هذا أمر رضوري! انضم وساهم يف انتصار الحزب االشرتايك الدميوقراطي بالطريقة التي ُتكنك .تحدث إىل صديق
انضم إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي!
أو زميل أو جار أو انضم إلينا يف الحملة االنتخابيةّ .

تابعنا عىل

Twitter

Instagram

إن هذا النص هو نص معاد صياغته باللغة السويدية البسيطة من النص األصيل .إذا كان هناك اختالفات
بني كال النسختني فإن النسخة األصلية هي التي تنطبق.

اشرتك من أجل أن تكون السويد أكرث أم ًنا!

Arabiska

Facebook

أريد أن أصبح عضواً يف الحزب االشرتايك الدميقراطي
أريد أن أحصل عىل األخبار منكم
االسم
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يُرجى زيارة  socialdemokraterna.se/bli-medlemأو
قم بتعبئة كعب االستامرة ،وضعها يف مظروف ثم قم بإرسالها إلينا .يُرجى
كتابة هذا العنوان ،ولن تكون بحاجة إىل لصق أية طوابع بريدية:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

سوف نحتفظ ببياناتك .اقرأ املزيد عىل املوقع اإللكرتوينsocialdemokraterna.se/integritetspolicy :

من أجل
مجتمع أقوى.
من أجل أن تكون
السويد أكرث أما ًنا.

اخرت مجتم ًعا أقوى وسوي ًدا أكرث أما ًنا!

أنا أعرف ما يعنيه األمان لإلنسان .منذ نشأيت كطفل رضيع ،من العاطلني عن

العمل الذين التقيت بهم يف وقت عميل يف قطاع الصناعة ،ومن كل كبار السن
الذين التقيت بهم اليوم كرئيس للوزراء ،أعرف أنه :يجب أن يكون األمن
موجودًا دامئًا ليك نشعر بالسعادة والحرية.
إن االقتصاد السويدي يشهد فرتة قوة يف الوقت الحايل .فمنذ عام ،2014
حصل  300000شخص جديد عىل وظيفة .نسبة البطالة بني الشباب هي األدىن
منذ  16عام .وقد وضعنا سياسة هجرة غري مستدامة وجعلنا نسبة األشخاص
الذين يحصلون عىل الدعم من املجتمع اليوم هي األدىن منذ عام .1981
نريد أن تستخدم هذه القوة لتنفيذ أعظم برنامج أمان يف العرص الحديث .هدفنا هو مجتمع قوي .لديه القدرة عىل
توظيف املزيد من املوظفني يف املدارس وقطاع الرعاية الصحية ،وضامن أن الكرب يف السن ال يعني الفقر .لديه القدرة عىل
القيام مبكافحة الجرمية بال هوادة .يكفل حصول جميع من ميكنهم العمل عىل عمل .يتواجد من أجلك عندما تحتاج للدعم
ولكن قد يكون هناك رشوط لهذا ً
أيضا .لديه القدرة عىل التعامل مع الفصل واإلبعاد من أساسه ،حتى تتامسك السويد
ببعضها البعض.
لكن الخيار لك .هناك من يرغب يف رؤية املزيد من الحلول السوقية يف املدارس وقطاع الرعاية الصحية .من يريد استخدام
املال لتقديم تخفيضات رضيبية كبرية مرة أخرى ألولئك الذين لديهم الكثري بالفعل ،وأن يدفع الناس العاديني مثن ذلك من
خالل رفاهية أضعف.
لذا ،فإين أناشدكم :باملشاركة يف خلق مجتم ًعا أقوى وسويدًا أكرث أما ًنا! واختيار االشرتاكيون الدميقراطيون يوم  9سبتمرب!

Stefan Löfven

أكرب برنامج أمان يف العرص الحديث
األمان من خالل رفاهية أقوى

إيقاف العنف تجاه النساء .سوف نقوم مبكافحة عنف الرجال ضد
النساء ،والعنف «املتعلق بالرشف» ،والبغاء ،واإلتجار بالبرش.

نحن نريد:

منع الشباب من الوقوع يف الجرمية .سوف نتبع سياسة تهاجم
أسس الجرمية من خالل الحد من الفجوات ومكافحة الظلم ،ومن
توظيف املزيد من املوظفني يف قطاع الرعاية .سوف نوظف ما ال
خالل الجهود املبكرة ،واملزيد من الطرق للخروج من النشاطات
يقل عن  14000موظف جديد يف قطاع الرعاية الصحية لتخفيف
اإلجرامية.
املوظفني ،وسنقلل وقت االنتظار يف قطاع الرعاية وتقديم الرعاية
بشكل أرسع.
الرتكيز عىل الرفاهية .سنضع حدود وقواعد للربح بحيث يذهب
املال املخصص للرفاهية إىل الرفاهية .سوف نقوم بحظر املدارس
الدينية املستقلة.

األمان من خالل االندماج بشكل أرسع

نحن نريد:

التأكد من أن كل شخص يعمل ،بغض النظر عن الجنس أو
رفع املعاشات .سوف يحصل األشخاص الذين عملوا طوال حياتهم األصل .نحن نكافح من أجل ظروف عمل جيدة وأجور جيدة .من
مقابل أجور متدنية عىل معاشات أكرب من خالل زيادة عىل املعاش خالل جهود التعليم املكثفة ،سوف نخلق الفرص حتى يتمكن
العام ،وسنتخذ الخطوة النهائية إللغاء رضيبة املتقاعدين غري
الجميع من العمل .ويف الوقت نفسه ،نوضح أن الطريق إىل أن
العادلة متا ًما.
يُصبح الشخص جز ًءا من السويد يكون من خالل التمكن من
إعالة نفسه.

األمان من خالل مكافحة الجرمية
نحن نريد:

توظيف املزيد من املوظفني يف القطاع الرشطي .سوف نقوم
بتوظيف  10000موظف جديد يف قطاع الرشطة بحلول عام
 ،2024للتعامل مع مزيد من الجرائم واستتباب األمن يف الشوارع
وامليادين.

إيقاف قوى الفصل واإلبعاد .سنحارب كل أشكال السياسة
املسلحة والتطرف الديني.
إلزام تعلم اللغة السويدية .سيتوجب عىل كافة األشخاص الذين
ال ُيكنهم العمل بسبب عدم قدرتهم عىل تحدث اللغة السويدية
تعلم اللغة السويدية.

