به شام نیاز است! با ما باشید و برای پیروزی سوسیال دموکرات ها در انتخابات ،به هامن شکلی که میتوانید
کمک کنید .با یک دوست ،همکار،همسایه صحبت کنید و یا در مبارزات انتخاباتی نزد ما بیآیید .عضو حزب
سوسیال دموکرات ها شوید!

ما را در

فیس بوک

اینستاگرام

این یک منت باز نوشته شده به زبان سویدنی آسان از منت اصل میباشد .هرگاه در میان این نسخه ها تفاوت ها و فرق های موجود
باشد ،نسخه اصلی مدار اعتبار است.

برای یک سویدن امن تر وارد کار شوید!

Dari

تویرت ،تعقیب کنید

من میخواهم عضو حزب سوسیال دموکرات ها شوم
من میخواهم از شام خرب ها را بدست بیآورم
اسم
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شامرۀ شناسایی
به ویب سایت socialdemokraterna.se/bli-medlem

مراجعه کنید و یا “زیر رسید” را خانه پُری منوده آن را در یک پاکت
گذاشته برای ما پُست منایید .این آدرس را بنویسید تا نیاز به خریداری
تکت پُستی نداشته باشید:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

ما اطالعات شام را نگهداری خواهیم منود .در ویب سایت  socialdemokraterna.se/integritetspolicyبیشرت بخوانید

یک جامعۀ قدرمتندتر
یک سویدن مصئونرت

یک جامعۀ قدرمتندتر و یک سویدن
مصئونرت را انتخاب منایید!
من میدانم که مصئونیت چه مفهومی را میتواند برای یک انسان داشته باشد.
از دوران رشد من به عنوان یک “فرزند خوانده”،از مالقات با افرادی بیکاری
که من در هنگام کار در بخش صنعت با آنها انجام دادم،از مالقات با همه
ساملندانی که امروز به عنوان صدراعظم با آنها انجام میدهم این مطلب را
میدانم که :برای این که بتوانیم خود را خوشبحت و آزاد احساس کنیم همیش
به موجودیت مصئونیت نیاز است.
اکنون توانایی زیاد در اقتصاد سویدن وجود دارد .از سال  2014به این طرف
 300000تن بیشرت به کار میروند .بیکاری در میان جوانان به پایین ترین
سطح در  16سال(اخیر) قرار دارد .ما یک سیاسیت بی ثبات مهاجرتی را
طوری تغییر دادیم که تعدادی افرادی که امروز توسط جامعه امرار معیشت
میشوند ،از سال  1981به این طرف در پایین ترین سطح قرار دارد.
نیروی که ما میخواهیم از آن برای اجرای بزرگرتین برنامه مصئونیت در عرص حارض استفاده مناییم .هدف ما یک جامعۀ
نیرومند است .که این توانایی را دارد تا افراد بیشرت را در بخش های آموزش و مراقبت های صحی استخدام منوده و
مراقب باشد که کهولت یا پیری به معنی فقر منی باشد .که این توانایی را دارد تا یک مبارزۀ آشتی ناپذیر را در برابر جرم
و جنایت به پیش بربد .که مواظب باشد تا همه افرادی که توان کار کردن را دارند ،کار نیز کنند .که در زمانی که شام
به حامیت نیاز دارید در کنار تان حضور داشته ولی رشایط را نیز وضع کند .که این توان را دارد تا در اساس با تبعیض
مبارزه مناید ،طوری که سویدن ما یک پارچه گردد.
اما انتخاب با شامست .هستند افرادی که در عوض میخواهند برای بخش های خدمات صحی و آموزش ،بیشرت راه های
حل بازار را جستجو کنند .افرادی که میخواهند بار دیگر پول ها را به خاطر کاهش های بزرگ مالیاتی برای افرادی که از
قبل دارای همه چیز میباشند به مرصف برسانند و بهای آن را افراد عادی با رفاۀ ضیعف تر بپردازند.
پس درخواست من ساده است :با ما باشید و یک جامعۀ نیرومندتر و یک سویدن مصئونرت را ایجاد منایید .در  9سپتمرب،
سوسیال دموکرات ها را انتخاب کنید!.

Stefan Löfven

بزرگرتین برنامۀ مصئونیت در عرص حارض
مصئونیت از طریق رفاۀ نیرومند
ما میخواهیم:

خشونت علیۀ زنان را خامته بخشید .ما در برابر خشونت مردان
علیۀ زنان ،خشونت های”مرتبط به مسایل ناموسی”،تن فروشی
و قاچاق انسان مبارزه خواهیم کرد.

از گیر افتادن جوانان در چنگال جرم و جنایت مانع شوید.
کارمندان بیشرت را در بخش خدمات مراقبتی استخدام کنیم.
ما سیاستی را به پیش خواهیم برد که زمینۀ مناسب برای رشد
استخدام
ما حداقل  14000تن بیشرت را در بخش خدمات مراقبتی
جرم و جنایت را هدف قرار میدهد .این کار از طریق کاهش
زمان
خواهیم منود تا از فشار کار باالی کارمندان کاسته شود،
تفاوت ها ،مبارزه با بی عدالتی،اقدامات زود هنگام در برابر
گردد.
انتظار کوتاهرت گردد و خدماتی مراقبتی رسیعرت ارائه
جرم و جنایت و ایجاد راه های متعدد برای بیرون رفت از آن،
صورت میگیرد.
جستجوی منفعت در رفاه را متوقف سازید .ما محدودیت برای
منفعت و مقررات را وضع خواهیم کرد تا پول رفاه،برای رفاه
به مرصف برسد .ما همچنان مکاتب مستقل مذهبی را ممنوع مصئونیت از طریق همپیوندی رسیعرت
خواهیم ساخت.
بلند بردن معاشات تقاعدی(بازنشستگی) افرادی که همه زندگی
را با یک معاش کم کار منوده اند ،با افزایش “معاش تقاعدی
همگانی” یا  ،allmänna pensionenمعاش تقاعدی بیشرتی
رابدست خواهند آورد .ما همچنان آخرین گام را برای از میان
برداشنت کامل مالیۀ غیرمنصفانۀ معاش تعاعدی(بازنشتگی) بر
خواهیم داشت.

مصئونیت از طریق اقدامات شدید در
برابر جرم و جنایت
ما میخواهیم:
استخدام کارمندان بیشرت پولیس .برای حل قضایا بیشرت جرمی و
ایجاد مصئونیت در جاده ها و بازار ها ،ما تا سال  2024به تعداد
 10000کارمند بیشرت پولیس را استخدام خواهیم کرد.

ما میخواهیم:

مواظب باشیم تا همه افراد ،بدون در نظر داشت جنسیت یا
سوابق ،کار منایند .ما برای رشیط بهرت کار و معاشات درست
مبارزه کنیم .ما با اقدامات وسیع آموزشی امکانات را برای
آموزش ایجاد خواهیم کرد تا همه بتوانند کار کنند .در عین زمان
ما این را کام َال واضح میسازیم که مبدل شدن به بخشی از جامعۀ
سویدن از طریق امرار منودن معیشت خود ،صورت میگیرد.
نیرو های اعامل کنندۀ تبعیض را متوقف سازید .ما با همه انواع
افراط گری های نظامی ،سیاسی و مذهبی مبارزه خواهیم کرد.
مرسوم ساخنت مکلفیت آموزش زبان همه افرادی که به دلیل
ندانسنت زبان سویدنی منی توانند کار کنند ،باید زبان را بیآموزند.

