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به Socialdemokraterna.se/bli-medlem بروید یا فرم 

ضمیمه را پر کنید، آن را در یک پاکت قرار دهید و به ما ارسال کنید. این 

آدرس را بنویسید که نیازی به استفاده از مترب ندارد:

من مایل هستم در حزب سوسیال دموکراتها عضو شوم   

من مایل هستم خربنامه شام را دریافت کنم   

 .................................................................................................................................................................................................. نام 

 .......................................................................................... ................................................................................  آدرس ایمیل  شامره تلفن 

 .................................................................................................................................................................................................. آدرس ُپستی 

ُکد ُپستی و نام شهر ........................................................................................................................................................................................ 

شامره شناسائی فردی 

 ما مشخصات فردی شام را ثبت می کنیم. در وب سایت سوسیال دموکراتها

socialdemokraterna.se/integritetspolicy بیشرت بخوانید

 به شام نیاز داریم! با ما همراه باشید و به نوبه خود به یک پیروزی انتخاباتی سوسیال دموکراتیک 

 کمک کنید. با یک دوست، همکار یا همسایه صحبت کنید یا به کمپین انتخاباتی ما بپیوندید. عضو 

حزب سوسیال دموکراتها شوید!

برای یک سوئد امن تر مشارکت کنید! 

بر روی  فیس بوک  اینستاگرام  تویرت ما را دنبال کنید.
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امنیت از طریق رفاه اجتامعی نیرومندتر

ما می خواهیم: 

کارکنان بیشرتی در خدمات بهداشتی درمانی استخدام کنیم. 

ما حداقل 14000 کارمند بیشرت در خدمات بهداشتی درمانی 

استخدام خواهیم کرد تا بار کاری پرسنل سبک تر شود، صف 

های انتظار کوتاه تر شود و خدمات بهداشتی درمانی با رسعت 

بیشرتی ارائه شود. 

 به دنبال سود بودن در زمینه های رفاهی را متوقف کنیم. 

ما سود دهی را محدود می کنیم و قوانینی را معرفی خواهیم 

کرد تا بودجه اختصاص داده شده به رفاه اجتامعی رصف رفاه 

اجتامعی بشود. ما مدارس دینی را نیز ممنوع خواهیم کرد.

حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم. کسانی که متام زندگی خود 

را با دستمزد کم کار کرده اند، حقوق بازنشستگی بیشرتی را از 

طریق افزایش حقوق بازنشستگی عمومی، دریافت خواهند 

کرد و ما قدم نهایی را برخواهیم برداشت تا مالیات بازنشستگی 

غیرمنصفانه به طور کامل لغو شود.

امنیت از طریق برخورد محکم با جرم و 
جنایت )خالف کاری(

ما می خواهیم: 

قوای انتظامی  بیشرتی استخدام کنیم. تا سال 2024، ما 000 10 

کارمند بیشرت در قوای انتظامی استخدام خواهیم کرد تا بتوانیم با 

جنایات بیشرتی مقابله کنیم و در خیابان ها و میدان ها امنیت 

ایجاد کنیم.

بزرگرتین برنامه امنیتی در دوران مدرن
خشونت علیه زنان را متوقف کنیم. ما با خشونت مردان علیه 

زنان، خشونت های "ناموسی"، فحشا و قاچاق انسان مبارزه 

خواهیم کرد.

از کشیده شدن جوانان به سمت کارهای خالف جلوگیری کنیم. 

 ما سیاستی را پیش خواهیم برد که زمینه های مساعد برای 

 جرم و جنایت را هدف قرار می دهد، از طریق کاهش دادن 

 اختالفات طبقاتی و مبارزه کردن با بی عدالتی، از طریق 

 اقدامات زودهنگام و ایجاد راه های بیشرت برای خارج شدن

 از کارهای خالف.

امنیت از طریق ادغام )هم پیوندی( 
رسیعرت

ما می خواهیم: 

اطمینان حاصل کنیم که همه، رصف نظر از جنسیت یا 

محل تولد خود، کار می کنند. ما برای رشایط کاری خوب و 

دستمزدهای بهرت مبارزه می کنیم. ما از طریق رسمایه گذاری 

های گسرتده بر روی آموزش، فرصت هایی ایجاد خواهیم کرد 

تا همه بتوانند کار کنند. در عین حال، ما کاماًل این موضوع را 

روشن می کنیم که راه وارد شدن به عنوان بخشی از سوئد، 

خودکفایی در امرار معاش است.

نیروهای جدایی ساز را متوقف کنیم. ما با متام اشکال ستیزه 

جویی سیاسی و افراط گرایی مذهبی مبارزه خواهیم کرد.

 تعهد یادگیری زبان را معرفی کنیم. متام کسانی که به دلیل 

 بلد نبودن زبان سوئدی منی توانند کار کنند، باید این زبان 

را یاد بگیرند.

 من می دانم برای یک انسان، امنیت چه معنی می تواند داشته باشد. 

 به خاطر بزرگ شدن به عنوان کودکی که به رسپرستی پذیرفته شده، به 

خاطر متام افراد بیکاری که در زمان کار در بخش صنعتی مالقات کردم، به 

خاطر همه افراد مسن تری که امروز به عنوان نخست وزیر مالقات می 

کنم، من این را می دانم که: امنیت همیشه باید باشد تا ما بتوانیم احساس 

خوشحالی و آزادی کنیم.

 در حال حارض قدرت زیادی در اقتصاد سوئد وجود دارد. از سال 2014، 

 000 300 نفر دیگر وارد بازار کار شده اند. نرخ بیکاری جوانان به پایین 

ترین حد خود در 16 سال گذشته رسیده است. ما یک سیاست مهاجرتی 

غیرقابل ادامه را تغییر داده ایم و امروزه درصد افرادی که از طریق پشتیبانی 

جامعه تأمین می شوند به کمرتین میزان خود، از سال 1981 رسیده است.

ما می خواهیم از این قدرت برای به اجرا درآوردن بزرگرتین برنامه امنیتی در دوران مدرن، استفاده کنیم. هدف ما یک 

جامعه نیرومند است. به اندازه ای نیرومند که کارکنان بیشرتی برای مدارس و خدمات بهداشتی درمانی استخدام کند، 

و اطمینان حاصل کند که سالخوردگی به معنای فقر نیست. به اندازه ای نیرومند که یک مبارزه بی قید و رشط علیه 

جرم و جنایت را هدایت کند. جامعه ای که در آن همه کسانی که می توانند کار کنند نیز کار می کنند. جامعه ای که 

در صورت نیاز از شام پشتیبانی می کند ولی انتظاراتی نیز دارد. به اندازه ای نیرومند که به صورت اساسی با جداسازی 

روبه رو شود، تا سوئد ما یکپارچه مباند. 

اما انتخاب با شامست. افراد دیگری در عوض، بیشرت به دنبال راه حل های تجاری )بر اساس سوددهی( در مدارس 

و خدمات بهداشتی درمانی هستند. افرادی که می خواهند از این پول ها برای کاهش مجدد مالیات برای آن ها که 

 بیشرتین ها را دارند استفاده کنند، و می خواهند که مردم عادی این هزینه را از طریق رفاه اجتامعی ضعیف تر 

پرداخت کنند.

بنابراین درخواست من ساده است: همراه ما باشید و جامعه ای نیرومندتر و سوئدی امن تر بسازید. در روز 9 سپتامرب، 

سوسیال دموکرات ها را انتخاب کنید!

Stefan Löfven

جامعه ای نیرومندتر و سوئدی امن تر را 
انتخاب کنید! 


