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 socialdemokraterna.se/bli-medlem בַאזוך
ָאדער ֿפיל ַאן אּפליקַאציע אויס, שיקט איר נָאך דעם 

 צו צו אונדז אין ַא קָאנװערט. ניץ דעם ָא ַאדרעס, 
מע דַארף נישט קײן מַארקע:

איך װיל װערן ַא מיטגליד ֿפון די סָאציַאלדעמָאקרַאטן   

איך װיל בַאקומען נַײעס ֿפון אַײך   

 .................................................................................................................... נָאמען 

 ..................................................... ............................................  בליצּפָאסט  טעלעֿפָאן 

 .................................................................................................................... ַאדרעס 

 ................................................................................................. ּפָאסטנומער און שטָאט 

אידענטיֿפיקַאציע־נומער 

socialdemokraterna.se/ מיר װעלן ָאּפשּפָארן אַײער אינֿפָארמַאציע. לײען װַײטער אויף

מיר נײטיקן זיך אין דיר! זַײ ַא טײל ֿפון ַא סָאציַאלדעמָאקרַאטישן װַאל־נצחון 
אויף דַײן אוֿפן. רעד מיט ַא חֿבר, ַא קָאלעגע ָאדער ַא שכן ָאדער קומ מיט אונדז 

אין דער װַאל־קַאמּפַאניע. װער ַא מיטגליד ֿפון די סָאציַאלדעמָאקרַאטן!

בַאטײליק זיך אין דער ַארבעט 
ֿפַאר ַא זיכערער שװעדן! 

ָאבָאניר אונדזער  ֿפײסבוק  אינסטַאגרַאם  טװיטער
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זיכערקײט דורך 
ַא שטַארקער 

ֿפַארזָארג־סיסטעם
מיר װילן: 

ָאנשטעלן מער ּפערסָאנַאל אינעם געזונט־
סעקטָאר מיר װעלן ָאנשטעלן צום װײניקסטן 

14000 מער ַארבעט־נעמערס אינעם געזונט־
סעקטָאר ּכדי צו מַאכן עס לַײכטער ֿפַארן 

ּפערסָאנַאל, ֿפַארקלענערן די רײ און גיכער 
בַאזָארגן מיט קורַאציע. 

מַאכן ַא סוף צום רװח־געיעג. מיר װעלן אַײנֿפירן 
רװח־בַאגרענעצונגען און ּכללים, זָאלן געלט צום 

ֿפָארזָארג־סיסטעם בלַײבן אינעם ֿפַארזָארג־
סיסטעם. מיר װעלן אויך ֿפַארבָאטן רעליגיעזע 

שולעס.

העכערן די ּפענסיעס. די װעלכע הָאבן געַארבעט 
ַא גַאנץ לעבן מיט װײניק ּפרנסה זָאלן בַאקומען ַא 

העכערע ּפענסיע דורך ַא צולײג צו דער ַאלגעמײנער 
ּפענסיע, און מיר װעלן אין גַאנצן בטל מַאכן דעם 

אומיושרדיקן ּפענסיע־שטַײער. 

 זיכערקײט דורך 
קרַאֿפטיקע מָאסמיטלען 

קעגן ֿפַארברעכערַײ
מיר װילן: 

ָאנשטעלן מער ּפָאליציַאנטן מיר װעלן ָאנשטעלן 
10000 מער ַארבעט־נעמערס בַײם ּפָאליצײ ֿפַאר 

2024, ּכדי צו לײזן מער ֿפַארברעכן און שַאֿפן 
זיכערע גַאסן.

די גרעסטע הַײנטצַײטיקע 
זיכערקײט־ּפרָאגרַאם

ֿפַארהיטן גװַאלד קעגן ֿפרויען. מיר װעלן בַאקעמֿפן 
מענערס גװַאלד קעגן ֿפרויען, גװַאלד „אין נָאמען ֿפון 

ּכֿבוד”, ּפרָאסטיטוציע און מענטשן־הַאנדל.

ֿפַארהיטן יוגנט ֿפון װערן קרימינַאלניקעס. מיר 
װעלן ָאנֿפירן מיט ַא ּפָאליטיק װָאס ַאטַאקירט די 

װָארצלן ֿפון ֿפַארברעכערַײ, דורך ֿפַארקלענערן דעם 
חילוק צװישן קלַאסן און בַאקעמֿפן אומיושר. דורך 

ָאננעמען גיכע מָאסמיטלען קעגן ֿפַארברעכערַײ און 
ָאנבָאטן מער אוֿפנים צו ַאװעקגײן ֿפון ַא קרימינעלן 

לעבן.

זיכערקײט דורך גיכערער 
אינטעגרַאציע

מיר װילן: 

מַאכן זיכער, ַאז יעדער אײנער ַארבעט, 
אומָאּפהענגיק ֿפון מין ָאדער ָאּפשטַאם. מיר װעלן 

קעמֿפן ֿפַאר ַא גוטן ַארבעט־מצֿב און גוטע לוינען. 
מיט אויסבילדונגען װעלן מיר שַאֿפן מיגלעכקײטן 

ֿפַאר יעדן אײנעם צו קריגן ַאן ַארבעט. אײנצַײטיק, 
מַאכן מיר עס קלָאר ַאז מע װערט ַא טײל ֿפון שװעדן 

דורך ַארבעטן.

ֿפַארהיטן די סעגרעגַאציע. מיר װעלן בַאקעמֿפן 
ַאלע מינים מיליטַאנטישן, ּפָאליטישן און רעליגיעזן 

עקסטרעמיזם.

אַײנֿפירן ַא שּפרַאך־שולדיקײט. ַאלע די װעלכע 
קענען נישט ַארבעטן צוליב דעם װָאס זײ רעדן נישט 

קײן שװעדיש, זָאלן זיך לערנען דָאס שּפרַאך. 

איך װײס װי װיכטיק זיכערקײט קען זַײן ֿפַאר ַא מענטש. 
ֿפון מַײן דערציונג װי ַאן אויֿפציקינד, ֿפון די ַארבעטסלָאזע 

איך הָאב געטרָאֿפן אין משך ֿפון מַײן צַײט אין דער 
אינדוסטריע, ֿפון די עלטערע לַײט איך טרעף הַײנט װי 

ַא ּפרעמיער, װײס איך: מע דַארף זיכערקײט ּכדי צו זַײן 
גליקלעך און ֿפרַײ.

איצט הָאבן מיר זײער ַא שטַארקע שװעדישע 
עקָאנָאנמיע. זינט 2014 גײען 300.000 מער מענטשן 
צו ַאן ַארבעט. ַארבעטסלָאזקײט צװישן יוגנט איז אויֿפן 

ניקעריקסטן ניװָא אויף 16 יָאר. מיר הָאבן ֿפַארענדערט 
ַא נישט־אויסהַאלטעװדיקע מיגרַאציע־ּפָאליטיק און צוליב 

אונדזער ּפָאליטיק איז די טײל מענטשן ֿפַארזָארגט ֿפון דער מלוכה אויֿפן נידעריקסטן ניװָא 
זינט 1981.

די דָאזיקע שטַארקײט װילן מיר ניצן ּכדי צו דורכֿפירן די גרעסטע הַײנטצַײטיקע 
זיכערקײט־ּפרָאגרַאם. אונדזער ציל איז ַא שטַארקע געזעלשַאֿפט. װָאס הַאלט דעם ּכוח 

צו ָאנשטעלן מער ַארבעט־נעמערס אין דער שולע און אין דעם געזונט־סעקטָאר, און מַאכן 
זיכער ַאז עלטער איז נישט די זעלבע זַאך װֹי ָארעמקײט. װָאס הָאט דעם ּכוח צו ָאנֿפירן 
מיט בַאקעמֿפן ֿפַארברעכערַײ ָאן ּפשורות. װָאס שַאֿפן ַארבעטן ֿפַאר ַאלע װעלכע קענען 

ַארבעטן. װָאס איז דָא ֿפַאר דיר װען דו נײטיקסט זיך אין שטיץ, ָאבער װָאס אויך שטעלט 
ֿפָאדערונגען. װָאס הַאלט דעם ּכוח צו גרונטיק ַארבעטן קעגן סעגרעגַאציע, ּכדי צו הַאלטן 

שװעדן צוזַאמען. 

ָאבער דו קלַײבסט אויס. עס זַײנען דָא מענטשן װעלכע װילן מער מַארק־עקָאנָאמיע 
אין דער שולע און דעם געזונט־סעקטָאר. װָאס װילן ניצן אונדזער געלט צו נַײע גרויסע 

שטַײער־ֿפַארקלענערונגען ֿפַאר די רַײכע, בשעת ּפשוטע מענטשן צָאלן אין טָאג ַארַײן מיט 
ַא שװַאכערן ֿפַארזָארג־סיסטעם.

צוליב דעם איז מַײן ֿפָארשלַאג ַא ּפשוטער: זַײ ַא טײל ֿפון שַאֿפן ַא שטַארקער 
 געזעלשַאֿפט און ַא זיכערער שװעדן. קלַײבט אויס די סָאציַאלדעמָאקרַאטן דעם 

9טן סעּפטעמבער!

Stefan Löfven

 קלַײבט אויס ַא שטַארקער 
און ַא זיכערער שװעדן! 


