מיר נײטיקן זיך אין דיר! זײַ אַ טײל ֿפון אַ סאָ ציאַ לדעמאָ קראַ טישן װאַ ל־נצחון
אויף דײַ ן אוֿפן .רעד מיט אַ חֿבר ,אַ קאָ לעגע אָ דער אַ שכן אָ דער קומ מיט אונדז
אין דער װאַ ל־קאַ מּפאַ ניע .װער אַ מיטגליד ֿפון די סאָ ציאַ לדעמאָ קראַ טן!

אָ באָ ניר אונדזער

ֿפײסבוק

אינסטאַ גראַ ם

דער אָ טעקסט איז אַ באַ אַ רבעטונג צו אַ לײַ כט שװעדיש ֿפון אַ ן אָ ריגינאַ ל .אויב עס זײַ נען ֿפאַ ראַ ן
אונטערשײדן צװישן די װערסיעס איז דער אָ ריגינאַ ל די גילטיקע װערסיע.

באַ טײליק זיך אין דער אַ רבעט
ֿפאַ ר אַ זיכערער שװעדן!

Jiddisch

טװיטער

איך װיל װערן אַ מיטגליד ֿפון די סאָ ציאַ לדעמאָ קראַ טן
איך װיל באַ קומען נײַ עס ֿפון אײַ ך
נאָ מען

.....................................................................................................................

טעלעֿפאָ ן  .............................................בליצּפאָ סט ......................................................
אַ דרעס

.....................................................................................................................

ּפאָ סטנומער און שטאָ ט ..................................................................................................
אידענטיֿפיקאַ ציע־נומער

באַ זוך socialdemokraterna.se/bli-medlem
אָ דער ֿפיל אַ ן אּפליקאַ ציע אויס ,שיקט איר נאָ ך דעם
צו צו אונדז אין אַ קאָ נװערט .ניץ דעם אָ אַ דרעס,
מע דאַ רף נישט קײן מאַ רקע:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

מיר װעלן אָ ּפשּפאָ רן אײַ ער אינֿפאָ רמאַ ציע .לײען װײַ טער אויף socialdemokraterna.se/

אַ שטאַ רקערע
געזעלשאַ ֿפט.
אַ זיכערער
שװעדן.

קלײַ בט אויס אַ שטאַ רקער
און אַ זיכערער שװעדן!

די גרעסטע הײַ נטצײַ טיקע
זיכערקײט־ּפראָ גראַ ם

איך װײס װי װיכטיק זיכערקײט קען זײַ ן ֿפאַ ר אַ מענטש.
ֿפון מײַ ן דערציונג װי אַ ן אויֿפציקינדֿ ,פון די אַ רבעטסלאָ זע
איך האָ ב געטראָ ֿפן אין משך ֿפון מײַ ן צײַ ט אין דער
אינדוסטריעֿ ,פון די עלטערע לײַ ט איך טרעף הײַ נט װי
אַ ּפרעמיער ,װײס איך :מע דאַ רף זיכערקײט ּכדי צו זײַ ן
גליקלעך און ֿפרײַ .

זיכערקײט דורך
אַ שטאַ רקער
ֿפאַ רזאָ רג־סיסטעם

איצט האָ בן מיר זײער אַ שטאַ רקע שװעדישע
עקאָ נאָ נמיע .זינט  2014גײען  300.000מער מענטשן
צו אַ ן אַ רבעט .אַ רבעטסלאָ זקײט צװישן יוגנט איז אויֿפן
ניקעריקסטן ניװאָ אויף  16יאָ ר .מיר האָ בן ֿפאַ רענדערט
אַ נישט־אויסהאַ לטעװדיקע מיגראַ ציע־ּפאָ ליטיק און צוליב
אונדזער ּפאָ ליטיק איז די טײל מענטשן ֿפאַ רזאָ רגט ֿפון דער מלוכה אויֿפן נידעריקסטן ניװאָ
זינט .1981
די דאָ זיקע שטאַ רקײט װילן מיר ניצן ּכדי צו דורכֿפירן די גרעסטע הײַ נטצײַ טיקע
זיכערקײט־ּפראָ גראַ ם .אונדזער ציל איז אַ שטאַ רקע געזעלשאַ ֿפט .װאָ ס האַ לט דעם ּכוח
צו אָ נשטעלן מער אַ רבעט־נעמערס אין דער שולע און אין דעם געזונט־סעקטאָ ר ,און מאַ כן
זיכער אַ ז עלטער איז נישט די זעלבע זאַ ך װֹי אָ רעמקײט .װאָ ס האָ ט דעם ּכוח צו אָ נֿפירן
מיט באַ קעמֿפן ֿפאַ רברעכערײַ אָ ן ּפשורות .װאָ ס שאַ ֿפן אַ רבעטן ֿפאַ ר אַ לע װעלכע קענען
אַ רבעטן .װאָ ס איז דאָ ֿפאַ ר דיר װען דו נײטיקסט זיך אין שטיץ ,אָ בער װאָ ס אויך שטעלט
ֿפאָ דערונגען .װאָ ס האַ לט דעם ּכוח צו גרונטיק אַ רבעטן קעגן סעגרעגאַ ציעּ ,כדי צו האַ לטן
שװעדן צוזאַ מען.
אָ בער דו קלײַ בסט אויס .עס זײַ נען דאָ מענטשן װעלכע װילן מער מאַ רק־עקאָ נאָ מיע
אין דער שולע און דעם געזונט־סעקטאָ ר .װאָ ס װילן ניצן אונדזער געלט צו נײַ ע גרויסע
שטײַ ער־ֿפאַ רקלענערונגען ֿפאַ ר די רײַ כע ,בשעת ּפשוטע מענטשן צאָ לן אין טאָ ג אַ רײַ ן מיט
אַ שװאַ כערן ֿפאַ רזאָ רג־סיסטעם.
צוליב דעם איז מײַ ן ֿפאָ רשלאַ ג אַ ּפשוטער :זײַ אַ טײל ֿפון שאַ ֿפן אַ שטאַ רקער
געזעלשאַ ֿפט און אַ זיכערער שװעדן .קלײַ בט אויס די סאָ ציאַ לדעמאָ קראַ טן דעם
9טן סעּפטעמבער!

Stefan Löfven

מיר װילן:
אָ נשטעלן מער ּפערסאָ נאַ ל אינעם געזונט־
סעקטאָ ר מיר װעלן אָ נשטעלן צום װײניקסטן
 14000מער אַ רבעט־נעמערס אינעם געזונט־
סעקטאָ ר ּכדי צו מאַ כן עס לײַ כטער ֿפאַ רן
ּפערסאָ נאַ לֿ ,פאַ רקלענערן די רײ און גיכער
באַ זאָ רגן מיט קוראַ ציע.
מאַ כן אַ סוף צום רװח־געיעג .מיר װעלן אײַ נֿפירן
רװח־באַ גרענעצונגען און ּכללים ,זאָ לן געלט צום
ֿפאָ רזאָ רג־סיסטעם בלײַ בן אינעם ֿפאַ רזאָ רג־
סיסטעם .מיר װעלן אויך ֿפאַ רבאָ טן רעליגיעזע
שולעס.

ֿפאַ רהיטן גװאַ לד קעגן ֿפרויען .מיר װעלן באַ קעמֿפן
מענערס גװאַ לד קעגן ֿפרויען ,גװאַ לד „אין נאָ מען ֿפון
ּכֿבוד”ּ ,פראָ סטיטוציע און מענטשן־האַ נדל.
ֿפאַ רהיטן יוגנט ֿפון װערן קרימינאַ לניקעס .מיר
װעלן אָ נֿפירן מיט אַ ּפאָ ליטיק װאָ ס אַ טאַ קירט די
װאָ רצלן ֿפון ֿפאַ רברעכערײַ  ,דורך ֿפאַ רקלענערן דעם
חילוק צװישן קלאַ סן און באַ קעמֿפן אומיושר .דורך
אָ ננעמען גיכע מאָ סמיטלען קעגן ֿפאַ רברעכערײַ און
אָ נבאָ טן מער אוֿפנים צו אַ װעקגײן ֿפון אַ קרימינעלן
לעבן.

זיכערקײט דורך גיכערער
אינטעגראַ ציע
מיר װילן:

מאַ כן זיכער ,אַ ז יעדער אײנער אַ רבעט,
אומאָ ּפהענגיק ֿפון מין אָ דער אָ ּפשטאַ ם .מיר װעלן
קעמֿפן ֿפאַ ר אַ גוטן אַ רבעט־מצֿב און גוטע לוינען.
העכערן די ּפענסיעס .די װעלכע האָ בן געאַ רבעט
מיט אויסבילדונגען װעלן מיר שאַ ֿפן מיגלעכקײטן
אַ גאַ נץ לעבן מיט װײניק ּפרנסה זאָ לן באַ קומען אַ
ֿפאַ ר יעדן אײנעם צו קריגן אַ ן אַ רבעט .אײנצײַ טיק,
העכערע ּפענסיע דורך אַ צולײג צו דער אַ לגעמײנער
מאַ כן מיר עס קלאָ ר אַ ז מע װערט אַ טײל ֿפון שװעדן
ּפענסיע ,און מיר װעלן אין גאַ נצן בטל מאַ כן דעם
דורך אַ רבעטן.
אומיושרדיקן ּפענסיע־שטײַ ער.

זיכערקײט דורך
קראַ ֿפטיקע מאָ סמיטלען
קעגן ֿפאַ רברעכערײַ
מיר װילן:
אָ נשטעלן מער ּפאָ ליציאַ נטן מיר װעלן אָ נשטעלן
 10000מער אַ רבעט־נעמערס בײַ ם ּפאָ ליצײ ֿפאַ ר
ּ ,2024כדי צו לײזן מער ֿפאַ רברעכן און שאַ ֿפן
זיכערע גאַ סן.

ֿפאַ רהיטן די סעגרעגאַ ציע .מיר װעלן באַ קעמֿפן
אַ לע מינים מיליטאַ נטישןּ ,פאָ ליטישן און רעליגיעזן
עקסטרעמיזם.
אײַ נֿפירן אַ שּפראַ ך־שולדיקײט .אַ לע די װעלכע
קענען נישט אַ רבעטן צוליב דעם װאָ ס זײ רעדן נישט
קײן שװעדיש ,זאָ לן זיך לערנען דאָ ס שּפראַ ך.

