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با هم برای سویدن
من به همکاری باور دارم تجربه از بیماری همه گیر و همچنین جنگ در اوکراین این است که سویدن قوی 

ایستاده است زمانی که ما با هم عنوان یک کشور، با هم در مقابل بحران ها مقابله میکنم.  در طول این بیماری 
همه گیر، مردم خود را مطابق شرایط ساخته تا از سالمتی  دیگرانمحافت کنند.  امسال، تعداد با رکورد  زیاد در 
سویدنبه سازمان دفاع غیر نظامی کشور شامل شده امد و خود را آماده دفاع از کشور ما نشان داده اند. و حاال ما 

تمام سویدن را به مجموعه ی دفاع نظامی و غیر نظامی کشور مجهز میسازیم. 

من میخواهم سویدن را تقویت کنم. با همان وحدتی که در  جریان این بیماری همه گیر وجود داشت، ما با 
مشکالت اجتماعی که کشور ما را ضعیف می سازد برخورد خواهیم کرد. جرم و جنایت شدید   کمی جداسازی 

نژادی به تمام جامعه ما آسیب می زنند. وابستگی ما به سوخت های فسیلی تهدیدی برای هر دو آب و 
هوا و امنیت ما است. و پول مالیاتی که باید به مکاتب سویدن و مراقبت از کهنساالن برود به عنوان فایده توسط 

سرمایه دارن خطرناشی انتخاب می شود.  

الزم نیست اینطور باشید ما می خواهیم آن را تغییر دهید. 

 ما می خواهیم: 
•  هر سنگی را بچرخانیم  برای از بین بردن جرم و جنایت و شکستن جداسازی نژادی 

•   ایجاد شغل جدید در سویدن از طریق تغیر آب و هوا.  
• دوباره کنترول دیموکراتی و رفاه را پس بگیرید. 

من هر کاري که الزم باشه انجام مي دم تا کشور ما را تقویت می کنم
بخاطر که کشور ما می تواند بهتر شود.  
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 مبارزه با جرم و جنایت 
و شکستن جداسازی نژادی. 

ما می خواهیم:
مجازات های بیشتر را سخت تر کنید و سیستم حقوقی را گسترش دهند. پولیس، زندان ها، ثارنوال ها و 

محکمه ها باید کارمندان و ابزاری را که برای مبارزه با جرم و جنایت نیاز دارند، در دست داشته باشند. مجازات برای 
جرم و جنایت مربوط به باند باید افزایش یابد. 

استخدام باندها باید متوقف شود. جامعه باید به سرعت و به طور موثر اقدام کند زمانی که جوانان در معرض خطر به 
جرم و جنایت قرار دارند. همه جوانان باید به مکاتب خوب بروند و والدین خود را ببینند که به سر کار می روند. سویدن 

زمانی تقویت می شود که همه در کمک به جامعه نقش داشته باشد.
جداسازی نژادی را بشکنید. همه باید داری شرایط یکسان باشدو خود را از طریق کار خود امرار معاش کنند.  فرصت 

های آموزش خوب ، اوقات فراغت معنی دار، شغل اول و مسکن بدون در نظر گرفتن جایی که جوانان بزرگ می شوند 
باید افزایش پیدا کند.

جامعه با جرم و جنایت باید بی مالحظه مبارزه کند. تمام مناطق مسکونی باید امن باشد و 
شرایط زندگی در مناطق آسیب پذیر باید بهبود یابد. هر کس که می تواند کار کند باید کار کند.

تغیر سریع  آب و هوا و شغل بیشتر 

ما می خواهیم:
سرمایه گذاری در فن آوری سبز و شکستن وابستگی ما به نفت. سرمایه گذاری های آب و هوا آزادی کشور ما 

را افزایش می دهد، ایجاد شغل در سراسر کشور و کاهش انتشار آب و هوا.
حمایت از صنعت سویدن. صنعت سویدن باید همچنان در تبدیل، ایجاد محصوالت و خدمات جدید و در نتیجه 

شغل های جدید، بهترین صنعت در جهان خواهد بود.
اطمینان از شرایط عادالنه. شغل سبز آینده باید شرایط خوبی داشته باشد، دستمزد سویدن و توافقات جمعی. امکانات برای 

انتقال خوب است، و هر کس باید امنیت مالی در صورت بیماری و یا بیکاری داشته باشد. هر کسی که در طول زندگی خود 
یک حرفه ای کامل کار کرده است باید قادر به زندگی  با پول بازنشستگی  خود باشد.  این یک سوال از روی احترام است. 

مردم سویدن نباید به دولت سرکش برای رانندگی موتر یا گرم کردن خانه وابسته باشند. 
هنگامی که ما صنعت و تولید انرژی خود را افزایش بدهیم امنیت سویدن را نیز افزایش 

میدهیم از طریق ایجاد شغل جدید در سراسر کشور و کاهش انتشار آب و هوا. 

دوباره کنترول دیموکراتی ورفاه را پس 
بگیرید.

باید در مکاتب، مراقبت های صحی و مراقبت از کهنساالن باید نظم وجود داشته باشد. 
کارمندان باید شرایط کاری خوبی داشته باشد و مردم سویدن باید قادر به کنترل رفاهی که 

در پرداخت آن با پول مالیاتی خود نقش دارند، شوند.   

ما می خواهیم:
چور و چپاول رفاه رو متوقف کن پول مالیاتی مردم سویدن باید برای رفاه استفاده شود، نه اینکه به عنوان سود 

برداشته شود. رفاه باید با نیازهای مردم اداره شود، نه بازار. مکاتب سویدن باید دانش کودکان را در اولویت قرار دهند، 
نه سود مالکین را.

بهبود شرایط برای کارکنان رفاه. هر کس که در مکتب، بهداشت و مراقبت های اجتماعی کار می کند باید شرایط 
کاری خوب، دستمزد خوب و بازنشسنگی خوب که بتوانند زندگی را بچرخاند داشته باشد. 

بهبود کیفیت رفاه. مکاتب، صحت و مراقبت های اجتماعی باید کارمندان بیشتری داشته باشند، تا شاگردان باید یاد 
بگیرند،  صف های مراقبتی کوتاه تر شوند و امنیت سالمندان افزایش یابد.


