همه در کنار هم برای سوئد

من به همكارى اعتقاد دارم .تجربه پاندمى و جنگ اوكراين ثابت كرد همه ما در شرايط بحرانى
در كنار يكديگر به عنوان يك كشور قدرتمند مى ايستيم .در دوران پاندمى انسانها يادگرفتند كه
مراقب سالمتى ديگر افراد جامعه باشند .امسال بيشترين تعداد شهروندان سوئدى براى دفاع غير نظامى
اعالم آمادگى كردند و ثابت كردند كه آماده محافظت از سرزمينشان هستند.
اكنون ما در حال باالبردن توان دفاعى سوئد هستيم.

من مى خواهم سوئد را قدرتمندتر كنم .ما بايد با همان وحدت و يكپارچگى دوران پاندمى با مسائلى
كه كشور ما را دچار ضعف مى كند برخورد كنيم .ارتكاب جرايم سنگين و اختالف بين گروههاى مردمى
به كليت جامعه ما آسيب مى زند .وابستگى ما به سوخت هاى فسيلى تهديدى براى محيط زيست و امنيت
كشورمان است و پول مالياتى كه بايد در مدارس و خانه هاى سالمندان هزينه شود ،صرف سرمايه گذارى
هاى مخاطره آميز مى شود.
اين روند نمى تواند ادامه پيدا كند .ما آنرا متوقف مى كنيم!

ما مى خواهيم:

• ريشه جرم و جنايت را نابود كنيم و فاصله گروه های مختلف جامعه را از بين ببريم.
• فرصت هاى شغلى جديد و سازگار با محيط زيست ايجاد كنيم

• رفاه اجتماعى را مجددا با رویکردی دموكراتیک تأمین کنیم.

من آماده ام براى كمك به بهبود هر چه بيشتر شرايط كشورم هر كارى الزم است انجام بدهم،
چرا كه سوئد قابليت اين را دارد كه بهتر عمل كند.
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مبارزه با جرم و جنايت و رفع فاصله
ميان اقليت ها

نظارت دمكراتيك بر سيستم رفاهى كشور
را بازسازى مى كنيم.

مبارزه جامعه با جرم و جنايت بايد سرسختانه و قاطع باشد  .تمام مناطق مسكونى بايد از
امنيت برخوردار باشند و شرايط زندگى در محله هاى تحت فشار از نظر اعمال خشونت و جرم
بايد بهبود پيدا كند .تمام افرادى كه توانايى كار كردن دارند بايد امكان اشتغال داشته باشند .

كارمندان بايد در شرايط كارى بهترى به وظايف خود عمل كنند و همه جمعيت سويد بايد
بصورت مساوى از سيستم رفاهى كشور كه هزينه آن به وسيله ماليات خودشان تامين مى
شود بهره مند شوند.

ما مى خواهيم:

جازات هاى سختگيرانه ترى براى ارتكاب جرايم اعمال بشود و عدالت را در جامعه جارى كنيم .پليس ،زندان
ها ،دادستان ها و دادگاه ها بايد به افراد و ابزارهايى كه براى مبارزه با جرم و جنايت نياز دارند دسترسى داشته باشند.
مجازات جرايم باندى بايد افزايش پيدا كند .

به کار گیری افراد جديد در باند هاى خالفكار بايد متوقف شود .اقدام جامعه نسبت به جوانانى كه در معرض خطر
جذب شدن به باند هاى جنايتكار هستند بايد سريع و موثر باشد .همه جوانان بايد در مدرسه هايى با كيفيت آموزشی
خوب درس بخوانند و شاهد اين باشند كه والدينشان شغل دارند و سر كار مى روند .سوئد زمانى به قدرت واقعى خودش
دست پيدا مى كند كه روحيه همكارى و ايفاى نقش هاى اجتماعى بين گروه هاى مختلف جمعيتى وجود داشته باشد.

همه بايد شغلى داشته باشند و از طريق آن امرار معاش كنند .الزم است امكان دسترسى جوانان به آموزش صحيح،
اوقات فراغت پربار ،اولين شغل و اولين مسكن صرف نظر از اينكه در كجاى اين كشور زندگى مى كنند ،فراهم باشد.

ما مى خواهيم:

سو استفاده و غارت را در سيستم رفاهى متوقف كنيم .ماليات مردم بايد در راه رفاهشان هزينه شود نه اينكه به
عنوان سود برداشت شود .سيستم رفاهى موظف است بر اساس نياز هاى مردم مديريت شود نه اينكه در خدمت بازار و
سرمايه قرار بگيرد .مدارس سوئد بايد روى پيشرفت دانش و آگاهى كودكان اين سرزمين متمركز باشد نه اينكه به ابزارى
براى سود آورى مالكان تبديل شود.

بهبود شرايط رفاهى براى كاركنان .تمامى افرادى كه در مدارس ،سيستم هاى بهداشتى و درمانى و مراقبتى فعال
هستند بايد از شرايط كارى مناسب و در آمد خوب برخوردار باشند و در دوران بازنشستگى در آمدشان كفاف هزينه هاى
زندگى را بدهد.
كيفيت سيستم رفاهى را ارتقا مى دهيم .مدارس ،سيستم بهداشتى و مراقبتى بايد افراد بيشترى را استخدام كنند
تا دانش آموزان در شرايط بهترى آموزش ببينند و صفهاى انتظار در مراكز بهداشى و درمانى الزم است كوتاهتر باشد و
سالمندان از امنيت بيشترى برخوردار باشند.

پروسه سازگارى با محيط زيست بايد
سريعتر پيش برود.

منبايد مردم سويد براى سوخت خودرو ها و گرمايش خانه هايشان به دولت هاى سركش وابسته
باشند .امنيت ما در سوئد زمانى تامين مى شود كه ما در صنعت و توليد انرژى خودكفا بشويم كه
باعث ايجاد فرصت هاى شغلى بيشترى در سراسر كشورمان خواهد بود و توليد گازهاى گلخانه
ايى را كاهش خواهد داد.
ما مى خواهيم:

در بخش فناورى سبز سرمايه گذارى كنيم و وابستگى خود را به نفت از بين ببريم .سرمايه گذارى در محيط
زيست به ما آزادى عمل بيشترى مى بخشد ،فرصت هاى شغلى ايجاد مى كند و توليد گازهاى گلخانه ايى را كاهش مى دهد.
از صنايع سوئدى پشتيبانى مى كنيم .صنعت سوئد بايد در زمينه ارايه محصوالت و خدمات جديد و در نتيجه آن
ايجاد مشاغل جديد همچنان در جهان پيشرو باشد.

از وجود شرايط عادالنه در اليه هاى مختلف جامعه بايد اطمينان حاصل كنيم .مشاغل سبز آينده بايد شرايط مناسب
 ،حقوق باال و پشتيبانى صنفى داشته باشند تا امكان تغييرات مثبت را فراهم كنند و همه افراد جامعه بايد در زمان بيمارى
و بيكارى امنيت اقتصادى داشته باشند .كسانى كه همه عمر كار كرده اند سزاوار اين هستند كه بازنشستگى در خور شان و
احترامى داشته باشند.

