معاً من أجل السويد

أنا أؤمن بالتعاون .إن الخربة التي اكتسبناها من جائحة كورونة وكذلك الحرب يف أوكرانيا هي أن السويد تكون
قوي ًة عندما نواجه األزمات معاً ٍ
كبلد واحدة .خالل فرتة الجائحة قام الناس بالتكييف ألجل حامية صحة اآلخرين.
ٍ
بطلبات لإلنخراط يف الدفاع املدين ،وأظهروا استعدادهم للدفاع
خالل هذا العام تقدم عدد قيايس من السويديني
عن بلدنا .واآلن نستعد لتطوير الدفاع الشامل للسويد.
أريد أن أع ّزز السويد .وبنفس االتحاد الذي كان سائدا ً خالل فرتة الجائحة ،سنعالج املشاكل االجتامعية التي تؤدي
إلضعاف بلدنا .الجرمية الجسيمة والعزلة االجتامعية تلحقان الرضر مبجتمعنا بأكمله .إن اعتامدنا عىل الوقود
األحفوري يشكل تهديدا ً للمناخ وألمننا عىل ٍ
حد سواء .يقوم أصحاب رؤوس األموال بجني واستثامر أموال الرضائب
التي من املفرتض أن تذهب لدعم املدارس ورعاية املسنني.
ال يجب أن يكون األمر عىل هدا النحو .نح ُن نريد تغيري ذلك.
نح ُن نريد:
• رفع كل الحجارة للقضاء عىل الجرمية وإنهاء العزلة االجتامعية.
• خلق فرص عمل جديدة يف السويد من خالل إحكام السيطرة عىل التغيريات املناخية.
• إستعادة سيطرة الدميقراطية عىل الرفاهية.
سأفعل كل ما هو رضوري لتقوية بلدنا.
ألن بلدنا السويد تستطيع فعل األفضل.

ماجدالينا أندرسون Magdalena Andersson

Lättläst svenska, Soomaali,
, English,
Español, Suomen kieli, Meänkieli,
, Davvisámegiella, Deutsch, Srpski,
Hrvatski, Bosanski,

أنض ّم إلينا كعضو اليوم! افتح تطبيق
سويش  Swishو قُم مبسح الرمز الضويئ
لالستجابة الرسيعة

بلدناالسويد يستطيع
عمل األفضل

مكافحة الجرمية والحد من العزلة االجتامعية
يجب أن يكون كفاح املجتمع ضد الجرمية بال تهاون .يجب أن تكون جميع املناطق السكنية
آمنة ،وتحسني ظروف العيش يف املناطق املهمشة “املعرضة للخطر” .كل من يستطيع العمل
يجب أن يعمل.
نح ُن نريد:

تشديد العقوبات وتوسيع الجهاز القضايئ .وينبغي أن يكون لدى كلٍ من الرشطة ،هيئة اإلصالح الجنائية ،النيابة
العامة واملحاكم ،أن يكون لديهم املوظفني واملوارد التي يحتاجون إليها ملكافحة الجرمية .وينبغي تشديد العقوبات
عىل الجرائم التي ترتكبها العصابات.
إيقاف التجنيد للعصابات .يجب أن يتدخل املجتمع برسعة وفعالية عندما يكون الشباب عرضة لخطر االنجراف
والتورط يف الجرمية .يجب ان يذهب جميع الشباب إىل مدارس جيدة وأن يشاهدوا آبائهم يذهبون إىل العمل .تتعرز
السويد عندما يساهم الجميع يف الرشاكة املجتمعيّة.

الحد من العزلة االجتامعية .يجب عىل كل فرد تلبية الرشوط واإلمكانيات الالزمة للحصول عىل الفرص بهدف
الوصول إىل اإلعالة الذاتية من خالل عمله الخاص .من خالل زيادة فرص التعليم الجيد ،الحصول عىل الرتفيه الجيد
يف أوقات الفراغ ،الوظيفة األوىل ،والسكن بغض النظر عن املكان الذي ينشأ فيه الشباب.

إستعادة سيطرة الدميقراطية عىل الرفاهية
يجب أن يكون هناك نظام وترتيبات يف كل من املدراس ،الرعاية الصحية ورعاية املسنني.
يجب أن يتمتع املوظفون بظروف عمل جيدة ،وأن يكون الشعب السويدي قادرا ً عىل
التحكم يف الرفاهية التي يشاركون فيها ويدفعون مثن تحقيقها من أموال رضائبهم.
نح ُن نريد:
إيقاف نهب أموال الرفاهية .يجب استخدام أموال الرضائب التي يدفعها الشعب السويدي من أجل الرفاهية ،وليس
ألجل الربحية .الرفاهية يجب أن تحكمها احتياجات الناس وليس احتياجات السوق .يجب عىل املدارس السويدية إعطاء
األولوية ملعرفة األطفال ،وليس ألرباح أصحابها.
تحسني ظروف العمل ملوظفي الرفاه ّية .يجب أن يتمتع كل من يعمل يف املدرسة ،الرعاية الصحية و العناية بظروف
عمل جيدة و رواتب جيدة ومعاش تقاعدي ميكن العيش عليه.
تحسني جودة الرفاهية .يجب توفري املزيد من املوظفني يف املدارس ،الرعاية الصحية ورعاية املسنني ،بحيث يحصل الطالب
عىل املزيد من التعليم ،وتصبح طوابري االنتظار لتلقي الرعاية الصحية أقرص ،ويزداد الشعور باألمان لدى كبار السن.

تسترسيع التح ّول نحو االستدامة املناخية ملزيد
من فرص العمل

يجب أن ال يعتمد الشعب السويدي عىل الدول املارقة من أجل قيادة السيارة أو تدفئة املنزل.
عندما نقوم بتعديل وإصالح صناعتنا وإنتاج الطاقة ،فإننا نزيد من أمن السويد ،ونخلق
وظائف جديدة يف جميع أنحاء البالد نقل ُّل من االنبعاثات املناخية.

نح ُن نريد:
أن نستثمر يف التكنولوجيا الخرضاء وننهي اعتامدنا عىل النفط .يزيد االستثامر يف املناخ من حرية بلدنا ويخلق
فرص عمل يف جميع أنحاء البالد ويقلل من االنبعاثات املناخية.
دعم الصناعة السويدية .ستستمر الصناعة السويدية يف كونها األفضل يف العامل يف مجال التحول وإعادة التدوير،
وإنشاء منتجات وخدمات جديدة وبالتايل وظائف جديدة.
ٍ
واتفاقيات
ضامن ظروف عادلة .يجب أن تتمتع الوظائف الخرضاء يف املستقبل بظروف جيدة وأجور سويدية
جامعية .فرص التغيري جيدة ،ويجب عىل الجميع الحصول عىل ضامن مايل يف حالة املرض أو البطالة .أولئك الذين
عملوا طوال حياتهم يجب أن يكونوا قادرين عىل العيش مبعاشهم التقاعدي .إنها مسألة احرتام.

