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HERÊMA STOCKHOLMÊ 
DIKARE ÇÊTIR BIKE



LI DIJ KRÎMÎNALIYÊ TEBIKOŞE Û CUDAKARIYÊ 
BIŞKÊNE
Yên sûc dikin divê kolan û qadên me biterikînin û dest ji bi rêxistinkirina çeteyên nû 
berdin. Bo vê yekê bêhtir polîs û cezayên tundtir gerek dike. Lê di heman demê de 
em xwe bigehînin sedemên tawanan. Awayê herî bibandor ji bo alîkariya ciwanan ew 
e, ku xwe ji krîmînalîteyê dûr bixin, bo wan pêşkêşkirina tişteke çêtir: perwerdeyeke 
baş, tişteke watedar ku di dema xwe ya vala de bikin û derfeta karek yekem. Em ê bi 
berhênanên li dibistanê û xizmetên civakî, xwendegeh û Sosyal’ê, ciudakariyê bişkînin.  

EM DIXWAZIN:
Sûcên çeteyan rawestînin - bêhtir polîs li herêma Stockholmê bi cî bikin û cezayên 
bo sûcên giran zêde bikin.

Bi awayekî pêşîlêgirtinê bixebitin - dibistanê nû bikin, mayina li malên teng kêm 
bikin û bi rêxistinkirina çeteyên nû rawestînin.

Şert û mercên demdirêj bidin stargehên jinan û bi şaredariyan re hevkariyê bikin.

JI NÛ VE KONTROLA DIBISTANÊ BI DESTXIN.
Mafê hemî zarokan e ku biçin dibistaneke baş. Lê dibistan bûne bazarek ku tê de 
qezencên mezin ên dibistanên serbixwe ji mamosteyekî baş û ji hînkirinê girîngtir bûne. 
Pêşeroja zarokan ne bazar e.

EM DIXWAZIN: 
Li dibistanên herêma Stockholmê bêhtir kesên 
salmezin hebin.

Cîbicîkirina bo hemî xwendekarên ku li ser wan 
metirsiya mafdarnebûna ji derketina lîseyê heye, 
garantiyek bo arîkariya dersa malê 
Ku bo zarokên dibistanê divê bêhtir derfeta taştêya 
dibistanê hebe.

Bo hemî xwendekarên lîseyê karên havînê pêşkêş 
bikin.

Dest ji mafê azad ê bikarhanîna dibistanan berdin. 
Pêdivî ye ku pêwîstî lê ne bazar biryardar be.

KONTROLA LI SER SEXBÊRIYA NEXWEŞAN 
BIDESTVEBIHÊNIN
Stockholm herêma herî dewlemend a welêt e, lê dîsa jî  demên herî dirêj ên li 
bendîmayina odeya acîlê û kêmbûna cihên lênihêrîna nexweşan li wir hene.  
Şazdeh salên hukûmeta Moderatan bû sedem ku  karmendan alarmê li ser nebûna 
ewlehiya nexweşan û kêmbûna hejimara hevkaran bidin. Êdî bes e. Em dixwazin 
siraya odeya acîlê kurt personelên hevkar bêhtirkin xebatkarên lênihêrîna nexweşan  
û ji her kesî re sexbêriya welidandineke bi ewletî garantî bikin.

EM DIXWAZIN: 
Nexweşxaneyan xurt bikin da ku sirayê kurt bikin.
 
Zêdetir hevkaran û şert û mercên baştir bidin 
xebatkarên tenduristiyê.

Navendên tendirustiyê xurt bikin û doktorekî daîmî 
bidin Stockholmiyan. Karê lênêrîna nexweşan li 
seranserê wîlayetê berfireh bikin.  
Di her zayînê de bi rêya pîrik û hemşîreyeke alîkar 
jidayikbûnek bi ewle piştrast bikin.

GUHERTINÊN BO JÎNGEHEKE BAŞ BO KARÊN 
LI PÊŞEROJÊ
Divê em pêkve krîza jîngehê çareser bikin. Em dixwazin şaredariyên herêma 
Stockholmê di veguhertineke adil de pêşengiyê bikin. Stockholma pêşerojê dê bêhtir 
xanî hebin, mezinbûna dewrûberên kesk û veguhestina trafîka gelemperî çêtir be.

EM DIXWAZIN:
Bêhtir seferên rêwîtiyên li metro û li trênên rêwîtiyê bidin destpêkirin.

Rêwîtiya bi komî bo ciwanan herzantir bikin û bo zarokên ta 12 salî jî belaş bikin.
Berfirehkirina sanaiya kesk û karan bilezînin.

Bi bihayên maqûl bêhtir xaniyên jîr ên jîngehê ava bikin.



PÊKVE EWLETIR
Em Sosyaldemokrat dizanin ku herêma Stockholmê 
dikare xwe baştir bike. Divê em li dijî cudakarî û tecrîd 
û sûcên giran têbikoşin. Pêdivî ye ku dibistanek ku hemî 
zarokan hilde berjor û gava ku pêwîst be lênêrîneke baş 
a nexweşan hebe. Divê herêma Stockholmê di guherîna 
jîngehê de bibe pêşeng.

Em sosyaldemokrat dizanin ku em ê bi hev re bi hêztir 
bibin. Dema ku her kesê ku dikare bixebite karek 
bo wî hebe û dema ku refaha hevpar bo kesên ku 
hewcedariya wan pê heye hebe. Bi vî awayî civakeke 
serkeftî û ewle ava dibe.

Ma tu vê dipejirînî? Li 11ê Îlonê dengê xwe bidin 
Sosyaldemokratan.
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Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
Türkçe, English, Español, دری, ትግርኛ, 
Af-Soomaali, Bosanski, Hrvatskom, Srpski, 
Kurmancî ,سۆرانی

Bibe endam îro!


