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تستطيع مقاطعة 
ستوكهومل عمل االفضل



مكافحة الجرمية و ضع نهاية للفصل العنرصي
يجب إبعاد أولئك الذين يرتكبون الجرائم من شوارعنا وساحاتنا وسنوقف تجنيد املزيد يف العصابات. يتطلب هذا العمل املزيد من 

رجال الرشطة وعقوبات أكرث رصامة. ولكن علينا أن نصل أيضاً إىل االسباب الرئيسية للجرمية. ان الطريقة األكرث فعالية هي مساعدة 

الشباب لنبذ و رفض األجرام، تقديم يشء أفضل لهم: تعليم جيد ، نشاطات مفيدة للقيام يف أوقات الفراغ وفرصة للحصول عىل أول 

وظيفة. سنحطّم الفصل العنرصي من خالل تركيز الجهود عىل املدارس، الخدمة االجتامعية، الرياضة والجمعيات.  

نحُن نريد أن:

 إيقاف جرائم العصابات - توفري املزيد من رجال الرشطة إىل مقاطعة ستوكهومل و عقوبات أكرث عىل الجرائم الجسيمة.

 العمل بشكل وقايئ - تصليح املدارس، التقليل من االكتظاظ السّكاين و إيقاف التجنيد الجديد للعصابات.

 توفري ظروف طويلة األمد لسكن حامية النساء والرشاكة مع البلديات.

استعادة السيطرة عىل املدرسة
جميع األطفال لهم الحق يف مدرسة جيدة. لكن املدرسة أصبحت سوقاً للعمل حيث أصبحت أرباح رشكات املدارس الخاّصة الكبرية 

أكرث أهمية من املعلمني االكّفاء و التدريس. ان مستقبل األطفال ليس سوقاً.

نحُن نريد: 
   أن يكون هناك املزيد من البالغني يف مدارس مقاطعة ستوكهومل.

 أستحداث ضامن املساعدة يف أداء الواجبات املدرسيّة لجميع الطالب الذين يجازفون بعدم الحصول عىل التأهيل الالزم 
لتكملة الدراسة يف املدرسة الثانوية.

 توفري الفطور يف املدرسة لعدد أكرب من أطفال املدارس.

 توفري فرص العمل يف العطلة الصيفية لجميع طالب املدارس الثانوية.

 إيقاف حق تأسيس املدارس الخاّصة. ان الحاجة هي العامل الذي يحّدد 
 تأسيس املدارس، وليس سوق العمل.

استعادة السيطرة عىل الرعاية الصحّية
أن ستوكهومل هي أغنى مقاطعة يف البلد، ومع ذلك يعاين املواطن من طول فرتة االنتظار يف عيادة الطواريء ونقص يف أماكن 

الرعاية الصحيّة. أدت ستة عرش عاما من حكم حزب املعتدلني Moderaternas إىل دق ناقوس الخطر من قبل املوظفني 

بسبب ترّدي سالمة املرىض وقلّة كادر العمل. يكفينا ذلك اآلن. نريد تقصري طوابري االنتظار إىل عيادة الطوارئ، تعيني املزيد 

من موظفي الرعاية الصحية وضامن والدة آمنة لجميع النساء.

نحُن نريد:
 الرتكيز عىل املستشفيات و ذلك لتقليل تقصري طوابري االنتظار.

 تعيني املزيد من املوظفني ضمن الكادر الطبي يف الرعاية الصحية و توفري ظروف   
 عمل أفضل.

 تجهيز املراكز الصحية و توفري طبيب دامئي لسكان ستوكهومل. توسيع نطاق 
 الرعاية الصحية يف جميع أنحاء املحافظة.

 ضامن والدة آمنة من خالل تحديد قابلة و مساعدة ممرضة لكل حالة والدة.

التكييف املناخي من أجل الوظائف 
املستقبلية

سنحلُّ أزمة املناخ معاً. نريد من البلديات يف مقاطعة ستوكهومل أن تكون سبّاقة يف عملية التغيري او التكييف العادلة. سيكون 

يف ستوكهومل املستقبل املزيد من السكن، النامء االخرض ووسائل أفضل للنقل العام.

نحُن نريد:
 تنفيذ املزيد من رحالت قطار األنفاق و قطار الضواحي.

 جعل السفر بوسائل النقل العام أرخص للشباب وجعله مجانيا لألطفال حتى سن 12 عاما.

 االرساع بتوسيع الصناعات الخرضاء والوظائف.

 بناء املزيد من املنازل الذكية مناخياً بأسعار معقولة.



سنكون أكرثُ أماناً معاً
نحن االشرتاكيون الدميقراطيون نعلم أن مقاطعة ستوكهومل تستطيع عمل األفضل. 

سنكافح الفصل العنرصي واإلجرام الجسيم. سيكون لدينا مدرسة تعمل عىل تطّور و 

سمو جميع األطفال، و الرعاية الصحيّة الالزمة عندما نحتاج إليها. وستكون مقاطعة 

ستوكهومل الرائدة يف التحّول املناخي.

نحن االشرتاكيون الدميقراطيون socialdemokrater نعلم أننا سنكون أقوى 
معا. عندما يكون لدى كل من يستطيع العمل عمالً يذهب إليها وعندما تكون الرفاهية 

املشرتكة ُمتاحة ألولئك الذين يحتاجون إليها. بهذه الطريقة ميكننا خلق مجتمع ناجح 

وآمن.

هل تتّفُق معنا؟ صّوت لالشرتاكيني الدميقراطيني Socialdemokraterna يف 

أيلول/سبتمرب.  11
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Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
Türkçe, English, Español, دری, ትግርኛ, 

Af-Soomaali, Bosanski, Hrvatskom, Srpski, 
Kurmancî ,سۆرانی

أنضّم إلينا كعضو اليوم!


