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TUKHOLMAN ALUE  
PYSTYY PAREMPAAN



RIKOLLISUUDEN TORJUNTA JA ERIYTYMISKE-
HITYKSEN KATKAISEMINEN
Rikoksia tekevien on poistuttava kaduiltamme ja toreiltamme, ja meidän on estettävä 
uusien jäsenten värväys jengeihin. Se vaatii lisää poliiseja ja kovempia tuomioita. Mutta 
myös sitä, että pureudumme rikosten syihin. Tehokkain tapa auttaa nuoria olemaan va-
litsematta rikollista elämäntapaa on tarjota heille jotain parempaa: hyvä koulutus, jotain 
mielekästä tekemistä vapaa-ajalla ja mahdollisuus ensimmäiseen työpaikkaan. Meidän 
on katkaistava eriytymiskehitys panostamalla koulu- ja sosiaalipalveluihin, urheiluun ja 
yhdistystoimintaan.  

HALUAMME:
Lopettaa jengirikollisuuden – lisää poliiseja Tukholman alueelle ja kovempia 
rangaistuksia vakavista rikoksista.

Ehkäistä ongelmia ennalta – kouluille lisää resursseja, vähemmän tilanahtautta ja 
jengien rekrytoinnin estäminen.

Antaa naisten päivystyslinjoille edellytykset pitkäjänteiseen työhön ja mahdollisuus 
luoda kumppanuuksia kuntien kanssa.

KOULUN HALLINTA TAKAISIN
Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään kouluun. Koulusta on kuitenkin tullut markkinapaikka, 
jossa suurten vapaakouluyritysten voitot ovat tärkeämpiä kuin hyvät opettajat ja hyvä 
opetus. Lasten tulevaisuudesta ei saa käydä kauppaa.

HALUAMME: 
Enemmän aikuisia Tukholman alueen kouluihin.

Taata läksyjen tekoon apua kaikille opiskelijoille, 
jotka ovat vaarassa jäädä lukiokoulutuksen 
ulkopuolelle.
Useammalle koululaiselle mahdollisuuden aamiai-
seen koulussa.

Tarjota kaikille lukiolaisille kesätöitä.

Perua koulujen vapaan sijoittumisoikeuden. 
Sijainnin on perustuttava tarpeeseen, ei markkinoihin.

TERVEYDENHUOLLON HALLINTA TAKAISIN
Tukholma on maan rikkain alue, mutta meillä on maan pisimmät jonotusajat päivys-
tykseen ja pulaa hoitopaikoista. Kuusitoista vuotta Maltillisen kokoomuspuolueen 
hallintaa on saanut henkilöstön varoittamaan potilasturvallisuuden puutteista ja liian 
pienistä henkilöstömääristä. Nyt riittää. Haluamme lyhentää jonoja päivystykseen, 
antaa hoitohenkilöstölle lisää työkavereita ja taata kaikille turvallisen synnytyksen.

HALUAMME:
Panostaa sairaaloihin jonojen lyhentämiseksi.

Antaa terveydenhuollon ammattilaisille enemmän 
työkavereita ja paremmat olosuhteet.

Parantaa terveyskeskusten varustelua ja antaa 
tukholmalaisille omalääkärit. Parantaa terveyden-
huoltoa koko läänissä.

Varmistaa turvallisen synnytyksen, jossa on aina 
mukana yksi kätilö ja yksi alihoitaja.

ILMASTOSIIRTYMÄ TULEVAISUUTTA VARTEN
Meidän on ratkaistava ilmastokriisi yhdessä. Haluamme, että Tukholman alueen kun-
nat ovat edelläkävijöitä oikeudenmukaisessa siirtymässä. Tulevaisuuden Tukholmassa 
on oltava lisää asuntoja, vihreyttä ja parempi joukkoliikenne.

HALUAMME:
Lisää metro- ja lähijunavuoroja.

Tehdä joukkoliikenteen käyttämisestä halvempaa nuorille ja ilmaista alle 13-vuoti-
aille lapsille.

Nopeuttaa vihreän teollisuuden ja työpaikkojen luomista.

Rakentaa lisää ilmastoälykkäitä asuntoja kohtuuhintaan.



TURVALLISEMMIN YHDESSÄ
Me sosiaalidemokraatit tiedämme, että Tukholman 
seudulla pystytään parempaan. Aiomme taistella eriyty-
miskehitystä ja vakavaa rikollisuutta vastaan. Meillä pitää 
olla koulu, joka tukee kaikkia lapsia, ja hoitoa pitää olla 
saatavilla, kun sitä tarvitaan. Tukholman alueen on oltava 
ilmastosiirtymän edelläkävijä.

Me sosiaalidemokraatit tiedämme, että meistä tulee 
vahvempia yhdessä. Kun kaikilla, jotka pystyvät tekemään 
töitä, on työ, johon mennä, ja kun yhteinen hyvinvointi 
saavuttaa kaikki. Näin syntyy menestyvä ja turvallinen 
yhteiskunta.

Oletko samaa mieltä? Äänestä sosiaalidemokraatteja 
11. syyskuuta.
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Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
Türkçe, English, Español, دری, ትግርኛ, 
Af-Soomaali, Bosanski, Hrvatskom, Srpski, 
Kurmancî ,سۆرانی

Liity jäseneksi!


