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STOCKHOLM BÖLGESI 
DAHA IYISINI YAPABILIR



SUÇLA MÜCADELE EDECEĞIZ VE AYRIŞMAYI 
KIRACAĞIZ
Suçlular sokaklarımızdan ve meydanlarımızdan gidecek ve çetelere yeni katılımları durdu-
racağız. Bu, daha fazla polis memuru ve daha sert cezalar gerektirir. Ama aynı zamanda 
suçun nedenlerine ulaşmamızı da gerektirir. Gençlerin suçu seçmemelerine yardımcı 
olmanın en etkili yolu onlara daha iyi bir şey sunmaktır: iyi bir eğitim, boş zamanlarında 
yapacak anlamlı bir şey ve ilk iş fırsatı gibi. Okullara, sosyal hizmetlere, spora ve dernek-
lere yapılan yatırımlarla ayrışmayı kıracağız.  

ŞUNLARI YAPMAK ISTIYORUZ:
Çete suçlarını durduracağız - Stockholm Bölgesine daha fazla polis memuru 
sağlayacağız ve ağır suçlar için cezaları artıracağız.

Önleyici çalışmalar yapacağız - okulları donatacağız, yoğun ikameti azaltacağız ve 
çetelere yeni katılımları durduracağız.

Kadın sığınma evlerine uzun vadeli koşullar ve belediyelerle ortaklıklar sağlayacağız.

OKULLARDA KONTROLÜNÜ GERI ALACAĞIZ
Tüm çocukların iyi bir okula gitme hakkı vardır. Ancak okullar, büyük özel okul şirketle-
rinin kârlarının iyi öğretmenlerden ve öğretimden daha önemli olduğu bir pazar haline 
geldi. Çocukların geleceği bir pazar değildir.

Şunları yapmak istiyoruz: 

Stockholm Bölgesindeki okullarda daha fazla yetişkin bulunduracağız.

Lise için yetersiz olma riski taşıyan tüm öğrenciler 
için bir ev ödevi yardımı garantisi sağlayacağız.

Daha fazla öğrenci okulda kahvaltı yapma imkanına 
sahip olacak.

Tüm lise öğrencilerine yaz işleri sağlanacak.

Özel okulların serbestçe kurulabilmesine son verece-
ğiz. Okullara ihtiyaçlar yön vermeli, piyasa değil.

SAĞLIK HIZMETLERINDE KONTROLÜNÜ GERI 
ALACAĞIZ
Stockholm ülkenin en zengin bölgesi, ancak acil serviste ülkenin en uzun bekleme 
sürelerine ve hasta yatağı eksikliğine sahibiz. Moderat Parti'nin on altı yıllık iktidarı, 
personelin hasta güvenliği eksikliği ve çalışan sayısında ciddi sıkıntı nedeniyle alarm 
vermesine neden oldu. Artık bu kadar yeter. Acil servislerde kuyrukları kısaltmak, sağ-
lık personeline daha fazla iş arkadaşıyla destek vermek ve herkes için güvenli doğumu 
garanti altına almak istiyoruz.

Şunları yapmak istiyoruz:

Kuyrukları kısaltmak için hastanelere yatırım yapaca-
ğız.

Sağlık çalışanlarına daha fazla iş arkadaşı desteği ve 
daha iyi koşullar sağlayacağız.

Sağlık merkezlerini donatacağız ve Stockholmlülere 
sabit bir doktor sağlayacağız. İl genelinde sağlık 
hizmetlerini genişleteceğiz.

Doğum başına bir ebe ve bir hasta bakıcı aracılığıyla güvenli bir doğum sağlayaca-
ğız.

GELECEĞIN IŞLERI IÇIN IKLIM GEÇIŞI
İklim krizini birlikte çözeceğiz. Stockholm Bölgesindeki belediyelerin adil bir geçişte 
öncülük etmesini istiyoruz. Geleceğin Stockholm'ü daha fazla konuta, yeşil büyümeye 
ve daha iyi toplu taşımaya sahip olmalıdır.

ŞUNLARI YAPMAK ISTIYORUZ:
Metroya ve banliyö trenlerine daha fazla sefer ekleyeceğiz.

Gençlerin toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmelerini daha ucuz hale ve 12 yaşına 
kadar olan çocuklar için ücretsiz hale getireceğiz.

Yeşil endüstrilerin ve işlerin yayılmasını hızlandıracağız.

Uygun fiyatlarla daha fazla sayıda iklim açısından akıllı ev inşa edeceğiz.



BIRLIKTE DAHA GÜVENLI
Biz Sosyal Demokratlar, Stockholm Bölgesinin daha iyisini 
yapabileceğini biliyoruz. Ayrışma ve ağır suçlarla müca-
dele edeceğiz. Tüm çocukları yükselten okullarımız ve ih-
tiyaç duyduğumuzda gerekeni yapan sağlık hizmetlerimiz 
olacak. Stockholm Bölgesi iklim geçişinde lider olacak.

Biz Sosyal Demokratlar birlikte daha güçlü olacağımızı 
biliyoruz. Çalışabilecek herkesin gidecek bir işi olduğun-
da ve ihtiyacı olan herkes için ortak refah sistemi bulun-
duğunda, İşte o zaman başarılı ve güvenli bir toplum 
yaratılır.

Siz de buna katılıyor musunuz? 11 Eylül'de Sosyal 
Demokratlara oy verin.
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Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
Türkçe, English, Español, دری, ትግርኛ, 
Af-Soomaali, Bosanski, Hrvatskom, Srpski, 
Kurmancî ,سۆرانی

Bugün üye olun!


