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منطقۀ استکهلم می تواند 
بهتر انجام بدهد



با جرم و جنابت مبارزه نمایید و جدا سازی نژادی 
را در هم بشکنید

افرادی که مرتکب جرم می شوند باید از جاده ها و میدان های ما دور ساخته شوند و ما باید از استخدام افراد جدید به باند ها 
جلوگیری کنیم. این کار تقاضا داشتن پولیس بیشتر و مجازات شدیدتر را می کند. همچنان الزم است به عوامل جنایات نیز 

رسیدگی نماییم. موثرترین شیوه برای کمک به جوانان برای ترک جرم و جنایت این است تا به آنها چیزی بهتر را ارائه کنیم: 
مانند آموزش خوب، اجرا یک کار مفید در اوقات فراغت و فرصت یافتن اولین کار. ما باید جدا سازی نژادی را با اقدامات در 

مکتب و ادارۀ خدمات اجتماعی، و به کمک ورزش و فعالیت های گروهی درهم بشکنیم.  

ما می خواهیم:
جنایات گروهی متوقف ساخته شود ـ در منطقۀ استکهلم پولیس بیشتر وجود داشته باشد و مجازات برای جرایم شدید 

افزایش یابد.

کار پیشگیرانه صورت بگیرد ـ مکاتب مجهز ساخته شوند، ازدحام بیش از حد در محل زندگی کاهش یابد و استخدام 
جدید به باند ها متوقف ساخته شود.

ارائه شرایط درازمدت به پناهگاه ها برای زنان و مشارکت با کمون ها.

کنترول باالی مکتب را دوباره بدست بگیرید
همه کودکان حق دارند یک مکتب خوب داشته باشند. اما مکتب به بازاری بدل شده است که در آن منفعت گروه های بزرگ 

مکاتب خصوصی در مقایسه به داشتن معلمان و تدریس خوب، اهمیت بیشتر کسب کرده است. آیندۀ کودکان برای تجارت نیست.

ما می خواهیم: 
تعداد بیشتر بزرگساالن را در مکاتب منطقۀ استکهلم داشته باشیم.

برای همه شاگردان که در معرض خطر قرار دارند تا برای شامل شدن به 
جمنازیوم واجد شرایط نباشند، ضمانت کمک برای کار های خانگی ارائه 

شود.

این که تعداد بیشتر کودکان مکتب بتوانند امکان بدست آوردن غذای صبح را 
در مکتب داشته باشند.

به همه شاگردان جمنازیوم کارتابستانی پیشنهاد شود.

حق رایگان تاسیس مکاتب مستقل متوقف شود. تصمیم باید بر مبنای 
ضرروت گرفته شود نه مطابق بازار.

کنترول باالی مراقبت های صحی را دوباره بدست 
بگیرید

استکهلم ثروتمندترین ناحیه است اما با وصف آن هم ما به سطح کشور دارای طوالنی ترین صف انتظار در بخش عاجل 
هستیم و با کمبود محالت ارائه خدمات مراقبتی مواجه می باشیم. شانزده سال حکومتداری Moderaterna )میانه رو 

ها( باعث شده است تا کارمندان مراقبت های صحی در مورد کمبود مصئونیت بیماران و تعداد کم همکاران خود هشدار 
بدهند. دیگر بس است. ما می خواهیم زمان انتظار برای بخش عاجل را کوتاه بسازیم، افراد بیشتر را در بخش مراقبت 

های صحی به کار بگماریم و زایمان مصئون را برای همه ضمانت بکنیم.

ما می خواهیم:
برای کوتاه نمودن زمان انتظار در شفاخانه ها اقدام صورت بگیرد

به کارمندان مراقبت های صحی همکاران بیشتر و شرایط بهتر داده شود.

مراکز صحی را مجهز ساخته و به باشنده های استکهلم یک داکتر دائمی 
داده شود. خدمات مراقبتی به سراسر ایالت گسترش داده شود.

به کمک یک قابله و یک پرستار برای هر والدت، از زایمان مصئون 
اطمینان داده شود. 

تغییر آب و هوا برای کار های آینده
بحران آب و هوا را باید با به طور مشترک حل کنیم. ما می خواهیم تا شهرداری ها در منطقۀ استکهلم در یک تغییر 

عادالنه پیشگام شوند. استکهلم فردا باید دارای مساکن بیشتر، ساحات سبز گسترش یافته و وسایل بهتر نقلیۀ همگانی باشد. 

ما می خواهیم:
توسط مترو و ریل های محلی فعالیت های بیشتر ارائه شود.

سفر توسط وسایل نقلیۀ همگانی برای جوانان ارزان تر، و برای کودکان تا 12 ساله، رایگان ساخته شود.

به گسترش صنایع و کار های سازگار با محیط زیست سرعت بخشیده شود.

تعداد بیشتر مساکن “هوشمند برای آب و هوا” به قیمت های مناسب ساخته شود.



مصئونیت بیشتر در مشارکت با هم
 ما سوسیال دموکرات ها می دانیم که منطقۀ استکهلم می تواند بهترعمل کند. 

ما در برابر جدا سازی نژادی و جنایات سنگین مبارزه خواهیم کرد. ما خواهان 
داشتن مکتبی هستیم که باعث ترقی همه کودکان شود و ما می خواهیم مراقبت 
های صحی بر اساس نیاز و در هنگام که به آن ضرورت داریم، موجود باشد. 

منطقۀ استکهلم باید در تغییرات اقلیمی، نقش رهبری کننده داشته باشد. 

ما سوسیال دموکرات ها می دانیم که با هم نیرومندتر می شویم. زمانی که همه 
افراد دارای توانایی کار، شغلی را داشته باشند که می توانند به آن بپردازند و 

زمانی که برای افراد نیازمند، رفاۀ همگانی وجود داشته باشد، در آن زمان یک 
جامعۀ موفق و مصئون ایجاد می گردد.

با ما موافق هستید؟ در 11 سپتمبر به سوسیال دموکرات ها رای بدهید.
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