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منطقه استکهلم می تواند 
بهتر از این عمل کند



 پیشگیری از جرم و جنایت و از میان بردن 
تفرقه اجتماعی 

 کسانی که مرتکب کار خالف می شوند باید خیابان ها و میادین ما را در آرامش نگه دارند و ما باید از گمراهی جوانان جدید در گروه ها 
جلوگیری کنیم. این یرنامه به پلیس بیشتر و مجازات های سخت تری نیاز دارد. اما باید از ریشه از کارهای خالف پیشگیری کنیم. 

مؤثرترین راه برای کمک به جوانان برای دوری از کارهای خالف، ارائه امکانات و فرصتهای بهتری است: آموزش خوب، کاری معنادار 
در اوقات فراغت خود و فرصتی برای اولین شغل. ما با سرمایه گذاری در مدرسه و خدمات اجتماعی، ورزش و زندگی انجمنی، تفرقه 

اجتماعی را درهم خواهیم شکست.  

ما میخواهیم:
کارهای خالف را متوقف کنیم - پلیس بیشتر در ناحیه ی استکهلم بگذاریم و مجازات را برای جرایم جدی افزایش دهیم.

پیشگیرانه عمل کنیم - مدرسه ها را بازسازی کنیم، زندگی در خانه های کوچک و پر جمعیت را کاهش دهیم و از یار گیری 
های جدید در گروه های خالفکار جلوگیری کنیم.

به پناهگاه های زنان، حمایت طوالنی مدت و کمک مشارکت با کمونها )مناطق( بدهیم.

 کنترل مدرسه ها را پس بگیریم
 همه کودکان حق تحصیل دریک مدرسه خوب را داشته باشند. اما هم اکنون، مدرسه به بازاری تبدیل شده است که در آن سود 
گروه های بزرگ مدارس غیر کمونی)منطقه ای( از معلمان و تدریس خوب مهم  تر شده است. آینده کودکان یک بازار کسب و کار 

نیست. 

 ما می خواهیم: 
بزرگساالن بیشتری در مدارس ناحیه ی استکهلم داشته باشیم.

برای همه دانش آموزانی که در معرض خطر واجد شرایط نبودن برای تحصیل 
در دبیرستان هستند، یک تضمین کمک درسی ارائه کنیم. 

اینکه تعداد بیشتری از بچه های مدرسه فرصت خوردن صبحانه مدرسه 
را داشته باشند.

به همه دانش آموزان دبیرستانی کار تابستانی پیشنهاد دهیم.

حق آزاد تأسیس مدارس توسط شرکت های خصوصی را متوقف کنیم. 
تقاضا باید حاکم باشد، نه بازار سود و ثروت. 

 کنترل مراقبت های بهداشتی را پس بگیریم 
  استکهلم ثروتمند ترین منطقه کشور است، اما ما همچنان طوالنی  ترین زمان انتظار در اورژانس و کمبود مکان های درمانی 

را داریم. اداره شانزده ساله مودرات ها منجر به این شده است که پرسنل زنگ خطر کمبود ایمنی بیماران در سیستم بهداشت 
و درمان و کمبود تعداد کارمندان را به صدا در آورند. دیگر بس است. ما می خواهیم صف های اورژانس را کوتاه کنیم، کارمندان 

بیشتری را در اختیار بخش درمانی بگذاریم و زایمان ایمن را برای همه تضمین کنیم. 

 ما می خواهیم:
برای کوتاه کردن صف ها، به بیمارستان ها امکانات بیشتری بدهیم.

به کارکنان بخش های درمانی و بهداشتی کمک کاران بیشتری و شرایط بهتری در 
اختیارشون بگذاریم.

درمانگاه ها را تجهیز کنیم و به اهالی استکهلم یک پزشک ثابت بدهیم. 
بهداشت و درمان را در سراسر استان گسترش دهیم. 

زایمان ایمن را از راه یک ماما و یک کمک پرستار برای هرمادر  
زائو تضمین کنیم. 

مشاغل سازی آینده برای 
پیشگیری از تغییر آب و هوا 

  ما با هم بحران آب و هوا را حل خواهیم کرد. ما میخواهیم که کمون های درناحیه ی استکهلم پیشگام یک تغییر 
 و تطبیق عادالنه باشند. استکهلم آینده دارای مسکن بیشتر، رشد اقتصادی مناسب برای محیط زیست و سیستم حمل 

و نقل عمومی بهتر باشند.

ما میخواهیم:
سفرهای بیشتری را با مترو و قطارها ی شهری معرفی کنیم.

سفر با وسایل حمل و نقل عمومی را برای جوانان ارزان  تر و برای کودکان تا 12 سال رایگان کنیم. 

سرعت ببخشیم به گسترش صنایع و مشاغل سبز. 

خانه  های بیشتر و مناسب از نظر آب و هوایی را با قیمت  های مناسب بسازیم. 



با هم بودن یعنی ایمن تر بودن
ما سوسیال دموکرات ها می دانیم که منطقه بهداری استکهلم می تواند بهتر عمل 
کند. ما باید با جداسازی ها و خالفکاری های جدی مبارزه کنیم. ما باید مدارسی 

داشته باشیم که به همه بچه ها امکان پیشرفت میدهد و در مواقع نیاز یک سیستم 
درمانی برای همه داشته باشیم. منطقه بهداری استکهلم باید پیشرو در تغییرات و 

تطبیق با شرایط آب و هوایی باشد.

ما سوسیال دموکرات ها می دانیم که با هم قوی تر خواهیم شد. وقتی همه کسانی 
که می توانند کار کنند شغلی برای خود داشته باشند آنگاه رفاه مشترک برای کسانی 

که به آن نیاز دارند وجود خواهد داشت. به این نحو می توانیم یک جامعه موفق و 
امن بسازیم. 

 اگر موافقید، در 11 سپتامبر به سوسیال دموکرات ها رأی دهید. 

امروز عضو شوید!
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