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أود أن أصبح عضوا 
أريد أن أقدم تبرعا للعمل االنتخابي

هناك حاجة للجميع. اشترك وساهم في إنتصار إنتخابي للحزب اإلشتراكي الديمقراطي بالطريقة التي 
تستطيعها. قم بالدعاية عبر اإلنترنت أو حيث تسكن. سجل رغبتك، أو إصبح عضواً، أو قدم تبرعاً 

socialdemokraterna.se/duelleraldrig للعمل االنتخابي على الموقع

تويتر إينستاجرام  الفيسبوك  ابعنا على  ت



إليك أنت الذي 
ستختار طريقاً 

للسويد. 

السويد بلٌد أن تفتخر به. أعرف ذلك. تربيتي 
وسالمتي وتعليمي أصبح ممكنا بفضل شعور 

الناس بالمسؤولية والتضامن. 

لكن اآلن يتزايد القلق بشأن المستقبل. 
الكثير من الناس عاطلون عن العمل والكثير من األطفال الينجحون في المدرسة. 

وهذا يجعل المجتمع أكثر برودة. 

مجتمع جيد حيث قيمة اإلنسان هي المركز، يمكننا بناءه فقط سوية. يجب أال 
تحدد خلفيتك أو كونك امرأة أو رجل آفاق حياتك. أريد أن تكون السويد بلد حيث 
نذهب إلى العمل ونتحمل المسؤولية ونساعد بعضنا البعض. عندها سيكون لدينا 

مجتمع متماسك ومترابط. 

قيمنا هي أساس أولوياتنا السياسية. العمل، ألنه أساس ازدهارنا وقدرتنا على 
العيش حياة جيدة. المدرسة، ألنها حق لكل األطفال في الحصول على المعرفة 

والثقة بالمستقبل. الرفاهية، ألن الصحة والرعاية الجيدة للجميع توفر األمان 
والحرية. 

واآلن تواجه السويد خياراً: إستثمارات مشتركة في الوظائف والتعليم والرفاهية - 
أم التخفيضات الضريبية والخصخصة؟ في 14 أيلول/سبتمبر، عليك أن تقرر.

معا يمكننا خلق سويد أفضل. للجميع. 

(Stefan Löfven) ستيفان لوفين

افكار من أجل سويد 
أفضل. للجميع. 

هذه تأتي قبل خفض الضرائب والخصخصة. 

سياسة عمل جديدة. 
الوظائف هي أساس كل شيء. 

ال شاب بدون عمل. الشباب العاطلين  1
عن العمل يجب أن يحصلوا على 

عمل، أو تدريب عملي، أو تعليم في 
غضون 90 يوما. 

تعليم تكميلي بدال من البطالة. تصميم  2
مبادرة تعليم. في خطوة أولى، نريد أن 

نرى 30,000 مكان إضافي في التعليم 
المهني. االستثمار في المدارس والكليات.

التعاون يخلق القدرة التنافسية. سياسة  3
نشاطات إقتصادية فعالة وإستثمار مستقبلي 

في المساكن والبنية التحتية وبيئة أفضل. 

مدرسة أفضل. لجميع 
األطفال. 

يجب ان توفر المدرسة لجميع األطفال 
المعرفة والثقة بالمستقبل.

فصول/صفوف أصغر ومعرفة أكثر.  1
خمسة تالميذ أقل في الصفوف الكبيرة 
في المدارس اإلبتدائية. تعليم وتوظيف 
1,000 معلم متخصص إضافي، حتى 

يتمكن جميع األطفال من تعلم القراءة في 
الصف األول. 

يجب ان يكون الُمعلم ُملعماً. رفع مكانة  2
مهنة التدريس من خالل توفير ظروف 

أفضل، المزيد من تنمية المهارات وعمل 
إداري أقل. 

تقليل الفوارق في المدرسة. زيادة الموارد  3
للمدارس التي لها إحتياجات أكبر. يجب 
أن تذهب الموارد إلى التالميذ ـ ليس إلى 

شركات رأس المال اإلستثماري. 

رفاهية بدون صيد األرباح. 
الرفاهية يجب أن توزع وفقاً للحاجة ـ ليس 

وفقا للقدرة على الدفع

يجب إيقاف صيد األرباح من الرفاهية.  1
التشديد على شروط الجودة، إستحداث 

قوانين أكثر صرامة للتوظيف ووضع المزيد 
من الضوابط. 

موظفين أكثر وعمل ورقي أقل. زيادة  2
الموارد المخصصة للرعاية الصحية 

ورعاية المسنين تعني قضاء المزيد من 
الوقت مع المرضى وكبار السن. السماح 

للمهنيين بأن يكونوا مهنيين ـ موظفين أكثر، 
شروط عمل متساوية وعمل مكتبي أقل.

يجب إزالة ضريبة المعاش. المعاش هو دفع  3
مؤجل ويجب أن يخضع للضريبة كما هو. 


