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איך וויל ווערן ַא מיטגליד
איך וויל געבן ַא מּתנה צו דער װַאלן-ַארבעט

יעדער אײנער איז װיכטיק. בַאשטַײערט זיך מיט ַא סָאציַאלדעמָאקרַאטישן נצחן ֿפון די 
װַאלן ווי נָאר איר קענט. קַאמּפַאניעװעט אויף דער אינטערנעץ ָאדער אויף איר װוינָארט. 

דעקלַאקירט אַײער אינטערעס, ווערט ַא מיטגליד ָאדער גיט ַא מּתנה צו דער װאלן-ַארבעט אויף 
.socialdemokraterna.se/duelleraldrig

טװיטער אינסטַאגרַאם  ֿפײסבוק  מיר זַײנען אויף 
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איך וויל ווערן ַא מיטגליד
איך וויל געבן ַא מּתנה צו דער װַאלן-ַארבעט

 ּפָאסטנומער 
און ָארט

ּפערזָאן-נומער

ַא בעסער
שוועדן

ֿפַאר ַאלע. 
לייענט וועגן אונדזערע אידײען ֿפַאר 
די ַארבעטן, דעם שולוועזן און דעם 

ֿפַארזָארג.



צו דיר ווָאס 
בַאשטימט דעם 

וועג ֿפַאר שוועדן.
מע קען שטָאלצירן מיט שװעדן. איך װײס 

ַאז דָאס איז אמת. מַײן דערציִונג, מַײן 
זיכערקײט און בילדונג, זַײנען געװען מיגלעך 

דורכן ַאחריות ֿפון מענטשן און אונדזער 
סָאלידַאריטעט.

ָאבער איצט ציטערן מיר אלץ מער איבער 
דער צוקונֿפט. צו ֿפיל מענטשן זַײנען 

ַארבעטלָאז און עס איז ַאלץ געװײנטלעכער ַאז עס איז קינדער ניט גערָאטן 
דורכצוגײן די שולע. דָאס הײסט ַא קַאלטערע געזעלשַאֿפט.

ַא גוטע געזעלשַאֿפט, װָאס ֿפָאקוסירט אויף מענטשן-רעכט, קענען מיר 
נָאר בויען צוזַאמען. ניט דַײן הינטערגרונט, ניט דַײן מין זָאל ָאּפרוֿפן זיך אויף 
דַײנע מיגלעכקײטן אינעם לעבן. איך װיל ַאז שװעדן זָאל זַײן ַא לַאנד װּו יעדער 
אײנער הָאט ַא שטעלע, טרָאגט דָאס ַאחריות און ארבעטן צוזַאמען. דַאן װעלן 

מיר הָאבן ַא געזעלשַאֿפט ֿפון חֿברשַאֿפט און ַאחדות.

אונדזערע װערטן זַײזען דער ַארויסּפונקט ֿפון אונדזער ּפָאליטישע 
ּפריָאריטעטן. די ַארבעטן, װַײל זײ זַײנען דער גרונט ֿפון אונדזער עשירות און 

מיגלעכקייט צו ַא גוט לעבן. די שולע, װַײל קענטשַאֿפט און הָאֿפענונג ֿפַאר 
דער צוקונֿפט זַײנען רעכט ֿפון ַאלע קינדער. די ֿפַארזָארג-סיסטעם, װַײל ַא 

ֿפַארזָארג און געזונט װוילזַײן געבן ֿפרַײקײט און זיכערקײט ֿפַאר יעדער אײנער.

שװעדן שטײט אויף ַא שײדװעג: בשוּתֿפותדיקע אינװעסטיציעס אין ַארבעטן, 
שולע און ֿפַארזָארג – ָאדער רעדוצירטע שטַײגערן און ּפריװַאטיסירונג?

איר בַאשטימט דעם 14טן סעּפטעמבער.

צוזַאמען קענען מיר שַאֿפן ַא בעסער שװעדן. ֿפַאר ַאלע.

סטעֿפַאן לעװען



אידײען ֿפַאר ַא בעסער 
שװעדן ֿפַאר ַאלע

וויכטיקער ֿפון רעדוצירטע שטַײגערן און ּפריװַאטיסירונג

ַא נַײע ַארבעט-ּפָאליטיק.
די ַארבעטן זַײנען דער גרונט ֿפַאר 

ַאלצדינג.

ניט קײן יונדװַארג ָאן ַאן ַארבעט.  1
די ַארבעטלָאזע יונגע זָאלן הָאבן ַא 

שטעלע, לער ָאדער בילדונג אין ניט 
מער װי 90 טעג.

װַײטער בילדונג ָאנשטָאט  2
ַארבעטלָאזיקייט. שַאֿפט ַא 

קענטשַאֿפט-אונטערהײב. צום ערשטן 
װילן מיר 30.000 נַײע ּפלעצער אין די 
ַארבעט-בילדונג. אינװעסטירט אין די 

שולעס און אוניװערסיטעטן.
צוזַאמענַארבעט שַאֿפט  3

קָאנקורענצקרַאֿפט. ַאן ַאקטיװע 
הַאנדלסּפָאליטיק און צוקונֿפט- 

אינװעסטיציעס אין װוינונגען, 
אינֿפרַאסטרוקטור און ַא בעסערע 

נַאטור-סֿביֿבה.

ַא בעסערע שולע ֿפַאר 
ַאלע קינדער.

די שולע זָאלן בַאזָארגן ַאלע קינדער מיט 
קענטשַאֿפט און הָאֿפענונג ֿפַאר דער 

צוקונֿפט.

קלענערע קלַאסן און מער  1
קענטשַאֿפט. ֿפינף ּתלמידים װײניקער 

אין גרויסע קלַאסן אין די ערשטע 
קלַאסן ֿפון עלעמענטַאר-שולע. 

אויסשולט און ָאנשטעלט 1000 נַײע 

שטיץ-לערערס ּכדי צו לערנען ַאלע קינדער 
ווי ַאזוי צו לײענען אינעם ערשטן קלַאס.

לערערס זָאלן זַײן לערערס. גיט די  2
לערער-ַארבעט ַא העכערן סטַאטוס דורך 

בעסערע ּתנָאים, בילדונג און װײניקער 
ַאדמיניסטרַאציע.

מינער ָאּפטײלן אין דער שולע. נָאך מער  3
רעסורסן צו די שולעס מיט די גרעסטע 

בַאדַארֿפן. די דָאזיקע רעסורסן זָאלן 
צוֿפַאלן די ּתלמידים - ניט ֿפַארמָאגערס.

ֿפַארזָארג ָאן ַא געיעג אויף 
ּפרָאֿפיט.

דער ֿפַארזָארג זָאלן געטײלט װערן לויט 
בַאדַארף – ניט די מיגלעכקײט צו בַאצָאלן.

שטעלט ָאּפ דָאס געיעג אויף ּפרָאֿפיט  1
אינעם ֿפַארזָארג-סעקטָאר. הַארטערע 

ֿפָאדערונגען װען עס קומט צו קװַאליטעט, 
און הַארטערע ּכללים װען עס קומט צו דער 

צָאל ַארבעטערס און קָאנטרָאלן.
נָאך מער ּפערסָאנַאל און װײניקער  2

ּפַאּפיר-ַארבעט. מער רעסורסן צום 
ֿפַארזָארג ֿפון קרַאנקע און ַאלטע בַאדַײט 

נָאך מער צַײט צו די ּפַאציענטן און 
זקנים. לָאז די מֿבינים זַײן מֿבינים – מער 

ַארבעטערס, גלַײכרעכטיקע ַארבעט-ּתנָאים 
און װײניקער ַאדמיניסטַאציע.

מַאכט בטל דעם ּפענסיָאנער-שטַײגער.  3
די ּפענסיע איז ָאּפגעלײגטער לוין, זָאל מען 

איר בַאטרַאכטן ַאזוי.


