
SWÊDEK 
XWEŞTIR. 
JI BO HEMÛ 
KESÊ.
Xeyalên me liser şolan, dibistanan 
û xizmetên refahî nas bike.
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I want to become a member

Ez dixwazim ji çalakîya bijartinê re dîyarîyek pêşkêş bikem

Hertiştek pêdivîye. Gel me bin û bi her rêyek ku hûn dikarin di serketina sosial 
demokrata di helbijartinê da beşdar bin. Bi berxetî anku li cihê jîyana xwe, beşdarî 
çalakîyê helbijartinê bibiin. Di malpera socialdemokraterna.se/duelleraldrig da 
bijareyê xwe qeyd bike, bibe endam anku dîyarîyek ji çalakîyê helbijartinê re 
pêşkêş bike.

Me di Feysbook Instagram û Twitterê da bişopînin



RAMAN JI BO BAŞTIR KIRINA 
SWÊDEK JI BO GIŞ KESAN.

Eve pişkek ji kêm bûna bacê û xwemalî kirin tê hesibandin. 

SÎYASETK NÛ LISER ŞOLÊN NÛ. 
Şol bingeh û esasa her tîştî ye.

1 Nabe çi ciwanek bêkar bimîne. 
ciwanên bêkar dibe şol peyda biken, 
dibe di navbera 90 rojan di kursên 
şolhin bûn anku kursên perwerdehîyê 
da beşdar bin.

2 Firsendê şolê di şûna bêşolî yê da. 
Dibe çoşek perwerdeh bûnê bê 
damezirandin. Di destpêkîyê da, em 
dixwazin 30000 derfetê nû û sazîyê 
fenî û pêşeyî damezirînin. Veberanîna 
di dibistan û zankoyan da pêdivî ye.

3 Alîkarî dibe sedema kêbirkê yê. 
Hebûna sîyasetk pêşesazî ya çalak 
û veberanîn di beşa avahîsazî, 
û damezirandina bingeha û xebat 
ji bo damezrandina derdorek xweştir 
pêwîste.

DIBISTANEK BAŞTIR.  
JI BO HEMÛ ZARROKAN.
Dibistan dibe ji giş zarrokan re zanyarî 
û bihêz bûna rûmetê pêşkêş bike.

1 Dibe rêjeya beşdarbûna 
xwandekaran di her sinifê da 
kêm be û agahîyên zêdetir bêne 
pêşkêş kirin. Di her sinifek mezin 
ya dibistanê seretayî da dibe rêjeya 
xwandevana ji 5 kesî kêmtir be. Dibe 
1,000 mamostayê pispor yê dî bêne 
perwerede kirin û bikar anîna, daku 
hemû zarrok bikarin di sinifa yekim 
da perwerde bin.

2 Mamoste dibe mamosteyê rastî bin. 
Asta kalîteya pêşeyî ya perwerdekirinê 
dibe bi rêya damezrandina mercê 
baştir, perwerdehîya baştir û 
rêveberîya kêmtir bilintir bibe.

3 Dibe kêmasîyê perwerdehîyê di 
dibistanê da kêmtir bibe. Dibe ji 
dibistanê ku pêwîstîyê wan gelekin, 
derfetê berfirehtir bên terxan kirin. 
Dibe çavkanî bikevine berdestê 
dibistanê dewletî  
- Nabe kompanîya bi parên kesane 
hebin.

REFAHA BÊ NÊÇÎRKIRINA 
QAZANCÊ.
Xizmetên refahî dibe ligor pêwîstîya bên 
paevekirin - nekarîna pêşkêş kirina diravî.

1 Bidestxistina mifaya refahî ya civakî 
dibe bê rawestandin. Ji bo bidest 
anîna kalîteya bêtir, dibe ji karmendan 
re zagonê tengatir û vekolînên zêdetir 
bên dabîn kirin.

2 Karmendên zêdetir û kaxizbazîyê 
kêmtir. Zêdebûna çavkanîya ji bo 
parastinên saxlemîya pîran anku 
demek zêdetir ligor zêde bûna temenê 
nexweş. Pispor dibe bi rastî pispor bin  
- Karmeandên zêdetir, mercên wekhev 
bo şolê û rêveberîya kêmtir.

3 Dibe baca karbesa bê rawestanidin. 
Meaşê malnişînîyê rêjeyeke ku dayina 
vê dereng bûye û dibe ligor vê bikever 
ber bacê. 

Ji bo kesên ku 
Swêdê dibijêrin.
Swêde dewleteke ku dibe bi sedema 
şanazîya giş kesî. Ez wê dizanim. 
Terbîyeta min, ewlehî û perwerdehîya 
min, bi rêya berpirsî û yekgirtîya xelkê 
cîbecî dibe.

Lê demên dawî da liser pêşe rojê 
hin diltirsî derketine holê. Gelek kes 
bêşolin û gelek zarrik nikarin xercê perwerdehîya xwe dabîn 
biken. Bi gotinek dî civakê keyfxweşî û jîyana xwe ya bi xweşî 
ji dest daye.

Eger em bihev re bixebitin em bikaribin civakek hêja û 
serbilind biaferînin. Nabe serpêhatî û regeza we bandor hebe 
liser bijartina xeylên jîyana we. Ez dixwazim Swêd welatek be ku 
em di nav da behev re bijîn, berpirsyar bin û alîkarîya hev biken. 
Di demek wisa da em bibine xwedîyê civakek wekhev û giştî.

Rûmetên me tê bibin bingeha bijartina destpêkîyê me yê 
sîyasî. Şolkirin bingeh û esasa refaha me ye û bi hebûna şolê 
jîyana me dibe ku xweştir bibe. Dibistan, mafê giş zarrokane ji bo 
bidest xistina zanyarî û bihêz bûna rûmetê wan. Xizmetên refah, 
parastinê saxlemî û civakî yê kêrhatî ji bo giş kesa dibe sedema 
damezrandina ewlehî û azadîyê.

Niha berdestê Swêdê da bijarek heye: Veberanîna hevpar 
Di şolan, perwerdehî û refahê – anku kêmkirina bac û xwemalî 
kirina sazîyê dewletê? Di 14ê Septemberê da hûnê biryarê bigrin.

Em bihevre dikarin Swêdek baştir damezirînin. Ji bo giş hesan. 

Stefan Löfven


