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من دەمەوێ ببمە ئەندام
خوازیارم کۆمەکێکی دارایی ببەخشمە پرۆسەی هەڵبژاردن. 

هەمووان پێویستن. بە هەر شێویەک گونجاوە بۆت لەگەڵ و هاوکارمان بە بۆ مسۆگەرکردنی سەرکەوتنی پارتەکەمان 
پارتی سۆسیال دیموکرات لەهەڵبژارنەکاندا. دەتوانیت چاالکانە بەشیک بیت لە بانگەشە هەڵبژاردن لەوناوچەی لێی دەژییت 
یاخود لە ڕێگای تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە. یوان تیناوتەد socialdemokraterna.se/duelleraldrig ەوەڕەپڵام مەئ یێڕەل 

یکێکەمۆک دوخای مادنەئ ەتیبب تیناوتەد ەنومن ەب نامەکەتراپ ەتێشخەبیب تێوەتەد یکەییراکاوه ەرۆجرەه ۆب تیەکب رامۆت تۆخ 
.ندراژبڵەه یەشەگناب یەسۆرپ ەتیشخەبب ییاراد

شوێنکەوتوومان بن و تویتردا  لە فەیسبووک  ئینستاگرام 

کۆدی پۆستی و 

ژمارەی کەسێتی 

سوید باشتر 
دەکەین بۆ 
هەمووان.

ئاشناببە بە بیرو بۆچون و بیرۆکەکانی ئێمە 
سەبارەت بە بوارەکانی کار،خوێندنگەو 

خۆشگوزەرانی



بیرۆکەکان بۆ سویدێکی 
باشتر بۆ هەمووان.

هەموو ئەمانە دەبێت پێش دابەزاندنی باجی میری )ماڵییات( بکەون.

سیاسەتێکی نوێ 
سەبارەت بەکار. 

کارو پیشەکان بناخەو بنەمای هەموو بابەتەکانن.
هیچ گەنجێک نابێت بێکار بێت. الوانی  1

بێکار دەبێت لە ماوەی 90 ڕۆژدا فرسەتی 
کار،شوێنی تاقیکاری )پراکتیک( یاخود 

خوێندنی پێشەییان بۆ دابین بکرێت.
پەروەردە و خوێندنە پیشەییەکان لە بری  2

بێکاری. ڕەخساندنی هەلی بەرزکردنەوەی 
ئاستی زانست. لە قۆناغی یەکەمدا ئێمە 

دەمانەوێت 30.000 هەزار دەرفەتی زیاتر 
لەخوێندنە پیشەییەکاندا دابین بکرێت،هاوکات. 

سەرمایەگوزاری کردن لە قوتابخانە و 
زانکۆکاندا. 

هاوکاری و هەماهەنگی هێزو توانای  3
بەربەرەکانێ درووست دەکات. ژێرخان و 

ژینگەیەکی باشتر، بونی سیاسەتێکی بازرگانی 
و سەرمایەگوزاری درێژخایەن لە بواری 

خانوبەرەدا.

خوێندنگەی باشتر بۆ هەموو 
مندااڵن )خوێندکاران(.

خوێندنگەکان دەبێ زانیاری و باوەڕ بەخۆبوونی 
پێویست بگەیەننە هەموو مندااڵن.

کەم کردنەوەی ژمارەی قوتابی لە پۆلەکانداو  1
گەیاندنی زانستی زیاتر پێیان. ئەویش لە 
ڕێگای کەم کردنەوەی 5 قوتابی لە هەر 
پۆلیکی خویندندا لە قۆناخی سەرتاییدا وە 
هاوکات دمەزراندن و خستنە بەرخویندن 
)پێگەیاندنی( 1000 ماموستا )وانەبێژ(ی 
پسپۆڕ لە پێناو فێربون وپەرودەبونی هەمو 

مندااڵنی خویندکار لە پۆلی یەکمەوە.

مامۆستا دەبێت مامۆستا )وانەبێژ( بێت.  2
بەرزکردنەوەی توانا و پێگەی پیشەی 

مامۆستایی لە ڕیگای باشتر کردنی هەلو مەرجی 
پیشەکەیانەوە.هاوکات کەمکردنەوەی ڕۆتینی 

کارگێڕی.
کەمکرندەوەی جیاوازی لە خوێندنگەکاندا. خستنە  3

بەر دەستی توانا دارایییەکان بۆ ئەو خوێندنگانەی 
کە زۆرتین پێویستیان هەیە،سەرچاوەکان دەبێت 

ڕاستەوخۆ لە خزمەت قوتابیاندا بێت نەک کەرتی 
تایبەت. )کۆمپانیای ئەهلی( لە بواری خوێندندا.

دابین کردنی خۆشگوزەرانی 
بەبێ قازانجی دارایی.

لە پێناو دابین کردنی خۆشگوزەرانیدا دەبێت 
خزمەتگوزەرانییەکان بە پێی پێویستی تاکەکان 
دابەشبکرێن،نەک بەپێی بونی توانای کڕینیان.

وەستاندی ڕاوکردنی قازانجی دارایی لە بوارە  1
خزمەتگوزارییەکاندا. توندوتۆڵ کردنی چۆنییەتی 

مەرجەکانی یاسای چاودێریکردن و کۆمپانیاکانی بە 
کرێ دانەوەی هێز و بازوی کار.

کەم کردنەوەی ڕۆتینی کارگێڕی )ئیداری( 2
و دامەزراندنی کارمەندی زیاتر. زیاترکردنی 

سەرچاوە )دارایی( کان بۆ چاوەدێریی 
تەندرووستی و خزمەتگوزاری بەسااڵچووان 

تاکو کارمەندان کاتی زیاتریان هەبێت لە گەڵ بە 
سااڵچوواندا. دەبێت لێگەڕێین کە پسپۆڕەکان ڕٶڵی 

پسپۆڕیی خۆیان ببینن لە کارەکانیاندا.
دامەزراندنی زیاتر و هەلومەرجی یەکسان لە  3

شوێنی کاردا وە کەم کردنەوەی ڕۆتینی کارگێڕی 
یاریدەدەرە دەبێت. ماڵیات )باجی میری( خانە 

نشینان دەبێ الببرێت. مووچەی خانەنشینی بڕە 
پارەیەکی پاشەکەوت خراوە دەبێت بە پێی قەبارەی 

خۆی باج )ماڵییات( ی لێ بدرێت. 

بۆ ئەوانەی سوید 
هەڵدەبژێرن.

من باش دەزانم کە سوید واڵتێکە جێی شانازیە، 
پەروەردە و ڕۆشنبیری و ئاسودەیم لە سایەی 

هاوخەباتی وهەستی بەرپرسیارێتی مرۆڤانەوە 
فەراهەم بووە 

بەڵآم ئێستا نیگەرانی دوودڵی سەبارەت بە ئایندە 
ڕوی لە زیاد بونە. کەسانێکی ئێجگار زۆر بێ کارن 

هەرەوها ڕێژەیەکی زۆری مندااڵنی خوێندکار ناتوانن بە سەرکەوتوی قۆناخەکانی 
خوێندن تەواو بکەن ئەم هۆکرانە بونەتە مایەی چەق بەستووی کۆمەڵگا.

تەنها ئێمە )هەموان( پێکەوە دتوانین کۆمەڵگایەکی باش و ئاسودە فەراهەم بکەین 
کە تێیدا سەروەری و بەهای مرۆڤەکان  چەقی ئامانجمان بێت.ڕەگەز و ڕابوردو و 

پاشخانتن نابێت کاریگەری نەرێنیان هەبێت لە سەر بەرنامەو ژیانی ئایندەت.
من دەمەوێت لە سویددا هەموان شان بەشانی یەک پێکەوە ڕۆژانە بچینە سەر 

کارو پێشەکانمان،بەرپرسیارێتی هەڵگر و هاوکار و پشتیوانی یەک بین.ئەوکات 
کۆمەڵگەیەکی هاوبەش و پشت بەیەک بەستومان دەبێت.

لە دەستپێکی پەیامی سیاسیماندا بەهای کارو پیشەکان بەم شیوەیەخانەبەندی دەکرێن. 
ئێش و کار، بناخەی ڕەفاهییەتە و سەرچاوەی ژیانیکی باشە، خوێندنگە، ئەوشوێنەیە کە 
هەموو مندااڵن مافی بەدەست هێنانی زانیاری و زانست و بەهێزکردنی باوەڕبەخۆبوونە 
خۆشگوزەرانیی، چاودێری و خزمەتگوزاریە تەندروستییەکان سەرچاوەی دابین کردنی 

ئازادی ئارامییە بۆ هەموان.

ئێستا سوید لە بەردەم هەڵبژاردندایە. سەرمایەگوزاری هاوبەش لە بوارەکانی ئیش 
و کار،خوێندنگە و خۆشگوزەرانیدا یا خود دابەزاندنی باجی میری )ماڵییات( و بە 

تایبەتکردنی کەرتی گشتی. 

ئێمە پێکەوە دەتوانین سویدێکی باشتر بنیات بنێین بۆ هەمووان. 

ستیفان لوڤیێن


