البـرنـامـج االنتخـابـي
م ًعا من أجل
األمان والتطور
يوجد لدينا في ساندفيكن الكثير من األشياء التي تجعلنا سعداء
وشاكرين من أجلها .حيث يتم توسيع روضة األطفال ،وسيتم
افتتاح سكن كبار السن الجديد  Ängsbackenهذا العام،
وأصبحنا بلدية الثقافة لعام  .2018ولكننا نريد المزيد.
لكي يتم تقليل انعدام األمان ينبغي بذل الجهود التي من
شأنها أن تعطي أمل في المستقبل ،مثل المدارس القوية
والمرافق الرياضية الحديثة .نحن نقوم بذلك معًا!

ساندفيكن  -بلدية الثقافة
والصناعة الحديثة

سوف ُتصبح بلدية ساندفيكن بلدية الثقافة والصناعة الحديثة.
ال نذكر هنا كافة األشياء التي سنعمل من أجل تحقيقها ،ولكننا
تقدم صورة عامة لما نعتقد أنه مهم.
يمكن بناء مجتمع ديمقراطي محليًا ،ولكن من أجل أن يكون
هناك سياسة ديمقراطية اجتماعية قوية ،فإن الحكم الديمقراطي
االجتماعي مطلوب على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
نحن االشتراكيون الديموقراطيون ال ُنفضل المرضى على
األصحاء وكبار السن على الشباب والرجال على النساء
والمدينة على الريف والذين لديهم وظائف على الذين خسروا
وظائفهم .إن بلديتنا ،بلدية ساندفيكن ،عبارة عن مجتمع مفتوح
وديموقراطي متعدد الثقافات قائم على المساواة بين الجميع
والمساواة بين الرجال والنساء.

إن صوتك هو من يقرر.
نحن نعتمد عليك في يوم االنتخابات!

بلدية تتنامى
 إن المناطق الريفية الحية والمنطقة المركزية هما من
يطورا البلدية
 سيشارك المواطنون في تطوير البلدية
 سنقوم بتطوير مناطق سكنية جذابة تلبي متطلبات
المستقبل في مجال اإلسكان
 سنواصل توسيع خدمة شبكة اإلنترنت فائق السرعة
في جميع أنحاء البلدية

وظائف ونمو من أجل
المستقبل
 سوف نقوم بتوسيع برامج تعليم الكبار مع التركيز
على المجاالت المهنية التي تسود فيها الحاجة الماسة
إلى كوادر
 سوف يتم تقديم األنشطة التي تؤدي إلى الحصول
على العمل للعاطلين عن العمل
 سنساهم في حصول األفراد على المهارات والكفاءات
من أجل سوق العمل للمستقبل
 سيكون من السهل على الشركات تأسيس وتطوير
األنشطة في ساندفيكن
 سوف يتم توفير أماكن للتدريب العملي وتقديم ظروف
ً
فضًل عن فرص جيدة للشركات
عمل جيدة للموظفين،
المحلية للمشاركة والتطور

المعرفة تجعل
ساندفيكن أقوى
 سيكون لدى األطفال والطًلب في مدارس ساندفيكن
تأثير حقيقي على ما يتعلمونه
 سيكون جميع الطًلب الذين يتخرجون من المدرسة
األساسية مؤهلين لبرنامج وطني في المدرسة
الثانوية
 سوف تلبي مدرستنا الثانوية اهتمامات الطًلب
واحتياجات سوق العمل
 نريد إنهاء أي تمييز عنصري ،لكي يحظى الجميع
بتعليم جيد ومتساوي

خدمات جيدة لخدمات
الرعاية الصحية
والعناية في كافة
أرجاء البلدية
 سيكون لدى موظفي الرعاية المزيد من الوقت لرعاية
المواطنين
 سيكون لدى متلقي خدمات الرعاية حرية أكبر في
االختيار حول كيفية بذل الجهود
 ستزداد السًلمة في خدمات الرعاية وستزداد
استقًللية متلقي خدمات الرعاية
 سيكون مقدمو الرعاية قادرين على االستمرار في
تطوير اهتماماتهم
 ال يجوز استخدام األموال المشتركة لتحقيق الربح في
الشركات الخاصة

ساندفيكن بلدية
مستدامة
 نريد زيادة المعرفة حول القضايا البيئية
 ستزداد نسبة الطعام العضوي والمزروع محل ًيا في
أنشطة البلدية
 سوف نقلل المركبات وسنعمل من أجل وسائل
مواصًلت عامة أفضل
 نريد أن نجعل ساندفيكن بلدية الدراجات
 إن بحيرة ستورخان ( )Storsjönهي قضية بيئية
وترفيهية هامة

التضامن لزيادة األمن
 سوف نخلق مجتم ًعا نلتقي فيه بالحدود الطبقية لتعزيز
القيم الديمقراطية
 سوف نخلق بيئات معيشية جيدة لكل من المدينة
والريف
 سوف نتصدى للتمييز العنصري وسنقوي المناطق
الضعيفة اقتصاد ًيا واجتماع ًيا

االشتراكيون الديمقراطيون في
ساندفيكن
الموقع اإللكتروني:
فيسبوك:
تويتر:

