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 با ھم امنیت و توسعھ 
 ایجاد می کنیم.

ما خیلی چیزھا داریم کھ در سندویکن خوشحال باشیم. 
کودکستان گسترش پیدا می کند، خانھ جدید سالمندان 

Ängsbacken  ھمین امسال افتتاح می شود و ما کمون
 شدیم. ولی ما بیشتر می خواھیم. 2018فرھنگ سال 

 
بر ای کاھش ناامنی اقداماتی الزم است کھ امید بھ 
آینده بدھد، بھ طور مثال تقویت مدرسھ و امکانات 

  ورزشی مدرن. ما آن را با ھم انجام خواھیم داد!



 

Sandviken- کمون صنعتی
 فرھنگی.و  –مدرن 

Sandviken  و فرھنگی خواھد شد. ما در  –کمون صنعتی مدرن
اینجا با سواالتی کھ بر ای رسیدن بھ آن کار می کنیم را توصیف نمی 

 کنیم ولی تصویری از آنچھ کھ فکر می کنیم مھم است. 

یک جامعھ سوسیال دمکراسی می تواند بھ صورت محلی ساختھ 
سوسیال دمکراسی یک رھبری  شود، اما بر ای یک سیاست قدرتمند

 قوی سوسیال دمکراسی ملزم است ھم بھ صورت ملی و منطقھ ای.

ھا مریض ھا را در مقابل آنھایی کھ سالم ھستند ما سوسیال دمکرات
قرار نمی دھیم، پیرھا در مقابل جوانھا، مردھا در مقابل زنھا، شھر 

کسی کھ  در مقابل کشور یا آن کسی کھ مشغول بھ کار است در مقابل
ما یک جامعھ باز است  Sandvikenکارش را از دست داده است. 

 کھ چند فرھنگی است، دمکراتیک برا بری و بطور مساوی. 

 رای شما تصمیم می گیرد. 
 ما روی شما در روز انتخاب حساب می کنیم!

  



 

یک کمون کھ در حال 
 رشد است

 
یک رو ستای زنده و یک مرکز شھر زنده یک  •

 توسعھ می دھدکمون را 
 شھروندان بایستی در توسعھ کمون شرکت کنند •
ما مناطق مسکونی جذاب را توسعھ خواھیم داد کھ  •

 جواب گوی نیازھای آینده در مسکن خواھند بود
در تمام کمون ادامھ  bredbandما بھ ساختن  •

 خواھیم داد
  



 

شغل و رشد بر ای 
 ایمان بھ آینده

 
ما آموزش بزرگساالن را گسترش خواھیم داد و   •

 تمرکز بھ کمبود نیرو خواھیم کرد
ھایی ارائھ خواھد شد کھ بھ افراد بی کار فعالیت •

 منجر بھ کار خواھند شد
ما کمک خواھیم کرد با مھارت ھای الزم بر ای  •

 بازار کار آینده
بر ای شرکت ھا بایستی آسان باشد کھ تجارت خود  •

 توسعھ و استقرار دھند Sandvikenرا در 
تدارکات باید کارآموزی و شرایط خوبی بر ای  •

کارکنان و ھمچنین فرصت ھای خوب بر ای شرکت 
 ھای محلی بر ای شرکت کردن و توسعھ فراھم کند

  



 

 Sandvikenدانش 
 را قوی تر می کند

 
بچھ ھا و دانش آموزان  Sandvikenدر مدارس  •

 بایستی نفوذ در یادگیری خود داشتھ باشند
ھمھ دانش آموزان مدارس ابتدایی باید واجد شرایط  •

 برنامھ ملی در دبیرستان باشند
دبیرستان ما، عالقھ دانشجویان و نیازھای بازار کار  •

 را برآورده خواھد کرد
ما می خواھیم جداسازی را از بین ببریم تا ھمھ  •

  د یک آموزش یکسان خوب داشتھ باشندبتوانن
  



 

درمان و مراقبت خوب 
 در تمام کمون

 
پرسنل ھای مراقبت بایستی وقت بیشتری بر ای  •

 مراقبت از شھروندان داشتھ باشند
مراقبان باید آزادی بیشتری داشتھ باشند کھ چگونھ  •

 این خدمات انجام شود
امنیت در مراقبت و مستقل بودن مراقب گیرندگان  •

 بیشتر شود
مراقبت گیرنده بتواند ادامھ توسعھ عالقھ ھای خود  •

 را بدھد
دارایی ھای مشترک نبایستی استفاده بشوند بر ای  •

 برداشت سود در شرکت ھای شخصی
  



 

 یک سندویکن پایدار 
 
ما می خواھیم دانش را افزایش دھیم در مورد  •

 مسائل زیست محیطی 
نسبت غذای زیستی و غذای محلی در شرکت ھای   •

 کسب و کار کمون افزایش پیدا خواھد کرد
ما حمل و نقل را کاھش خواھیم داد و حمل و نقل  •

 ھمگانی را ترویج خواھیم داد
ما می خواھیم سندویکن را یک کمون دوچرخھ  •

 کنیم ای
• Storsjön  تجدید قوا است یک سوال مھم محیط و 
  



 

 ھمبستگی بر ای
 افزایش امنیت

 
ما جامعھ ای خواھیم ساخت کھ باالتر از مرز ھای  •

طبقاتی یکدیگر را مالقات می کنیم تا ارزش ھا 
 دموکراسی را قوی کنیم

ما محیط ھای زندگی کاربردی خواھیم ساخت ھم در  •
 شھر و در کشور

ما از جداسازی نژادی جلوگیری خواھیم کرد و  •
کھ در معرض خطر اجتماعی و  منطقھ ھایی

 اقتصادی قرار گرفتھ اند را تجویز خواھیم کرد
 

 ھا در ساندویکنسوسیال دموکرات
 

 sapsandviken.se وب سایت: 
 facebook.com/s.sandviken فیس بوک: 

 twitter.com/ssandviken توییتر: 
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