PERSISKA

اﻋﻼﻣﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
۲۰۲٦-۲۰۲۳
ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ!

در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﻤﻮن ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در درﺟﮫ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری از ﻋﮭﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ )ھﻤﮫ ﮔﯿﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ(
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٪۳/۲در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮآﻣﺪ.
اﻣﺴﺎل ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
اﺳﺘﻮروﯾﮏ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻤﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ورزﺷﯽ ،ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﺎر اداﻣﮫ دھﯿﻢ.
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻤﻮن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ

ﺳﻧدوﯾﮑن  -ﮐﻣون ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣدرن
ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ھﺎ در ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ در ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای دوره
 ۲۰۲۶–۲۰۲۳را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﻤﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح داده ﻣﯽ ﺷﻮد طﺒﻌﺎ ً ھﻤﮫ
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﻢ داد ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺎزھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات
ھﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ھﻢ ﻧﺎﺣﯿﮫ ای دارد .ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺣﺪاﻗﻞ در طﻮل دوران ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﮐﮫ طﯽ آن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﮭﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﮭﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ھﺎ ﺑﯿﻤﺎران را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮان ھﺎ ،ﻣﺮدان را ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،ﺷﮭﺮھﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ
روﺳﺘﺎھﺎ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ.
ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎوات اﺳﺖ.

ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ھﺎ در ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد
•

ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﻮن اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ

•

ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ

•

ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺧﻮﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﮫ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﺑﮫ آﻣﻮزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﺮدی
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ

•

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺎھﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺪون اھﺪاف ﺳﻮدآوری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ

•

ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺗﻔﺮج ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﻮر ورزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮭﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

•

ﻣﯿﺮاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑﺪ

رای ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت.
ﻣﺎ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ۱۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر روی ﺷﻣﺎ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!

ﮐﻤﻮن ﻣﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ
 ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻤﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد
 دﺳﺖ ﮐﻢ  ۵۰۰ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺪاث ﺷﻮد
 ﻓﻀﺎھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه






 ۱۰۰۰ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ھﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰۰ﻣﺤﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی در واﺣﺪھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻤﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﮐﻤﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدی /ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎ از طﺮﯾﻖ ھﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺠﺎد ﻣﮭﺎرت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ را ﺗﺤﺮک ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ

داﻧﺶ ﺳﻨﺪوﯾﮑﻦ را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ






ھﻤﮫ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز دارای داﻧﺶ آﻣﻮز ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد
ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در واﺣﺪھﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺨﺶ طﺒﯿﻌﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ و راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ داده ﺷﻮد

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻤﻮن





ﻣﺎ از ﮐﻨﺘﺮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰۰ﺟﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮان ﺧﻮاھﺎن
ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ درﺟﮭﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻮان ﺧﻮاھﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪھﺎ

اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
 ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﻤﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارزش ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺰوای طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ
ﻓﺮھﻨﮓ ،طﺒﯿﻌﺖ و ورزش





ﺑﺎﻧﮏ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﻣﺎﮐﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﻤﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد
ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎظﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن در طﺒﯿﻌﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد
ﺷﻌﺒﮫ ھﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ داده ﺷﻮد

رأی ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺪھﯿﺪ!

از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴اوت/آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ رأی ﺑﺪھﯿﺪ

ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﮐﺎرت رای ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﮐﮫ در ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
ﺑﮭﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖsapsandviken.se :
ﻓﯿﺴﺒﻮک:

facebook.com/s.sandviken

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام:

facebook.com/s.sandviken

ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ:

twitter.com/ssandviken

