
  

 

  
انتخابات یھاعالم  

۲۰۲۳-۲۰۲٦  

  یتواندم  یکنسندو
 !باشد ینبھتر از ا

افتاده است. در درجھ   یخوب یاراتفاقات بس یکندر کمون سندو یراخ ی در سال ھا 
)  یجھان یری (ھمھ گ یاز عھده مبارزه با پاندم ی نخست بخش مراقبت و نگھدار 

 برآمد.  یماری ب یدر دوره زمان ٪۲/۳ یزانبھ م  یرمرگ و م یینبا نرخ پا

گوناگون در   ی ھا یتو فعال یمناستیکژ ی برا  یدی ساخت سالن جد ینامسال ھمچن 
 آغاز شد.   یزن یکاستورو 

  ی،فرھنگ ی ھا ینھکمون با تمرکز در زم ی بھ توسعھ سراسر  یمخواھ یما م
 . یممدرسھ و کار ادامھ دھ ی،ورزش

 !یمکن یم یجادھمھ ساکنان کمون را ا ی برا یشو آسا یندهبھ آ یدھمراه با ھم ام

  یالحزب سوس
 یکنسندو یھادموکرات 

PERSISKA



  

 کمون صنعتی و فرھنگی مدرن -سندویکن 
 

 دوره  برای خود انتخاباتی برنامھ زیر صفحات در سندویکن در ھا  دموکرات سوسیال ما 
 . کنیم می ارائھ را ۲۰۲۶–۲۰۲۳

 ھمھ طبعاً  شود می داده شرح اینجا  در  آنچھ البتھ. است مدرن فرھنگی و صنعتی کمون یک سندویکن
 . دھد می دست بھ آینده نیازھای و کنونی وضعیت چگونگی از تصویری ولی داد، خواھیم انجام ما  کھ نیست کارھایی

 دموکرات سوسیال قدرتمند سیاست یک اما  شود، ساختھ محلی صورت بھ تواند یم دموکرات سوسیال جامعھ یک کھ است بدیھی
 و ھماھنگی آن طی کھ ایم، کرده مشاھده پاندمی دوران طول در حداقل  را امر این ما. دارد ای ناحیھ ھم و ملی حاکمیت بھ نیاز ھم

 .است ودهب مھم العاده فوق مشترک ھدف یک بھ شدن نائل جھت در مختلف سطوح دھی سازمان
 برابر در  را شھرھا  زنان، علیھ را  مردان ھا، جوان برابر در  را سالمندان سالم، افراد برابر در را بیماران ھا  دموکرات سوسیال ما 

 . دھیم نمی قرار اند شده بیکار کھ آنان برابر در را کنند می کار کھ افرادی یا  روستاھا 

 . است  مساوات  با و برابر دموکراتیک، فرھنگی،  چند کھ است  باز ای جامعھ  ما  سندویکن
 

 کرد  خواھند کار زیر موارد برای سندویکن در ھا دموکرات سوسیال

 باشد کردن زندگی برای امن کمون یک باید سندویکن •

 باشند  برخوردار کردن کار امکان از باید ھمھ •

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

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

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

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

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

 

 

 

  



  

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

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

 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 
 کان را تأمین کنند تا ھمھ دانش آموزان از بھترین مدارس بایستی تمام نیازھای منحصر بھ فرد کود

 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 
 یک رفاه اجتماعی محافظت کنیم ما از کنترل دموکرات 
  جای جدید در خانھ ھای مراقبت و نگھداری ۱۰۰ایجاد حداقل 
 افزایش استقالل 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 
  امن و جذاب برای سکونت، زندگی و کار باشد سراسر کمون بایستی مکانی 
  ما باید در فراسوی مرزھای طبقاتی با یکدیگر مالقات 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  
 انک اوقات فراغت بایستی در اماکن بیشتری در کمون تأسیس شودب 
 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  
 دموکراتھا بدھید! سوسیال 

 

  

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

تان دریافت کرده اید  مدرک شناسائی و کارت رای گیری خود را کھ در صندوق پستی خانھ
 بھمراه داشتھ باشید.

 
 sapsandviken.se صفحھ ما در اینترنت: 

 facebook.com/s.sandviken فیسبوک: 
   facebook.com/s.sandviken اینستاگرام: 

 twitter.com/ssandviken توئیتر:
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