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نريد أن نجعل السويد بلدا ً أقوى ،حيث تتوفّر الفرص لكل من يريد أن يعيش حياة أفضل.
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يجب عىل كل من يقيم يف السويد أن يعيش يف أمان مبنزله ومنطقته السكنية .لقد تم يف يومنا
الحايل بناء نظام اقتصادي عىل تجارة املخدرات وقوة السالح .يجب عىل كل من سلطة الجامرك
والرشطة إيقاف ذلك.
إن كل األشخاص الذين يقيمون يف املناطق التي تنترش فيها العصابات اإلجرامية القوية ،يتع ّرضون
للعنف املميت .ال ينبغي أن يكرب األطفال وهم معتقدين أن العنف والجرمية هي خيار أفضل
من املدرسة.
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يتطلّب حينها توفّر فرص جيدة وعادلة للتعليم .لقد أصبحت املدارس منفصلة بحيث أن
األشخاص الذين لديهم فرص جيدة من البداية ،يتلقون التعليم يف مدرسة أفضل ،بينام األشخاص
املقيمني يف املناطق الفقرية يتلقون تعليمهم يف املدراس ذات املوارد األقل .أصبحت املدرسة
السويدية سوقاً تتنافس فيه رشكات املدارس لتحقيق أقىص ربح من الطالب ودافعي الرضائب.
نريد أن نضع حدا ً لذلك .يجب أن توفّر املدرسة تعليامً جيدا ً لجميع األطفال – هذه هي
مسؤولية السياسة.
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نخلق األمن سوياً .جميعنا يحتاج إىل وظيفة آمنة وبيئة عمل آمنة .ال يجوز التمييز ضد أي
شخص أو تعريضه للعنف .يجب علينا الوثوق بأننا إذا أصبنا باملرض أو أصبحنا عاطلني عن
العمل ،فسوف نتلقى تعويضاً ميكننا من خالله دفع الفواتري واإليجار .وكام يجب أن يكون لدينا
معاشاً ميكننا من التعويل عليه عندما نتق ّدم يف العمر.

نخلق األمن سوياً .جميعنا يحتاج إىل وظيفة آمنة وبيئة عمل آمنة .ال يجوز التمييز ضد أي
شخص أو تعريضه للعنف .يجب علينا الوثوق بأننا إذا أصبنا باملرض أو أصبحنا عاطلني عن
العمل ،فسوف نتلقى تعويضاً ميكننا من خالله دفع الفواتري واإليجار .وكام يجب أن يكون لدينا
معاشاً ميكننا من التعويل عليه عندما نتق ّدم يف العمر.

تغرّي املناخ حتى نخلّف كوكباً صالحاً ألطفالنا.
وكام يشمل األمن أيضاً معرفة أنه ميكن كبح ّ
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يريد حزب اليسار استعادة السلطة الدميقراطية عىل الرعاية االجتامعية وسياسة اإلسكان والبنية
التحتية مثل شبكات الكهرباء والسكك الحديدية ووسائل النقل العام األخرى .إن املجتمع القوي
تغرّي املناخ والحد من الظلم االقتصادي
هو فقط من ميكنه مواجهة التحدي املتمثّل يف إيقاف ّ
وخلق مستقبل أفضل لجميع الذين يعيشون يف بلدنا.
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إن مهمة السياسة هي التغيري وتح ّمل املسؤولية .يجب عىل السياسيني التوقّف عن الته ّرب من
املسؤولية وتحميلها للسوق أو أنها قرارات فردية سيئة.
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لقد أظهر حزب اليسار أنه ميكننا تحقيق نتائج عندما نتق ّدم مبطالبنا وننفّذ ما أوكلنا به الناخبون.
إذا كنت تريد أن ت َر املزيد من السياسيني يفعلون شيئاً بدالً من مجرد التح ّدث – ص ّوت لحزب
اليسار!
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