
امنیت شام بر عهده سیاست است
 

ما می خواهیم یک سوئِد نیرومند تری بنا کنیم که در آن برای همه امکان ایجاد یک زندگی 

بهرت میرس باشد.

 

همه کسانی که در سوئد زندگی میکنند بایستی در خانه و محله سکونت خود آسایش و 

امنیت داشته باشند. امروزه اقتصادی بنا شده که بر پایه تجارت مواد مخدر و قدرت تسلیحات 

استوار است. این رویه باید توسط پلیس و گمرک متوقف گردد.خشونت مرگبار همه کسانی را 

که در مناطقی زندگی میکنند که در آنجا باندهای جنایتکار قوی هستند، تحت تأثیر قرار داده 

است. کودکان نبایستی در محیطی بزرگ شوند که در آن بدین باور برسند که خشونت و جرم 

فرصت بهرتی از مدرسه رفنت است.

 

در این حالت است که به امکانات خوب و عادالنه آموزش نیاز است. مدارس تفکیک شده اند. 

آنان که دارای امکانات خوبی هستند مدارس بهرتی نصیبشان می شود، و آنان که در مناطق 

فقیر تری زندگی میکنند به مدارسی که از امکانات کمرتی برخوردارند می روند. مدارس سوئد 

به بازاری تبدیل شده اند که در آن کمپانی های بزرگ در بخش آموزش برای کسب سود بیشرت 

از دانش آموزان و مالیات دهندگان با یکدیگر رقابت می کنند. ما می خواهیم بدین روند پایان 

بخشیم. مدارس باید به همه بچه ها آموزش خوبی ارائه دهند ـ این مسئولیت سیاست است.

 

ما آسایش و امنیت را با کمک یکدیگر تأمین میکنیم. ما همه نیازمند آنیم که از یک شغل 

مطمنئ و یک محیط کار قابل اطمینان برخوردار باشیم. هیچ کس نباید مورد تبعیض و یا 

خشونت قرار گیرد. ما باید مطمنئ باشیم که در هنگام بیامری و یا بیکاری کامکان قادر به 

پرداخت قبض ها و کرایه مسکن خود هستیم. هنگامی که ما به سّن پیری می رسیم باید از 

یک حقوق بازنشستگی که بشود با آن زندگی کرد برخوردار باشیم.

 



از امنیت برخوردار بودن همچنین بدین معناست که بدانیم توان کاهش تغییرات اقلیمی جاری 

را داشته و میتوانیم یک سیاره سامل و زنده ای را برای فرزندان خود برجای بگذاریم.

 

حزب چپ می خواهد  دوباره کنرتل دموکراتیک بر رفاه اجتامعی، سیاست مسکن و 

زیرساختهائی چون شبکه برق رسانی، راه آهن و سایر وسایل حمل و نقل عمومی را بدست 

آورد. تنها یک جامعه قوی میتواند با چالش توقف تغییرات آب و هوایی و کاهش بی عدالتی 

های اقتصادی مقابله کرده و از عهده ایجاد آینده ای بهرت برای همه کسانی که در کشورمان 

زندگی می کنند برآید.

 

وظیفه سیاست ایجاد تغییر و مسئولیت پذیری است. سیاستمداران نباید از قبول مسئولیت 

شانه خالی کنند. آنان باید از انداخنت همه تقصیرها برگردن بازار و یا انتخاب های بد افراد، 

دست بردارند.

 

حزب چپ نشان داده است ما زمانی میتوانیم به نتایج سیاسی مثبتی دست یابیم که بر اجرای 

خواسته هایامن پافشاری کرده و بر آنچه رأی دهندگان مان وظیفه اجرای آن را به ما سپرده 

اند عمل کنیم. اگر می خواهید سیاستمداران بیشرتی را ببینید که به جای فقط حرّافی کردن، 

کاِر مثبتی انجام می دهند - به حزب چپ رای دهید!
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