
Välkommen att göra 
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förbundsordförande

 
 

 وطننا المتنامي
 

فیها، یقیم من لكل وطنًا السوید تصبح أن یجب تتطّور. السوید أیضًا. تنمو السوید لنا. وطن مجّرد من أكثر السوید                      إن
من جمیع یشعر أن هو الناجح لالندماج معیار وأفضل العالم. هذا في جذورنا إلیه تعود الذي المكان عن النظر                     بغض

 یقیمون هنا بأنهم ینتمون إلى وطنهم هنا.

باآلخرین أسوًة نفسها، والفرص الحقوق على الجدد السویدیون یحصل أن یجب معًا، نبنیها أن نرید التي السوید                   في
والمدارس. والعنایة الرعایة بجهات نثق أن بمقدورنا یكون أن ویجب المساواة. قدم على جمیعنا نكون أن ویجب                   جمیعهم.
أو خطیر عمل لقبول منا أحد یضطر أن یجوز ال یتقاضاه. الذي بالراتب یعیش أن إنسان كل بمقدور یكون أن                      ویجب

 ُمهین أو مضّر بالصحة.
 

 عندما یثق بعضنا ببعض نصبح أقویاء
وبذلك أنفسهم. على االعتماد على الناس مقدرة وندعم المجتمع في الثقة أیضًا نبني فإننا عادلة؛ أسس على السوید نبني عندما                      إننا

 نفّوت الفرصة على المجتمعات الموازیة والعصابات اإلجرامیة، في قعر المجتمع وفي قمته على حّد سواء.

بین الثقة انعدام عن ُیقال ما كل نرفض ونحن وأسعد. وأغنى أقوى السوید تصبح المجتمع، هذا في مشاركون أنهم الجمیع یشعر                       عندما
بعدالة، یعاملونه اآلخرین بأن یشعر إنسان وكل الظلم. أشكال كل نزیل أن نرید ونحن العدالة، غیاب إلى یستند الكالم هذا ألن                       الناس،

 یرید أیضًا أن یساهم ویشارك اآلخرین. وهذا یسري على السویدیین الجدد والقدامى على حّد سواء.

الطبقیة خلفیتهم من كبح أي بدون ومقدراتهم؛ أحالمهم وفق برغد حیاتهم ویحیون فیها، بالحریة الجمیع ینعم التي السوید نبني أن                      علینا
فیها الجمیع یشعر التي السوید نبني أن علینا معتقداتهم. أو الوظیفي تأّخرهم أو بشرتهم لون أو الجنسیة میولهم أو الجنسي انتمائهم                       أو

 بحرّیة المساهمة بأفضل ما لدیهم.

 

 وطننا إرث ألجیال المستقبل
تبقى أال ویجب بعدنا. من أحفادنا یرثها أن نرید والتي والغنیة، الخالبة طبیعتنا سّیما وال السوید، في به نفتخر مما بالكثیر ننعم                        نحن
سعادة أكثر ستصبح السوید بأن تبّشر رؤى عن نعّبر أن نرید بالذنب، الشعور من وبدًال اآلن. بعد النقاش في للضمیر تأنیبًا                       البیئة
وبناء التجدید اآلن: نجیده بما القیام على دأبنا خالل من مشرقًا مستقبًال نخلق وحیث البیئة خدمة في االقتصاد یوضع حیث                      وعافیة؛

 المجتمع. یجب أال نضطر لالختیار ما بین االقتصاد والبیئة.

المعیشة ومستوى االستقرار سوّیة من نرفع وسوف بل فحسب؛ البیئي االقتصاد نكّیف الجدیدة الخضراء الصناعیة النهضة تجعلنا                   لن
القیادة وبفضل المستهلك. من مقربة على ننتجها وأن فائدة، وأكثر أرخص والطاقة الغذائیة المواد نجعل أن وبوسعنا المجتمع.                    في
نبتدع أن علینا یجب النقل. وسائط تكالیف من نقلل وأن أنقى، هواًء نستنشق وأن الضوضاء، من نقّلل أن یمكننا أحفوري، غیر                       بوقود

 أدوات تْنُقُلنا من المجتمع الصناعي الملّوث إلى مجتمع المعرفة المستدام.

 

 أمامنا أیام رائعة
لم التي المجاالت جمیع في ركود وإلى واالقتصادیة، االجتماعیة الفوارق من المزید إلى بنا أودت التحالف موازنة من أعوام                     تسعة

 یكن باإلمكان حّل مشاكلها بمنطق السوق. وأكثر السیاسات التي عانت من ذلك هي سیاسة البیئة والتعلیم والسكن.

بالغ برلماني وضع في ذلك وكان ونیف، أعوام ثالثة سوى نحن بموازنتنا الحكم زمام نستلم لم الدیمقراطیین، االشتراكیین                    نحن،
یزال ال ولكن إنجازه. في الدیمقراطیون االشتراكیون نجح بما فخورون ونحن اآلن. منذ كبیرة نجاحات نرى ذلك ومع جدًا.                     الصعویة

 أمامنا الكثیر مما یمكن أن نقّدمه، إن حصلنا على الفرصة أربعة أعوام أخرى!
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