
Välkommen att göra 
skillnad i Socialdemokrater 

för tro och solidaritet!
Skicka in talongen eller gå in på 
www.trosolidaritet.se/blimedlem

Vi sparar dina uppgifter. Läs mer på 
www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Namn……………………………..............................................…

Telefon……………………………….............................................

E-post………………...............................................………………

Adress……………………….............................................………

Postnummer och ort……………....................…………………

Personnr...........................................................................................

Jag vill bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet!
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- Ulf Bjereld, 
förbundsordförande

 
 

 خانه ی در حال رشد ما
 

 سوئد چیزی بیش از یک خانه است. سوئد رشد می کند و در حال توسعه است. همه ی کسانی که در اینجا زندگی می کنند، بدون
 توجه به این که ریشه در کجای جهان دارند باید سوئد را خانه خود بدانند. بهترین نشانه ی یک هم پیوستگی موفق این است که

 .همه ی ما که در سوئد زندگی می کنیم به آن احساس تعلق کنیم

 در سوئدی که ما می خواهیم با یکدیگر بسازیم، سوئدی های تازه وارد هم باید از حقوق و امکانات یکسان با دیگران برخوردار
 باشند. اینجا کسی نباید دیگران را به دیده ی تحقیر بنگرد. باید بتوان به خدمات بهداشتی، درمانی و نظام آموزشی اعتماد کرد.

 .هرکسی باید بتواند با دستمزد خود زندگی آبرومندی داشته باشد. هیچ کس نباید به کارهای خطرناک، خفت بار و ناسالم  تن بدهد

 

 با اعتماد کردن به هم قوی می شویم
 با بنا کردن یک سوئد عادل و منصف بنای اعتماد به جامعه نیز گذاشته می شود و توانایی انسان ها برای این که روی پای خود بایستند

 .افزایش می  یابد. با این عمل از ایجاد جوامع موازی و گروه های بزه کار، هم در میان اقشار باال و هم پایین جامعه نیز جلوگیری می شود

 اگر همگی خود را در امور سهیم بدانند کشوری قوی تر، غنی تر و  شادابتر خواهیم داشت. ما هرگونه صحبتی را در مورد بدگمانی بین
 انسان ها رد می کنیم زیرا پایه و اساس این پیام ها بی عدالتی است و بی عدالتی همان چیزی است که ما می خواهیم از خود دور کنیم. کسی
 که با عدالت و انصاف مواجه شود تمایل دارد در سازندگی جامعه سهیم باشد و این هم درمورد سوئدی های قدیمی و هم سوئدی های جدید

 .صدق می کند

 ما می خواهیم سوئدی را بنا کنیم که در آن هر فردی آزاد است تا زندگی واالیی در خور رویاها و توانمندیهای خود داشته باشد، بدون آن که
 طبقه ی اجتماعی فرد، جنسیت، تمایالت جنسی، رنگ پوست و یا اعتقادات مذهبی سدی در راه او باشد. ما می خواهیم سوئدی را بسازیم که

  .در آن همه آزادند تا با توانایی های خود در پیشرفت آن سهیم باشند

 

 خانه ما باید به نسل های بعدی سپرده شود
 ما در سوئد به چیزهای زیادی افتخار می کنیم، از جمله طبیعت زیبا و غنی آن. طبیعتی که فرندان و نوه های ما از ما به ارث خواهند برد.
 محیط زیست نباید از این پس در بحث  ها لکه ی سیاهی بر  وجدان ما باشد. ما می خواهیم تا پیام ما، نه حاوی احساس گناه بلکه بیانگر

 اهداف و رویاهای ما برای سوئدی سالم تر و شاداب تر باشد. سوئدی که در آن اقتصاد در خدمت محیط زیست خواهد بود و ما با پرداختن
 به آنچه که در آن تبحر داریم، یعنی نوآوری و ساختار جامعه، در آن آینده ای روشن را می سازیم. ما نباید ناچار به انتخاب کردن بین

  .اقتصاد و محیط زیست شویم

 با  استفاده از صنعت سبز نوین، ما نه تنها اقتصادی سازگار با محیط زیست بنا خواهیم کرد بلکه ثبات جامعه و سطح زندگی را نیز باال
 خواهیم برد. هم مواد غذایی و هم انرژی می توانند ارزان تر و مفیدتر شوند و در نزدیکی مصرف کنندگان تولید گردند. با ایجاد ترافیکی

 بدون سوخت های فسیلی آلودگی های صوتی کاهش یافته و ما از هوایی تمیز تر و ترددی ارزان تر بهره خواهیم گرفت. ما بر آنیم تا
 .ابزاری را فراهم آوریم که ما را از یک جامعه ی صنعتی آلوده به سوی یک جامعه ی پایدار دانش محور سوق خواهد داد

 

 روزهای عالی پیش رو
 نه سال  با بودجه ی دولت ائتالفی منجر به افزایش فاصله ی اقتصادی و اجتماعی در جامعه و سکون و بی حرکتی در زمینه هایی شد که
 .منطق بازار راه حلی برای آنان ندارد. محیط زیست، آموزش و مسکن از جمله مسائلی بودند که در این مدت بیش از بقیه آسیب دیدند

 ما سوسیال دمکرات ها کمتر از سه سال است که کشور را  با بودجه ی خود گردانده ایم، آن هم در شرایط بسیار سخت پارلمانی. با وجود
 این اکنون شاهد پیشرفت های بزرگی هستیم. ما به دستاوردهای خود تا این زمان افتخار می کنیم و می دانیم که درصورت انتخاب شدن

 .برای یک دوره چهار ساله ی دیگر بیش از این در توان داریم
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