
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

 
 

 زموږ وده کونکی کور
 

دلته چې ټول موږ مومي. پراختیا سویډن دی. کې حال په ودې د هم سویډن دی. څه ډیر نور سربیره کور د زموږ                         سویډن
د دی. څخه ځای کوم نړۍ د اصلیت زموږ چې نده مهمه وکړو، احساس څیر په کور خپل د باید کې سویډن کوو                         ژوند
همدې د موږ چې ولرو احساس داسې کوو ژوند دلته چې ټول موږ چې دی دا اقدام غوره ترټولو کیدو یو او ادغام                         بریالي

 ځای یو.

ولري. فرصتونه او حقونه ورته څیر په چا هر بل د به سویډنیان نوي کړو، جوړ یې ګډه په غواړو موږ اړوند سویډن                         د
پاملرنې، د چې اوسو جوګه دې د باید موږ ونیسو. ارتباط سره سترګو په سترګې مخامخ چې ولرو وړتیا دې د باید                        موږ
لرونکی، خطر باید څوک هیڅ وي. ممکن باید کول ژوند معاش په وکړو. باور باندې سیسټمونو ښیګڼې او                    تعلیم

 تحقیري یا زیان لرونکی کار قبول نکړي.

 

 کله چې موږ په یوبل باور کوو، نو موږ ځواکمن یو
خپلو په چې ډیروو ظرفیت خلکو د او کوو رامینځته هم باور کې ټولنه په موږ الرې، له جوړولو سویډن د ډول مناسب                         په
دواړه ټولنې د البته کوو، کش ځمکه څخه پښو له ډلو جنایی او شتون ټولنو موازي د موږ طریقه همدې په ودریږي.                        پښو

 ټیټه او لوړه سطح کې.

باورئ بې د ترمینځ خلکو د موږ شي. خوشحاله او بډایه ځواکمن، به سویډن نو وکړي احساس شمولیت د هرڅوک چې                       کله
مینځه له عدالتي بې ډول دا چې غواړو موږ او کیږي، رامینځته امله له عدالتۍ بې د دا چې ځکه ردوو، اصطالحات                        ټول
ونډه کې ګټو او چارو ښو عامه پخپله بیا هغه کیږي ورسره چلند مناسب چې کړي پیدا احساس دا چې څوک هرهغه                        ویسو.

 اخلي. دا چاره په دواړه نوي او پخوانیو سویډنیانو باندې پلي کیږي.

د لوري، لید جنسي یا جنډر شالید، طبقې د هغې یا هغه د شي وکولی هرڅوک چې چیرې کړو جوړ سویډن یو داسې غواړو                          موږ
موږ وکړي. ډول ازادانه په ژوند ستر هومره وړتیاو او خوبونو خپلو د پرته تړاو مذهبي یا درلودو نه السرسي رنګ،                       پوستکي

 داسې یو سویډن جوړوو چیرې چې هرڅوک وکولی شي د خپل وس مطابق ونډه ولري.

 

 زموږ کور به د راتلونکي لپاره وي
زموږ غواړو موږ چې کوم طبعیت، بډایه او ښکلي زموږ د پشمول شو، کولی ویاړ ورباندې چې لرو څه ډیر کې سویډن په                         موږ
خوشحاله د غواړو موږ پرځای، احساس ناوړه او ګناه د اوسي. نه باطن بد بحث د باید نور چاپیریال شي. پاتې میراث په ته                          لمسیانو
ترسره په یې موږ چې الرې له دوام د څه هغه د او وکړي، خدمت چاپیریال د اقتصاد چې چیرې ولرو، لیدلوری سویډن سالم                          او
چاپیریال او اقتصاد د باید موږ جوړول. ټولنې د او نوښت کړو: رامینځته لیدلوری روښانه یو ښه واردمخه کې                     کولو

 ترمینځ یو انتخاب نکړو.

هم معیار ژوند د او ثبات ټولنې د به موږ بلکه کړو، غوره اقتصاد مناسب چاپیریال د یوازې نه باید موږ سره، صنعت شنه نوي                           د
څخه فوسیل د تولیدیږي. څیرمه به ته کونکي مصرف او وي ډیره یې به تغذیه شي، کیدی ارزانه دواړه انرژي او خواړه کړو.                         ښه
کړو رامینځته وسایل داسې به موږ وي. ارزانه به لګښتونه ټرانسپورټ د او وي پاکه به هوا کړي، راکم شور به ترافیک                        پاک

 چې موږ د ککړې صنعتي ټولنې څخه پایښت لرونکې پوهې ټولنې ته ویسي.

 

 په زړه پورې ورځې زموږ په تمه دي
 د ټلوالۍ بودیجې سره نهه کلونه د ټولنیز او اقتصادي تشو ډیریدو المل شوي، او په هغه ټولو برخو کې یې بن بست

 رامینځته کړی چې د ستونزو حل یې د بازار منطق په واسطه ناشونی دی. په ځانګړي توګه د چاپیریال، تعلیم او استوګنې
 پالیسۍ چې خورا ډیره منفي اغیزه یې ورباندې کړې ده.
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