
برای اروپایی گرمتر
و سیاره ای خنک تر

 بازار مشترک اروپا چالش های بزرگی را در پیش رو دارد. تهدید گرمایش هوا در حال رشد
 است. زمان می گذرد و تنها راه موفقیت این است که همه با هم تغییر روش دهیم. تغییرات
 جوی بیشتر می تواند در درازمدت به کمبود منابع طبیعی، آشفتگی اقتصادی، جنگ و افزایش

 تعداد پناهندگان جنگی بینجامد. برای مواجهه با این چالش ها در آینده ما محتاج اروپایی
 هستیم که در آن همه باهمبستگی و مانند یک نیروی متحد برای صلح، ثبات و پایداری در

جهان مبارزه می کنند
 

 به همین خاطر مهم است که راست افراطی در پارلمان اروپا بیش از این قدرت نگیرد. اگر آنها
 نفوذ داشته باشند، صدای بشردوستانه اتحادیه اروپا در جهان می تواند خاموش شود. آنها می
 خواهند اتحادیه را ضعیف تر کنند، حتی اگر این تضعیف توان ما را در رویارویی با چالش های

آینده  کاهش دهد

ما چگونه اروپایی می خواهیم؟

 ما می خواهیم که اروپا ابتکار عمل را در ایجاد تغییرات کلی و جهان شمول برای سیاره ای پاک،
 غنی و خنک برای آیندگان ما به دست بگیرد. برای طبیعت مرزهای جغرافیای بی معنی هستند و

از همین رو ما باید  با همکاری های فرامرزی زمین را نجات دهیم
 

 ما می خواهیم تمام کسانی که در سوئد کار می کنند از شرایط و مزایای کاری موجود در سوئد
 برخوردار باشند. هر فردی باید بتواند با درآمد خود زندگی خویش را بگرداند. هیچ کس نباید ناچار
 به پذیرش مشاغل خطرناک، ناسالم و تحقیر آمیز باشد. شرکت ها نباید در سوئد از  نیروی کار

ارزان  موجود در کشورهای دیگر بازار مشترک سوء استفاده کنند
 

 ما می خواهیم که تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی در کمک به پناه جویان مسئولیت بپذیرند.
 سوئد اقدامی بزرگ برای کمک به پناهندگان، از جمله پناه جویان جنگی از افغانستان و سوریه

 انجام داده. ما به این کار خود افتخار می کنیم. اما اگر کشورهای بیشتری در این راستا کمک کنند
می توان بیش از این ها انجام داد

 
 ما می خواهیم میلیاردها کرون گم شده را دوباره برای ایجاد رفاه در جامعه به آن باز گردانیم. 
 سوئد نیازمند اروپایی است که در سطح بین المللی در مقابل اقلیتی از بازیگران اقتصادی که

می خواهند با استفاده از دارایی های مشترک ما خود را ثروتمند کنند بایستد

ما چگونه سوئدی می خواهیم؟

 در سوئدی که ما می خواهیم با هم بسازیم باید سوئدی های جدید از حقوق و امکاناتی  که همه ما
 از آن برخورداریم بهره مند باشند. ما معتقد به برابری انسان ها هستیم. اگر همه خود را در امور
 سهیم  بدانند سوئد کشوری قوی تر، غنی تر و موفق تر خواهد بود، زیرا ما بر این باوریم که فردی

که با او عادالنه رفتار شود در ایجاد منافع عمومی نیز شریک خواهد شد
.

 در سوئد هر کسی آزاد است تا زندگی خود را آنگونه که می خواهد بنا کند، بی آن که پیشنه
 اجتماعی، جنسیت، تمایالت جنسی، رنگ پوست، در دسترس نبودن و یا دین و مذهب سدی در
 برابر او باشد. در این صورت ما سوئدی خواهیم داشت که همه بیشترین تالش خود را برای آبادی

آن می کنند



ما که هستیم؟
 سوسیال دمکرات ها برای ایمان و همبستگی از سال ۱۹٢۹ یک سازمان جانبی در کنار

 سوسیال دمکرات ها بوده است. در آن زمان سوسیال دمکرات های مسیحی و معتقد،
 اغلب توسط هم حزبی های مخالف دین زیر سوال برده می شدند، در حالی که هم زمان،
 مسیحیان سوسیالیست از انجمن های مذهبی محلی خود ترد می شدند. از همین رو ما
 امروز می خواهیم با اراده ای قوی از مرزها بگذریم و برای قشر آسیب پذیر جامعه به پا

.خیزیم
 

 ما معتقدیم که باید با گفت و گو، ایجاد ارتباط بین مردم و انتقاد صادقانه و خالصانه، با
 هراس امروز خود از آنچه با ما بیگانه است و اعتماد بیش از حدی که به توانایی های خود

داریم رویارو شویم
 

 بسیاری از ما را ایمان ما راهنمایی می کند، اما امروز ما سازمانی هستیم برای تمام کسانی
 که دارای نگرشی مشابه نگرش ما به سیاست هستند، بدون توجه به دین و آنچه بدان

اعتقاد دارند. به ما بپیوندید
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