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االى االشغيیلة, االى االكاددحيینن وواالكاددحاتت, االى االعّمالل وواالعامالتت في االسوويیدد في مختَلفف االقططاعاتت وواالمهھنن, في االخددماتت وواالررعايیة 

حضانة وورريیاضض ااالططفالل وواالمددااررسس االصحيّیة في االُمستشفيیاتت وواالمووستووصفاتت, في ددوورر ررعايیة االَعَجززةة وواالُمسّنيینن وواالُمَعوّوقيینن, ووفي ددوورر 
ووفي االمططاعمم وواالمقاهھھھي ووفي ااالسووااقق االتجارريیة وومحّالتت بيیع االُمنتجاتت ااالستهھالكيّیة وواالى ُعّمالل ووعامالتت االبناء ووخددماتت االتنظظيیفف 

مووززعي منن سائقي ووسائقاتت االحافالتت ـ االباصاتت ـ وواالقططاررااتت ووسيیاررااتت ااالُجررةة ـ االتاكسي ـ وو وواالخاصص وواالمووااصالتت وواالنقلل االعامم
االبرريیدد وواالجرراائدد ووااالعالناتت وواالى عمالل ووعامالتت االمصانع وواالمعاملل وواالووررشش االُمنتجيینن للبضائع وواالسلع وواالِخددماتت. االى االُمَتَضرررريینن 
 منن االبططالة وواالَمحررووميینن منن االعملل االى االُعّمالل االُمؤؤّقتيینن وواالمووسميیيینن ووفي شرركاتت ااالستئجارر االمؤؤّقتت وواالمحددوودد للقووىى االعاملة.

يیجمعنا ووهھھھوو ااننا جميیعاً منن كاددحي االسوويیدد وومحتوومم عليینا اانن نبيیع   االكثيیرر مما نن االفررووقاتت ووااالختالفاتت فيیما بيیننا ااالّ أأنن هھھھناككبالرُرغمم م
 قوّوةة عملنا للشرركاتت لكي نضِمنن االعيیشش لنا وولعائالتنا.

ووَبثّث االفُررَقَة ووااالنقسامم بيیننا, بيینن منن لهھمم مصلحتنا وومصيیررنا االُمشترركك؛ النن االقووىى االُمضاددةة لنا تسعى االى ززررعع االشقاقق  عليینا اانن ال ننسسَ 
عملل وواالذذيینن يیفتقددوونن االعملل. ووتسعى االقووىى االُمضادّدةة االى ااثاررةة االنززااعع وواالعددااووةة بيیننا على ااساسس ااالعتقادد ااوو عددمم ااالعتقادد االدديیني 

ووندَدعَع ااختالفنا ووتنوّوعنا عائقاً في ططرريیقق ما هھھھوو ووااختالفف االووالددةة ووتنوّوعع ااالصلل وواالمنشأ. وولنن ُنَبرّرأأ اانفسنا ااذذاا َسَمحنا النفسنا اانن َنَتَفرّرقَق 
 ُمشَترَركك بيیننا.
 ااالنقسامم وواالتفررقة ُضعفف ووووحددتنا تجعلنا ااقوويیاء ووتمنع االقووىى االمضاددةة اانن ُتَنّفذَذ ما ُترريیدد منن سيیاساتت تؤؤدديي االى َترَردّديي ووسووء في ظظررووفف

فسي وواالجسماني وواالتَعلقّق بأملل اانن َتَتَصدّدقق عليینا ووشررووطط االعملل ووتخفيیضض لالجوورر وواانعدداامم ااالمانن ووززيیاددةة االمخاططرر ووااالجهھادد االن
االشرركاتت بعملل في اايي ووقتت تشاء ووتررغبب عنددما تحتاجج لقووةة عملنا, ووكذذلكك ااخضاعع االعاططليینن عنن االعملل الجررااءااتت ااددااء نشاططاتت 
 خاوويیة االمعنى ووُمهھيینة وواالتهھدديیدد بمغاددررةة االبالدد.

لهھا حددوودد حيیاةة االعملل ووااالنتاجج االى حيیاتنا بمعناهھھھا ااالشملل وواالتي ااصبحتت ااكثرر  ووتَعدّدتت سلططة االططبقة االُعليیا وواالقووىى االسيیاسيیة االُمَمثلة
صعووبة نتيیجة هھھھذذهه االسيیاساتت , فالمساكنن االتي هھھھي منن االمنافع االعامة  ُتباعع االى االُمّالكك االعقارريیيینن وواايیجاررااتت االسكنن ُثمّم ُتهھملُل ثمم تسووء  

يیة االُملَحقة باالحيیاء االسكنيیة فاززددااددتت االمشكالتت ااالجتماعيیة ووااّتَسعتت دداائررةة َبَلغتت ااررتفاعاً عاليیاً, وويیتددهھھھوورر االررفاهه وواالخددماتت ااالجتماع
 االعنفف وواانتَشرَرتت االُمَخدّدررااتت ووَكثرَرتت عصاباتت ااالجرراامم ووهھھھذذاا غيیضٌض منن فيیضض.

% 1جاووزز لسنا بحاجة لهھذذاا االبؤؤسس؛ اانن االسوويیدد االيیوومم غنيّیٌة منن أأيّي ووقتٍت مضى وولكنن ااساسس االُمشكلة اانن فئة قليیلة منن سكانن االسوويیدد ال تت
منن ااجوورر  ,% منن االثررووااتت. هھھھذذاا ما تسعى االيیهھ االططبقة االعليیا: سيیاسة نقلل ااالموواالل منن االعمالل وواالعامالتت االى ااالثرريیاء40تستحووذذ على 

خاء وواالررفاهھھھيیة ااالجتماعيیة للجميیع االى ثررووااتت بيیدد اافرراادد معددوودديینن.منن مجتمع االررّ  ,االعمالل وواالعامالتت االى ااررباحح في جيیووبب ااالثرريیاء  
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 هھھھووحززبب منن االعمالل ووفي سبيیلل االعمالل وويیسعى لتووحيیدد كلل االكاددحيینن وواالكاددحاتت منن ااجلل تنظظيیمم اافضلل للمجتمع ططبقاً للبررنامج االتالي:
 الثررااء االقلّة االقليیلة لسعاددةة ااالنسانن ووليیسس ممَ ستخددَ ـ حقّق االجميیع في االحيیاةة االُحرّرةة االكرريیمة ووثمرَرةة ووحصيیلة ووقيیمة عملنا االُمشترركك يیجبب اانن تُ 

هھا بتووجيیهھ ااالموواالل حيیثُث ُتووجدد لصررفِ  ووذذلكك , وواالسوويیدد ااحووجج االى كفاحح حوولل االتووززيیع االعاددلل للثررووةة ووتكافؤؤ االفُررصصعلى حسابب ااالغلبيّیة
هھا االى حيیثث تووجدُد االحاجة االيیهھا.ووااستخدداامِ   

جتنا للتعليیمم وواالمددااررسس وواالعالجج وواالعنايیة لعة ااوو بضاعة تشترريیهھا ووتبيیعهھا االشرركاتت وولنن تخضع ووتتحدّددد حاـ ليیسس ااالنسانن سِ 
االصحيیة  لقوواانيینن االرربح.   

ـ االخصخصة َتنِجمُم عنهھا االفووضى وواالبدديیلل ااالفضلل هھھھوو االتخططيیطط ااالجتماعي االُمشَترَركك وواالملكيیة ااالجتماعيیة للشرركاتت ووااالنشططة ذذااتت 
 ااالهھھھميیة لنا جميیعاً.

بددالً منن حكمم ااالثرريیاء االذذيي يیسوودد فيیهھ ااالستغاللل وواالقمع. ووهھھھذذهه ااالسسس ـ منن ااجلل ااقامة عالمم جدديیدد على ااسسس االتضامنن وواالعددلل وواالحرريیة 
تسرريي في ددااخلل ااالقططارر ووبيینن ددوولل االغرربب االغنيّیة ووبقيّیة ااجززااء االعالمم. لكنن على االططبقة االعاملة اانن تتضامنن مع عمالل  يیلززمُم أأنن االثالثث

 وومحرروومي وومظظلوومي االعالمم وواانن ال توواالي االططبقة االعليیا في بلددهھھھا.
.فيیهھكك ااستقططعتت ُجززءااً منن ووقتكك في قررااءةة هھھھذذاا االنددااء, نتمنى اانن تتفقق معنا في االمسائلل االمططررووحة شكررااً الن  

ااذذاا كنتت عضووااً في جمعيیٍة فاننا ُنررحبب في ددعووتكك لنا للحوواارر ووتباددلل ااالررااء لعالجج هھھھذذهه االقضايیا سوويیًة ووحّبذذاا قبلل يیوومم ااالنتخاباتت في 
نتخاباتت النن االتغيیيیرر االفعلي وواالحقيیقي في االسوويیدد ال يیتووقفف على نتائج ااالنتخاباتت بلل بعدد ااال نااايیلوولل/ سبتمبرر ووال ضرررر لوو ددعووتَ  14

نا االجماعي ووكفاحنا لما هھھھوو مهھمم ووحقق للكاددحيینن. على عملِ   
 ااسناددكك لنا يیتحققق بمنِح صووتكك للتضامنن بيینن االكاددحيینن.
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عنهھ في اانتخاباتت االمجالسس االبلدديّیة في االبلدديیاتت باالنتخاباتت بتقدديیمم ُمرَرّشحيینن  ـ كووميیوونن ـ االتاليیة:   
Alingsås,	  Gislaved,	  Göteborg,	  Helsingborg,	  Jönköping,	  Karlshamn,	  Karlstad,	  Kristianstad,	  Ludvika,	  
Lund,	  Lysekil,	  Malmö,	  Mölndal,	  Norrköping,	  Nybro,	  Robertsfors,	  Sandviken,	  Stockholm,	  Trelleborg,	  
Uddevalla,	  Uppsala,	  Västerås,	  Värnamo,	  Växjö	  och	  Örebro.	  
 وومجالسس االُمحافظظاتت االتاليیة:
Stockholmsläns	  landsting	  
 وومجلسس ااقليیمم :
Region	  Skåne.                    
www.kommunisterna.org	  


