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هذا هو برنامجنا االنتخابي المختصر وفيه نصف ما 
نريد القيام به إذا اكتسبنا استمرار الثقة في قيادة بلدية 

إسكيلستونا. يمكن العثور على برنامجنا االنتخابي 
الكامل واألكثر شموالً على موقعنا اإللكتروني. وعلى 

الموقع اإللكتروني أيًضا توجد سياسات أكثر روعة، تقدم 
مرشحينا وأكثر من ذلك بكثير:
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يتحدث بصراحة دون تزيين 
الواقع. يفعل ما يتطلبه األمر. 
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إن إسكيلستونا مدينة رائعة تتمتع بفرص هائلة. فهي مدينة جامعات جديدة، 
وتضم مؤسسات أعمال عالمية كبرى، وتقوم ببناء مساكن بوتيرة قياسية، وهي 

مدينة رفاهية تحصلنا عليها بالجهد والتعب، وبلدية في طليعة العمل البيئي 
والمناخي. لكننا بحاجة إلى القيام بالمزيد. يجب أن يتوقف العنف وأن تزيد 
فرص العمل. سيكون الجميع في إسكيلستونا جزًءا من الرحلة التي بدأناها. 

إسكيلستونا يمكن أن تكون أفضل: نحن ال نعد بالذهب والغابات الخضراء ولكننا 
نعد بأشياء يمكننا الحفاظ عليها. في هذا البرنامج سوف تجد مجموعة مختارة.
 سوف نعزز السيطرة الديمقراطية على الرفاهية ونعيد اإليمان بالرفاهية - حيث ال ينبغي 
أن يذهب تمويلنا المشترك إلى أرباح الشركات، حيث يجب مطاردة جرائم الغش والرعاية 

االجتماعية.

سنواصل التحول األخضر  لنأخذ نصيبنا من المسؤولية لمنح أطفالنا كوكبًا ليعيشوا فيه وخلق 
وظائف المستقبل من خالل تغير مناخي واعي بالطبقات. يجب أن يعثر الكثير من الناس على 

وظائف بشروط عمل عادلة.

يجب علينا القضاء على الجريمة وكسر الفصل العنصري - تكثيف التعاون بين الشرطة 
والخدمات االجتماعية والمدارس والجمعيات لمنع الشباب من االنجرار إلى الجريمة، ولحل 

الجرائم أيًضا وإبعاد األفراد الخطرين عن شوارعنا. يجب توفير الظروف المسبقة لألشخاص 
ليصبحوا جزًءا من المجتمع - ليس فقط من خالل الدعم، ولكن أيًضا من خالل وضع 

متطلبات.

نحن نتعهد بتحمل مسؤولية بلدية إسكيلستونا - أن نتمكن من القيادة والتوجيه والتطوير مع 
التيار وضده والتعاون مع األطراف التي تشاركنا وجهة نظرنا بشأن القيمة المتساوية للجميع 

والتي تكون على استعداد لوضع مصالح البلدية في المقام األول.

 نحن نتعهد باتباع سياسة اقتصادية مسؤولة تستند إلى مبدأ أن كل تاج ضريبي مهدر 
هو سرقة وأن الهدف الرئيسي يجب أن يكون تجنب زيادة الضرائب في السنوات القادمة.

مع دعم أكبر للديمقراطية االجتماعية في إسكيلستونا، يمكننا أن نجعل إسكيلستونا أقوى 
وأكثر أمانًا. لجعل إسكيلستونا أفضل، نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع بعضنا البعض. 

عدم المبالغة. وعدم التغاضي. نحتاج أن نقول ما هو كائن ونفعل ما يتطلبه األمر.

جيمي يانسون يتحدث



جيمي يانسون
جيمي يانسون هو رئيس مجلس البلدية في إسكيلستونا وهو بالطبع مرشحنا لنفس 

المهمة مرة أخرى.

يقول جيمي ما هو كائن ويفعل ما يتطلبه األمر. وهو منخرط في هيئة بلديات السويد 
منذ وقت مبكر من خالل رؤية المشاكل التي ظهرت في أعقاب الفصل العنصري 
واالستجابة لها. وغالبًا ما كان يظهر في وسائل اإلعالم الوطنية ُمقدًما إجراءات 

وتحليالت كانت تعتبر في السابق متطرفة ولكن اآلن يشاركها معظم الناس.

يبلغ جيمي من العمر 42 عاًما وهو في األساس ُمعلًما. وهو يعيش مع زوجته 
وأطفاله الثالثة واهتمامه األكبر في أوقات الفراغ هو إصالح وقيادة سيارته القديمة 

فولفو أمازون 121 من عام 1965.
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يجب سحق الجريمة وتدمير الفصل العنصري 
لخلق األمان والمشاركة المجتمعية

يجب محاربة جرائم الرفاهية والدفاع عن الثقة في الرفاهية. يجب تكثيف العمل للكشف 
عن عقود اإليجار السوداء، وحاالت الطالق الزائفة، والمدفوعات غير الصحيحة للمساعدات 

االجتماعية.
يجب إنهاء الفصل العنصري وزيادة المشاركة المجتمعية. يجب أال يكبر األطفال في األحياء 
التي ال يذهب فيها البالغون للعمل - لذلك يجب تنفيذ واجب النشاط لألشخاص الذين يحصلون 

على دعم اإلعالة )försörjningsstöd(. يجب مواجهة االكتظاظ من خالل اإلسكان التابع 
للبلدية وكذلك من خالل التعاون مع المؤجرين من القطاع الخاص. ومن خالل سياسة اإلسكان 

النشطة يُمكن التصدي للفصل العنصري - وضع متطلبات الدخل بخالف دعم اإلعالة لعقود 
اإليجار في أحياء معينة وكذلك فرض قيود على عدد السكان لكل شقة هي من بين األساليب 

التي يُمكن تطبيقها. يجب زيادة عدد مراكز األسرة. يجب تعزيز تطوير اللغة لألطفال في 
روضة األطفال. يجب أن يتمتع الموظفون بالكفاءة التربوية واللغوية لتنفيذ مهامهم. في 

الحاالت التي يكون فيها قصور في هذا األمر، فإنه تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية 
إصالح ذلك.

يجب دفع الجريمة إلى الوراء بأقصى قوة لدى البلدية. ال توجد مناطق ذات أولوية أو 



مكشوفة وفقًا لخريطة الشرطة في إسكيلستونا. سنعمل على أن نصبح بلدية نموذجية فيما 
يتعلق بإجراءات منع الجريمة. يجب أن تتدخل الخدمات االجتماعية وأن تكون قادرة ، جنبًا 

إلى جنب مع الشرطة ، على التدخل في العائالت التي لديها أفراد يشتبه في تورطهم في 
الجريمة. سيتم توسيع عمل منع الجريمة من خالل مبادرتنا Trygga Unga )مبادرة شباب 
آمنون(، حيث يتم التركيز على تعاون البلدية بين الخدمات االجتماعية والشرطة والمدارس. 

سيزداد عدد رجال األمن وسيتم توسيع نطاق المراقبة بالكاميرات في أحيائنا وكذلك في 
مدارسنا الثانوية. سيتم إنشاء عدد من النقاط األمنية المعروفة حيث يمكن للمواطنين التوجه 
إليها للحصول على المعلومات والمساعدة. سيتم تعزيز استعداد البلدية لألزمات وسيتم بناء 

محطة إطفاء إضافية.
يجب أن يشعر جميع المواطنين باألمان ويعرفوا القيم السارية.  يجب إعطاء األولوية 

للعمل ضد العنف األسري، باإلضافة إلى العنف والقمع المرتبطين بالشرف. يجب تعزيز 
التعليم القائم على القوانين والقواعد والمعايير والقيم وتقديمه بشكل فعال مع متطلبات مشاركة 
الوافدين الجدد وطالب برنامج تعليم اللغة السويدية SFI واآلباء واألمهات وغيرهم من الفئات 

المستهدفة عند الضرورة. ستثير هيئة الصحة المدرسية )Elevhälsan( وفريق السالمة 
)trygghetsteam( في مدارسنا مسائل حول ثقافة الشرف في محادثات البداية. يجب أن 
تتضمن استطالعات الرأي لطالب المدارس أيًضا مسائل تتعلق بالعنف المرتبط بالشرف 

والقمع من أجل رسم خريطة لصورة المشكلة على مستوى الوحدة المدرسية.
يجب أن يكون استقبال الالجئين في إسكيلستونا على مستوى ال يساهم في البطالة 

واالكتظاظ وضعف األداء المدرسي والعوامل المحددة األخرى التي تُغذي المجتمعات الطبقية 
وتخلق عدم المساواة. يمكن إجراء استثناءات في حاالت األزمات. إنه شيء آخر غير 

االستقبال الكمي وغير المنظم الذي كان يحدث، حيث لم تتحمل البلدان والبلديات نصيبها من 
المسؤولية مع البطالة غير الضرورية والفصل العنصري واالكتظاظ نتيجة لذلك. نريد إلغاء 
قاعدة إمكانية انتقال طالبي اللجوء إلى منازلهم الخاصة وأن يكون الناس تحت رعاية الدولة 

حتى اليوم الذي يعمل فيه المرء ويقوم بإعالة نفسه.



نحن نبني مدينتنا من خالل حصول المزيد 
من الناس على عمل، وظروف عمل أفضل، 

وتعزيز مستوى الرفاهية

يجب أن يأتي المزيد من الناس إلى العمل ويجب أن تكون الظروف جيدة. سيكون لدينا 
المزيد من البرامج التعليمية المهنية والبرامج المهنية الجامعية التي تؤدي إلى العمل. سوف 
نقدم حلول متكاملة للوظائف واإلسكان لألشخاص الذين يبحثون عن وظائف في القطاعات 
الوظيفية التي تُعاني من نقص العمالة في إسكيلستونا. سيستمر رفع مكانة التعليم المهني، 

وذلك من خالل الكلية المهنية وبرامج التلمذة الصناعية والمدارس المهنية، وغيرها. يجب 
أن تكون االتفاقات الجماعية مطلوبة في جميع المراحل. يجب توفير مالبس العمل لموظفي 

البلدية في المهن التي تتطلب ذلك. سنواصل االستثمار في وظائف بدوام كامل ونعارض 
العمل في ورديات مختلفة في اليوم الواحد. يجب أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بظروف 

عمل مواتية وحياة عملية متساوية مع غيرهم. لكي يتمكن األطفال والكبار ذوو اإلعاقة 
من عيش حياة مستقلة بأمان، يلزم التعاون داخل البلدية وكذلك مع الجهات الفاعلة األخرى 

وابتكار طرق جديدة للعمل مع الحلول التقنية الذكية، مثل آالت القياس والمفاتيح الرقمية 
والمنصات التفاعلية .

 يجب أن تمنح المدرسة جميع األطفال بداية جيدة في الحياة - وليس تسمين أصحاب 
رؤوس األموال.  يجب أن يكون حجم مجموعات األطفال في روضة األطفال مساويًا 

للمتوسط   الوطني أو أقل منه. يجب أن يكون العاملون في الحضانة قادرين على الدراسة في 
ساعات العمل بشكل أكبر ليكونوا معلمين في روضة األطفال. يجب بذل الجهود المبكرة 

لمساعدة التالميذ. كما يجب تقديم مجموعات تعليمية خاصة للتالميذ األصغر سنًا. يجب تقديم 
مساعدة إضافية مستمرة للطالب ذوي االحتياجات طوال العام الدراسي. سيتم توظيف المزيد 



من معلمين المدرسة الخاصة وتربويين المدرسة الخاصة. يجب أن تكون أنشطة دار رعاية 
أطفال المدارس مضمونة الجودة. سيتم تحسين التعاون مع اإلقليم فيما يتعلق بالصحة النفسية 
للطالب. نريد أن نرى توقف المؤسسات الجديدة للمدارس )الشركات المدرسية( في البلدية، 

ولكن نواصل بناء مدارس جديدة وحديثة.
يستحق كبار السن لدينا شيخوخة ذات مغزى ورعاية آمنة. نريد بناء دور جديدة للرعاية 
والعناية في هيلبي )Hällby( و سكوغستورب )Skogstorp( وكذلك وضع الخطة للسكن 

اآلمن. يجب تعزيز الموظفين األساسيين في مرافق رعاية كبار السن لمنع تناوب الموظفين. 
في حالة التوظيف الجديد، يجب على البلدية التأكد من أن الموظفين يمكنهم التواصل بطريقة 

ُمْرضية. من أجل كسر الشعور بالوحدة بين كبار السن، نريد توفير أماكن عمل مجانية 
لمنظمات المتقاعدين ودعم وتشجيع أنشطة الجمعيات لكبار السن.

رعاية صحية موثوقة، على مقربة وذات جودة عالية. تفترض الرعاية الصحية المتساوية أن 
األشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها يتلقون الرعاية أوالً. يجب تقليل قوائم االنتظار. يجب 

أيًضا تكييف الرعاية بناًء على ظروف الناس وفرص االستفادة منها. تنهب أنواع مختلفة من 
أنظمة اختيار الرعاية المستشفيات ذات الكفاءة العالية للحصول على مهارات مهمة أو تجبر 

المريض على طلب الرعاية من العديد من مقدمي الرعاية المختلفين على الرغم من عدم وجود 
مبررات طبية لذلك - لذلك نحن ضد التأسيس المجاني للشركات المقدمة للرعاية الصحية.
االستثمار في الرياضة والثقافة من أجل تحسين نوعية الحياة. نريد بناء قاعتين جديدتين 

 )Ekängen( لكرة القدم بالحجم الكامل وعشب صناعي واحد على األقل مدفأ في إيكينغين
باإلضافة إلى إنشاء مصعد للملعب وساحة المدرسة دون التأثير على أموال الطالب. سوف 

تقدم البلدية إمكانية ممارسة التزلج على الجليد على مدار العام. يجب أن يقتصر دعم الجمعيات 
على الجمعيات التي تدعم القيم الديمقراطية. سيزداد الدعم النقدي للرياضة لمشاركة األطفال 

والشباب. تلعب حياة الجمعيات دوًرا مهًما بشكل خاص في االندماج ويجب دعمها في هذا 
العمل. يجب رعاية الفن العام وإتاحته، مثل الرياضة، لمزيد من المواطنين.



 في مدينتنا الخضراء لالبتكار، 
ستعيش البلدية بأكملها وتتطور

ستكون إسكيلستونا أفضل بلدية في السويد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. سنعزز 
التركيز على الشركات القائمة لتكون قادرة على النمو والتركيز على الشركات الجديدة لتكون 

قادرة على الترسخ. ستعمل إسكيلستونا على تحسين موقعها في قوائم التصنيف ذات الصلة 
في القطاع الصناعي والتجاري. يجب تصميم المناقصات لتمكين الشركات المحلية من تقديم 

العطاءات. يجب إعطاء األولوية للجرائم المرتكبة ضد الشركات والتصدي لها من خالل 
التعاون مع القطاع الصناعي والتجاري المحلي.

 يجب أن يصبح مركز مدينة إسكيلستونا أكثر جاذبية. يجب أن يكون النهر جزًءا جذابًا من 
المدينة. نريد دورات مياه وإمكانية وجود كشك أو مطعم صغير بجانب المالعب الكبيرة في 
البلدية ومناطق األنشطة األخرى. لتعزيز الدور كمدينة طالبية وجذب تدفق الطالب، نريد 

العمل من أجل حياة ليلية جذابة وحيوية. 



ستظل إسكيلستونا في طليعة االنتقال األخضر الواعي بالطبقات. سنغير األنشطة التي ال يزال 
النفط يستخدم داخل المنظمات التابعة للبلدية. يجب أن يكون لدى المستأجرين ومالكي الشقق 
إمكانية شحن السيارة الكهربائية. نريد أن نسهل على الشركات بناء محاور تنقل مالئمة مع 

أماكن للشحن السريع وطعام ودورات مياه على الطرق. يجب توصيل شبكة ممرات الدراجات 
ببعضها البعض وتوصيلها جيًدا بوسط المدينة. سيستمر توسيع نطاق حركة الحافالت المجانية 

للفئات ذات األولوية، مثل المتقاعدين. يجب معالجة تدهور الخدمة وصدمة األسعار التي أحدثها 
قطار Mälartågen. يجب محاربة الجريمة البيئية. وسيتم مواصلة بناء شقق الشباب ومساكن 

الحماية الصديقة للبيئة.
 سيتم حل مشكالت الوضع المروري وسيتم زيادة مواقف السيارات. من أجل مواجهة 

االصطفاف غير الضروري باالنبعاثات التي تسببها ، نريد الضغط من أجل فرض حظر على 
 .)Västerleden( المركبات بطيئة الحركة في أماكن معينة، على سبيل المثال في فيسترليدن

سيتم فتح المزيد من الشوارع لحركة مرور السيارات وسيكون عدد مواقف السيارات في 
وسط المدينة أكبر، على سبيل المثال على طول شارع نيغاتن )Nygatan(. يجب أن تحفز 

رسوم وقوف السيارات مركًزا نابًضا بالحياة وتسهل الدفع مقابل أماكن وقوف السيارات. 
سنقوم بإصالح مشاكل المرور، على سبيل المثال، في الدورانات الموجودة على سبيل المثال 

 Gap( وطريق غاب سوندينس فيج )Djurgårdsskolan( بجوار مدرسة يوغوردسكوالن
Sundins väg( وخفض السرعة 

عند الحاجة، على سبيل المثال 
بجوار مدرسة الغرشبيريسكوالن 

.)Lagersbergsskolan(

 ستتوفر باألماكن الريفية )النائية( 
نقاط الخدمة والمتاجر ذات الخدمة 

الذاتية ووسائل النقل العام التي 
تقوم بنقل المواطنين عند الطلب 

فقط. سنحافظ على األرض 
الصالحة للزراعة الموجودة 

ونطور اإلمداد باألغذية المنتجة 
محليًا ونمكن من شراء األغذية 

المنتجة محليًا والطعام الذي 
تم إعداده في المرافق الخاصة 
بالبلدية. سنعمل من أجل خدمة 

هاتفية جيدة وخدمة إنترنت 
متطورة. يجب أن يتم إعطاء 

تزيين األماكن العامة أولوية، وأن 
يتم ذلك حتى خارج مركز المدينة.



نحافظ على ما نعد به
خالل فترة تولي المنصب، حدث الكثير. على عكس األحكام المسبقة 

الشائعة بخصوص كون السياسيون يعدون بوعود كبيرة وال يُمكنهم الوفاء 
بها، فإن معظم السياسيين واألحزاب في السويد، بغض النظر عن اللون، 

ينفذون في الواقع ما يقولون إنهم يريدون القيام به. خالل فترة تولينا 
المنصب هذه، قمنا نحن الموجودين ضمن األغلبية السياسية بتقديم:

أصبحت جامعة ماالردالين )Mälardalens högskola( جامعة. إنها بالتأكيد ليست قضية 
بلدية، ولكن من خالل العمل الدؤوب من قبلنا ومن قبل أسالفنا، لم يتم بناء الجامعة من البداية 

فحسب، بل أصبحت اآلن أيًضا جامعة.
1000 فرصة عمل صيفية. إن العمل الصيفي مهم للغاية للشباب والمجتمع. يحصل الشباب 

على تجربة حرية الكسب من العمل ويُسهل هذا عليهم دخول سوق العمل.
مباني الرفاهية الجديدة. تم بناء دور المسنين ودور الحضانة والمدارس الثانوية والمدارس 

الجديدة أو تم تجديدها بوتيرة سريعة.
Trygga unga، هو اسم مشروع عمالق بقيمة 30 مليون كرونة سويدية في السنة. 

يجمع المشروع، من بين أمور أخرى، الخدمات االجتماعية واألنشطة الترفيهية والمدارس 
والشرطة. يتعلق األمر بجذب الشباب المعرضين لالنجراف للجريمة بوقت مبكر، ومنحهم 
 وقت فراغ هادف والقدرة على بذل جهود الشرطة والخدمات االجتماعية بسرعة أكبر إذا 

لزم األمر. 
تدابير مكافحة الفصل العنصري. أدى التدفق المرتفع لالنتقال إلى المدينة سابقًا إلى فصل 

واسع النطاق في بعض األحياء. لمواجهة هذا، قمنا، من بين أمور أخرى، بفرض متطلبات 
الدخل في شركة اإلسكان التابعة للبلدية. إن المنطقة التي ال يعمل بها الكثير من األشخاص 

ليست منطقة جيدة. 
واجب القيام بنشاط لتلقي دعم اإلعالة لقد كنا من بين البلديات األولى في البالد التي قامت 

بتطبيق هذا األمر. وبالنسبة لألشخاص الذين ال يعانون من مرض أو مشاكل مماثلة يجب أن 
يقوموا بإجراء أنشطة فردية من أجل الحصول على دعم اإلعالة. يُمكن أن يتعلق األمر بتعلم 

اللغة السويدية أو تعلم مهنة. كل من يستطيع العمل يجب أن يعمل. 
صدى الوظائف والتدريب المهني. بعد أن كان هناك عدد قليل جًدا من الوظائف في السابق، 
أصبحت إسكيلستونا اآلن في وضع يوجد فيه الكثير من الوظائف بسبب عملنا الموجه نحو 

الهدف للحصول على المزيد من الشركات هنا، ولكن عدد المتقدمين للحصول على هذه 
الوظائف قليل جًدا. لذلك، هناك اآلن أرقام قياسية من برامج التعليم المهني. 



المزيد من اللغات
ستجد على موقعنا اإللكتروني برنامجنا االنتخابي بمزيد من اللغات:

الفنلندية

اإلنجليزية

العربية

الصومالية

على الموقع اإللكتروني www.val.se يمكنك أيًضا أن تقرأ بعدة لغات عن كيفية إجراء 
االنتخابات، وكيفية التصويت، ومن يُسمح له بالتصويت وما إلى ذلك.

/www.socialdemokraternaeskilstuna.se 
/var-politik/valprogram



أنضّم إلينا كعضو
لكل عضو جديد، نصبح قوة أقوى في السياسة السويدية يمكنها العمل معًا من 

أجل مجتمع أقوى وأكثر أمانًا ومساواةً. 

يُمكن للسويد أن تكون أفضل. 

 يمكنك أن تصبح عضًوا بعدة طرق. إذا كان لديك Swish، فيمكنك مسح 
رمز QR أدناه باستخدام تطبيق Swish الخاص بك واتباع التعليمات. 

 www.socialdemokraterna.se يمكنك أيًضا زيارة الموقع اإللكتروني
والنقر على "كن عضًوا". 

يمكنك أيًضا االتصال بنا: 39 80 780 - 070

إسكيلستونا 
يمكن أن 

تكون أفضل
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