
يجب أن تكون أطر الرخاء متوفرة على مقربة من جميع الناس الذين يعيشون 
ويعملون في السويد. ولكن الحكومات التي تتابعت على سدة الحكم خالل السنوات 
األخيرة تغاضت عن كون أجزاء كبيرة من السويد أصبحت تفتقر إلى األشياء التي 

من المفروض أن تكون من األمور البديهية. نجد إن الحافالت ال تسير وإن الشرطة 
تأتي متأخرة وإن عيادات الوالدة أغلقت أبوابها. لقد حان األوان لكي يتم تفعيل تلك 

األجزاء التي خذلوها في السويد.

نحن بحاجة إلى الدعم من طرفك لكي نتمكن من انجاز التغيير الالزم 
أعط صوتك لحزب اليسار يوم 9 سبتمبر )أيلول(

 يجب أن تكون 
 السويد لنا جميعا، 
وليس لألثرياء فقط
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لقد حان األوان اآلن ألخذ عدم المساواة على محمل الجد إذ أن ثروات األغنياء تتزايد 
وتزداد الفروق غير العادلة بينهم وبيننا. ولكن الحكومة تفتقر إلى اقتراحات ناجحة لمعالجة 

هذه المظالم. لهذا السبب فإن السياسة في السويد بحاجة إلى حزب يسار قوي يقف وقفة 
صامدة من أجل األمثلة العليا التي يعمل من أجلها ويقف وراءها. نريد مجتمعا للجميع 

ويشمل الجميع وسياسة تؤدي إلى تحسين حال الناس العاديين.

إذا تضامنا سويا وعملنا من أجل توفير المزيد من الموارد لقطاع الرعاية ونسبة مرتبات 
أعلى وشروط عمل أفضل فسيكون بمقدورنا تغيير الواقع. نعرف ذلك جيدا. لقد فعلنا ذلك 

مرات عديدة في السابق. وال تدع عزف األسطوانات السياسية المهترئة يخدعك والذي 
يقول إنه ال يمكن تغيير أي شيء وأن كل شيء مكتوب في القدر. إن السياسة ليست لعبة 

لكي يتسلون بها.

نقف اآلن على مشارف مفترق الطرق. وال يفوتك أنه في يوم 9 سبتمبر )أيلول( ستكون 
قيمة صوتك مماثلة لقيمة صوت أغنى أغنياء السويد. استخدم صوتك لخلق المستقبل الذي 

يعود لنا جميعا – وليس فقط لحفنة قليلة من الناس.
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