
 رای دهید !Rättvisepartiet Socialisternaبه حزب عدالت _ سوسیالیستها  

  تنها حزب مبارز و سوسیالیستی در انتخابات امسالRS)   حزبی متفاوت با کلیه احزاب دیگر است . RSحزب عدالت (
 است . ما باخواست حق کار برای همه و با برخورداری از حقوقی مکفی که پاسخگوی نیازهای زندگی است، با خواست
 مجهز کردن مدارس و بخش مراقبتهای اجتماعی در این عرصه شرکت می کنیم. ما خواهان سیاستی هستیم که تحت آن

 هزینه مخارج جامعه بر دوش ثروتمندان و شرکتهای بزرگ باشد. ما تنها حزبی هستیم که تمامی کاندیداهایش متعهد شده
اند که حقوقی معادل حقوق یک کارگر دریافت کنند.

  در کمون نماینده دارد. ما بهمراه دانش آموزان و پدر و مادرها برعلیه کم کردنRSدر شهر لولئو و در کمون هانینگه، 
 بودجه مدارس اعتراض سازمان می دهیم. ما بهمراه کارکنان کمون _ نظافتچیها، کمک بهیارها و سایر شاغلین کم درآمد

برعلیه خصوصی سازیها و بدتر شدن شرایط کاری مبارزه می کنیم .

 RS .معتقد است که اتحادیه ها باید دمکراتیک و مبارز باشند و اینکه وجود یک حزب جدید کارگری ضروری است

 RSبرای حق پناهندگی مبارزه می کند. ما کمپینهای مختلفی در دفاع از حق پناهندگی و برای کلیه پناهجویان مخفی براه 
 با تظاهرات و کمپینهای محلی ، یک نیروی محرکه در مبارزه علیه راسیسم و نازیسم است .RSمی اندازیم . 

RSعضوی ازCWI .یک انترناسیونال سوسیالیستی است که در چهل کشور جهان فعالیت دارد ، CWIو RSعلیه  
 جنگ و استثمار فقرای جهان که توسط امریکا و اتحادیه اروپا و سوئد اعمال میشود، مبارزه می کنند. ما معتقدیم که

 سرمایه داری و امپریالیسم باید ملغی شده و بجای آن یک برنامه ریزی دمکراتیک سوسیالیستی بر مبنای نیاز انسانها و
محیط زیست برقرار شود.

در انتخابات کمون (شهرداری)RSحزب عدالت  

 RS بدلیل مبارزه اش که منجر به توقف خصوصی سازی بخش نظافت کمون شد، مشهور است . RSدر شهر لولئو 
 همچنین تنها حزبی بود که بهمراه کارکنان علیه  کمتر کردن مزایای حقوق دوران تعطیلت در بخش مراقبت سالمندان

مبارزه کرد. 

 100 سازمان دادند که نتیجه آن ابقای 2007 و " کمپین دانش آموزی " اعتراضاتی را در سال RSدر کمون هانینگه 
  همچنین علیرغم مخالفت سایر احزاب، در رسیدن به خواست داشتن لیفتهای سقفی در خانه هایRSپست معلمی بود. 

 پشتیبانی کرد.2009 در یوردبرو در سال Lagerna کامل از اعتصاب درشرکت RSسالمندان موفق بود. 

  بخشی از جنبش اعتراضی محلت حاشیه شهر بود که بعنوان نمونه منجر به جلوگیری از بسته شدنRSدر یوتبوری 
  در بیسکوپس گوردنFolkhögskolaهمچنین در اشغال مدرسه RSکتابخانه و مرکز تفریحات در هامارکولن شد. 

شرکت داشته و از این حرکت حمایت کرد.

  یک نیروی محرکه حرکتی بود که منجر به توقف  ترمیم لوکس و تخریب اماکن در هوسبی شد. فعالینRSدر استکهلم 
RS در اشغال خانه  رینکی بی Rinkebyhuset.شرکت داشتند 

  مبتکر براه افتادن حرکت " نجات درمان" ، علیه حذف بودجه در بیمارستانها درRSدر سوندس وال، فعالین 
Västernorrland .بودند 

 کمپین علیه خصوصی سازی در کمون و بخش درمان را به پیش میبرد.RSدر شهر ئودوال، 

rs@socialisterna.org

      08-605 94 00       www.socialisterna.org

 در عرصه ها و با خواسته های زیر مبارزه و فعالیت می کند :RSدر همه جا 
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 کرون در ماه حقوق بگیرد،19000کمپ علیه راسیسم ، امنستی برای کلیه پناهجویان مخفی ، هیچکس نباید کمتر از 

 استخدام تعداد بیشتری در بخش درمان و مراقبت و مدارس، سرمایه گذاری وسیع حول مسائل محیط زیستی در وسائل
نقلیه عمومی، ساختمانهای مسکونی و در صنایع، توقف خصوصی سازیها

 رای دهید، حتی اگر بخواهید در انتخابات مجلس طور دیگری رای بدهید.RSدر انتخابات کمون و استانداری به 

سئوالت و پاسخها در باره چگونگی رای دادن

چه کسی حق رای دارد؟

  سال در سوئد رسما ثبت شده باشد3 ساله هستی و  مشخصاتت بمدت حداقل 18 در انتخابات کمون و استانداری : اگر _
 حق رای داری و همچنین شهروندان اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند که مشخصات هویتی شان در سوئد ثبت شده باشد حق

رای دارند.

 سال کامل باشی، حق رای داری.18 انتخابات مجلس : اگر تبعه سوئد هستی و تا روز انتخابات _

یادت باشد که میتوانی در انتخابات کمون و استانداری و مجلس به تحزاب مختلفی رای بدهی .

کارت رای چیست و چه زمانی به دستت میرسد؟

  ماه اوت برای همه ارسال میشود. در این کارت ، آدرس محل صندوق رای گیری و31 تا 24کارت رای در فاصله 
 اینکه حق شرکت در کدام انتخابات را داری درج شده است. اگر کارت انتخاباتی از طریق پست بدستت نرسید ، قبل از

 تماس بگیر.Länsstyrelsen سپتامبر تلفنی با 7

کجا میتوانم رای بدهم؟

  سپتامبر که19از اول سپتامبر میتوان زودتر از موعد در محلهای خاصی که اکثرا کتابخانه ها هستند رای داد. روز 
روز انتخابات است، رای گیری در محلهایی که آدرس آن در کارت رای نوشته شده صورت میگیرد.

برای رای دادن چه اوراقی ضروری است ؟

 کارت رای ، برگه هویتی ( پاسپورت یا گواهینامه رانندگی و یا کارت شناسایی) و برگه رای مربوط به حزبی که
میخواهی به آن رای بدهی .

rs@socialisterna.org

      08-605 94 00       www.socialisterna.org
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