
برنامه اانتخاباتی ٢۲٠۰١۱۴ براایی شهرها وو لنستيینگ نورربوتن 
!

!کاررکردد پيیشيین کمپيین ززحمتکشانن 
!ااعترااضض بهھ بستهھ شدنن بخش جرااحی ااضطراارریی تحت حمايیت وو برنامهھ ما صوررتت گرفت.  

!  ما با هھھھمکارریی ااتحادديیهھ کاررگریی وو اانجمن حمايیت اازز مستاجراانن ,االل کک آآ بب رراا موظظف کردديیم کهھ خانهھ ساززیی نمايید.
ما اززنانی که در کلوب استریپ تیز کار کرده و با خطرانسانربایی و انسانفروشی مواجه بودند, 

!پشتیبانی کردیم. 
! . ما وو پرسنال با پافشارریی موجب تاسيیس مهھدکوددکک شبانهھ ررووززیی براایی نگهھداارریی کوددکانن شديیم 

!! ما از حقوق ۲۰ کارگر معدن که در سال ۲۰۱۳ از کار برکنار شده بودند دفاع کردیم . 
کمپيین ززحمتکشانن تشکيیالتی هھھھستند کهھ بدوونن ددرر نظرگرفتن منافع شخصی خوااهھھھانن شهھریی ززندهه هھھھستند با شراايیط کارریی 

اانسانی .  
ما فعاالنن ٣۳۶۵ ررووززهه هھھھستيیم وو نهھ فعاالنن محدوودد بهھ ددوورراانن اانتخاباتت.  

ما اازز فعالل تريین نيیروویی سيیاسی شهھر کيیروونا هھھھستيیم. 
ما هھھھواادداارراانن رراایی ددهھھھندگانمانن هھھھستيیم  وو نهھ هھھھواادداارراانن صاحبانن معدنن وو ررهھھھبراانن شهھردداارریی وو سراانن ااتحادديیهھ. 

کمپيین ززحمت کشانن فريیادد حق ططلبانهھ مرددمم ااست وو حامی ااعضایی آآنن وو ما مخالفيین هھھھرگونهھ ددستواالعمل اازز سلسهھ مرااتب 
هھھھستيیم. 

ما پايیبند بهھ ااصولل هھھھمبستگی وو هھھھمدررددیی هھھھستيیم. براایی برقراارریی ااتحادد ,اازز نيیاززمنداانن ,مهھاجريین وو محروومانن ططردد شدهه اازز 
جامعهھ حمايیت می کنيیم. 

شرکتهھایی معاددنن تصميیم گيیرندهه سيیاستمداارراانن, ررووززنامهھ نگارراانن وو منتخبيین مرددمم هھھھستن.  
  شهھر کيیروونا نيیاززمند صداایی مستقل ميیباشد.

!کمپيین ززحمتکشانن قابل فرووشش نيیست. 
!** ١۱٠۰ نکاتت مهھم برنامه اانتخاباتی ** 

ما در انتخابات کمون کیرونا و لنستینگ نوربوتن شرکت می کنیم 
ما یادآور می شویم که شما می توانید به الترناتیوهای گوناگون در مراحل مختلف کمون , 

لنستینگ و مجلس رای بدهید. 
انتخاب صحیح و رای  شما به زحمتکشان , موثر خواهد بود 

 . بیایید باهم جنبش کارگری آینده را بسازیم
!

 ددرر اايینجا بهھ  ١۱٠۰ شرطط براایی ددااشتن شهھریی ززندهه وو شراايیط کارریی ااررززشمند ااشاررهه ميیشودد. 
!

 اانتقالل شهھر بايید اجرا شودد. ١۱  



انتقال شهرمی بایست بصورت عالی و مناسب پیگیری و اجرا شود. کمپین زحمت کشان ضامن اجرای این 
پیگیری !

!!!هستند. ما با دقت هرگونه ناهماهنگی در چگونگی انتقال شهر را زیر نظر خواهیم داشت. !
نکات مهم. 

!
ساخت خانه های جدید  بایستی با استانداردهای باال بدون افزایش قیمت صورت بگیرد.  

بنگاه خانه یابی مشترک برای همه اهالی شهر کیرونا  باید ایجاد شود.!
براایی جلوگيیریی اازز تقلب ددرر ساخت وو سازز وو فعاليیت شرکتهھایی بدوونن قراارردداادد با ااتحادديیهھ, بايید پرووژژهه هھھھایی ساختمانی تحت 

کنتروولل شديید قراارر گيیرند. 
شرایط ساخت شهر جدید باید به گونه ای باشد که تمام شهروندان از امکانات رفاهی و حمل و نقل مشترک 

شهری بهره مند باشند. 
ما بهھ خصوصص می خوااهھھھيیم براایی جواانانن اامکاناتت فررااهھھھمم کنيیمم و هھھھمچنيین خوااهھھھانن تاسيیس باشگاهه بزررگگ ووررززشی , و 

اانجمن هھھھایی فرهھھھنگی هھھھستيیم.  
ما از  ال ک آ ب  خواستار یک قرارداد با ضمانت کیفیت و استاندارد باال برای شهر کیرونا هستیم. این قرارداد 

باید متداوم بوده و پیگیر باشد.!
!

٢۲. امکانات جراحی اضطراری و بخش زنان و زایمان به شهر کیرونا برگردد. 
کیرونا شهری است با صنعت عظیم بنابراین احتیاج مبرم به بخش جراحی اضطراری و بخش بیمارستان زنان و 

زایمان دارد. ما خواهان اعتصاب سیاسی منطقهای  بر علیه کاهش پرسنل و کیفیت بهداشت و درمان هستیم. 
!پرسنل باید حق تصمیم گیری در هر گونه تغیرات سازمانی داشته باشند.!

٣۳. باززگشت  قدررتت بهھ اانجمن هھھھایی کيیروونا. 
دادن مزایای خارج از نوبت به انجمن های مردمی و قطع کمک هزینه دولتی به احزاب سیاسی غیر فعال. 

انجمن ها باید حق نظردهی در جابجایی شهر داشته باشند. !
ما خواهان داشنت قدرت برای اخراج سیاستمداران سوء استفاده گر هستیم. ما خواهان عدم وابستگی انجمن 

ها و اتحادیه ها از احزاب سیاسی هستیم. 
!

۴. شرایط  مناسب زمان کار و استخدام.!
کمپین زحمت کشان خواهان کار روزانه ۶ ساعته بدون کاهش حقوق برای کارمندان شهرداریِ اعضای ال و 

هست. آموزش چگونگی حق و حقوق کاری برای همه.!
! جلو گیری از تقسیم نامناسب ساعات کاری کارگران و همچنین استخدام های نامطمئن .!

۵. ااوولويیت بهھتر براایی بانواانن. 
زنان هنوز هم عهده دار بیشترین مسئولیت برای فرزندانشان هسثند. ما خواهان امکانات بیشتراز قبیل ساخت 

کودکستان و مهد کودک هستیم که باعث رفاه بیشتر والدین تنها و آنهایی که چند شیفت کاری دارند میشود. 
ایجاد امکان کمک در منزل از طرف کمون به آنهایی که دارای درامد کمی هستند.!



آموزش دفاع شخصی برای زنان زیر ۳۰ سال . زنان باید برای شرکت و تقسیم قدرت مساوی در انجمن ها 
اولویت !

!داشته باشند. !
۶. شراايیط مناسب کارریی ددرر صنعت معدنن. 

دادن خانه های رایگان به کارگران هفتگی و آموزش کاری  به جوانان. امکان دادن استخدام دائمی و محدود 
کردن سوء استفاده از کار موقت  برای همه.!

بهینه سازی محیط کاری از طریق دخالت دادن بیشتر نمایندگان ایمنی بخش اتحادیه کارگری .!
!!!!شرایط یکسان برای همه کارگران چه زن و چه مرد و چه پیر و چه جوان و چه مهاجر و چه سوئدی .!

٧۷. تعطيیل کرددنن شرکت هھھھایی معدنن غيیر ررسمی. 
انحالل هرگونه معادنی که باعث تخریب محیط  زیست شده و بدنبال منافع کوتاه مدت خویش هستند.!

کلیه تدارکات کاری در بخش معدن باید تحت هماهنگی اتحادیه کارگری صورت گیرد تا از هزینه های اضافی 
جلوگیری شود.!

 تمام شرکت های معدن می بایست برای رفاه اجتماعی، خانه سازی و آموزش حرفه ای سرمایه گذاری نمایند.!
 سود های بدست آمده از ال ک آ ب می بایست برای رشد صنایع جدید و ترویج پردازش در مالم فلنت استفاده

!.شود
کارگران باید حق دادن  پیشنهاد در زمینهی سرمایهگزاری و امور داخلی داشته باشند.!

!
 قانونن آآززااددتر براایی بر کنارریی سيیاستمداارراانن, بدوونن مزاايیایی ااقتصاددیی. ٨۸ . 

ماموریت سیاسی یک وظیفه است که نباید منافع شخصی سیاستمداران منتخب را تامین نماید.!
سیاستمداران اگر به وعده هایشان عمل نکنند  بایستی کنارگذاشته شوند .!

سیاستمداران اجازه دریافت مزایای بیشتر و خارج از حیطه کاریشان ندارند مگر درقبال کسر حقوقشان که 
!ناشی از فعالیتهایشان بوده. آنها هیچگونه اولویت در صف مسکن  و یا امتیاز های دیگر ندارند.!

 ااحيیایی شهھرهھھھایی کوچچ و ااقليیتهھایی فرهھھھنگی. ٩۹ .
اختصاص دادن سودهای  معادن ال ک آ ب  در اسواپاوارا در جهت رشد روستا ها. و خانه و رفاه اجتماعی 

برای* اسو اپاوارا و ویتانگی و کار سو اندو *.!
دسترسی به مسکن در شهرهای پرجمعیت و کم جمعیت.!

!برنامه توسعه برای مناطق کم جمعیت و خانه های فرهنگی برای ایجاد احترام و درک فرهنگی.!
١۱٠۰ نشست هھھھميیارریی  شوررااهھھھا. 

نشست مداوم شوراها برای سازمان های کارگری و فعالیت انجمنی برعلیه صاحبان معادن و کارفرمایانشان . 
قرارداد مستقیم بین صنعت معادن کیرونا و سازمانهای کارگری و انجمنها. شوراها تصمیم گیرنده تاسیس 

شرکت های معدن جدید در کمون می باشند. ممنوعیت هرگونه معامالت  در مرد * گرواستاد پارک *  که باعث 
اختالف ساکنین کیرونا و !

کاهش مزایای اجتماعی می شود.!



!
!برای کسب اطالعات بیشتر شما می توانید به سایت  مراجعه فرمایید.!

	آآددررسس  
Knegarkampanjen	  

Adolf	  Hedins	  väg	  35	  

981	  33	  Kiruna	  
	تلفن  

0707913955	  
	اايیميیل  

Knegarkampanjen@gmail.com	  
	سايیت  

www.knegarkampanjen.com	  
	تويیيیتر  

@knegarkampanjen	  
	اايینستاگراامم  

@knegarkampanjen	  !!!!!!
بهھ کمپيین ززحمتکشانن رراایی ددهھھھيید 

	فعالل - هھھھدفمند ـ  ضد ررشوهه  

!
	!ااشخاصص ززيیر نمايیندگانن معتمد کمپيین ززحمتکشانن هھھھستند  

١۱Tommy	  Hjertberg	  
تومی یرتبری!

برقساز شرکت الکاب، یکی از رهبران کمونن شهر. !
" کمپيین ززحمتکشانن در سیاست خود ثابت و پایدار است. ما درامدی از طریق ماًموریت سیاسی 

!"	!خود نداریم و از کسی رشوه نمیگیریم. ما جایگاه خود را میشناسیم  
٢۲Jari	  Söyrinki	  

	يیيیارریی سويیريینکی   
	کاررگر معدنن وو مکانيیک االل کک آآ  بب . نمايیندهه سابق ااتحادديیه اانجمن کاررگراانن  

 ککیرونا دارای انجمن های قدرتمند هست. قدرتی که اغلب بال مصرف است و یا مورد استفاده
	"گروه های سیاسی  

"		قرار میگیرد    	  
	  	  	  

٣۳Annika	  Blomberg	  
آنیکا بلومبری!

	معلم زبان، فعال سیاسی . ناظر  

mailto:Knegarkampanjen@gmail.com
http://www.knegarkampanjen.com


 "مبارزه زنان، مردان زیادی را تشویق و همراه حرکتهای خود کرده است. به سود همه است که 
!"	مردساالری را درتمامی شرکتهای اداری، سازمانها و احزاب بشکنیم.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
۴Nathalie	  Eliasson	  

	ناتالی االيیاسونن  
	!کاررکنانن کوهه . نمايیندهه ااتحادديیه اانجمن کاررگریی. ماددرر.  

۵Patrik	  Touremaa	  
پاتريیک توررما 

	!کاررمند فرهنگی. پدرر.  
۶Johanna	  
	  Jernelöf	  

يیوهانا يیرنلوفف 
	!کاررمند سروويیس وو تورريیسم . موسس اانجمن ددختراا نن کيیروونایی جديید.  

٧۷Frida	  Samuelsson	  
فريیداا ساموئلسونن 

	!معلم اابتداايیی . بوکس وورر . اازز فعاليین  ززنانن.  
٨۸Tommy	  Nyström	  

	تومی نيیسترمم  
	کاررگر معدنن وو مکانيیک االل کک آآ  بب . نمايیندهه سابق ااتحادديیه کاررگراانن . پدرر.  

."		یک کیرونای زنده برای جوانان و ساملندان    "


