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دەنگی ئێوە بۆ داهاتوویەکی
پڕ لە هیوا.
Ulf Kristersson

بەربژێری هەڵبژاردنەکانی سەرۆک وەزیران
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نزیکەی کاتی هەڵبژاردنەکانی
سەرتانسەری واڵتە

ئێمە لە هەوڵداین بۆ پێکهێنانی سویدێکی سەرتۆقی خاوەن
داهێنان ،بەرابەریی و بزۆکی کۆمەاڵیەتی کە هەر وەچەیەکی
نوێ هەندێ دەرفەتی بۆ رێکخستنی ژیانی خۆی هەبێت ،و نە
ئەوەی کە تەنیا پێ بنێنە شوێن پێی دایکوباوکی خۆیان و رێگای
ئەوانە بەدواداچوون بکەن.
سوید واڵتێکی هەرە خۆشە ،بەاڵم ئێمە ناتوانین کێشە گرنگەکانی
رەچاو نەکەین .ئابووری سوید لە پێشکەوتندایە ،بەاڵم دۆخی
هەموو کۆمەڵگای ئێمە بە رادەی بەرابەر باش نییە .وێرای
گەشەسەندنێکی ئابووریی ،رێژەیەکی زۆر لە خەڵک بازاڕی
کاریان لە بەردەستدا نییە ،بێکاری درێژخایەن خەریکە زیاتر
دەبێت ،و هەشت ساڵ دەخایەنێت تاکو کۆچبەرانی نوێ لە سوید
بگەن بە هێمنایەتی کار .هەر لەو کاتەشدا ،کۆمپانیاکان خەریکن
واڵت بەجێ دەهێڵن .بەشە هەستیارەکان لە بەر کەتنی تاقمەکان
و تەقەکردنەکاندان .ترس و ناهێمنی لە نێوان هاوواڵتییاندا بە
بەراورد لەگەڵ دە ساڵی رابردوو لە بەرزترین ئاستی خۆیدایە.
کاتی چاوەڕوانی خزمەتگوزاریی چارەسەریی لە ماوەی سێ
ساڵدا دوو ئەوەندە بووەتەوە و خزمەتگوزاریی سکوزا بە هۆی
کەمبوونی فەرمانبەر و ناتەواویی تووشیاری کێشەیە .نزیک لە
هەر پێنج قوتابی یەک کەس لە تێپەڕاندی پلەی خوێندنی نۆهەم بە
نمرەی دەرچوونەوە ،سەرناکەوێت.

بازرگانی و پیشەسازی سوید تاڕادەیەک رکابەرانەیە ،بەاڵم
سیاسەتی دەوڵەت لە ئاڕاستەی هەڵەدا دەڕواتە پێشەوە .چەندین
بڕیار دۆخی بەڕێخستنی کار و پیشەیان لە سویدا الواز کردووە.
لەوانە زێدەبوونی باجەکان لەسەر کۆمپانیا بچووکەکان و
پارەدانەوەی پێوەندیدار بە  RUTکەمتر" .باجی کۆچبەریی"
پێشنیارکراو نوێترین نموونە لەو سیاسەتانەیە کە بۆ سزای
کۆمپانیاکان ،خاوەندارێتی و بەڕێخستنی ئیش و کار رەچاو کراوە.
ئەمە ئەو شتەیە کە سوید نابێت جێبەجێ بکات .وەچەی نوێی
کۆمپانیا هەرە گرنگەکانی سوید دەبێت ئەمڕۆکە گەشە بکەن.
گەشەسەندنی ئابووریی خەریکە تێکدەچێت .بەڵێنییە دراوەکان
بۆ بەکارهێنانی تێچووە گرنگەکان ،چاکسازیی دیاریکەری
چارەنووسی پێویست بۆ سویدی داشاردووە .لە دەیەی 1970
تاکو ئێستا هیچ وەزیرێکی کاروباری دارایی نەبووە کە لە
ماوەی گەشەیەکی ئابووریدا وەکو سەردەمی وەزیری ئێستاکە تا
ئەم رادەیە کەم لە وەزارەتخانەدا پاشەکەوتی کردبێت – و ئەمە
مەترسی لەنێوچوونی کاروباری دارایی حکومی تێدایە.
کاتێک دابەزینی ئابووری رووبدات چ بە سەر هێمنایەتی پیشە و
کار ،ئاسوودەیی و هێمنایەتی ئابووریدا دێت؟

ئێمە کێشەکانی سەردەمی خۆمان بە گرنگ دەگرین .ئەمە تەنیا
رێگایەکە کە ئێمە دەتوانین بۆ سوید داهاتوویەکی پڕ لە هیوا
پێکبهێنین.

بەهاکانی ئێمە هەم ئازادی تاک و هەم بەرپرسیارێتی بەکۆمەڵ
لەبەردەگرن .پیشاندەری ئازادی ،سەربەخۆیی و بڕوابەخۆبوون
داهاتی تاکەکەسییە .سیاسەتە کۆمەاڵیەتییەکانی باش و
باڵوکردنەوەی سەرلەنوێی دادپەروەرانەی زەنگین و دەسمایە
گرێدراوی جێبەجێکردنی باجی زۆرتر و سووبسیدی زیاتر
نییە .بەڵکو پێوەندیی هەیە بە گەڕەنتی ئامادەبوونی مندااڵنی
زیاتر لە قۆناخی پێش خوێندنگە ،و ئەوەی کە الوانێکی زیاتر
بتوانن چاوەڕوانییەکانی خوێندنی سەرەوەتر مسۆگەر بکەن و
دەرەنجامێکی باشیان لە خوێندنگەدا هەبێت ،و گەورەسااڵنێکی
زیاتر لە هەبوونی هێمنایەتی پیشەیی و مسۆگەرکردنی تێچووی
ژیانی خۆیاندا سەرکەون .ماوەی پێویست بۆ ئەوەی کە کۆچبەران
ببنە فەرمانبەرانێکی نوێ ،دەبێت کەم ببێتەوە.
کەواتە ،هەبوونی پیشە دەبێت هەموو کات بەقازانجتر لە ژیانێک
بێت کە پشتی بە سووبسیدە حکومییەکان بەستووە .بەڕێخەرانی
کار هەموو کات زیاتر لەوەی کە باج بدەن دەبێت رێزیان لێ
بگیردرێت ،و ئازادی و مافی خاوەندارێتی دەبێت داکۆکی لێ
بکرێت .ئێمە دەبێت بناخەی هێمنایەتی کۆمەاڵیەتی بپارێزین:
خزمەتگوزاریی چارەسەریی ،خوێندن و ئاستی پێش خوێندنگە.
ئێمە دەبێت کارێکی پتەو لە دژی تاوانەکان لەبەربگرین .کارە
سەرەکییەکانی دەوڵەت دەبێت بەهێز بن ،بەپێچەوانەوە کۆمەڵگا
الواز دەبێت.
ئێمە دەنگی ئێوە بۆ داهاتوویەکی پڕ لە هیواین.

تێکەڵبوونی چاکتر
پێکهێنانی پیشەکانی ئاستی ناوکەت (بێ پێویستی بە ئەزموونی پێشتر) بۆ بەرزکردنەوەی رادەی چوونەسەرکار.
سووبسیدی کەمتر بۆ گەڕەنتی ئەوەی کە کارکردن هەمووکات لە بەخشینی قازانجی ئاسوودەیی بەکەڵکترە.
جێبەجێکردنی "ئەرکی تێکەڵبوون" بۆ هەموو کۆچبەرانی گەورەساڵی نوێ.
پێویستییەکانی زمان بۆ یاساکانی بەخشینی هاوواڵتییەتی.

کارکردن دەبێت بەقازانج بێت
داهاتی هەبووی زیاتر ،باجی کەمتر لەسەر داهاتە کەم و ئاساییەکان.
مامۆستاکان و سستەرەکان نابێت بە زۆرەملێ باج لەسەر داهاتی حکومی بدەن.
باجی کەمتر بۆ خانەنشینەکان و بەسااڵچووانێ کە کار دەکەن.
پێکهێنانی هەلومەرجی باش بۆ گواستنەوەی کۆمپانیاکان بۆ سوید ،نەک رۆشتن لە سوید.

گەورەترین وەبەرهێنان لە بەشی رێکخراوی پۆلیسی سوید لە ماوەی زیاتر لە  20ساڵی رابردوو
ئەفسەرانی پۆلیسی زیاتر و داهاتی زیاتر بۆ پۆلیس.
کەتن و تاوانی زیاتر دەبێت بکەونە بەر لێکۆڵینەوە و دۆسیەی زیاتر داخرێن – پێکهێنانی سیستەمێکی دادوەریی بەهێزتر.
لە پێش گرتنی کردەوەی بەهێز لە دژی تاقمە کەتنکەرەکان.
سزا و مەحکوم کردنی توندوتۆڵتر.

دەسڕاگەیشتنی چاکتر بە خزمەتگوزاریی چارەسەریی
سیستەمی پارەدان بەپێی کاری سێ ئەوەندە ( )Kömiljardبۆ کەمکردنەوەی کاتی چاوەڕوانی خزمەتگوزاریی چارەسەریی.
بەرزکردنەوەی سەرنجڕاکێشی پیشەکانی خزمەتگوزاریی چارەسەریی.
پێویستییەکانی چۆنایەتی دیارتر و قۆناخەکانی تەواوکەری چاکتر.
پیشەی زیاتر دەبێتە هۆی دابین بوونی سامانی زیاتر بۆ بەشی خزمەتگوزاریی چارەسەریی.

قوتابییەکان دەبێت زیاتر فێر ببن
کاتژمێرێک وانەگوتنەوەی زیاتر لە رۆژدا.

Ulf Kristersson
رێبەری حێزب

خوێندنی زۆرەملێ زیاتر تا تەمەنی  18سااڵنی بۆ کەسانێ کە لە بەدەستهێنانی مەرجەکانی خوێندنگەی دواناوەندیدا سەرناکەون.
بەرپرسیارێتی نیشتمانی بۆ پێچەوانەکردنەوەی کاریگەریی نەرێنی سەرنەکەوتن لە خوێندنگەدا.
مامۆستای زۆرتر لەگەڵ مووچەی زیاتر ،بەتایبەت لە بەشە هەستیارەکاندا.

