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:خواستار موارد زير هستيماکثر ما 

 

 ساختمان سازی با پايداری بلند مدت.1
خانه با فضای مناسب و سازگار 150.000، ما بايد 2030تا سال . بايد مسکن بيشتری در استکهلم ساخته شود

با محيط زيست را در يک شهر متراکم و پايدار بسازيم به طوريکه فضاهای سبز شهر حفظ شوند و توسعه 
.به عالوه ما بايد هفت ذخيره طبيعی جديد ايجاد کرده و پارک ها و فضاهای سبز شهر را حفظ کنيم. يابند

) Bromma(ما می خواهيم فرودگاه بروما .حداقل نيمی از آپارتمان های نوساز واحدهای اجاری خواهند بود
 . ديل کنيمخانه، تب50.000را به پارک شهر بروما، يک منطقه جديد با فضايی برای 

 ساخت خانه های بيشتر برای جوانان و دانشجويان.2
تا سال می خواهيم ما . ما می خواهيم برای جوانان و دانشجويان خانه های کوچک و ارزان قيمت بسازيم

به عالوه . خانه را به جوانان و دانشجويان اختصاص بدهيم30.000بازده خانه ها را دو برابر کنيم و 2030
با معرفی يک بازار ثانويه و امن که در آن آژانس های امالک می توانند آپارتمان ها را بفروشند يا می خواهيم 

 .اجاره بدهند، صف مسکن را اصالح کنيم

 کاهش چشمگير بی خانمانی.3
موانعی که امروزه بسياری از افراد در حين . ما می خواهيم بی خانمانی به طور چشمگيری کاهش پيدا کند

پشتيبانی مناسب بايد به افرادی که به آن . ل اقامت دائم با آن مواجه می شوند، بايد از بين برونديافتن يک مح
 .خانواده هايی که فرزند دارند از خانه بيرون انداخته نخواهند شد. نياز دارند، ارائه شود

 تبديل استکهلم به شهر پيشرو در انتقال انرژی.4
موجود در شهر استکهلم، انتشار کربن کاهش  بادی های توربين وها  سقف روی بر خورشيدی با وجود صفحات

نيروگاه برق زغال سنگ در وارتان بسته . می يابد و راه برای استفاده از تبديل انرژی غير فسيلی باز می شود
.خواهد شد و تمام انرژی ها غير فسيلی می شوند

 پاکسازی هوای آلوده استکهلم.5
ممنوعيت استفاده از تايرهای ميخ دار بايد در سراسر استکهلم اعمال شود، و . هوای استکهلم بايد بهتر شود

برای کاهش انتشار ذرات و دی . نظافت خيابان های شهر به طوری بهبود خواهد يافت که هوا تميزتر شود
نقليه اکسيد نيتروژن، ما می خواهيم قيمت گذاری ازدحام را توسعه و افزايش بدهيم تا افراد بيشتری از وسائط

 .عمومی استفاده کنند

  ايجاد يک محيط مدرسه غير سمی و مناسب برای کودکان خود.6
 

به عبارت ديگر، اسباب بازی ها، کف پوش و ساير مبلمان . محيط کار کودکان بايد عاری از مواد سمی باشد
و پرسنل آنجا فعاليت بدنی در پيش دبستانی و مدرسه برای کودکان. نبايد حای مواد شيميايی مضر باشند

محيط سرپوشيده و باز در سالمت و بهداشت مناسب افراد مؤثر است و بايد مناسب با نياز کودک . اهميت دارد
 .برای بازی و يادگيری باشد

 در پيش دبستانی و مدرسهبه طور محلی تهيه شده اندانتخاب مواد غذايی طبيعی که .7
درصد از 100هدف ما آن است که . رمايه گذاری کنيمما می خواهيم روی مواد غذايی خوب و با کيفيت س

اين امکان بايد برای تمام کودکان وجود داشته باشد . مواد غذايی ارائه شده در مدارس شهر بايد طبيعی باشند
کودکان بايد در طول روز در مدرسه غذاهای . که نهار خود را در يک محيط آرام، ساکت و مناسب ميل کنند

 .سالم بخورند

 تخدام افراد بزرگسال بيشتر در مدرسهاس.8
استکهلم بايد افراد بزرگسال بيشتری را در مدرسه استخدام کند تا دانش آموزان بتوانند زمان بيشتری را با معلم 

برای اينکه افراد بيشتری به عنوان معلم، معلم آموزشی ويژه و مربيان سرگرمی مشغول به . خود صرف کنند
بنابراين ما در تالش هستيم تا بتوانيم به هر . ر بهبود پيدا کند و حقوق افراد افزايش يابدکار شوند، بايد محيط کا

 .يک از دانش آموزان پشتيبانی مورد نياز وی را ارائه بدهيم

 بهبود سالمت دانش آموزان.9

مسکن

خط نارنجی

استکهلم در سال 2030 
150000 مسکن جدید

30000 مسکن برای جوانان و دانشجویان
3 خط جدید مترو 

7 منطقه حفاظت شده طبیعی جدید 
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Skarpnäck

دانش آموزان بايد يک محيط سالم و بهداشتی را ايجاد کنند و ضروری است که آنها دوران مدرسه را 
ما در مدرسه به پرستاران و مشاوران بيشتری نياز داريم تا آنها بتوانند با دانش آموز مالقات کنند و . گذرانندب

 .يک دانش آموز بايد بتواهند هر روز پرستار مدرسه را مالقات کند. بيماری روانی او را تشخيص بدهند

 تمام کودکان بايد در يک مدرسه خوب تحصيل کنند.10
ما می خواهيم در صورت لزوم منابع . موجود بين مدارس در استکهلم در حال افزايش استتفاوت های 

بيشتری را اختصاص بدهيم تا دانش آموزان بدون در نظر گرفتن اينکه آنها در کدام قسمت از شهر زندگی می 
 .کنند، از يک فرصت برابر برای رشد در مدرسه برخوردار شوند

 های هنری و فرهنگیبه نصف رساندن هزينه فعاليت.11
ما می خواهيم طيف مدارس فرهنگی را توسعه بخشيم و در تالش هستيم تا کودکان بيشتری به آنها دسترسی 

والدين . بنابراين می خواهيم هزينه های فعاليت های فرهنگی و هنری مدرسه را به نصف برسانيم. داشته باشند
بخواهد با طريقه نواختن يک ساز آشنا شود، نوعی رقص را نبايد در موقعيتی قرار بگيرند که اگر کودک آنها

 .بياموزد يا در تئاتر بازی کند، آنها از عهده پرداخت هزينه آن برنيايند

 تن ديگر را در خود جای می دهد300.000ايجاد يک خط جديد مترو، خط نارنجی، که .12
ما می خواهيم از قيمت گذاری ازدحام برای راه اندازی خط حمل و نقل عمومی جديد، و نه برای پروژه 

Stockholm Bypass يا پروژه های عظيم زيرساختی که برای محيط و آب و هوا مضر اند، استفاده شود .
ان تر و سريع تر مسير را برای مسافران آسويک خط متروی جديد، که ما آن را خط نارنجی می ناميم،

در جنوب  Fairfieldخط نارنجی بايد از . خواهد کرد و ظرفيت حمل و نقل زيرزمينی را افزايش می دهد
 .در شمال برسد Solnaبگذرد و به  Fridhemsplanو  Hornstullstrandآغاز شود، از 

 افزايش دسترسی به وسائط حمل و نقل عمومی.13
بوسرانی ويژه امکان دسترسی به اتوبوس های آبی مرکز شهر را ما می خواهيم از طريق ايجاد خطوط اتو

ما می خواهيم پنج درصد از محوطه های پارکينگ خيابان ها را حذف کرده و ُنه کيلومتر . افزايش بدهيم
.به عالوه می خواهيم تردد با قايق را نيز افزايش بدهيم. خطوط اتوبوسرانی ايجاد کنيم

 دوچرخه سواریتبديل استکهلم به شهر .14
ه بهای محدودسازی فضای مخصوص خودروها، برای دوچرخه ، ببه امکانات راما می خواهيم دسترسی 

عابران پياده و . سواران افزايش بدهيم و مسيرهای منسجم تر، وسيع و امنی را برای دوچرخه ايجاد کنيم
ی حفظ و نگهداری مسيرهای دوچرخه سواران نبايد بر سر فضای تردد رقابت کنند و ما می خواهيم رو

 .دوچرخه سواری سرمايه گذاری کنيم و پارکينگ و گاراژ دوچرخه بيشتری بسازيم

 ارتقای کيفيت در مراقبت از سالمندان.15
صرف نظر از منابع، تمام مراقبت . ما می خواهيم منابع بيشتری را به مراقبت از سالمندان اختصاص بدهيم

خدمات با کيفيت عبارتند از . ان کمکی خدمات با کيفيتی را ارائه می دهندهای سالمندان در خانه های سالمند
 .مواد مغذی که به طور محلی پخته می شوند و فعاليت های روزانه

 در خانه سالمندان زندگی کنندتاخواهند بودافراد نيازمند بيشتری مايل .16
خواهند آمد و امکان ارتقای کيفيت نيز وجود با افزايش منابع برای سالمندان، افرادی بيشتری به خانه سالمندان

امروزه، بسياری از سالمندانی که نيازهای زيادی دارند، مايل نيستند در خانه سالمندان زندگی کنند و ما . دارد
 .می خواهيم اين شرايط را تغيير بدهيم

 افزايش دستمزدها برای مشاغلی که زنان در آن غالب هستند.17
 

کارشان از خود حمايت کنند، بنابراين ما می خواهيم روی برابری جنسيتی تاکيد کنيم و افراد بايد بتوانند در
 .حقوق افرادی را که کم ترين درآمد را در عمليات های شهری دارند، افزايش بدهيم

 تبديل استکهلم به يک شهر با سازگاری بيشتر با دگرباشی جنسی.18
منابع . رايش جنسی، هويت جنسی و تمايل جنسی، باشدبايد پذيرای تمام افراد، صرف نظر از گاستکهلم 

بيشتری بايد به دگرباشی جنسی اختصاص داده شود از جمله مدارس معتبر شهر و بايد برای افراد دگرباش 
 .دايجاد شوجنسی جوامع امنی 
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 ساختمان سازی با پايداری بلند مدت.1
خانه با فضای مناسب و سازگار 150.000، ما بايد 2030تا سال . بايد مسکن بيشتری در استکهلم ساخته شود

با محيط زيست را در يک شهر متراکم و پايدار بسازيم به طوريکه فضاهای سبز شهر حفظ شوند و توسعه 
.به عالوه ما بايد هفت ذخيره طبيعی جديد ايجاد کرده و پارک ها و فضاهای سبز شهر را حفظ کنيم. يابند

) Bromma(ما می خواهيم فرودگاه بروما .حداقل نيمی از آپارتمان های نوساز واحدهای اجاری خواهند بود
 . ديل کنيمخانه، تب50.000را به پارک شهر بروما، يک منطقه جديد با فضايی برای 

 ساخت خانه های بيشتر برای جوانان و دانشجويان.2
تا سال می خواهيم ما . ما می خواهيم برای جوانان و دانشجويان خانه های کوچک و ارزان قيمت بسازيم

به عالوه . خانه را به جوانان و دانشجويان اختصاص بدهيم30.000بازده خانه ها را دو برابر کنيم و 2030
با معرفی يک بازار ثانويه و امن که در آن آژانس های امالک می توانند آپارتمان ها را بفروشند يا می خواهيم 

 .اجاره بدهند، صف مسکن را اصالح کنيم

 کاهش چشمگير بی خانمانی.3
موانعی که امروزه بسياری از افراد در حين . ما می خواهيم بی خانمانی به طور چشمگيری کاهش پيدا کند

پشتيبانی مناسب بايد به افرادی که به آن . ل اقامت دائم با آن مواجه می شوند، بايد از بين برونديافتن يک مح
 .خانواده هايی که فرزند دارند از خانه بيرون انداخته نخواهند شد. نياز دارند، ارائه شود

 تبديل استکهلم به شهر پيشرو در انتقال انرژی.4
موجود در شهر استکهلم، انتشار کربن کاهش  بادی های توربين وها  سقف روی بر خورشيدی با وجود صفحات

نيروگاه برق زغال سنگ در وارتان بسته . می يابد و راه برای استفاده از تبديل انرژی غير فسيلی باز می شود
.خواهد شد و تمام انرژی ها غير فسيلی می شوند

 پاکسازی هوای آلوده استکهلم.5
ممنوعيت استفاده از تايرهای ميخ دار بايد در سراسر استکهلم اعمال شود، و . هوای استکهلم بايد بهتر شود

برای کاهش انتشار ذرات و دی . نظافت خيابان های شهر به طوری بهبود خواهد يافت که هوا تميزتر شود
نقليه اکسيد نيتروژن، ما می خواهيم قيمت گذاری ازدحام را توسعه و افزايش بدهيم تا افراد بيشتری از وسائط

 .عمومی استفاده کنند

  ايجاد يک محيط مدرسه غير سمی و مناسب برای کودکان خود.6
 

به عبارت ديگر، اسباب بازی ها، کف پوش و ساير مبلمان . محيط کار کودکان بايد عاری از مواد سمی باشد
و پرسنل آنجا فعاليت بدنی در پيش دبستانی و مدرسه برای کودکان. نبايد حای مواد شيميايی مضر باشند

محيط سرپوشيده و باز در سالمت و بهداشت مناسب افراد مؤثر است و بايد مناسب با نياز کودک . اهميت دارد
 .برای بازی و يادگيری باشد

 در پيش دبستانی و مدرسهبه طور محلی تهيه شده اندانتخاب مواد غذايی طبيعی که .7
درصد از 100هدف ما آن است که . رمايه گذاری کنيمما می خواهيم روی مواد غذايی خوب و با کيفيت س

اين امکان بايد برای تمام کودکان وجود داشته باشد . مواد غذايی ارائه شده در مدارس شهر بايد طبيعی باشند
کودکان بايد در طول روز در مدرسه غذاهای . که نهار خود را در يک محيط آرام، ساکت و مناسب ميل کنند

 .سالم بخورند

 تخدام افراد بزرگسال بيشتر در مدرسهاس.8
استکهلم بايد افراد بزرگسال بيشتری را در مدرسه استخدام کند تا دانش آموزان بتوانند زمان بيشتری را با معلم 

برای اينکه افراد بيشتری به عنوان معلم، معلم آموزشی ويژه و مربيان سرگرمی مشغول به . خود صرف کنند
بنابراين ما در تالش هستيم تا بتوانيم به هر . ر بهبود پيدا کند و حقوق افراد افزايش يابدکار شوند، بايد محيط کا

 .يک از دانش آموزان پشتيبانی مورد نياز وی را ارائه بدهيم

 بهبود سالمت دانش آموزان.9
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دانش آموزان بايد يک محيط سالم و بهداشتی را ايجاد کنند و ضروری است که آنها دوران مدرسه را 
ما در مدرسه به پرستاران و مشاوران بيشتری نياز داريم تا آنها بتوانند با دانش آموز مالقات کنند و . گذرانندب

 .يک دانش آموز بايد بتواهند هر روز پرستار مدرسه را مالقات کند. بيماری روانی او را تشخيص بدهند

 تمام کودکان بايد در يک مدرسه خوب تحصيل کنند.10
ما می خواهيم در صورت لزوم منابع . موجود بين مدارس در استکهلم در حال افزايش استتفاوت های 

بيشتری را اختصاص بدهيم تا دانش آموزان بدون در نظر گرفتن اينکه آنها در کدام قسمت از شهر زندگی می 
 .کنند، از يک فرصت برابر برای رشد در مدرسه برخوردار شوند

 های هنری و فرهنگیبه نصف رساندن هزينه فعاليت.11
ما می خواهيم طيف مدارس فرهنگی را توسعه بخشيم و در تالش هستيم تا کودکان بيشتری به آنها دسترسی 

والدين . بنابراين می خواهيم هزينه های فعاليت های فرهنگی و هنری مدرسه را به نصف برسانيم. داشته باشند
بخواهد با طريقه نواختن يک ساز آشنا شود، نوعی رقص را نبايد در موقعيتی قرار بگيرند که اگر کودک آنها

 .بياموزد يا در تئاتر بازی کند، آنها از عهده پرداخت هزينه آن برنيايند

 تن ديگر را در خود جای می دهد300.000ايجاد يک خط جديد مترو، خط نارنجی، که .12
ما می خواهيم از قيمت گذاری ازدحام برای راه اندازی خط حمل و نقل عمومی جديد، و نه برای پروژه 

Stockholm Bypass يا پروژه های عظيم زيرساختی که برای محيط و آب و هوا مضر اند، استفاده شود .
ان تر و سريع تر مسير را برای مسافران آسويک خط متروی جديد، که ما آن را خط نارنجی می ناميم،

در جنوب  Fairfieldخط نارنجی بايد از . خواهد کرد و ظرفيت حمل و نقل زيرزمينی را افزايش می دهد
 .در شمال برسد Solnaبگذرد و به  Fridhemsplanو  Hornstullstrandآغاز شود، از 

 افزايش دسترسی به وسائط حمل و نقل عمومی.13
بوسرانی ويژه امکان دسترسی به اتوبوس های آبی مرکز شهر را ما می خواهيم از طريق ايجاد خطوط اتو

ما می خواهيم پنج درصد از محوطه های پارکينگ خيابان ها را حذف کرده و ُنه کيلومتر . افزايش بدهيم
.به عالوه می خواهيم تردد با قايق را نيز افزايش بدهيم. خطوط اتوبوسرانی ايجاد کنيم

 دوچرخه سواریتبديل استکهلم به شهر .14
ه بهای محدودسازی فضای مخصوص خودروها، برای دوچرخه ، ببه امکانات راما می خواهيم دسترسی 

عابران پياده و . سواران افزايش بدهيم و مسيرهای منسجم تر، وسيع و امنی را برای دوچرخه ايجاد کنيم
ی حفظ و نگهداری مسيرهای دوچرخه سواران نبايد بر سر فضای تردد رقابت کنند و ما می خواهيم رو

 .دوچرخه سواری سرمايه گذاری کنيم و پارکينگ و گاراژ دوچرخه بيشتری بسازيم

 ارتقای کيفيت در مراقبت از سالمندان.15
صرف نظر از منابع، تمام مراقبت . ما می خواهيم منابع بيشتری را به مراقبت از سالمندان اختصاص بدهيم

خدمات با کيفيت عبارتند از . ان کمکی خدمات با کيفيتی را ارائه می دهندهای سالمندان در خانه های سالمند
 .مواد مغذی که به طور محلی پخته می شوند و فعاليت های روزانه

 در خانه سالمندان زندگی کنندتاخواهند بودافراد نيازمند بيشتری مايل .16
خواهند آمد و امکان ارتقای کيفيت نيز وجود با افزايش منابع برای سالمندان، افرادی بيشتری به خانه سالمندان

امروزه، بسياری از سالمندانی که نيازهای زيادی دارند، مايل نيستند در خانه سالمندان زندگی کنند و ما . دارد
 .می خواهيم اين شرايط را تغيير بدهيم

 افزايش دستمزدها برای مشاغلی که زنان در آن غالب هستند.17
 

کارشان از خود حمايت کنند، بنابراين ما می خواهيم روی برابری جنسيتی تاکيد کنيم و افراد بايد بتوانند در
 .حقوق افرادی را که کم ترين درآمد را در عمليات های شهری دارند، افزايش بدهيم

 تبديل استکهلم به يک شهر با سازگاری بيشتر با دگرباشی جنسی.18
منابع . رايش جنسی، هويت جنسی و تمايل جنسی، باشدبايد پذيرای تمام افراد، صرف نظر از گاستکهلم 

بيشتری بايد به دگرباشی جنسی اختصاص داده شود از جمله مدارس معتبر شهر و بايد برای افراد دگرباش 
 .دايجاد شوجنسی جوامع امنی 
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 تخصيص منابع برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعيض.19
ما می خواهيم برای مبارزه با نژادپرستی، بيگانه ستيزی و تبعيض صرف نظر از داليل تبعيض، بيشتر تالش 

ما می خواهيم همراه با سازمان های ضد تبعيض، نهادهای غير دولتی و کارفرمايان استکهلم روی . کنيم
که در آن از مهارت های تمام استکهلم به شهری تبديل خواهد شد . کارهای ضد تبعيضانه سرمايه گذاری کنيم

 . مورد تبعيض قرار نمی گيردفردیافراد استفاده می شود و هيچ 

 داشته باشندیايجاد فرصت برای تمام کودکان تا بتوانند دوران کودکی امن.20
ما می خواهيم منابع موجود برای مداخله های اجتماعی کودکان و جوانان، از جمله تعداد بيشتری از کارگران 
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هيچ کودکی نبايد خشونت يا سوء استفاده را . بايد از پشتيبانی و کمک های مورد نياز خود برخوردار شوند

 .تجربه کند

 ار کمک ارائه می دهنددر اطراف شهر که به جوانان بيکقابل اجرا ايجاد مراکز .21
را در اطراف استکهلم ايجاد کنيم تا قابل اجرايی ما می خواهيم منابع اجتماعی را در يکجا جمع کرده و مراکز

به عالوه ما می خواهيم برای . جوانان بتوانند از آنجا برای انصراف از کار يا تحصيل کمک دريافت کنند
برای به عهده گرفتن مسئوليت های . يک طرح آموزشی اجرا کنيمجوانان بيکار که تحصيالت متوسطه ندارند، 

اجتماعی و به کارگيری پيمانکاران برای استخدام افرادی که برای يک مدت طوالنی بيکار بوده اند، از 
 . قرارداد شهر استفاده خواهد شد

 انتخاب زندگی در حومه شهر و برنامه ميليون.22
بنابراين ما برای زندگی در مرکز شهر، نزديکی به خدمات و سرمايه گذاری . دنشهر بايد زندگی کنمردم تمام 

برنامه های ميليون بايد با همکاری نزديک با ساکنان .نياز داريمبه يک راهبرد در امور فرهنگی و ورزشی 
 .به روز رسانی شوند

دانش آموزان بايد يک محيط سالم و بهداشتی را ايجاد کنند و ضروری است که آنها دوران مدرسه را 
ما در مدرسه به پرستاران و مشاوران بيشتری نياز داريم تا آنها بتوانند با دانش آموز مالقات کنند و . گذرانندب

 .يک دانش آموز بايد بتواهند هر روز پرستار مدرسه را مالقات کند. بيماری روانی او را تشخيص بدهند

 تمام کودکان بايد در يک مدرسه خوب تحصيل کنند.10
ما می خواهيم در صورت لزوم منابع . موجود بين مدارس در استکهلم در حال افزايش استتفاوت های 

بيشتری را اختصاص بدهيم تا دانش آموزان بدون در نظر گرفتن اينکه آنها در کدام قسمت از شهر زندگی می 
 .کنند، از يک فرصت برابر برای رشد در مدرسه برخوردار شوند

 های هنری و فرهنگیبه نصف رساندن هزينه فعاليت.11
ما می خواهيم طيف مدارس فرهنگی را توسعه بخشيم و در تالش هستيم تا کودکان بيشتری به آنها دسترسی 

والدين . بنابراين می خواهيم هزينه های فعاليت های فرهنگی و هنری مدرسه را به نصف برسانيم. داشته باشند
بخواهد با طريقه نواختن يک ساز آشنا شود، نوعی رقص را نبايد در موقعيتی قرار بگيرند که اگر کودک آنها

 .بياموزد يا در تئاتر بازی کند، آنها از عهده پرداخت هزينه آن برنيايند

 تن ديگر را در خود جای می دهد300.000ايجاد يک خط جديد مترو، خط نارنجی، که .12
ما می خواهيم از قيمت گذاری ازدحام برای راه اندازی خط حمل و نقل عمومی جديد، و نه برای پروژه 

Stockholm Bypass يا پروژه های عظيم زيرساختی که برای محيط و آب و هوا مضر اند، استفاده شود .
ان تر و سريع تر مسير را برای مسافران آسويک خط متروی جديد، که ما آن را خط نارنجی می ناميم،

در جنوب  Fairfieldخط نارنجی بايد از . خواهد کرد و ظرفيت حمل و نقل زيرزمينی را افزايش می دهد
 .در شمال برسد Solnaبگذرد و به  Fridhemsplanو  Hornstullstrandآغاز شود، از 

 افزايش دسترسی به وسائط حمل و نقل عمومی.13
بوسرانی ويژه امکان دسترسی به اتوبوس های آبی مرکز شهر را ما می خواهيم از طريق ايجاد خطوط اتو

ما می خواهيم پنج درصد از محوطه های پارکينگ خيابان ها را حذف کرده و ُنه کيلومتر . افزايش بدهيم
.به عالوه می خواهيم تردد با قايق را نيز افزايش بدهيم. خطوط اتوبوسرانی ايجاد کنيم

 دوچرخه سواریتبديل استکهلم به شهر .14
ه بهای محدودسازی فضای مخصوص خودروها، برای دوچرخه ، ببه امکانات راما می خواهيم دسترسی 

عابران پياده و . سواران افزايش بدهيم و مسيرهای منسجم تر، وسيع و امنی را برای دوچرخه ايجاد کنيم
ی حفظ و نگهداری مسيرهای دوچرخه سواران نبايد بر سر فضای تردد رقابت کنند و ما می خواهيم رو

 .دوچرخه سواری سرمايه گذاری کنيم و پارکينگ و گاراژ دوچرخه بيشتری بسازيم

 ارتقای کيفيت در مراقبت از سالمندان.15
صرف نظر از منابع، تمام مراقبت . ما می خواهيم منابع بيشتری را به مراقبت از سالمندان اختصاص بدهيم

خدمات با کيفيت عبارتند از . ان کمکی خدمات با کيفيتی را ارائه می دهندهای سالمندان در خانه های سالمند
 .مواد مغذی که به طور محلی پخته می شوند و فعاليت های روزانه

 در خانه سالمندان زندگی کنندتاخواهند بودافراد نيازمند بيشتری مايل .16
خواهند آمد و امکان ارتقای کيفيت نيز وجود با افزايش منابع برای سالمندان، افرادی بيشتری به خانه سالمندان

امروزه، بسياری از سالمندانی که نيازهای زيادی دارند، مايل نيستند در خانه سالمندان زندگی کنند و ما . دارد
 .می خواهيم اين شرايط را تغيير بدهيم

 افزايش دستمزدها برای مشاغلی که زنان در آن غالب هستند.17
 

کارشان از خود حمايت کنند، بنابراين ما می خواهيم روی برابری جنسيتی تاکيد کنيم و افراد بايد بتوانند در
 .حقوق افرادی را که کم ترين درآمد را در عمليات های شهری دارند، افزايش بدهيم

 تبديل استکهلم به يک شهر با سازگاری بيشتر با دگرباشی جنسی.18
منابع . رايش جنسی، هويت جنسی و تمايل جنسی، باشدبايد پذيرای تمام افراد، صرف نظر از گاستکهلم 

بيشتری بايد به دگرباشی جنسی اختصاص داده شود از جمله مدارس معتبر شهر و بايد برای افراد دگرباش 
 .دايجاد شوجنسی جوامع امنی 
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 تخصيص منابع برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعيض.19
ما می خواهيم برای مبارزه با نژادپرستی، بيگانه ستيزی و تبعيض صرف نظر از داليل تبعيض، بيشتر تالش 

ما می خواهيم همراه با سازمان های ضد تبعيض، نهادهای غير دولتی و کارفرمايان استکهلم روی . کنيم
که در آن از مهارت های تمام استکهلم به شهری تبديل خواهد شد . کارهای ضد تبعيضانه سرمايه گذاری کنيم

 . مورد تبعيض قرار نمی گيردفردیافراد استفاده می شود و هيچ 

 داشته باشندیايجاد فرصت برای تمام کودکان تا بتوانند دوران کودکی امن.20
ما می خواهيم منابع موجود برای مداخله های اجتماعی کودکان و جوانان، از جمله تعداد بيشتری از کارگران 

کودکانی که در خانواده آنها اعتياد يا بيماری روانی وجود دارد، . اعی و کارگران جامعه، را توسعه بدهيماجتم
هيچ کودکی نبايد خشونت يا سوء استفاده را . بايد از پشتيبانی و کمک های مورد نياز خود برخوردار شوند

 .تجربه کند

 ار کمک ارائه می دهنددر اطراف شهر که به جوانان بيکقابل اجرا ايجاد مراکز .21
را در اطراف استکهلم ايجاد کنيم تا قابل اجرايی ما می خواهيم منابع اجتماعی را در يکجا جمع کرده و مراکز

به عالوه ما می خواهيم برای . جوانان بتوانند از آنجا برای انصراف از کار يا تحصيل کمک دريافت کنند
برای به عهده گرفتن مسئوليت های . يک طرح آموزشی اجرا کنيمجوانان بيکار که تحصيالت متوسطه ندارند، 

اجتماعی و به کارگيری پيمانکاران برای استخدام افرادی که برای يک مدت طوالنی بيکار بوده اند، از 
 . قرارداد شهر استفاده خواهد شد

 انتخاب زندگی در حومه شهر و برنامه ميليون.22
بنابراين ما برای زندگی در مرکز شهر، نزديکی به خدمات و سرمايه گذاری . دنشهر بايد زندگی کنمردم تمام 

برنامه های ميليون بايد با همکاری نزديک با ساکنان .نياز داريمبه يک راهبرد در امور فرهنگی و ورزشی 
 .به روز رسانی شوند
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