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 برنامج حزب نيانس السياسي المفصل

 ترجمة : نور مالح

 

 اإلجهاض

 حزب نيانس يقف وراء التشريع السويدي لإلجهاض. 

ال يعتقد حزب نيانس أنه يجب ع�ى االتحاد األوروبي اتخاذ قرار بشأن قانون 

 اإلجهاض السويدي.

فيما يتعلق يجب ع�ى كل دولة في االتحاد األوروبي أن تسن قوانينها الخاصة 

 بحقوق اإلجهاض. 

يريد حزب نيانس أن تكون وسائل منع الحمل مجانية تماًما ألولئك الذين 

 يفتقرون إلى اإلمكانية المالية. 

كبر من مساعدات التنمية السويدية إلى   يريد حزب نيانس أيًضا أن تذهب حصة أ

اء وشمال التعليم وتنظيم األسرة ومنع الحمل. في البلدان الواقعة جنوب الصحر 

ناميبيا وبوتسوانا، وكذلك في أفغانستان، ال تزال معدالت المواليد مرتفعة للغاية.  

أطفال لكل امرأة. ظروف  ٧و  ٤معدالت المواليد في هذه المناطق تتراوح بين 

النساء قاسية جدا. كما أن الوصول إلى وسائل منع الحمل ضعيف للغاية في هذه 

 المناطق.
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 ةالتأمين ضد البطال

إعانات البطالة مهمة للعاطلين عن العمل ليكونوا قادرين ع�ى التكيف والعثور  

ع�ى وظيفة جديدة أو مكان تدريب. يجب أن يشعر أي شخص يعا�ي من اإلنذار في 

 العمل أو يصبح عاطالً عن العمل ألسباب مختلفة باألمان.

النرويجي. يتم يريد حزب نيانس تقديم تأمين إجباري ضد البطالة وفًقا للنموذج 

تضمين صندوق التأمين ضد البطالة في نظام التأمين االجتماعي، ولكن يكون  

 للفرد حرية االختيار فيما يتعلق بإدارة صندوق التأمين ضد البطالة. 

يريد حزب نيانس االنفتاح ع�ى التأمين ضد البطالة من خالل شركات التأمين 

 ر.الخاصة. يجب أن يتمتع الموظف بحرية االختيا

يجب أن تكون إعانة البطالة مرتبطة بالراتب وطول مدة العمل، لكن يجب أن 

بالمائة من الراتب اإلجمالي خالل السنة األولى كعاطل عن   ٨٠تشمل ع�ى األقل 

 العمل، إذا كنت قد عملت لمدة سنة واحدة ع�ى األقل. 

لمائة با  ٨٠في حالة العمل لمدة تقل عن سنة واحدة، يجب أن يغطي التعويض 

  ٦من الراتب اإلجمالي خالل الفترة المقابلة لفترة العمل. ع�ى سبيل المثال، مع  

بالمائة من الراتب اإلجمالي خالل   ٨٠أشهر من العمل، يحق لك الحصول ع�ى 
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األشهر الستة األولى كشخص عاطل عن العمل. بعد ذلك، يتم تخفيض التعويض  

 تدريجياً.

بالمائة من الراتب خالل السنة  ٩٠سنوات   ٥يستحق كل من عمل ألكثر من

 األولى. بعد ذلك، يتم تخفيض التعويض تدريجياً.

يجب أن تكون شركات التأمين الخاصة قادرة ع�ى تقديم شروط أفضل  

وتعويضات أع�ى إذا رغبوا في ذلك، ولكن يجب أال تكون الشروط والتعويضات 

 أسوأ وأقل مما سبق.

ق في إمكانية تقديم النموذج الدنماركي المسمى يريد حزب نيانس أيًضا التحقي

 باألمان المرن. 

 أفروفوبيا 

تشير عدة تقارير إلى أن السويديين المنحدرين من أصل أفريقي هم من 

المجموعات األكثر تضرًرا من العنصرية والتمييز في السويد. تبلغ نسبة البطالة بين  

 ٪.          ٢٥األفارقة السويديين 

٪ ٣٢الحاصلين ع�ى تعليم جامعي المولودين في إفريقيا، يعمل  من بين الرجال

 فقط في مهنة تتطلب تعليًما جامعًيا. 

بالنسبة للنساء الحاصالت ع�ى تعليم جامعي المولودات في إفريقيا، فإن الرقم هو 

٤٠  .٪ 
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يؤثر الجنس والدين ع�ى الحياة اليومية للسويديين المنحدرين من أصل أفريقي.  

اء السود للتحرش الجنسي، بينما يتعرض الرجال السود لالشتباه تتعرض النس

 والمضايقات من قبل سلطات إنفاذ القانون.  

المسلمون السويديون من أصل أفريقي هم أيًضا مجموعة معرضة للخطر بشكل 

 خاص ألنهم يتعرضون لكل من اإلسالموفوبيا وكراهية األفارقة.

العتراف برهاب األفارقة كمشكلة يريد حزب نيانس من الدولة السويدية ا

مجتمعية. ستعمل السلطات المختصة ع�ى االهتمام برهاب األفارقة كمجال عمل 

 محدد يتطلب الحلول والمواجهة.

يريد حزب نيانس االعتراف بالسويديين المنحدرين من أصل أفريقي كأقلية قومية 

 في الدستور. 

بالتمييز تقديم فئة إحصائية جديدة يريد حزب  نيانس من أمين المظالم المعني 

 "قضايا التمييز بدوافع الكراهية". 

يريد حزب نيانس اتباع توصيات لجنة األمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري 

)CERD) والمفوضية األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI وتقديم (

اء الجماعي العرقي. هذا قاعدة بيانات للمساواة إلنتاج إحصاءات تستند إلى االنتم

 من أجل التمكن من التحقيق في أسباب ومدى وتأثيرات التمييز العنصري.

يريد حزب نيانس السماح بالتمييز اإليجابي فيما يتعلق بالعرق أو اإلثنية بنفس 

 القدر الذي توجد به اليوم حصة جنسانية في الحياة العملية والتعليم.
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الشرطة وحراس األمن دورة إلزامية في يريد حزب نيانس أن يشمل تدريب 

مناهضة العنصرية يجب ع�ى جميع ضباط الشرطة وحراس األمن الخضوع لها من  

أجل مكافحة التنميط العنصري تجاه السويديين المنحدرين من أصل أفريقي 

 وغيرهم من األقليات. 

ك  يريد حزب نيانس تحسين التنوع العرقي داخل قوات الشرطة وشرطة األمن. لذل

االستخبارات العمل بنشاط لضمان تمثيل األقليات  Säpoنريد من الشرطة و 

 العرقية بشكل متناسب داخل كل منظمة.

 ،  ٢٠٠٨٪ منذ عام ٢٤ارتفع عدد جرائم الكراهية ضد األفارقة بنسبة 

 .  ٢٠١٢و  ٢٠١١٪ فقط بين عامي ١٧وبلغت الزيادة

 األفارقة فئة الجريمة الخاصة به.لذلك، يريد حزب نيانس أن يكون لرهاب 

تكليف السلطات المختصة بمهمة فحص معرفة طالب  Nyansيريد حزب 

المدارس االبتدائية والثانوية فيما يتعلق بانتهاكات السويد لحقوق اإلنسان 

والجرائم ضد األشخاص من أصل أفريقي من منظور تاريخي ومعاصر. نريد أن 

كثر تعمًقا في موضوع التاريخ نمنح السلطات المختصة مهمة إدخ ال عنصر دورة أ

 المرتبط برهاب األفروفوبيا ودور السويد في تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي. 

رؤية تشريع جديد إلخفاء هوية المتقدمين لإلسكان وإعطاء  Nyansيريد حزب 

كون  األولوية للوقت الذي كان فيه المتقدمون لإلسكان في دور االنتظار. يجب أال ي

من الممكن تأجير منزل دون مراعاة وقت انتظار مقدم الطلب ويجب أن يكون  

 مقدم الطلب مجهول الهوية تماًما لتجنب التمييز في سوق اإلسكان.
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 الكحول والتبغ

 الحد من استهالك الكحول والتبغ من خالل سياسة تقييدية. Nyansيريد حزب 

لكنه يريد السماح  Systembolagetالحفاظ ع�ى احتكار  Nyansيريد حزب 

 .Systembolagetبمبيعات المزارع في نفس الظروف التي تنطبق ع�ى 

نريد أن يتم رفع الضريبة ع�ى الكحول والتبغ بشكل كبير، باستثناء مبيعات 

 المزارع ومبيعات الكحول في الفنادق والمطاعم.

 ميس.فقط ع�ى: من االثنين إلى الخ  Systembolagetستقتصر ساعات عمل 

 

 متطلبات التقسيط

كبر مشاكل السويد ومتطلبات التقسيط الحالية   يعد النقص في المساكن أحد أ

كبر.  تجعله أ

يريد حزب نيانس إلغاء شرط التقسيط. يجب ع�ى كل فرد أن يقرر بنفسه المبلغ  

 الذي يريد سداده من قسط منزله.
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يات السداد إلغاء خصم الفائدة وتقديم خصومات ع�ى عمل Nyansيريد حزب 

 لتحفيز الناس ع�ى سداد المزيد.

 

 معاداة السامية 

معاداة السامية هي لألسف واحدة من حقائق السويد. يتعرض العديد من اليهود 

لإليذاء الجسدي واللفظي بشكل يومي. تعتبر األضرار والقنابل الحارقة وتخريب 

لجمعيات اليهودية الممتلكات والمعابد اليهودية شائعة بالنسبة ليهود السويد. ا

سوف تضطر إلى اإلغالق بسبب التهديد. هذا غير مقبول ع�ى اإلطالق. بصفتهم  

أقلية قومية، فإن حقوق اليهود محمية دستوريًا. لذلك تتحمل الدولة السويدية  

 المسؤولية النهائية عن سالم اليهود في السويد.

البشر ليست  حزب نيانس هو حزب صديق لألقلية. القيمة المتساوية لجميع

مجرد كلمات بال معنى لحزب نيانس، ولكنها قيمة جوهرية قوية نريد تعليمها 

 والعيش بها.

 يريد حزب نيانس إقامة عالقات جيدة مع الجماعة اليهودية في السويد.  

 نريد تطوير خطة مع التجمعات اليهودية لمحاربة معاداة السامية. 

خاص به لمعاداة السامية. يريد حزب  يريد حزب نيانس تقديم تصنيف جنائي 

كثر تعمًقا في  نيانس أن يكلف السلطات المعنية بمهمة إدخال عنصر دورة أ

 موضوع الدين المرتبط بمعاداة السامية.
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 مكتب العمل

يريد حزب نيانس االحتفاظ بخدمة التوظيف، لكن السلطة بحاجة إلى إعادة تنظيم  

 حقيقية. 

 صاالت وثيقة مع مجتمع األعمال.يجب أن تجري خدمة التوظيف ات

سيتم إنشاء المزيد من أماكن  التدريب المهني بالتعاون مع مجتمع األعمال 

 وبالتالي المزيد من فرص العمل بعد التدريب. 

يجب توضيح مهام خدمات التوظيف بحيث تعمل بشكل فعال لتحسين فرص 

 الباحثين عن العمل للتوظيف.

 التوظيف والباحثين عن عمل. يجب تحسين االتصال بين مسؤولي 

 نريد أن يتم التعاقد مع المزيد من وكاالت التوظيف. 

 يجب أن يكون لكل باحث عن عمل وسيط عمل نشط من اليوم األول. 

رؤية إعفاء ضريبي للشركات التي توظف من خالل خدمة  Nyansيريد حزب 

 التوظيف. 
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 هجرة العمالة 

 إلى السويد. يريد حزب نيانس تسهيل هجرة العمالة 

يجب أن تستمر الشركات في أن تكون قادرة ع�ى التوظيف  من خارج منطقة  

 المنطقة االقتصادية األوروبية. 

 تطبق الشروط والقواعد السويدية أيًضا ع�ى العمال المهاجرين. 

تغيير اللوائح بحيث يمكن ألصحاب العمل الذين يعملون   Nyansيريد حزب 

االقتصادية األوروبية أيًضا استخدام مهارات الموظف لفترة خارج منطقة المنطقة 

زمنية معينة. ال يجوز للموظف تغيير صاحب العمل خالل السنوات الثالث األولى 

 في السويد.

يريد حزب نيانس وقف عمليات الطرد غير المعقولة للعمال المهاجرين من خالل  

 تبسيط وتوضيح التشريعات.

 

 قانون العمل والتوظيف

 (قانون حماية العمالة) في شكله الحالي. LASاإلبقاء ع�ى  Nyansيد حزب ير 

 يريد حزب نيانس إلغاء الشكل العام للتوظيف محدد المدة.
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أشهر مع التمديد لمدة أقصاها سنة   ٦يجب أن يكون العمل تحت االختبار لمدة 

 واحدة وبعد ذلك العمل الدائم هو القاعدة الرئيسية.

للموظفين المعينين من خالل شركات التوظيف والذين عملوا ألكثر  يجب أن تتاح 

من عام واحد في نفس مكان العمل فرصة العمل الدائم. لن يكون من الممكن 

لمكان العمل فصل الموظف المعين وتوظيف موظف جديد فقط لتجنب شرط 

 تقديم وظيفة دائمة. 

 

 معونة األطفال 

كرونة سويدية معفاة من ١٢٥٠آلباء مع نظام معونة الطفل الحالي، يتلقى ا

 عاًما.  ١٦الضرائب لكل طفل دون سن

 بالنسبة ألكثر من طفل واحد، يتم أيًضا إضافة عالوة تعدد األطفال.  

 كرونا سويدية إضافية.   ١٥٠بالنسبة للطفل الثا�ي، يحصل الوالدان ع�ى 

ونة سويدية كر ٧٣٠في حالة وجود ثالثة أطفال في األسرة، يحصل الوالدان ع�ى  

 إضافية.  

كرونا سويدية إضافية. تحصل    ١٧٤٠بالنسبة ألربعة أطفال، يحصل الوالدان ع�ى 

  ١٢٥٠كرونة سويدية في عالوة األطفال  ٧٥٠٠األسرة التي لديها ستة أطفال ع�ى 

كرونة سويدية في عالوة األطفال المتعددة. بمعنى آخر،  ٤٢٤٠كرونة لكل طفل) و



 

11 

 

ة من الضرائب شهريًا. نعتقد أن عالوة الطفل يجب أن كرونة سويدية معفا١١٧٤٠

 تذهب في المقام األول إلى األسر غير القادرة ع�ى إعالة أطفالها بمفردهم. 

اختبار عالوة الطفل ع�ى أساس دخل الوالدين. نريد تحديد   Nyansيريد حزب 

 سقف حتى ال تذهب المنحة لذوي الدخل المرتفع.

همة في الطفل األول لألسرة ألن الطفل األول غالًبا  زيادة المسا Nyansيريد حزب 

ما يكون لديه أع�ى تكلفة دخول. يجب أن يكون بدل األطفال اآلخرين للعائلة ع�ى 

 المستوى الحالي ألن األشقاء الصغار غالًبا ما يرثون أشياء من أشقائهم األكبر سًنا. 

 زواج األطفال 

 زواج األطفال.  حزب نيانس يؤيد التشريع السويدي الذي يحظر

 ١٥اليوم، ُيسمح تماًما للبالغين بممارسة الجنس مع األطفال الذين تبلغ أعمارهم 

كبر إذا وافق الطفل ع�ى موافقته، مما يعني أنه يمكن لشخص يبلغ من   عاًما أو أ

 Nyansعاًما الدخول في عالقة شبيهة بالزواج مع األطفال. يريد حزب  ٨٠العمر 

عاًما،  ١٨ة الجنس مع األطفال، الذين تقل أعمارهم عن تغيير هذا وحظر ممارس 

 إذا كان الطرف اآلخر بالًغا. 

 

 ضريبة الوقود
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يمكن تبرير الضرائب البيئية للتعويض عن اآلثار الخارجية السلبية لقيادة السيارة 

في  ١٠٠ع�ى سبيل المثال. ولكن حتى اليوم، فإن قيادة السيارة مكلفة بحوالي 

شركات النقل. هذا يعني أن سائق السيارة يدفع ضرائب مضاعفة  المائة، وفًقا ل

مقارنة بما يمكن تبريره بالتكاليف االجتماعية واالقتصادية (والتي تشمل الحوادث 

كل الطرق وانبعاثات ثا�ي أكسيد الكربون). هذا يسيء إلى مصداقية السياسة  وتآ

 مادية.البيئية، عندما تكون األسر السويدية مثقلة باألعباء ال

، لدينا في السويد أيًضا التزام قانو�ي بالتخفيض، والذي يجبر موزعي  ٢٠١٨منذ عام 

الوقود تدريجًيا ع�ى مزج نسبة متزايدة من الوقود الحيوي في الوقود األحفوري.  

مع التزام التخفيض، ستكون الزيادة التلقائية السنوية في ضريبة البنزين والديزل  

 ًال غير ضروري ع�ى سائقي السيارات في السويد.أداة مزدوجة وعبًئا ثقي

ال يمكن استبعاد حقيقة أن الطرق هي العمود الفقري للسويد وأن ما يقرب من 

في المائة من السفر في السويد يتكون من حركة المرور ع�ى الطرق. إن  ٩٠

�ى الزيادات الضريبية، التي تعتمد باألحرى ع�ى محاولة زيادة اإليرادات الضريبية ع

المدى القصير، تعرقل التنمية في السويد. ببساطة، من غير المستدام فرض  

االتحاد األوروبي، عندما نعمل في سوق  ضرائب ع�ى الوقود أع�ى بكثير من متوسط 

مشتركة. ال سيما بالنسبة للسويد، وهي دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، ولها  

فإن عائدات الضرائب ستنخفض مسافات طويلة. وإذا نظرت إلى فترة عامين، 

 أيًضا.

من الواضح أن وجود أع�ى التكاليف في أوروبا لنقل البضائع من وإلى المصنع  

والعميل يؤثر بشكل واضح ع�ى القدرة التنافسية للسويد. أثرت الضرائب ع�ى  
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الوظائف والنمو خارج المدن الكبرى بشكل خاص، ع�ى سبيل المثال في الزراعة 

دية. بالنسبة لصناعة الغابات الكبيرة في السويد، التي تبدأ والصناعة السوي

عمليات نقل األخشاب بها ع�ى طرق فردية صغيرة، ع�ى سبيل المثال، غالًبا ما  

 تكون إمكانية التحكم في المزيد من البضائع للقطارات غير موجودة. 

ومية تؤثر الضريبة المرتفعة ع�ى البنزين والديزل بشكل مباشر في الحياة الي

للعائالت العادية، في كل مرة يضطرون فيها إلى نقل األطفال أو التسوق أو الذهاب 

إلى العمل. كما أن الضرائب المرتفعة ع�ى الوقود، والتي تشكل ما يزيد قليالً عن  

في المائة من سعر التزود بالوقود، لها آثار غير معقولة تماًما ع�ى سياسة  60

تفعة ع�ى الوقود ع�ى األسر ذات الدخل المنخفض  التوزيع. أثرت الضرائب المر 

واألسر في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وفًقا للمعهد الوطني 

للبحوث االقتصادية، من بين آخرين. بدالً من ترك الريف يعيش والحفاظ ع�ى  

 بلدنا الممتد مًعا، تتسع الفجوة بين المركز واألطراف. 

تمر في المنافسة والقوة في أوقات المنافسة الدولية إذا أرادت السويد أن تس

المتزايدة، فيجب علينا بالتالي تجنب إثقال مجتمع األعمال المعتمد ع�ى النقل  

لدينا بمزيد من الضرائب. مثل استنزاف االقتصادات المثقلة بالديون والمتوترة  

كثر. بدالً من ذلك، يجب أن تقتصر الضريبة ع�ى ا لتعويض عن لألسر السويدية أ

 اآلثار البيئية الستهالك الوقود. 

 يريد حزب نيانس بالتالي خفض ضريبة الوقود. 
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 المساعدة الخارجية

نريد أن تتوجه مساعدات التنمية السويدية إلى بلدان جنوب الصحراء وشمال 

 ناميبيا وبوتسوانا، باإلضافة إلى البلدان التي مزقتها الحروب.

 بشفافية عالية وتخصيص األموال. يجب المطالبة 

يجب أن يكون فقر األطفال والمساواة بين الجنسين محط تركيز أعمال المساعدة 

 اإلنمائية السويدية. 

كبر من مساعدات التنمية السويدية إلى   Nyansيريد حزب  أن تذهب حصة أ

جنوب التعليم باإلضافة إلى تنظيم األسرة ومنع الحمل. في البلدان الواقعة 

الصحراء وشمال ناميبيا وبوتسوانا، وكذلك في أفغانستان، ال تزال معدالت المواليد 

أطفال لكل   ٤و٧مرتفعة للغاية. معدالت المواليد في هذه المناطق تتراوح بين 

امرأة. ظروف النساء قاسية جدا. كما أن الوصول إلى وسائل منع الحمل ضعيف 

 للغاية في هذه المناطق.
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 السكن

  ٢١٢ا للمسح السنوي للمجلس الوطني لإلسكان والبناء والتخطيط، أبلغت وفقً 

 بلدية في السويد عن عجز في اإلسكان هذا العام  ٢٩٠بلدية من 

والنتيجة هي زيادة التشرد واالكتظاظ. تؤثر المشكلة أيًضا ع�ى أولئك الذين لديهم  

م الخاصة سقف فوق رؤوسهم عندما ال يستطيع الشباب االنتقال إلى منازله

ويجبر الناس ع�ى العيش في منازل ضيقة. لدى حزب نيانس أيًضا وجهة نظر 

متباينة حول النقص في المساكن. نعتقد أن هذه مشكلة تتطلب حالً عبر حدود  

 الكتلة والتعاون بين الدولة وقطاع األعمال. 

ضد سقف اإليجار المفتوح. اليوم، أصبحت الشقق المؤجرة حديًثا  Nyansحزب 

هظة الثمن بالفعل.  سقف اإليجار المفتوح سيزيد من الفجوات في المجتمع با

كثر.  أ

بدالً من ذلك، يريد حزب نيانس تبسيط اللوائح المفرطة ومركزة بناء المساكن  

بالكامل من خالل سلطة جديدة ستكون مسؤولة عن بناء المساكن في جميع 

 ركيز بشكل خاص ع�ى اإليجارات.أنحاء البالد بالتعاون الوثيق مع البلديات ومع الت

ستتمثل مهمة السلطة الجديدة في السماح لمجتمع األعمال ببناء المزيد من 

الشقق المؤجرة من خالل الشراء، والتي ستدار بعد ذلك من قبل الشركات 

 المملوكة للبلدية والدولة بدون أي أرباح.
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كثر من باإلضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى تسهيل األمر ع�ى األفرا د لالستثمار في أ

 منزل وإتاحة تأجير منازلهم بدون ضرائب. 

فتح سوق اإلسكان السويدية لشركات البناء في االتحاد  Nyansيريد حزب 

 األوروبي.

يجب أن تضمن جميع مشاريع البناء الكبرى أن نسبة معينة من المنازل التي يتم 

 ضريبة إيجار.  بناؤها عبارة عن شقق مستأجرة، أو بدالً من ذلك دفع

رؤية تشريع جديد إلخفاء هوية المتقدمين لإلسكان وإعطاء  Nyansيريد حزب 

األولوية للوقت الذي كان فيه المتقدمون لإلسكان في الصف. يجب أال يكون من 

الممكن تأجير منزل دون مراعاة وقت انتظار مقدم الطلب ويجب أن يكون مقدم 

 تمييز في سوق اإلسكان.الطلب مجهول الهوية تماًما لتجنب ال

يجب زيادة الشفافية في أدوار السكن. يجب أن يكون لدى المتقدمين لإلسكان 

 قدرة ع�ى رؤية ما يحدث في دور انتظار  السكن المتقدم للحصول عليه.

كبر مصروف  يعتقد حزب نيانس أن مستوى اإليجار الحالي مرتفع للغاية.  إن أ

نريد تجميد إيجارات اإليجارات  في الشركات  لألسرة المتوسطة هو اإليجار. لذلك

المملوكة للبلدية والدولة للسنوات الخمس القادمة بحيث تتوقف عن الزيادة 

 لمدة خمس سنوات. 

 

 المجتمع المد�ي 
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منظمات المجتمع المد�ي لها مكانة مهمة في العمل من أجل مجتمع فاعل. 

ية وإدارتها. نحن  أنه يجب  تسهيل و تبسيط إنشاء جمع Nyansيعتقد حزب 

بحاجة إلى زيادة الدعم في شكل مقرات وتدابير لتعزيز المهارات للمجتمع المد�ي  

السويدي. يجب توفير المزيد من الموارد المالية للمجتمع المد�ي، ولكن يجب 

إحكام السيطرة ع�ى كيفية استخدام هذه الموارد. يجب إشراك الجماعات الدينية 

 لتضييق عليها. في العمل، ال إهمالها وا

يريد حزب نيانس تغيير اللوائح الخاصة بالدعم المالي لمنظمات المجتمع المد�ي. 

 يجب أن يكون الدعم قائًما ع�ى المشروع وليس مرتبًطا بعدد األعضاء.

أن الدعم القائم ع�ى المشاريع يشجع المنظمات ع�ى تطوير   Nyansيعتقد حزب 

 أفكار معقولة. 

العنيفة  أي دعم. حزب نيانس لديه إيمان قوي  ال يجوز منح المنظمات 

بالديمقراطية. في الديمقراطيات، يجب الترحيب أيًضا باآلراء التي ال توافق عليها  

األغلبية. ال نعتقد أنه من الديمقراطية سحب  الدعم عن المنظمات ذات اآلراء 

 سالمتهم.المخالفة طالما أن هذه اآلراء ال تشكل تهديًدا واضًحا لحياة الناس و 
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 كوفيدباس أو جواز سفر كوفيد

يعتقد حزب نيانس أن مطالب الحصول ع�ى جوازات سفر التطعيم الوطنية تعني 

التمييز ضد األشخاص الذين يختارون ألسباب مختلفة عدم التطعيم. وينطوي  

إدخال  أيًضا ع�ى قيود ع�ى حقوق اإلنسان والحريات مثل الحرية الدينية في 

جوازات سفر اللقاح للوصول إلى المواقع الدينية. لذلك يقول حزب نيانس ال 

 لمطالب الحصول ع�ى جوازات سفر التطعيم الوطنية عند دخول أماكن مختلفة. 

 

 

 ديمقراطية 

كثر انفتاًحا وتسامًحا مع احترام القيمة  يسعى حزب نيانس إلى مجتمع أ

وإرادة الفرد في تشكيل حياتهم الخاصة. نحن نسعى  المتساوية لجميع األشخاص 

 جاهدين لحماية وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات في السويد.

 

 الرفق بالحيوان

يعد احترام حقوق الحيوانات والحيوانات أمًرا مهًما، لكن حزب نيانس يعتقد أن 

ى الحيوانات. هناك مواقف يمكن أن يكون فيها لحقوق اإلنسان األسبقية ع�

 السويد بلد متعدد الثقافات بخلفيات عرقية ودينية مختلفة. 



 

19 

 

نحن نؤيد تشريعات الرفق بالحيوان السويدية، لكننا نريد السماح بالذبح الحالل  

 .والمذابح الحالل

 

 اقتصاد 

سوف تقوم سياسة نيانس االقتصادية ع�ى االقتصاد و التوفير. في السويد، نهدر  

 لضرائب ع�ى المشاريع والمشتريات غير المدروسة. الكثير من أموال ا

يريد حزب نيانس تغيير المواقف وإدخال نظام مشتريات جديد حيث لن يتم 

 قبول التكاليف اإلضافية باإلضافة إلى تلك المقدمة في بداية المشروع.

لدينا أيًضا نظام سياسي معقد ومكلف بال داٍع. نريد تقليل عدد السياسيين في  

وسيتم تقليل   ٢٠٠أنحاء البالد. يجب أن يكون عدد أعضاء البرلمان أقل من جميع 

 عدد اللجان. 

يريد حزب نيانس أيًضا إلغاء مجلس محافظة السويد. بهذه الطريقة، نوفر  

 .المليارات كل عام والتي يمكن استخدامها في بناء رفاهيتنا

 

ومة المركزية في السويد أخيًرا وليس آخًرا، ندرك أنه ع�ى الرغم من أن ديون الحك

كثر دول العالم مديونية فيما يتعلق بالناتج   منخفضة للغاية ، إال أننا ما زلنا أحد أ

كثر من  ٪ من ٢٨٠المح�ي اإلجمالي ، حيث يبلغ مجموع ديون األسر والشركات أ

الناتج المح�ي اإلجمالي. إذا أضفت دين الحكومة المركزية، فإن إجمالي ديوننا يزيد  
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٪ ، ٤٣٪ من الناتج المح�ي اإلجمالي. العبء الضريبي لدينا يزيد قليالً عن ٣٠٠عن 

وهو من بين أع�ى المعدالت في العالم. ليس لدينا هوامش كبيرة في االقتصاد. إذا 

تم الحصول ع�ى قرض ، فيجب تقديمه لالستثمارات التي تؤتي ثمارها. بالنسبة  

تقبل كضمان ويجب سدادها من للقروض الحكومية ، يتم أخذ الموارد مع المس

قبل أولئك الذين يدفعون الضرائب في المستقبل. يجب أن تقوم سياستنا 

االقتصادية ع�ى مبدأ وجوب سداد القروض ، وتشجيع التقشف ، ويجب التفكير  

 جيًدا في االستثمارات. 

 

 

 الطاقة والبيئة

توقع أن تزداد ، من الم٢٠١٩وفًقا ألحدث توقعات اتحاد الشركات السويدية لعام 

تيراوات ١٢٦. من ٢٠٤٥٪ بحلول عام ٦٠احتياجات الكهرباء في السويد بنسبة  

. وهذا يتوافق مع  ٢٠٤٥تيراواط ساعة في ٢٠٠ساعة (تيراوات ساعة) الحالية إلى 

 .Ringhals-1مفاعل ١١اإلنتاج السنوي من متوسط 

 

الكهربائية  كهربة قطاع النقل من خالل توسعة شبكات القطارات والسيارات

والحافالت السلكية والشاحنات السلكية وغيرها. ومن المتوقع أن تمثل أجزاء من  

الصناعة معظم الطلب المتزايد ع�ى الكهرباء، حيث تمثل صناعة الصلب حوالي 
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٪ من انبعاثات ثا�ي أكسيد الكربون في السويد. الهدف من المستقبل هو إنتاج ١٠

يز غازات الدفيئة في الغالف الجوي. يتكون خام الفوالذ بطريقة ال تزيد من ترك

الحديد في الغالب من الحديد واألكسجين. اليوم، يستخدم الفحم إلذابة خام الحديد 

وفصل الحديد عن األكسجين. من خالل عملية تسمى االختزال المباشر، تأمل 

صناعة الصلب أن تكون قادرة ع�ى استخدام الهيدروجين بدالً من ذلك. يتطلب  

الفوالذ إضافة الكربون إلى الحديد. يجب توفير هذا الفحم عن طريق حرق الفحم.  

يجب إنتاج الفحم النباتي من الغابات. يجب الحصول ع�ى غاز الهيدروجين عن 

) بحيث يتم الحصول  H20طريق التحليل الكهربائي للماء حيث يتم فصل الماء (

حليل الكهربائي الكهرباء. ). يتطلب الت02) واألكسجين ( H2ع�ى الهيدروجين (

 كيف ستلبي السويد هذه الحاجة المتزايدة للكهرباء؟ من أين تأتي الكهرباء؟ 

 

يجري التبسيط باستمرار في تطوير التكنولوجيا، وقد أخذ اتحاد الشركات السويدية 

هذا في االعتبار في توقعاته. من الواضح أن إنتاج الكهرباء في السويد سوف يحتاج  

لتلبية الحاجة المتزايدة نتيجة للكهرباء وتزايد عدد السكان. باإلضافة إلى   إلى زيادة

ذلك، من المهم من أجل المناخ أن نواصل تصدير الكهرباء النقية منخفضة 

الكربون إلى البلدان ذات الكهرباء األكثر تلوثًا مثل ألمانيا وبولندا والدنمارك. وفًقا  

جراًما من ثا�ي أكسيد  ١٣,٣، أصدرت السويد ٢٠١٦لوكالة البيئة األوروبية، في عام 

الكربون لكل كيلو وات ساعة من الكهرباء المنتجة. كان الرقم نفسه أللمانيا 

  ١٦٦جراًما / كيلوواط ساعة و٧٧٣جرام / كيلووات ساعة. بالنسبة لبولندا كان ٤٤١

 جراًما / كيلوواط ساعة للدنمارك. 
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ي أكسيد الكربون فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء  إن انبعاثات السويد قليلة جًدا من ثا� 

لدينا يرجع إلى حقيقة أن لدينا مزيًجا كهربائًيا يتكون في الغالب من الطاقة النووية 

تيراواط ساعة من ١٥٩، تم إنتاج ٢٠١٨والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. في عام 

٪ وطاقة ٣٨,٤مائية ٪ والطاقة الكهرو٤١,٥الكهرباء. شكلت الطاقة النووية حوالي  

٪. وتألفت الحصة المتبقية بشكل حصري تقريًبا من التوليد المشترك  ١٠,٤الرياح 

للطاقة ، والذي يتم حرقه بمزيج من المخلفات المنزلية ومخلفات الغابات وكمية 

صغيرة من الخث والفحم. وكذلك وحدات احتياطية في كارلسهامن يتم حرقها  

٪ من إنتاج ٠,٢٤مثل الخاليا الشمسية ما يزيد قليالً عن بالزيت الثقيل في الشتاء. ت

 الكهرباء. 

 

يعتقد حزب نيانس أن مزيج الكهرباء الذي يتكون في الغالب من الطاقة النووية 

والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح يعمل بشكل جيد للغاية ألن الطاقة النووية 

تنظيم الطاقة الكهرومائية وطاقة  تمثل إنتاًجا ثابًتا للطاقة األساسية، بينما يمكن

الرياح صعوًدا وهبوًطا مع تغيرات الطقس. عندما يكون الجو عاصًفا ، يمكن توفير 

 المياه في أحواض الطاقة.

كثر من وجود كهرباء   من ناحية أخرى ، ال يريد حزب نيانس توسيع طاقة الرياح أ

الطاقة الكهرومائية والتوليد  منخفضة الكربون لتنظيمها. في السويد ، هذه هي 

المشترك للطاقة من الكتلة الحيوية. تعتقد األكاديمية الملكية السويدية للعلوم  

IVA  تيراواط   ٦إلى  ٥أن تحديث محطات الطاقة الكهرومائية الحالية يمكن أن يوفر



 

23 

 

ساعة إضافية من الكهرباء سنويًا. يمكن أن يوفر توسيع األنهار المحمية والمجاري 

 تيراواط ساعة إضافية من الكهرباء سنويًا.  ١٠٠مائية األخرى ال

بناء المزيد من سدود الطاقة ألن هذا من شأنه   Nyansومع ذلك ، ال يريد حزب 

أن يدمر البيئات المهمة جًدا لألرصدة السمكية المهاجرة والحيوانات األخرى. 

وانات والنباتات بمجرد تطوير الطاقة الكهرومائية ، ستتغير موائل البشر والحي

لفترة طويلة جًدا في المستقبل. يمكن استخدام المنتجات المتبقية من الغابة 

لتوليد الطاقة الحيوية ، ولكن ستكون هناك حاجة إلى الكثير من الفحم في صناعة 

الصلب في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الغابات لألخشاب. لذلك ، يعتبر حزب  

Nyans ظيمية التي يمكن الحصول عليها من خالل الطاقة أن مقدار السلطة التن

 الحيوية محدودة للغاية. 

المملوكة للدولة، والتي تمتلك   Svea Skogأيًضا أن تقوم  Nyansيريد حزب 

٪ من أراضي الغابات السويدية)   ١٤مليون هكتار من أراضي الغابات المنتجة (٣,١

يص المزيد من األراضي ، بتغيير توجيهات الملكية الخاصة بها بحيث يتم تخص

للمحميات الطبيعية. وذلك ألن الغابات التي ُيسمح لها بالنمو لفترة طويلة تلتزم  

كثر من مزارع الغابات. ولم يعد معظم سطح السويد يتألف من غابات  بالكربون أ

حقيقية ، بل من مزارع حرجية بها أشجار التنوب والصنوبر. وفًقا لصفحة  

Skogssverige  من  ٤٢٪ من حجم األخشاب من خشب الصنوبر ، و  ٣٩، يتكون ٪

٪ من خشب البتوال. من خالل زراعة الكثير من مناطق الغابات ١٢خشب التنوب و 

فقط بأشجار التنوب والصنوبر ، يختفي الكثير من التنوع البيولوجي. باإلضافة إلى  
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السف�ي الذي ذلك ، تقتل أشجار التنوب المزروعة بكثافة الكثير من الغطاء النباتي 

 كان سيكبر لوال ذلك. 

 

كبر في السياحة الطبيعية من  Nyansيعتقد حزب  أنه يمكن العثور ع�ى قيم أ

خالل جذب علماء الطيور وغيرهم من المتحمسين للطبيعة إلى بلدنا. لذلك نريد  

لتخصيص المزيد من مناطق الغابات   Sveaأن نعطي توجيهات غابات 

لمزيد من الغابات النفضية ع�ى أراضي الغابات للمحميات الطبيعية وزراعة ا

كثر حساسية لحرائق الغابات ألنها  المنتجة. تعتبر أشجار التنوب والصنوبر أ

تحتوي ع�ى التوربينات التي يصنع منها زيت التربنتين وبالتالي تحترق بسهولة  

كثر قابلية لالشتعال ألن إبرها تنمو بالقرب من األ كبر. تكون شجرة التنوب أ رض. أ

كبر من األشجار المتساقطة األوراق ليست  الغابات التي تحتوي ع�ى نسبة أ

 حساسة لحرائق الغابات.

 

هناك بعض الخرافات حول الطاقة النووية التي نبتعد عنها بالتأكيد. أوالً ، ال يمكن 

إنتاج البلوتونيوم النووي بالمفاعالت المدنية. في مفاعل مد�ي ، تتشكل مستويات  

، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سالح نووي   ٢٤٠/٢٤١ًدا من البلوتونيومعالية ج

يصدر بشكل   ٢٤١/ ٢٤٠-محتمل وانهياره أو انفجاره مسبًقا. وذلك ألن البلوتونيوم 

طبيعي كميات كبيرة من النيوترونات التي تبدأ تلقائًيا سلسلة من التفاعالت قبل 

ريق انفجار داخ�ي أولي. خالل مشروع أن يتم ضغط البلوتونيوم بشكل كاٍف عن ط

مانهاتن ، حاول األمريكيون صنع قنبلة من البلوتونيوم مماثلة لتلك الموجودة في 
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مفاعل مد�ي. تم استدعاء نموذج القنبلة الرجل الرقيق ، لكنه لم ينجح أبًدا. لم 

كبر من الكتلة المقابلة من مادة تي إن تي. كل الدول التي تمتل ك  يكن التفجير أ

أسلحة نووية فعلت ذلك قبل أن تحصل ع�ى الطاقة النووية المدنية. لقد فعلوا  

ذلك إما باستخدام المفاعالت المصممة إلنتاج البلوتونيوم النووي 

). أو بواسطة أجهزة طرد مركزي قوية تفصل انشقاقًيا اليورانيوم  ٢٣٩(البلوتونيوم

ف من الثورات في الثانية. سرعات دوران تبلغ عشرات اآلال٢٣٨من اليورانيوم ٢٣٥

من المهم أيًضا اإلشارة إلى أنه بعد نهاية الحرب الباردة ، ساعدت المفاعالت 

رأس حربي روسي باستخدامها كوقود.  ٢٠٠٠٠النووية األمريكية في تحييد ما يعادل 

 كان المشروع يسمى "ميغاوات إلى ميغاوات". 

 

ر للصراع وهنا يمكن للطاقة  ويرى حزب نيانس باألحرى أن فقر الطاقة هو مصد

 النووية أن تكون جزًءا من إمداد فقراء العالم بالكهرباء.

الطاقة النووية منخفضة جدا في ثا�ي أكسيد الكربون. هذا ألن محتوى الطاقة في 

الوقود كبير جًدا. فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء ، يكون استهالك المواد ع�ى شكل 

ك. أقل من األنواع األخرى من الكهرباء. يصبح تعدين فوالذ ، وأسمنت ، وما إلى ذل

المعادن وإنتاج األسمنت أقل شموالً ، مما يتطلب كميات أقل من الوقود 

في تحليل دورة حياتها ع�ى أن  Vattenfallاألحفوري لمختلف اآلالت. تنص 

ات الطاقة النووية في مزيج الكهرباء في بلدان الشمال األوروبي تنتج انبعاثات غاز 

جرامات من ثا�ي أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة يتم إنتاجها.   5الدفيئة تعادل 

جم / كيلوواط ساعة ، وطاقة الرياح  ٩الرقم الخاص بالطاقة الكهرومائية هو 
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جم / كيلوواط ساعة ، والجفت ٥٠٣جم / كيلوواط ساعة ، والغاز الطبيعي ١٥

ًما / كيلوواط ساعة. وبالتالي ، جرا٧٨١جم / كيلوواط ساعة ، وطاقة الفحم ٦٣٦

كثر أنواع الكهرباء كفاءة في استخدام الكربون. تنتج طاقة  فإن الطاقة النووية هي أ

كبر انبعاثات.  الفحم بال شك أ

 

غالًبا ما يشير النقاد الذين يزعمون أن الطاقة النووية باهظة الثمن وال تتحمل 

في فنلندا ، و   Olkiluotoرنسا ، و في ف Flamanvilleتكاليفها الخاصة إلى مشاريع 

Hinkley Point   في المملكة المتحدة. تم تأخير كل هذه المشاريع ولكنها تتكون

الفرنسي (مفاعل الضغط   Areva EPRمن نفس تصميم المفاعل ، وهو 

األوروبي). تم رسم تصميم المفاعل هذا مع وجود أخطاء أولية في التصميم جعلت 

كثر صعوبة وجع كثر  التمدد أ كثر تكلفة. ومع ذلك ، هناك مشاريع أ لت التوسع أ

نجاًحا بشكل ملحوظ مع تصميمات المفاعالت التي تم توسيعها وفًقا للتكلفة  

، ٢٠١٦حتى عام ١٩٩٦الكوري. من عام  ١٤٠٠-APRوالجدول الزمني ، مثل 

سنوات ٤شهًرا ، أي.   ٥٦وقت البناءمفاعًال وكان متوسط ١٣وسعت كوريا الجنوبية 

شهور. قامت اليابان والصين بتوسيع الطاقة النووية بشكل أسرع خالل نفس ٨و 

الفترة الزمنية. بفضل تصميم المفاعل الذي أثبت فعاليته والقوى العاملة 

المطلعة التي يتم استخدامها لتوسيع المفاعل ، من الممكن في الواقع البناء  

مفاعًال قيد اإلنشاء ٥٠، يوجد بتكلفة زهيدة وضمن اإلطار الزمني المحدد. حالًيا 

 حول العالم ويتم التخطيط لمزيد من المفاعالت.
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شخًصا لقوا حتفهم فيما يتعلق  ٥٣ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن 

بانفجار المفاعل في تشيرنوبيل وأعمال التنظيف الالحقة. قد يموت ما يصل إلى 

يجب أال ننسى كارثة   شخص قبل األوان نتيجة التعرض لإلشعاع.٤٠٠٠

تشيرنوبيل وضحاياها. لكن يجب أيًضا النظر إلى موت الطاقة النووية في ضوء 

مصادر الطاقة األخرى. لسوء الحظ ، ال يوجد مصدر طاقة آمن تماًما. يموت الناس 

في حوادث التعدين في تعدين الفحم واليورانيوم والنحاس والحديد ، إلخ. يموتون  

أو ع�ى منصات النفط المحطمة. يموت الماليين كل عام نتيجة في انفجارات الغاز 

تلوث الهواء أو المواد المسببة للسرطان أو الزئبق المنبعث من محطات الطاقة 

التي تعمل بالفحم. البرك المكسورة تقتل أيضا. إذا جمعت الوفيات ألنواع 

الدراسات  مختلفة من الطاقة من حيث كمية الكهرباء المنتجة ، فإن العديد من

تثبت أن الطاقة النووية هي نوع الطاقة التي قتلت أقل عدد من الناس لكل 

تيراواط ساعة منتجة. أخطر مصدر للطاقة هو الليغنيت. ُيظهر عالمنا في البيانات  

شخًصا لكل تيراواط ساعة منتجة ، بينما قتل  ٠,٠٠٧أن الطاقة النووية قتلت 

 . ٣٢,٧٢الليجنيت

 

يرة لالهتمام من ادارة الوقود النووي السويدية أنه عندما تنفد  من المعلومات المث

جميع المفاعالت السويدية الحالية ، سيتم احتواء جميع النفايات الناتجة عن هذه 

في حجم يتوافق مع ثلث الكرة األرضية. تم التخطيط لبناء المستودع النهائي في 

دام الكثير من النفايات فورمارك. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يتم إعادة استخ 

كوقود في مفاهيم مختلفة من الجيل الرابع للطاقة النووية. يمكن لمثل هذه 
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المفاعالت استخراج المزيد من الطاقة من الوقود وفي نفس الوقت تقصير وقت 

 عام. ١٠٠٠٠٠التخزين النهائي إلى قرنين بدالً من 

بمفاعالت جديدة وجعل استبدال المفاعالت النووية الحالية  Nyansيريد حزب 

كثر من  مفاعًال إذا لزم األمر لتغطية احتياجات الكهرباء ١٢من الممكن بناء أ

المستقبلية، لتكون قادًرا ع�ى توسيع الطاقة النووية الجديدة بينما تستمر 

المفاعالت القديمة في العمل وفي الوقت نفسه. قادرة ع�ى تشغيل مفاعالت 

 من الجيل الرابع. بحثية أقل في الطاقة النووية

االستمرار في توسيع طاقة الرياح إلى الحد الذي توجد فيه قوة   Nyansيريد حزب 

 تنظيمية منخفضة الكربون مع مراعاة الطيور الجارحة والقيم الطبيعية األخرى. 

يريد حزب نيانس تحديث الطاقة الكهرومائية ، ولكن ليس توسيع المزيد من 

 السدود. 

ثمار المزيد من األموال الحكومية في البحث والتطوير لطرق يريد حزب نيانس است

تخزين الطاقة والجيل الرابع من الطاقة النووية. هذا هو القدرة ع�ى توسيع المزيد 

من طاقة الرياح ع�ى المدى الطويل وتطوير مفاعالت يمكنها إعادة استخدام  

عى األبحاث أيًضا النفايات الموجودة وتقصير وقت المستودع النهائي. يجب أن تس

إلى تطوير تكنولوجيا طاقة رخيصة بما يكفي الستخدامها حتى من قبل أفقر دول  

 العالم.

بحيث يتم تخصيص المزيد  Svea Skogتغيير توجيه ملكية  Nyansيريد حزب 

 من المناطق للمحميات الطبيعية وزراعة المزيد من الغابات المتساقطة األوراق. 
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في إمكانيات شبكة قطارات عالية السرعة ممولة  التحقيق Nyansيريد حزب 

بشكل مشترك في جميع أنحاء االتحاد األوروبي. اجتماعًيا واقتصاديًا وبيئًيا ، ال نرى 

أنه من المفيد للسويد أن تستثمر بمفردها في القطارات عالية السرعة. قد تكون  

 ا.فكرة معقولة إذا دعم االتحاد األوروبي بأكمله مشروًعا مشتركً 

أخيًرا ، يعتقد حزب نيانس أن السويد يجب أن تستعد لسيناريو ترتفع فيه درجة 

كثر من درجتين. تنص اللجنة الحكومية  ١,٥حرارة العالم بأكثر من درجة أو حتى أ

الدولية المعنية بتغير المناخ ع�ى أنه يجب ع�ى العالم خفض االنبعاثات إلى 

ص ثا�ي أكسيد الكربون من الغالف ثم البدء في امتصا٢٠٥٠الصفر بحلول عام 

الجوي بطرق مختلفة من أجل الحصول ع�ى فرصة مناسبة لتحقيق هدف 

تيراوات ، وهو ما يعادل ١٧درجة. يبلغ إجمالي استهالك الطاقة في العالم اليوم ١,٥

الذين يعملون بكامل طاقتهم  Ringhals-4من رؤساء ١٧٠٠٠ما يزيد قليالً عن 

٪ من هذه الطاقة مغطاة بالوقود األحفوري. لذا ٨٠الساعة طوال العام.  ع�ى مدار 

، يجب ع�ى العالم التخلص التدريجي من أنواع الوقود األحفوري  ٢٠٥٠بحلول عام 

كثر من . في نفس الوقت الذي يقدر أن  Ringhals-4مفاعل   ١٣٦٠٠التي تعادل أ

مليون شخص   ٨٠٠زال وال ي٢٠٥٠مليارات بحلول عام ٩يصل عدد السكان فيه إلى 

يعيشون اليوم بدون كهرباء. من المتوقع أن تتأثر أجزاء من الهند وأفريقيا 

الوسطى بشكل خاص بعواقب تغير المناخ ، في حين أن السويد تعمل بشكل  

أفضل في معظم السيناريوهات المناخية. يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن 

الشمال. يجب أن تتحمل دول الشمال الكثير من الناس سيبدأون في التوجه نحو 

 مسؤولية مشتركة حتى يتم استقبال هؤالء الالجئين بطريقة جيدة.
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 األطفال غير المصحوبين

كان األطفال غير المصحوبين بذويهم موضوع نقاش كبير. من الواضح أن قانون 

  المدرسة الثانوية تمت صياغته بشكل سيئ منذ البداية. يقع اللوم ع�ى الحكومة

وأطراف التعاون في ذلك. لكن نيانس يعتقد أن ترحيل الناس إلى دولة غير 

مستقرة مثل أفغانستان ليس طريًقا عادًال وإنسانًيا يجب اتخاذه. هؤالء األفراد 

الذين أتوا إلى هنا كأطفال غير مصحوبين بذويهم، تم منحهم موطًنا جديًدا هنا في  

وزارة الخارجية بعدم السفر إليها. لذلك  السويد ولن يتم ترحيلهم إلى دولة تنصح 

 نريد العفو عن جميع األفراد الذين جاءوا إلى بالدنا كأطفال غير مصحوبين بذويهم.

 

 

 االتحاد األوروبي 

حزب نيانس هو حزب صديق لالتحاد األوروبي. نعتقد أن االتحاد األوروبي مهم 

الديمقراطية. في عالم معولم ، تحتاج جميع للغاية للحفاظ ع�ى السالم وحماية 

البلدان إلى العمل مًعا ، جزئًيا لحماية االقتصاد وجزئًيا للتبادل الثقافي. يجب حماية  
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التعاون األوروبي وليس إلغائه تدريجياً. ومع ذلك ، نعتقد أن هناك أوجه قصور  

ئين. باإلضافة خطيرة في التعاون ، ع�ى سبيل المثال فيما يتعلق باستقبال الالج

إلى ذلك ، بدأ االتحاد األوروبي بشكل متزايد في العمل كنادي مسيحي وأغلق أبوابه  

بشكل متزايد أمام العالم الخارجي. يحتاج االتحاد األوروبي إلى التوسع. لذلك نحن  

نؤيد عضوية البوسنة وتركيا في االتحاد. سيقلل من مخاطر الصراعات الداخلية في 

 قربها منا. هذه البلدان وي

 حزب نيانس يقول ال لالتحاد النقدي األوروبي. 

يريد حزب نيانس رؤية تعاون أفضل فيما يتعلق باألمن داخل حدود االتحاد 

 األوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة.

مليون نسمة ال يمثل مشكلة إذا ظهرت جميع ٥١١مليون الجئ موزعين ع�ى ٣,٦

ب نيانس تقديم نظام حصص نزيه يعتمد ع�ى  دول االتحاد األوروبي. لذلك يريد حز 

 قدرات الدول األعضاء.

اإللغاء الفوري لشرط طلب اللجوء في الدولة األولى. يجب تجديد  Nyansيريد حزب 

 أو استبدال الئحة دبلن. 

يريد حزب نيانس الضغط ع�ى دول االتحاد األوروبي التي ال ترغب في قبول 

بي إذا استمر التردد وتمكن من فرض المزيد الالجئين وسحب منحة االتحاد األورو 

 من العقوبات. 
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كز استقبال في بلغاريا واليونان. نريد التأكد من أن جميع  يريد حزب نيانس بناء مرا

الدول األعضاء لديها سلطاتها حتى يمكن معالجة كل طلب لجوء بسرعة ونقل  

 الالجئين عبر طرق آمنة.

 

 المظالت 

خطأ. كانت الفكرة مع المظالت أن يشعر كبار   يعتقد حزب نيانس أن المظالت

المديرين أنهم يستطيعون المخاطرة دون الحاجة إلى القلق بشأن سبل عيشهم في 

حالة تعثر االستثمار وفقدهم وظائفهم. نعتقد أن المظالت أصبحت اآلن كبيرة 

لدرجة أنها تشجع ع�ى المجازفة المفرطة. حتى السياسيين رفيعي المستوى 

تعويضات سخية جًدا ، ع�ى سبيل المثال في شكل اتفاقيات معاشات يتلقون 

تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة ، مما يعني أنه ال يتعين عليهم القلق كثيًرا بشأن 

العواقب المحتملة إذا فقدوا وظائفهم ، مما يشجع أيًضا السياسيين والمسؤولين  

 ع�ى المجازفة غير الضرورية. 

 المظالت وتعويضات الفصل. يريد حزب نيانس إلغاء

من السياسيين والمسؤولين التقدم إلى صندوق التأمين ضد   Nyansيريد حزب 

 البطالة تماًما مثل أي مواطن سويدي آخر. 

 العائلة
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سكان السويد يتقدمون في السن. وقدرت هيئة اإلحصاء السويدية معدل المواليد 

اليد هذا، يصبح كل جيل طفل لكل امرأة. مع معدل المو١,٧بنحو ٢٠١٩في عام 

٪ من جيل الوالدين. من أجل أن يكون لديك مجتمع  ٢٠جديد أصغر بنسبة 

واقتصاد عاملين في المستقبل دون االعتماد كلًيا ع�ى هجرة اليد العاملة، يجب أال 

يكون معدل المواليد في السويد منخفًضا للغاية. يريد حزب نيانس تشجيع تكوين  

ي. نحن ندرك تماًما أننا بحاجة إلى بنية تحتية أقوى، أي األسرة والوالدة والتبن

الكثير من أماكن ما قبل المدرسة والمدارس ، واإلسكان والوظائف لجعل الناس 

يشعرون باألمان الكافي للتجرؤ ع�ى أن يصبحوا آباء. ومع ذلك، فإن موقفنا هو أن 

ن تذهب المنح في  اآلباء هم الذين يتعين عليهم إعالة أطفالهم بأنفسهم. يجب أ

 المقام األول إلى أولئك الذين ال يستطيعون إعالة أنفسهم. 

 

 لم شمل العائلة

أن الهجرة تثري السويد بثقافة جديدة ومهارات جديدة. لذلك   Nyansيعتقد حزب 

نريد ، من بين أمور أخرى ، تسهيل الهجرة النسبية. يجب أن تتاح الفرصة ألي 

صلة عائلية الفرصة لاللتقاء في السويد في أقرب   شخص يقع في حب أجنبي أو لديه

 وقت ممكن، بشرط أن يتمكن من إعالة نفسه والشخص المعني.

 رؤية أوقات معالجة أقصر في مجلس الهجرة السويدي. Nyansيريد حزب 

يجب مراجعة مهمة مصلحة الهجرة السويدية. نريد التحقيق في إمكانية نقل جزء  

 ديات.من تفويض السلطة إلى البل
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كثر من  أشهر ٦في حالة لم شمل األسرة، ال يتعين ع�ى مقدم الطلب االنتظار أ

 للحصول ع�ى قرار من مجلس الهجرة السويدي. 

 

 ضريبة األمالك

تقديم ضريبة ملكية منخفضة ورمزية سيتم تخصيصها  Nyansيريد حزب 

سها  واستخدامها فقط لبناء المساكن من قبل السلطة المعنية التي نريد تأسي 

 لمركزية سياسة اإلسكان.

يريد تشجيع المدارس المستقلة ويعتقد أنه يجب أن يكون من  Nyansحزب 

كثر أهمية من المدير. هناك  األسهل بدء المدرسة كممثل مستقل. جودة التعليم أ

حاجة إلى المزيد من المدارس المستقلة ، وليس أقل. من ناحية أخرى ، نريد تعزيز 

 س. ال ينبغي التسامح مع المدارس التي السيطرة ع�ى المدار 

السماح لفاع�ي  Nyansال تحقق نتائج جيدة بغض النظر عن المدير. يريد حزب  

األداء المستقلين (ويفضل المؤسسات والجمعيات) بإدارة جميع المدارس 

 الفاشلة في الضواحي. 
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 المعاقون

يعيشون بمخصص (بغض يريد حزب نيانس إلغاء الضريبة عن المعاقين الذين 

 كرونة سويدية / شهر. ٢٠٠٠٠النظر عن شكل التعويض) أقل من 

 

 

 ريادة األعمال

وظائف في الشركات الصغيرة، ولكن في السويد اليوم، ٥من أصل  ٤يتم إنشاء

تشعر العديد من الشركات الصغيرة، لألسف، بضغط ومعارضة الدولة. الرسوم 

كثر صعوبة لرواد األعمال، الباهظة للغاية واللوائح  المعقدة تجعل الحياة اليومية أ

 بينما تستفيد السوق السوداء في بعض الحاالت.

السويد بلد متعدد الثقافات يوفر باستمرار مساحة السويديين الجدد الذين 

يرغبون في تثبيت أنفسهم في سوق العمل السويدي كرواد أعمال. لتسهيل ذلك،  

 صة بإنشاء الشركات. يجب تبسيط اللوائح الخا

من مصلحة الضرائب السويدية تقديم خدمات بمزيد من  Nyansيريد حزب 

 اللغات لتسهيل األمر ع�ى رواد األعمال الذين يعانون من صعوبات لغوية.
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ربما تكون صناعة المقاهي والمطاعم هي الصناعة األكثر شعبية في السويد 

دء أعمالهم التجارية الخاصة أو الذين بالنسبة للسويديين الجدد الذين يرغبون في ب

إلغاء ضريبة رب العمل للشركات في صناعة  Nyansيبحثون عن عمل. يريد حزب 

 موظفين.١٠المقاهي والمطاعم التي تضم أقل من 

خفض ضريبة القيمة المضافة (المومز) إلى النصف في صناعة  Nyansيريد حزب 

 التجاري.  المقاهي والمطاعم، بغض النظر عن حجم النشاط

يريد حزب نيانس إلغاء ضرورة إيداع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركات. 

 رأس المال المشترك هو رسم رمزي غير ضروري. 

إلغاء ضريبة صاحب العمل للموظفين الذين تقل أعمارهم عن  Nyansيريد حزب 

 عاًما والوافدين الجدد. ٢٥

لتي توظف من خالل خدمة رؤية إعفاء ضريبي للشركات ا Nyansيريد حزب 

 التوظيف أو مكتب العمل.

 

 محكمة دستورية 

يعتقد حزب نيانس أن السويد بحاجة إلى محكمة دستورية للتحقق من توافق 

القوانين مع الدستور. يجب أن تكون المحكمة الدستورية أيًضا قادرة ع�ى 

عادلة   التعامل مع بعض القضايا الفردية عندما يشعر المواطنون بمعاملة غير
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من قبل السلطات أو الجهات الفاعلة الخاصة. لذلك نريد تعيين تحقيق إلنشاء 

 محكمة دستورية سويدية. 

 

 

 ضريبة الثروة 

يعتقد حزب نيانس أن ضريبة الثروة ليست سوى سياسة رمزية تجبر رأس المال  

 .السويدي ع�ى الخروج من البالد. لذلك نقول ال لضريبة الثروة

 

 الدفاع

كثر من لطالما ك عام. في ٢٠٠انت السويد دولة محايدة لم تخوض حربًا منذ أ

 العقود األخيرة، تم تخفيض الدفاع السويدي بشكل كبير. 

يعتقد حزب نيانس أن السويد يجب أن يكون لها دفاع قوي. من المهم الحفاظ  

كثر   ع�ى النفوذ داخل منطقة بحر البلطيق. يجب تعزيز الدفاع السويدي وجعله أ

من أجل حماية المصالح السويدية والحفاظ ع�ى السالم في منطقتنا كفاءة 

 المباشرة. الدفاع مهم أيًضا للتعامل مع حاالت األزمات.

مليار كرونة سويدية ٦٥يكلف الدفاع السويدي دافعي الضرائب السويديين 

سنويًا. يريد حزب نيانس من الدولة التحقيق في المهام التي يجب ع�ى الدفاع 
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القيام بها وكيف يمكن تنفيذ مهمة الدفاع بأكبر قدر ممكن من الفعالية من حيث 

 التكلفة. 

أن الحرس الداخ�ي بحاجة إلى مزيد من التعزيز. الحرس  Nyansيعتقد حزب 

 ٢٢٠٠٠المنزلي هو جسر مهم بين الجيش والمجتمع المد�ي ويضم اليوم 

أيًضا استدعاء الحرس الداخ�ي  متطوع. باإلضافة إلى الدور العسكري البحت، يمكن 

في حاالت األزمات إلنشاء مستشفى عسكري، ومساعدة رجال اإلطفاء ، 

إلى دفاع  Homeguardوالمساعدة في الفيضانات ، وما إلى ذلك. تستند فكرة 

مح�ي مع استعداد دائم في المجتمع المد�ي ، ومشاركة واسعة بين السكان 

لية األصغر. نريد توظيف المزيد من جنود والمعدات المتوفرة في الوحدات المح 

الحرس الوطني ومنح الحرس الوطنى سلطات وكفاءات متزايدة لتقوية خدمات 

الشرطة والدفاع واإلنقاذ عند الحاجة. تفاصيل االقتراح بحاجة إلى مزيد من  

 الدراسة.

حزب نيانس ضد الناتو. بدالً من ذلك ، نريد العمل ع�ى تشكيل تحالف عسكري 

 بي.أورو

 مع الخدمة العسكرية اإلجبارية. Nyansحزب 

يريد حزب نيانس زيادة الدعم السويدي لقوات حفظ السالم التابعة لألمم 

 المتحدة.

 يريد حزب نيانس تعميق التعاون العسكري بين دول الشمال.
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تشكيل قوة دفاع رقمية وطنية لحماية البالد من الهجمات   Nyansيريد حزب 

 اإللكترونية.

 

 

 مين الوالدينتأ

ال يعتقد حزب نيانس أن السياسيين وبالتالي يجب ع�ى الدولة التدخل في كيفية  

توزيع التأمين األبوي بين اآلباء. العائالت المختلفة لها ظروف مختلفة. يمكن  

لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص ع�ى سبيل المثال يجدون صعوبة في أخذ 

 توزيع أيام الوالدين للوالدين. إجازة لفترات أطول. لذلك يجب ترك 

 

 

LGBTQ   أو األشخاص متعددي الهوية الجنسية 

القيمة المتساوية لجميع البشر وحق الفرد في  لن يتنازل حزب نيانس أبًدا عن مبدأ 

تشكيل حياته أو حياتها. ليس من المقبول أبًدا التمييز أو ارتكاب جرائم الكراهية  

يعاقب القانون اليوم ع�ى التمييز بسبب  الجنسي.ضد األشخاص بسبب التوجه 

 .التوجه الجنسي. وهذا الموقف القانو�ي يؤيده حزب نيانس



 

40 

 

أال في الوقت نفسه، نعتقد أن السياسيين واألحزاب السياسية والسلطات يجب 

أو كيفية تصميم الكتابات  يتدخلوا في الرسالة التي تعظ بها التجمعات الدينية

القادة الدينيين يجب أن يكون لهم الحق في الوعظ  زب نيانس أن الدينية. يعتقد ح

حتى لو كانت تتعارض مع المبادئ   ونشر رسائلهم باعتبار حرية التعبير والدين،

والقيم األخالقية المعيارية. القيد الوحيد هو عندما تكون الرسالة غير قانونية 

دات واأليديولوجيات  المعتقالتحريض ضد الجماعات العرقية. بشكل مباشر، مثل 

ووجهات النظر األخالقية سواء كانت دينية أو علمانية ال ينبغي أن تُفرض ع�ى أي  

مواطن سواء من قبل الكنائس أو السلطات أو غيرها. يعتقد حزب نيانس أن  

الكهنة والقساوسة واألئمة والحاخامات وغيرهم من القادة الدينيين يجب أن 

يريدون عقد الزواج في المؤسسات الدينية لزوجين    يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا

 من نفس الجنس أم ال ، وبالتالي نحن نعارض الزواج القسري.

 

 القمع المرتبط بالشرف

يعد القمع المرتبط بالشرف مشكلة حقيقية تحدث في ثقافات شديدة االختالف. 

 يعتقد حزب نيانس، مع ذلك ، أن مناخ النقاش اليوم حول اضطهاد الشرف

يساهم في وصمة العار للمسلمين. ال يجب أن يكون للدين أي عالقة بالمشكلة. في  

العقود األخيرة، ظهرت العديد من المنظمات التي يتم تمويلها من خالل أموال 

الضرائب وتساهم في انتشار اإلسالموفوبيا، من خالل مقترحات كثيرة ، من بينها:  

 بنفسه عن هذه المنظمات. الدعوة إلى حظر الحجاب. حزب نيانس ينأى
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يريد حزب نيانس التركيز ع�ى حل المشكالت القائم ع�ى المعرفة بدالً من 

 الشعبوية. 

يريد حزب نيانس وقف الدعم الحكومي والبلدي للمنظمات التي تساهم في 

 اإلسالموفوبيا في المجتمع.

هم هو نفس  ال يعتقد حزب نيانس أن الحق في تربية أبنائهم وفًقا لدينهم ومعتقدات

 الحق في اضطهاد الشرف.

 

 التشرد

كثر دول العالم تقدًما.   التشرد أمر غير مقبول ع�ى اإلطالق في واحدة من أ

كبر عن سكانها الذين ال مأوى لهم.  و   يريد حزب نيانس إعطاء البلديات مسؤولية أ

  أن تفرض الدولة غرامة ع�ى البلديات التي ال تأخذ قضية التشرد ع�ى محمل الجد

 والتي ال يمكنها اتخاذ إجراء خالل فترة زمنية معينة.

 

 القطارات فائقة السرعة 

التحقيق في إمكانيات شبكة قطارات عالية السرعة ممولة  Nyansيريد حزب 

بشكل مشترك في جميع أنحاء االتحاد األوروبي. اجتماعًيا واقتصاديًا أو بيئًيا، ال نرى 
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تستثمر في القطارات عالية السرعة وحدها. قد تكون  أنه من المفيد للسويد أن 

 فكرة معقولة إذا دعم االتحاد األوروبي بأكمله مشروًعا مشتركًا.

 

 

 

 ضرائب الدخل

يتم بناء الرفاهية المستقرة بأموال الضرائب وبالتالي يؤيد حزب نيانس فرض  

لضرائب  ضرائب أع�ى. ومع ذلك ، يجب أن تدفع الضرائب. أولئك الذين يدفعون ا

يجب أن يتلقوا خدمة جيدة من الدولة ،  من خالل الرعاية الصحية الجيدة ، 

والمعاشات التقاعدية ، والبطالة والتأمين الصحي وغيرها. هذا هو السبب في أن 

حزب نياس يريد فرض ما يسمى بضريبة التضامن التي سيتم استخدامها فقط  

 لبناء رفاهيتنا ورعاية الفئات األكثر ضعفاً. 

 

 اندماج 

ولسوء الحظ، فإن النقاش حول االندماج مملوك للقوى الشعبوية والمعادية 

لألجانب وما يسمى المنشقون. انتقل النقاش من حلول سياسة سوق العمل إلى  

التطرق بشكل متزايد للقيم وفي كثير من الحاالت الدعوة إلى االستيعاب. غالًبا ما  
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حيز والقمع المرتبطين باالنتماء الثقافي و / أو  ُيقابل الفارون من الحرب والقمع بالت 

الديني. في الواقع، المولودين في الخارج ممثلون بشكل مفرط بين العاطلين عن  

العمل ويتضررون بشدة من المشاكل الموجودة في ضواحينا. لذلك نعتقد أنه 

 ينبغي تحويل التركيز من الحياة الخاصة للناس إلى جوانب سياسة سوق العمل. 

 

المدارس الوظيفية والحياة النقابية الغنية والشركات الناجحة هي األساس 

لمجتمع مستدام. لكن انعدام األمن السائد وانعدام الثقة في المستقبل في 

المناطق المعرضة للخطر في البالد يشكل عقبة أمام ذلك. هناك حاجة إلى عدد من 

 التدابير في العديد من المجاالت لعكس االتجاه.

 

) والتدريب SFIالجمع بين تعليم اللغة السويدية لألجانب ( Nyansريد حزب ي

المهني ألولئك الذين ليس لديهم عمل. يوفر التدريب المهني ألصحاب العمل 

العمالة الماهرة ، واألشخاص الذين لديهم وظائف ، والدولة مع عائدات الضرائب  

السوق العالمية. يجب رفع  والشركات في البالد مع تعزيز القدرة التنافسية في 

مكانة التدريب المهني ، ويجب زيادة عدد أماكن التدريب وتصميم محتوى 

 التدريب بالتعاون مع أصحاب العمل قدر اإلمكان.

نريد أيًضا أن نتحرى إمكانية جعل تعليم اللغة إلزامًيا. ومع ذلك ، فإن حججنا  

أن كل شخص  Nyansتختلف عن حجج القوى المعادية لألجانب. يعتقد حزب 

يأتي إلى السويد يجب أن يتعلم اللغة السويدية جيًدا بحيث يمكنه الدفاع عن 
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حقوقه والمشاركة في المجتمع دون الحاجة إلى مساعدة من اآلخرين. ربما يكون  

كثر ما يخيف القوى المعادية لألجانب.  المهاجرون ذوو المعرفة هم أ

المدرسة. يجب تأميم المدرسة وإدارتها  علينا أن ندرك أن البلديات قد فشلت مع

ع�ى الفور من قبل خبراء ، وليس سياسيين لقضاء وقت الفراغ لديهم معرفة 

محدودة بكيفية عمل المدرسة. يجب فتح المدارس ذات النتائج السيئة الواقعة 

في الضواحي لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص الذين أظهروا قدرتهم ع�ى  

 فضل المؤسسات التي ليس لها نفس االهتمام بالربح. تحقيق النتائج. ي 

يجب أن يكون من األسهل أن تبدأ مدرسة كممثل مستقل. هناك حاجة إلى المزيد  

 من المدارس المستقلة ، وليس أقل.

نحن بحاجة إلى زيادة الدعم في شكل مقرات وتدابير لتعزيز المهارات للمجتمع  

 لدينية في العمل ، ال إهمالها.المد�ي السويدي. يجب إشراك الجماعات ا

يريد حزب نيانس إعطاء األولوية لرفاهية المواطنين قبل الحزب. هدفنا هو أن 

نصبح حزباً موحداً وموجهاً نحو الحلول يواجه تحديات األقليات ، يداً بيد وجنباً إلى 

جنب مع غالبية السكان ، من خالل الحوار واالحترام المتبادل لخالفات بعضنا  

 عض.الب

السماح بالتمييز اإليجابي فيما يتعلق بالعرق أو اإلثنية بنفس   Nyansيريد حزب 

 القدر الذي توجد به اليوم حصة جنسانية في الحياة العملية والتعليم.
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 المهاجرون غير الشرعيين 

وفًقا للمعلومات الواردة من الشرطة، هناك نسبة كبيرة من المهاجرين غير 

األطفال الالجئين) في السويد. السرقة واالتجار بالمخدرات ليست الشرعيين (

سوى بعض األنشطة غير القانونية التي ينخرط فيها الشباب. عادة ما يكون هؤالء  

أشخاًصا ليس لديهم هوية محددة ويقدمون أسماء مستعارة عند القبض عليهم، 

جه مشاكل في مما يعقد عمل تحقيقات الشرطة. يجب أن نالحظ أن القضاء يوا

التعامل مع األشخاص الذين تمكنوا من الحصول ع�ى عدة أسماء مستعارة 

مختلفة وسنوات ميالدهم. لم يتم تصميم نظامنا للتعامل مع األشخاص الذين  

 ليس لديهم رقم ضمان اجتماعي وعنوان ثابت.

 

تكليف السلطات المختصة بمهمة التصحيح الفوري ألخطاء  Nyansيريد حزب 

 الحالية داخل اإلدارة. النظام

نعلم أن بعض هؤالء الشباب يختارون ارتكاب جرائم ألن لديهم سقًفا فوق 

رؤوسهم.  اليوم، ال يمكن إبعاد هؤالء الشباب ألننا ال نعرف من أي بلد يأتون. لذلك  

تقديم فرصة صادقة لجميع المهاجرين غير الشرعيين من  Nyansيريد حزب 

جديد مع التعليم والمطالب الالحقة لتولي وظيفة، أو  خالل هوية جديدة وبرنامج 

 خدمة المجتمع بدالً من ذلك، ع�ى سبيل المثال، إزالة الكتابة ع�ى الجدران. 
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 اإلسالموفوبيا

)، ازدادت   BRÅوفًقا لإلحصاءات التي جمعها مجلس منع الجريمة السويدي (

. يتعرض  ٢٠٠٩منذ عامجرائم الكراهية بدوافع معادية لإلسالم بشكل مطرد 

مسلمو السويد يومًيا لهجمات شخصية جسدية ولفظية ذات طبيعة عنصرية. 

 األضرار والتخريب في الممتلكات مجرد أمثلة قليلة ع�ى هذه الظاهرة المروعة.

 

من المفترض أن يتمتع المسلمون السويديون بنفس الحريات والحقوق التي  

رون. الدولة السويدية هي المسؤولة في يتمتع بها المواطنون السويديون اآلخ

النهاية عن سالمتهم وأمنهم. ومع ذلك، لم يتم حل سوى عدد قليل من جرائم  

اإلسالموفوبيا. بدالً من الدعم السياسي، يواجه المسلمون مقترحات سخيفة مثل  

تجريم ممارسي الثقافة اإلسالمية مثل حظر الحجاب في المدارس. إنه تطور 

 فه ع�ى الفور. مخيف يجب إيقا
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يريد حزب نيانس أن تعترف الدولة السويدية برهاب اإلسالم كمشكلة مجتمعية.  

يجب أن تعمل السلطات المختصة ع�ى إثارة ظاهرة اإلسالموفوبيا كمجال عمل  

 محدد.

يريد حزب نيانس أن يتم االعتراف بالمسلمين كأقلية قومية في الدستور وأن يكون 

 لجنائي الخاص.لإلسالموفوبيا تصنيفها ا

تحسين التنوع داخل قوة الشرطة وشرطة األمن. لذلك نريد   Nyansيريد حزب 

العمل بنشاط لضمان تمثيل األقليات العرقية بشكل  Säpoمن الشرطة و

 متناسب داخل كل منظمة.

كثر   يريد حزب نيانس أن يكلف السلطات المعنية بمهمة إدخال عنصر دورة أ

 .رتبط باإلسالموفوبياتعمًقا في موضوع الدين الم

 

 إسرائيل وفلسطين

عاش اليهود والمسلمون والمسيحيون جنًبا إلى جنب في سالم لمئات السنين.  

كثر النزاعات الجارية في العالم ويجب حله   يعتبر النزاع اإلسرائي�ي الفلسطيني من أ

 بطريقة عادلة. لسوء الحظ، أثر الصراع ع�ى الفلسطينيين بعدة طرق مختلفة. 

 ً   من قبول حل الدولتين ، تقدم إسرائيل خطة ضم. بدال

ألف إسرائي�ي  ٥٥٠في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، يعيش حوالي 

في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعيش حوالي ثالثة 
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ى ماليين فلسطيني في نفس المنطقة. وفًقا التفاقية جنيف الرابعة، يحظر ع�

سلطة االحتالل نقل سكانها المدنيين إلى منطقة محتلة. إسرائيل من الدول التي 

 صادقت ع�ى االتفاقية وانتهكتها.

 

إن األدعاء بأن "األرض يهودية تاريخيا" الذي ال يؤمن به الحزب ليس حجة الحتالل 

فلسطين وتقييد حقوق اإلنسان. يعتقد حزب نيانس أنه يجب ع�ى االتحاد األوروبي  

والسويد إظهار إجراءات حقيقية واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من خالل عقوبات  

 قاسية.

 حزب نيانس هو حزب مؤيد للفلسطينيين.

حزب نيانس يريد إنهاء االحتالل اإلسرائي�ي لألراضي الفلسطينية في أسرع وقت 

 ممكن.

يريد حزب نيانس من السويد أن تعمل بنشاط لفرض عقوبات ع�ى إسرائيل من 

 قبل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي. 

حزب نيانس ال يتخذ موقفا مع الحكومة السياسية الفلسطينية. حزب نيانس يتخذ 

 موقفا من أجل الشعب الفلسطيني. 

 ال يعترف حزب نيانس بالقدس عاصمة إلسرائيل. 

 أعمال مع إسرائيل
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راضي الفلسطينية  لدى األمم المتحدة قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في األ

 المحتلة تقريًبا. 

التحقيق في إمكانية التعقيد (من خالل الضرائب ع�ى سبيل  Nyansيريد حزب 

المثال) البديل. منع الشركات السويدية من مزاولة األعمال التجارية في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة. 

الشركات السويدية أيًضا التحقيق في األمر عقوبات مماثلة ع�ى  Nyansيريد حزب 

التي تتعاون مع الشركات األجنبية التي تقوم بعمليات في األراضي الفلسطينية  

 المحتلة.

 استيراد وتصدير مع إسرائيل

يريد حزب نيانس التحقيق في إمكانية النص ع�ى أن جميع الواردات والصادرات 

للقانون الدولي باعتباره من السلع والخدمات يمكن أن تتم فقط مقابل االمتثال 

ثقًال موازنًا. وهذا يعني أن جميع أنواع التجارة ستتوقف حتى يتوقف االحتالل غير 

الشرعي لألراضي الفلسطينية، وينسحب المستوطنون ويوقف نظام الفصل 

 العنصري.

 

 

 المساواة 
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اتباع سياسة المساواة بين الجنسين والمساواة ع�ى أساس  Nyansيريد حزب 

أي يجب أن يكون الفرد موضع التركيز بغض النظر عن الجنس والعرق  فردي،

والخلفية الدينية. نعتقد أنه يمكننا تحقيق المساواة والمساواة المثالية بين 

الجنسين من خالل إيالء أهمية لكفاءة الفرد. نحن ندرك تماًما أن هناك مشاكل  

لك ال نرى أي مشكلة في إدخال هيكلية وقانونية تمنع مهارات األفراد من التأثير. لذ

نظام الحصص واتخاذ إجراءات إيجابية داخل السلطات والشركات الخاصة إذا 

اعتبرنا أن مجموعة معينة تتعرض للتمييز بسبب الجنس والتوجه الجنسي 

 والخلفية الدينية والعرقية. 

 

 مراقبة الكاميرا 

كبر للمراقبة بالكامي رات في األماكن العامة يريد حزب نيانس أن يرى استخداًما أ

لزيادة األمن ومكافحة الجريمة. نريد توسيع نظام المراقبة في المدن الكبرى. نعتقد  

 أن األمن أهم من حماية الخصوصية. 

 

 الصين

تستمر جائحة كورونا في االنتشار، وتحصد األرواح وتضر باالقتصاد العالمي بشدة. 

الوباء في البداية وتجاهلت  من الواضح أن الديكتاتورية الشيوعية غطت ع�ى 

نصيحة الخبراء. ضاع وقت ثمين حيث كان من الممكن عزل الفيروس وإيقافه. 
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ليست هذه هي المرة األولى التي تعا�ي فيها الصين والعالم نتيجة أفعال  

 الديكتاتورية الشيوعية.

في الواقع ، ربما لم يظهر هذا الفيروس حتى لو استمعت السلطات الشيوعية إلى  

نداء العالم الخارجي إلغالق األسواق التي تمزج بيع لحوم الطرائد مع لحوم 

الحيوانات األليفة. في هذه الحالة، يبدو أن فيروس كورونا قد انتقل من الخفافيش 

كل النمل أو الكلب الذي أصاب اإلنسان منذ ذلك الحين.    إلى آ

الطيور البرية الطيور   في حاالت سابقة ، بدأ تفشي أنفلونزا الطيور عندما أصابت

الداجنة ثم أصابت البشر. تعد أسواق اللحوم في الصين أرًضا خصبة لتكاثر 

فيروسات جديدة يمكن أن تنتقل أوالً من الحيوانات البرية إلى الحيوانات األليفة  

ثم إلى البشر. لماذا لم تستمع الديكتاتورية الشيوعية إلى توسالت العالم  

 الخارجي؟

 

كية القومية. كال الرؤى الشيوعية تح  مل الكثير من أوجه التشابه مع االشترا

الطوباوية الحالية، تدافع عن االقتصاد المخطط ، وترى التغييرات المجتمعية 

الجذرية باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدًما وترى العنف والقضاء ع�ى 

ا اعتقاد األقليات كشرط مسبق لتحسن األغلبية. كال اإليديولوجيتين لديهم

 متعصب بأنك تتصرف بشكل صحيح، من أجل مصلحة الجميع ولسبب وجيه.

 



 

52 

 

كثر من  مليون شخص في القفزة الكبيرة  ٥٠خالل دكتاتورية ماو والبروليتاريا، مات أ

إلى األمام ، وعمليات التطهير المختلفة ، والثورة الثقافية. انفتح دنغ شياو بينغ  

لكنه لم يبدأ أي ديمقراطية. وبدالً من ذلك،   ع�ى المزيد من اقتصاد السوق الحر،

 . ١٩٨٩أُمر الجيش بالتدخل في مظاهرات ميدان تيانانمين في عام

 

) منصب Winnie the Pooh(المعروف أيًضا باسم  Xi Jinpingمنذ أن تولى 

، تم تكثيف الرقابة في الصين ، كما ٢٠١٢األمين العام للحزب الشيوعي في عام 

بال حدود. يختفي الناس. لم يتم العثور ع�ى بعضها ،  يتضح من المراسلين

وتعرض البعض اآلخر للتعذيب واضطروا إلى الخضوع لمحاكمات في محاكم 

منفصلة تحت رعاية الحزب الشيوعي. تم إلغاء الحد السابق الذي ينص ع�ى أنه ال  

يجوز ألي رئيس صيني الجلوس ألكثر من فترتين، مما يعني أنه يمكن إعادة 

خاب شي من قبل الحزب عدة مرات كما يريد. ويرتبط المزيد من السلطة انت

مباشرة ببكين وتم استبدال أحزاب المعارضة الرئيسية في الحزب بأشخاص  

موالين لشي. تنتقل الصين من دكتاتورية الحزب إلى دكتاتورية الرجل الواحد. نحو  

 .Maoeranالعودة إلى 

 

ماليين األويغور المسلمين قد وضعوا في في الوقت نفسه، تورد التقارير  أن 

معسكرات إلعادة تدريبهم وفًقا للثقافة الهانكينزية. يتم أخذ األطفال من والديهم 

ووضعهم في أسر الهان الصينية. يتم وضع أعضاء الحزب الموالي في منازل 

األويغور ويصبحون جواسيس ومراسلين يعيشون في منازلهم. يتم السيطرة ع�ى 
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غ بشكل متزايد من بكين من خالل الوسيط المح�ي كاري الم. الكانتونية هونغ كون

تمت إزالتها من المدارس والسلطات كلغة. يتم تقييد الحكم الذاتي المح�ي 

والهوية بشكل متزايد. وفي جميع أنحاء الصين ، يتم إنشاء مئات الماليين من 

 كاميرات المراقبة ويتم إدخال نظام ائتمان اجتماعي. 

 

الوقت نفسه، تواصل الشركات األوروبية االستثمار في هذه الديكتاتورية  في 

الوحشية. يبدو أن السبب الرئيسي هو أن اإلنتاج في الصين أرخص مقارنة بأوروبا.  

باإلضافة إلى ذلك، يريد االتحاد األوروبي من الصين إزالة الحواجز التجارية التي 

ينة في السوق الصينية. تخيل أن تستثني الشركات األوروبية من قطاعات مع

ألمانيا النازية ال تزال موجودة حتى اليوم. هل كنا سنقبل تعاونًا مشابًها مع هذا 

النظام؟ بالطبع ال! إنه لمن غير المفهوم تماًما أن تكون أوروبا قد أقامت مثل هذا 

 التعاون وجعلت نفسها شديدة االعتماد ع�ى الديكتاتورية الشيوعية. 

 

االتحاد األوروبي بشكل عام والسويد بشكل خاص أن يفكروا ع�ى الفور   يجب ع�ى 

في إنهاء جميع أشكال التعاون مع الديكتاتورية الشيوعية ونقل اإلنتاج من الصين  

إلى أوروبا. نحن بحاجة التخاذ خيار أخالقي بين المال وحقوق اإلنسان. من الواضح 

ثمار في الصين ضاعت اآلن بسبب أن األرباح المقصودة وكذلك الكثير من االست

أزمة كورونا. أزمة تتحمل الدكتاتورية الشيوعية وحدها المسؤولية عنها. تضرر 

 العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة بشدة وفقد الماليين وظائفهم. 
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بالطبع، يعد اإلنتاج الرخيص أمًرا مهًما، لكن لدى أوروبا الفرصة إلنتاج أشياء حتى 

ذا تم توجيه االستثمارات إلى دول االتحاد األوروبي األفقر مثل داخل حدودها إ

بلغاريا ورومانيا. للحصول ع�ى إنتاج أرخص، يمكن إقامة تعاون مع دول مجاورة 

مثل البوسنة وتركيا ودول في الشرق األوسط وأفريقيا. وهذا من شأنه أيضا أن 

المناطق ويقربها إلينا.   يخلق االستقرار ويمنع الصراعات الداخلية والحروب في هذه

نحن مقتنعون تماًما بأن األوروبيين سعداء بدفع بضعة يورو إضافية مقابل منتج  

 مصنوع في أوروبا يوفر فرص عمل لألوروبيين بدالً من تفضيل دكتاتورية شيوعية

أن البالد لديها تاريخ وثقافة غنية جدا. لكننا نتجنب الديكتاتورية الشيوعية مثل 

 .الطاعون

 النقل العام

أنه من المهم استخدام وسائل النقل العام قدر اإلمكان  Nyansيعتقد حزب 

لتقليل االزدحام وحماية البيئة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى وسائل النقل العام التي 

تعمل بشكل جيد لمزيد من الناس لترك السيارة في المنزل واسترداد بطاقتهم 

الترام أو القطار. اليوم، تكاليف النقل العام ضخمة لدافعي الشهرية في الحافلة أو 

الضرائب بسبب جميع الضوابط واإلدارة في النقل العام. لذلك نريد التحقيق في 

إمكانية إدخال وسائل النقل العام المجانية. ستساعد الرسوم الملغاة لإلدارة 

نريد تغطيته بضريبة  والضوابط في تمويل جزء كبير من وسائل النقل العام والباقي 

نقل عام بلدية جديدة. نحن مقتنعون تماًما بأن الشعب السويدي يسعد بدفع  
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المزيد من الضرائب إذا تمكن من الوصول إلى وسائل النقل العام المجانية عالية 

 الجودة.

 

 كريستوفوبيا أو رهاب المسيحية

تزايد حاالت التمييز في السويد اليوم، تتزايد كره المسيح بنفس المعدل العالمي. ت

وجرائم الكراهية. وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات المختلفة، بما في ذلك 

تظهر أن حوالي نصف الشباب ٢٠٢٠دراسة نشرها المجلس المسيحي السويدي 

في السويد من المسيحيين يشعرون أنهم تعرضوا لإلهانة بسبب عقيدتهم. ومع  

 جة المشكلة غائبة كليا. ذلك، فإن اإلجراءات السياسية لمعال

يجب أن يكون للمسيحيين الحق في ممارسة إيمانهم. المسيحيون واليهود 

والمسلمون واألشخاص من جميع المعتقدات وأنماط الحياة التي يمكن تصورها  

يبنون التنوع الذي قامت السويد بحمايته ع�ى أساس المبادئ الديمقراطية لعدة 

تم اآلن المساومة عليه لصالح اتجاه   -ية األقليات لحما -قرون. هذا الخط المركزي 

كثر بشكل عام. نعم ، حتى تمييزية.   حصري أ

 

مستعدون لتحمل دور الحامي لجميع األقليات  Nyansنحن داخل حزب 

وسنضمن أن قضايا مكافحة كريستوفوبيا تظهر مرة أخرى ع�ى طاولة البرلمان. 

 رغم أنه ليس مناسًبا دائًما. -نحن نعلم أن التنوع أمر حتمي وضروري 
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• حزب نيانس هو حزب مؤيد للدين. القيمة المتساوية لجميع البشر هي قيمة  

 أساسية قوية نريد تعليمها والعيش بها. 

• يريد حزب نيانس إقامة عالقات جيدة مع الجماعات المسيحية في السويد. نريد  

 تطوير خطة مع الجماعات المسيحية لمكافحة رهاب المسيح.

تقديم تصنيف جنائي خاص به لرهاب المسيحية أو   Nyans• يريد حزب 

تكليف السلطات المختصة بمهمة إدخال  Nyansالكريستوفوبيا. يريد حزب 

كثر تعمًقا في موضوع الدين المرتبط برهاب المسيح   عنصر دورة أ

 

 التحصيص

أي مشكلة في إدخال نظام الحصص داخل السلطات  Nyansال يرى حزب 

ركات الخاصة إذا كنا نعتقد أن مجموعة معينة تتعرض للتمييز بسبب والش

 الجنس والتوجه الجنسي والخلفية الدينية والعرقية.

 

 الكنائس والمساجد والمعابد والطوائف

نحن نؤمن بأهمية الدين والحرية الدينية. تلعب الكنائس والمساجد والمعابد  

ظ، تواجه العديد من األنشطة الدينية، والطوائف دوًرا مهًما في المجتمع. لسوء الح 
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مثل المساجد ، صعوبات مالية. لذلك يريد حزب نيانس دعم الكنائس والمساجد 

 والمعابد اليهودية والطوائف التي تفتقر إلى الدعم المالي ، بأموال الدولة.

 

ال ينبغي للدولة والسياسيين أن يتدخلوا في كيفية تفسير الدين أو تحديثه أو فيما 

توقع من زعيم ديني أن يعظ به. طالما أن المجتمعات الدينية تلتزم بالتشريع  يُ 

السويدي، فلن يتم اتخاذ أي تدابير خاصة لمجرد، ع�ى سبيل المثال. يصادف أن 

المشرعين السويديين يكرهون أجزاء من محتوى الكتابات الدينية. طالما أن 

للمجتمع أو تنتهك القانون  كتابات أو آراء المجتمع ال تشكل تهديًدا واضًحا

السويدي، فال يوجد سبب للشكوى. إن متابعة مطاردة الساحرات ضد الجماعات 

 الدينية لمجرد أن لديهم آراء مختلفة أمر غير مقبول.

 

 

 

 

 الطاقة النووية

 هناك بعض الخرافات حول الطاقة النووية التي نبتعد عنها بالتأكيد.  

نيوم النووي بالمفاعالت المدنية. في مفاعل مد�ي، أوالً ، ال يمكن إنتاج البلوتو

، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة  ٢٤١/ ٢٤٠تتشكل مستويات عالية جًدا من البلوتونيوم 
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 ٢٤٠-حرارة سالح نووي محتمل وانهياره أو انفجاره مسبًقا. وذلك ألن البلوتونيوم 

لقائًيا ينبعث بشكل طبيعي كميات كبيرة من النيوترونات التي تبدأ ت٢٤١ /

سلسلة من التفاعالت قبل أن يتم ضغط البلوتونيوم عن طريق انفجار داخ�ي  

أولي. خالل مشروع مانهاتن ، حاول األمريكيون صنع قنبلة من البلوتونيوم مماثلة  

لتلك الموجودة في مفاعل مد�ي. تم استدعاء نموذج القنبلة سميت بالرجل الرقيق 

كبر من الكتلة المقابلة من مادة تي إن تي. ، لكنه لم ينجح أبًدا. لم يكن التف جير أ

كل الدول التي تمتلك أسلحة نووية فعلت ذلك قبل أن تحصل ع�ى الطاقة 

النووية المدنية. لقد فعلوا ذلك إما باستخدام المفاعالت المصممة إلنتاج  

). أو بواسطة أجهزة طرد مركزي قوية تفصل  ٢٣٩البلوتونيوم النووي (البلوتونيوم

بسرعات دوران تبلغ عشرات اآلالف ٢٣٨من اليورانيوم  235اقًيا اليورانيوم انشق

من الثورات في الثانية. من المهم أيًضا اإلشارة إلى أنه بعد نهاية الحرب الباردة، 

رأس حربي روسي  ٢٠٠٠٠ساعدت المفاعالت النووية األمريكية في تحييد ما يعادل 

 من  ميغاتون إلى ميغاوات". باستخدامها كوقود. كان المشروع يسمى " 

 

نحن نرى باألحرى أن فقر الطاقة هو مصدر نزاع وهنا يمكن للطاقة النووية أن 

 تكون جزًءا من إمداد فقراء العالم بالكهرباء. 

الطاقة النووية منخفضة للغاية في ثا�ي أكسيد الكربون. هذا ألن محتوى الطاقة في  

بإنتاج الكهرباء ، يكون استهالك المواد ع�ى شكل الوقود كبير جًدا. فيما يتعلق 

فوالذ ، وأسمنت ، وما إلى ذلك. أقل من األنواع األخرى من الكهرباء. يصبح تعدين 

المعادن وإنتاج األسمنت أقل شموالً، مما يتطلب كميات أقل من الوقود 
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في تحليل دورة حياتها ع�ى أن  Vattenfallاألحفوري لمختلف اآلالت. تنص 

طاقة النووية في مزيج الكهرباء في بلدان الشمال األوروبي تنتج انبعاثات غازات ال

جرامات من ثا�ي أكسيد الكربون لكل كيلو وات ٥االحتباس الحراري بما يعادل 

جم / كيلوواط ساعة ، ٩ساعة يتم إنتاجها. الرقم الخاص بالطاقة الكهرومائية هو 

جم / كيلوواط ساعة ، ٥٠٣لغاز الطبيعي جم / كيلوواط ساعة ، وا١٥وطاقة الرياح 

جراًما / كيلوواط ساعة.  ٧٨١جم / كيلوواط ساعة ، وطاقة الفحم ٦٣٦والجفت

كثر أنواع الكهرباء كفاءة في استخدام الكربون.   وبالتالي ، فإن الطاقة النووية هي أ

كبر انبعاثات.  تنتج طاقة الفحم بال شك أ

 

شخًصا لقوا حتفهم فيما يتعلق  ٥٣ها أن ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير

بانفجار المفاعل في تشيرنوبيل وأعمال التنظيف الالحقة. قد يموت ما يصل إلى 

شخص قبل األوان نتيجة التعرض لإلشعاع. يجب أال ننسى كارثة  ٤٠٠٠

تشيرنوبيل وضحاياها. لكن يجب أيًضا النظر إلى موت الطاقة النووية في ضوء 

ى. لسوء الحظ ، ال يوجد مصدر طاقة آمن تماًما. يموت الناس مصادر الطاقة األخر

في حوادث التعدين في تعدين الفحم واليورانيوم والنحاس والحديد ، إلخ. يموتون  

في انفجارات الغاز أو ع�ى منصات النفط المحطمة. يموت الماليين كل عام نتيجة 

عث من محطات الطاقة تلوث الهواء أو المواد المسببة للسرطان أو الزئبق المنب

التي تعمل بالفحم. البرك المكسورة تقتل أيضا. إذا جمعت الوفيات ألنواع 

مختلفة من الطاقة من حيث كمية الكهرباء المنتجة ، فإن العديد من الدراسات 

تثبت أن الطاقة النووية هي نوع الطاقة التي قتلت أقل عدد من األشخاص لكل  
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ر للطاقة هو الليغنيت. ُيظهر عالمنا في البيانات  تيراواط ساعة منتجة. أخطر مصد

شخًصا لكل تيراواط ساعة منتجة ، بينما قتل ٠,٠٧أن الطاقة النووية قتلت 

 . ٣٢,٧٢الليغنيت

 

غالًبا ما يشير النقاد الذين يزعمون أن الطاقة النووية باهظة الثمن وال تتحمل 

في فنلندا ، و   Olkiluotoو في فرنسا ،  Flamanvilleتكاليفها الخاصة إلى مشاريع 

Hinkley Point   في المملكة المتحدة. تم تأجيل كل هذه المشاريع ولكنها تتكون

الفرنسي (مفاعل الضغط  Areva EPRمن نفس تصميم المفاعل ، أال وهو 

األوروبي). تم رسم تصميم المفاعل هذا مع وجود أخطاء أولية في التصميم جعلت 

كثر صعوبة وجعل ا كثر  التمدد أ كثر تكلفة. ومع ذلك ، هناك مشاريع أ لتوسيع أ

نجاًحا بشكل ملحوظ مع تصميمات المفاعالت التي تم توسيعها وفًقا للتكلفة  

، ٢٠١٦حتى عام ١٩٩٦الكوري. من عام  ١٤٠٠-APRوالجدول الزمني ، مثل 

سنوات ٤شهًرا ، أي.  ٥٦وقت البناء مفاعًال وكان متوسط  ١٣وسعت كوريا الجنوبية

شهور. قامت اليابان والصين بتوسيع الطاقة النووية بشكل أسرع خالل نفس ٨و 

الفترة الزمنية. بفضل تصميم المفاعل الذي أثبت فعاليته والقوى العاملة 

المطلعة التي يتم استخدامها لتوسيع المفاعل ، من الممكن في الواقع البناء  

مفاعًال قيد اإلنشاء ٥٠وجد بتكلفة زهيدة وضمن اإلطار الزمني المحدد. حالًيا ، ي 

 حول العالم ويتم التخطيط لمزيد من المفاعالت.
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 القانون والنظام

يعتقد حزب نيانس أنه يجب علينا أوالً أن نفتح قلوبنا ونقدم فرصة صادقة ألولئك  

الذين ، ألسباب مختلفة ، وقعوا في الجريمة. ال أحد يولد مجرما والجميع يستحق  

نتخذ موقًفا متشدًدا مع أولئك الذين ال يغتنمون الفرصة فرصة ثانية. يجب أن 

 ويختارون االستمرار في كسب العيش من األنشطة غير القانونية.

 

نحن بحاجة إلى تقديم برنامج وطني إلعادة تأهيل المجرمين. يجب تقديم              

هذا التعليم بضمان الوظيفة للمنشقين عن العصابات اإلجرامية. نحن نعلم أن 

طريق مثير للجدل لحل المشكلة. لكن القضايا الصعبة يمكن أن تتطلب في بعض 

 األحيان إجراءات مثيرة للجدل.

نحن بحاجة إلى تشديد العقوبات ع�ى جرائم السالح وتهريب المخدرات،              

والجرائم الكبيرة األخرى. مقارنة بالدول األخرى ، لدينا عقوبات منخفضة نسبًيا.  

أن العقوبة القصوى ليست الحل الكامل ، لكن يجب أن  Nyansك حزب يدر

ندرك أن لدينا التزاًما أخالقًيا بإعادة تأهيل ضحايا الجريمة وحماية المجتمع من  

األفراد الخطرين. العقاب األطول يعني وقًتا أطول ال يستطيع فيه األفراد 

مة. األحكام األطول الخطيرون العمل في المجتمع ويقودون الشباب إلى الجري

 تعني أيًضا تدابير إعادة تأهيل أطول للمجرمين.
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عاًما لفترة طويلة ١٨ال ينبغي احتجاز الشباب الذين تقل أعمارهم عن              

وبالتأكيد ليس مع المجرمين البالغين. تؤدي فترات السجن الطويلة إلى تطرف  

 الشباب وتخنق اإليمان بالمستقبل الباقي.

يمكن للشباب أن يرتكبوا أخطاء ولكن الجميع يستحق فرصة ثانية. يريد               

استخدام خصم الشباب مرة واحدة في الجرائم غير الخطيرة. بعد  Nyansحزب 

المخالفة األولى، يجب التخلص التدريجي من الخصم ع�ى النحو التالي: المخالفة  

بالمائة. المخالفة الثالثة =  ٥٠صم ٪. الجريمة الثانية = خ١٠٠األولى = خصم بنسبة 

 ٪ خصم. ثم ال يوجد خصم ع�ى اإلطالق.٢٥

يريد حزب نيانس التحقيق في ترحيل مجرمين بدون جنسية الرتكابهم جرائم          

 خطيرة مثل االغتصاب والقتل.

يريد حزب نيانس أن يرى عقوبات أشد ع�ى الجرائم المرتكبة ضد األفراد الذين هم 

 ا�ي ، سواء جسديًا أو عقلًيا. أضعف من الج 

 

 

 

 

 LVUالسوسيال و إساءة استخدام   
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نحن ع�ى علم بالعديد من حاالت الخدمات االجتماعية حيث يعتبر اآلباء أنفسهم  

قد عوملوا بشكل غير عادل من قبل الخدمات االجتماعية ومسؤوليها. نحن نأخذ  

قضية ذات أولوية قصوى   LVUمخاوفهم ع�ى محمل الجد. تعد إساءة استخدام 

 بالنسبة لحزب نيانس ع�ى مستوى البلديات وكذلك ع�ى المستوى الوطني.

إجراء مراجعة مستقلة لكل حالة حيث يوجد طلب من  Nyans• يريد حزب 

 الوالدين بشأنها. 

إنتاج إحصائيات حول نسب جميع األطفال في الرعاية. بهذه  Nyans• يريد حزب 

ى تأثير االنتماء الديني والعرقي ع�ى تقييم المسؤولين  الطريقة، نريد تحديد مد

 وأيًضا تمكين تحديد الهوية إذا لزم األمر. تمييز. 

 إعادة تقديم مسؤولية موظفي الخدمة المدنية ع�ى الفور.  Nyans• يريد حزب 

التحقيق في إمكانية تقديم الدعم القانو�ي المجا�ي لألسر التي  Nyans• يريد 

 ير عادلة ع�ى مستوى البلدية والمستوى الوطني.تعرضت لمعاملة غ

إجراء مراجعة مستقلة ع�ى الفور لجميع المنازل الحاضنة في  Nyans• يريد حزب 

 السويد. 

التحقيق في إمكانية إيقاف المؤسسة الخاصة في أنشطة  Nyans• يريد حزب 

 بيوت اإليواء أو الحضانة.

إمكانية إدخال نظام جديد في القضاء لضمان التحقيق في  Nyans• يريد حزب 

 جودة اإلجراءات القانونية ومنع التمييز المحتمل. 
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• يجب ضمان تنشئة األطفال الذين ينتمون إلى ثقافة أو دين آخر وفًقا لثقافتهم 

ودينهم األص�ي في منزل األسرة المودع من أجل منع محو الهوية الثقافية والدينية 

 األصلية.

 

 

 

 

 المعلم

يشعر المعلمون في العديد من المدارس بالعجز وعدم االحترام ع�ى حد سواء. 

يقوم جميع المعلمين بعمل مهم للغاية لعموم السويد من خالل تعليم أطفالنا  

وشبابنا. من المهم أن يشعر المعلمون باألمان ويكون لهم تأثير في الفصل 

 الدراسي.

 لذلك يريد حزب نيانس رفع رواتب المعلمين.

يريد حزب نيانس زيادة عدد األماكن التعليمية في الكليات والجامعات من أجل 

تقليل النقص في المعلمين ع�ى المدى الطويل. نريد التحقيق في كيفية تصميم 

 تعليم المعلمين لمنح المعلمين الجدد مهارات جيدة قدر اإلمكان. 

ين الجدد في التحقيق في كيفية تغطية الطلب ع�ى المعلم Nyansيريد حزب 

أسرع وقت ممكن وتخفيف العبء اإلداري عن المعلمين الحاليين بحيث يتم 
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توفير المزيد من الوقت للتدريس. ومع ذلك ، فقد تم إجراء العديد من التغييرات  

في وقت قصير في المدارس السويدية منذ أوائل التسعينيات. يجب التفكير جيًدا 

 اية وأال تكون كثيرة في وقت واحد. في التغييرات الجديدة وتقييمها بعن

يريد حزب نيانس تحسين ظروف العمل للمعلمين. يجب أن يهتم المعلمون فقط  

بمهام المعلم مثل التدريس. سيتم التعامل مع المزيد من المهام اإلدارية إلى حد 

كبر من قبل مساعدي المدرسين. لهذا السبب نريد توظيف المزيد من مساعدي  أ

 المدرسين.

 د أن نأخذ في االعتبار رغبات المعلمين الخاصة.نري

 

 الهجرة 

لكل فرد يحتاج إلى الحماية الحق في طلب اللجوء وفًقا لميثاق األمم المتحدة 

مليون نسمة ٥١١مليون الجئ ع�ى ٣,٦والقواعد المشتركة لالتحاد األوروبي. توزيع 

، فإن الحوافز في ليس مشكلة إذا شاركت جميع دول االتحاد األوروبي. لسوء الحظ 

معظم دول االتحاد األوروبي ضعيفة للغاية. يعتقد حزب نيانس أن تحدي الهجرة  

يتطلب أن نتخلص من هيبة الحزب السياسية واأليديولوجية وأن ندرك أننا ال  

 نستطيع تحمل مسؤولية استقبال اللجوء بأكمله بمفردنا. 

 

 ا قديم ويجب تجديده.أن نظام استقبال اللجوء في أوروب  Nyansيعتقد حزب 
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 يريد حزب نيانس تقديم نظام حصص نزيه يعتمد ع�ى قدرات الدول األعضاء.

 نريد أن نلغي ع�ى الفور شرط طلب اللجوء في الدولة األولى وتحديث الئحة دبلن. 

نحن بحاجة إلى الضغط ع�ى دول االتحاد األوروبي التي ال تريد قبول الالجئين. نحن  

االتحاد األوروبي إذا استمر التردد وفرض المزيد من بحاجة لسحب مساهمة 

 العقوبات.

كز استقبال في بلغاريا واليونان. نحن بحاجة إلى التأكد  يريد حزب نيانس بناء مرا

من أن جميع الدول األعضاء لديها سلطاتها حتى يمكن معالجة كل طلب لجوء  

 ع�ى الفور ونقل الالجئين عبر طرق آمنة.

 تعليم اللغة األم 

أن تعليم اللغة األم مهم في السويد متعددة الثقافات. يجب  Nyansيعتقد حزب 

أن يكون التدريس مجانًيا تماًما كما هو اآلن ويجب أن تتاح الفرصة لمزيد من 

 ساعات التدريس إذا طلب ذلك الطالب وأولياء األمور.

 

 ناغورنو كاراباخ 
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تدخل حكومي ويتم حماية حقوق  أذربيجان بلد تمارس فيه جميع األديان دون 

األقليات. كانت البالد مالًذا لليهود، وآلخرين، منذ الحرب العالمية الثانية. قامت 

 الدولة األذربيجانية بتجديد العديد من الكنائس األرمنية. 

 

عاًما. وهذا ٣٠رفضت أرمينيا االلتزام باالتفاقيات وانتهكت القرارات الدولية لمدة 

شكلة في ناغورنو كاراباخ. كما ارتكبت أرمينيا مذبحة راح ضحيتها  أيًضا هو أصل الم

مدنيا أذربيجانيا في مدينة خوجالي وأجبرت مليون أذربيجا�ي (بما في ذلك   ٦١٣

. وال يزال ستمائة ألف أذربيجا�ي ١٩٩٢األكراد) ع�ى الفرار من المنطقة في عام

كثر من ثالثمائة ألف يعيشون في مخيم  عاما.٣٠ات الالجئين بعد هاربين وما زال أ

 

وفًقا للعديد من قرارات األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، تعد ناغور�ي كاراباخ جزًءا  

 من أذربيجان وأرمينيا قوة احتالل غير شرعية في المنطقة.

 

يعتقد حزب نيانس أن االحتالل غير القانو�ي ألرمينيا يجب أن ينتهي ع�ى الفور.  

كثر من العنف خالف ذلك ، يجب  فرض عقوبات ع�ى أرمينيا. الحوار مرغوب فيه أ

، لكن أذربيجان لها كل الحق في استخدام احتكار العنف في أراضيها إذا استمر  

 االحتالل.

 يعترف حزب "نيانس" بناغور�ي كاراباخ كجزء من أذربيجان. 
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 حلف شمال االطلسي

لعمل ع�ى تشكيل تحالف حز نيانس ضد االنضمام الناتو. بدالً من ذلك، نريد ا

 عسكري أوروبي.

 

 المعاش وضريبة المعاش وكبار السن

بامتنان ال ُيصدق تجاه كل من عمل وقام ببناء رفاهيتنا. يجب   Nyansيشعر حزب 

معاملة المتقاعدين الذين بنوا الرفاهية كما يستحقون. من غير المقبول تماًما أن  

 قة بعد سنوات عديدة من العمل. يعيش العديد من كبار السن في ظروف غير الئ

لذلك يريد حزب نيانس إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية بالكامل ألصحاب 

كرونة سويدية. نعتقد أن متقاعدينا ٢٠٠٠٠المعاشات الذين يقل دخلهم عن 

يحتاجون إلى المزيد من األموال في محافظهم للعيش بكرامة أو لتحقيق األحالم أو 

 . االستثمار في األحفاد

السويد هي البلد الناجح الذي هي عليه اليوم بفضل كبار السن لدينا. لسوء الحظ  

، يعا�ي العديد من كبار السن من زيادة الشعور بالوحدة. يجب مواجهة هذا. عند 

دراسة التاريخ السويدي فيما يتعلق بالعالقات األسرية، يدرك المرء أنه كان من 

رعاية كبار السن من قبل أطفالهم   الشائع العيش في أسر كبيرة حيث يتم

وأحفادهم. مع تحسين الرفاهية والتنمية في المجتمع، نعتقد أن مبدأ رعاية 

المسنين قد فقد جزئًيا لألسف. نحن ال ندعو إلى العودة إلى التعايش القديم مع 
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العائلة، لكننا نريد إحياء تقليد رعاية كبار السن لدينا وعدم تركهم في عزلة وضعف.  

سويد بلد غني، لكن لسوء الحظ يعا�ي آالف المتقاعدين في صمت. مئات اآلالف ال

 يعيشون إما تحت الحدود أو ع�ى شفا الفقر. 

يريد حزب نيانس اتباع سياسة تجعل األمر أسهل لكبار السن ع�ى الصعيدين 

 االجتماعي والمالي. 

الضمان   ، قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية وزادت معاش٢٠١٩في ميزانية خريف 

كرونة سويدية إضافية في الشهر. هذه خطوة أولى جيدة ، لكن هناك ٢٠٠بمقدار 

 حاجة إلى مزيد من العمل. 

 يجب تمويل وتنفيذ المزيد من اإلعفاءات الضريبية والزيادات في معاش الضمان.

المجلس الوطني للصحة والرعاية هو المسؤول حالًيا عن رعاية المسنين، ولكنه  

عن العديد من مجاالت الرعاية والرعاية األخرى. لذلك، يعتقد   سلطة مسؤولة

حزب نيانس أنه يجب إنشاء هيئة متخصصة لرعاية المسنين فقط لمراجعة 

وضمان جودة إسكان المسنين. اليوم، هناك أوجه قصور كبيرة في رعاية المسنين. 

أن   لم يتم تدريب العديد من الموظفين بشكل صحيح. مشكلة رئيسية أخرى هي

الموظفين يتركون رعاية المسنين بسبب عبء العمل الثقيل، وضعف تطوير 

األجور وظروف العمل األخرى. يجب مواجهة هذا. يجب تحسين ظروف العمل 

والمرتبات. اليوم، سن التقاعد في السويد مرن جزئًيا، مما يعني أنه يمكن الحصول  

من حدود عمرية محددة ع�ى المعاش التقاعدي المهني بناًء ع�ى طلب الفرد ض

عاًما. ومع ذلك، يمكن الحصول ع�ى معاش الضمان فقط في    ٦٧و ٦١تتراوح بين

رؤية مراجعة مدعومة بدراسات علمية فيما يتعلق   Nyans. يريد حزب ٦٥سن
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بالمكان الذي يجب أن تكون فيه الحدود العمرية لسحب المعاش للمهن 

تحديًا ديموغرافًيا كبيًرا حيث يتقدم المختلفة وعدد سنوات العمل. تواجه السويد 

السكان في السن. وهذا يستتبع زيادة التكاليف المالية والتحديات التي يواجهها  

المجتمع. لكن حزب نيانس يؤمن بأن السويد ستوفر األمن واالحترام لكبار السن  

 وتجد الحلول مًعا. 

عاية المسنين يريد حزب نيانس إنشاء هيئة جديدة تقوم بمراجعة دور ر      

 والموافقة عليها.

تقديم مكان مضمون في دور رعاية المسنين لكل شخص  Nyansيريد حزب        

 عاًما.  85فوق سن 

 يريد حزب نيانس توسيع المزيد من دور رعاية المسنين.        

تحسين األجور وظروف العمل لكل من يعمل في رعاية  Nyansيريد حزب        

 المسنين.

تقليل مساهمة صاحب العمل للموظفين في رعاية  Nyansريد حزب ي     

 المسنين.

 يريد حزب نيانس تقييم سن التقاعد لمختلف المجاالت المهنية.        

يريد حزب نيانس إطالق حملة عالقات عامة لمواجهة الشعور بالوحدة بين كبار      

 السن.

 عاية كبار السن. تعزيز مبدأ أنه يجب عليك ر Nyansيريد حزب       
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 السياسيون

لدينا نظام سياسي معقد ومكلف بال داع. نريد تقليل عدد السياسيين في جميع 

وكذلك يجب تقليل  ٢٠٠أنحاء البالد. يجب أن يكون عدد أعضاء البرلمان أقل من 

عدد اللجان. نريد إلغاء مجلس محافظة السويد وخفض رواتب السياسيين. بهذه  

 .المليارات كل عام التي يمكن استخدامها لبناء رفاهيتناالطريقة، نوفر 

 

 مرشح اباحي

وفًقا للبحث العلمي ، فإن األشخاص الذين يستهلكون الكثير من المواد اإلباحية 

كثر عرضة لشراء الجنس. يربط الباحثون أيًضا بين استهالك المواد اإلباحية  هم أ

أيًضا أن األشخاص الذين  وضعف االحترام لحدود اآلخرين. تُظهر الدراسات

يشاهدون الكثير من المواد اإلباحية يتسمون بالفساد وقد غيروا مواقفهم تجاه  

 العنف والعدوان.

إدخال مرشحات إباحية ع�ى اإلنترنت. يجب أن يوفر  Nyansلذلك يريد حزب 

مزود خدمة اإلنترنت الخدمة مع مرشح. يجب أن تتاح للعميل بعد ذلك الفرصة 

 فلتر من خالل التحديد النشط.إلزالة ال

التحقق من العمر للمواقع اإلباحية وغيرها من المواد العنيفة والضارة ع�ى  

 اإلنترنت
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التحقيق في الكيفية التي يمكننا بها حماية أطفالنا بشكل   Nyansيريد حزب     

أفضل من المواد اإلباحية وغيرها من المواد العنيفة والضارة ع�ى اإلنترنت وما  

يتطلب قانونًا جديًدا. ع�ى سبيل المثال في المملكة المتحدة، تم إدخال التحقق  

من العمر، حيث يجب ع�ى أي شخص يريد الوصول إلى المواد اإلباحية عبر طرف 

 عاًما. يجب إدخال نظام مماثل في السويد.١٨ثالث التحقق من أنه تجاوز 

 البغاء أو الدعارة

ويد غير قانو�ي ولكن ال تعتبر السويد بيع الجنس  اليوم يعتبر شراء الجنس في الس

غير قانو�ي. يريد حزب نيانس تغيير ذلك و حظر وتجريم بيع الجنس. ومع ذلك،  

نحتاج إلى حماية األفراد الذين يجبرون ع�ى بيع الجنس. يجب توفير الحماية 

لألفراد الموجودين في مثل هذه الحالة، بغض النظر عن الجنسية. يريد حزب 

 انس أيًضا زيادة العقوبة ع�ى االتجار بالبشر بجميع أشكاله. ني

 الخدمة العامة

يريد حزب نيانس تغيير تمويل الخدمة العامة . نعتقد أنه يجب تمويل الخدمة 

 العامة من خالل عائدات اإلعالنات، وبالتالي نريد إلغاء رسوم الخدمة العامة.

 

 ROUTEو  ROTخصومات 
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إزالة خصم الجذر والمربع لكل شخص يزيد دخله عن   Nyansيريد حزب 

 كرونة سويدية شهريًا. ٧٠,٠٠٠

في المائة، حتى يتمكن حتى األشخاص   ٦٠رفع السقف إلى  Nyansيريد حزب 

 ذوو الدخل العادي من استخدام هذه الخدمات.

 

 شعب السامر 

نرويج لعدة آالف من السنين ، عاش شعب سامر في أربع دول: السويد وفنلندا وال

وروسيا. المنطقة التي تمتد ع�ى هذه البلدان األربعة تسمى سابمي (ساميالند). 

كان شعب السامر موجوًدا في دول الشمال قبل تشكيل السويد والنرويج وفنلندا  

والدنمارك. ع�ى مر التاريخ، تعرض السامر للتعذيب والترحيل القسري 

اليوم السكان األصليون في السويد واالختبارات البيولوجية العنصرية. السامي هم 

ومعترف بهم كأقلية قومية في الدستور. ومع ذلك، يستمر التمييز ضد السامر 

اليوم. تقيد الدولة السويدية حق تقرير المصير للسامر وحقوقهم كشعوب أصلية 

 ومجموعة أقلية قومية. لغة وثقافة سامي ع�ى وشك االنقراض.

. نريد إقامة عالقات جيدة مع البرلمان حزب نيانس هو حزب صديق لألقلية 

السامر لوضع خطة لتحسين تقرير المصير وحقوق السامر في الجزء السويدي من 

 سابمي. وهذا يتوافق مع اللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب األصلية.
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يريد حزب نيانس ، جنًبا إلى جنب مع برلمان سامر ، وضع خطة للحفاظ ع�ى لغة 

 ي وحمايتها وصونها. وثقافة سام

في األرض والمياه، في جميع أنحاء  Samiحماية وحماية حق  Nyansيريد حزب 

Sápmi  .سابمي السويدية 

 الفصل

يعتقد حزب نيانس أننا بحاجة إلى تغيير وجهة نظرنا في الفصل العنصري. ليس 

الفصل في حد ذاته هو الذي يخلق انعدام األمن. من المؤكد أن الصوماليين 

افدين حديًثا يريدون العيش بالقرب من الصوماليين واألكراد القريبين من الو

كثر دفًئا مع المجتمع وتساعد في الحصول عليه إذا كنت   األكراد. هناك اتصال أ

بحاجة إليه. عندما ال تكون قد تعلمت اللغة السويدية بعد ، فمن األمان أن تكون 

كثر  قادًرا ع�ى التحدث بلغتك األم مع اآلخرين ا لذين يعرفون المزيد عن السويد أ

منك. ال تكمن المشكلة في أن مجموعة معينة من الناس تعيش في منطقة معينة. 

تكمن المشكلة في ضعف أداء الوظائف المجتمعية مثل المدارس والقضاء، فضالً 

 عن البطالة والجريمة.

 تعويض المرض 

ض مرضي أقل من إلغاء الضريبة ع�ى كل شخص لديه تعوي Nyansيريد حزب 

 .كرونة سويدية / شهر ٢٠٠٠٠

 الرعاية الصحية 
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عتقد أنه من غير المفهوم تماًما أن تخضع الرعاية الصحية لمجالس المقاطعات ن

والمناطق السويدية. تختلف جودة الرعاية الصحية من منطقة إلى أخرى. ال نعتقد  

عن الرعاية   أن الرعاية الصحية يجب أن يحكمها سياسيون ليس لديهم أي علم 

 الصحية.

إنشاء هيئة جديدة تكون مسؤولة عن الرعاية الصحية في  Nyansيريد حزب     

 جميع أنحاء البالد والتي تشمل أيًضا رعاية األسنان.

 يجب أن تدار الرعاية الصحية من قبل خبراء وليس سياسيين.     

حياة الناس للخطر يجب وقف خصخصة الرعاية الصحية. ال يمكن أن تتعرض      

 بسبب دوافع الربح. 

 نريد التحقيق في إمكانية أن تتولى الدولة الشركات الخاصة القائمة.    

نسمة ، وهي أع�ى من ١٠٠٠أطباء لكل ٥السويد لديها كثافة أطباء تزيد قليالً عن 

معظم البلدان وأع�ى في دول الشمال. ومع ذلك ، فإن العبء اإلداري كبير 

يد من األطباء ، مما يقلل من الوقت الذي يقضيه المريض مع بالنسبة للعد

التحقيق في إمكانية تسليم المزيد من األعمال  Nyansالمرضى. لذلك يريد حزب 

اإلدارية إلى السكرتارية الطبية ، ونريد تحسين استخدام المعلوماتية أو التحول  

 الرقمي في الرعاية الصحية. 

نسمة. الدنمارك ١٠٠٠ممرضة لكل ١٧,٣ تبلغ كثافة التمريض في النرويج

نسمة.  ١٠٠٠ممرضة لكل ١١,١. تبلغ كثافة التمريض في السويد  ١٤,٧وفنلندا١٦,٧

كبر. إذا أردنا أن نكون قادرين ع�ى  سكاننا يتقدمون في السن والحاجة إلى الرعاية أ
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كثر جاذبية ويجب  تقديم رعاية جيدة للجميع، يجب أن تصبح مهنة التمريض أ

عدد أماكن التدريب للمهنة. األمر نفسه ينطبق ع�ى مهن الرعاية األخرى زيادة 

رفع رواتب   Nyansمثل الممرضات المساعدين ومساعدي الدعم. يريد حزب 

 مجموعات الرعاية هذه والتحقيق في كيفية زيادة جاذبية المهن. 

وليس نريد حماية عالية التكلفة للعالج النفسي لتطبيقها في جميع فروع الرعاية 

فقط في الطب النفسي. إذا كان يمكن للمرضى تلقي تدخالت عالجية نفسية 

مبكرة ع�ى سبيل المثال في المركز الصحي، يمكن في كثير من األحيان تجنب 

االحتياجات الالحقة للرعاية في الطب النفسي. نريد أن يتمكن كل شخص يحتاج 

 إلى عالج نفسي من تحمل تكاليف ذلك.

 

 سياسة المدرسة 

علينا أن ندرك أن البلديات قد فشلت مع المدرسة. يجب تأميم المدرسة وإدارتها 

ع�ى الفور من قبل الخبراء، وليس سياسيي وقت الفراغ  الذين لديهم معرفة 

 محدودة بكيفية عمل المدرسة. 

فتح جميع المدارس الفاشلة في الضواحي لمقاولين خاصين  Nyansيريد حزب 

قادرون ع�ى تحقيق النتائج. يفضل أن يكون ذلك للمؤسسات التي أظهروا أنهم 

 ليس لها نفس االهتمام بالفائدة الربحية.
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مع المدارس المستقلة ويعتقد أنه يجب أن يكون من األسهل بدء  Nyansحزب 

كثر أهمية من المدير. هناك حاجة إلى   المدرسة كممثل مستقل. جودة التعليم أ

 قلة، وليس العكس.المزيد من المدارس المست

من ناحية أخرى، نريد تعزيز السيطرة ع�ى المدارس. ال ينبغي التسامح مع  

 المدارس التي ال تحقق نتائج جيدة بغض النظر عن المدير. 

تقديم ما يسمى ب مسؤولية الوالدين في المدرسة. يجب ع�ى  Nyansيريد حزب 

يجب أن يكون إلزامياً ع�ى اآلباء المشاركة بنشاط في تنمية أطفالهم في المدرسة. 

الوالدين حضور اجتماعات المدرسة. اآلباء الذين يعانون من صعوبات يجب أن  

 يدعمهم مرشد أو مشرف.

 يريد حزب نيانس رفع رواتب المعلمين.

يريد حزب نيانس زيادة عدد أماكن تدريب المعلمين في الكليات والجامعات من 

ى الطويل. نريد التحقيق في كيفية أجل تقليل النقص في المعلمين ع�ى المد

 تصميم تعليم المعلمين لمنح المعلمين الجدد مهارات جيدة قدر اإلمكان.

التحقيق في كيفية تغطية الطلب ع�ى المعلمين الجدد في  Nyansيريد حزب 

أسرع وقت ممكن وتخفيف العبء اإلداري عن المعلمين الحاليين بحيث يتم 

يس. ومع ذلك، فقد تم إجراء العديد من التغييرات  توفير المزيد من الوقت للتدر 

في وقت قصير في المدارس السويدية منذ أوائل التسعينيات. يجب التفكير جيًدا 

 في التغييرات الجديدة وتقييمها بعناية وأال تكون كثيرة في وقت واحد. 
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يريد حزب نيانس تحسين ظروف العمل للمعلمين. يجب أن يهتم المعلمون فقط  

المعلم مثل التدريس. سيتم التعامل مع المزيد من المهام اإلدارية إلى حد  بمهام

كبر من قبل مساعدي المدرسين. لهذا السبب نريد توظيف المزيد من مساعدي  أ

 المدرسين.

 نريد أن نأخذ في االعتبار رغبات المعلمين الخاصة.

ًحا لعدد  توصية جمعية علم النفس السويدية هي أن يكون كل طبيب نفسا�ي متا 

طالب كحد أقصى، وهو ما يتوافق مع وحدة مدرسية واحدة. اليوم، يتحمل  ٥٠٠

العديد من المختصين النفسيين في المدارس مسؤولية مضاعفة عدد الطالب 

ثالث مرات. يعتبر المختصون النفسيون في المدرسة جزًءا مهًما من صحة الطالب 

القراءة والكتابة، وللمحادثات مع ويقومون بإجراء التحقيقات المتعلقة بصعوبات 

األطفال، ويعملون كمستشارين للمعلمين ويصممون بشكل مشترك  

 استراتيجيات لألطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص.

جعل مهنة علم النفس المدرسي وغيرها من المهن الصحية   Nyansيريد حزب 

كثر جاذبية من أجل مكافحة األمراض العقلية لألطفال. للقيام بذلك،   للطالب أ

سوف ننتقل إلى األشخاص الذين يعملون في مجال صحة الطالب لمعرفة ما 

 تفتقر إليه هذه المهن.

كبر ع�ى العمل مع   Nyansيريد حزب  أن يركز تعليم علماء النفس بشكل أ

األطفال والعمل داخل المدارس. نريد أيًضا أن نلبي النقص في المختصين 

رضات والمعلمين الخاصين ومعالجي النطق  النفسيين والمستشارين والمم

 وغيرهم. من خالل توسيع المزيد من أماكن التدريب.
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 الشركات الصغيرة 

وظائف في الشركات الصغيرة، ولكن في السويد اليوم،   ٥من أصل ٤يتم إنشاء 

تشعر العديد من الشركات الصغيرة لألسف بضغط ومعارضة الدولة. الرسوم 

كثر صعوبة لرواد األعمال، الباهظة للغاية واللوا ئح المعقدة تجعل الحياة اليومية أ

 بينما تستفيد السوق السوداء في بعض الحاالت.

ربما تكون صناعة المقاهي والمطاعم هي الصناعة األكثر شعبية في السويد 

بالنسبة للسويديين الجدد الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية الخاصة أو الذين 

إلغاء ضريبة رب العمل للشركات في صناعة  Nyansل. يريد حزب يبحثون عن عم

 موظفين.١٠المقاهي والمطاعم التي تضم أقل من 

أيًضا خفض ضريبة القيمة المضافة مومز إلى النصف في  Nyansيريد حزب 

 صناعة المقاهي والمطاعم.

المال  يريد حزب نيانس إلغاء شرط رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة. رأس 

 المشترك هو رسم رمزي غير ضروري.

إلغاء ضريبة صاحب العمل للموظفين الذين تقل أعمارهم عن  Nyansيريد حزب 

 عاًما والوافدين الجدد.٢٥
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رؤية إعفاء ضريبي للشركات التي توظف من خالل مكتب  Nyansيريد حزب 

ظيف العمل. كلما زاد عدد األشخاص الذين يتم توظيفهم عن طريق خدمة التو 

 العامة السويدية، زادت التسهيالت.

 الحجاب ومنع الحجاب 

كثيًرا ما ُيذكر في مجتمع اليوم أن "الدين مسألة خاصة ويجب بالتالي التعامل 

معها أيًضا ع�ى بشكل خاص". حرية الدين مكرسة في دستورنا. ع�ى الرغم من 

جماعات لدينهم. ذلك، يسمع المرء باستمرار آراء حول كيفية ممارسة األفراد وال

خاصة عندما يتعلق األمر بوجهة نظر المسلمين وكيفية ممارسة عقيدتهم. 

اإلسالموفوبيا آخذةٌ في االزدياد أيًضا داخل األحزاب القائمة. تم فرض عدد من 

عمليات الحظر ع�ى المعتقدات الدينية وممارسيها كحظر للحجاب والختان، كما 

الحرية الدينية من خالل منع الدولة من اكتساب  أن العلمانية تتعلق أيًضا بحماية 

نفوذ كبير ع�ى حساب الفرد. يريد حزب نيانس أن يشير إلى أن حظر الحجاب 

مخالف للدستور السويدي واالتفاقية األوروبية واتفاقية حقوق الطفل التي 

د  . ويجب أن يكون األمر متروكًا للفر ٢٠٢٠يناير١أصبحت قانونًا سويديًا اعتباًرا من 

 ما إذا كان يريد لبس الحجاب أم ال.

 إعالنات المقامرة واأللعاب 

يعتبر إدمان القمار اضطرابًا إدمانًيا يسبب القلق. عادة ما يكون األطفال والشباب 

هم من يتأثرون بشدة بإدمان القمار في العائالت التي يحدث فيها. نعلم أيًضا أن 
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نات المقامرة. لذلك نريد حظر غالبية السكان يرغبون في رؤية حظر ع�ى إعال

 إعالنات األلعاب ع�ى التلفزيون والراديو.

 

 سريبرينيتشا 

دأت المحاولة األخيرة للقضاء ع�ى البوشناق، مسلمي أوروبا األصليين، في عام ب

. لذلك، في  ١٩٩٥وبلغت ذروتها في اإلبادة الجماعية في سريبرينيتشا في يوليو١٩٩٢

تفال بذكرى ضحايا اإلبادة الجماعية. لن ننسى أبدا يوليو من كل عام، يتم االح١١

كثر من  رجل وصبي بوسني ع�ى يد القوات الصربية  ٨٠٠٠سريبرينيتشا! قتل أ

كثر من  من النساء واألطفال وكبار السن من سريبرينيتشا.  ٤٠٠٠٠البوسنية وطرد أ

ة وقد اعترفت العديد من المحاكم البوسنية والدولية بالمذابح ع�ى أنها إباد 

جماعية. بعد كل شيء، إنكار اإلبادة الجماعية منتشر في البوسنة والهرسك. وقد  

اتخذ هذا أيًضا بُعًدا مؤسسًيا عندما عينت سلطات جمهورية صربيا لجنة للتحقيق  

في "معاناة سكان منطقة سريبرينيتشا" ، أي للتحقيق في معاناة الصرب في 

تقلون عن قلقهم من أن هذه اللجان  سراييفو أثناء الحرب. وقد أعرب مراقبون مس

قد أنشأها صرب البوسنة إلنكار وتشويه الحقائق المتعلقة باإلبادة الجماعية التي 

تعرض لها البوشناق في سريبرينيتشا. كما ذكرت المفوضية األوروبية في تقرير أن  

إنكار اإلبادة الجماعية التي تعرض لها  البوسنيين يمثل مشكلة خطيرة. وهذا ما 

يرتكبه مجرمو حرب صرب وسياسيون رفيعو المستوى، وبحسب عدة أحكام 

تستند إلى حقائق وقصص ناجين، ال شك في أن ما حدث في البوسنة في 



 

82 

 

التسعينيات كان إبادة جماعية. لذلك يريد حزب نيانس  إنكار اإلبادة الجماعية 

ناق وتجريم للشعوب األصلية المسلمة في أوروبا ، يجب حظر  إنكار مجازر البوش

 ذلك في السويد.

 

 موظفي الحكومة والبلديات

تقديم ما يسمى ب راتب إضافي لموظفي الحكومة والبلدية   Nyansيريد حزب 

الحاصلين ع�ى شهادة جامعية أو كلية. نعتقد أن رواتب موظفي الحكومة والبلدية  

درجة منخفضة للغاية بالنظر إلى مستوى التعليم الذي لديهم. يجب أن توفر 

كرونا سويدية إضافية في الراتب، باإلضافة إلى الراتب الشهري ٢٠٠٠البكالوريوس 

كرونة سويدية إضافية وقد ٣٠٠٠المتفق عليه. يجب أن تمنح درجة الماجستير 

أظهر لنا جائحة كورونا أن العمل  المنزلي يمكن أن تكون فعاال وذكيا بيئًيا. يمكن 

ف المتنوعة مثل الطاقة والتكاليف المحلية.  للسلطات توفير المال ع�ى المصاري 

لذلك نريد تمكين الموظفين الحكوميين والبلديين من استمرار بالعمل المنزلي  

من خالل تشريعات جديدة. نريد أيًضا التحقق من إمكانية العمل من مكان آخر  

 ومن الخارج خالل أشهر العطالت األكثر دفًئا.

 سوريا

التحاد األوروبي االنتخابات في سوريا ووصفتها بأنها "غير أدانت الواليات المتحدة وا

حرة وال نزيهة". ع�ى السويد أن تتخذ نفس الموقف وال تعترف باالنتخابات في 



 

83 

 

سوريا، و إال فاالعتراف بشرعية االنتخابات في سورية من شأنه أن يشرعن المجازر  

 التي ارتكبها نظام األسد ضد الشعب السوري.  

سؤول عن مقتل مئات اآلالف من الناس. الماليين من السوريين  نظام األسد م 

أصبحوا الجئين. وبحسب منظمات حقوقية، فإن النظام قام بشكل ممنهج 

بتعذيب المدنيين وإعدامهم، واالنتخابات السورية هي سخرية من الديمقراطية وال 

اً أو يمكن للسويد أن تتخذ موقفا محايدا. ال يمكن اعتبار نظام األسد شرعي

 ديمقراطياً وع�ى السويد أن تعلن ذلك بوضوح.

 

 العناية باألسنان

إنشاء هيئة جديدة تكون مسؤولة عن الرعاية الصحية في جميع  Nyansيريد حزب 

زيادة بدل رعاية  Nyansأنحاء البالد والتي تشمل أيًضا رعاية األسنان. يريد حزب 

تم التحقق منه. نريد أيًضا تقديم  األسنان ويعتقد أن بدل رعاية األسنان يجب أن ي

 رعاية أسنان مجانية للمتقاعدين. 
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 السياسة الخارجية

يجب ع�ى السويد أن تعمل من أجل السالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان في 

جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يجب أن تقوم السياسة الخارجية السويدية في 

تؤثر العقوبات الشديدة عادة ع�ى السكان   المقام األول ع�ى الحوار قدر اإلمكان.

المدنيين. لذلك يجب أن تكون العقوبات والتدخل العسكري المالذ األخير. من 

 ناحية أخرى، يجب أال نتسامح مطلًقا مع البلدان التي ترتكب جرائم ضد اإلنسانية.

 يريد حزب نيانس زيادة الدعم لفرق العمل التابعة لألمم المتحدة 

ويد أن تعمل بنشاط لحماية الحرية الدينية، ومكافحة العنصرية يجب ع�ى الس

 والتمييز ع�ى الصعيد العالمي. 

نريد زيادة المساعدات للبلدان النامية، لكننا نطالب البلدان المتلقية للمساعدات 

 باإلبالغ عن كيفية استخدام األموال.

 

 صادرات األسلحة 

األسلحة ألن األسلحة السويدية ينتهي بها  يعارض حزب نيانس تماًما صادرات 

األمر بسهولة في األيدي الخطأ. نعتقد أن السويد يجب أن تصنع األسلحة  

 الستخدامها الخاص فقط. 
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 االغتصاب 

يريد حزب نيانس زيادة عقوبة االغتصاب  بل و االنفتاح ع�ى الترحيل للجا�ي  في  

الغتصاب جريمة تقضي ع�ى حياة الحاالت التي يفتقر فيها الجا�ي إلى الجنسية. ا

 الضحية وأحبائها. يجب أن يعاقب بشدة هذا العمل المشين.

 

 تدريب مهني 

أن وضع التعليم المهني بحاجة إلى رفع، وزيادة عدد أماكن  Nyansيعتقد حزب 

التعليم ومحتوى التعليم المصمم بالتعاون مع أرباب العمل إلى أقصى حد 

 ممكن.

 

 حرية التعبير

تعبير مهمة ويجب حمايتها. كما ينبغي أن يكون من الممكن انتقاد األديان. حرية ال

ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بطريقة ال تؤدي إلى االنتهاك واإلهانة لممارسي 

يعتقد حزب نيانس أن اإلذالل واالستهزاء باألديان أو كتبهم المقدسة ال األديان. 

يانس يعتقد أن هذه جريمة وأنبياءهم يجب أن تشمله حرية التعبير. حزب ن

كراهية. لذلك يريد حزب نيانس مراجعة التشريعات ذات الصلة لمنع االنقسام في 

 المجتمع.
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