
اورېربو کمون لپاره 

زموږ وړانديزونه

  ۲۰۱۵ـ ۲۰۱۸

“

موږ غواړو چې اورېربو پرمختللې اوويس 

او يوه پايداره ټولنه ولرو چېرته چې موږ 

د اقليم د ننګونو رسه مخ يو،  په ښوونځيو 

پانګونه ويش او نوې دندې راپيدا کړل يش.

ÖREBRO



اقليم او چاپېريال

اورېربو به له ټولو مخکې يش کله چې دلته 

يو پايدار پرمختګ رامينځ ته يش چې د 

خواړو ـ اقليم پورې اړونده ټولې ستونزې حل 

يش. زموږ بنسټيزې غوښتنې وړی دي، د 

ځای توليداتو او طبعي خواړو توازن.

موږ غواړو

• پاک تور سيند.

• د کمون په کچه د ملر او بادي انرژۍ يو 

پارک جوړول چې تر څو اورېربو د انرژي له 

مخې په خپل ځان بسيا يش.

• د برېښنايي موټرو لپاره د چارج ورکولو 

سټېشنونه جوړول او  او د کرايي سايکلونو بيا 

ورپېژندنه. 

• د ځانګړو کرنيزه کوچنيو پټيو ځانګړي کول 

تر څو ټولو اوسېدونکو ته په خپلو نزدې سيمو 

کې د کرنې موقع برابره يش.

• په ټول کمون کې د سايکل چلوونکو د 

الرو د ښه کولو لپاره، د سايکل د الرو څخه 

د واورو لېرې کولو ته لومړيتوب ورکول، او له 

ښار څخه دباندې د ښار او کليو تر مينځ د 

سايکل د الرو جوړول.

 • د موټرو څخه پاک ښار لپاره کار 

کول او د موټر پر وړاندې پياده او 

دسايکلو الرې تړل، د بېلګې په ډول 

Storgatan,Landstormsvägen  او د 

هريستا د ځنګل )Hjärstaskogen( په لور.

کار او اقتصادي ژوند
 

د يو پايدار سوداګريز ژوند لپاره اړينه ده،  

چې موږ بايد د کمون، سيمه ايز سوداګريز 

ژوند او غريي انتفاعي سکتورونو رسه په ګډه 

کار وکړو او بې ځايه لگښتونه او تولېدات له 

مينځه يوسو.    

 موږ غواړو

• چې يو زيات شمېر هغه کسان چې بهرنی 

شاليد  لري د اورېربو په کمون کې په کار 

وګامرو او ډېرو خلکو ته وخت ورکړو چې د 

خېر ښګېڼې  په برخه کې کار وکړي تر څو د 

اسانتياو کچه پورته الړه يش.

• ځايي دوکانونو ته د ښار سرتو مغازو 

پروړاندې پرمختګ ورکول

• دولتي رشکتونه او کارځايونه د کمون بېال 

بېلو برخو ته لېږدول  پدې موخه چې ځای 

خلکو ته اجازه ورکړل يش چې په مرکز کې 

ژوند وکړي.

• کوچنيو رشکتونو رسه مرسته کول چې 

پرمختګ وکړي او ځای مغازو ته معياري 

خدمتونه وړاندې کړي.

• کوچنيو او مينځنيو رشکتونه ته د تدارکاتو 

له پلوه لومړيتوب ورکول  تر څو ډېر خلک يې 

وړانديز وکړي. 

• د کوچنيو دوکانونو، دفرتونو او کارځايونو 

لپاره د کرايي له پلوه ارزان بيه ځايونه برابرول 

تر څو ځايي دوکانونه رامينځته يش.

د يوې شنې او انساين اورېربو لپاره



ښوونځي او خېرښګېڼه

د اورېربو ښوونځي بايد د کارکوونکو او زده کوونکو 

دواړو لپاره يو صحتمند کار ځای  ولري.  ځای بايد 

مصؤون او ارام وي چې پکې زده کړې ته پاملرنه ويش.

موږ غواړو

• ښوونکي بايد لوړې تنخواوې ولري او بايد 

ډېر دفرتي کارکوونکي په دنده وګامرل يش. 

تر څو ښوونکي په ښوونه ښه پاملرنه ولري.

• په وړکتونونو کې د کوچنيانو د ګروپونو 

کوچني کول او د ماشومانو ساتنې لپاره ډېر 

ځايونه راپيدا کول.

• د کلتوري ښوونځيو د فعاليتونو پراخول، 

کم فيس چې تر څو ورته په خپل بېړين 

چاپېريال کې الرسسیي ولري.

• د زړو خلکو د ساتنې او ښوونځيو کې يوه 

ورځ بې غوښې کول او ځای طبعي خواړو ته 

ورکول.

• هر زوړ کس ته لپاره د ساتني او څارنې په 

ځای کې يو ځای برابرول.

• د زړو خلکو د ساتنې او څارنې ځای ونو 

او بوټو، کرنيز ځایونو او ژوو ته الس رسی 

برابرول. 

• په ويواال کې د المبولو ځای او بالخره د 

مترينانو ځاي جوړول.

برابري او په ټولنه کې ګډون

ټول انسانان يو ډول ارزښت لري.  د جنس 

رول پورې کلک تړاو د ښځو اوسړيو تر مينځ 

په برابرۍ کې کمښت راويل چې ازادي ټاکل 

را محدودوي. 

موږ غواړو

• زموږ بېرون چاپېريال ته بايد په ازاد ډول 

هر څوک الس رسی ولري.

• د ښځو او سړيو په تنخواوو کې بې ځايه 

توپري له مينځه وړل.

• د کمون کارکوونکو ته د  هغوۍ د خدمت 

درجه ورکول.

•په ښوونځيو او لومړنيو ښوونځيو کې د 

جنسيت، د نژادپرستۍ ضد او  نورمونو 

پيداګوژی باندې کار کول.

•کمون بايد په فعال ډول دغريانتفاعي ټولنو 

ابتکار رامينځ ته کړي چې په ګډه کار وکړي. 

موږ د ټولنې ته د ګډون پروګرام مالتړ کوو، 

کوم چې د کډوالو  او  سويډنی ژبه د کډوالو 

)SFI( پورې تړاو لري.

• د کورنيو ستونزو لپاره ځايي مرکزونه 

جوړول تر څو د تاوتريخوايل په کموايل او بيا 

جوړونه کې رول ولوبوي.  

د يوې شنې او انساين اورېربو لپاره



د چاپېريال دغه شني حزب ته په 
واليتي ټاکنو کې د سيپتمرب په 

څوارلسمه رايه ورکړئ.

mp.se/orebro وېبپاڼه:   

orebro@mp.se برېښناليک:  

تيلېفون:   ۰۱۹۶۱۱۰۰۳۱

 facebook.com/mporebro      :فېسبوک

په چاپېريال حزب 

کې غړيتوب واخلئ 

mp.se/   
blimedlem

ستا په الس کې د چاپېر د شني حزب د اورېربو د کمون لپاره 
د  ۲۰۱۵ـ ۲۰۱۸ 

پورې د پروګرام لنډون دی. زموږ سياست دا دی، چې د شنې، 
په انساين ارزښتونو والړې او مساوي اورېربو لپاره يې رسه 

کار وکړو. 
mp.se/orebro 


