
 

 نحن نبني المجتمع: استعادة السلطة من السوق!

 ٢٠٢٦-٢٠٢٢مستخرج من برنامج السياسة اإلقليمية لمقاطعة سكونة لحزب اليسار 

 

 

فروقات غير عادلة بين األفراد والجماعات، فال يمكن  هناكأن إن المجتمعات المتساوية هي شرط أساسي لحرية جميع الناس. طالما 
 موا في حياتهم بحرية.يتحك  روا أو للناس أن يقر  

  

ر يسير في االتجاه الخاطئ. تزداد الالمساواة كلما ازداد ثراء األغنى. تزداد اإليجارات بشكل أكبر في المناطق التي نرى اليوم أن التطو  
ي الحضرية التيعيش فيها األشخاص ذو الدخل األدنى بذات الوقت الذي انخفض فيه الدخل في أرياف مقاطعة سكونة وفي المناطق 

 لدخل األدنى.اوأقل دفع اإليجار ألولئك الذين يكسبون  يقطنها العديد من المواطنين المولودين خارج البلد. لقد أصبح العيش أكثر تكلفة  

 

أن  – سويا   أي نحن –. وبالتالي يمكن للسياسة أيضا  اواستثناءاته اوتأثيراته اإن السياسة هي من قامت ببناء المجتمع الحالي: بقواعده
 ر ذلك.نغي  
 

الة على ع  تكون ف مقاطعةعادل. نعمل على بناء المجتمع ال: على الشكل الذي نريدهيمكننا من خالل سياسة المساواة أن نعيد بناء المجتمع 

ناء بمؤثرة في حياتهم اليومية ويعيشون حياة جيدة. نحن نعيد  قراراتالمدى البعيد كي يشعر الناس بالرضا ويكونوا قادرين على اتخاذ 

يمكن العيش والعمل فيها في  ومقاطعةبوابات ر به العديد من الزة دون تمييز ومن أجل سوق عمل يتوف  من أجل رفاهية معز  المجتمع 

 تأخذ التغيير االجتماعي على محمل الجد ومن أجل مستقبل نكون قد استعدنا به السيطرة على حياتنا، سويا .  مقاطعةنريد أماكن مختلفة. 

 الرعاية الصحية

 

 السوق. وقد أدى ذلك إلى عدم تكافؤ فرص والتكييف حسبضت رفاهيتنا المشتركة وخالل سنوات عديدة للبيع والخصخصة لقد تعر  

لى العام والخاص، وإن القدرة ع القطاعوتنافس على نفس موظفي الرعاية الصحية بين  المقاطعةالحصول على الرعاية في جميع أنحاء 

تهي به احتياج الناس للرعاية ينوإن  الالمساواةالدفع يمكن أن تكون لها األسبقية على االحتياجات الطبية. تؤدي رعاية السوق إلى زيادة 

جات  أن هذا يعني أن الرعاية مغطية لالحتيا، على الرغم من المتطلبات القانونية للشروط المتساوية وتغطية االحتياجات إال  األمر في مأزق

 أو متساوية.

 

الرعاية  في مجالدورا  تمع أيضا  التسلسالت الهرمية للمج تلعبفي الصحة الجيدة.  ميكافح حزب اليسار كي يحصل الجميع على حقه

 يلعب نع الوظيفي والديالجنسي والتنو   ميلوال العرقيصل األية والعمر ودرالهوية الجنالجنس وو االجتماعية الطبقةإن كل من  .الصحية

 دورا  في التجارب التي سنحصل عليها، وأيضا  في مجال الرعاية الصحية.

 

اآلخر جزء الينما بق جزء من هذا بالتمييز المباشر على سبيل المثال، العنصرية أو التمييز على أساس الجنس في المعاملة المباشرة. يتعل  

دت مطوق بالهيكل، في ماهية األمراض التي تم عمل أبحاث عنها أكثر من حيث األعراض والعالج، حيث أن أجسام الرجال هي من حد  

ن أجل الصحة الجيدة والرعاية ضمن شروط متساوية يستوجب تسليط الضوء على هياكل السلطة الحالية والعمل المعيار. إن العمل م

 على تغييرها.

 

ه قد  أنقانوني، إال   حق، هو االجتماعية الطبقةحسب الحاجة، بغض النظر على الصحية على الرغم من حقيقة أن الوصول إلى الرعاية 

لألشخاص و الرعاية الصحية. لقد أصبح األمر أكثر صعوبة اليوم بالنسبة لألشخاص الذين ال مأوى لهميكون من الصعب الحصول على 

الذي قضايا لجوئهم لم تحسم بعد أو األشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة دائمة. يعد الحق في الحصول على مترجم فوري في اجتماع 

بالتالي تكون حقوقه قد انتهكت. من المهم أن ف الصحية ال يمكن فهمه أو حاجته للرعايةأمرا  أساسيا : إذا كان المريض الصحية الرعاية 

يمكن لألصدقاء واألقارب أن يتواجدوا كدعم عاطفي، لكن ال ينبغي إجبارهم على شرح الحالة  –تتم الترجمة بواسطة مترجمين متعلمين 

ين موظفي في الرعاية بي الرعاية الصحية ويجب تعزيز المعرفة بالحق إلى بناء مجموعة اختصاصية من مترجم المقاطعةالطبية. تحتاج 

 الرعاية الصحية.

 

ض التي تعاني  ق بالمجموعاتالمعاملة في الرعاية الصحية. فيما يتعل   سوءاألشخاص الذين ينتمون لمجتمع الميم في يومنا الحالي ل يتعر 

، فإن قوائم االنتظار الخاصة بفحص تصحيح الجنس والعالج طويلة بشكل غير معقول وكما أن إمكانية يةدرمن اضطراب الهوية الجن

منخفضة جدا . يجب تحسين إمكانية الوصول العالج الوصول والمعرفة في مجال الطب النفسي والرعاية األخرى قبل وأثناء وبعد 

للتعامل مع أفراد مجتمع الميم من خالل التدابير  كفاءة موظفي الرعاية وزيادةالجندرية لألشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية 

 .المقاطعةالمخطط لها في 

 



ية في المراكز الصح تأسيس ميتعندما يسمح التأمين الصحي الخاص للناس باألسبقية، وعندما ال تكون االحتياجات هي التي تحكم 

 . يسمحتبيع شركات الرعاية مساعداتها الخاصة األكثر تكلفة للمرضى، وعندما جيدةمناطق مزدهرة مع مرضى يتمتعون بصحة 

بالنمو. يتم في يومنا الحالي استخدام جزء كبير من أموال الضرائب اإلقليمية لدينا لتمويل أرباح شركات الرعاية الخاصة.  الالمساواة

جون إلى رعاية كبيرة إلى أولئك الذين يعانون من أمراض لسوق بتحويل المواد المالية والموظفين من أولئك الذين يحتااتقوم الرعاية 

 خفيفة، ومن الرعاية العامة إلى الرعاية الخاصة. هذا ليس ما نريده، بل أننا نريد ما يلي:

 ال ينبغي تحويل أموال الضرائب إلى أرباح في الشركات الخاصة، وإنما يجب إعادة جميع خدمات الرعاية الصحية إلى القطاع العام 

 الرعاية الطبية مجانية تماما  للمريضخدمات ب أن تكون جميع يج 

  المقاطعةيجب أن تزداد أماكن الرعاية في 

  المقاطعةيجب أن تكون الرعاية الصحية متاحة في جميع أنحاء سكونه لضمان رعاية متساوية في جميع أنحاء 

  قادرين على تلقي الدعم والعالج والرعاية بشكل متساو  يجب أن تكون الرعاية خالية من التمييز، ويجب أيضا  أن يكون الناس 

 

 النقل العام

ل رحلة . إن أفضهو ضمن مجال النقل من تخفيض االنبعاثات التي يجب أن يحدث كبيرإن النقل العام هو وسيلة سفر المستقبل وجزء 

يمكننا القيام بها هي أن تكون بأقل تأثير ممكن على البيئة والمناخ. كي يكون من الممكن استخدام وسائل النقل العام لعدد أكبر من 

كون بها المواصالت متاحة سواء في المكان الذي تذهب إليه، وعدد المرات التي ت –الناس، يجب أيضا  تحسينها وجعلها أكثر سهولة 

 مقدار تكلفتها. نريد ما يلي:و

 لتنق  ميجب أن تكون جميع وسائل النقل العام مجانية لل 

 توسيع مسارات النقل العام ومسارات الدراجات 

 تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية 

 يجب إعادة تشغيل جميع وسائل النقل العام تحت رعايتها الخاصة 

   وفقا  الحتياجات جميع السكان يجب تصميم وسائل النقل العام بشكل متساو 
 

  اإلقليمي رالتطو  

 

 إن مستقبل.لل المستدامة التحتية والبنية العمل سوق وتطوير مناخيا   الذكية التنمية وتشمل النطاق واسعة سكونة مقاطعة تطوير مهمة إن

 عن اضيالتغ يمكن ال عادل. بشكل المهام بتوزيع نقوم حيث كافة ، للمجتمع مباشر مناخي تغيير إلى بحاجة أننا هي الكبيرة المسألة

 أو لكوارثل التأهب أو البيئة حماية أو الطاقة إمدادات أو النقل تطوير مجال في القرارات اتخاذ عند المناخ بقضية قيتعل   فيما المسؤولية

 اريعالمش عمليات في أوال   وضعها يتم التي المصالح أي األولويات: حول الحاالت من كثير في القرارات تكون التجارية. األعمال دعم

 الكبيرة.

 

 المثال، بيلس على معاكسة قضية أنها على سياسيا   االنبعاثات من الحد إجراءات بوضع قيتعل   فيما سكونة مقاطعة اعتبار يتم ما غالبا  

 على ميةاإلقلي الشركات دعم إلى ينظر وكما اإلقليمية، للتنمية تهديد أنه على النمو أهداف تغيير ىإل يُنظر والصناعة. األعمال مصالح

 الفع ال، فتكي  ال خالل من رالتطو   يتم أن يجب جذري. بشكل تغيير إلى حتاجت نظر ةجهو اإنه البيئة. حماية قيود تجاه ستسالمال معادلة أنها

 نطاق لىع الستخدامها بعد جاهزة ليست أو اختراعها يتم لم التي التقنية الحلول في اآلمال أو المناخ قضية خطورة إنكار خالل من وليس

 الحياة على أو ماديا   ء  سوا المجتمع على المتزايد المناخ تغير آثار فهستكل   بما مقارنة   ضئيلة تكلفة لكنه أمواال ، المناخ تغيير فسيكل   واسع.

 يلي: ما نريد نحن واألمن.

 
 يجب أن تكون المقاطعة رائدة في قضايا البيئة والمناخ 

 يجب طرح ميزانية الكربون سويا  مع كافة البلديات في سكونة ومنظمات قطاع األعمال والجهات األخرى 

  نقل البضائع بالشاحنات الستبدالإلى الموانئ والشحن الساحلي سيتم توسيع خطوط السكك الحديدية 

 ز  المقاطعة اإلنتاج المحلي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ستعز 

   ر المناخيجب أن تمتلك المقاطعة مبانيها واألراضي المحيطة بها كي تكون جزءا  فعاال  من تغي 

 تعزيز وسائل النقل العام والحصول على الرعاية الصحية واالستثمارات في المناطق الريفية 

 يفي والحضريالتأثير السكاني في التخطيط الر 

 يجب أن يكون الوصول إلى خدمة اإلنترنت متوفرا  بشكل كبير في جميع أنحاء المقاطعة 

 

 رب عمل ومشتريكالمقاطعة 



ويجب أن يحصل جميع موظفي المقاطعة موظفا .  ٣٦ ٠٠٠سكونة هي أكبر رب عمل في سكونة بحيث لديها ما يفوق المقاطعة إن 

دين إلى متعاقالمقاطعة م أنشطة يتكون لديهم عقود االتفاقية الجماعية وأجورهم متساوية. إن تقس على حقهم في العمل بدوام كامل وأن

 لموظفينابأقل سعر قد سبب ضررا  على بيئة العمل وحقوق  والمناقصاتمن القطاع الخاص قد جعل المنظمة تصبح مقسمة وإن 

 .النقابية

. يجب إدخال تخفيض عدد ساعات العمل وكما يجب الصحية لموظفي الرعاية يجب تغيير عدد من األشياء من أجل تحسين وضع العمل

يجب أيضا  رفع األجور. ضحى الموظفون في كثير من و أن يكون التعليم التكميلي والتعليم التخصصي مدفوعا  وخالل ساعات العمل

خالل فترة الوباء. يتم التعامل مع الرعية والتمريض التي يؤدونها مثل أي إنتاج الصحية بأكثر مما هو معقول إلنجاح الرعاية واألحيان 

ناك م فيها باستمرار. لكن هالهدف من ذلك هو أن تكون الميزانية ضئيلة ومتوازنة ويجب زيادة إنتاجية الموظفين والتحك  إن سلعي آخر. 

ل الجيدة على القيام وتنفيذ أعمالهم الخاصة وتقلي تهموإرادتهم وقدر بدائل. يمكن تحسين بيئة العمل من خالل الثقة بكفاءة الموظفين

 الضوابط وزيادة تأثير الموظفين. نحن نريد ما يلي:

  مسؤولية بيئة العمل لجميع الموظفين هلالعمل وتحم   رب قيادةتعزيز 

 رفع الحد األدنى من األجور وإلغاء الغياب غير المدفوع 

 الحتفاظ بذات الراتبتخفيض ساعات العمل مع ا –ساعة عمل أسبوعيا   ٣٠نظام  تطبيق 

 التعافي للموظفين: دفع أيام اإلجازة والتعويض عن ساعات العمل اإلضافية 

   ف عن استخدام شركات التوظيفالتوق   –ب العمل اإلضافي للموظفين امتالك مجموعات الموظفين الخاصة لتجن 

  عمل في مكافحة العنصرية والتمييز على أساس الجنس وأشكال التمييز األخرى في مكان العمل ربلدور فع ال 


