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کمپیِن نھ، بھ تعیین اجاره بھاء توسط بازار، ادامھ دارد. 

اعتراضات گسترده در بھار گذشتھ در سوئد، در مقابل تالش دولت در جھت  سپردن تعیین 
اجاره بھاء خانھ ھای تازه ساختھ شده بھ شرکت ھای ساختمانی و بازار، نتیجھ داد و دولت 
مجبور بھ عقب نشینی شد. ولی تامین مسکن از مدت ھا قبل بھ معضلی اجتماعی بھ ویژه برای 

افراد کم درآمد  تبدیل شده است. 
اجاره بھاء مسکن در سوئد، تا بھ حال از طریق توافق میان شرکت ھای صاحب خانھ و انجمن 
ھای مستاجرین صورت گرفتھ است. بدنبال از ھم پاشاندن رفاه اجتماعی و موج  عظیم حملھ 
بھ دستاوردھای کارگران و زحمتکشان، وحملھ بھ بقایای قانون امنیت شغلی، فاصلھ طبقاتی در 
سوئدعمیق ترشده است. شرکت ھای سرمایھ داری فربھ تر و آسیب پذیرترین اقشار جامعھ، 

بازنشستگان، مھاجرین، جوانان، دانشجویان و… قربانیان این سیاست بوده اند. 
کمبود مسکن و اجاره بھائی کھ ساالنھ افزایش می یابد قشر وسیعی از مردم کم درآمد را 
مجبور بھ زندگی فشرده و ازدحام در فضای کم کرده است و بخشی را تا حد بی خانمانی سوق 
داده است. شوک ھای اجاره ای در ھنگام بازسازی و تعمیرو آپارتمان، فروش خانھ ھای 
اجاره ای از طرف شرکت ھای بزرگ سرمایھ داری و تبدیل آنھا بھ مساکن شخصی، اجاره 
غیرمنطقی باال در آپارتمان ھای نوساز، تبعیض مالیاتی در مقایسھ با مسکن متعلق بھ خود 

و….از جملھ مواردی ھستند کھ زندگی را برای ما تنگ تر و سخت تر کرده است. 
در مقابل این حمالٍت روز افزون باید ایستاد! 

شورای استکھلم ھمراه با نیروھای چپ و نھادھای اجتماعی و انجمن ھای سوئدی درکمپینی 
سراسری مقابلھ با این سیاست ھای ضد کارگری را سازمان میدھد . شرکت در این مبارزات 
کمترین پاسخ بھ این سیاستھای غیر انسانی است. بھ فراخوانھای این کمپین پاسخ مثبت بدھیم و 

در اعتراضات جاری شرکت کنیم! 
دراین رابطھ تظاھراتی از سوی کمپین اعالم شده است 

روز شنبھ ١٨ سپتامبر ، ساعت ١۴  در سرگلس توریت تجمع میکنیم و بعد راه پیمایي بھ 
طرف مدبوریارپالتسن. 

شورا   استکھلم ، سپتامبر ٢٠٢١


