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دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﺋﯾم!

!

ﮐﻣﭘﯾن ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺎره ای اداﻣﮫ دارد!
در ﺳﺎل  ،2021ﺑﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗرده ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻼش دوﻟت ﺟﮭت ﺳﭘردن ﺗﻌﯾﯾن اﺟﺎره ﺑﮭﺎء
ﺑﮫ ﺑﺎزار و ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﮔران ﮐردن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺎره ای ﺑود ﻣﺗوﻗف ﺷد 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 .ﺑدﻧﺑﺎل از ھم ﭘﺎﺷﺎﻧدن رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻣﻠﮫ ﮔﺳﺗرده ﺑﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺎﻧون اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺳوﺋدﻋﻣﯾق ﺗرﺷده
اﺳت .ﺷرﮐت ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺳﮑن ،ھر روز ﻓرﺑﮫ
ﺗر و آﺳﯾب ﭘذﯾرﺗرﯾن اﻗﺷﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ،ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﺟواﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و…
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑوده اﻧد.
ﻣﺳﮑن ﺟﺎری ﺑﺎﻋث ﮐﻣﺑود ﻣﺳﮑن ،ازدﺣﺎم ﺑﯾش از ﺣد ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ و ﺟداﺳﺎزی ﻣﻧﺎطق
ﺳﯾﺎﺳت
ِ
ﭘر درآﻣد و ﮐم درآﻣد ﺷده اﺳت .ﺻدھﺎ ھزار آﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺟﺎره ای از دھﮫ  1990ﻓروﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت و در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ اﮐﻧون ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﻧوﺑت ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ
ﺑرای درﯾﺎﻓت آﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺟﺎره ای ھﺳﺗﻧد .ﺻف ھﺎ در ده ﺳﺎل اﺧﯾر دو ﺑراﺑر ﺷده اﺳت.
ﻣﺳﺗﺎﺟران ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ از درآﻣد ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردارﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﯾﺷﺗری از درآﻣد ﺧود را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و وﯾﻼ ھﺎ ﺑرای ﻣﺳﮑن ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺷرﮐتھﺎی اﺟﺎره
دھﻧده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳودھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺳﮑن ،ﯾﮏ ﺣق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ھﻣﮫ اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ!
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺣﻣﻼ ٍ
ت 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 در ﺳراﺳر ﺳوﺋد از ﺳوی ﮐﻣﭘﯾن اﻋﻼم ﺷده اﺳت
روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩آﭘرﯾل  ،ﺳﺎﻋت  ١۴.٣٠ﺗﺎ  ١۵.٣٠در ﺳرﮔل ﺗوری ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺷورا ـ اﺳﺗﮑﮭﻠم
 ٢٨ﻣﺎرچ ٢٠٢٢

