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دوباره بھ خیابان می آئیم! 

 کمپین بر علیھ گرانی خانھ ھای اجاره ای ادامھ دارد! 
در سال 2021، با اعتراضات گسترده علیھ تالش 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. 
سیاست مسکِن جاری باعث کمبود مسکن، ازدحام بیش از حد، ناامنی و جداسازی مناطق 
پر درآمد و کم درآمد شده است. صدھا ھزار آپارتمان اجاره ای از دھھ 1990 فروختھ 
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 معموال از درآمد کمتری برخوردارند، نسبت بیشتری از درآمد خود را 
نسبت بھ صاحبان خانھ ھا و ویال ھا برای مسکن پرداخت میکنند و شرکتھای اجاره 

دھنده در حال حاضر سودھای کالنی کسب میکنند. 
مسکن، یک حق اجتماعی برای ھمھ است نھ یک کاال! 

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 در سراسر سوئد از سوی کمپین اعالم شده است 

روز شنبھ ٩ آپریل ، ساعت ١۴.٣٠ تا ١۵.٣٠ در سرگل توری تجمع می کنیم. 
شورا ـ استکھلم 
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