
11 Eylül’de Yerel Seçimler’de oyunuzu bize verin 

Mücadele başlıklarımız:
• Tüm emekçiler için, kölelik koşullarından ve ırk ayrımından arındırılmış güvenceli iş ve toplu iş 

sözleşmesi hakkı,
• Barınma, kira ve temel gıda fiyatlarındaki artışların durdurulması, çocuk yardımlarının, gelir desteğinin 

ve emeklilik aylıklarının arttırılması,
• Herkes için, her yurttaş için kar amacı gütmeyen eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti,
• Tüm çocuklar için eşit, kaliteli ve ücretsiz eğitim hakkı,
• Savaşa ve militarizme karşı amasız fakatsız mücadele, İsveç’in NATO üyesi olmasına HAYIR!
• Sınıf ayrımına karşı mücadele: Piyasanın borçlarını büyük sermaye ve milyarderler ödesin, kavgamız 

kamu mülkiyetine alınacak şirketlerin özerk işçi birlikleri tarafından yönetildiği demokratik sosyalist 
bir cumhuriyeti kurmak içindir.

RS diğer partilerden farklı olarak, mücadeleyi sokaklarda, 
mahallelerde ve iş yerlerinde örgütlemektedir:
• Partimiz “Rant Odaklı Kira’ya Hayır” (No to Market 

Rent Network) dayanışma ağının öncü ve itici 
gücüdür. Kiralarda 30-90% civarında gerçekleşmesi 
öngörülen fiyat artışları, geçtiğimiz bahar aylarında 
örgütlediğimiz, hükümet üzerinde baskı kurarak kira 
düzenlemesinde geri adım atılmasını sağlayan 200’ü 
aşkın protesto gösterisi sayesinde engellenmiştir.

• Partimiz, Luleå’da binlerce velinin ve öğrencinin katılımı 
ile organize ettiğimiz kitlesel eylemler sayesinde birçok 
okulun kapanmasının önüne geçilmiştir.  Yine burada, 
belediye meclisindeki ısrarlı ve kararlı mücadelemiz 
sayesinde yaşlı bakım evlerindeki emekçilerin 
enfeksiyonlara karşı korunabilmesi amacıyla daha kaliteli 
ve güvenilir koruyucu ekipman sağlanmasını başarmıştır.

• RS, Haninge’de verdiği mücadele sayesinde, belediye 
emekçilerinin sağlık sigortalarındaki ve okul öncesi eğitim 
ödeneklerindeki kesintileri engellemeyi başarmış, ayrıca 
birçok kültür merkezi ve kütüphaneyi kapanmaktan, 
birçok ormanlık alanı yok olmaktan kurtarmıştır.

• Tüm ülke sathında ırkçılığa, savaşa, cinsiyetçiliğe, 
çevre ve iklim krizine (örneğin madenler), sağlık 
bütçesindeki kesintilere ve adaletsizliğe karşı eylemleri 

bilfiil düzenlemiş ve içinde yer almıştır.
• Örgütümüz, grevdeki işçiler ile dayanışmak, oturum 

izni için mücadele eden göçmenlerin yanında yer 
almak, tüm sendikal hareketler ile enternasyol 
dayanışma, kadın hareketi ve direnişi, muhalif ve siyasi 
tutsakların sesini duyurabilmek adına var gücümüz ile 
mücadele etmiştir.

Düzen siyasetinin aktörlerinin aksine, tüm üyeleri 
sıradan bir emekçiden daha fazlasını kazanmayan ve 
düzen siyasetinin örtülü ayrıcalıklarını kabul etmeyen 
insanlardan oluşan tek partiyiz.

Partimiz, 30’u aşkın ülkede partileri ve grupları olan 
Enternasyonal Sosyalist Alternatif hareketinin bir üyesidir. 
Rusya’nın Ukrayna işgaline ve gerek ABD’nin gerekse de 
NATO’nun başlattığı acımasız emperyalist savaşlara karşı 
kararlı bir şekilde mücadele yürütmekteyiz. 
Partimizin siyasi hattı, halkın ve doğanın ihtiyaçları 
doğrultusunda demokratik sosyalist bir planlamayı hayata 
geçirebilmek için, kapitalizmi ve emperyalizmi ortadan 
kaldırmak üzerine kurulmuştur. 

Yerel seçimlerde oyunuzu RS’e verin! (BEYAZ OY 
PUSULASI).

Turkiska



Kimler oy kullanabilir?
Yerel/bölgesel seçimler (Belediye ve bölge meclisleri)
AB (Avrupa Birliği) dışı ülke vatandaşları, İsveç’te en 
az 3 yıl boyunca kayıtlı yaşadıkları takdirde yerel ve 
bölgesel seçimlerde oy kullanmaya hak kazanırlar. 
İsveç’te oturum kaydını gerçekleştirmiş olan AB 
vatandaşlarının da yine bu seçimlerde oy kullanma 
hakkı bulunmaktadır.

Tüm yurttaşlarımızı, alın teri ile hayatını kazanan tüm 
emekçileri Yerel Seçimler’de RS’e (beyaz oy pusulası), 
Genel Parlamento Seçimleri’nde (sarı oy pusulası) ve 
Bölge Seçimleri’nde (mavi oy pusulası) Sol Parti’ye/
Vänsterpartiet  oy vermeye çağırıyoruz. 

Oy kartı nedir ve ne zaman elime geçer? 
24 Ağustos itibari ile tüm seçmenlerin oy kartları 
posta adreslerine gönderilmiş olmalıdır. Bu tarihe 
kadar oy kartınız size ulaşmadıysa lütfen yaşadığınız 
şehrin belediye yetkilileri veya şehir yönetim bürosu 
(Länsstyrelsen) ile temasa geçiniz.

Nerede oy kullanabilirim?
24 Ağustos itibari ile erken oy kullanma işlemi 
başlamaktadır (belediyenizin web sitesinde erken oy 
kullanım lokasyonlarını öğrenebilirsiniz). 11 Eylül 
seçim gününde ise oy kartınızda belirtilen lokasyonda 
oyunuzu kullanabilirsiniz.

Posta yolu ile oy kullanma:
Erken oy kullanma yerlerinde veya seçim günü seçim 
sandıklarında oy kullanma imkanınız yok ise, posta 
yolu ile de oy kullanmanız mümkündür. 8 Ağustos 
tarihinden itibaren val.se sitesine girerek posta yolu ile 
oy kullanmak istediğinizi belirtmek yeterli olacaktır. 

Oy kullanabilmek için yanımda ne 
bulundurmalıyım?
Oy kartınız, kimlik kartınız (pasaport, ehliyet veya 
İsveç kimliği), ve oy kullanmak istediğiniz partinin oy 
pusulasını bulundurmanız yeterli olacaktır. Belirtilen 
geçerli kimlik kartlarından hiçbirine sahip değilseniz, 
geçerli kimlik kartına sahip bir yakınınız sizin 
kimliğinizi doğrulayabilir.

Nasıl oy kullanacağımız hakkında sıkça 
sorulan sorular ve cevapları:


