
ساعدنا يف تغيري الحكومة
هل توافق عىل أننا نحتاج إىل سويٍد تحيا عىل قيم صالحة؟ قيم تكفل حق كل الناس يف أن 

يحددوا وحدهم مالمح حياتهم ولكن مع مثل هذه الحرية تظهر أيًضا املسؤولية؟   ثم أننا 

ندين بنفس القيم األساسية.

من واجب الساسة تهيئة الظروف املالمئة ليحيا األفراد حياة كرمية. يجب أن نعمل عىل تقوية الرشطة 

وتحسني الرعاية الصحية والنظام التعليمي حيث ال يتم إهامل شخص أو التغافل عنه. ولهذه األسباب 

نحن نريد حكومة جديدة. حكومة ائتالفية!

شارك يف العمل نحو تحسني األوضاع يف السويد!

www.kristdemokraterna.se/blimedlem

facebook.com/kristdemokraterna

Instagram: @buschebb

Twitter: @kdriks, @buschebba

االعتامد عىل السويد
ينبغي أن تتمكن من

fileArabic – ةيبرعلا ةغللا



EBBA BUSCH THOR
قادة الحزب الدميقراطي املسيحي

الحزب الدميقراطي املسيحي هو حزب إيديولوجي . نحن نؤمن بالحرية و 

نظام السوق ولكننا نعتقد أيضا أننا جميعا نتحمل مسؤولية بعضنا تجاه 

البعض. نحن نسعى إىل تطبيق رضائب مقبولة ونريد منع تبديد أموال 

دافعي الرضائب ونضع خطًا فاصاًل بني املباح واملحظور يف واجبات رجال 

السياسة. لقد حطمنا ظاهرة "حدود التعبري عن اآلراء السياسية"، حيث 

أبطلت حركتنا الشعبية اتفاق ديسمرب وحاولنا حل الحكومة اليسارية 

خالل فرتة والية الحكم وكنا نحن القوة الدافعة الساعية خلف نرش 

#transportgate التي أدت إىل عزل اثنني من الوزراء. لطاملا كنا الطرف 

الذي يتمتع باالستقرار يف كل حكومات اليمني-الوسط منذ انضاممنا إىل 

الربملان السويدي يف عام 1991. أنت تعرف أين تقف معنا. من املزايا 

التي ستحصل عليها، أنك تتعامل مع حزب ميلك الشجاعة الكافية إلعطاء 

األولوية للقيم غري املادية. األمن والرعاية الصحية والعناية

عىل النقيض من الليرباليني واالشرتاكيني، ال نرتكن إىل أي 

أهداف مثالية وهمية سيحققها املجتمع. ال يتم االقتصار عىل 

خطة واحدة. بداًل من ذلك نحن نترصف وفًقا للقيم الحسنة. 

ليس هناك برش مثاليون خالون من العيوب وليست هناك 

مجتمعات مثالية خالية من العيوب. يف إطار السعي نحو بناء 

مجتمع صالح، ال نتجاهل الفرد وال الجامعة ولكن يزداد تركيزنا 

عىل املجتمعات الطبيعية التي تنحرص بني: رشيك الحياة، 

العائلة، الزمالء، األصدقاء، الجريان، الكنائس، الرشكات، الروابط، 

الجمعيات الخريية. نحن بناة املجتمع.

بُناة املجتمعقيم تستطيع أن تثق بها

ليس بالرضورة أن تكون شخًصا متديًنا يك تنضم إىل الحزب الدميقراطي املسيحي. يكفي جًدا أن تؤمن مببادئ 

حزبنا. الصورة السائدة عنا بأننا أكرث تديًنا من األحزاب املعتدلة واالشرتاكية الدميقراطية والليربالية أو أولئك 

املمتنعني عن التصويت هي صورة وهمية خاطئة. وعىل الرغم من ذلك، فنحن ال نحاول أبًدا إخفاء الحقيقة بأن 

سياستنا ترتكز عىل أساس ثابت يعتمد عىل القيم اليهودية املسيحية

 

التصورات املسبقة

توظيف 10000 ضابط رشطة آخرين

نريد أن حل مشكلة أزمة الرشطة التي ظهرت يف األعوام القليلة املاضية 

من خالل تحسني ظروف العمل وزيادة الرواتب وزيادة أعداد ضباط 

الرشطة. تحتاج السويد إىل توظيف 10000 ضابط رشطة إضافيني.

دع للدولة إدارة الرعاية الصحية

العائالت تعرف الحل األفضل واألنسب لهم. ولهذا السبب نقول "ال" لكوتة 

اإلجازة الوالدية و"نعم" إلجازة والدية دون تحفظات. نريد أيًضا خفض 

الرضائب عىل العائالت التي لديها أطفال. 

إيقاف الهدر

يتم هدر املال الذي ميكن االستعانة به لتحقيق الرفاهية عىل إعانات 

مكلفة ومنح ال تذهب إىل املسارات املناسبة ومرشوعات بناء مكلفة 

وغري ُمجدية. نحن نريد إيقاف ذلك الهدر.

بناء املزيد من املنازل لكبار السن

ستؤدي السياسة الحالية إىل نقص يف مساحات منازل تقديم خدمات 

التمريض لحوايل 20000 شخص من كبار السن بحلول عام 2030. ويعني 

ذلك أننا لن نتمكن من تقديم رعاية جيدة لكل شخص من كبار السن. 

وخري وسيلة لعالج هذا النقص والقصور هو بناء املزيد من املساكن لهم.

تحسني الدعم املايل لكبار السن

إلغاء رضيبة املعاش وخفض الرضائب عىل كبار 

السن الذين يرغبون يف العمل. رفع إعانات 

اإلسكان والتأجري. 

استبعاد املجالس البلدية للمقاطعات عن 

مسؤولية املستشفيات

يفتقر توزيع مسؤولية الرعاية الصحية يف 21 مجلس بلدي باملقاطعات 

املختلفة إىل الكفاءة والعدالة. نستطيع تقصري فرتات االنتظار من أجل 

الحصول عىل الرعاية الصحية ومنح الجميع رعاية ذات جودة عالية إذا 

تحملت الدولة املسؤولية األساسية عن الرعاية الصحية.

أهم قضايانا

ما الرفاهية التي تستحقها دولة السويد إذا مل 

نستطع االعتامد عىل الرعاية التي نحصل عيها 

عندما نحتاجها؟ إذا مل نرعى كبار السن واملرىض؟ 

إذا مل ننارص الحق، فإن املجتمع سينهار.


