POMOZITE NAM DA
PROMIJENIMO VLADU.
Slažete li se da nam je potrebna Švedska koju karakteriziraju
dobre vrijednosti? Da svi ljudi trebaju imati pravo odlučivanja
o svom životu, ali da uz slobodu dolazi i odgovornost?
Tada dijelimo jednake osnovne vrijednosti.
Političari su dužni stvoriti povoljne uvjete za dobar život ljudi.
Moramo ojačati policiju, poboljšati zdravstvenu skrb i imati
školski sustav u kojemu nitko ne zaostaje i nitko neće biti
napušten. Za to nam je potrebna nova vlada. Vlada saveza!
Odigrajte svoju ulogu u stvaranju bolje Švedske!
www.kristdemokraterna.se/blimedlem
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facebook.com/kristdemokraterna
Instagram: @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba

MORATE BITI U
MOGUĆNOSTI OSLONITI
SE NA ŠVEDSKU
Croatian – Hrvatsko

VRIJEDNOSTI KOJIMA
MOŽETE VJEROVATI

GRADITELJI
ZAJEDNICE

KD je ideološka stranka. Mi smo slobodarski i tržišno usmjerena stranka koja
naglašava odgovornost za naše bližnje.
Tražimo razumno oporezivanje i želimo spriječiti rasipanje novca poreznih
obveznika i povlačimo crtu između onoga
što jest i što nije dužnost politike. Srušili
smo ‘koridor mišljenja’, naš lokalni pokret
poništio je Prosinački sporazum; pokušali
smo raspustiti ljevičarsku vladu tijekom
mandata; bili smo pokretačka snaga koja
je razotkrila #transportgate u kojem su
svrgnuta dva ministra. Stabilan smo dio
svih vlada desnog centra otkad smo ušli
u Riksdag u 1991. S nama znate na čemu
ste. Dobit ćete stranku koja ima hrabrosti
dati prednost socijalnim vrijednostima.
Sigurnost, zdravstvo i dobrobit.

Za razliku od liberala i socijalista,
mi kršćanski demokrati nemamo
utopijske ideje o budućnosti društva.
Ne postoji nacrt za to. Umjesto toga,
ponašamo se na temelju dobrih vrijednosti. Nema savršenih ljudi i nema
savršenih društava. U našoj potrazi
za dobrim društvom ne ignoriramo ni
pojedinca niti kolektiv, već se fokusiramo na prirodne zajednice koje
postoje između: životnih partnera,
obitelji, kolega, prijatelja, susjeda,
crkve, tvrtke, udruga i dobrotvornih
društava. Mi smo graditelji zajednice.

PREDRASUDE
Ne moraš biti religiozan da bi bio kršćanski demokrat. Vjerovanje u našu stranku je
dovoljno dobro. Slika nas kao pobožnijih od moderata, socijaldemokrata i liberala
ili kao birača apstinencije, samo je mit. Međutim, nikada nismo pokušali sakriti
činjenicu da se naša politika temelji na stabilnoj zakladi koja je ostala čvrsta,
s judaokršćanskim vrijednostima kao kamenom temeljcem.

NAŠA NAJVAŽNIJA
PITANJA
Uklanjanje odgovornosti
Županijskog vijeća za bolnice
Distribucija zdravstvene skrbi u 21 različitom
županijskom vijeću neučinkovita je i
nepravedna. Ako država preuzme primarnu
odgovornost za zdravstvenu skrb, možemo
skratiti vrijeme čekanja u zdravstvu i svima
dati kvalitativnu njegu.

Graditi više domova za starije osobe
Trenutna politika će od 2030. godine rezultirati
nestašicom prostora za staračke domove za
20.000 starijih osoba. To znači da nećemo biti u
mogućnosti ponuditi svima dobru skrb za starije
osobe. Način da se spriječi ovaj nedostatak je
izgraditi više zgrada.

Pojačati financije
starijih osoba
Ukinuti mirovinski porez
i smanjiti porez za starije
osobe koje žele raditi.
Podizanje stambenih
subvencija i maksimalnih
stanarina.

Koliko vrijedi Švedska socijalna država ako se
ne možemo osloniti na primanje njege kada
nam treba? Ako se ne brinemo o starijima
i bolesnima? Ako ne ustanemo za ono što je ispravno,
društvo će propasti.

‘ Ne ‘ kvotama za roditeljski dopust
Obitelji najbolje znaju koje rješenje je
prikladno za njih. To je razlog zašto
kažemo ‘ne’ kvotama za roditeljski dopust
i ‘da’ bezuvjetnom roditeljskom dopustu.
Također, želimo smanjiti poreze za obitelji
s djecom.

Zaposliti 10.000 dodatnih policajaca
Želimo preokrenuti političke krize
posljednjih nekoliko godina s boljim
radnim uvjetima, višim plaćama i više
policijskih službenika. Švedskoj treba
10.000 dodatnih policijskih službenika.

Zaustavite rasipanje
Novac koji bi se mogao koristiti za
dobrobit troši se na skupe subvencije,
zalutale subvencije, i općinskog bijelog
slona u izradi projekata. Namjeravamo
ovo zaustaviti.
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