
AUTA MEITÄ 
VAIHTAMAAN 
HALLITUS.
Tuleeko sinun mielestäsi Ruotsia hallita hyvien arvojen  
mukaisesti? Että kaikilla ihmisillä on oltava oikeus päättää 
omasta elämästään ja että vapauteen liittyy myös vastuuta?   
Siinä tapauksessa sinulla on varmasti samat perusarvot  
kuin meillä.

Politiikan tehtävänä on luoda hyvät edellytykset, jotta ihmiset 
voivat elää hyvää elämää. Meidän on vahvistettava poliisivoimia, 
parannettava terveydenhuoltoa ja järjestettävä koulutus, jossa 
ketään ei pidätellä eikä ketään jätetä jälkeen. Siksi haluamme  
uuden hallituksen. Yhteishallituksen!

Tule sinäkin mukaan työhön paremman Ruotsin puolesta!  
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

facebook.com/kristdemokraterna 
Instagram: @buschebba 
Twitter: @kdriks, @buschebbafil

LUOTTAMAAN RUOTSIIN
SINUN ON PYSTYTTÄVÄ

Finnish – Suomi



EBBA BUSCH THOR
KRISTILLISDEMOKRAATTIEN PUOLUEJOHTAJA

KD on ideapuolue. Olemme vapaamielinen 
ja markkinaystävällinen puolue, joka samalla 
korostaa kanssaihmisten vastuuta. Haluamme 
kohtuulliset verot ja välttää verovarojen 
tuhlaamista, ja korostamme sitä, mikä 
on politiikan tehtävä ja mikä ei. Olemme 
avanneet ovia uusille mielipiteille, kumosimme 
joulukuun sopimuksen (DÖ), olemme 
yrittäneet kaataa vasemmistohallitusta koko 
vaalikauden ajan, olimme liikkeellepaneva 
voima #transportgatessa, joka syrjäytti kaksi 
ministeriä. Olemme istuneet vakaasti kaikissa 
ei-sosialistisissa hallituksissa siitä lähtien, kun 
tulimme parlamenttiin vuonna 1991. Tiedät, 
missä olemme. Kaupan päälle saat puolueen, 
joka uskaltaa asettaa pehmeät arvot etusijalle. 
Turvallisuuden, terveyden ja huolenpidon.

Toisin kuin liberaalit ja sosialistit, me 
kristillisdemokraatit emme usko utopiaan 
siitä, millaisen yhteiskunnan tulisi olla. 
Ei ole valmiita vastauksia, joihin pyrkiä. 
Sen sijaan toimimme hyvien arvojen 
mukaisesti. Ei ole täydellisiä ihmisiä eikä 
täydellisiä yhteiskuntia. Pyrkiessämme 
kohti hyvää yhteiskuntaa emme sivuuta 
yksilöä tai kollektiivia, mutta keskitymme 
enemmän yhteisöihin niiden välillä; 
elämänkumppaniin, perheeseen, 
kollegoihin, ystäviin, naapureihin, 
kirkkoihin, yrityksiin, yhdistyksiin ja 
hyväntekeväisyysjärjestöihin. Olemme 
yhteiskunnan rakentajia.

ARVOT, JOIHIN VOIT LUOTTAA YHTEISKUNNAN RAKENTAJAT

Sinun ei tarvitse olla uskonnollinen ollaksesi kristillisdemokraatti. Riittää hyvin, että uskoo 
politiikkamme. Kuva meistä maltillisia, sosiaalidemokraatteja, liberaaleja tai nukkuvia 
hurskaampina ihmisinä on pelkkä myytti. Emme kuitenkaan ole koskaan peitelleet sitä, että 
politiikkamme perustuu juutalaiskristillisten arvojen vakaalle pohjalle, joka kestää aikaa. 

ENNAKKOLUULOJA

10 000 poliisin palkkaaminen
Haluamme poistaa viime vuosien 
poliisikriisin paremmilla työehdoilla, 
korkeammilla palkoilla ja lisäämällä 
poliisien määrää. Ruotsi tarvitsee  
10 000 poliisia lisää.

Ei kiintiöitä 
vanhempainvakuutukselle
Perheet tietävät itse, mikä ratkaisu on 
heille paras. Siksi sanomme ei vanhem-
painvakuutuksen kiintiöinnille ja kyllä  
täysin ilmaiselle vanhempainvakuutuk-
selle. Haluamme myös alentaa lapsi-
perheiden verotusta. 

Tuhlailun lopettaminen
Tuhlaamme rahaa, joka voitaisiin 
sijoittaa hyvinvointiin kalliiden  
 avustusten, väärin kohdistettujen  
  tukien ja kuntien kerskarakenta- 
   misen sijaan. Tälle haluamme  
    tehdä lopun.

Vanhainkotipulan poistaminen
Vuonna 2030 tulee 20 000 henkilöltä puut-
tumaan vanhainkotipaikka. Sen takia emme 
voi tarjota kaikille arvokasta vanhusten-
huoltoa. Vanhainkotipula on rakennettava 
pois.

Vanhusten talouden  
vahvistaminen
Eläkeläisveron lakkauttaminen  
ja verotuksen alentaminen  
ikääntyneiltä, jotka vielä  
haluavat tehdä töitä.  
Nostetaan asumistukea  
ja vuokrakattoa. 

Maakäräjien sairaalavastuun 
poistaminen
Sairaalahoidon jakaminen 21 eri maakäräjille 
on tehotonta ja epätasa-arvoista. Voimme lyhen-
tää hoitojonoja ja tarjota kaikille laadukasta 
hoitoa, jos valtio ottaa päävastuun hoidosta.

TÄRKEIMMÄT  
KYSYMYKSEMME

  Minkä arvoinen hyvinvointivaltio Ruotsi on,  
  jos emme voi luottaa siihen, että saamme  
    hoitoa silloin, kun sitä tarvitsemme. Jos emme 
huolehdi niistä, jotka ovat vanhoja ja sairaita. Jos emme 
puolusta sitä, mikä on oikein, yhteiskuntamme pirstaloituu.


