به ما کمک کنید تا دولت
را تغییر دهیم.

آیا موافقید هستید که به سوئدی نیاز داریم که با ارزشهای واال شناخته شود؟ اینکه متام
مردم باید حق داشته باشند کنرتل زندگی خودشان را به دست بگیرند ولی آزادی ،مسئولیت
نیز به همراه میآورد؟ پس ارزشهای اولیه مشرتکی داریم.
این وظیفه سیاستمداران است که رشایطی مطلوب برای زندگی مناسب مردم ایجاد کنند .ما باید نیروی
پلیس را تقویت کنیم ،نظام بهداشت و درمان را بهبود دهیم و از سیستم آموزشی برخوردار باشیم که در
آن مانعی برای هیچکس وجود نداشته باشد و هیچکس به فراموشی سپرده نشود .به همین دلیل است
که به دولت جدیدی نیاز داریم .یک دولت ائتالفی!
در تالش برای حرکت به سوی یک سوئد بهرت ،ایفای نقش کنید! www.kristdemokraterna.se/blimedlem

file

facebook.com/kristdemokraterna
اینستاگرام@buschebba :
توئیرت@kdriks :@buschebba ،

باید بتوانید
روی سوئد حساب کنید
 – Farsiفارسی

مهمترین مسائل ما
ارزشهایی که میتوانید به آنها اعتامد کنید

سازندگان جامعه محلی

 KDیک حزب ایدئولوژیک است .ما یک حزب طرفدار آزادی اراده و

ما دموکرات مسیحیها ،بر خالف لیربالها و سوسیالیستها،

دوستدار بازار آزاد هستیم که روی مسئولیت انسانهای همتای خویش

هیچیک از اندیشههای آرمانی در مورد اینکه جامعه به چه

حذف مسئولیت شورای محلی برای بیامرستانها

«نه» به سهمیه مرخصی والدین

تأکید داریم .ما به دنبال مالیاتبندی منطقی هستیم و میخواهیم از

تبدیل خواهد شد را پنهان منیکنیم .هیچ طرح منفردی وجود

توزیع خدمات بهداشت و درمان در  21شورای محلی مختلف ،ناکارآمد و نابرابر

خانوادهها بهرت از هر کسی میدانند کدام راهکار برایشان مناسب است.

است .اگر دولت مسئولیت اصلی خدمات بهداشت و درمان را بپذیرد ،میتوانیم

به همین دلیل است که به سهمیه مرخصی والدین «نه» میگوییم

اتالف پول افراد پرداختکننده مالیات جلوگیری مناییم ،و بین آنچه که

ندارد .بلکه بر اساس ارزشهای واال عمل میکنیم .انسان

زمانهای انتظار خدمات بهداشت و درمان را کوتاهتر کنیم و خدمات کیفی در

و به مرخصی والدین بی قید و رشط «بله» خواهیم گفت .همچنین

وظیفه سیاست هست و آنچه که وظیفه سیاست نیست ،حد و مرز

بینقص وجود ندارد و در نتیجه جامعه کامل نیز وجود نخواهد

اختیار همگان قرار دهیم.

میخواهیم مالیاتها را برای خانوادههای دارای فرزند کاهش دهیم.

قائل میشویم .ما «کریدور فکری» را از بین بردیم ،جنبش عمومی

داشت .ما در جستجوی یک جامعه خوب ،گروههای فردی

ما موجب ابطال «توافقنامه دسامرب» شد ،ما تالش کردهایم تا دولت

یا جمعی را نادیده منیگیریم ،بلکه مترکز بیشرتی بر جوامع

ساخنت خانههای بیشرت برای ساملندان

استخدام  10,000افرس پلیس بیشرت

چپگرا را در دوره حاکمیتاش منحل کنیم ،ما نیروی محرک پشت

محلی طبیعی داریم که در این بین وجود دارند :رشیک زندگی،

خط مشی کنونی تا سال  2030منجر به کمبود فضای خانه ساملندان

ما میخواهیم با ایجاد رشایط کاری بهرت ،حقوق باالتر و استخدام

افشاگری( #transportgateرسوایی حمل و نقل) بودیم که موجب

خانواده ،همکاران ،دوستان ،همسایگان ،کلیساها ،رشکتها،

برای  20,000نفر ساملند خواهد شد .این بدان معناست که نخواهیم

افرسهای پلیس بیشرت ،بحران پلیس به وجود آمده در چند سال اخیر را

عزل دو وزیر گردید .از سال  1991که وارد  Riksdagشدیم ،همواره

انجمنها و خیریهها .ما سازندگان جامعه محلی هستیم.

توانست مراقبتهای مناسب را در اختیار متام افراد ساملند قرار دهیم.

معکوس کنیم .سوئد به  10,000افرس پلیس بیشرت نیاز دارد.

بخشی پایدار از متام دولتهای راست میانه بودهایم .با حامیت از ما،
میدانید از چه جایگاهی برخوردار خواهید بود .به عنوان بخشی از
این مجموعه ،حزبی را در اختیار دارید که از این شجاعت برخوردار

راه جلوگیری از این کمبود ،ساخت اقامتگاههای بیشرت است.

تقویت وضعیت مالی ساملندان
لغو مالیات حقوق بازنشستگی و کاهش مالیات

است تا ارزشهای مهرورزانه را در اولویت قرار دهد .ایمنی ،بهداشت

برای ساملندانی که مایلند کار کنند .افزایش یارانه

و درمان ،و رفاه اجتامعی.

مسکن و سقف اجاره.

توقف اتالف
پولی که میتواند برای رفاه اجتامعی مورد استفاده قرار گیرد ،در حال
حارض رصف یارانههای گزاف ،کمکهزینههای بی حساب و کتاب و
پروژههای ساختامنی گرانقیمت شهرداری میشود .هدف ما
این است که این روند را متوقف کنیم.

پیشداوریها
برای دموکرات مسیحی بودن ،لزومی ندارد فردی مذهبی باشید .باور داشنت به خط مشی حزب ما کامالً کافی است .تصویر حزب ما
به عنوان حزبی متعصبتر و مذهبیتر از سایر احزاب مانند میانهروها ،سوسیال دموکراتها و لیربالها ،یا به عنوان رأیدهندگان به
پرهیزگاری مفرط ،تنها یک باور نادرست است .با این حال ،هرگز سعی نکردهایم این حقیقت را پنهان کنیم که خط مشیهای ما مبتنی
بر شالودهای پایدار هستند که در طول زمان استوار باقی میمانند و ارزشهای یهودی-مسیحی ،اساس آن را تشکیل میدهند.

تشکیالت رفاه اجتامعی سوئد به چه دردی میخورد اگر زمانی
که به خدمات بهداشت و درمان نیاز داریم نتوانیم به دریافت
آن اعتامد داشته باشیم؟ اگر از افراد ساملند و بیامر مراقبت
نکنیم؟ اگر برای آنچه که درست است بهپا نخیزیم ،جامعه به هدف درست
نخواهد رسید.

رهرب دموکراتهای مسیحی

EBBA BUSCH THOR

