
AUTA MEITÄ 
MUUTTAMHAAN 
HALLITUSTA.
Oleks sie sammaa mieltä ette met tarttema Ruottin jotako 
leimaa hyvät värteerinkit? Ette kaikila ihmisillä pittää olla  
oikeus päättää oman elämän yli, mutta ette vaphauen  
matkassa kansa seuraa eesvastuu?   
Silloin sie varmasti jaat samoja perusvärteerinkiä  
ko mitä meilä oon. 

Politiikan tehtävä oon ette lua hyviä etelytyksiä ihmisille ette 
ellää hyvän elämän. Met häymä vahvistaa polisia, parantaa 
hoitoa ja pittää koulua jossako kethään ei piätetä takashiin 
eikä kethään jätetä jälkhiin. Sen takia met halvaama uuen 
hallituksen. Aliansihallituksen!

Ole sieki matkassa tekemässä töitä pareman Ruottin eestä!  
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

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

LUOTTAA RUOTHIIN.
SIE PIÄT SAATTAA 

Meänkieli



EBBA BUSCH THOR
KRISTIDEMOKRAATITTEN PARTTIOJOHTAJA

KD oon iteaparttio. Met olema vapamielinen 
ja markkinaystävälinen parttio joka samala 
painottaa eesvastuutta meän lähi-ihmisistä. 
Met halvaama kohtuuliset verot ja välttää 
verorahoitten tuhlaamista ja met painotamma 
mikä oon politiikan tehtävä ja mikä ei 
ole. Met revimä mielipiekoritoorin, meän 
ruuhonjuuret otit pois DÖ:n, met olema 
yrittänheet kaataa vasemistohallituksen, koko 
mantaattiperiuutina, met olima jouvuttamassa 
#transportgate ette kaks ministeriä panthiin 
pois. Met olema istunheet pysyvästi kaikissa 
porvarihallituksissa siittä saakka ko met 
pääsimä valtiopäivile 1991. Sitä tietää mitä 
met tykkäämä. Kaupantekiäksi sitä saapii 
parttion joka tohtii panna net pehmeät arvot 
etusiihaan. Turvalisuus, hoito ja huolto. 

Toisin ko liperaalit ja sosialistit met 
kristidemokraatit emmä usko mihinkhään 
ytopiihaan minkälaiseksi yhtheiskunta 
tullee. Ei ole olemassa faasittia johonka 
sihata. Met akeraama sen siihaan 
hyvistä värteerinkistä lähtien. Niitä 
ei ole perfektiä ihmisiä eikä perfektiä 
yhtheiskuntia. Ko met yritämmä saaja 
hyvvää yhtheiskuntaa met emmä 
jätä syrhjään intiviitiä ja kolektiiviä, 
mutta fukyseeraama enämpi niishiin 
yhtheishöin joitako oon niitten välissä; 
elämänkumppanhiin, perheesheen, 
työkavehriin, kavehriin, kranhiin, 
kirkhoin, yritykshiin, föreninkhiin ja hyvä
ntekeväisyysorganisasuuhniin. Met olema 
yhtheiskuntarakentajia.

VÄRTEERINKIÄ JOIHIINKO  
SIE SAATAT LUOTTAA

YHTHEISKUNTARAKENTAJAT

Ei sitä tartte olla uskovainen ette olla kristidemokraatti. Se riittää hyvinki ette sitä uskoo 
meän prinsiippiohjelmaa. Kuva meistä uskovaisempinna ihmisinnä ko muteraatit, 
sosiaalidemokraatit, liperaalit elikkä soffanmakkaajat ei ole ko myytti. Met emmä 
kuitenkhaan ole koskhaan piilottanheet ette meän politiikka rakentautuu vahvan  
pohjan päälä joka kestää yli aijan, juutalais-kristityilä värteerinkillä pohjana. 

ENNAKKOLUULOT

Palkata 10 000 lissää polisia. 
Met halvaama kääntää viimi vuositten 
polisikriisin paremilla työehoila, 
korkeamilla palkoila ja useamilla 
polisityöläisilä. Ruotti tarttee  
10 000 enämpi polisia. 

Met emmä halvaa 
vanhuustenvakkuutuksen jakelua. 
Perheet tietävät itte mikä ratkasu 
oon paras justhiins heile. Sen takia 
met sanoma ei siiheen ette jakkaa 
vanhuustenvakkuutusta ja joo kokohnaans 
vaphaale vanhuustenvakkuutukselle. Met 
halvaama kansa laskea veroa lapsiperheile. 

Topata tuhlaamista. 
Rahat jokka saattasit mennä 
hyvinvointhiin tuhlathaan tyyhriishiin  
 avustukshiin, väärinsuunathuin  
  sypvensuuhniin ja kunnalishiin  
    kehumisrakenukshiin. Sen met  
      halvaama topata. 

Rakentaa pois vanheemitten 
asuntopulan.
Tämän päivän politiikala tullee uupumhaan 
20 000 vanheemitten asuntopaikkoja 2030. 
Silloin met emmä tule pystymhään tarjoahmaan 
kaikile arvosaa vanheempainhuoltoa. 
Vanheemitten asuntopulan pittää rakentaa pois.

Vahvistaa vanheemitten 
ekonomiita. 
Ottaa pois pansunääriveron  
ja laskekaa veroa  
vanheemille jokka  
halvaavat olla töissä.  
Nostaa asuntolissäystä  
ja hyyrykattoa. 

Lopettaa maakäräjän sairalanvastuuen.
Ette jakkaa sairalanhoitoa 21 eri maakärähjiin 
ei ole efektiiviä eikä tasavertasta. Met 
saatama lyhentää hoitojonoja ja antaa 
kaikile kvalitatiivin hoijon jos valtio ottaa 
yli päävastuuen hoijosta. 

MEÄN TÄRKEIMÄT  
KYSYMYKSET

  Minkäs arvonen hyvinvointimaa Ruotti oon  
  jos met emmä saata luottaa siiheen ette met saama  
    hoitoa ko met tarttema. Jos ei oteta halthuun sitä joka 
oon vanhaa ja sairas. Jos met emmä puolusta sitä mikä oon 
oikein, silloin yhtheiskuntayhtheisö hajoaa. 


