
HÜKÜMETİ 
DEĞİŞTİRMEMİZE 
YARDIM EDİN.
İyi değerleriyle ön plana çıkan bir İsveç’e ihtiyacımız olduğuna 
siz de inanıyor musunuz? Her insanın kendi hayatından sorumlu 
olması gerektiğini, ancak bu özgürlüğün beraberinde bir 
sorumluluk getirdiğini düşünüyor musunuz?   
O halde aynı temel değerleri paylaşıyoruz.

Politikacıların görevi, insanların iyi hayatlar sürdürebileceği 
uygun şartlar yaratmaktır. Polisi güçlendirmeliyiz, sağlık hizmetini 
geliştirmeliyiz, kimsenin ayrıma uğramadığı ve geride tutulmadığı 
bir eğitim sistemi oluşturmalıyız. Bu yüzden yeni bir hükümete 
ihtiyacımız var. Bir İttifak hükümeti!

Daha iyi bir İsveç için siz de aramıza katılın! 
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

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

GÜVENEBİLMELİYİZ
İSVEÇ’E

Turkish – Türk



EBBA BUSCH THOR
HRİSTİYAN DEMOKRATLARIN LİDERİ

KD, ideolojik bir partidir. Biz özgurlüğe ve 
piyasaya güveniyoruz/inaniyoruz ama ayni 
zamanda hepimizin birbirimize karşı bir 
sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz.
Makul bir vergilendirme istiyor, vergi 
gelirlerinin boşa harcanmasını önlemek 
istiyoruz. Politikanın görevi olan ve olmayan 
şeyler arasına kesin bir çizgi çekiyoruz. 
“Topluma belli görüşleri dayatan anlayışı” 
yıktık, parti tabanı hareketimiz Aralık 
Anlaşması’nı geçersiz kıldı, manda altına 
alındığımız dönemde solcu hükümeti 
feshetmeye çalıştık. İki bakanın görevden 
alındığı #transportgate olayının açığa 
çıkmasında büyük bir rol oynadık. Riksdag’a 
1991 yılında girdiğimizden beri tüm merkez 
sağ hükümetlerin istikrarlı bir parçası olduk. 
Bizimle, durduğunuz yeri biliyorsunuz. 
Desteğiniz karşılığında niceliksel değerleri 
birinci plana koyma cesareti olan bir parti 
bulacaksınız. Güvenlik, sağlık hizmetive.

Liberaller ve sosyalistlerin aksine biz 
Hristiyan Demokratlar, toplumun 
geleceğine dair ütopik düşünceler 
beslemiyoruz. Tek bir plan yok. Bunun 
yerine iyi değerlere dayanarak hareket 
ediyoruz. Mükemmel insan diye bir şey 
olmadığı gibi mükemmel toplum da 
olamaz. İyi bir toplum peşinde koşarken 
bireyi veya toplulukları görmezden 
gelmiyoruz. Bu ikisinin arasında var olan 
doğal topluluklara odaklanıyoruz: hayat 
arkadaşı, aile, iş arkadaşları, dostlar, 
komşular, kiliseler, şirketler, dernekler 
ve yardım kuruluşları gibi... Biz toplum 
mimarlarıyız.

GÜVENEBİLECEĞİNİZ DEĞERLER TOPLUM MİMARLARI

Hristiyan Demokrat olmak için dindar olmanız gerekmiyor. Parti programımıza inanmanız 
yeterli. Ilımlı gruplardan, Sosyal Demokratlardan ve Liberallerden daha dindar olduğumuz 
imajı veya çekimser oy kullandığımız imajı bir efsaneden ibaret. Ancak politikalarımızın, 
temelinde Yahudi-Hristiyan değerlerin yer aldığı kararlı bir zemin üzerine kurulduğunu 
hiçbir zaman gizlemeye çalışmadık. 

ÖNYARGILAR

10.000 ek polis memuru istihdamı
Son birkaç yıldaki polis krizini daha iyi 
çalışma koşulları, daha yüksek maaş 
ve daha fazla polis memuru ile tersine 
çevirmek istiyoruz. İsveç’in ek 10.000 
polis memuruna ihtiyacı var.

Doğum izni sınırlarına “Hayır”
Bir aile için en iyi çözümü yine ailenin 
kendisi bilir. Bu nedenle doğum izni 
sınırlarına “Hayır”, şartsız doğum iznine 
“Evet” diyoruz. Ayrıca çocuklu aileler için 
vergileri düşürmek istiyoruz. 

İsrafı durdurmak
Refah için kullanılabilecek para; 
yüksek devlet yardımlarıyla, yanlış 
yönlendirilmiş ödeneklerle ve 
belediyelerin gereksiz yapı  
 projeleriyle israf ediliyor.  
  Buna son vermek istiyoruz.

Yaşlılar için daha fazla ev
Şu anki politika devam ederse 2030 
yılına kadar 20.000 yaşlı vatandaşımız 
bakımevi eksikliği sıkıntısı çekecektir. 
Bu da tüm yaşlı vatandaşlarımıza iyi 
bakım sunamayacağız anlamına geliyor. 
Bu sorunun önlenmesi için daha fazla 
konut inşa edilmesi gerekiyor.

İleri yaştaki vatandaşların  
ekonomik durumunu  
güçlendirmek
Emeklilik vergisini  
kaldırmak ve çalışmak  
isteyen yaşlılar için  
vergileri düşürmek.  
Konut yardımlarını  
ve kira üst sınırını  
yükseltmek. 

İl meclisinin hastanelerle ilgini 
sorumluluğunu kaldırmak
Sağlık hizmetini 21 farklı il meclisi 
arasında dağıtmak hem verimsiz hem de 
adaletsizdir. Devlet, sağlık hizmeti için 
birincil sorumluluğu üstlenirse sağlık hizmeti 
bekleme sürelerini kısaltabilir ve herkese 
nitelikli hizmet sunabiliriz.

EN ÖNEMLİ  
SORUNLARIMIZ

  İhtiyacımız olduğunda destek göremiyorsak,  
  İsveç’in refah bir devlet olmasının ne anlamı  
  kalır? Yaşlılara ve hastalara bakmıyorsak? 
Doğru olan şeyleri savunmazsak toplum  
yetersiz kalacaktır.


