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 إيبا بوش
الحزب الدميقراطياملسيحي

كل السويد يجب أن تعمل

لقد تدهورت فرص الحصول عىل الرعاية االجتامعية، مع طوابري طويلة 

للحصول عىل الرعاية الطبية منذ بضع سنوات اآلن.

لقد فقدنا أجزاًء من أمننا بسبب إطالق النار وجرائم 

العصابات وأعامل الشغب. وأصبحت السويد اآلمنة اآلن 

يف قمة الدول األوروبية فيام يتعلق بإطالق النار القاتل.

وفوق ذلك أصبح من املكلّف جًدا أن تكون سويديًا. 

يعود االرتفاع الكبري يف أسعار الكهرباء والوقود إىل حد 

كبري إىل القرارات السياسية. وتؤدي أزمة الزراعة إىل 

ارتفاع أسعار املواد الغذائية.

ال يجب أن تكون األمور بهذه الطريقة. والتطور 

عىل هذا النحو ليس محدد سلًفا، بل هو نتيجة 

للقرارات السياسية. ميكننا تغيري هذا التطور عن 

طريق القرارات السياسية. 

 نحن مستعدون

نحتاج إىل دعمك إلجراء التغيريات

 من املؤسف أن بلدنا تطور نحو األسوأ. 
أصبحت تحدث أمور كان يف السابق ال ميكن تصورها. 

بطبيعة الحال، السويد بلد جيد للعيش فيه، ولكن العديد 
من الناس مل يعودوا يتعرفون عىل بلدهم - إن التطور يسري 

يف االتجاه الخاطئ. 

مع مستعد 
تستطيع  قيم

بها تثق  أن 

أنتمستعد  هل 
مع  للقيادة  أيًضا 
بالقيم؟ التمسك 

نحن بحاجة إىل أن نصبح املزيد من بناة املجتمع الذين 

يعملون عىل جعل السويد أقوى وأفضل من خالل املزيد 

من روح املجموعة يف املجتمع. إذا كنت ال ترغب يف حبس 

نفسك يف اليوتوبيا حول ما ميكن أن يبدو عليه العامل 

املثايل، ولكن بدالً من ذلك تريد أن تحكم يف الحياة اليومية 

عن طريق قيم حسنة ومستقرة, إًذا فإن الدميقراطيون 

املسيحيون هم الحزب املناسب لك.

ARABISKA/عريب

!KD ىلإ مضنا



قيم تستطيع أن تثق بها

KD هو حزب إيديولوجي. نحن نؤمن بالحرية وروح 

السوق، ولكننا نعتقد أيًضا أننا جميًعا نتحمل مسؤولية 

بعضنا تجاه البعض. نحن نتجنب إهدار أموال الرضائب 

ونضع خطًا فاصالً بني املباح واملحظور يف واجبات رجال 

السياسة. عندما انتقلت األحزاب الربجوازية األخرى إىل 

اليسار، بقينا نحن يف نفس املكان. إننا الطرف الذي يتمتع 

باالستقرار يف كل حكومات اليمني-الوسط منذ انضاممنا إىل 

الربملان السويدي يف عام 1991. أنت تعرف أين تقف معنا. 

ونحن نعطي األولوية ملا هو أكرث أهمية - الرعاية واألمن 

واألرياف التي هي قلب البالد.   

 نحن بناة املجتمع 

يوجد يف الليربالية واالشرتاكية يوتوبيا أيديولوجية حول 

كيف يجب أن يكون املجتمع. إنه ال يحدث يف الدميقراطية 

املسيحية. ليس هناك أي هدف للتوجه نحوه. ليس 

هناك برش مثاليون وليست هناك مجتمعات مثالية. يف 

إطار السعي نحو بناء مجتمع صالح، ال نتجاهل الفرد ال 

الجامعة، ولكن يزداد تركيزنا عىل املجتمعات الطبيعية 

التي تنحرص بني: رشيك الحياة، العائلة، الزمالء، األصدقاء، 

الجريان، الكنائس، الرشكات، الروابط، والجمعيات الخريية. 

نحن نحكم يف الحياة اليومية بقيم حسنة ومستقرة. نحن 

بناة املجتمع. 

مل نبتعد أبًدا عن حقيقة أن سياستنا ترتكز عىل أساس 

ثابت يعتمد عىل اإلنسانية والقيم اليهودية املسيحية. 

قد يكون دعمك لحركتنا الشعبية لجعل 

السويد بلًدا أفضل للعيش فيه من بني 

أهم األشياء التي تقوم بها. هناك أمور 

عديدة يجب تغيريها يف السويد ليك 

 تصبح أفضل.

 هناك الكثري من األمور الجيدة التي 

 تحتاج إىل إدارة. 

!KD انضم إىل

أصبح 
عضًوا

هل أنت 

متحمس لنفس 

القضايا مثلنا؟

قم مبسح الرمز 
الرشيطي باستخدام 

هاتفك املحمول
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كثري من الناس مل 

يعودوا يتعرفون عىل 

الحالية السويد 
والقيم لديها أهمية كبرية. ما هي قيمة دولة الرفاهية 

السويدية إذا كنا ال نستطيع أن نثق بأننا سنحصل عىل 

الرعاية عندما نحتاج إليها. إذا كنا ال نعتني بالشخص املسن 

واملريض. إذا مل يتمكن الناس من أن يكونوا آمنني يف املكان 

الذي يعيشون فيه. كل ذلك يؤدي إىل انحطام روح املجموعة 

يف املجتمع.

 قصة مثرية لالهتامم

 تطورت الدميقراطية املسيحية يف أوروبا بقوة بعد الحرب 

العاملية الثانية كرد فعل عنيف عىل النازية والشيوعية. 

وتم تأسيس الحزب الدميقراطي املسيحي يف السويد بعد 

بضع سنوات ألسباب أخرى، ولكنه ال يزال مستوحى من 

الدميقراطية املسيحية يف أوروبا. يف السويد، أرادوا الحفاظ 

عىل تعليم الدين املسيحي يف املدارس، الذي أصبح اليوم 

مادة الدين. نحن فخورون بتاريخنا، الذي يقوم عىل أساسني 

– الحركة الشعبية األوروبية املناهضة للنازية والحركة 

الشعبية السويدية. يف السنوات األخرية، وصلت القيم إىل 

اختبار قاس يف كل من السويد والعامل. حرب داعش يف الرشق 

األوسط. حرب بوتني العدوانية الشائنة ضد أوكرانيا. يبدو أن 

ما مييّز قيمنا عن قيم اآلخرين مل يكن أكرث وضوًحا من اآلن منذ 

تشكيل االتحاد الدميقراطي املسيحي نتيجة للرش املُبهم الذي 

انترش يف أعقاب الحرب العاملية الثانية. 

يقوم تاريخنا عىل أساسني – الحركة 

الشعبية األوروبية املناهضة للنازية 

والحركة الشعبية السويدية.

بطبيعة الحال، السويد بلد جيد للعيش فيه، ولكن العديد من الناس مل يعودوا 

 يتعرفون عىل بلدهم - إن التطور يسري يف االتجاه الخاطئ. 

 أصبحت تحدث أمور كان يف السابق ال ميكن تصورها. 

ميكننا تغيري هذا التطور عن طريق القرارات السياسية.

ينبغي أال يكون لدى السويد طوابري يف الرعاية 

الصحية. يجب أن تتحمل الدولة املسؤولية الرئيسية 

عن الرعاية الصحية. ونحن بحاجة إىل املزيد من 

أماكن الرعاية - يجب أن نحصل عىل الرعاية الطبية 

عندما نكون مرىض!

يستحق الكبار يف السن يف السويد الحصول عىل 

رعاية للمسنني من مستوى ممتاز. ويجب تحسني 

الحالة املالية للمتقاعدين.

يجب عىل السويد مكافحة اإلجرام. يجب أن يكون 

لدى الرشطة الوقت واملوارد الالزمة ملنع اإلجرام 

والتحقيق فيه ومكافحته. 

نحن بحاجة إىل املزيد من ضباط الرشطة والحصول عىل 

مساعدة رسيعة من قبل الرشطة عندما نتعرض للجرمية.

كل السويد يجب أن تعمل. يجب أن يكون من 

املمكن العيش داخل املدن الكبرية وخارجها عىل 

حد سواء. 

يجب أن يكون الدفاع القوي دامئًا من أهم مهام 

الدولة. إن الدفاع القوي عن السويد هو دفاع قوي 

عن الحرية والدميقراطية واحرتام الكرامة اإلنسانية. 

لقد أصبح من املكلف جًدا أن تكون سويديًا. هناك 

عدد كبري من الناس الذين يعانون بسبب ارتفاع 

أسعار الوقود وأسعار الكهرباء. 

بعض األفكار املهمة للسويد يف 

السنوات القادمة

يف إطار السعي نحو بناء مجتمع صالح، ال 

نتجاهل الفرد ال الجامعة، ولكن يزداد تركيزنا 

عىل املجتمعات الطبيعية التي تنحرص بني: 

رشيك الحياة، العائلة، الزمالء، األصدقاء، الجريان، 

الكنائس، الرشكات، الروابط، والجمعيات الخريية.


