KOKO RUOTTI PITTÄÄ TOIMIA
Meän maa oon valitettavasti kehittynny
huonomphaan päin.
Nyt tapahtuu semmosta jokka ennen tunnutit
mahottomalta. Ruottissa oon varmasti hyvä ellää,
mutta monet ihmiset ei tunnista itteä - kehitys
mennee väährään suunthaan.
Hyvinvoinin saatavuus oon tullu huonomaksi,
hoitojonot oon olheet rekorttipitkät monta vuotta
peräkkää.
Met olema menettänheet osia
meän turvalisuuesta ampumishiin,
jängirikolisuutheen ja mellakhaan.
Turvalinen Ruotti oon nykyhnään
Eurooppahuipussa ko oon kyse
tappoampumisista.
Ja sen lisäksi oon tullu avian liika
tyyhriiksi ette olla ruottalainen.
Pilvenkorkeat sähkö- ja
polttoainehinnat johtuvat suurin
osin polittisista päätöksistä.
Maapruukikriisi nostaa ruokahintaa.
Ei se tartte olla tällä laila. Kehitys ei
ole määrätty etukätheen ko polittisitten
päätöksitten seuraus. Polittisilla päätöksillä
met saatama kääntää kehitystä.

OLEKS SIEKI Valmis
JOHTAMHAAN VÄRTEERINKITTEN KAUTTA?
Tarttee olla useampia yhtheiskuntarakentajia
jokka tekevät Ruotti voimakhaampi ja paremaksi
läpi enempi yhteyskunnallinen yhteys. Jos sie et
halvaa lukittea itteä utopiohiin siittä minkälainen
perfekti mailma saattas olla, ko sen siihaans
halvaat hallita arkipäiväelämää hyvilä
ja stapililla värteerinkillä. Silloin
Kristitemokraatit oon puollue sulle.
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Luotettavia värteerinkiä

KD oon iteaparttio. Met olema vaphaat
ja markkinaystäväliset samala ko met
painostamma vastuutta meän lähimäisille.
Met vältämä verorahoitten tuhlaamista ja
painostamma mikä politiikan tehtävä oon ja
mikä ei ole. Ko muut porvariparttiot käänyit
vasemalle met seisoima jäljelä. Met olema
olheet tukevanna matkassa kaikissa porvarihallituksissa siittä lähtien ko met tulima
vaältiopäivile 1991. Sitä tietää missä met
olema. Ja met priuriteeraama niitä mikkä oon
tärkeimät – hoito, turvalisuus ja syämen maa.

Meän histuuria seisoo
kahela jalala – yks
oon eurooppalainen
antinasistinen ja toinen
oon ruottalainen
kansanliiketausta.
Met olema yhtheiskuntarakentajia.

Ruottissa oon varmasti hyvä ellää, mutta monet ihmiset
ei tunnista itteä - kehitys mennee väährään suunthaan.
Nyt tapahtuu semmosta joka ennen tunnutit mahottomalta.
Polittisilla päätöksillä met saatama kääntää kehitystä.
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KO MET?

Liperalismissä ja sosialismissä oon iteolookinen utopii minkälainen yhtheiskunnasta tullee. Sitä ei ole kristitemokratiissa.
Ei ole faasittiä mihinkä päin sihata. Niitä
ei ole perfektiä ihmisiä eikä perfektiä
yhtheiskuntia. Hyvän yhtheiskunnan pyrkimyksessä met emmä ole välittämättä intiviitiä ja kolektiiviä, mutta meän fuukkys
oon enämpi niitten välishiin yhtheykshiin;
elämänkavehriin, perheesheen, työkavehriin, kranhiin, kirkhoin, yritykshiin,
föreninkhiin ja hyväntekeväisyysorganisasuuhniin. Met ohjaama arkipäivää
hyvilä ja tukevilla värteerinkillä. Met olema
yhtheiskuntarakentajia.
Met emmä ole koskhaan piilottanheet ette
meän politiikala oon tukeva pohja – läm-

Hyvän yhtheiskunnan pyrkimyksessä
met emmä ole välittämättä intiviitiä
ja kolektiiviä, mutta meän fuukkys
oon enämpi niitten välishiin
yhtheykshiin; elämänkavehriin,
perheesheen, työkavehriin, kranhiin,
kirkhoin, yritykshiin, föreninkhiin ja
hyväntekeväisyysorganisasuuhniin.

JOKKU TÄRKEÄT ITEAT
RUOTTILE LÄHIVUOSINA

min ihmisyys juutalais- kristityt värteerinkit pohjana. Ja värteerinkit oon tärkeitä.
Minkäs arvonen hyvinvointimaa Ruotti oon
jos met emmä pysty luottamhaan siiheen
ette met saama hoitoa ko met tarttema. Jos
sitä ei huolehti vanhoista ja saihraista. Jos
ihmiset ei saata olla turvalisia sielä missä
net asuvat. Silloin yhtheiskuntayhtheys
mennee rikki.

Ruottissa ei piä olla hoitojonoja.
Valtiolla pittää olla päävastuu hoijosta.
Ja met tarttema useampia hoitopaikkoja – met häymä saaja hoitoa ko met
olema saihraat!

Intresantti histuuria.

Ruotti pittää taistella rikolisuutta vasten.
Polisilla pittää olla aikaa ja resyrsiä ette
estää, tutkia ja taistella rikolisuutta vasten.

Kristitemokratii Euroopassa kasusi voimakhaaksi toisen mailmansoan jälkhiin
vastustuksenna nasismiä ja komunismiä
vasten. Ruottissa KD perustethiin muista
syistä jonku vuen jälemin, mutta vieläki inspireerattu kristitemokratiista Euroopassa.
Ruottissa haluthiin pittää kristilisyyskoulutusta, tämän päivän uskontoaine, koulussa.
Met olema ylpeitä meän histuuriasta joka
seisoo kahela jalala – yks oon eurooppalainen antinasistinen ja toinen oon ruottalainen kansanliiketausta. Viimi vuosina
värteerinkit oon joutunheet hankalhaan
koetuksheen niin Ruottissa ko mailmassa.
IS sota Keski-iässä. Putinin häpäsevä hyökkäyssota Ukrainaa vasten. Mikäs erottaa
meän värteerinkit muitten omista ei olis
pitäny olla selvempi jälkhiin ko CDU synty
toisen mailman soan jälkhiin, käsittämättömän vihan seurauksenna.

Ruottin vanheemat ansaittevat
mailmanlaatusen vanhuuenhoijon.
Ja pansuunilaisitten ekonomii pittää
parantua.

Ette tukea meän ruuhojuuriliikettä ette Ruottista tulis
parempi maa ellää saattaa olla
se tärkein mitä sie tehet. Oon
niin paljon mitä pittää muuttaa
paremphaan Ruottissa.
Niin paljon hyvvää mitä
pittää hoitaa.
Ala matkhaan KD:heen!

SKANNAA
SINUN
MUPILILLA.

Met tarttema useampia polisia ja kätevää
apua polisilta ko met olema joutunheet
rikolisuuen kohtheeksi.
Koko Ruotti pittää toimia. Se pittää olla
maholista ellää niin suurissa kaupunkissa ko ulkopuolela.
Voimakas puolustus pittää aina olla
valtion tärkein tehtävä. Voimakas
puolustus Ruottista oon voimakas
puolustus vaphauesta, temokratiista ja
ihmisarvon kunniotuksesta.
Se oon tullu liika tyyhriiksi ette olla
ruottalainen. Monet oon polvilheens
kauhean tyyhriitten polttoaihneitten ja
järjettömitten sähköhinnoitten vuoksi.

kd.nu/blimedlem
kd.nu/alajäseneksi

