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TÜM İSVEÇ UYUMLU BİR  
ŞEKİLDE OLMALI - SENDE

Refah hizmetlerine erişim kötüleşmekle kalmamış, 
birkaç yıl üst üste sağlık hizmetleri için rekor 

uzunlukta kuyruklar oluşmuştur.

Güvenliğimizin bir kısmını silahlı saldırılar, 
çete suçları ve ayaklanmalar nedeniyle 
kaybettik. Güvenliğiyle ön plana çıkan 
İsveç, ölümcül silahlı saldırılar konusunda 
artık Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Bunun da ötesinde, İsveç’li olmak artık 
çok pahalı hale geldi. Yükselen elektrik 
ve yakıt fiyatları, büyük ölçüde siyasi 
kararlardan kaynaklanmaktadır. 
Tarımda yaşanan kriz gıda fiyatlarının 
artmasına neden oluyor.

Bu şekilde olmak zorunda değil. Bu 
gelişme önceden belirlenmiş değil, 

siyasi kararların bir sonucudur. Siyasi 
kararlarla eğilimi tersine çevirebiliriz. 

BİZ HAZIRIZ 
Değişim için desteğinize ihtiyaç var

Maalesef ülkemiz kötüye gitmektedir.  
Daha önce akla hayale gelmeyen şeyler oluyor. 
Elbette İsveç yaşamak için iyi bir yer, ancak pek çok 
insan bunun farkında değil - ülkenin gelişimi yanlış 
yönde ilerliyor. 

GÜVENEBİLECEĞİNİZ 
DEĞERLERE 
HAZIR MISINIZ

DEĞERLER ÜZERİNDEN  
YÖNETMEYE  
HAZIR MISIN?
Daha fazla toplumsal birliktelik kurucularına ihti-
yacımız var, birlikte toplumsal bütünleşme yoluyla 
İsveç'i daha güçlü ve daha iyi hale getirmek için 
çalışmalıyız. Mükemmel dünyanın nasıl olabileceği-
ne dair ütopyalara saplanıp kalmak istemiyorsanız, 
bunun yerine günlük hayatınızı iyi ve istikrarlı değer-
lerle yönlendirmek istiyorsanız. O zaman Hıristiyan 
Demokratlar sizin partinizdir.
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KD’YE KATILIN



İsveç'i yaşamak için daha iyi 
bir ülke haline getirmek için 
taban hareketimizi destek-
leme, yaptığınız en önemli 

şeylerden biri olabilir. İsveç'te 
daha iyiye doğru değişmesi 

gereken çok şey var. 
 Yönetilmesi gereken  

o kadar çok iyi şey var ki.  
 

KD'ye katılın!
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Güvenebileceğiniz değerler
KD bir fikir partisidir. Liberal ve ticaret 
odaklı olmamız yanısıra, aynı zamanda 
yurttaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu 
vurgulamaktayız. Vergi mükelleflerinin 
parasını boşa harcamaktan kaçınıyor 
ve siyasetin rolünün ne olduğunu ve ne 
olmadığını vurguluyoruz. Diğer merkez 
sağ partileri sola doğru kaydığında, biz 
burada sabit kaldık. 1991'de parlamentoya 
girdiğimizden beri tüm merkez sağ hükü-
metlerinde istikrar sağladık. Bizim nerede 
durduğumuz hep bellidir. Ve en önemli 
şeylere öncelik veriyoruz - bakım, güven-
lik ve gönülden sevdiğimiz ülkemiz.   

 
Bizler toplum kurucularıyız
Liberalizm ve sosyalizm toplumun nasıl 
olması gerektiğine dair ideolojik bir 
ütopyaya sahiptir. Hıristiyan Demokra-
si'de böyle bir şey yoktur. Hedeflenen bir 
çözüm bilgisi yoktur. Mükemmel insanlar 
ve mükemmel topluluklar yoktur. İyi bir 
toplum arayışımızda, bireyi ve kolektifi 
göz ardı etmiyoruz; daha ziyade, hayat 
arkadaşı, aile, iş arkadaşları, arkadaşlar, 
komşular, kiliseler, işletmeler, dernekler 
ve hayır kurumları gibi arada kalan toplu-
luklara odaklanıyoruz. Günlük yaşamda iyi 
ve istikrarlı değerlerle yönetmekteyiz. Biz 
toplum kurucularıyız. 
Siyasetimizin sağlam bir temele dayandığı 
gerçeğinden asla kaçınmadık - altta 

BİRÇOK İNSAN ARTIK 
KENDİNİ İSVEÇ’TEYMİŞ 
GİBİ HİSSETMİYOR

Yahudi-Hıristiyan değerleri olan içsel bir 
insaniyet.  Ve değerler önemlidir. İhtiy-
acımız olduğunda bakım alacağımıza güve-
nemeyeceksek, İsveç gibi bir refah ülkesinin 
ne değeri olabilir ki? Eğer yaşlı ve hastalara 
bakmıyorsanız. İnsanlar yaşadıkları yerde 
güvende olamazlarsa. O zaman sosyal 
topluluk yıkılır.

İlginç bir hikaye   
Avrupa'da Hıristiyan Demokrasisi İkin-
ci Dünya Savaşından sonra Nazizm ve 
Komünizme karşı bir tepki olarak güçlendi. 
İsveç'te KD, birkaç yıl sonra başka neden-
lerle kuruldu, ancak yine de Avrupa'daki 
Hıristiyan Demokrasisinden ilham aldı. 
İsveç'te amaç, bugünün din konusu olan 
Hıristiyan eğitimini okullarda korumaktı. 
İki ayak üzerinde duran tarihimizle gurur 
duyuyoruz: Avrupa Nazi karşıtı ve İsveç 
halk hareketi geçmişli. Son yıllarda, 
değerler hem İsveç'te hem de dünyada 
ciddi bir sınavdan geçmektedir. Orta-
doğu'da IŞİD savaşı. Putin'in Ukrayna'ya 
karşı yürüttüğü hain saldırı savaşı. Bizim 
değerlerimizi diğerlerinden ayıran şey, 
İkinci Dünya Savaşının ardından ortaya 
çıkan akıl almaz kötülüğün ardından CDU 
(Almanya Hristiyan Demokrat Birliği )'nun 
kurulmasından bu yana muhtemelen daha 
net olmamıştır. 

Tarihimiz iki ayak üzerine 
duruyor - Avrupa'daki 
Nazi karşıtlığı ve İsveç 
halk hareketi geçmişi.

Elbette İsveç yaşamak için iyi bir yer, ancak pek  
çok insan bunun farkında değil - ülkenin gelişimi  
yanlış yönde ilerliyor.  
Daha önce akla hayale gelmeyen şeyler oluyor.  
Siyasi kararlarla eğilimi tersine çevirebiliriz.

İsveç'in sağlık kuyrukları olmamalıdır. 
Sağlık hizmetlerinin birincil sorumluluğu 
devlete ait olmalıdır. Ve daha fazla sağlık 
hizmet alanlarına ihtiyacımız var - hasta-
landığımızda sağlık hizmeti alabilmeliyiz!

İsveç'in yaşlıları, yaşlılar için dünya 
standartlarında sağlık bakımı hak 
ediyor. Ve emeklilerin mali durum-
larının iyileştirilmesi gerekiyor.

İsveç suçla mücadele etmeli. Polis, 
suçu önlemek, soruşturmak ve suçla 
mücadele etmek için gerekli zaman ve 
kaynaklara sahip olmalıdır. 

Daha fazla polis memuruna ihtiy-
acımız var ve suça maruz kaldığımız-
da polisten hızlı bir şekilde yardım 
alabilmeliyiz.

Tüm İsveç uyumluluk içinde olmalı. 
Büyük şehirlerin hem içinde hem de 
dışında yaşamak mümkün olmalı. 

Güçlü bir savunma her zaman devletin 
en önemli görevlerinden biri olmalıdır. 
İsveç'in güçlü bir şekilde savunulması, 
özgürlüğün, demokrasinin ve insan 
onuruna saygının güçlü bir şekilde 
savunulmasıdır. 

İsveçli olmak çok pahalı hale geldi. 
Birçoğu pahalı yakıt ve çok yüksek elek-
trik fiyatları nedeniyle zor durumda. 

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA İSVEÇ 
İÇİN BAZI ÖNEMLİ FİKİRLER

İyi bir toplum arayışımızda, bireyi ve 
kolektifi göz ardı etmiyoruz; daha ziyade, 
hayat arkadaşı, aile, iş arkadaşları, 
arkadaşlar, komşular, kiliseler, işletmeler, 
dernekler ve hayır kurumları gibi arada 
kalan topluluklara odaklanıyoruz.


