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دموکرات های مسیحی

دسترسی به رفاه در حال انحطاط است و صف های 
انتظار برای دریافت مراقبت چندین سال پشت هم 

است که بی سابقه بوده است.
امنیت ما نیز به دلیل تیراندازی ها، جرایم گروهی 

و آشوب ها تا حدودی از بین رفته است . 
سوئدی که زمانی امن بود اکنون در صدر لیست 

تیراندازی های مرگبار اروپا قرار دارد. 
به عالوه، هزینه سوئدی بودن بسیار بیشتر 

هم شده است. تصمیمات سیاسی دلیل اصلی 
قیمت های سرسام آور برق و سوخت بوده 

اند. بحران کشاورزی و زراعت هم سبب 
افزایش قیمت مواد غذایی شده است.

اوضاع نباید لزوما بدین گونه باشد. این 
روند توسعه از پیش تعیین شده نبوده و 

نتیجه تصمیمات سیاسی است. ما با اخذ 
تصمیمات سیاسی خواهیم توانست این روند را 

معکوس کنیم. 

 ما آماده ایم
 تغییر و تحول نیازمند حمایت شماست 

 متاسفانه کشور ما در جهت منفی توسعه یافته است. 
اتفاقاتی در حال حاضر رخ می دهند که در گذشته قابل تصور هم 
نبودند. اگرچه سوئد برای زندگی جای مناسبی است، اما بسیاری 
از افراد متوجه خود نیستند – و توسعه کشور در جهت نادرستی 

درجریان است. 

دارای  

هایی  ارزش 
اعتماد قابل 

نیزآماده  شما  آیا 
عمل بر اساس 

ارزش ها هستید؟
ما باید بیشتر جامعه سازانی باشیم که از طریق روابط اجتماعی در 
راستای توانمندسازی و بهتر کردن سوئد تالش می کنند.  اگر نمی 

خواهید در بند افکار آرمانگرایانه در مورد این که دنیای ایده آل 
باید چگونه باشد قرار داشته باشید و درعوض می خواهید زندگی 
روزانه خود را با ارزش های خوب و پایدار کنترل کنید. پس حزب 

دموکرات های مسیحی حزب مخصوص شماست.
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 سرتاسر سوئد
فعالیت خواهد کرد 



حمایت از جنبش های ریشه ای سوئد 
برای تبدیل شدن سوئد به کشوری 
بهتر جهت زندگی یکی از مهمترین 

کارهایی است که می توان انجام داد. 
خیلی چیزها باید در سوئد تغییر کند 

 و بهتر شود.
  تغییرات خوب زیادی باید رخ دهد. 

به KD ملحق شوید!

 ثبت
 نام کنید

آیا پرسش های 
شما هم مثل پرسش 

های ماست؟

با تلفن همراه 
خود اسکن کنید

kd.nu/blimedlem

ارزش هایی که می توانید به آن ها اعتماد کنید
KD حزب ایده هاست. همزمان دوستدار آزادی 

و بازار چرا که ما بر مسئولیت نسبت به انسان 
های دیگر تاکید می کنیم. ما پول مالیات را هدر 
نمی دهیم و بر آنچه که وظیفه سیاست است و 

نیست تاکید می کنیم. زمانی که احزاب بورژوازی 
ما به سمت چپ گرایش پیدا کردند، ما تغییر 

جهت ندادیم. ما از زمان ورود خود به پارلمان 
ریکسداگ در سال 1991 در تمام دولت های 

بورژوازی ثابت بوده ایم. شما می دانید جایگاه 
ما کجاست. ما آنچه را که از همه چیز مهمتر 

است – یعنی مراقبت، امنیت و قلب سرزمین را در 
اولویت قرار می دهیم.   

 ما جامعه می سازیم 
 در لیبرالیسم و سوسیالیسم آرمان هایی 

ایدئولوژیکی در خصوص آنچه که جامعه باید 
به آن تبدیل شود وجود دارد. در حزب دموکرات 

مسیحی اینگونه نیست. هیچ هدفی برای 
نشانه گرفتن وجود ندارد. مردمان ایده آل و 
جوامع ایده آل وجود ندارد. ما در جستجوی 

یافتن جامعه ای خوب فرد و جامعه را نادیده 
نمی گیریم، بلکه بیشتر روی اجتماع میان آنها 

تمرکز می کنیم؛ یعنی شریک زندگی، خانواده، 
همکاران، دوستان، همسایگان، کلیساها، شرکت 

ها، اتحادیه ها و خیریه ها. ما زندگی روزانه را 
با ارزش های خوب و پایدار کنترل می کنیم. ما 

جامعه سازیم. 

بسیاری از افراد خود 
را در سوئد به رسمیت 

نمی شناسند
 هرگز تفکر ما این نبوده است که سیاست ما 

مبنای یک دستی دارند – بلکه مبنای آن را ارزش 
های یهودی-مسیحی گرم و دلسوزانه تشکیل می 

دهند. و ارزش ها دارای اهمیت هستند. اگر ما 
مطمئن نباشیم که در هنگام نیاز کمک و مراقبت 

دریافت خواهیم کرد، بهزیستی همگانی سوئد 
چه ارزشی دارد. اگر مراقب افراد مسن و بیمار 

نباشیم. اگر مردم در محل زندگی خود نتوانند 
احساس امنیت کنند. جامعه با شکست مواجه 

خواهد شد.

 یک داستان جالب 
 بعد از جنگ جهانی دوم و در واکنش به نازی 

گری و کمونیسم دموکراسی مسیحی در اروپا قوت 
گرفت.  حزب دموکرات مسیحی در سوئد چندین 
سال بعد به دالیل دیگری با الهام از دموکراسی 
مسیحی اروپا پایه گذاری شد. در سوئد، هدف 
حفظ تعلیمات مسیحیت بود که موضوع مذهب 

مدارس امروزی است. ما به تاریخمان که برپایه 
دو ستون استوار است افتخار می کنیم – نازی 

ستیزهای اروپایی و تاریخچه جنبش محبوب سوئد.  
در سال های اخیر، ارزش ها در سوئد و در 

سرتاسر جهان مورد آزمون و امتحان قرار گرفته 
اند. جنگ خاورمیانه. جنگ ظالمانه و خصمانه 

پوتین علیه اوکراین. آنچه عامل تمایز ارزش های 
ما با دیگران است از زمان تشکیل CDU در نتیجه 

بدی غیرقابل تصور ناشی از وقوع جنگ جهانی 
دوم با باالترین سطح از روشنی آشکار بوده است.  

تاریخ ما بر پایه دو ستون 
استوار است -  نازی ستیزهای 

اروپایی و تاریخچه جنبش 
محبوب سوئد.

اگرچه سوئد برای زندگی جای مناسبی است، اما بسیاری از افراد متوجه خود 
 نیستند – و توسعه کشور در جهت نادرستی درجریان است. 

 اتفاقاتی در حال حاضر رخ می دهند که در گذشته قابل تصور هم نبودند. 
ما با اخذ تصمیمات سیاسی خواهیم توانست این روند را معکوس کنیم.

در سوئد نباید صف دریافت مراقبت وجود 
داشته باشد. دولت باید مسئولیت اصلی 
مراقبت را برعهده بگیرد. از آنجاییکه به 

مکان های ارائه مراقبت بیشتری نیاز داریم 
– باید وقتی بیماری هستیم بتوانیم مراقبت 

دریافت کنیم!

سالمندان سوئدی الیق داشتن کل جهان 
هستند – مراقبت از سالمندان در سطح 
جهانی.  وضعیت مالی بازنشستگان هم 

باید بهبود یابد.
سوئد باید با جنگ به مبارزه برخیزد. 

پلیس باید از فرصت و منابع کافی برای 
پیشگیری، تحقیق و بررسی و مبارزه با 

جرم برخوردار باشد. 

ما افسران پلیس بیشتری نیاز داریم تا در 
هنگام مواجه با جرم بتوانیم به سرعت از 

پلیس کمک بگیریم.

مردم سراسر سوئد باید بتوانند کار 
کنند. امکان زندگی در داخل و خارج از 
شهرهای بزرگ باید وجود داشته باشد. 

قدرت سیستم دفاعی باید همیشه یکی از 
مهمترین وظایف دولت باشد. قوی بودن 

سیستم دفاعی سوئد به معنی قوی بودن 
دفاع از آزادی، دموکراسی و احترام به 

جایگاه نوع بشر است. 

سوئدی بودن خیلی گران شده. گران شدن 
سوخت و قیمت های سرسام آور برق 
خیلی از مردم را به زانو درآورده است. 

برخی ایده های مهم برای 
سوئد درسال های آتی

ما در جستجوی یافتن جامعه ای خوب فرد 
و جامعه را نادیده نمی گیریم، بلکه بیشتر 

روی اجتماع میان آنها تمرکز می کنیم؛ 
یعنی شریک زندگی، خانواده، همکاران، 

دوستان، همسایگان، کلیساها، شرکت ها، 
اتحادیه ها و خیریه ها.


