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EBBA BUSCH 
دموکرات مسیحی 

تمام سویدن کار خواهد کرد

دسترسی به رفاه بدتر شده است و صف های مراقبتی 
برای چندین سال متوالی رکوردشکنی شده است.

ما بخش هایی از امنیت خود را به دلیل 
تیراندازی، جنایات گروهی و شورش از دست 
داده ایم. سویدن امن اکنون در قله اروپا در 

مورد تیراندازی های مرگبار قرار دارد.

و عالوه بر آن، سویدنی بودن آن بسیار 
گران شده است. قیمت های باالی آسمان 

برق و سوخت عمدتًا به دلیل تصمیمات 
سیاسی است. بحران کشاورزی باعث 
افزایش قیمت مواد غذایی می شود.

الزم نیست اینطور باشد. توسعه از پیش 
تعیین شده نیست بلکه نتیجه تصمیمات 
سیاسی است. با تصمیمات سیاسی می 

توانیم این روند را معکوس کنیم. 

 ما آماده ایم برای تغییر به حمایت شما
 نیاز است 

 متأسفانه کشور ما بدتر پیشرفت کرده است. 
چیزهایی اتفاق می افتد که قبال غیرقابل تصور بود. 
البته، سویدن برای زندگی خوب است، اما بسیاری 
از مردم خود را نمی شناسند - توسعه در مسیر 

اشتباهی پیش می رود. 

 آماده 

 VÄRDERINGAR

اعتماد برای 

آماده  نیز  آیا شما 
هستید تا با ارزش 

ها رهبری کنید؟
ما باید جامعه سازان بیشتری باشیم که برای قوی تر 

و بهتر کردن سویدن از طریق جامعه بیشتر تالش می 
کنند. اگر نمی خواهید خود را در آرمان شهرها حبس 
کنید در مورد اینکه دنیای عالی چگونه می تواند باشد، 

بلکه می خواهید زندگی روزمره را با ارزش های خوب 
و پایدار کنترول کنید. سپس دموکرات های مسیحی 

حزب شما هستند.

| DARI دری

با 



حمایت از جنبش مردمی ما برای 

تبدیل شدن سویدن به کشور بهتر برای 

زندگی می تواند یکی از مهمترین 

کارهایی باشد که انجام می دهید. 

چیزهای زیادی وجود دارد که باید برای 

 بهتر شدن در سویدن تغییر کند.

  آنقدر خوب است

  که باید مدیریت شود. 

به KD بپیوندید!

ثبت نام

آیا شما هم 
مانند ما از 

سواالت مشابه 
آگاه هستید؟

با موبایل خود 
اسکن کنید

kd.nu/blimedlem

ارزش هایی که می توانید به آنها اعتماد کنید
KDیک حزب ایده است. آزادی و بازار پسند 
در عین حال که بر مسئولیت پذیری در قبال 

همنوعان خود تاکید می کنیم. ما از هدر دادن 
پول مالیات اجتناب می کنیم و تأکید می کنیم 

که وظیفه سیاست چیست و چه چیزی نیست. 
وقتی دیگر احزاب بورژوایی به سمت چپ عقب 

نشینی کردند، ما ماندیم. از زمانی که در سال 
1991 وارد ریکسداگ شدیم، در همه دولت های 

بورژوایی پایدار بوده ایم. میدانید ما را در کجا 
دارید و ما مهمترین چیز ها را اولویت بندی می 

کنیم - مراقبت، امنیت و موارد حیاتی.   

 ما جامعه ساز هستیم 
در لیبرالیزم و   سوسیالیزم یک آرمانشهر 

ایدئولوژیک در مورد چگونگی تبدیل شدن 
جامعه وجود دارد. در دموکراسی مسیحی این 

اتفاق نمی افتد. هیچ نتیجه ای برای هدف 
گیری وجود ندارد. هیچ انسان کامل و جوامع 
کاملی وجود ندارد. در تالش برای رسیدن به 
یک جامعه خوب، فرد و جمع را نادیده نمی 

گیریم، بلکه بیشتر بر جوامعی که بین آنها وجود 
دارد تمرکز می کنیم. شریک زندگی، خانواده، 

همکاران، دوستان، همسایگان، کلیساها، شرکت 
ها، انجمن ها و موسسات خیریه. ما زندگی 

روزمره را با ارزش های خوب و پایدار کنترول 
می کنیم. ما جامعه ساز هستیم. 

بسیاری از مردم 
خود را در سویدن 

نمی شناسند
ما هرگز این تصور را نداشته ایم که سیاست ما 

بر پایه ای باثبات استوار است - شفقت گرم با 
ارزش های یهودی-مسیحی در پایین. و ارزش ها 
مهم هستند. اگر ما نتوانیم اطمینان داشته باشیم 
که در مواقعی که نیاز داریم مراقبت دریافت می 
کنیم، وضعیت رفاهی سویدن چقدر ارزش دارد. 

اگر مراقب کهن سال و بیمار نباشید. اگر مردم 
نمی توانند در جایی که زندگی می کنند امن 

باشند. سپس جامعه شکست می خورد.

 یک داستان جالب 
دموکراسی مسیحی در اروپا پس از جنگ جهانی 
دوم در پاسخ به نازیزم و   کمونیزم قوی شد. در 

سویدن، KD چند سال بعد به دالیل دیگر تشکیل 
شد، اما همچنان از دموکراسی مسیحی در اروپا 

الهام گرفته شده است. در سویدن، آنها می 
خواستند آموزش مسیحی، موضوع دینی امروزی 
را در مکاتب حفظ کنند. ما به تاریخ خود افتخار 
می کنیم که بر دو پایه استوار است - پس زمینه 
ضد نازی اروپا و پیشینه جنبش مردمی سویدن. 

در سال های اخیر، ارزش ها هم در سویدن و هم 
در جهان به شدت مورد آزمایش قرار گرفته اند. 

جنگ داعش در خاورمیانه جنگ تهاجمی ظالمانه 
پوتین علیه اوکراین. آنچه ارزش های ما را از 

دیگران متمایز می کند، از آنجایی که CDU در 
نتیجه شری غیرقابل درک در پی جنگ جهانی 

دوم شکل گرفت، نباید واضح تر می بود. 

تاریخ ما بر دو پایه استوار 
است - پیشینه ضد نازی 
اروپا و پیشینه جنبش 

مردمی سویدن.

البته، سویدن برای زندگی خوب است، اما بسیاری از مردم خود را 
 نمی شناسند - توسعه در مسیر اشتباهی پیش می رود. 

 چیزهایی اتفاق می افتد که قبال غیرقابل تصور بود. 
با تصمیمات سیاسی می توانیم این روند را معکوس کنیم.

سویدن نباید صف مراقبت داشته باشد. 
دولت باید مسئولیت اصلی مراقبت را 

داشته باشد. و ما به مکان های مراقبت 
بیشتری نیاز داریم - وقتی بیمار هستیم 

باید مراقبت کنیم!

سالمندان سویدن شایسته مراقبت از 
سالمندان در سطح جهانی هستند. و 

وضعیت مالی بازنشستگان باید بهبود یابد.

سویدن باید با جنایت مبارزه کند. پولیس 
باید زمان و منابع الزم برای پیشگیری، 

تحقیق و مبارزه با جرم را داشته باشد. 

ما به افسران پولیس بیشتری نیاز داریم و 
زمانی که در معرض جرم و جنایت قرار می 
گیریم از پولیس کمک سریع دریافت می کنیم.

تمام سویدن باید کار کند. باید هم در 
شهرهای بزرگ و هم در خارج از آن زندگی 

کرد. 

یک دفاع قوی همیشه باید یکی از مهمترین 
وظایف دولت باشد. دفاع قوی از سویدن، 

دفاع قوی از آزادی، دموکراسی و احترام به 
کرامت انسانی است. 

سویدنی بودن خیلی گران شده است. 
بسیاری از مردم به دلیل گرانی سوخت و 

قیمت باالی برق، زانو زده اند. 

برخی از ایده های مهم برای 
سویدن در سال های آینده

در تالش برای رسیدن به یک جامعه خوب، 
فرد و جمع را نادیده نمی گیریم، بلکه 

بیشتر بر جوامعی که بین آنها وجود دارد 
تمرکز می کنیم. شریک زندگی، خانواده، 

همکاران، دوستان، همسایگان، کلیساها، 
شرکت ها، انجمن ها و موسسات خیریه.


