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דָאס גַאנצע שװעדן זָאל ֿפונקציָאנירן

די צוטריטלעכקײט צום ֿפַארזָארג־סיסטעם איז שלעכטער 
געװָארן, און יעדעס יָאר שלָאגט די װַארט־רשימות צום 

געזונט־סעקטָאר װידער דעם בײזן רעקָארד.

מיר הָאבן ֿפַארלוירן ַא טײל זיכערקײט צוליב דעם 
שיסערַײ, די אונטערװעלט־בַאנדעס און מהומות. 

דָאס ֿפרִיערדיקע זיכערע שװעדן איז איצט אײן 
ֿפון די געֿפערלעכסטע ערטער אין אײרָאּפע 

װָאס שײך טויטלעכע שיסערַײען.

און דערצו אויך איז עס איצט ּפשוט צו 
טַײער צו זַײן ַא שװעד. גָאר הויכע ּפרַײזן 

אויף עלעקטריע און בענזין איז צום 
גרויסן טײל צוליב ּפָאליטישע בַאשלוסן. 

די ֿפַארם־קריזיס איז גורם אין ּפרַײז־
העכערונגען אויף עסן־װַארג.

סע מוזט ניט זַײן ַאזוי. ס’איז ניט קײן 
ֿפָארויסבַאשטימטע ַאנטװיקלונג, נָאר 

איז דער רעזולטַאט ֿפון ּפָאליטישע 
בַאשלוסן. מיט ַאנדערע ּפָאליטישע 
בַאשלוסן קענען מיר איבערקערן די 

ַאנטװיקלונג.

אונדזער לַאנד הָאט זיך לײדער שלעכט ַאנטװיקלט. סע הַאנדלט 
זיך װעגן זַאכן װָאס מע הָאט ֿפרִיער דערֿפון ַאֿפילו ניט געזָאלט 

טרַאכטן. נו, מע ֿפירט װידער ַא גוטע לעבן דָא אין שװעדן, 
 נָאר ַא סך מענטשן איז נָאך ַאלץ ָאּפגעֿפרעמדט געװָארן

– ַא ֿפַארקערטע ַאנטװיקלונג. 

 מיט גרײט
בַאגלײבטע 

װערטן

ביסט אויך גרײט 
ָאנצוֿפירן מיט 

װערטן
מיר נײטיקן זיך אין מער געזעלשַאֿפט־בויערס װָאס ַארבעטן ּכדי צו 
ֿפַארשטַארקן און ֿפַארבעסערן שװעדן דורך מער געזעלשַאֿפטלעכע 

צוזַאמען־ַארבעטן. טָאמער, װילסטו זיך ניט ֿפַארבינדן צו אוטָאּפיעס װעגן 
דער ּפָאטענציעלער ּפערֿפעקטער װעלט, נָאר ּפונקט ֿפַארקערט ָאנֿפירן 

מיטן טָאג־טעגלעכן לעבן מיט גוטע און סטַאבילע װערטן. אויב ַאזוי, איז 
די קריסט־דעמָאקרַאטן דַײן ּפַארטײ.
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װערט ַא מיטגליד אין ק”ד

מיר זענען גרײט
די ֿפַארענדערונג נײטיקט זיך אין 

דַײן שטיצע

עבַא בוש
די קריסט־דעמָאקרַאטן



צו שטיצן אונדזער ֿפָאלק־בַאװעגונג ּכדי צו 
ֿפַארבעסערן דעם לעבן אין שװעדן, קען 

זַײן אײן ֿפון די סַאמע װיכטיקסטע זַאכן דו 
װעסט טָאן. עס זענען דָא זײער ַא זַאך זַאכן 
װָאס נײטיקן זיך אין ַא ֿפַארבעסערונג דָא 

אין שװעדן. און אויך ַא סך גוטס װָאס מען 
מוז ָאּפהיטן.

װער ַא מיטגליד אין ק”ד!

 װער ַא
מיטגליד

ביסט 
ֿפַאראינטערעסירט 
מיט די זעלביקע 
ענינים װי אונדז?

סקַאניר מיט 
דער צעלקע 
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בַאגלײבטע װערטן
ק”ד איז ַאן אידעע־ּפַארטײ. מיר גלײבן אין דער ֿפרַײהײט 

און דעם עקָאנָאמישן מַארק, און אײנזַײטיק אין דעם 
ַאחריות ֿפַאר ַאנדערע מענטשן. מיר װילן ֿפַארשטענדיק 
ניצן דָאס מלוכישע געלט און זענען קלָאר װעגן װָאס איז 
יָא ַא ּפָאליטישע אויֿפגַאבע און װָאס איז ֿפַארקערט ניט 

קײן ּפָאליטישע אויֿפגַאבע. װען ַאנדערע בירגערלעכע 
ּפַארטײען זענען געגַאנגען צום לינקס, זענען מיר 

ֿפעסט געבליבן דָא. מיר זענען געװען ַא סטַאביל טײל 
ֿפון יעדער בירגערלעכער רעגירונג זינט 1991. מיר 

זענען ֿפַארלָאזלעך. און מיר גיבן ּתמיד ּפריָאריטעט די 
װיכטיקסטע זַאכן – געזונט, זיכערקײט, דָאס געגנט.   

 מיר בויען די געזעלשַאֿפט  
Iאין אי דעם ליבערַאליזם אי דעם סָאציַאליזם איז דָא ַאן 

אידעָאלָאגישע אוטָאּפיע װעגן דער געזעלשַאֿפט. ַאזַא 
אוטָאּפיע איז ניט דָא אין דער קריסט־דעמָאקרַאטיע. 

עס זענען ניט דָא קײן שליסל. עס זענען ניט דָא קײן 
ּפערֿפעקטע מענטשן ָאדער ּפערֿפעקטע געזעלשַאֿפטן. 

מיר שטרעבן נָאך ַא גוטער געזעלשַאֿפט, ָאבער מיר 
זען אי דעם אינדיװיד און דעם קָאלעקטיװ, נָאר מיר 

ֿפָאקוסירן מער אויף די שוּתֿפותדיקײטן צװישן זײ: ַא 
לעבנס־ּפַארטנער, משּפחה, ַארבעט־ֿפרַײנד, חֿברים, 
שכנים, קלויסטערס, ֿפירמעס, ֿפַאראײניקונגען און 

צדקה־ָארגַאניזַאציעס. מיר ֿפירן ָאן מיטן טָאג־טעגלעכן 
לעבן מיט גוטע און סטַאבילע װערטן. מיר בויען די 

געזעלשַאֿפט.
ס’איז ּתמיד געװען קלָאר ַאז אונדזער ּפָאליטיק הָאט 
ַא סטַאבילן גרונט – די װַארעמע מיטלײד און יִידיש־

ַא סך מענטשן איז 
ָאּפגעֿפרעמדט 

געװָארן אין שװעדן
קריסטלעכע װערטן. און װערטן זענען יָא װיכטיקע. װָאס 

איז די שװעדישע ֿפַארזָארג־מלוכה װען עס איז ניט דָא קײן 
צוטרוי צום קריגן געזונט־ָאּפהיט װען מען נײטיקט זיך אין 

דעם. װען מען היט ניט ָאּפ די ַאלטע און קרַאנקע לַײט. 
װען מענטשן זענען ניט זיכערע אין די אײגענע קװַארטַאלן. 

דַאן איז די געזעלשַאֿפטלעכע צוזַאמענקײט צעברָאכן.

 ַאן אינטערעסַאנטע געשיכטע  
די אײרָאּפעִישע קריסט־דעמָאקרַאטן זענען ַא גרויסע 
בַאװעגונג געװָארן נָאכן צװײטן װעלט־מלחמה װי ַא 

בַאװעגונג קעגן דעם נַאציזם און קָאמוניזם. אין שװעדן 
הָאט מען עטלעכע יָאר שּפעטער געגרינדט ק”ד צוליב 
ַאנדערע סיבות, נָאר כָאטש דעם אינסּפירירט ֿפון דער 
אײרָאּפעִישער קריסט־דעמָאקרַאטיע. אין שװעדן הָאט 
מען געװָאלט ָאּפהיטן די קריסטלעכע אויסבילדונג, די 
הַײנטיקע לימוד ”רעליגיע”, אין די שולעס. מיר זענען 

שטָאלץ צוליב אונדזער געשיכטע װָאס שטײט אויך צװײ 
ֿפיס -  דער אײרָאּפעִישער ַאנטי־נַאציזם און די שװעדישע 

ֿפָאלק־בַאװעגונג – דער ָאּפשטַאם. אין משך ֿפון די לעצטע 
יָארן זענען די װערטן געברַאכט געװָארן צו ַא שװערע 
נסיון, אי אין שװעדן, אי אין דער איבעריקער װעלט. 

דַאעשעס מלחמות אין מיטל־מזרח. ּפוטינס מנּוװלדיקע 
מלחמה־הַאלטונג אין אוקרַאִינע. די אונטערשײד צװישן 

אונדזער װערטן און די ַאנדערעס װערטן הָאט ניט געװען 
קלָארער זינט דער גרינדונג ֿפון CDU צוליב דער 

שרעקלעכער בײזקײט ֿפון דער צװײטער װעלט־מלחמה. 

אונדזער געשיכטע שטײט 
אויף צװײ ֿפיס – די 
אײרָאּפעִישער ַאנטי־

נַאציזם און די שװעדישע 
ֿפָאלק־בַאװעגונג – דער 

ָאּפשטַאם. 

נו, מע ֿפירט װידער ַא גוטע לעבן דָא אין שװעדן, נָאר ַא סך מענטשן איז נָאך ַאלץ 
ָאּפגעֿפרעמדט געװָארן – ַא ֿפַארקערטע ַאנטװיקלונג. סע געשעט זַאכן װָאס מע 

הָאט ֿפרִיער דערֿפון ַאֿפילו ניט געזָאלט טרַאכטן. מיט ּפָאליטישע בַאשלוסן קענען 
מיר איבערקערן די ַאנטװיקלונג.

סע זָאל ניט זַײן דָא קײן װַארט־רשימה אין דעם 
געזונט־סעקטָאר. די מלחמה זָאל טָאגן דָאס הויּפט־
ַאחריות ֿפַארן געזונט־סעקטָאר. אין מיר נײטיקן זיך 

אין מער ָאּפהיט־ּפלַאצן בַײ די שּפיטָאלן – מיר מוזן 
קריגן ָאּפהיט װען מיר זענען קרַאנק!

די ַאלטע לַײט אין שװעדן זענען זוכה צו זײער ַא 
גוטער געריַאטריק. און מע מוז ֿפַארבעסערן די 

ּפענסיָאנערנס עקָאנָאמיע.

שװעדן מוז קעמֿפן קעגן דער קרימינעלקײט. מע מוז 
געבן די ּפָאליצײ מער צַײט און מער רעסורסן ּכדי 

זײ זָאלן קענען ֿפַארהיטן, אויסֿפָארשן און בַאקעמֿפן 
ֿפַארברעכערַײ.

מיר נײטיקן זיך אין מער ּפָאליציַאנטן און גיכערע 
הילף ֿפון דער ּפָאליצײ װען מיר זענען קרבנות ֿפון 

ֿפַארברעכערַײ.

דָאס גַאנצע שװעדן מוז ַארבעטן. מע זָאל קענען 
לעבן אי אין די גרויסע שטעט, אי מחוץ די גרויסע 

שטעט.

ַא שטַארקער מיליטער זָאל ּתמיד זַײן אײן ֿפון דער 
װיכטיקסטער מלוכישע אויֿפגַאבעס. ַא שטַארקער 

שװעדישער מיליטער הײסט ַא שטַארקן אוֿפן 
אויֿפצוהיטן ֿפרַײהײט, דעמָאקרַאטיע און 

רעסּפעקט ֿפַאר די מענטשן־רעכט.

עס איז איצט צו טַײער צו זַײן ַא שװעד. ס’איז 
ַא סך מענטשן שװער זיך צו בריהן קעגן די 

מנּוװלדיקע ּפרַײזן אויף בענזין און עלעקטריע. 

ַא ּפָאר װיכטיקע אידעעס 
ֿפַאר שװעדן אין משך ֿפון די 

קומעדיקע יָארן

מיר שטרעבן נָאך ַא גוטער געזעלשַאֿפט, 
ָאבער מיר זען אי דעם אינדיװיד און דעם 

קָאלעקטיװ, נָאר מיר ֿפָאקוסירן מער אויף 
די שוּתֿפותדיקײטן צװישן זײ: ַא לעבנס־

ּפַארטנער, משּפחה, ַארבעט־ֿפרַײנד, חֿברים, 
שכנים, קלויסטערס, ֿפירמעס, ֿפַאראײניקונגען 

און צדקה־ָארגַאניזַאציעס.


