KOKO RUOTSIN TÄYTYY TOIMIA
Maamme kehitys on ikävä kyllä ottanut suunnan
huonompaan. Ympärillämme tapahtuu asioita,
joita emme pystyneet aiemmin edes kuvittelemaan.
Ruotsi on hyvä maa asua ja elää, mutta silti monet
ihmiset eivät enää tunnista maatamme omakseen –
kehitys kulkee väärään suuntaan.
Hyvinvointi ei ole enää itsestäänselvä asia, ja hoitojonot
ovat olleet ennätyksellisen pitkät jo useita vuosia
peräkkäin.
Turvallisuuden tunteemme on heikentynyt
ampumisten, jengirikollisuuden ja
levottomuuksien seurauksena. Turvallinen
Ruotsi on nykyisin Euroopan kärkeä, kun kyse
on kuolemaan johtaneista ampumisista.
Eläminen kallistuu Ruotsissa koko ajan.
Sähkön ja polttoaineen hinnat hipovat
pilviä, mikä johtuu suurelta osin
poliittisista päätöksistä. Maatalous
on kriisissä, mikä puolestaan nostaa
elintarvikkeiden hintoja.

ARVOT JOIHIN VOIT
LUOTTAA
Meistä on tultava yhteisön rakentajia, joiden tavoitteena
on rakentaa Ruotsista vahvempi ja parempi yhteisöllisyyden voimin. Nyt ei ole aika luottaa utopioihin siitä,
miltä täydellisen maailman tulisi näyttää. Sen sijaan
meidän tulisi vaalia hyviä ja vakaita arvoja jokapäiväisessä elämässä. Valitse kristillisdemokraattinen puolue.

Asioiden ei tarvitsisi olla näin. Kehityksen
suuntaa ei ole ennalta määrätty, vaan se
seuraa poliittista päätöksentekoa. Poliittisilla
päätöksillä meidän on mahdollista muuttaa
kehityksen suuntaa.
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Arvot joihin voit luottaa

KD on aatepuolue. Uskomme vapauteen
ja markkinaystävällisyyteen ja korostamme lähimmäisvastuun merkitystä. Emme
halua tuhlata verovaroja. Haluamme kertoa, mitkä ovat politiikan tehtäviä ja mitkä
eivät. Muiden porvaripuolueiden vetäytyessä vasemmalle me olemme pitäneet
paikkamme. Olemme olleet edustettuina
valtiopäivillä kaikissa porvarihallituksissa
vuodesta 1991 lähtien. Tiedetään, missä
me seisomme. Meille tärkeitä asioita ovat
hoito, turvallisuus ja sydänmaa.

Historiamme nojautuu
kahteen asiaan –
eurooppalaiseen
natsisminvastaisuuteen
ja ruotsalaiseen
kansanliiketaustaan.
Olemme yhteiskunnan rakentajia

Ruotsi on hyvä maa asua ja elää, mutta silti Moni
ihminen ei enää tunnista Ruotsia omakseen.
Ympärillämme tapahtuu asioita, joita emme
pystyneet aiemmin edes kuvittelemaan.
Poliittisilla päätöksillä meidän on mahdollista
muuttaa kehityksen suuntaa.

OLETKO ASIOISTA
SAMAA MIELTÄ
KANSSAMME?

Liberalismissa ja sosialismissa keskeistä
on ideologinen utopia siitä, millainen
yhteiskunnan tulisi olla. Kristillisdemokraatit eivät näe asiaa näin. Keskeisintä ei
ole lopputulokseen tähtääminen. Ei ole
olemassa täydellisiä ihmisiä tai täydellistä
yhteiskuntaa. Pyrkiessämme kohti hyvinvointiyhteiskuntaa huomioimme yksilön
ja yhteisön sekä niiden välisen vuorovaikutuksen, jonka keskiössä ovat elämänkumppani, perheet, työkaverit, ystävät,
sukulaiset, kirkot, yritykset, yhdistykset ja
hyväntekeväisyysjärjestöt. Vaalimme hyviä
ja vakaita arvoja jokapäiväisessä elämässä.
Olemme yhteiskunnan rakentajia.
Olemme aina rohkeasti sanoneet, että

Pyrkiessämme kohti
hyvinvointiyhteiskuntaa huomioimme
yksilön ja yhteisön sekä niiden välisen
vuorovaikutuksen, jonka keskiössä ovat
elämänkumppani, perheet, työkaverit,
ystävät, sukulaiset, kirkot, yritykset,
yhdistykset ja hyväntekeväisyysjärjestöt.

politiikkamme on vakaalla pohjalla, jolle
lämmin inhimillisyys ja kristilliset arvot luovat perustan. Arvot ovat tärkeitä. Ruotsilla
ei ole mitään arvoa hyvinvointivaltiona, jos
emme pysty luottamaan siihen, että saamme hoitoa silloin, kun sitä tarvitsemme. Jos
emme pidä huolta vanhuksista ja sairaista.
Jos ihmiset eivät voi tuntea oloaan turvalliseksi asuinpaikassaan. Yhteiskunnassa ei
silloin ole kaikki hyvin.

Kiinnostava historia

Kristillisdemokratia kasvoi voimakkaasti
Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen
vastareaktiona natsismille ja kommunismille. KD perustettiin Ruotsissa muutamia
vuosia myöhemmin muista syistä, mutta silti
Euroopassa syntyneen kristillisdemokratian
vaikutuksesta. Ruotsissa haluttiin säilyttää
kristinuskon opetus kouluissa, toisin sanoen
nykypäivän uskontotunnit. Olemme ylpeitä
historiastamme, joka nojautuu kahteen
asiaan – eurooppalaiseen natsisminvastaisuuteen ja ruotsalaiseen kansanliiketaustaan. Arvomme ovat olleet koetuksella viime
vuosina sekä Ruotsissa että maailmalla. Sota
Lähi-idässä. Putinen hyökkäys Ukrainaan.
Se, mikä erottaa arvomme muista, kävi entistä selkeämmin esille CDU:n perustamisen
jälkeen toisen maailmansodan käsittämättömien pahuuksien seurauksena.

JOITAIN TÄRKEITÄ TAVOITTEITA
RUOTSILLE LÄHIVUOSIKSI
Ruotsin tulee varmistaa hoitoon pääsy kaikille. Valtion tulee olla ensisijaisessa vastuussa
hoidon järjestämisestä. Tarvitsemme lisää
hoitolaitoksia ja meidän on päästävä hoitoon
silloin, kun olemme sairaana!
Maamme iäkkäämpi väestö ansaitsee
maailmanluokan vanhustenhoidon.
Eläkeläisten taloudellista asemaa on
parannettava.
Ruotsin on taisteltava rikollisuutta vastaan.
Poliisilla on oltava riittävästi aikaa ja
resursseja rikollisuuden ennaltaehkäisyyn,
selvittämiseen ja torjumiseen.

Tuen osoittaminen ruohonjuuritasolla saattaa olla yksi tärkeimmistä asioista, joita voit tehdä, jotta
Ruotsista tulisi parempi maa asua
ja elää. Monien asioiden on muututtava, jotta saamme muutettua
Ruotsin kehityksen suunnan
parempaan.
Meidän on tehtävä paljon hyvää.
Liity kristillisdemokraatteihin!

SKANNAA KOODI
MATKAPUHELIMELLA

Poliisivoimat tarvitsevat vahvistusta, ja
meidän on saatava nopeasti apua rikollisuuden uhatessa.
Koko Ruotsin täytyy toimia. Väestön on
pystyttävä asumaan sekä suurissa kaupungeissa että niiden ulkopuolella.
Vahvan puolustuksen tulee aina olla yksi
valtion tärkeimmistä tehtävistä. Kun
Ruotsi panostaa vahvaan puolustukseen,
pystymme varmistamaan vapauden ja
demokratian sekä kunnioituksen ihmisarvoa kohtaan.
Asuminen ja eläminen Ruotsissa on kallistunut. Pilviä hipovat polttoaineen ja sähkön hinnat ovat saaneet monet polvilleen.
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