به ما کمک کنید تا دولت
را تغییر دهیم.

آیا موافقید که ما به سویدنی رضورت داریم که بر بنیاد ارزش های خوب بنا شده باشد؟
که همه مردم باید اختیار زندگی خود را داشته باشند و البته اینکه آزادی همراه با احساس
مسوولیت است؟
پس ارزش های ما مشرتک است.

وظیفه سیاستمدارن این است که رشایط مطلوبی را برای زندگی خوب مردمان فراهم آورند .ما باید
پولیس را تقویت کنیم ،خدمات صحی را انکشاف دهیم ،و سیستمی تعلیمی داشته باشیم که مانع
انکشاف و باعث عقب ماندگی کسی نباشد .به این دلیل است که ما به یک دولت جدید رضورت
داریم .یک دولت ایتالفی!
در حرکت به سمت سویدنی بهرت نقش داشته باشید!
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

file

facebook.com/kristdemokraterna
انستاگرامbuschebba@ :
توییرتkdriks, @buschebba@ :

شام باید بتوانید
بر سویدن تکیه کنید
يرد – Dari

مهم ترین مشکالت ما
ارزش هایی که می توانید باورشان کنید

جامعه سازان

 KDیک حزب ایدیولوژیک است .ما یک حزب طرفدار آزادی های فردی

بر خالف لیربال ها و سوسیالیست ها ،ما دموکرات عیسوی

و حامی بازار کسب و کار هستیم که بر احساس مسوولیت نسبت به

برداشت های آرمان گرایانه از آینده جامعه نداریم .هیچ

همنوعان مان تاکید دارد .ما به دنبال برقراری نظام مالیات منطقی بوده

نقشه راه کاملی وجود ندارد .به جای آن ،ما ارزش های خوب

مسوولیت مدیریت شفاخانه ها را از شوراهای
ولسوالی ها بگیرید

فامیل ها بهرت از هر کسی می دانند بهرتین راه حل برای شان چیست .به

و بر آن هستیم تا از هدررفت پول مالیات دهندگان جلوگیری کنیم و

را رسلوحه امور قرار می دهیم .هیچ مردمی کامل نبوده و

توزیع خدمات صحی در  21شورای ولسوالی ناکارآمد و نابرابر است .در صورتی

همین دلیل است که ما می گوییم ‘نه’ به سهمیه بندی رخصتی والدین و

که مسوولیت اصلی خدمات صحت به دولت واگذار شود ،ما می توانیم زمان

‘آری’ به رخصتی والدین بدون محدودیت .ما همچنین به دنبال کاهش

ما خط مشخصی بین چیزهایی که در ساحه وظایف سیاست قرار دارد

هیچ جامعه هم کامل نیست .در کوشش مان برای رسیدن به

های انتظار را کوتاه کرده و خدمات کیفی را برای همه ارائه کنیم.

مالیات برای فامیل های صاحب فرزند هستیم.

و ندارد رسم کرده ایم .ما ‘داالن فکری’ را ویران کردیم ،جنبش مردمی

جامعه ای خوب ،ما نه فرد و نه جمع را نادیده منی گیریم

ما توافق دسمرب را لغو کرد ،ما برای انحالل دولت چپگرا در جریان دوره

اما بیشرت باالی جوامع طبیعی که در میان آن ها وجود دارد

ساخنت خانه های بیشرت برای موی سفیدان

شمولیت  10,000افرس پولیس بیشرت

فعالیتش کوشش کردیم ،ما یکی از قوای اصلی در پس trasnsportgate#

متمرکز می شویم:یک رشیک زندگی ،فامیل ،همکاران ،دوستان،

پالیس فعلی تا سال  2030کمبود فضای نگهداری از  20,000موی

ما می خواهیم بحران پولیس در چند سال اخیر را ذریعه برقراری

بودیم که باعث برکناری دو وزیر شد .ما یک بخش ثابت از همه دولت

همسایگان ،کلیساها ،کمپنی ها ،انجمن ها و خیریه ها .ما

سفید را به همراه خواهد داشت .این به این معناست که ما توانایی

رشایط وظیفه بهرت ،حقوق های باالتر و قوای پولیس بیشرت از بین بربیم.

های میانه رو متامیل به راست از زمان ورودمان به ریکسداگ در سال

جامعه سازیم.

ارایه خدمات مناسب نگهداری از موی سفیدان را نخواهیم داشت .راه

سویدن به  10,000افرس پولیس بیشرت رضورت دارد.

 1991بوده ایم .شام می دانید که نقطه اشرتاک مان چیست .من حیث

جلوگیری از این کمبود ساخت مراکز بیشرت اقامتی است.

بخشی از بسته ،شام از حزبی برخوردار می شوید که جرات اولویت دادن

تقویت بنیان مالی موی سفیدان

به ارزش های نرم را دارد .امنیت ،خدمات صحی و رفاه عامه.

حذف مالیات بر تقاعد متقاعدین و مالیات برای موی

‘نه’ به سهمیه بندی رخصتی والدین

متوقف ساخنت هدررفت
پولی که می تواند برای رفاه عامه استفاده شود برای کوپن های
گران قیمت ،بدل اعاشه های ناصحیح ،و پروژه های ساخت و
ساز شهری بی فایده و پر مرصف می شود .ما قصد داریم این

سفیدانی که قصد دارند مرصوف به کار شوند .افزایش

پروسه را متوقف کنیم.

کوپن مسکن و سقف کرایه ها.

پیش ذهنیت ها
شام برای دموکرات عیسوی بودن حتام نباید مذهبی باشید .کافی است یه سیستم حزبی ما باور داشته باشید .این تصور که ما
بیشرت از میانه روها ،سوسیال دموکرات ها و لیربال دموکرات ها و یا به اندازه کسانی که رای ممتنع می دهند ،مذهبی هستیم
ریشه در واقعیت ندارد .با این حال ،ما هیچ وقت کوشش در پنهان کردن این حقیقت نداشته ایم که پالیسی های ما بر بنیانی با
ثبات استوار است که در جریان زمان تغییر نکرده و بر سنگ بنای ارزش های یهودی-عیسوی بنا شده است.

سیستم رفاه عامه سویدنی چی کاربردی دارد؟
اگر ما نتوانیم در زمانی
که به حمیات رضورت داریم از آن برخوردار شویم؟
اگر ما مراقب موی سفیدان و بیامران نباشیم؟ اگر ما مدافع حق نباشیم
جامعه هم کم می اورد.

رهرب دموکرات عیسوی ها

ابا بوش تور

