HJÄLP OSS ATT
BYTA REGERING.
Vår politik har värderingar som grund.
Exempel på en värdering är att familjer är viktiga.
En annan värdering är att varje människa är unik
och värdefull. Håller du med har du säkert samma
värderingar som vi.
Vi tycker att många andra partier i Sverige
har glömt bort de här viktiga värderingarna.
Därför vill vi ha en ny regering. En Alliansregering.
Var med och arbeta för ett bättre Sverige!
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

fil

facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba

DU SKA KUNNA
LITA PÅ SVERIGE
Lättläst svenska

VÅRA VIKTIGASTE
FRÅGOR
VÄRDERINGAR SOM DU KAN LITA PÅ SAMHÄLLSBYGGARNA

Låt staten sköta vården

Låt familjen bestämma själv

Vården kan bli ännu bättre. Landstingen

Familjen är den viktigaste gemenskapen

ska inte ta allt ansvar för vården, staten

i samhället. Därför ska familjer själva

ska ta över en del av ansvaret. Ingen sjuk

få bestämma så mycket som möjligt om

människa ska behöva vänta på att få vård.

sin vardag.

KD är ett idéparti. Vi vill att människor

Andra partier har en önskedröm.

ska ta ansvar för sig själva och för

Det har inte vi. Vi har inget facit. Vi

varandra. Det är inte bara staten som

använder goda värderingar istället.

ska ta ansvar. Vi människor behöver

Det finns inga perfekta människor

gemenskap med varandra. Vi vill att livet

eller samhällen. Vi bryr oss om den

Bygg fler äldreboenden

Anställ 10 000 fler poliser

ska vara så bra som möjligt för barn,

enskilda personen och gruppen. Men

När du blir gammal ska du själv få välja

Vi vill anställa fler poliser och ge dem

ungdomar och familjer. Vi vill att barn

vi fokuserar mer på gemenskapen

hur du vill bo och vilken vård du vill ha.

bättre arbetsvillkor och högre löner.

ska växa upp i trygga familjer. Vi vill ha

mellan människor: livskamrat, familj,

Det fattas många bostäder för äldre.

Sverige behöver 10 000 fler poliser.

lagom höga skatter och inte slösa med

arbetskamrater, vänner, grannar,

Därför vill vi bygga fler äldreboenden.

skattemedel.Vi vill också ha bra vård och

kyrkor, företag, föreningar och

omsorg och många företag.

organisationer.
Vi bygger samhället.

FÖRDOMAR

Bättre ekonomi för äldre

Stoppa slöseriet
Pengar som kunde läggas på äldre,

Låt äldre få mer pengar i

sjuka och gamla används på

plånboken. Sänk skatten

fel saker. Det vill vi sluta med.

för de som vill jobba. Och
ta bort pensionärsskatten.

Kristdemokraterna är inte ett kristet parti, du måste inte tro på Gud för att
tycka som oss. Vi heter Kristdemokraterna för att vi menar att våra värderingar
kommer från kristendomen.

		
Har vi verkligen välfärd i Sverige om vi inte
		
får vård när vi behöver? Om vi inte tar hand
	  om gamla och sjuka? Om vi inte gör det som är
rätt förstörs vår gemenskap.

KRISTDEMOKRATERNAS PARTILEDARE

EBBA BUSCH THOR

