حنن حزب يعمل من أجل ً األمل.
انضم لنا وأحدث فرقا.

ً
عضوا
حنتاج مساعدتك  -كن

ساهم بـ  100كرونة سويدية إىل 70 00 336 123
وقدم اسمك ورقم هويتك الشخصية.
أو انضم عرب moderaterna.se/bli-medlem

صوتك من أجل
مستقبل مفعم باألمل.
أؤلف كريسرتسون

مرشح ملنصب رئيس الوزراء
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اقرتب موعد
االنتخابات العامة

نسعى جاهدين لتتمتع السويد باملؤسسية واملساواة واحلراك
االجتماعي ،حيث حيصل كل فرد من اجليل اجلديد على الفرص
ً
لتشكيل حياتهم اخلاصة ،بدل من أن يكتفوا باتب�اع خطوات
آبائهم.

السويد بلد رائع ،إال أنن�ا ال يمكنن�ا أن نتجاهل مشاكله البارزة.
ويف الوقت الذي يزدهر فيه االقتصاد السويدي ،ال يزدهر املجتمع
بنفس القدر .وعلى الرغم من الطفرة االقتصادية ،يزتايد عدد
األشخاص غري القادرين على الوصول إىل سوق العمل ،ويرتفع
معدل البطالة طويلة األجل ،وحيتاج املهاجرون اجلدد إىل ثمان
سنوات لتأمني العمل يف السويد .ويف ذات الوقت ،تغادر الشركات
البلد .وتعاين املناطق املعرضة للخطر من اجلرائم املرتبطة
بالعصابات ومن حوادث إطالق النار .وبلغ اخلوف وانعدام األمن
بني املواطنني ذروته يف آخر عشر سنوات .أما فرتات انتظار
الرعاية الصحية فقد تضاعفت خالل ثالث سنوات يف الوقت
الذي أصبحت فيه رعاية التوليد يف جميع أحناء البلد مثقلة بأوجه
ً
تقريب�ا ال
القصور ونقص املوظفني .تلميذ من أصل خمسة تالميذ
يتخرج من الصف التاسع بدرجة النجاح.

ً
قيمنا تشمل كل من احلريات الفردية واملسؤولية اجلماعية .ومنبع
احلرية واالستقالل واالعتماد على الذات هو امتالك دخل شخيص.
ال تقتصر السياسات االجتماعية التفضيلية والتوزيع العادل للرثوة
على الضرائب املرتفعة وزيادة اإلعانات .إنما تتمحور حول زيادة
عدد األطفال الذين يلتحقون بمرحلة رياض األطفال ،وزيادة عدد
ً
اليافعني الذين حيققون التوقعات العالية وينجزون دراستهم جيدا،
وزيادة عدد البالغني الذي يؤمنون الوظيفة والرزق ألنفسهم .جيب
تقليل الفرتة اليت حيتاجها املهاجرون اجلدد ليصبحوا موظفني جدد.
ومن ثم ،فيجب أن يكون التوظيف أعلى ربحية عن العيش على
اإلعانات احلكومية .جيب أن يكون رواد األعمال يف وضع التقدير
أكرث من كونهم يف وضع اخلضوع للضرائب ،ويجب الدفاع عن
احلرية حقوق امللكية .جيب علين�ا أن نصون جوهر األمن االجتماعي
وهو :الرعاية الصحية والتعليم ومرحلة ما قبل املدرسة .كما جيب
أن نتخذ إجراءات حازمة ضد اجلريمة .فيجب أن تؤدي الدولة
وظائفها الرئيسية بقوة ،وإال سيضعف املجتمع.
حنن صوتك من أجل مستقبل مفعم باألمل.

التجارة والصناعة السويدية تدفعها التن�افسية الكبرية ،لكن
اجتاهات احلكومة تسري يف االجتاه اخلاطئ .حيث تسببت عدة
قرارات يف تقويض ظروف ريادة األعمال والتوظيف يف السويد .مع
ضرائب مزتايدة على املشاريع الصغرية وخصم منخفض ملعدالت
( RUTالنظافة والصيانة والغسيل) .وتعد "ضريب�ة االغرتاب"
املقرتحة أحدث مثال لسياسات معاقبة الشركات وامللكيات وريادة
األعمال .وهذا يشء ال تستطيع السويد حتمله .جيب أن تنمو بذور
اجليل القادم من الشركات السويدية احليوية اليوم.

اندماج أفضل

• وظائف ملستوى املبدئني لتحقيق معدل توظيف أعلى.
• إعانات محدودة لضمان أن يكون العمل ً
دائما أكرث ربحية من ِمنح الرعاية االجتماعية.
ُ
• "واجب اندماج" ُيفرض على جميع املهاجرين البالغني اجلدد.
• متطلبات لغوية للحصول على املواطنة.

جيب أن يكون العمل ً
مرحبا

• املزيد من الدخل ُ
المتاح ،مع ضرائب أقل على الدخل املنخفض والعادي.
• جيب أال ُيطلب من املعلمني واملمرضني دفع ضريب�ة دخل للدولة.
• ختفيض الضرائب املفروضة على املتقاعدين وكبار السن العاملني.

• ظروف تفضيلية للشركات لتنتقل إىل السويد ،وليس منها.

أكرب استثمار يف الشرطة السويدية منذ أكرث من ً 20
عاما
• مزيد من ضباط الشرطة ورفع رواتب الشرطة.

• التحقيق يف مزيد من اجلرائم وإغالق املزيد من القضايا  -نظام قضايئ قوي.
• إجراءات حازمة ضد العصابات اإلجرامية.
• عقوبات وأحكام أشد صرامة.

حصول أفضل على الرعاية الصحية

ويف الوقت ذاته جيري تب�ديد الطفرة االقتصادية .والوعود املتعلقة
باإلنفاق الكبري تطغى علي اإلصالحات احلاسمة اليت حتتاجها
ّ
قدم ٌ
وزير للمالية هذا املقدار الضئي�ل منذ
السويد .لم حيدث أن
السبعيني�ات خالل طفرة اقتصادية مثل الوزير احلايل  -وهذا مع
يهدد بتقويض األنظمة المالية العامة.
ماذا سيحدث للوظائف والرفاهية واألمن االقتصادي عندما حيدث
االنكماش؟

• مضاعفة ثالثي�ة لألتعاب املرتكزة على األداء ( )Kömiljardمن أجل تقليص فرتات انتظار الرعاية الصحية.
• تعزيز جاذبي�ة وظائف الرعاية الصحية.
• متطلبات جودة أوضح ومتابعات أفضل.
• زيادة فرص العمل تزيد من موارد الرعاية الصحية.

جيب أن يتعلم الطالب أكرث

إنن�ا حنمل مشاكلنا الراهنة على محمل اجلد .وهي الطريقة الوحيدة
اليت يمكنن�ا بها بن�اء مستقبل مفعم باألمل للسويد.

أؤلف كريسرتسون
زعيم احلزب

• زيادة التدريس بساعة إضافية ً
يوميا.
• مد التعليم اإللزايم حىت سن ً 18
عاما ملن ال حيصلون على شهادات التعليم الثانوي.

• مسؤولية وطني�ة إلبطال التطور السليب للمدارس الفاشلة.
• مزيد من املعلمني برواتب أعلى ،السيما يف املناطق املعرضة للخطر.

