ما حزیب برای افراد امیدوار هستیم.
به ما بپیوندید و تغییر ایجاد کنید.

کمک شما الزم است – عضو شوید

مبلغ  100کرون سوئد از طریق  Swishب
ه  70 00 336 123برپدازید و نام و شماره شناسایی
شخیص خودتان را ارائه دهید.
یا در  moderaterna.se/bli-medlemعضو شوید

صدای شما برای
آیندهای امیدخبش.
Ulf Kristersson
کاندیدای خنست وزیری

ً
زمان انتخابات عمویم تقریبا
فرا رسیده است
تالش ما این است که کشور سوئد دارای کسب و کار آزاد ،برابری
و حترک اجتماعی باشد که در آن هر نسل جدید از فرصتهایی
برای شکل دادن به زندگی خودش برخوردار گردد ،و فقط
دنب�الهروی والدینش نب�اشد.

سوئد کشوری فوقالعاده است ،ولی نیمتوان مشکالت مهم
آن را نادیده گرفت .اقتصاد سوئد موفق است ،ولی تمام افراد
جامعه ما بهطور مساوی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستن�د.
علیرغم توسعه اقتصادی ،تعداد افرادی که قادر نیستن�د به بازار
کار دسرتسی داشته باشند رو به افزایش است ،بیکاری بلندمدت
رو به فزوین است و هشت سال طول یمکشد که مهاجرین
جدید در سوئد بتوانن�د از تأمین شغلی برخوردار شوند .در عین
حال ،شرکتها در حال ترک کشور هستن�د .مناطق آسیبپذیر از
مشکالت مربوط به تیراندازی و جرایم مرتبط با گروههای تبهکار
رجن یمبرند .ترس و ناامنی در میان شهروندان ،از باالترین میزان
طی ده سال گذشته برخوردار بوده است .زمانهای انتظار برای
خدمات بهداشت و سالمت طی سه سال دو برابر شده است و
مراقبتهای زایمان در سراسر کشور به دلیل کاستیها و کمبود
ً
کارکنان ،دچار مشکل یمباشد .تقریبا یک پنجم دانشآموزان،
کالس نهم را با نمره قبولی ترک نیمکنن�د.
جتارت و صنعت سوئد در مجموع رقابتی است ،اما سیاست
دولتی در جهت نادرست قرار گرفته است .چندین تصمیم
موجب ختریب شرایط کارآفرینی و اشتغال در سوئد گردیدهاند.
افزایش مالیاتها بر کسب و کارهای کوچک و کاهش ختفیف
« .RUTمالیات جالی وطن» پیشنهادی ،جدیدترین نمونه
از سیاستهایی است که برای کسب و کار آزاد ،مالکیت و
کارآفرینی ،محدودیت ایجاد یمکند .این امر ،مسئلهای است که
سوئد قادر به حتمل آن خنواهد بود .نسل بعدی شرکتهای حیایت
سوئد باید همین امروز رشد کند.
توسعه اقتصادی ،دارد هدر یمرود .تعهدات مربوط به مخارج
عمده ،دارد اصالحات تعیینکنن�دهای را که سوئد به آنها نیاز
دارد ،حتتالشعاع قرار یمدهد .از دهه  ،1970وزیر امور مالی
نداشتهایم که به اندازه وزیر کنوین ،ذخایر پولی کشور در مدت
مسئولیتش طی دوران توسعه اقتصادی تا این اندازه اندک باشد
– و این امر احتمال فرسایش داراییهای عمویم را در بر دارد.
اگر رکود اقتصادی فرا برسد ،چه بر سر شغلها ،امنیت اقتصادی
و رفاه عامه خواهد آمد؟
ما مشکالت زمان خویش را جدی یمگیریم .این تنها راهی است
که یمتوانیم آیندهای امیدخبش برای سوئد بسازیم.

ارزشهای ما ،هم آزادیهای فردی و هم مسئولیت جمعی را در
بر یمگیرد .سرچشمه آزادی ،استقالل و اعتماد به نفس ،داشنت
درآمد شخیص است .سیاستهای مطلوب اجتماعی و توزیع
ً
عادالنه ثروت ،لزوما مشروط به مالیاتهای باالتر و کمکهای
مالی بیشرت نیست .مسئله این است که اطمینان حاصل شود
کودکان بیشرتی به کودکستان یمروند ،اینکه جوانان بیشرتی
قادر باشند انتظارات بزرگ را برآورده سازند و عملکرد خویب در
مدرسه داشته باشند ،و اینکه افراد بزرگسال بیشرتی دارای
تأمین شغلی بوده و از عهده مخارج خویش برآیند .زمان الزم
برای اینکه مهاجرین جدید تب�دیل به کارمندان جدید شوند ،باید
کوتاهتر شود.
بن�ابراین ،داشنت شغل باید همیشه سودآورتر از زندگی کردن با
کمکهای مالی دولتی باشد .کارآفرینان باید همواره بیش از مقدار
مالیایت که از آنان دریافت یمشود مورد قدرداین قرار گیرند ،و
باید از حقوق مالکیت و آزادی دفاع شود .ما باید از ماهیت تأمین
اجتماعی حفاظت کنیم :خدمات بهداشت و سالمت ،آموزش و
پرورش و کودکستان .باید در برابر جرم و جنایت ،قاطعانه عمل
کنیم .عملکردهای اصلی ایالتی باید قوی باشد ،در غیر اینصورت
جامعه ضعیف خواهد شد.
ما صدای شما برای آیندهای امیدخبش هستیم.
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برای سوئد
یکپارچگی بهرت در اجتماع

• شغلهای غیرختصیص برای نرخ باالتر اشتغال.
• کمکهای مالی محدود برای حصول اطمینان از اینکه کار کردن همیشه سودآوری بیشرتی نسبت به کمکهزینههای رفاهی داشته
باشد.
• الزام نمودن «وظیفه یکپارچگی در اجتماع» برای تمام مهاجرین جدید بزرگسال.
• الزامات زبان برای شهروندی.

کار کردن باید سودآور باشد

• درآمد خالص بیشرت ،مالیاتهای کمرت برای درآمدهای پایین و معمولی.
• معلمان و پرستاران نب�اید ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد ایالتی باشند.
• مالیاتهای پایینتر برای بازنشستگان و افراد ساخلوردهای که هنوز شاغل هستن�د.
• شرایط مطلوب برای اینکه شرکتها به سوئد بیایند ،نه اینکه از آن خارج شوند.

بزرگترین سرمایهگذاری در پلیس سوئد طی بیش از  20سال
• افسران پلیس بیشرت و حقوقهای باالتر برای افراد پلیس.

• رسیدگی به جرایم بیشرت و بسته شدن پروندههای بیشرت – یک سیستم قضایی قدرتمندتر.
• اقدام قاطعانه در برابر گروههای تبهکار.
• مجازاتها و محکومیتهای شدیدتر.

دسرتسی بهرت به خدمات بهداشت و سالمت

• غرامت سهبرابری مبتنی بر کارآیی ( )Kömiljardبرای کوتاه کردن زمانهای انتظار برای خدمات بهداشت و سالمت.
• افزایش جذابیت مشاغل مرتبط با خدمات بهداشت و سالمت.
• الزامات کیفی شفافتر و پیگیری بهرت.
• اینکه مشاغل بیشرتی بتوانن�د منابع بیشرت را برای خدمات بهداشت و سالمت تأمین نمایند.

دانشآموزان باید بیشرت بیاموزند
Ulf Kristersson
رهرب حزب

• افزایش تدریس با یک ساعت اضافی در هر روز.
• حتصیل اجباری توسعه یافته تا سن  18سالگی برای افرادی که به صالحیتهای الزم برای دبیرستان دست پیدا نیمکنن�د.
• مسئولیت ملی در قبال معکوس کردن گسرتش منفی مدارس ناموفق.
• معلمان بیشرت با حقوقهای باالتر ،به ویژه در مناطق آسیبپذیر.

