Olemme toiveikkaiden ihmisten puolue.
Liity meihin ja ole osa muutosta.

Apuasi tarvitaan – liity jäseneksi
Siirrä Swish-sovelluksella 100 SEK tilille
123 336 00 70 ja liitä mukaan nimesi ja
henkilötunnuksesi.
Voit liittyä myös osoitteessa
Moderaterna.se/bli-medlem

Äänesi toiveikkaan
tulevaisuuden
puolesta
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Valtiopäivävaalit
lähestyvät
Pyrimme saavuttamaan Ruotsin, jolle
on ominaista yritteliäisyys, tasa-arvo ja
sosiaalinen liikkuvuus ja jossa jokainen uusi
sukupolvi saa mahdollisuuden muokata omaa
elämäänsä eikä vain seurata vanhempiensa
jalanjälkiä.

taloudelliselle turvallisuudelle, kun laskusuhdanne
saapuu?

Ruotsi on suurenmoinen maa, mutta emme
voi sivuuttaa sen merkittäviä ongelmia. Ruotsin
talous kukoistaa, mutta yhteiskuntamme ei
pärjää yhtä hyvin. Talouskasvusta huolimatta
yhä useampi jää työmarkkinoiden ulkopuolelle,
pitkäaikainen työttömyys on kasvussa ja uusien
maahanmuuttajien työnsaanti kestää Ruotsissa
kahdeksan vuotta. Samaan aikaan maasta
lähtee yrityksiä. Heikossa asemassa olevat alueet
kärsivät jengiytymiseen liittyvästä rikollisuudesta ja
ampumavälikohtauksista. Kansalaiset pelkäävät
ja tuntevat olonsa turvattomammaksi kuin
kymmeneen vuoteen. Terveydenhuollon odotusajat
ovat kaksinkertaistuneet kolmessa vuodessa ja
äitiyspoliklinikat eri puolilla maata kärsivät resurssien
puutteesta ja henkilöstöpulasta. Lähes yksi
viidestä oppilaasta ei suorita yhdeksättä luokkaa
hyväksytysti.

Arvomme käsittävät sekä yksilön vapaudet että
kollektiivisen vastuun. Vapauden, itsenäisyyden ja
omavaraisuuden lähteenä ovat henkilökohtaiset
tulot. Suotuisassa sosiaalipolitiikassa ja vaurauden
oikeudenmukaisessa uudelleenjaossa ei ole kyse
korkeammista veroista ja suuremmista tuista.
Kyse on siitä, että entistä useampi lapsi menee
esikouluun, yhä useammat nuoret pystyvät
vastaamaan suuriin odotuksiin ja menestymään
hyvin koulussa ja että yhä useammat aikuiset
pystyvät saamaan työpaikan ja ansaitsemaan
oman toimeentulonsa. Uusien maahanmuuttajien
työllistymisaikaa on lyhennettävä.

Ruotsin kaupan ja teollisuuden kilpailukyky
on pääosin hyvä, mutta hallituksen politiikka
johtaa väärään suuntaan. Monet päätökset
ovat heikentäneet yrittäjien tilannetta ja työoloja
Ruotsissa. Pienten yritysten veroja on kiristetty ja
kotitalousvähennystä (RUT) on supistettu. Ehdotettu
niin sanottu ulkomaankomennuksen vero on tuorein
esimerkki politiikasta, jolla rangaistaan yrityksiä,
omistusta ja yrittäjyyttä. Ruotsilla ei ole varaa
tähän. Seuraavan sukupolven tärkeille ruotsalaisille
yrityksille on oltava kasvun edellytykset tänään.
Tällä menolla talouden nousukausi menee hukkaan.
Suuria menoja koskevat lupaukset jättävät
varjoonsa Ruotsin kipeästi tarvitsemia uudistuksia.
Ruotsissa on ollut viimeksi 1970-luvulla sellainen
valtionvarainministeri, joka on pystynyt näin pieniin
säästöihin talouden nousukauden aikana kuin istuva
ministeri – ja tämä uhkaa heikentää julkista taloutta.
Mitä tapahtuu työllisyydelle, hyvinvoinnille ja

Suhtaudumme aikamme ongelmiin vakavasti. Se
on ainoa tapa, jolla voimme rakentaa Ruotsille
toiveikasta tulevaisuutta.

Siksi palkkatyön pitäisi aina olla kannattavampaa
kuin valtion tukien varassa elämisen. Yrittäjien
arvostuksen on oltava korkeammalla tasolla kuin
niiden verotuksen, ja vapautta ja omistusoikeuksia
on puolustettava. Meidän on turvattava
sosiaaliturvan ydin: terveydenhuolto, koulutus
ja esikoulu. Meidän on puututtava tiukasti
rikollisuuteen. Valtion ydintoimintojen on oltava
vahvoja, muuten yhteiskunnasta tulee heikko.
Olemme äänesi toiveikkaan tulevaisuuden puolesta.

Parempi integraatio
• Aloitustason työpaikkoja lisäämällä työllisyys nousuun.
• Tukien rajoittaminen niin, että työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin sosiaalitukien
varassa eläminen.
• "Velvollisuus integroitua" kaikille uusille aikuisille maahanmuuttajille.
• Kielivaatimukset kansalaisuuden ehtona.

Työnteon on oltava kannattavaa
•
•
•
•

Enemmän käytettävissä olevia tuloja, matalampi verotus pien- ja keskituloisille.
Opettajilta ja sairaanhoitajilta ei pitäisi periä valtion tuloveroa.
Matalammat verot eläkkeensaajille ja iäkkäille työntekijöille.
Suotuisat olosuhteet yrityksille siirtyä Ruotsiin, ei pois Ruotsista.

Suurin investointi Ruotsin poliisiin yli 20 vuoteen
•
•
•
•

Lisää poliiseja ja poliisien palkankorotukset.
Enemmän tutkittuja rikoksia ja useampia selvitettyjä tapauksia – vahvempi oikeusjärjestelmä.
Tiukka puuttuminen rikollisuuteen.
Ankarammat rangaistukset ja tuomiot.

Parempi pääsy terveydenhuollon palveluihin
• Kolminkertainen suoritusperustainen korvaus (Kömiljard) lyhentämään terveydenhuollon
odotusaikoja.
• Terveydenhuollon työpaikkojen houkuttelevuuden lisääminen.
• Selkeämmät laatuvaatimukset ja parempi seuranta.
• Työpaikkojen lisääminen tuo enemmän resursseja terveydenhuoltoon.

Lisää opetusta
Ulf Kristersson
Puolueen johtaja

• Tunti päivässä lisää opetusaikaa.
• Kouluvelvollisuuden laajentaminen 18-vuoden ikään niille, jotka eivät saa suoritettua toisen
asteen tutkintoa.
• Heikosti suoriutuvien koulujen negatiivisen kehityksen katkaiseminen kansallisilla toimenpiteillä.
• Lisää opettajia ja korkeammat palkat erityisesti heikossa asemassa oleville alueille.

