Mi smo stranka za one koji se nadaju.
Pridružite nam se i učinite razliku.

Vaša nam je pomoć potrebna – postanite član
100 švedskih SEK-a na 123 336 00 70 i navedite
svoje ime te osobni identifikacijski broj.
Ili nam se pridružite na moderaterna.se/
bli-medlem

Vaš glas za budućnost
kojoj se svi nadaju.
Ulf Kristersson

Kandidat za premijera
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Bliži se vrijeme
izbora
Težimo Švedskoj koju će obilježavati
poslovanje, jednakost i socijalna mobilnost,
u kojoj će svaka nova generacija imati
priliku oblikovati vlastiti život, a ne samo
slijediti stope svojih roditelja.
Švedska je izvanredna zemlja, no ne možemo
zanemarivati značajne probleme s kojima se
suočava. Švedsko gospodarstvo napreduje,
ali naše društvo nije na tom putu. Unatoč
gospodarskom napretku, sve veći broj ljudi
ne može pristupiti tržištu rada, dugoročna
nezaposlenost je u porastu te je potrebno osam
godina da novi imigranti u Švedskoj osiguraju
posao. Istovremeno, poduzeća napuštaju
Švedsku. Ugrožena područja suočavaju se
s kriminalnom i pucnjavama povezanima sa
zločinačkim organizacijama. Razina straha i
nesigurnosti građana najviša je u posljednjih
deset godina. Vrijeme čekanja na zdravstvenu
skrb udvostručilo se u protekle tri godine, a
opstetrijska skrb diljem zemlje opterećena je
nedostatkom osoblja. Gotovo svaki peti učenik
ne završava deveti razred s prolaznom ocjenom.
Švedska trgovina i industrija u velikoj su
mjeri konkurentne, no vladina politika vodi u
krivom smjeru. Nekolicina odluka ugrozila je
poduzetničke uvjete i uvjete zapošljavanja u
Švedskoj. Porasli su porezi za mala poduzeća i
smanjen je rabat. Predloženi „porez za odlazak
u inozemstvo” posljednji je primjer politike
kojom se kažnjavaju poduzeća, vlasništvo
i poduzetništvo. To je nešto što si Švedska
ne može priuštiti. Sljedeća generacija vitalnih
švedskih poduzeća mora danas biti u usponu.
Gospodarski procvat uzima se zdravo za gotovo.
Obećanja koja se odnose na veliku potrošnju
zasjenjuju ključne reforme koje su Švedskoj
potrebne. Od 1970.-ih nismo imali ministra
financija koji je toliko malo uštedio tijekom
gospodarskog procvata kao sadašnji ministar, a
time se mogu ugroziti javne financije.

Što će biti s radnim mjestima, blagostanjem i
gospodarskom sigurnošću kada dođe do pada?
Ozbiljno shvaćamo probleme našeg vremena.
To je jedini način na koji možemo izgraditi
budućnost kojoj se svi u Švedskoj nadaju.
Naše vrijednosti obuhvaćaju slobode
pojedinaca i kolektivnu odgovornost. Izvor
slobode, neovisnosti i autonomije ima osobni
dohodak. Povoljne socijalne politike i poštena
preraspodjela bogatstva ne ovise o višim
porezima i većim subvencijama. Važno je
osigurati da veći broj djece pohađa vrtić, da veći
broj mladih može zadovoljiti velika očekivanja i
imati dobre rezultate u školi te da veći odraslih
ima osigurano radno mjesto. Mora se skratiti
vrijeme potrebno da novi imigranti postanu novi
zaposlenici.

Bolja integracija
• Početnička radna mjesta za veću stopu zaposlenosti.
• Ograničene potpore kako bi se osiguralo veća profitabilnost zaposlenosti od socijalnih potpora.
• „Obveza integracije” za sve nove odrasle imigrante.
• Zahtjevi u pogledu znanja jezika za dobivanje državljanstva.

Rad mora biti profitabilan
• Više raspoloživog dohotka, niži porezi na male i uobičajene dohotke.
• Nastavnici i medicinske sestre ne moraju platiti državni porez na dohodak.
• Niži porezi za umirovljenike i starije zaposlene osobe.
• Povoljni uvjeti da poduzeća dolaze u Švedsku, a ne da iz nje odlaze.

Stoga uvijek mora biti profitabilnije biti zaposlen
nego živjeti na temelju državnih potpora.
Poduzetnike treba više cijeniti, a ne oporezivati
te se moraju braniti sloboda i prava na
vlasništvo. Moramo štititi biti socijalne sigurnosti:
zdravstvenu skrb, obrazovanje i vrtiće. Moramo
poduzimati odlučne mjere protiv kriminala.
Temeljne funkcije države moraju biti snažne,
inače se društvo postati slabo.

Najveće ulaganje u Švedsku policiju u posljednjih 20 godina

Mi smo vaš glas za budućnost kojoj se svi
nadaju.

• Utrostručene kompenzacije na temelju rezultata (Kömiljard) kako bi se skratilo vrijeme

• Veći broj policijskih službenika i veće plaće u policiji.
• Istraživanje većeg broja kaznenih djela i zatvaranje većeg broja predmeta – snažniji pravosudni
sustav.
• Odlučno djelovanje protiv zločinačkih bandi.
• Oštrije kažnjavanje i presude.

Bolja dostupnost zdravstvene skrbi
čekanja u zdravstvenoj skrbi.
• Poboljšati privlačnost radnih mjesta u zdravstvenoj skrbi.
• Jasniji zahtjevi kakvoće i bolje praćenje.
• Veći broj radnih mjesta osigurava više resursa za zdravstvenu skrb.

Ulf Kristersson
Vođa stranke

Bolje obrazovanje za studente
• Povećati poučavanje za dodatni sat dnevno.
• Produljiti obvezno školovanje do 18. godine za one koji ne ostvare kvalifikacije sekundarnog
obrazovanja.
• Nacionalna odgovornost za preokretanje negativnog razvoja neuspješnih škola.
• Više nastavnika s većim plaćama, osobito u ugroženim područjima.

