Jesteśmy partią dla żywiących nadzieję.
Dołącz do nas i włącz się w zmiany
na lepsze.

Twoja pomoc jest nam potrzebna – zostań członkiem
Zleć płatność Swish w wysokości 100 SEK,
pod numer 123 336 00 70, podając przy
tym swoje nazwisko i numer dokumentu
tożsamości.
Możesz też zapisać się na stronie
moderaterna.se/bli-medlem

Twój głos na rzecz
lepszej przyszłości.
Ulf Kristersson
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Już niebawem
wybory parlamentarne
Pragniemy zbudować Szwecję nacechowaną
przedsiębiorczością, równością i społeczną
mobilnością, gdzie każde kolejne pokolenie
ma szansę zdecydować o kształcie swojego
życia i niekoniecznie pójść w ślady rodziców.
Szwecja to fantastyczny kraj, wszakże nie
sposób zlekceważyć jej poważne problemy.
Szwedzka gospodarka co prawda prosperuje,
lecz samo społeczeństwo nie radzi sobie równie
dobrze. Pomimo gospodarczego rozkwitu, coraz
liczniejszym obywatelom nie udaje się wejść na
rynek pracy, długotrwałe bezrobocie rośnie, zaś
osobom nowo imigrującym znalezienie pewnego
zatrudnienia zajmuje aż osiem lat. Jednocześnie
przedsiębiorstwa opuszczają kraj. Trudne rejony
cierpią z powodu strzelanin i zorganizowanej
przestępczości. Strach i niepewność są
najsilniejsze od dziesięciu lat. Na przestrzeni trzech
lat podwoił się czas oczekiwania na świadczenia
służby zdrowia – w szczególności położnictwo
boryka się w całym kraju z niedoborem zasobów
i kadr. Już prawie co piąty uczeń nie otrzymuje
promocji na koniec dziewiątej klasy.
Szwedzki handel i przemysł są w ogólności
konkurencyjne, jednakże polityka rządu zmierza
w niewłaściwą stronę. Szereg decyzji zaszkodził
panującym w Szwecji warunkom zatrudnienia
i przedsiębiorczości: wzrosło opodatkowanie
małych przedsiębiorstw i ograniczono zwroty
RUT. Proponowany „podatek ekspatriacyjny”
to najświeższy przykład polityki wymierzonej
przeciwko własności i przedsiębiorczości. To coś,
na co Szwecja nie może sobie pozwolić. Kolejne
pokolenie prężnych przedsiębiorstw ze Szwecji
musi wzrastać już dziś.
Korzyści z gospodarczego rozkwitu są
konsekwentnie zaprzepaszczane. Obietnice
szeroko zakrojonych nakładów przysłaniają kwestie
najpotrzebniejszych Szwecji reform. Od lat 70. nie
urzędował minister finansów, który by w okresie
gospodarczego rozkwitu zaoszczędził tak mało jak
obecny – a to grozi erozją skarbu państwa.
Co zatem stanie się z etatami, świadczeniami
socjalnymi i gospodarczym bezpieczeństwem, gdy
przyjdzie zła passa?

Problemy naszych czasów traktujemy ze wszech
miar poważnie. To jedyny sposób na zapewnienie
Szwecji lepszej przyszłości.
Przyświecające nam wartości obejmują
zarówno indywidualne swobody, jak i zbiorową
odpowiedzialność. Źródłem wolności, niezależności
i samostanowienia jest osobisty dochód. Korzystna
polityka socjalna i sprawiedliwa redystrybucja
dochodów nie są nierozerwalnie związane
z wyższym opodatkowaniem i pokaźniejszymi
zasiłkami. Chodzi przede wszystkim
o dopilnowanie, żeby więcej dzieci uczęszczało
do przedszkoli, żeby większy procent młodzieży
potrafił sprostać wysokim oczekiwaniom dobrymi
wynikami w szkole, i żeby powszechniejsze były
wśród osób dorosłych bezpieczne zatrudnienie
i całkowita samodzielność. Czas, jaki osobom
nowo imigrującym zajmuje znalezienie pracy, musi
ulec skróceniu.
Z tego względu, zatrudnienie powinno być
w każdym przypadku bardziej opłacalne od życia
z rządowego zasiłku. Przedsiębiorcom należy
się bez wyjątku więcej wsparcia niż obciążenia
podatkami, ponadto konieczna jest obrona
wolności i praw własności. Naszym obowiązkiem
jest strzec fundamentów społecznego
zabezpieczenia: służby zdrowia, oświaty i opieki
przedszkolnej. Zmuszeni jesteśmy podejmować
stanowcze działania przeciwko przestępczości.
Państwo musi w swych zasadniczych
funkcjach wykazywać siłę – w przeciwnym razie
społeczeństwo osłabnie.
Mówimy Twoim głosem, z myślą o lepszej
przyszłości.

Pełniejsza integracja
• Początkowe zatrudnienie – na rzecz obniżenia wskaźników bezrobocia.
• Ograniczenie zasiłków – dla uczynienia pracy w każdym przypadku bardziej opłacalną od
świadczeń socjalnych.
• „Obowiązek integracji” – w stosunku do wszystkich nowo imigrujących osób pełnoletnich.
• Znajomość języka warunkiem przyznania obywatelstwa.

Praca musi się opłacać
• Wyższy dochód rozporządzalny oraz niższe opodatkowanie przychodów niskich
i umiarkowanych.
• Uwolnienie nauczycieli i pielęgniarek od państwowego podatku dochodowego.
• Niższe opodatkowanie rencistów i pracujących emerytów.
• Preferencyjne warunki gospodarcze – stymulujące nie odpływ, lecz napływ przedsiębiorstw do
Szwecji.

Największa od 20 lat inwestycja w szwedzką policję
•
•
•
•

Liczniejsze służby i wyższe płace w policji.
Więcej dochodzeń i spraw do zamknięcia – silniejsze sądownictwo.
Stanowcze działania przeciwko zorganizowanej przestępczości.
Surowsze kary i wyroki.

Łatwiejszy dostęp do służby zdrowia
• Potrojone, uzależnione od postawy zawodowej wynagrodzenia (Kömiljard) – z myślą
o skróceniu oczekiwania na świadczenia służby zdrowia.
• Poprawa atrakcyjności etatów w służbie zdrowia.
• Jaśniejsze wymogi jakościowe i sprawniejsze badania kontrolne.
• Więcej etatów – dla rozbudowy służby zdrowia.

Więcej nauki w szkołach
Ulf Kristersson
lider partii

• Wydłużenie czasu lekcyjnego o jedną godzinę dziennie.
• Przedłużenie obowiązku szkolnego do wieku lat 18 w stosunku do uczniów niekończących
szkoły średniej.
• Państwowy obowiązek cofnięcia szkodliwego wpływu zamykania szkół.
• Więcej nauczycieli z wyższymi płacami, zwłaszcza w trudnych rejonach.

