ما یک حزب برای افراد امیدوار هستیم.
با ما بپیوندید و تفاوت ایجاد کنید.

کمک شما الزم است  -عضو شوید
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صدای شما برای یک
آینده امیدوار کنن�ده.
Ulf Kristersson
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تقریبا زمان برای
انتخابات عمویم

ما برای سویدین که دارای سازماین ،برابری و حترک اجتماعی است،
تالش یم کنیم که هر نسل جدید فرصت هایی برای شکل دادن
به زندگی خود فراهم یم کند و تنها به دنب�ال راه های والدین
خود نیستن�د.
سویدن یک کشور عالی است ،اما ما نیم توانیم مشکالت قابل
توجه آن را نادیده بگیریم .اقتصاد سویدن رونق دارد ،اما جامعه
ما به همان اندازه خوب عمل نیم کند .علیرغم رونق اقتصادی،
تعداد روزافزون مردم قادر به دسرتسی به بازار کار نیستن�د ،بیکاری
بلند مدت در حال افزایش است و برای مهاجرین جدید سویدن
برای تأمین امنیت کار  8سال طول یم کشد .در عین حال،
شرکت ها از کشور خارج یم شوند .مناطق آسیب پذیر از جرایم
و تیراندازی های مرتبط با باند رجن یم برند .بیش از ده سال است
ترس و ناامنی در میان شهروندان وجود دارد .انتظارات مراقبت
های صیح در سه سال دو برابر شده است و مراقبت های زایمان
در سراسر کشور به دلیل کمبود پرسونل محسوب یم شود .تقریبا
یکنت از هر پنج شاگرد صنف نه را با درجه باالتری سرپی نه
یم کنن�د.

بستگی ندارد .مسئله این است که اطمینان حاصل شود که
اطفال بیشرت در کودکستان حضور پیدا یم کنن�د ،که بیشرت
جوانان یم توانن�د انتظارات باال را داشته باشند و در مکتب خوب
عمل کنن�د و بزرگساالن بیشرت امنیت استخدام را برای خود
فراهم یم کنن�د .زمان الزم برای مهاجرین جدید برای تب�دیل شدن
به کارمندان جدید باید کوتاه شود.

ادغام بهرت

• وظایف ابت�دایی برای میزان بلند تر کاریایب.

بن�ابراین ،استخدام باید همیشه سودمندتر از زندگی در سبسایدی
های دولتی باشد .متشبثین همیشه باید بیشرت از آچنه مالیه یم
پردازند مورد تقدیر قرار گیرند و از آزادی و حقوق مالکیت باید
دفاع شود .ما باید جوهر امنیت اجتماعی را حفظ کنیم :مراقبت
های صیح  ،تعلیم و دوره کودکستان .ما باید اقدام جدی علیه
جرایم اجنام دهیم .وظایف اصلی دولت باید قوی باشد ،در غیر
این صورت جامعه ضعیف خواهد شد.

کار باید مفید باشد

ما صدای شما برای آینده امیدوار کنن�ده هستیم.

• معلمان و پرستاران نب�اید ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد دولت باشند.

• سبسایدی های محدود برای اطمینان از اینکه کار همیشه سودآورتر از کمک های رفاهی است.
• وظیفه ادغام" تطبیق شده به همه مهاجران بالغ جدید.
• الزامات زبان برای شهروندی.

• درآمد قابل استفاده بیشرت ،مالیات بر درآمد کم و عادی.
• مالیات های پایین تر برای متقاعدین و کهنساالین که کار میکنن�د.
• شرایط سودمندی برای شرکت ها برای رفنت به سویدن نه اینکه از سویدن بیرون شوند.

جتارت و صنعت سویدن به طور گسرتده ای رقابتی است ،اما
پالیسی های دولت به جهت اشتب�اه هدایت یم شود .تصمیمات
چندگانه در سویدن شرایط کارآفرینی و اشتغال را حتت تاثیر
قرار داده است .افزایش مالیات بر تصدی های کوچک و ختفیف
کاهش یافته  .RUTمالیات بر درآمد پیشنهادی آخرین نمونه از
پالیسی هایی است که شرکت ،مالکیت و تشبث را جریمه یم
کند .این چیزی است که سویدن توان آنرا ندارد .نسل بعدی
شرکت های حیایت سویدن باید امروز رشد کند.

بزرگرتین سرمایه گذاری در پولیس سویدن در بیش از  20سال
• افسران پولیس بیشرت و معاشات بلند پولیس.

• جرایم بیشرت مورد بررسی قرار یم گیرد و موارد بیشرتی باید بسته شود  -یک سیستم قضایی قوی تر.
• اقدامات دقیقرت در برابر باندهای جنایتکار.
• مجازات سخت تر و محکومیت.

دسرتسی به خدمات صیح بهرت

رونق اقتصادی از دست رفته است .وعده های مربوط به
مصارف عمده ،اصالحات مهیم را که سویدن نیاز دارد ،حتت
الشاع قرار میدهد .از دهه  ،1970هیچ وزیر مالیه  ،همانن�د وزیر
فعلی وجود نداشته که در طول رونق اقتصادی به این اندازه کمرت
صرفه جویی نموده باشد که این کار باعث میشود تا منابع مالی
دولتی از بین بروند.
هنگایم که رکود یم افتد ،به مشاغل ،رفاه و امنیت اقتصادی
چه واقع خواهد شد؟

شاگردان باید بیشرت یاد بگیرند

ما مشکالت زمان ما را جدی یم گیریم .این تنها راه ایجاد یک
آینده امیدوار کنن�ده برای سویدن است

• حتصیالت تکمیلی اجباری تا سن  18سالگی برای افرادی که مدارک حتصیلی متوسطه را به دست نیاورده اند.

ارزش های ما شامل آزادی های فردی و مسئولیت جمعی یم
شود .سرچشمه آزادی ،استقالل و اعتماد به نفس ،داشنت عاید
شخیص است .سیاست های سودمند اجتماعی و بازتعریف
منصفانه ثروت به مالیات های باالتر و سبسایدی های بیشرت

• پاداش مبتنی بر عملکرد سه گانه ( )Kömiljardبرای کاهش زمان انتظار برای مراقبت های صیح.
• افزایش تقاضای مشاغل صیح.
• الزامات کیفیت واضح تر و پیگیری بهرت.
• مشاغل بیشرت منابع بیشرتی را برای مراقبت های صیح فراهم یم کنن�د.

• افزایش تدریس با یک ساعت اضافی در روز.

Ulf Kristersson
رهرب حزب

• مسئولیت ملی برای معکوس کردن رشد منفی مکاتب شکست خورده.
• بیشرت معلمین با معاشات باالتر ،به ویژه در مناطق آسیب پذیر.

