Ми смо странка за оне који
полажу наду у будућност.
Придружите нам се и
подстакните промену.

Ваша помоћ је потребна – постаните члан
Пошаљите SEK 100 на 123 336 00 70
користећи Swish и приложите своје
име и лични идентификациони број.
Или се придружите на адреси
moderaterna.se/bli-medlem

Ваш глас за
будућност која
обећава.
Улф Кристерсон (Ulf Kristersson)
Кандидат за премијера
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Ближе се
општи избори
Тежимо ка Шведској коју одликују
предузимљивост, једнакост и друштвена
покретљивост, у којој свака нова
генерација добија прилику да обликује
сопствени живот, а не да само следи
стопе својих родитеља.
Шведска је изванредна земља, али не можемо
да игноришемо њене значајне проблеме.
Шведска привреда напредује, али то се
не може рећи и за наше друштво. Упркос
економском процвату, растући број људи
није у стању да приступи тржишту рада,
дуготрајна незапосленост је у порасту, а
новим имигрантима у Шведској је потребно
осам година да обезбеде посао. Истовремено
компаније напуштају земљу. Незаштићене
зоне изложене су криминалним делима
банди и пуцњави. Страх и несигурност међу
грађанима на највишем су нивоу у последњих
десет година. Време чекања на здравствену
негу удвостручило се током три године, а
нега за породиље широм земље ограничена
је недостацима и мањком особља. Готово
један од пет ученика не заврши девети разред
пролазном оценом.
Шведска трговина и индустрија су уопштено
гледано конкурентне, али политика владе
је погрешно усмерена. Неколико одлука
је подрило услове за предузетништво
и запослење у Шведској. Повећани су
порези за мала предузећа и смањен је РУТ
рабат. Предложен „порез на исељење”
представља најновији пример политика које
кажњавају предузећа, приватно власништво
и предузетништво. То је нешто што Шведска
себи не сме да дозволи. Наредна генерација
незаменљивих шведских компанија мора да се
развије данас.
Плодови економског процвата не налазе своју
сврху. Обећања која се тичу главне потрошње
бацају у засенак кључне реформе које су
неопходне Шведској. Од 1970-их година
ниједан министар финансија током економског
процвата није уштедео тако мало као што то
чини актуелни министар – а то представља
ризик за подривање јавних финансија.

Шта ће се десити са пословима, социјалном
помоћи и економском безбедношћу када дође
до опадања развоја?
Ми озбиљно схватамо проблеме свог доба.
То је једини начин да за Шведску изградимо
будућност која обећава.
Наше вредности обухватају и индивидуалне
слободе и колективну одговорност. Извор
слободе, независности и самосталности је
лични приход. Повољне социјалне политике
и правична поновна расподела богатства не
зависе од виших пореза и већих субвенција.
Оно што је важно је да више деце похађа
предшколску наставу, да више деце може
да испуни висока очекивања и да има добар
успех у школи, као и да више одраслих може
да обезбеди запослење и самосталност.
Време које је потребно новим имигрантима да
постану нови запослени мора да се скрати.
Стога статус запослености увек треба да
буде профитабилнији од живљења на рачун
државних субвенција. Предузетници се увек
морају више награђивати него опорезивати, а
права на слободу и својину се морају бранити.
Морамо да заштитимо суштину друштвене
безбедности: здравствену негу, образовање
и предшколско образовање. Морамо да
предузмемо озбиљне мере у борби против
криминала. Кључне функције државе морају
да буду снажне јер ће у супротном друштво да
постане слабо.
Ми смо ваш глас за будућност која обећава.

Боља интеграција
• Послови почетничког нивоа за вишу стопу запослености.
• Ограничене субвенције да би се осигурало да запосленост увек буде профитабилнија од
социјалне помоћи.
• „Дужност интеграције” која се намеће свим новим одраслим имигрантима.
• Неопходно познавање језика за добијање држављанства.

Рад мора да буде профитабилан
• Већа нето зарада, ниже опорезивање ниских и нормалних прихода.
• Наставници и медицински техничари биће изузети од плаћања државног пореза на
доходак.
• Ниже опорезивање за пензионере и запослена старија лица.
• Повољни услови који подстичу компаније да се преселе у Шведску, а не из ње.

Највеће улагање у шведску полицију током више од 20 година
• Више полицајаца и више плате за полицију.
• Истражиће се више злочина и затвориће се више случајева – снажнији правосудни
систем.
• Озбиљне мере против криминалних банди.
• Оштрије кажњавање и дуже затворске казне.

Боља доступност здравствене неге
• Утростручена компензација на основу учинка (Kömiljard) да би се скратило време чекања
на здравствену негу.
• Повећано интересовање за послове у здравству.
• Јаснији захтеви квалитета и боље праћење.
• Више послова обезбеђује више ресурса за здравствену негу.

Ученици ће више научити
Улф Кристерсон
(Ulf Kristersson)
Вођа партије

• Подучавање продужено за један сат дневно.
• Продужено обавезно образовање до 18 година старости за оне који не добију диплому
средњошколског образовања.
• Национална одговорност за преусмеравање негативног смера развоја школа са
незадовољавајућим резултатима.
• Више наставника са вишим платама, нарочито у слабо развијеним зонама.

