ንተስፋ ዘለዎም ሰባት ንኸውን ፓርቲ ኢና።
ምሳና ተሓዊስኩም ፍልልይ ፍጠሩ።

ሓገዝኩም ተደላዪ እዩ – ኣባል ኩኑ

Swish SEK 100 ክሳብ 123 336
00 70ከምኡ እውን ስምኩምን መለለዪ
ቁፅሪኹምን እውን ኣቕርቡ።
ወይ ድማ ናብ
moderaterna.se/bli-medlem እተዉ

ድምፅኹም ንተስፋ
ዘለዎ መፃኢ ፡፡
Ulf Kristersson

ን ቀዳማዪ ሚኒስተርነት ሕፁይ

ሓፈሻዊ መረጻ
ዳርጋ ቀሪቡ እዩ

ተስፋ ዘለዎ
መፃኢ ን
ስዊድን

ብኢንተርፕራይዝ፣ ማዕርነትን ማሕበረሳባዊ
ምንቅስቓሳትን ዘለዋ ስዊድን ንምፍጣር ንፅዕር፣
ሕድሕድ ትውልዲ ሂወቱ ባዕሉ ቅርፂ ከትሕዝ እምበር
ናይ ወለዱ ኣሰር እንዳተኸተለ ክነብር የብሉን።

ናይ ህዝቢ ፋይናንስ ምጉሕጋሕ ከስዕብ ይኽእል እዩ።
እዚ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ኣብ ዝመፀሉ ግዘ ስራሕ፣
ደሕንነትን ኢኮኖሚያዊ ውሕስነትን ዝኣመሰሉ ነገራት
እንታይ የጋጥሞም?

ስዊድን ፅብቕቲ ሃገር እያ፣ ፀገማታ ግን ሸለል
ክንብሎም ኣይንኽእልን። ናይ ስዊድን ኢኮኖሚ
ይምዕብልኣሎ፣ ማሕበረ ሰብና ግን ማዕረ ኣይኸይድን
ዘሎ። ዋላ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ይሃሉ፣ ብዙሓት ሰባት
ናይ ስራሕ ዕዳጋ ክረኽቡ ኣይኽእሉን ዘለዉ፣ ናይ ነዊሕ
ግዘ ስራሕ ስእነት ቁፅሪ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸድ ዘሎን
ሓደሽቲ ስደተኛታት ስራሕ ንክረኽቡ ድማ ሸሞንተ
ዓመት ይወስደሎም። ብተመሳሳሊ፣ ትካላት ካብ እዛ
ሃገር ለቒቐንይወፃኣለዋ እየን። ተቃላዕቲ ቦታታት ምስ
ጉጅለ ገበነኛታት ዝተተሓሓዙ ገበናትን ብጥይት ናይ
ምቕታል ጥቕዓታት ይጥቅዑ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፉ
ዓሰርተ ዓመታት ፍርሕን ናይ ደሕንነ ዘይምስማዕን ኣብ
ዜጋታት ኣዝዩ ልዒሉ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ
ዓመታት ኣብዛ ሃገር ናይ ጥዕና ክንክንንምርካብ
ዝግበር ትፅቢትብዕፅፊ ወሲኹን ምስ ጥንሲን
ምውላድን ዝተተሓሓዘ ኣገልግሎታት ድማ ብ
ሕፅረትቀረብን ሰራሕተኛታት ገጢምዋ ይርከብ ።
ዳርጋ ካብ ቶምሓሙሽተ ቆልዑሓደ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ
መሕለፊ ነጥቢ ሒዞም ኣይወፁን።

ናይ ግዜና ፀገማት ብትኹረት ንርኢ። ብኸምዚ
ጥራሕ እውን ኢና ተስፋ ዘለዎ መፃኢ ንስዊድን
ክንሃንፅ ንኽእል።

ዝበለፀ ምትሕውዋስ

ዋጋና ናይ ውልቀ ናፅነትን ናይ ሓፈሻ ሓላፍነትን
ዘካተተ እዩ። ናፅነት ንምርካብ፣ ዓርስኻ ምኽኣልን
ኣብ ዓርስኻ ንምትእምማን ውልቃዊ እቶት ክህሉ
ናይ ዓረስኻ ኣታዊ ክህልዎ ይግባእ። ምችዉ ዝኾነ
ናይማሕበረ ሰብ ፖሊሲን ፍትሓዊ ዝኾነ ናይ ሃፍቲ
ክፍፍልን ብልዑል ግብርን ድጎማን ኣንክኡን።
ብዙሓት ህፃናት መዋእለ ህፃናት ክመሃሩ ምግባር
፣ መናእሰይ እቲ ዝዓበየ ትፅቢት ዝግበረሎም ነገር
ንምምላእ የኽእሎምን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይነጥፉን
ዓበይቲ ሰባት ድማ ስራሕ ረኺቦም ዓርሶም ንክኽእሉ
የኽእሎም፡፡ ሓደሽቲ ስደተኛታት ክመፁ ከለው ስራሕ
ንምርካብ ዝወስደሎም ግዘ ክሓፅር ይግባእለለ ።

• ኣብ ኩሎም ዕድምኦም ዝኣኸሉ ስደተኛታት ናይ “ምትሕብባር ግቡእ” ምሃብ።

ናይ ስወድን ንግዲን ኢንዳስትሪን ተወዳዳራይንዓብዪ
ለውጢ ኣብ የምፅእ ይርከብ፣ኮይኑ ግና ናይ መንግስቲ
ስዊድን ፖሊሲ ግን ብዝተጋገየ መንገዲ ኣብ ምጉዓዝ
ይርከብ። ብዙሓት ናይ ስዊድን ናይ ንግዲን ናይ ስራሕ
ምርካብን ኩነታታት ዘተሓሓቱ ብዙሓት ውሳነታት
ተወሲኖም እዮም። ኣብ ኣናእሽተይ ኢንተርፕራይዛት
ግብሪ ይውስኽ ትሑት ናይ RUT ሪቤት ድማ ኣሎ።
እቲ ዝቐረበ “ናይ ስደተኛታት ግብሪ” ሓሳብ ካብ
ኢንተርፕራይዝ፣ በዓልዋናነትን ኢንተርፕሩነርሺፕን
ዘጥፍኡ ሓሳባት እቲ ዳሕረዋይ እዩ። እዚ ድማ
ንስዊድን ዘየዋፅእ እዩ። ናይ መፃኢ ትውልዲ ወሰንቲ
ትካላት ሎሚ ክዓብያ ክኽእላ ኣለወን።
እቲ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ኣብ ፀገም ክኣቱ እዩ።
ብዛዕባ ብዙሐ ገንዘብ ዝወፆም ቃል ዝተኣተወ
ስራሕቲ ንናይ ስዊድን ወሳኒ ቅርፂ ከም ፅላሎት
ይሽፍኖ ኣሎ። ካብ 1970 ጀሚሩ ኣብ ናይ ኢኮኖሚያዊ
ቡም ግዘ ገንዘብ ዘጠራቐመ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር
ብዘይ እቲ ኢንካምበንት ሚኒስተር የለን– እዚ ድማ

ስለዚ፣ ካብ ብድጎማ መንግስቲ ምንባር ስራሕ
ተቖፂርካ ምስራሕ ጠቓሚ ክኾን ኣለዎ።
ኢንተርፕሩነራት (ሓድሽ ስራሕ ፈጠርቲ) ካብግብሪ
ዝኸፍልዎ ንላዕሊ ክነኣዱ ኣለዎም፣ ናይ ነፃነትን ናይ
ኣቑሑት መሰላትን ክሕለዉ ኣለዎም። ናይ ማሕበረ
ሰባዊ ደሕንነት፣ ክንክጥዕና ፣ ትምህርቲን ቅድመ
ትምህርትን ክንሕሉ ኣለና: ኣንፃር ገበን ተሪር ስጉምቲ
ክንወስድ ይግበኣና። ናይ እዛ ግዝኣት መሰረታዊ
ተግባር ጥንኩርክኸውን ኣለዎ፣ እንተዘይኮይኑ እቲ
ማሕበረሰብ ድኹም ይኽውን እዩ።
ተስፋ ንዘለዎ መፃኢኹም ድምፂ ኢና፡፡

• ንልዑል ናይ ስራሕ ቆፀራ መጠን ናይ ስራሕ መእተዊ - ደረጃ።

• ስራሕ ካብ ሓገዝ ንላዕሊ ከስቢ ዘለዎ ምኻኑ ንምርግጋፅ ዝተገደበ ሓገዝ ብምሃብ።
• ንዜግታት ናይ ቋንቋ ረቋሒ።

ስራሕ ትርፊ ዘለዎ ክኾን ኣለዎ

• ብዙሕ ዝጠፍኡ ኣታውታት፣ ትሑት ግብሪን ልሙድ ኣታዊን።

• መምህራንን ነርስታትን ናይ እታ ግዝኣት ኣታዊ ግብሪ ክኸፍሉ የብሎምን።

• ጥሮታ ንዝወፁን ዕድመኦም ድፍእ ዘበሉ ሰራሕተኛታትን ትሑት ግብሪ ምኽፋል።
• ትካላት ናብ ስዊድን ክመፃ እምበር ክሃድማ ዘይገብር ጥጡሕ ባይታ።

ን ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ናይ ስወድን ፖሊስ ብሰፊሕ ወፀጻኢ ምግባር
• ብዙሓት ፖሊሳትን ልዑል ናይ ፖሊስ መሃያን።

• ብዙሓት ገበናት ክምርመሩን ብዙሓት ጉዳያት ክዕጸዉንን ምግባር – ጥንኩር ዝኾነ ናይ ፍርዲ ስርዓት።
• ኣብ ጉጅለታት ገበን ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ።
• ዝኸበደ ቅፅዓትን ፍርድን፡፡

ዝሓሸ ናይጥዕና ቀረብ ኣገልግሎት

• ክንክን ሕክምና ንምርካብ ዘሎ ናይ ምፅባይ ግዘ ንምቕናስ ሰለስተ ዕፅፊ ናይ ኣሰፃፅማ መሰረት ዝገበረ
ካሕሳ(Kömiljar d)።

• ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ስራሕቲ ሰሓባይነት ምውሳኽ።
• ዝሓሹ ናይ ፅፈት ረቋሒታን ዝበለፀ ክትትልን ።

• ብዙሓት ስራሕቲ ንጥዕና ግልጋሎት ብዙሕ ቀረብ ከቕርቡ የኽእሉ።

ተመሃሮ ዝበለፀ ክመሃሩ ኣለዎም
Ulf Kristersson
ሓላፊ ፓርቲ

• ብመዓልቲ ተወሳኺ ሰዓት ትምህርቲ ምውሳኽ።

• ናይ ካልኣይ ብርኪ መሕለፊ ውፅኢት ንዘየምፅኡተመሃሮ ክሳብ18 ዕድሚኦክናዋሕኣለዎ።

• ኣብ ምውዳቕ ዝርከቡ ቤት ትምህርቲታት ካብ ኣሉታዊ ፅልዋንምድሓን ብሄራዊ ሓላፍነትእዩ።
• ብዙሓት መምህራን ብዝለዓለ መሃያ፣ ብፍላይ ንጥቅዓት ተጋለፅቲ ዝኾኑ ከባብታት።

