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Oyunuzu umutlu bir
geleceğe verin.
Ulf Kristersson
Başbakan adayı
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Seçimler yaklaşmakta
Biz İsveç'in her yeni neslin kendi
ebeveynlerinin ayak izlerini takip ettiği
değil, kendi hayatlarını şekillendirme
şansı buldukları girişimcilik, eşitlik
ve sosyal hareketlilik ile karakterize
edilmesini istiyoruz.
İsveç muhteşem bir ülke, ama aynı
zamanda büyük sorunları da var.
Toplumunun ekonomisi iyi iken, toplumun
kendisi aynı derecede sağlıklı değil.
Ekonomide ki yükselişe ve canlılığa rağmen,
daha fazla kişi iş piyasasından uzaklaşıyor,
uzun süreli işsizlik artıyor ve İsveç’e yeni
gelenlerin yarısının iş sahibi olması ortalama
sekiz yıl tutuyor. Aynı anda şirketler ülkeyi
terk ediyor. Çete kriminalitesi ve silahlı
çatışmalar savunmasız bölgeleri etkiliyor.
Toplum içindeki güvensizlik, on yıl içinde en
yüksek düzeyde. Üç yıl içinde, sağlık sıraları
ikiye katlanmış ve Kadın Doğum birimleri
ülkenin bazı yerlerinde yetersiz. Neredeyse
her beş öğrenciden birisi, dokuzuncu sınıfı
geçerli not almadan bitiriyor.
İsveç iş dünyası temelinde rekabetçi,
fakat uygulanan politikalar yanlış yönde
ilerliyor. Bazı kararlar İsveç’te iş ve istihdam
koşullarını kötüleştirdi: Küçük işletmelerin
yükselen vergileri, Rutavdrag kötüleşmesine
sebep oldu. (Rutavdrag: Rengöring,
Underhåll, Tvätt; Temizlik, Bakım ve Yıkama
giderleri için yapılan kesinti) Önerilen
“exitskatten - ülkeden çıkış vergisi”, ticari
şirket, mülkiyet ve girişimciliği cezalandıran
son politika örneğidir. İsveç’in bu tür
politikalara ihtiyacı yoktur. Gelecek neslin
büyük İsveçli şirketleri bugün büyümeli.
Ekonomideki yükseliş savrularak elimizden
gitmekte. Büyük harcama taahhütleri,
İsveç'in ihtiyaç duyduğu önemli reformların
önüne geçiyor. 70'li yıllardan bu yana
mevcut ekonomik yükseliş içinde yer
alan hiç bir maliye bakanı, şu an görevde
olan bakan kadar az tasarruf etmedi ve

bu durum hükümeti mali zarara götürme
riskini taşıyor. İş, refah ve güvenlik soruları
ekonomide durgunluk geldiğinde ne
olacak?
Biz zamanımızın sorunlarını ciddiye alıyoruz.
Sadece bu şekilde İsveç için umutlu bir
gelecek inşa edebiliriz.
Değerlerimiz hem bireysel özgürlük hem de
kolektif sorumluluk içerir. Özgürlük, kendi
ayakların üzerinde durabilme ve bağımsızlık
bireyin kendi geliri olmasıyla başlar. İyi
sosyal politika ve adil paylaşım politikaları
daha yüksek vergiler ve daha fazla yardımlar
hakkında değildir. Daha fazla çocuğun daha
iyi anaokullarına gitmesi, gençlerin yüksel
gelecek hedefleri olması ve okulda başarılı
olmaları ve daha fazla yetişkinin iş sahibi
olup, kendi ekonomilerinin sahibi olması
hakkındadır. Ülkeye yeni gelip iş sahibi
olmanın süreçleri kısalmalı.
Bu nedenle çalışıp para kazanmak her
zaman yardımlarla geçinmekten daha
olumlu olmalı. Girişimciler daha fazla
vergilendirilmek yerine daha çok taktir
edilmeli, özgürlük ve mülkiyet hakları
korunmalı. Biz refah sisteminin çekirdeği
olan: sağlık sistemi, okul ve anaokullarına
özen göstereceğiz. Kriminaliteye karşı
mücadele edeceğiz. Devletin temel
fonksiyonları güçlü olacak, aksi halde
toplum güçsüzleşir.

Entegrasyonu geliştirin
•
•
•
•

Daha fazla çalışan için ilk istihdam.
Yardım tavanı ile, çalışmak daha verimli olacak.
Ülkeye yeni yerleşen yetişkinler için entegrasyon zorunluluğu.
Vatandaşlık hakkı için İsveççe zorunluluğu.

Çalışmak evde oturup yardım almaktan daha cazip olacak
• Düşük ve normal gelirlilerin vergileri azaltılarak, cüzdanlarda daha fazla para
kalacak.
• Öğretmenler ve hemşireler, devlete gelir vergisi ödemek zorunda
kalmayacaklar.
• Emekliler ve çalışan yaşlıların vergileri düşürülecek.
• Şirketleri daha iyi koşullar ile ülkemize çekmek için çabalayacağız, buradan
kaçırmak için değil.

20 yıldan uzun süredir polise en büyük yatırım
• Daha fazla polis ve daha yüksek polis maaşları.
• Daha fazla suç soruşturulacak ve sonuçlandırılacak - daha güçlü yargı
sistemi.
• Kriminel çetelere karşı artırılmış güç.
• Daha yüksek cezalar.

Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak

Biz umutlu bir gelecek için sizin oyunuzuz.
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•

Ulf Kristersson
Parti Lideri

Öğrenciler daha iyi eğitim alacak
•
•
•
•

Sıraları kısaltmak için sağlık desteği üç kat milyara çıkartılacak.
Sağlık sektöründe çalışmak daha cazip kılınacak.
Daha net kalite şartları ve daha iyi takip.
Daha fazla iş ile sağlık sektörüne daha fazla kaynak kazandırmak.
Eğitimi günde bir saat artırarak fazlalaştırmak.
Lise yeterliliği alamayanlar için, okul zorunluluğunu 18 yaşına çıkarmak.
Başarısız okullarda ki gidişatı değiştirmek için ulusal sorumluluk alınacak.
Yüksek maaşlı daha fazla öğretmen, özellikle savunmasız bölgelerde.

