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ا روپا به کنترل بهتر و قابل پیش
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بازار داخیل اروپا باید هرچه
بیشببازشود .سهمیه کمک های
سویدن به اتحادیه اروپا نباید افزایش
پیدا کند و ما پرداخت مالیات به
اتحادیه اروپا را قبول نداریم.

این چیز باید توقف داده شود
به همین علت ،همکاری با
پلیس اروپا برای
مبارزه با گروه های جنایتکار،
قاچاق مواد مخدر و اسلحه
تقویت خواهد شد.
آزادی رفت و آمد شامل
جنایتکاران نخواهد شد.
وشهروندان اتحادیه اروپا

خدا
حافظ
دزدان

که مرتکب جنایت در سویدن
شوند ،اخراج می گردند.

ساخته شود.

باید رشد و اعتماد در اروپا
وسعت بیابد
به همین دلیل ما به
کسب و کار بیشتر و
تجارت آزاد و مالیات و
یارانه ها ی کمتر نیاز
داریم.

درسویدن باندهای جنایتکار
خارجی نیمی از سرقت ها
را مرتکب میشوند.

اگر ما ظرفیت انرژی هسته
ای را وسعت بخشیم می
توانیم اقلیم را نجات دهیم

آزادی
رسمایه گذاری
اعتماد

این ارقام را سازمان ملل متحد نشان
داده است .به همی دلیل ما یم
خواهیم رسمایه گذاری اتحادیه اروپا
در انرژی هسته ای را دو برابر کنیم.
زیرا اروپا نیاز به برق بیشبی ازمنابع
تجدیدپذیر و انرژی هسته ای دارد -
نه انرژی ی
ناش از زغال سنگ و گاز
واردای از روسیه.

انرژی هسته ای
مفید برای اقلیم و
آب و هوا

