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ا روپا نیاز به کنترل بهتر و
قابل پیش بینی برای
مهاجرت دارد.
بههمین دلیل مرزهای
خارجی آن باید تقویت
examined
immediately
at
پناهندگی
شود .و حق
the EU border
بالفاصله در مرز اتحادیه
اروپا به طور سریع و در
پرتو قانون مورد ارزیابی
– swiftly and within the
قرار گیرد.سوئد نمی
rule of law.
Sweden
cannot continue
تواند به گرفتن
taking
too great a responsibility for
مسئوولیت بزرگ برای
immigration to Europe. This
مهاجرت اروپا ادامه دهد.
responsibility
must be shared fairly.
این مسئوولیت باید به
شکل عادالنه به اشتراک
گذاشته شود.
باید رشد و اعتماد در اروپا
بهبود یابد

مراقبت
از مرز
های
اروپا

قرار دارند .این باید متوقف
شود.به همین علت،
همکاری با پلیس اروپا
برای
مبارزه با گروه های
جنایتکار ،قاچاق مواد
مخدر و اسلحه تقویت
خواهد شد.

خدا
حافظ
دزدان

آزادی رفت و آمد شامل
جنایتکاران نخواهد شد.
وشهروندان اتحادیه اروپا
که مرتکب جنایت در سوئد
شوند ،اخراج می گردند.

به همی دلیل ما به کسب و کار
بیشب و تجارت آزاد و مالیات و یارانه
ها ی کمب نیاز داریم.
بازار داخیل اروپا باید هرچه
بیشببازشود .سهمیه کمک های
سوئد به اتحادیه اروپا نباید ازدیاد
یابد و ما به مالیات اتحادیه اروپا نه
یم گوییم.

د ر اینجا درسوئد ،باندهای
جنایتکار خارجی ،پشت
سر نیمی از سرقت ها

آزادی
رسمایه گذاری
اعتماد

اگر ما ظرفیت انرژی هسته
ای را گسترش دهیم می
توانیم اقلیم را نجات دهیم
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 کوره زغال سنگ و گاز
روسیه.

انرژی هسته ای
معقول برای اقلیم

