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ئەوروپا پێویستی بە
وەرگرتنی پەنابەر بە
شێوازێکی کۆنتڕۆڵکراو و
پێشبینیکراو هەیە.
– بەم بۆنەیەوە دەبێت پشکنیبی دەرەوەی
سنوورەکانی ئەوروپا بەهێز بکرێت و مافی
پەنابەریی راستەوخۆ بە شێوازێکی خێرا و
دادپەروەرانە ،لە دەرەوەی سنوورەکانی یەکێتی
ئەوروپا تاوتوێ بکرێتەوە – واڵتی سوید نابێت
بەردەوام بێت لەبەئەستۆگرتنی پێشوازیی لە
پەنابەران بۆ ئەوروپا – بەرپرسیاریەتی ئەمە
دەبێت بە شێوازێکی دادپەروەرانە بێت.

گەشەکردن و باوڕی بە داهاتوو
دەبێت زیاتر بکرێت
بەم بۆنەیەوە پێویستیمان بە
سەرمایەوەگەڕخستنی زیاتر و
بازرگانیی ئازادە – و بە باج و
یارمەتی ئابووریەکی کەمتر .بازاڕی
ناوەندیی ئەوروپا دەبێت ئەوەندە زیاتر
کراوە بێت .مزەی ئەندامیەتی سوید بە
یەکێتیی ئەوروپا نابێت بەرزتر
بکرێتەوە و ئێمە هەروەهاش دەلێین نا
بۆ باجی یەکێتی ئەوروپا.

ئاگالێبوون لە
سنوورەکانی
ئەوروپا

لە واڵتی سویددا نیوەی
ماڵبڕینەکان لەالیەن باندەکانی
دزیی بیانییەوە دەکرێن .ئەمە
ئیتر کۆتایی پێدێت
بەم بۆنەیەوە هاریکاریی پۆلیسی ئەوروپی
بۆ مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی باندی
دزیی ،ماددەی هۆشبەر ،قاچاغی چەک
بەهێزتر دەکرێت .ئازادیی جموجۆڵ نابێت
تاوانباران بگرێتەوە و ئەو هاوواڵتییانەی
یەکێتی ئەوروپا کە لە سویددا تاوان دەکەن
دەبێت لە سوید دیپۆرت بکرێن.

ماڵئاوا باندی
دزییەکان

ئەگەر هاتوو پەرە بە وزەی
ناوەکی بدەین دەتوانین
کەشوهەوا لە تێکچوون
رزگار بکەین.

ئازادیی
ئاسانکاریی بۆ
سەرمایەگوزاری
باوڕ بە داهاتوو

هەڵسەنگاندنەکانی مێزگردی
کەشوهەوای نەتەوە یەکگرتووەکان
ئەمەمان بۆ دەردەخات .جا بە هۆی
ئەمەوە دەمانەوێت کە هەوڵە
ئابوورییەکانی یەکێتی ئەوروپا بۆ
وزەی ناوەکی دوو هێندە چڕتر
بکەینەو چونکە ئەوروپا پێویستی بە
کارەبایەک نییە کە زیانی بۆ
کەشوهەوا هەبێت و پێویستی بە
وزەی ناوەکی هەیە – نە بە وزەی
بەردە خەڵوزی پیس و گازی
ڕووسی.

وزەی ناوەکی کە کاریگەریی لەسەر کەشوهەوا
دانانێت

