İSVEÇ İÇİN HEP BİRLİKTE
İşbirliğine inanıyorum. Ukrayna'daki savaşın yanı sıra pandemiden edinilen
deneyim, krizlerle hep birlikte yüzleştiğimiz zaman, ülke olarak İsveç'in sağlam bir
duruşu olduğunu göstermiştir. Pandemi sırasında, insanlar başkalarının sağlığını
korumak için duruma adapte oldular. Bu yıl, rekor sayıda İsveçli yedek savunma
kuvvetlerine başvurdu ve ülkemizi savunmaya hazır olduklarını gösterdi. Ve şimdi
İsveç'in topyekûn savunmasının tamamını yeniliyoruz.
İsveç'i güçlendirmek istiyorum. Pandemi döneminde olduğu gibi aynı birliktelikle ülkemizi zayıflatan toplumsal sorunlarla da başa çıkacağız. Ağır suçlar ve
ayrışma tüm topluluğumuza zarar verir. Fosil yakıtlara bağımlılığımız hem iklim
hem de güvenliğimiz için bir tehdittir.
İsveç okullarına ve yaşlı bakımına gitmesi gereken vergi kaynakları, risk sermayedarları tarafından kâr olarak tahsil ediliyor.
Bu, böyle olmak zorunda değil. Biz bunu değiştirmek istiyoruz.

Şunları yapmak istiyoruz:
• Suçları durdurmak ve ayrışmaya son vermek için el atılmamış alan bırakmayacağız.
İklim geçişini teşvik ederek İsveç'te yeni işler yaratacağız.
•	
Refah sisteminin demokratik kontrolünü tekrar sağlayacağız.
•	
Ülkemizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
Çünkü İsveç'imiz daha iyisini yapabilir.
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İSVEÇ'IMIZ DAHA
IYISINI YAPABILIR

SUÇLA MÜCADELE ET VE AYRIŞMAYI KIR
Toplumun suçla mücadelesi ödünsüz olmalıdır.
Tüm yerleşim alanları güvenli olmalı ve hassas bölgelerdeki yaşam koşulları iyileştirilmelidir. Çalışabilecek herkes çalışmalıdır.
Şunları yapmak istiyoruz:
Daha fazla cezayı sertleştirecek ve yargıyı genişleteceğiz. Polis, ceza ve
tutukevleri, savcılar ve mahkemeler suçla mücadele için ihtiyaç duydukları
personel ve araçlara sahip olmalıdır. Çetelerle ilgili suçlara verilen cezalar sertleştirilecek.
Çetelere yeni katılımları durduracağız. Toplum, gençler suça sürüklenme riski
altında olduğunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelidir. Tüm gençler iyi
okullara gitmeli ve ebeveynlerinin işe gittiğini görmelidir. İsveç, herkes dahil
olduğunda ve topluma katkıda bulunduğunda güçlenir.
Ayrışmayı kıracağız. Kendi işinde geçimini sağlamak için, herkes aynı açık şart
ve fırsatlara tabi olmalıdır. İyi eğitim, anlamlı boş zaman, ilk iş ve barınma fırsatları, gençlerin nerede büyüdüklerine bakılmaksızın daha fazla olacaktır.

REFAH SİSTEMİNİN DEMOKRATİK KONTROLÜ GERİ AL
Okullarda, sağlık hizmetlerinde ve yaşlı bakımında düzen olmalıdır.
Çalışanlar iyi çalışma koşullarına sahip olmalı ve İsveç halkı parasını
vergileriyle ödedikleri refah sistemini kontrol edebilmelidir.
Şunları yapmak istiyoruz:
Refah sisteminin yağmalanmasını durduracağız. İsveç halkının vergileri, kâr olarak tahsil edilmemeli, refah sistemi için kullanılmalıdır . Refah sistemi, piyasanın
değil, insanların ihtiyaçları tarafından yönlendirilmelidir. İsveç okulları, sahiplerinin kârlarına değil, çocukların bilgisine öncelik vermelidir.
Refah sistemi çalışanları için koşulları iyileştireceğiz. Okulda, sağlıkta ve sosyal bakımda çalışan herkesin iyi çalışma koşullarına, iyi ücretlere ve yaşanabilecek
bir emekli maaşına sahip olması gerekir.
Refah sisteminin kalitesini yükselteceğiz. Okulların, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin daha fazla çalışanı olmalı, böylece öğrenciler daha fazla öğrenebilmeli,
tedavi kuyrukları kısalmalı ve yaşlıların güvenliği artmalıdır.

DAHA FAZLA IŞ IÇIN IKLIM GEÇIŞINIHIZLANDIRACAĞIZ
İsveç halkı, araba kullanmak veya evi ısıtmak için haydut devletlere bağımlı olmamalıdır. Endüstrimizi ve enerji üretimimizi değiştirdiğimizde, İsveç'in güvenliğini artıracak, ülke genelinde yeni işler
yaratacak ve iklim emisyonlarını azaltacağız.
Şunları yapmak istiyoruz:
Yeşil teknolojiye yatırım yapacağız ve petrole olan bağımlılığımızı kıracağız.
İklim yatırımları ülkemizin özgürlüğünü artırmakta, ülke genelinde istihdam
yaratmakta ve iklim emisyonlarını azaltmaktadır.
İsveç endüstrisini destekleyeceğiz. İsveç endüstrisi, uyum sağlama, yeni ürün
ve hizmetler yaratma ve dolayısıyla yeni işler sağlama konusunda dünyanın en
iyisi olmaya devam edecektir.
Adil koşullar sağlayacağız. Geleceğin yeşil işleri iyi koşullara, İsveç ücretlerine
ve toplu sözleşmelere sahip olmalıdır. İş değiştirme imkanları iyi olmalı ve hastalık
veya işsizlik durumunda herkes ekonomik güvenceye sahip olmalıdır. Hayatları boyunca çalışmış olanlar emekli maaşlarıyla geçinebilmelidir. Bu bir saygı meselesidir.

