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אונזער וועג!
פאראויס:

די וואלן די הערבסט זענען די וויכטיגסטע אין געוויסע צייט .מיר לעבן אין א צומישטע צייט
אין וועלכע מער און מער מענטשן פארבן א שווארצע צוקונפט-מיט די אויסשפרייטונג פון
אומבאגלויבונג.
און קסענאפאביע אלס א פועל יוצא .מער ווי אייביג ,דארפן מיר
צו אויפשטיין פאר מיטגעפיל ,האבן די שטארקייט צו זען די מעגליכקייטן און גלייבן אין
די קראפטן וואס פירען די מין מענטש .עס ווערט וויכטיגער פון אייביג
צו אפמאכן ווי מיר שטייען פאר אונז ,איז די ענפער קלאר .מיר ווילן גיין פאראויס.

פירען שוועדן פאראויס.
שטום פאר די ! Centerpartiet

www.centerpartiet.se

שטימע
דיין
ווועט פירען שוועדן פאראויס!

מיר ווילן האלטן שוועדן צוזאמען

שוועדן טוט איינשטעלן צו ווערן א צוטיילטע פאלק .איינע פון די גרעסטע צוטיילונגען איז
צווישן די וואס האבן א ארבעט פאסטן און די וואס נישט .מיר ווילן מער מענטשן זאלן האבן די
געלעגענהייט צו ארבעטן ,א טייל צו נעמען און מאכן זייער אייגענע לעבן .דאס איז פארוואס מיר
ווילן אז:
• מאכן גרינגער פאר מענטשן צו באקומען זייער ערשטע ארבעט פאסטן.
• מאכן זיכער אז עס ווערט ווייניגער טייער פאר קליינע געשעפטן צו געבן ארבעט פאר מענטשן.
• עס מאכן איינפאכער פאר קאמפעניס צו מאכן ארבעט שטעלעס איבעראל אין שוועדן.

מיר ווילן מאכן פארזיכערטקייט דורכאויס שוועדן.

ווי אומער די וואוינסט אין שוועדן זאלסטו ריען רואיג.
אז געזונטפארזארג און פאליציי זענען גרייט נאנט צו דיר .דאס איז פארוואס מיר ווילן אז:

וועלכע וועג וועסטו אויסקלויבן?
עס גייט ביי שוועדן גוט אין א סאך וועגן .אבער נישט אלע.
אינטעגראציע פאלט דורך ,געזונטפארזארג ליניעס פארמערן זיך ,שעדליכע ארויסרינונג
צעוואקסן זיך.
און שוועדן איז אין א ריזיקע צו ווערן א צוטיילטע לאנד.
מיר שטייען פאר אינגאנצן א אנדערע דירעקציע .דארט ווי אנדערע זעען נאר פראבלעמען,
זעען מיר אן עתיד .דארט ווי אנדערע קלויבן אויס אויסלענדישע שרעק ,וועלן מיר
אויס מיטגעפיל .דארט ווי אנדערע זעען וואקסונג ווי א סביבהדיק אנשרעק ,זעען מיר
געלעגענהייטן פאר נייע ,גרינע ארבעט .און דארט ווי אנדערע פארשפרייטן שרעק פארן
צוקונפט ,מאכן מיר פארזיכערטקייט.
אנשטאט טוישן פארטייען ,ציען אפילו ווייטער
צו די עקסטרעמען ,מיר קלויבן א אנדערע וועג פאר די גאנצע פון שוועדן :פאראויס.

• פארבעסערן פרייהייט פון אויסוואל און פארקירצערן ווארט ליניעס פאר געזונטפארזארג.
• געבן יעדעם איינעם די געלעגענהייט צו דעזיגנירן וואס זאל זיין אחריות אויף זייער ונטפארזארג.
• פארזיכערן קיין שום טאלעראנץ קעגן אלע סארט פאברעכן און העכערן די נומער פון פאליציי 		
אין אלע חלקים פון די לאנד.

מיר ווילן אינוועסטירן אין גרינע וואקסונג

שעדליכע ארויסרינונג הייבן זיך און די קלימאט ווערט אפעקטירט .מיר זעען נישט וואקסונג ווי
א סביבהדיק שרעק נאר ווי א געלעגענהייט פאר אנטוויקלונג און מער גרינע ארבעט .דאס איז
פארוואס מיר ווילן אז:
• מאכן זיכער אז שוועדן טוישט זיך צו א איגאנצן א פרישע קראפט גענערירונג.
• איוועסטירן אין סביבהדיק-פריינטליכע פליסגקייטן.
• מאכן זיכער אז יעדער איז ערמעגליכט צו לעבן אן זיין אויסגעשטעלט צו סמען

