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مسعانا:

االنطالق إلى األمام!
إن انتخابات الخريف المقبلة ستكون األهم على مر جميع األزمنة .فنحن نعيش في فترة مليئة
ً
مستقبل قات ًما – مع انتشار حالة انعدام
باالضطرابات يتزايد فيها عدد األشخاص الذي يستشرفون
الثقة وكره األجانب كنتيجة .وأكثر من أي وقت مضى ،نحن بحاجة إلى أن نوحد صفوفنا من أجل
التعاطف ،وبالتالي أن تكون لدينا الشجاعة لرؤية الفرص ،وكذلك اإليمان بالدوافع اإلنسانية .وقد
أصبح هذا اآلن أكثر أهمية عن أي وقت مضى ،وذلك لنتمكن من اتخاذ القرار بشأن موقفنا .فبالنسبة
لنا ،الجواب واضح .نريد االنطالق إلى األمام.
دفع السويد إلى األمام.

صوت لحزب الوسط (!)Centerpartiet
ِّ

www.centerpartiet.se

تصويتك

هو ما سيقود السويد إلى األمام!

نرغب في أن نُبقي السويد متالحمة،

إذ تواجه السويد خطر أن تصبح أمة منقسمة على ذاتها .ومن أحد االنقسامات الكبرى هو ذلك
القائم ما بين هؤالء الذين لديهم عمل والذين ليس لديهم .نريد أن يحظى عدد أكبر من الناس على
فرص عمل ،وبالتالي المساهمة المجتمعية الفاعلة والقدرة على كسب رزقهم بأنفسهم .وهذا هو
السبب الكامن وراء رغبتنا في:
•التسهيل على األشخاص حصولهم على أول عمل لهم.
•أن يصبح توظيف األفراد أقل كلفة على مشاريع األعمال الصغيرة.
•تبسيط األمر على الشركات لخلق فرص عمل في جميع أنحاء السويد.

إننا نريد خلق وتحقيق األمان في جميع أنحاء السويد

فأينما كنت تعيش في السويد ،يتعين أن تكون مطمئنًّا بأن يتاح بالقرب منك كل من الرعاية
الصحية والشرطة .وهذا هو السبب الكامن وراء رغبتنا في:

ما التوجه الذي سوف تختاره؟
نواح عدة ،ولكن ليس من جميع النواحي؛
تسير األمور على ما يرام بالنسبة للسويد من
ٍ
إذ تبوء مساعي اإلدماج بالفشل ،وطوابير الرعاية الصحية آخذة في التزايد ،واالنبعاثات
تتزايد ،كما إن السويد عرضة لخطر أن تغدو دولة مقسَّمة.
إننا نقف باتجاه مغاير تما ًما .فحيثما يرى اآلخرون المشاكل فقط ،نرى فرصًا وإمكانات.
وبينما يختار اآلخرون كراهية األجانب ونبذهم ،فإننا نختار التعاطف معهم .وفي حين
يرى اآلخرون النمو تهديدًا بيئيًّا ،نرى نحن في أفقه فرصًا لوظائف جديدة صديقة للبيئة.
وبينما يعمل اآلخرون على نشر المخاوف ،نخلق األمان.
ً
وبدل من االنتهازية واالنجرار أكثر نحو التطرف ،فإننا نختار مسارًا مختلفًا كليًّا للسويد
برمتها :االنطالق إلى األمام.

•زيادة حرية االختيار وتقصير طوابير االنتظار في مرافق الرعاية الصحية.
ً
مسؤول عن رعايته الصحية.
•أن نمنح للجميع الفرصة في أن يعيَّن لكل واحد منهم طبيب يكون
•ضمان التصدي لجميع أشكال الجريمة مهما كان نوعها وعدم التسامح معها على اإلطالق،
ً
فضل عن زيادة عدد عناصر الشرطة بجميع أنحاء البالد.

نريد االستثمار في النمو االقتصادي الصديق للبيئة

إن االنبعاثات آخذة في التزايد وبدأ المناخ في التأثر بها على نحو بالغ .ال نرى النمو كتهديد بيئي
على اإلطالق ،بل نراه فرصة لتنمية حقيقية ومزيد من الوظائف الصديقة للبيئة .وهذا هو السبب
الكامن وراء رغبتنا في:
•ضمان انتقال السويد كليًّا إلى توليد الطاقة المتجددة.
•االستثمار في الوقود الصديق للبيئة.
•ضمان أن كل شخص قادر على العيش دون أن يكون معرضًا للسموم.

