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مسیر ما:

رو به جلو!
در این زمان ،انتخابات پیش رو در پاییز بسیار حائز اهمیت است .ما در زمان آشفتهای به سر میبریم
که در آن افراد بیشتری آیندهای پوچ را برای خود ترسیم میکنند و نتیجه آن عدم اعتماد و بیگانههراسی
است .بیش از هر زمان دیگری باید مهربانی را در پیش بگیریم ،جرئت دیدن فرصتها را داشته باشیم
و به نیروهای انسانیت ایمان داشته باشیم .تصمیمگیری درباره موضع خود اکنون بیشتر از هر زمان
دیگری حائز اهمیت است .برای ما پاسخ روشن است .ما میخواهیم به جلو پیش برویم.

سوئد را به جلو پیش ببریم.

به حزب مرکزی رأی دهید (!)Centerpartiet

www.centerpartiet.se

رأی شما
سوئد را به جلو خواهد برد!

ما میخواهیم سوئد را متحد نگه داریم

سوئد در معرض خطر دودستگی میان ملت ق رار دارد .یکی از بزرگترین دودستگیها بین اف راد
شاغل و اف راد بیکار است .ما میخ واهیم اف راد بیشتری فرصت کار کردن ،مشارکت و کسب
درآمد داشته باشند .به همین دلیل است که میخ واهیم:
• پیدا کردن شغل اول را ب رای اف راد آسانتر کنیم.
• اطمینان حاصل کنیم که هزینه استخدام کارمند ب رای کسب و کارهای کوچک کمتر باشد.
• ایجاد شغل ب رای شرکتها در س راسر سوئد را راحتتر کنیم.

ما میخواهیم در سراسر سوئد امنیت ایجاد کنیم.

در هر جای سوئد که زندگی میکنید باید مطمئن باشید
که خدمات درمانی و پلیس در دسترس و در نزدیکی شماست .به همین دلیل است که یخ واهیم:

کدام مسیر را انتخاب خواهید کرد؟

• آزادی انتخاب را اف زایش و صف انتظار خدمات درمانی را کاهش دهیم.
• به همه این فرصت را دهیم که پزشک مسئول خدمات درمانی خود را انتخاب کنند.
• اطمینان حاصل کنیم که هیچ جرمی بدون مجازات نخ واهد ماند و تعداد نیروهای پلیس را در
س راسر کشور اف زایش دهیم.

ش رایط از بسیاری از جهات ب رای سوئد به خوبی پیش میرود .اما نه در همه موارد.
ادغام [مهاج ران در جامعه] رو به شکست است ،صفهای انتظار ب رای خدمات
درمانی طوالنیتر میشود و آلودگی در حال اف زایش است .کشور سوئد در معرض
خطر دودستگی است.

ما میخواهیم در رشد سبز سرمایهگذاری کنیم.

ما در مسیری کام الً متفاوت ق رار داریم .در حالی که دیگ ران فقط مشکالت را
میبینند ،ما پتانسیلها را میبینیم .در حالی که دیگ ران بیگانهه راسی را در پیش
گرفتند ،ما مهربانی و شفقت را انتخاب کردیم .در حالی که دیگ ران رشد جمعیت را
یک تهدید زیستمحیطی میدانند ،ما فرصتهای کاری جدید و دوستدار محیط زیست
را میبینیم .و در حالی که دیگ ران ترس و اضط راب را میبینند ،ما امنیت ایجاد
میکنیم.

• اطمینان حاصل کنیم که سوئد به نسل تولید انرژی تجدیدپذیر روی میآورد.
• در سوختهای دوستدار محیط زیست سرمایهگذاری کنیم.
• اطمینان حاصل کنیم که همه میت وانند بدون ق رار گرفتن در معرض سموم زندگی کنند.

به جای جا زدن و نزدیک شدن به اف راط ،مسیری متفاوت را ب رای کل سوئد انتخاب
میکنیم :پیشرفت رو به جلو.

انتشار آلودگی رو به اف زایش است و ش رایط آب و ه وا تحت تأثیر ق رار میگیرد .ما رشد را
تهدیدی زیستی نمیدانیم بلکه آن را فرصتی ب رای توسعه و شغلهای سبز بیشتر میبینیم .به
همین دلیل است که میخ واهیم:

