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Mene www-osoitteeseen 
socialdemokraterna.se/bli-medlem tai täytä 
kantaosa, laita se kirjekuoreen ja postita 
se meille. Kirjoita tämä osoite, niin sinun 
ei tarvitse liittää postimerkkiä:

 Haluan liittyä jäseneksi Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen 

 Haluan saada teiltä uutisia 

Nimi  ..........................................................................................................................

Puhelinnumero ................................................ S-postiosoite ..................................

Osoite  ......................................................................................................................

Postinro ja paikkakunta  ............................................................................................

Henkilötunnus 

Tallennamme tietosi. Lisätietoa asiasta löydät osoitteesta  
socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Sinua tarvitaan! Ole mukana omalla tavallasi ja vie sosiaalidemo-
kraatit vaalivoittoon. Puhu ystävän, kollegan tai naapurin kanssa 
tai tule mukaan vaalikampanjaan. Liity jäseneksi!

OLE MUKANA TURVALLISEMMAN 
RUOTSIN PUOLESTA! 

Seuraa meitä  Facebookissa  Instagramissa  Twitterissä

Finska

Täm
ä teksti on alkuperäistekstistä uudelleen kirjoitettu selkokielellä. Jos versioiden 

välillä on vivahde-eroja, tulkinnassa noudatetaan alkuperäistekstiä.



TURVALLISUUTTA VAHVEM-
MASTA HYVINVOINNISTA
Me haluamme:

Palkata lisää henkilökuntaa hoitoalalle. 
Meidän on palkattava vähintään 14 000 
henkilöä lisää hoitoalalle vähentämään 
henkilökunnan kuormitusta, lyhentämään 
jonoja ja nopeuttamaan hoitoa. 

Lopettaa voittojen perässä juoksemisen 
hyvinvointialalla. Meidän on otettava käyt-
töön voittojen rajoittaminen ja säännöt, 
joilla hyvinvointiin tarkoitetut rahat myös 
käytetään hyvinvointiin. Meidän tulee myös 
kieltää uskonnolliset vapaakoulut.

Korottaa eläkkeitä. Niiden, jotka ovat työs-
kennelleet pienellä palkalla koko työuransa, 
tulee saada suurempi eläke yleiseen eläk-
keeseen annettavalla lisällä, ja meidän pitää 
ottaa viimeinen askel epäoikeudenmukai-
sen eläkeläisveron poistamiseksi kokonaan.

TURVALLISUUTTA 
TEHOKKAILLA TOIMILLA 
RIKOLLISUUTTA VASTAAN
Me haluamme:

Palkata lisää poliiseja. Meidän tulee pal-
kata 10 000 henkilöä lisää poliisivoimiin 
vuoteen 2024 mennessä, jotta pystymme 
selvittämään enemmän rikoksia ja tuomaan 
turvallisuutta kaduille.

NYKYPÄIVÄN SUURIN 
TURVALLISUUSOHJELMA

Lopettaa naisiin kohdistuvan väkivallan. 
Meidän tulee torjua miesten väkivalta nai-
sia kohtaan, ”kunniaan liittyvä” väkivalta, 
prostituutio ja ihmiskauppa.

Estää nuoria joutumasta rikollisuuden 
piiriin. Meidän pitää toteuttaa politiikkaa, 
joka heikentää rikollisuuden kasvualustaa 
tasoittamalla sosiaalisia eroja ja ehkäise-
mällä epäoikeudenmukaisuutta, puuttu-
malla asioihin varhaisessa vaiheessa sekä 
tarjoamalla useita reittejä poistumiseen 
rikollisuuden piiristä.

TURVALLISUUTTA 
NOPEAMMAN 
KOTOUTUMISEN AVULLA
Me haluamme:

Varmistaa, että kaikki tekevät työtä, riip-
pumatta sukupuolesta tai syntyperästä. 
Taistelemme hyvien työehtojen ja reilujen 
palkkojen puolesta. Meidän tulee luoda 
suurilla koulutuspanostuksilla mahdollisuu-
det siihen, että kaikki voivat tehdä työtä. 
Samanaikaisesti ilmaisemme yksiselittei-
sesti, että matka Ruotsin yhteiskunnan jäse-
neksi kulkee itsenäisen toimeentulon kautta.

Pysäyttää erottelevat voimat. Meidän 
tulee torjua militantit, poliittiset ja uskonnol-
liset ääriliikkeet niiden kaikissa muodoissa.

Ottaa käyttöön pakollisen kielen opiske-
lun. Kaikkien, jotka eivät pysty tekemään 
työtä, koska eivät osaa ruotsia, on opetel-
tava kieli.

Tiedän mitä turvallisuus voi merkitä ihmiselle. 
Varttumisestani kasvattilapsena, tapaamistani 
työttömistä teollisuusurani aikana, kaikista niistä 
ikääntyneistä, joita tapaan pääministerinä,  
tiedän tämän: Turvallisuutta tarvitsemme jatku-
vasti voidaksemme tuntea itsemme onnellisiksi 
ja vapaiksi.

Nyt Ruotsin talous on erittäin vahva. Vuodesta 
2014 työllisyys on lisääntynyt 300 000 henkilöllä. 
Nuorisotyöttömyys on alhaisin 16 vuoteen. 
Olemme korjanneet kestämättömän maahan-
muuttopolitiikan ja saaneet yhteiskunnan tuesta toimeentulonsa saavien 
osuuden nykyään alhaisimmaksi vuoden 1981 jälkeen.

Tätä vahvuutta haluamme käyttää nykypäivän suurimman turvallisuus-
ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteemme on vahva yhteiskunta. Joka 
pystyy palkkaamaan lisää henkilökuntaa kouluihin ja sairaanhoitoon sekä 
varmistamaan, ettei vanhuus tarkoita köyhyyttä. Jolla on voimaa tinkimättö-
mään kamppailuun rikollisuutta vastaan. Joka varmistaa, että kaikki, jotka 
voivat tehdä työtä, tekevät työtä. Joka on käytettävissäsi, kun tarvitset, 
mutta asettaa myös vaatimuksia. Jolla on voimaa puuttua segregaatioon 
perinpohjaisesti niin, että Ruotsi pysyy yhtenäisenä. 

Mutta valinta on sinun. On niitäkin, jotka haluavat nähdä markkinapoh-
jaisia ratkaisuja kouluissa ja sairaanhoidossa. Jotka haluavat käyttää rahat 
jälleen suuriin veronalennuksiin niille, joilla on jo eniten, ja että hinnan 
maksaa tavallinen kansa heikomman hyvinvoinnin muodossa.

Joten vetoomukseni on selkeä: Ole mukana luomassa vahvempaa yhteis-
kuntaa ja turvallisempaa Ruotsia. Valitse Sosiaalidemokraatit 9. syyskuuta!

Stefan Löfven

VALITSE VAHVEMPI YHTEISKUNTA 
JA TURVALLISEMPI RUOTSI! 


