أھال وسھال
حزب القيم المسيحية تأﺳس في الرابع ﻣن كانون الثاني  . 2014ھذا يعني أن وثيقة الحزب التنظيمية
وااليديولوجية ال تزال قيد االنشاء  .السبب في انشاء الحزب ھو أن الكثيرين
ﻣن الناخبين ذوي األخالقية المسيحية وجدوا أنفسھم ﻣھمشين وبال ﻣأوى في المناخ السياﺳي السويدي  .اذا كنت
تعتقد بأن برناﻣج ﻣبادئنا يلبي تطلعاتك وقناعاتك ,فأھال بك لتشاركنا في
الحزب ونحن ننتظر ﺳماع صوتك.
ان رؤويتنا الحزبية ﻣبنية على قيمة االنسان  .نريد أن نرى السويد ولكل انسان قيمة فقط ألنه انسان  ,بغض
النظر ﺷابا كان أم ﺷيخا  ,رجال أم اﻣرأة ,ﻣولودا أم لم يولد بعد أي جنين .
سنعمل على ما يلي:
 أن نحمي ﻣواطنينا األصغر ﻣن خالل ﻣنع االجھاض . أن ندعم ونقوي ﻣوقع العائلة . أن نقلل ﻣن تأثير الدولة . -أن نحسن المدرﺳة والثقافة في السويد .

حزب القيم المسيحية
برناﻣج المبادئ:
االيديولوجية األﺳاﺳية  :حزب القيم المسيحية ﻣبني على أﺳاس القيم المسيحية .أھم ﻣا نعمل ﻣن أجله ھو قيمة
االنسان  .وھذا يعني اعطاء المكانة الكبيرة للعائلة والفرد والمجتمع.
اننا نركز على ﻣجتمع ﻣدني وقوي  .يعني ﻣجتمع ﻣبني على ﻣجموعات صغيرة وكثيرة  ,حيث الدولة لھا تأثير
قليل  .ونؤﻣن بفكرة ادارة اﻣورنا البيئة واألﺳئلة ذي األھمية الكبيرة.
قيمة االنسان :ﻣبدأ قيمة االنسان يعني أن كل انسان ذو قيمة كبيرة جدا  ,وأن كل انسان له نفس القيمة التي
لالنسان اآلخر .ھذه القيمة تبدأ ﻣن لحظة تلقيح البويضة وحتى الموت الطبيعي.
فكرة قيمة االنسان تعني عدة حقوق ﻣنھا الحق في الحياة الذي ھو الحق االﺳاﺳي .
ھذا المبدأ يعني احترام لكل انسان كقيمة ال تعوض ,وأن كل تطور طبيعي لالنسان يجب أن يحاط بحقوق ﻣلزﻣة
 .األطفال األجنة لھم الحق أن يولدوا ,لذلك االجھاض ھو غير قانوني ويجب

أن يمنع  .وھذا يعني أن قانون تقييد االجھاض يجب أن يصطحبه الدعم بدون قيود للنساء الحواﻣل اللواتي لم
يخططن للحمل  .وﻣع اعطاء المساعدة لقبول الحياة عندھن  .كما أن تقييد
االجھاض يجب أن ينشر كثقافة في المجتمع .
وكنتيجة لذلك يجب ﻣنع كل وﺳائل ﻣنع الحمل وﻣنھا تدﻣير البويضة الملقحة  ,وتدﻣير الجنين في بدء التكوين أو
الجنين بحد ذاته على ﺳبيل المثال ﻣعالجات أي في اف  .فقط اذا تعرﺿت حياة
المرأة الحاﻣل للخطر يمكن القيام باالجھاض وھذا أخالقيا ﻣقبول  .وأيضا في ھذه الحالة يجب القيام بكل ﻣا
يمكن النقاذ حياة الجنين
األطفال لھم الحق أن ينموا ويكبروا بارتياح  ,ھذا يعني أن يكونوا في صحبة الوالدين أكثر وقت ﻣمكن .
األطفال لھم الحق ان يكون لھم أﻣا وأبا  ,والحق أن يعرفوا أصلھم  .ولھذا ال يحق للسياﺳيين
ايجاد الحلول التي تتمشى ورغبات الوالدين وانما أن تتماﺷى ﻣع حاجات األطفال وحقوقھم  .ولھذ السبب
نعترض وال نقبل تبني المثليين والعازبين لالطفال  .أن كل حالة تبني يجب أن تضع
حاجة الطفل ورغبته كأولوية  .ولھذا السبب أيضا نحن ﺿد تقنيات التخصيب التي تفصل الطفل عن أصله
البيولوجي  .كما أن ﻣبدأ قيمة االنسان تعني أن أي ﻣساعدة لقتل المريض ھي ﻣرفوﺿة,
وﻣا يسمى بالموت الرحيم  .اننا نعتقد أن قتل المريض حتى لو كان بناء على رغبته ھو أﻣر خاطئ  .ان
انتھاكات كھذه للقيمة االنسانية تقود كل المجتمع الى النھاية .
ان ﻣبدأ قيمة االنسان تجعلنا نتخذ عدة ﻣواقف في عدة أﺳئلة  .نعني بذلك أن الدعارة ھي ﻣرفوﺿة بشكل كاﻣل .
ان ﺷراء أي خدﻣة جنسية ﻣن أي ﺷخص كان حتى لو كانت بشكل ارادي ھي جريمة
كبيرة ﺿد بائعة الجسد وقيمتھا االنسانية  .لذلك يجب اعتبار بيع أو ﺷراء الجنس أﻣرا غير قانوني .
وبناء على ﻣبدأ قيمة االنسان نريد أن:
نوﺿح العرف والدﺳتور في السويد ﻣن خالل انشاء ﻣحكمة دﺳتورية التي تقرر ﻣتى تنتھك الدولة قيمة الفرداالنسانية كما العائلة وحقوق المجموعات الصغيرة.
اننا نعزز ونناصر العناية الصحية للشيوخ الالئقة . أن نعمل ﻣن أجل ﺳياﺳة لجوء ﻣسوؤلة والئقة .أن نؤﻣن المؤﺳسات التي تحمي حرية وراحة ﻣواطنيننا ونقصد بذلك الدفاع الوطني وﺳلطة الشرطة أنتحصل على الموارد الكافية لتقوم بعملھا على أكمل وجه.

أن نشدد عقوبات الجرائم الكبيرة وجرائم الجنس.أن نمنع األﻣوﻣة الحاﺿنة لبويضة اﻣرأة أخرى بعد تلقيحھا .أن نعمل وبقوة ﺿد ﻣضايقة الطالب في المدارس والعمال في ﻣواقع العمل. -أن نعمل بقوة ﻣن أجل حماية ﺿحايا الجرائم .

العائلة
عندنا القناعة أن العائلة الطبيعية ھي المكان األنسب وله المعنى األقوى عند الفرد  ,وھو الذي يطور المجتمع
ويعمل ﻣن أجل ﺳعادته .
ليس كل أنواع التعايش له نفس اللياقة  .ان المعاﺷرة الحميمة بين الرجل والمرأة والتي تقود الى ايالد األطفال ,
األطفال الذين يريدھم كال
الوالدين  ,وبالتالي كل ﻣن الوالدين له الحق في األطفال  .نحن ﻣقتنعون بأن الزوجة الواحدة ﻣع زواج طويل
األﻣد ھذا ﻣا يتمناه ويلبي حاجة
األطفال  .كما نعتقد أن االخالص الطويل األﻣد ھو رغبة البالغين الحقيقية ز على الدولة أن تؤيد وتدعم
المشاركة المعطية للحياة والمتطورة ﻣن
خالل ﺳن القوانين والتسھيالت المناﺳبة .
نحن نعتقد أن عالقة األطفال الصغار بوالديھم له أثر كبير في الحالة الصحية العقلية والراحة األﺳاﺳية للطفل
الى نھاية الحياة  .لذلك علينا أن
نعمل كل ﻣا نستطيع ﻣن أجل أن ال تقطع ھذه العالقة .
نريد أن نطبق نظاﻣا يستطيع فيه الوالدون بعد حصولھم على الدعم المالي الكافي يكونون قادرين على تربية
أوالدھم بالطريقة الفضلى التي تناﺳب
حاجات عائلتھم وذلك بحلول داخل العائلة أو خارجھا طالما رباط األطفال ال تتضرر  .ﺳتكون العائلة ﻣن يقرر
أن ترﺳل أطفالھا الى الروﺿة
أم ال  ,وھي ﻣن تقرر ﻣن ﺳيبقى ﻣع األطفال في البيت .
ان دولة السويد تتدخل كثيرا في ﺷوؤن العائلة  .ان الكثير ﻣن الوالدين يشھدون اليوم بأن ﻣؤﺳسة الخدﻣة
االجتماعية تنتھك ﻣكانة العائلة بمؤﺳساتھا.

نريد أن نؤﺳس ﻣؤﺳسة تحقيق تابعة للدولة تقوم على اصالح الخدﻣة االجتماعية بما يتعلق بعالقتھا ﻣع العائلة
وذلك بأن ﻣھمتھا تقتصر على الدعم واعطاء
النصائح في المستقبل  .السلوك االجراﻣي داخل جدار المنزل  ,يجب أن يأخذ ﻣنحى قانوني لتحقيق العدالة ,
وليس ﻣنحى المؤﺳسات االجتماعية .
نحن نعطي ﻣكانة ھاﻣة للعائلة  ,ولكننا نؤكد أيضا على حقوق الفرد  .انه ﻣن البديھيات في ﻣبدأ قيمة االنسان ,
ان حقوق الفرد يجب أن ال تنتھك فيما يتعلق
بالعائلة  .اننا نعمل وبقوة على رفع عقوبة ﻣا يسمى الظلم باﺳم الشرف  ,ﺳوء العناية  ,وﺳوء ﻣعاﻣلة األطفال
والنساء .
ان قيمة العائلة وﻣكانتھا يقتضي ﻣا يلي :
* أن نعمل على أن يحترم الزوج والزوجة وتقدر قيمتھما .
* أن ﻣسوؤلية تربية وتثقيف األطفال ھي المسوؤلية الرئيسية للعائلة وليس الدولة .
* نسمح التدريس في المزل .
* نسھل انشاء وادارة المدارس الخاصة ذوي الثقافات المختلفة والقيم المختلفة .
) RFSU , RFSLاننا نقاوم كل دعم الدولة لما يسمى ﻣنظمات االھتمام ) على ﺳبيل المثال
التي تحت عنوان التأﻣيل بأﻣل كاذب تتبنى اجندا تعتمد على قيمھا الخاصة التي تتعارض ﻣع القيم المسيحية
التقليدية حول
الجنس  ,واالخالص الزوجي والزواج  .وفي أغلب األحيان ﺿد قيم الوالدين .
*نعارض دعم الدولة لتدريس الجنس والمعاﺷرة التي ﻣفھوم الزواج وﻣبدأ العيش المشترك.
*نعارض تسھيل وصول المواد الخالعية  .المواد الخالعية يجب أن تحاط بتقييدات يصعب الوصول اليھا.

الدولة والمجتمع المدني
.
لقد علمنا التاريخ أن حياة مجتمع مدني فعال مشروطة بمجتمع يعمل بشكل جيد  .أن تسيطر الدولة على
مؤسسات كثيرة في المجتمع
يعني ذلك أن المسوؤلية تنتقل من األفراد والمجموعات الصغيرة الى جھاز بيروقراطي كبير  .وھذا يخلق

نوعا من الفردية تركز كثيرا
على الحقوق وقليال على الواجبات  .ان مجتمعا كھذا يعكس أنانية  .وھذا ما نعمل على ايقافه من خالل
العمل من أجل مجتمع مدني قوي
في دولة تدافع عن قيمة االنسان وتدعم روح المشاركة الطبيعية ,ولكن أن ال تحل مكانھم أبدا .

نؤكد على المجتمع المدني الذي يقتضي:
* أن دور الدولة يقتصر على أن تھتم بالدفاع الوطني ,بنظام االقتصاد والقضاء  ,وأن توفر الشروط الجيدة
للغناية الطبية والرعاية والمدرسة.
الدولة يمكن أن تدير الشركات في الحاالت االستثنائية .
* نؤكد على مسوؤلية الوالدين وعلى العائالت التي تعيش حياة منسجمة كقاعدة لمدرسة تعمل بشكل جيد .
* اعطاء قيمة أفضل لمكانة المعلمين .
* نسھل قيام الجمعيات المثالية بدون أن يكون الربح غايتھا  .وھذه يجب أن تعفى من الضرائب اذا امكن .
* أن نسمح بوجود ممثلين خاصين داخل وظائف الدولة الرئيسية  ,عندما يكون ذلك مناسبا .
* نريد من الرعاية االجتماعية أن تدعم التعاون الجيد مع ممثلين خاصبن  :كالكنائس والمنظمات االنسانية .

االدارة
فيما يتعلق بكرتنا االرضية نريد أن نشرف على البئة واألسئلة المتعلقة بين الدول التي تقرر ادارة ھذه
األمور  .اننا نؤكد على استعمال
وتحسين مصادر األرض  ,ولكن يجب أن يكون ذلك بمسؤولية .
ان منظمات التعاون بين الدول يجب أن يؤدي الى احترام قيمة االنسان ومعنى العائلة ومكانتھا والمسؤولية
الطويلة األمد بما يتعلق بسياسة البيئة .
أ -البيئة
نريد أن نؤكد بقوة على بائل لمصادر الطاقة  .مصادر الطاقة من األرض والطاقة الذرية يجب أن توقف .
ان ما تطرحه السويد من
النفايات ھو قليل جدا ,اذا ما قيس بنفايات العالم  .يجب على العالم أن يتبنى سياسة مسؤولة بما يتعلق بالبيئة
على مستوى الوحدة

األوربية واالتصاالت الدولية  .اننا نريد تأييد اجراء البحوث والعمل من أجل تقنية تستطيع أن تحل مشاكل
البيئة المختلفة .
ب -الوحدة األوربية
نحن ننتقد وبشدة طموحات الوحدة األوربية بأن تنشئ ) الواليات المتحدة األوربية (  .الوحدة ألوربية يجب
أال تقرر السياسة الداخلية
لدولھا  ,بل يجب أن تظھر االحترام لقرارات دولھا المختلفة وخصوصيتھا  .موقفنا ايجابي من الوحدة
األوربية كونھا منظمة ضرورية
لتحقيق المطالب الطبيعية والعدالة  ,كدولة عليا بما يتعلق حماية البيئة ومكافحة الجريمة دوليا  .الوحدة
األوربية يجب أن تفتح باب
التجارة الحرة وخاصة مع الدول النامية .
ج -السياسة الخارجية
يجب أن تعكس السياسة الخارجية السويدية وبقوة الدفاع عن حقوق االنسان  .يجب أن تدافع عن حق الحياة
للجميع  ,وخاصة الذين لم يولدوا
أي )االجنة(  .نريد من اسويد أن تدين قوانين السماح باالجھاض الحر  ,كنتيجة منطقية وواضحة لدفاعھا
عن قيمة االنسان  ,كما تدين قانون االجھاض
االجباري في الصين  ,وماليين االجھاض االنتقائي لنوع الجنس في آسيا .
يجب أن نعمل على مستوى العالم على حق الفتيات في التعليم  .ويجب أن نتدخل وبقوة بما يتعلق باالضطھاد
الثقافي والمنتظم لجنس ما  ,وختان الفتيات
والتقليل من جرائم االغتصاب  ,والعنف الجنسي الذي أصبح كجزء من نتائج بعض الحروب  .ويجب على
السويد أن تقاوم وبشدة عمل ألطفال  ,والبودية ,
واالتجار بالبشر  ,وأنواع أخرى مشابھة للتعدي  .يجب على السويد أن تكون مع أھمية العائلة  .وتقاوم
التقييم السياسي لھا  ,الذي يقود الى ھدم العائلة
المبنية على العالقة بين رجل وامرأة  .وھذا ال يبرر أي اضطھاد أو ظلم ألشخاص يختارون اسلوب حياة
آخر  .اننا نرى بأن على السويد أن تؤكد على التجارة
الحرة والنفع المتبادل بشكل محترم  ,الذي يساعد الدول النامية على التخلص من الفقر .

أالدارة والناطقين باسم الحزب
بيير كرمنليد الرئيس  ,انيته فيستو  ,اندري يوثه  ,غوالن مالمكفيست  ,روالند اولسون
وماتس سيالندر
اذا أردت أن تصبح عضوا  ,فعليك أن تزور موقعنا على االنترنت وتبلغنا بذلك ال زلنا تحت قيد االنشاء
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