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Stranka	  	  

Hrišćanskodemokratska	  stranka	  (Kristdemokraterna)	  je	  politička	  stranka	  u	  Riksdag-‐u	  Švedske.	  Od	  
2006.	  godine	  mi	  smo	  u	  vladi	  zajedno	  sa	  Konzervativnom	  strankom	  (Moderaterna),	  Liberalnom	  
strankom	  (Folkpartiet)	  i	  Strankom	  centra	  (Centerpartiet).	  Hrišćanskodemokratska	  stranka	  se	  zalaže	  za	  
društvo	  u	  kome	  veći	  broj	  ljudi	  uzima	  odgovornost	  i	  za	  sebe	  i	  jedan	  za	  drugoga.	  Društvo	  je	  veće	  od	  
države	  a	  po	  našem	  mišljenju	  važno	  je	  da	  politika	  pomaže	  da	  razvija	  i	  podržava	  funkcije	  koje	  javni	  
sektor	  treba	  da	  upotpunjuje.	  Pitanja	  koja	  kod	  nas	  imaju	  najveću	  prednost	  odnose	  se	  na	  uslove	  pod	  
kojim	  rastu	  deca	  i	  mladi,	  slobodu	  izbora	  i	  porodična	  pravda,	  dostajanstvenu	  zdravstvenu	  zaštitu	  i	  
društvenu	  brigu	  kao	  i	  da	  privreda	  cveta.	  

Hrišćanskodemokratska	  stranka	  je	  osnovana	  1964.	  godine	  kao	  protest	  protiv	  tadašnjeg	  duha	  
vremena.	  Stranka	  je	  želela	  da	  zaštiti	  niz	  tradicionalnih	  vrednosti	  koje	  više	  nisu	  bile	  očigledne.	  Kao	  
primer	  se	  može	  spomenuti	  značaj	  porodice,	  ideal	  obrazovanja,	  hrišćanstvo	  kao	  osnov	  društva,	  
uzimanje	  lične	  odgovornosti	  	  i	  	  ograditi	  se	  od	  utopija.	  Iako	  se	  mnogo	  toga	  dogodilo	  od	  60-‐ih	  godina,	  
još	  uvek	  je	  tako	  da	  mi	  Hrišćanskodemokrati	  se	  vodimo	  ubeđenjem	  da	  postoji	  izvestan	  broj	  vrednosti	  
koje	  zaslužuju	  da	  se	  sačuvaju.	  

Stranka	  nije	  hrišćanska,	  i	  nije	  potrebno	  biti	  verovnik	  da	  nas	  podržavate.	  Naziv	  stranke	  smo	  dali	  po	  
tome	  što	  mi	  gradimo	  našu	  politiku	  po	  ugledu	  na	  hrišćanski	  pogled	  na	  ljude.	  

Naša	  ideologija	  

Posle	  drugog	  svetskog	  rata	  mnogim	  evropskim	  liderima	  su	  se	  dopale	  ideje	  koje	  su	  mogle	  predstavljati	  
garanciju	  da	  se	  strahote	  koje	  su	  se	  odigravale	  za	  vreme	  rata	  neće	  ponoviti.	  Hrišćanska	  demokratija	  je	  
bio	  pravac	  ideja	  koji	  je	  zato	  i	  privlačio	  mnoge.	  Ova	  ideologija	  je	  razrađena	  u	  svom	  savremenom	  obliku	  
od	  strane	  nekoliko	  filozofa	  u	  međuratnom	  periodu	  i	  postavila	  je	  ljudski	  vrednost	  u	  centar.	  Osnov	  
hrišćanske	  demokratije	  je	  da	  svaki	  čovek	  ima	  jedinstvenu	  i	  nepovredivu	  vrednost.	  

Hrišćanska	  demokratija	  niti	  je	  individualistička	  niti	  kolektivistička.	  Naš	  pogled	  na	  ljude	  se	  umesto	  toga	  
zasniva	  na	  zajednicama	  kojima	  svi	  mi	  pripadamo.	  Zajednice	  izgrađuju	  solidarno	  društvo	  u	  kome	  nam	  
je	  stalo	  jedan	  za	  drugoga.	  Zajednica	  u	  porodici,	  u	  komšiluku	  i	  u	  zavičaju.	  U	  Švedskoj	  već	  odavno	  vlada	  
nastojanje	  jačati	  odnos	  između	  države	  i	  pojedinca,	  a	  ne	  između	  različitih	  pojedinaca.	  Hrišćanska	  
demokratija	  žele	  biti	  jasan	  glas	  protiv	  toga.	  

Činjenica	  da	  mi	  vidimo	  svakog	  čoveka	  kao	  jedinstvenog,	  znači	  između	  ostalog,	  da	  želimo	  da	  pojedinac	  
sam	  može	  donositi	  što	  više	  moguće	  odluka	  u	  svom	  svakodnevnom	  životu.	  Veliki	  društveni	  sistemi	  ne	  
mogu	  stvarati	  rešenja	  koja	  funkcionišu	  za	  sve	  ljude.	  Zato	  smatramo	  da	  sloboda	  izbora	  i	  samovlast	  su	  
vrlo	  važni.	  Ali	  uz	  slobodu	  sledi	  i	  odgovornost.	  Svi	  mi	  imamo	  odgovornost	  za	  naše	  bližnje	  i	  za	  to	  da	  
gradimo	  toplije	  i	  pažljivije	  društvo.	  Imamo	  takođe	  ličnu	  odgovornost	  za	  naše	  sopstvene	  postupke.	  
Kada	  se	  radi	  o,	  na	  primer,	  kriminalu	  nije	  moguće	  bacati	  krivicu	  na	  društvene	  strukture	  ili	  spoljnje	  
okolnosti.	  

Naša	  odgovornost	  za	  druge	  ljude	  takođe	  znači	  da	  Švedska	  kao	  kolektivna	  zajednica	  mora	  da	  uzima	  
odgovornost	  za	  one	  koji	  teško	  žive	  u	  drugim	  zemljama.	  Zato	  smatramo	  da	  su	  pitanja	  pomoći	  važna,	  
kao	  i	  da	  je	  važno	  da	  Švedska	  daje	  vojni	  doprinos	  prilikom	  akcija	  za	  očuvanje	  mira.	  

Nekoliko	  važnih	  političkih	  oblasti	  i	  šta	  mi	  smatramo	  

Porodica:	  Zajednica	  koja	  je	  od	  apsolutno	  najvećeg	  značaja	  u	  društvu	  je	  porodica.	  Zato	  i	  smatramo	  da	  
porodice	  same	  treba	  da	  odlučuju	  što	  je	  više	  moguće	  o	  svom	  svakodenevnom	  životu.	  	  
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Radna	  mesta:	  Pitanje	  radnih	  mesta	  je	  direktno	  vezano	  za	  pitanje	  privrede.	  Da	  bi	  preduzeća	  htela	  da	  
zapošljavaju	  potrebna	  su	  jednostavnija	  pravila,	  niži	  porez	  i	  manje	  zahteva.	  Kada	  pojedini	  ljudi	  dobiju	  
niži	  porez	  i	  ostane	  im	  više	  novca	  to	  stimuliše	  i	  ekonomiju	  i	  dovodi	  do	  većeg	  broja	  radnih	  mesta.	  

Društvena	  briga	  o	  starima:	  Švedska	  je	  najbolja	  zemlja	  na	  svetu	  da	  se	  u	  njoj	  stari,	  tvrdi	  EU.	  Hrišćanski	  
demokrati	  se	  slažu,	  ali	  smatramo	  da	  možemo	  postati	  još	  bolji	  u	  tome.	  Za	  nas	  je	  važno	  da	  stari	  ljudi	  
sami	  mogu	  učestvovati	  i	  odlučivati	  o	  tome	  kako	  će	  njihova	  društvena	  briga	  da	  izgleda	  u	  što	  je	  moguće	  
većoj	  meri.	  

Kriminal:	  Radi	  istačinjenja	  lične	  odgovornosti	  važno	  je	  da	  se	  kriminal	  ne	  isplati	  i	  da	  su	  kazne	  znatne.	  
Rado	  bi	  videli	  pooštrene	  kazne	  za	  povratne	  počinioce	  krivičnih	  dela,	  ali	  podvlačimo	  i	  značaj	  
preventivnog	  rada.	  

Zdravstvo:	  Po	  mišljenju	  mnogih	  Švedska	  ima	  najbolje	  zdravstvo	  na	  svetu,	  ali	  smo	  ubeđeni	  da	  ono	  
može	  biti	  još	  bolje.	  Zato	  želimo	  da	  prebacimo	  deo	  odgovornosti	  za	  zdravstvo	  od	  sreskih	  skupština	  na	  
državu.	  

Škola:	  Švedska	  pada	  u	  međunarodnim	  merenjima	  obrazovanja.	  Želimo	  da	  škola	  bude	  obeležena	  
klasičnim	  pogledom	  na	  obrazovanje	  i	  da	  bude	  veći	  broj	  časova	  koje	  vode	  nastavnici.	  

Društvena	  briga	  o	  deci:	  Želimo	  da	  porodice	  sa	  decom	  same	  mogu	  odrediti	  vid	  društvene	  brige	  o	  deci	  
koji	  njima	  najbolje	  odgovara.	  Zato	  je	  potrebno	  da	  postoji	  mnoštvo	  predškolskih	  ustanova,	  žena	  koje	  
čuvaju	  decu,	  roditeljiskih	  kooperacija.	  Ukoliko	  porodice	  više	  vole	  da	  duži	  period	  sami	  ostanu	  kući	  sa	  
decom,	  važno	  je	  da	  i	  to	  bude	  moguće.	  

Stanovi:	  U	  Švedskoj	  smo	  izgradili	  polovinu	  od	  onog	  broja	  koji	  je	  izgrađen	  u	  našim	  susednim	  zemljama	  
zadnjih	  20	  godina.	  Želimo	  pojednostaviti	  postupak	  gradnje	  i	  da	  gradnja	  bude	  jednostavnija	  i	  jeftinija	  

	  


