
Därför Liberalerna
TYPISKT LIBERALT
Liberalism betyder frihet. Men det är inte samma sak som att alla ska få göra precis som de vill. 
Om friheten ska gälla alla – och inte bara den som är störst och starkast – behöver vi gemen-
samma regler.  Det är därför vi har till exempel yttrandefrihet, skolplikt och polis, och hjälps åt att 
jobba och betala vår välfärd tillsammans. Typiskt liberala idéer!

VARNING FÖR LIBERALT INNEHÅLL
De liberala idéerna har alltid retat dem som vill styra och ställa. Frihetens motståndare har sett 
olika ut genom tiderna: kungar och adelsmän följdes av nazister och kommunister. Idag är det 
populister och extremister. Runt om i världen och i Sverige dyker de upp med sitt förakt för 
demokrati, kunskap och mångfald.  Nu är det dags att säga ifrån. Rösta för mer liberalt 
innehåll i politiken.

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR
När skolan inte fungerar, och elever inte får lära sig vad de behöver – då krymper friheten att 
skapa ett eget liv. Och när integrationen misslyckas, och klyftorna växer – då hindras människor 
från att klara sig själva. Därför är skolan och integrationen de viktigaste frågorna för Liberalerna i 
valet 2018. Läs mer om dem på nästa sida.

Vi sätter skolan först, för att utbildning ger möjligheter och frihet. Klassrummet ska vara en 
plats för kunskap, lugn och arbetsro.

Vi vill ha ett Sverige som håller ihop, där nya svenskar kan försörja sig själva och får vara 
med och bidra. Språk, jobb och jämställdhet är vägen in i samhället.

BRA ATT VETA
Det är vi som är Liberalerna. Förut hette vi Folkpartiet. Partiet bildades 1934, och 2015 bestämde 
vi oss för att helt enkelt heta det vi är – Liberalerna.

Jan Björklund. Liberalernas parti ledare. 56 år, bor i Bromma med sin fru och två 
söner. Har varit utbildnings minister, och tycker att allt börjar med en bra skola.

Regering. Liberalerna vill bilda en ny regering tillsammans med de andra partierna 
i Alliansen: M, C och KD. Liberalerna kommer inte att ingå i en regering som ger 
Sverigedemokraternainflytandeöverregeringenspolitik.

Du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv, ha dina egna 
drömmar och kunna jobba för att de ska bli verklighet. Det är frihet, och 
det är vad liberalism handlar om.

VARNING! Liberalt innehåll.  
Kan verka stötande för populister, extremister och socialister.  

Fakta och humanism kan allvarligt skada fördomar och populism.
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Skolan först
I skolan ska varenda unge få veta att allt är möjligt. Men idag lämnar var sjätte elev 
grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att kunna börja gymnasiet. Klassrummen är 
ofta bråkiga och stökiga. Det saknas lärare. De som behöver lugn och ro kan inte koncentrera 
sig, och de som skulle kunna komma längre får för lite utmaningar. Så kan vi inte ha det.

Mer tid och riktiga kunskaper. Detfinnsingengenvägtillkunskap:detbehövstidochskickliga
pedagoger.Vivillhamerlärarleddundervisningochflerlektionstimmar.Skolanskavaratioårför
alla, och den som behöver mer tid ska få det.

Lugn och ro i alla klassrum. Med mindre stök i klassrummen, mår både elever och lärare bättre. 
Tidigtstöd,flerspeciallärareochsmåundervisningsgrupperfördemsombehöver.Ochalla
klassrum ska vara mobilfria.

Heja lärarna. Läraryrket är världens viktigaste – upp med löner och status, och förbättra arbetsvill-
koren. Fler karriärtjänster och möjligheter att utvecklas. Bättre utbildning med mer pedagogik, 
ledarskap och praktik.

Bättre integration
Invandringen har gjort Sverige bättre, smartare och rikare genom tiderna. Men idag ser vi stora 
problem med utanförskap, arbetslöshet och otrygghet i förorter och utsatta områden. Många 
människor får inte en chans att leva självständigt. Nya svenskar ska kunna försörja sig själva och 
få vara med och bidra. 

Språk och jobb. Språket är en biljett in i det svenska samhället, till frihet och självbestämmande. Vi 
vill ha tydligare krav på att lära sig svenska snabbt. Inträdesjobb med lite lägre lön och enklare 
reglergörattflerkanhittaförstajobbet.

Jämställdhet för alla. Samma fri- och rättigheter för alla kvinnor. Bekämpa hedersförtryck genom 
ökad kunskap, tydligare lagstiftning och strängare straff. Religiösa extremister och moralpoliser har 
ingen plats i ett modernt Sverige.

Tryggare förorter. Närkriminellagängtarövergatorochtorg,blirvardagenotrygg.Vivillhafler
poliser och trygghetsvakter, tidigare sociala insatser och intensivt arbete mot gäng och vålds-
bejakande extremism.

Mer liberal politik
Ja till Europa. Vi måste samarbeta för att klara klimathot, internationell brottslighet och att ta 
ansvarförmänniskorpåflykt.VivillhamerEU-samarbeteochgåmediEuron.

Rädda assistansen. Rätten till personlig assistans ger människor med omfattande funktionsned-
sättningar möjlighet att lev ett liv som andra. Ibland måste friheten få kosta. 

Det ska löna sig att löna sig att utbilda sig, jobba och driva företag. Vi vill sänka skatterna.

Valfrihet i välfärden. Bevaka kvaliteten och var noga med hur våra skattepengar används, men 
utrota inte mångfalden. 

Låt äldre bestämma själva. Lättare att jobba längre för den som vill. Mer att säga till om inom 
äldreomsorgen. Fler olika boendeformer att välja på.


