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لیبرالیسم یعنی آزادی. این در مورد آزادی است که زندگی خود را بر اساس شرایط خود زندگی کنید. شما نباید به دلیل 
جنسیت، از جایکه آمده اید یا تمایل جنسی تان محدود شوید. این در مورد همه چیز است، از حرمت جسمی و امنیت گرفته 

تا کاهش مالیات به طوری که شما آزادی بیشتری برای انجام آنچه با پولهای خود میخواهید داشته باشید. ما همیشه از آزادی 
و آزادی بیان، حق برای تحصیالت خوب و حاکمیت قانون قوی که امنیت را در جامعه تضمین می کند، دفاع خواهیم کرد. 

این آزادی است،این لیبرال ها هستند. 

»از کجا آمده اید و یا کجا زندگی می کنید نباید تعیین کند چقدر مکتب شما خوب باشد، آیا 
روزمره احساس امنیت میکنید و یا میتوانید شغلی پیدا کنید. هر انسانی باید این فرصت را 

داشته باشد که در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد و بتواند برای رسیدن به رویاهای خود سخت 
تالش کند.

آموزش و هم پیوندی
آموزش موضوع آزادی است. آینده ای که سویدن  در 

انتظار آن است در مکاتب درسی امروز ماست. به همین 
دلیل لیبرال ها مدارس را در اولویت قرار دادند. لیبرال 

ها نیز حزب هم پیوندی سویدن هستند. سیاست هم پیوندی 
سوسیال دموکراتیک منجر به این شده است که نیم میلیون 
افراد در مناطق آسیب پذیر زندگی کنند که شانس زندگی 

در آنها کمتر است. ما پالنی داریم تا سویدن مناطق آسیب 
پذیر نداشته باشد. برای عملی کردن این امر، تمرکز بیشتر 
بر دانش در مدارس، نظم و یادگیری دروس، آموزش زبان 

برای کسانیکه تازه امدند، کاهش مالیات برای کسانی که 
کار می کنند، مشاغل بیشتر و دولت جدید پس از انتخابات 

خزان امسال مورد نیاز است.

یک دولت لیبرال بورژوازی
دولت سوسیال دموکراتها هشت سال است که با مکاتب 
و هم پیوندی شکست خورده اند. سویدن به یک دولت 

بورژوازی با یک حزب لیبرال قوی نیاز دارد که راه حل 
های برای مشکالت مکاتب و شکستن طردو شدن داشته 
باشد. لیبرال ها می خواهند با میانه روها (د مودیراتها) و 
دموکرات های مسیحی (کریس دیموکراتها) دولت تشکیل 

دهند. ما آماده گفتگو با همه جهت ها در پارلمان برای 
اجرای سیاست خود هستیم.

لیبرال ها - برای آزادی، مکتب 

و هم پیوندی



لیبرال ها حزبی هستند که مکاتب را در اولویت قرار می دهند. نظم 
و ترتیب در همه صنوف وجود داشته باشد. همه شاگردان باید در همه 

مضامین کتاب های درسی مناسب داشته باشند. مهم این است که والدین 
و شاگردان بتوانند خودشان مکاتب را انتخاب کنند. مکاتب آزاد باید در 

سویدن موقعیت داشته باشند، اما کیفیت تدریس مهمتر از ارزش سهام در 
شرکت های مکاتب آزاد است.

یک مکتب با محوریت علم
سطح دانش در مکاتب باید باال برود. کمک به شاگردان که نیازمند زودتر 

باید داده شود و شرایط نمره دهی باید مشخص باشد. حتی شاگردی که 
مکتب برایشان آسان است باید برای یادگیری بیشتر به چالش کشیده شوند. 

هدف ما این است که مکاتب ما در باالترین سطح جهان باشند.

ساعات بیشتر در صنوف درسی 
ما به دروس تحت رهبری معلمین و ساعات تدریس بیشتری نیاز داریم. 
شاگردان که در مکتاتب مشکل دارند باید ساعات درسی بیشتری داشته 

باشند و شاگردان که دروس برایشان آسان است باید به چالش کشیده 
شوند. کسانی که خطر ناکامی و نتواند اسناد فراغت از مکتب را بدست 

بیاورند باید دراوقات تعطیالت به مکتب بروند.

باال بردن نظم برای آرامش تدریسی
مکتب فعلی بسیار بی نظم و ناامن است. مکاتب نیاز به قوانین نظم و 

عواقب واضح برای کسانی که برای هم صنفیانش تخریب می کنند داشته 
باشند. معلمان باید در صنوف درسی تصمیم بگیرند و صالحیت واضح 
برای نظم بخشیدن به دروس داشته باشند. تنها در این صورت است که 

شاگردان می توانند تمرکز فکری داشته و احساس امنیت کنند.

این سیاست را ما داریم که به هم پیوندی برسیم، سعی کنید افراد بیشتری 
که در محرومیت هستند زبان سویدنی را یاد بگیرند، شغلی پیدا کنند و 

بخشی از جامعه شوند. هر تبعه چه جدید و چه سابقه، در کشور ما حق 
دارد در یک منطقه امن زندگی کنند.

تمرکز باالی زبان سویدنی
زبان سویدنی کلید جامعه سویدن است. ما می خواهیم در کودکستان زبان 
برای کودکان تازه وارد و امتحان زبان برای تابعیت داشته باشیم. بیشتر 
افراد می توانند زبان سویدنی را در محل کار بیاموزند و تازه واردان از 

روز اول در سویدن آموزش زبان سویدنی و جامعه شناسی را دریافت 
خواهند کرد. رسیدن به هدف هم پیوندی بدون تمرکز بر زبان سویدنی 

امکان پذیر نیست.

تمام کسانیکه می تواند باید کار کند
نیازمندی بیشتر تحصیالت حرفه ای برای جوانان و تازه واردان. ما فکر 

می کنیم بهتر است اولین کار را با معاش کمی کمتر به دست آوریم به 
عوض مساعدت مالی. همه باید امکانات پیدا کردن کار، کسب درآمد و 

کمک به جامعه را داشته باشند.

اقدام علیه کلتوری ناموسی 
ظلم ناموسی بر هزاران دختر و پسر جوان تأثیر می گذارد. مدارس و 

شفاخانه ها باید در مبارزه در مقابل ظلم ناموسی  بهتر شوند. لیبرال ها 
خواهان ممنوعیت کامل ازدواج کودکان و ازدواج با اوالدهای کاکا  ٔ، ماما، 

خاله و عمه و همچنین مجازات شدیدتر برای کسانی هستند که مرتکب 
جنایات ناموسی می شوند.

سیاست هم پیوندی که طرد سیاست مکاتب با 
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سیاست لیبرال تر
راه حل تخنیکی برای نجات محیط زیست. ما معتقدیم تخنیک نو و نوآوری کلید مدیریت برای تغیرات محیط زیست است. ما می خواهیم انرژی هسته ای 

جدیدی بسازیم و الوده کردن هوا باید گزاف باشد.

مالیات کار را کاهش دهید. کار و تحصیل باید سود و بهره داشته باشد. ما باید مالیات را کاهش دهیم تا مردم عادی پول بیشتر در جیب خود داشته باشند. 
همیشه کار کردن باید سود بیشتری نسبت به مساعدت مالی داشته باشد.

بله به اروپا ما بر این باوریم که چالش های امروز را تنها می توان به صورت مشترک حل کرد. برای مقابله با چالش های فرامرزی در اقلیم و 
مهاجرت و تهدیدات آب و هوایی، ما نیاز به همکاری بیشتر بین کشورهای اروپایی داریم.

دستیار شخصی را نجات دهید ما مفتخریم که حق دستیار شخصی را برای افرادی که به آن نیاز دارند عرضه کردیم. شما باید حق زندگی و آزادی خود 
را داشته باشید، صرف نظر از اینکه در زندگی روزمره به کمک نیاز دارید یا خیر.

شدن را می شکنداهداف باال


