
יוהַאן ּפעהרסָאן
דער נָאמען ֿפון דעם ֿפירער ֿפון די ליבערַאלן איז יוהַאן ּפעהרסָאן 

און ער קומט ֿפון Örebro. יוהַאן איז 54 יָאר ַאלט, ַא טַאטע 
ֿפון 4 קינדער, ַא געשעֿפטסמַאן און ַא יוריסט. יוהַאן איז ַא 

ּפָאליטיקַאנט װַײל ער הָאט ליב שװעדן און גלױבט אין ענדערונג. 
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ליבערַאליזם הײסט ֿפרַײהײט. עס הַאנדלט זיך װעגן ֿפרַײהײט צו לעבן אַײער לעבן ַאזױ װי איר װילט. איר 
זָאלט נישט זַײן בַאגרענעצט ֿפון אַײער מין, אַײער ָאּפשטַאם ָאדער אַײער געשלעכטלעכער ָאריענטַאציע. 

עס הַאנדלט זיך װעגן ַאלץ ֿפון קערּפערלעכע שלמות און זיכערקײט ביז שנַײדן שטַײערן כדי איר זָאלט 
הָאבן מער ֿפרַײהײט צו טָאן װָאס איר װילט מיט אַײער אײגענעם געלט. מיר װעלן תמיד ֿפַארטײדיקן 

ֿפרַײהײט און ֿפרַײהײט ֿפון אױסדרוק, דָאס רעכט צו ַא גוטער בילדונג און די הערשַאֿפט ֿפון געזעץ װָאס 
גַארַאנטירט זיכערקײט אין דער געזעלשַאֿפט. דָאס איז ֿפרַײהײט, דָאס איז די ליבערַאלן.

”ֿפונװַאנען איר קומט ָאדער װאו איר װאױנט זָאל נישט בַאשטימען װי גוט אַײער שול 
איז, צי איר ֿפילט זיך ֿפַארזיכערט אין אַײער טָאג־טעגליכן לעבן ָאדער צי איר קענט 

קריגן ַארבעט. יעדער אײנער דַארף הָאבן די מעגלעכקײט צו מַאכן בַאשלוסן װעגן זַײן 
אײגענעם לעבן און קענען ַארבעטן שװער כדי צו ֿפַארװירקלעכן די טרױמען זַײנע.”

בילדונג און אינטעגרַאציע
בילדונג איז ַא ֿפרַאגע ֿפון ֿפרַײהײט. דער עתיד 

װָאס דערװַארט שװעדן מָארגן זיצט הַײנט אין די 
קלַאסצימערן. דערֿפַאר טַאקע שטעלן ד ליבערַאלן 

שולן אױֿפן ערשטן ָארט. די לעברַאלן זענען אױך 
שװענדס אינטעגרַאציע־ּפַארטײ. די סָאציַאל־
דעמָאקרַאטישע אינטעגרַאציע־ּפָאליטיק איז 

גורם געװען ַאז הַאלב מיליָאן מענטשן װאױנען 
יעצט אין ֿפַארָארעמטע געגנטן װאו עס זענען דָא 
װײניגער לעבנסמעגלעכקײטן. מיר הָאבן ַא ּפלַאן 

צו ֿפַארזיכערן ַאז שװעדן זָאל נישט הָאבן קײן 
ֿפַארָארעמטע געגנטן. כדי עס זָאל מקוים װערן, 
דַארף מען לײגן ַא גרעסערן דגש אױף װיסן אין 

די שולן, ָארדענונג און דיסציּפלין אין די לימודים, 
שּפרַאך־קורסן ֿפַאר נַײ־ָאנגעקומע, נידעריקערע 

שטַײערן ֿפַאר ַארבעטנדיקע מענטשן, מער 
ַארבעטּפלעצער און ַא נַײער רעגירונג נָאך די װַאלן 

דעם הַארבסט. 

ַא ליבערַאלע קָאנסערװַאטיװע רעגירונג 
במשך ַאכט יָאר איז די סָאציַאל־דעמָאקרַאטישע 

רעגירונג נישט מצליח געװען מיט שולן און 
אינטעגרַאציע. שװעדן דַארף ַא קָאנסערװַאטיװע 
רעגירונג מיט ַא שטַארקער ליבערַאלער ּפַארטײ 

װָאס הָאט די בַאשלוסן צו ּפרָאבלעמען אין שולן און 
כדי צו מַאכן ַא סוף צו אױסשליסונג. די לינערַאלן 

װילן שַאֿפן ַא רעגירונג מיט דער מעסיקער ּפַארטײ 
און די קריסטלעכע דעמָאקטרַאטן. מיר זענען גרײט 
צו רעדן מיט ַאלע ּפַארטײען אין דעם ריקסדַאג כדי 

אַײנצוֿפלַאנצן אונדזערע ּפָאליטיקן. 

די ליבערַאלן – ֿפַאר ֿפרַײהײט, 

שולן און אינטעגרַאציע.



די ליבערַאלן איז די ּפַארטײ װָאס שטעלט שולן אױֿפן ערשטן 
ָארט. עס מוז זַײן ָארדענונג און דיסציּפלין אין ַאלע קלַאסצימערן. 

ַאלע תלמידים דַארֿפן הָאבן ריכטיקע לערנביכער אין ַאלע 
לימודים. עס איז װיכטיק ַאז עלטערן און תלמידים זָאלן קענען 

ַאלײן אױסװעלן שולן. עס דַארֿפן זַײן אין שװעדן אומָאּפהענגיקע 
שולן, ָאבער די קװַאליטעט ֿפון לערנען איז װיכטיקער ֿפון װיֿפל 

עס זענען װערט די ַאקציעס אין די ֿפירמעס װָאס ֿפירן ָאן מיט זײ. 

ַא שול מיטן ֿפָאקוס אױף װיסן
לערן־רעזולטַאטן אין דער שול דַארֿפן אױֿפגעהױבן װערן. תלמידים 

װָאס נױטיקן זיך אין הילף דַארֿפן זי ֿפרי בַאקומען און ֿפָאדערונגען ֿפון 
צײכנס דַארֿפן זַײן קלָאר. די תלמידים ֿפַאר װעלכע לערנען איז גרינג 
דַארֿפן געמוטיקט װערן זיך צו לערנען מער. אונדזער צװעק איז ַאז 

שװעדישע שולן זָאלן זַײן צװישן די ַאבסָאלוט בעסטע אין דער װעלט. 

מער צײט אין קלַאסצימער
מיר דַארֿפן מער לימודים װָאס װערן געֿפירט ֿפון לערערס און 

מער לערן־שעות. תלמידים ֿפַאר װעלכע לערנען איז שװער 
דַארֿפן הָאבן מער לימוד־צַײט, און די ֿפַאר װעלכע לערנען איז 

גרינג דַארֿפן געמוטיקט װערן זיך צו לערנען מער. די װָאס 
שטײען אין געֿפַאר ֿפון ֿפַארלָאזן די שול ֿפריצַײטיק ָאן קײן 

קװַאליֿפיקַאציעס דַארֿפן גײן אין שול במשך שול־װַאקַאציעס. 

מער ָארדענונג צו דערמעגלעכן רואיקע ַארבעט־
בַאדינגונגען

הַײנט זענען שולן צו אומרואיק און אומזיכער. שולן דַארֿפן 
כללים ֿפון אױֿפֿפירונג און קלָארע נָאכֿפָאלגן ֿפַאר די װָאס 

שטערן ַאנדערע תלמידים. לערערס דַארֿפן מחליט זַײן אין 
קלַאסצימער און הָאבן ַא קלָארן מַאנדַאט כדי ָאנצוהַאלטן 

ָארדענונג אױף די לימודים. בלױז דַאן װעלן תלמידים קענען 
קָאנצענטרירן און זיך ֿפילן ֿפַאזיכערערט. 

מיר הָאבן ּפָאליטיקן װָאס הַאנדלען מיט אינטעגרַאציע, 
ֿפַארזיכערן ַאז מער אױסגעשלָאסענע מענטשן זָאלן לערנען 

שװעדיש, ַארַײגײן אין דעם ַארבעטסמַארק און װערן ַא טײל ֿפון 
דער געזעלשַאֿפט. יעדער בירגער ֿפון אונדזער לַאנד, נַײער און 

ַאלטער, הָאט דָאס רעכט צו װאױנען אין ַא זיכערער געגנט.

ֿפָאקוס אױף דער שװעדישער שּפרַאך
די שװעדישע שּפרַאך איז דער שליסל ַארַײנצוקומען אין 

דער שװעדישער געזעלשַאֿפט. מיר װילן זען שּפרַאך־
קינדערגערטנער ֿפַאר נַײ־ָאנגעקומענע און שּפרַאך־טעסטן 

ֿפַאר בירגערשַאֿפט. מער מענטשן זָאלן קענען לערנען שװעדיש 
אױף דער ַארבעט, און נַײ־ָאנגעקומענע דַארֿפן קריגן שװעדישע 

און ציװילע בילדונג ֿפון זײער ערשטן טָאג אין שװעדן. עס איז 
אוממעגלעך צו ֿפַארװַאלטן אינטעגרַאציע ָאן קײן ֿפָאקוס אױף 

דער שװעדישער שּפרַאך. 

יעדער אײנער װָאס קען ַארבעטן דַארף ַארבעטן 
מען דַארף מער ֿפַאכקורסן ֿפַאר די יונגנטלעכע און נַײ־ָאנגעקומענע. 

מיר גלױבן ַאז עס איז בעסער מען זָאל קריגן די ערשטע שטעלע 
מיט ַא ביסל קלענער געהַאלט װי װאױנען אױף בענעֿפיטן. יעדער 

אײנער זָאל הָאבן די מעגלעכקײט צו הָאבן ַארבעט, ֿפַארדינען זײער 
אײגענעם געלט און בַײשטַײערן צו דער געזעלשַאֿפט. 

ַאנטשלָאסענע הַאנדלונג קעגן קולטור ֿפון כבוד
אונטערדריקונג אױֿפן סמך ֿפון כבוד װירקט אױף טױזנטער 

מײדלעך און יִינגלעך. בילדונג און געזונטהײט־בַאדינונג דַארֿפן 
קענען בעסער בַאקעמֿפן אונטערדריקונג אין נָאמען ֿפון כבוד. די 

ליבערַאלן װילן זען ַא ֿפולשטענדיקע ֿפַארבָאטונג ֿפון חתונות צװישן 
קינדער און דערװַאקסענע און צװישן שװעסטערקינדער, װי אױך 
שטרענגערע שטרָאֿפן ֿפַאר די װָאס בַאגײען כבוד־ֿפַארברעכנס. 

אינטעגרַאציע־ּפָאליטיק װָאס בילדונג־ּפָאליטיק 
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מער ליבערַאלע ּפָאליטיקן

טעכנָאלָאגישע לײזונגען צו רַאטעװען דעם קלימַאט. מיר גלױבן ַאז נַײע טעכנָאלָאגיע און אינָאװַאציע זענען דער שליסל צום 
ֿפַארװַאלטן קלימַאט־ַאדַאּפטַאציע. מיר װילן אױֿפבױען נַײע נוקלעַארע קרַאֿפט און מיר גלױבן ַאז ֿפַארֿפעסטיקונג דַארף קָאסטן. 

ֿפַארמינערן שטַײערן אױף ַארבעטן. עס דַארף זיך לױנען צו ַארבעטן און שטודירן. מיר דַארֿפן ֿפַארמינערן שטַײערן כדי ּפשוטע 
מענטשן זָאלן קריגן מער אין זײערע טַאשן. עס מוז זיך תמיד מער לױנען צו ַארבעטן װי צו װאױנען אױף בענעֿפיטן. 

יָא צו אײרָאּפע. מיר גלױבן ַאז די הײנטיקע ּפרָאבלעמען קענען מיר לײזן נָאר אינאײנעם. הַאנדלען מיט טרַאנסנַאציָאנַאלע 
ּפרָאבלעמען אין די געביטן ֿפון קלימַאט און מיגרַאציע, װי אױך קלימַאט־ענדערונג, ֿפָאדערט מער מיטַארבעט צװישן אײרָאּפעיִשע 

לענדער. 

מען מוז ָאּפהיטן ּפערזענלעכע הילף. מיר זענען שטָאלץ ַאז מיר הָאבן אַײנגעֿפירט דָאס רעכט צו ּפערזענלעכער הילף ֿפַאר די 
מענטשן װָאס נױטיקן זיך אין איר. איר דַארֿפט הָאבן דָאס רעכט צו אַײער אײגענעם לעבן און אַײער אײגענער ֿפרַײהײט, נישט 

קוקנדיק אױף דעם צי איר דַארֿפט הילף אין אַײער טָאג־טעגלעכן לעבן צי נישט. 

מַאכט ַא סוף צו אױסשליסונגמיט הױכע ַאמביציעס


