
Johan Pehrson, vår partiledare
Liberalernas partiledare är Johan Pehrson. Han är 54 år och 
kommer från Örebro. Johan är pappa till fyra barn, han är 
utbildad jurist och har haft ett företag. Johan arbetar med  
politik för att han älskar Sverige och han tror på en  
förändring.
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Liberalism betyder frihet. Du ska ha frihet att leva ditt liv på det sätt som du vill leva. Ditt kön, var 
du kommer från eller vem du blir kär i ska inte påverka din frihet. För oss är det viktigt att arbeta 
för allas rätt till frihet och trygghet. Vi vill också sänka skatten så att du får mer frihet att använda 
dina pengar som du vill. Liberalerna kommer alltid att försvara friheten och yttrandefriheten. 
Alla har rätt att säga vad de vill  och vad de tycker. Vi kommer också alltid  att arbeta för bra  
utbildning och att våra lagar gör vårt samhälle tryggt. Det är frihet för Liberalerna.

”Var du kommer ifrån eller var du bor ska inte avgöra hur bra din skola 
är, om du känner dig trygg i vardagen eller om du kan få ett jobb. Varje 

människa ska ha möjligheten att bestämma över sitt liv, och kunna  
jobba hårt för att uppfylla sina drömmar.”

Utbildning och integration
Utbildning är en fråga om frihet. De som 
ska ta hand om vårt land i framtiden finns 
i skolan idag. Därför tycker vi att skolan 
är mycket viktig. Liberalerna är också det 
parti i Sverige som arbetar för integra-
tion. Idag bor en halv miljon människor 
i områden med stora problem.  De är  
utanför i vårt samhälle. Vi har en plan 
för hur Sverige  ska stoppa problemen i 
dessa områden:
• Skolorna måste bli bättre. Det ska  
 vara god ordning i klassrummet.
• Personer som kommer till hit
 måste få bra utbildning i svenska.
• Skatterna ska bli lägre för de som  
 arbetar.
• Fler jobb.
• Ny regering efter valet i höst.

Vi vill ha en ny regering!
Sverige behöver en ny regering. Vi  
behöver en regering som har bra lösning-
ar på problemen i skolan  och problemen 
med alla som står utanför i vårt samhälle. 
Vi vill vara med i en regering tillsammans 
med Moderaterna och Kristdemokrater-
na. Men vi kan prata med alla partier i 
riksdagen för att få stöd för vår politik.

Liberalerna – för friheten,  

skolan och integrationen



 

Liberalerna är det svenska parti som tycker att  
skolan är viktigast. Det måste vara ordning och lugn 
i skolan för att eleverna ska kunna lära sig. Vi säger 
att alla elever måste ha bra skolböcker i alla ämnen.Vi 
tycker det är viktigt att föräldrar och elever ska få välja 
skola. Därför säger vi att det ska finnas friskolor. Men 
kvaliteteten i undervisningen  ska vara viktigare än att 
tjäna mycket pengar för företagen som har friskolor. 

Skolan ska fokusera på kunskap
Elevernas resultat i skolan måste bli bättre. Elever 
som behöver hjälp måste få hjälp tidigt i skolan. De 
elever som har lätt att lära sig kunskap ska få lära sig 
ännu mer. Liberalernas mål är att den svenska skolan 
ska vara bland de bästa i världen.

Eleverna ska ha fler lektioner 
Det ska vara fler timmar med undervisning i skolan
och fler lektioner med lärare. Elever som har svårt 
i skolan ska få ännu fler lektioner. Elever som har 
lätt att lära sig kunskap ska få lära sig ännu mer. De  
elever som riskerar att inte få godkänt ska få gå i 
skolan på sommaren och på andra lov.

Mer lugn och ro i skolan
Skolan är idag bråkig och otrygg. Därför behöver  
skolan tydligare regler för att det ska kunna vara 
lugn och ro. Det ska finnas tydliga konsekvenser, 
alltså tydliga regler för, en elev som bråkar och 
förstör för sina kamrater. Läraren ska bestämma i 
klassrummet ochveta hur hen ska hålla ordning på 
eleverna. På så sätt kan eleverna koncentrera sig 
och känna sig trygga.

Vår politik för integrationen
Vår politik kan öka integrationen och stoppa  
utanförskapet. Varje medborgare i vårt land har rätt 
att bo ett tryggt område. De som flyttar till vårt land 
ska lära sig svenska, de ska arbeta och de ska bli en 
del av samhället.

Att kunna prata svenska är viktigt
För att kunna bli en del av det svenska samhället  
måste du kunna prata svenska. Därför vill vi att det 
ska finnas förskolor som arbetar med språket för 
barn som är nya i Sverige. Vi kallar de förskolorna för  
språkförskolor. Alla som är nya i Sverige ska få under-
visning i svenska direkt när de kommer till vårt land. Vi 
vill också att fler ska kunna lära sig svenska på jobbet.

Alla som kan jobba ska jobba
Vi måste ha fler utbildningar till olika yrken för unga 
och för de som är nya i Sverige. Vi tycker det är  
bättre att få ett första jobb med en lite mindre lön 
än att få bidrag istället för jobb. Alla ska ha möjlighet 
att få ett jobb och tjäna egna pengar. På så sätt blir 
alla en del av vårt samhälle.  
 
Vi måste stoppa hederskulturen
I vissa kulturer är det viktigt  att familjen inte får ett  
dåligt rykte. Det kan därför finnas regler om till  
exempel vem en person får umgås med eller vem 
någon måste gifta sig med. Det här kallas heder och 
hedersförtryck. I Sverige accepterar vi inte heders- 
förtryck. Flera tusen pojkar och flickor i Sverige är ut-
satta för hedersförtryck. Skolan och sjukvården måste 
bli bättre på att arbeta mot den typen av förtryck. Vi 
vill att det ska bli ett förbud mot alla äktenskap med 
barn och äktenskap mellan kusiner. Straffen för de som 
ansvarar för hedersförtryck måste bli hårdare.

Vår politik för skolan
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Mer liberal politik
Tekniklösningar för att rädda klimatet. Vi tror att ny teknik och nya uppfinningar kan lösa problemen med 
klimatet. Vi vill bygga ny kärnkraft och det ska kosta pengar för företag att släppa ut giftiga och dåliga ämnen.

Sänk skatten på att jobba. Det ska löna sig att arbeta och att studera. Vi måste sänka skatten så att vanliga 
människor får mer pengar kvar varje månad. Du ska alltid få mer pengar om du jobbar än om du får bidrag.

Ja till Europa. Vi tror att de problem som finns i världen är problem vi måste lösa tillsammans. Vi måste 
därför samarbeta mer med alla länder i Europa.

Rädda den personliga assistansen. Liberalerna var det parti som gjorde så att personer som behöver stöd
av en personlig assistent får det stödet. Alla ska ha rätt att leva sitt eget liv och ha samma frihet som alla  
andra. Det ska inte vara någon skillnad för den som behöver hjälp i sin vardag eller den som inte behöver hjälp.
 


