لذلك فإن الليبراليين

سيكون من حقك أن تعيش حياتك كما تحب ،وأن تقرر بنفسك ،وأن
تكون لديك أحالمك الخاصة وأن تكون قادراً على العمل من أجل أن
تجعلها حقيقة .هذه هي الحرية ،وهذا هو ما تدور حوله الليبرالية
(التحررية).
ُّ
تحـذير للمحتوى الليبرالي

هو حزب متحرر بشكل نموذجي

الليبرالية تعني الحرية .ولكن هذا ال يعني أن الجميع سيمكنهم
عمل كل ما يشاؤون تماماً .إذا كانت الحرية تنطبق على
الجميع  -وليس فقط لألعظم واألقوى  -نحتاج إلى قواعد
مشتركة .ولهذا السبب لدينا ،على سبيل المثال ،حرية التعبير،
ودخول المدرسة اإللزامية والشرطة ،ونساعد بعضنا البعض
على العمل ودفع رخائنا معًا .األفكار الليبرالية النموذجية!

لطالما ضايقت األفكار الليبرالية دائما هؤالء الذين يريدون
فرض السيطرة .لقد ظهر خصوم الحرية بأشكال مختلفة على
مر العصور :الملوك واألرستوقراطيون ،متبوعين بالنازيين
والشيوعيين .اليوم يوجد الشعبويون والمتطرفون .في جميع
أنحاء العالم وفي السويد يظهرون بازدرائهم للديمقراطية
والمعرفة والتنوع .لقد حان األوان اآلن أن نقول كلمتنا.
صوِّ ت من أجل المزيد من المحتوى الليبرالي في السياسة.

أهم قضايانا

عندما ال تعمل المدرسة ،وال يستطيع الطالب تعلم ما يحتاجون إليه  -عندئذ تتقلص الحرية لخلق حياتهم الخاصة.
وعندما يفشل االندماج ،وتنمو الفجوات  -عندئذ يتم منع الناس من تدبير حياتهم بأنفسهم .لذلك فإن المدرسة
واالندماج هما أهم المسائل لليبراليين في انتخابات .2018
نحن نضع المدرسة في المقام األول ،لتوفير الفرص والحرية للتعليم .يجب أن يكون الفصل الدراسي مكاناً
للمعرفة والهدوء والسكينة الالزمة للعمل.
نريد سويد مترابطة ،حيث يمكن للسويديين الجدد إعالة أنفسهم والمساهمة في بناء المنظومة .اللغة ،العمل والمساواة هي السبيل إلى
المشاركة في المجتمع.

تحــذ ير !
محتو
ى ليبرالي

يان بيوركلوند .رئيس
حزب الليبراليين 56
سنة ،يعيش في بروما مع
زوجته وولديه اإلثنين.
شغل منصب وزير التعليم
سابقاً ،ويرى أن كل
شيء يبدأ بالمدرسة
الجيدة.

الحكومة .يريد الليبراليون بناء
حكومة جديدة مع األحزاب األخرى
في التحالف :حزب االعتدال
 ،Mحزب الوسط  Cوالحزب
الديمقراطي المسيحي  .KDلن
يكون الليبراليون جزءاً من حكومة
تمنح حزب الديمقراطيين السويدي
نفوذاً على سياسة الحكومة.

تحــذير! محتوى ليبرالي .يمكن أن يكون مزعجا ً للشعبويين ،والمتطرفين واالشتراكيين.
يمكن للحقائق واإلنسانية أن تؤثر بشكل خطير على األحكام المسبقة والشعبوية.
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إننا نحن الليبراليين الحقيقيين.
دعى سابقا ُ حزب الشعب .تأسس
كنا ُن َ
الحزب في عام  ،1934وفي عام
 2015قررنا ببساطة أن نسمى ما
نتصف به وهو  -الليبراليون.

المدرسة أوالً

اندماج أفضل

يجب أن يعرف كل صغير في المدرسة أن كل شيء يمكن
تحقيقه .ولكن اليوم ،يغادر كل سادس طالب المدرسة
االبتدائية دون معرفة كافية لبدء الدراسة الثانوية .غالبًا ما
تكون الفصول الدراسية صاخبة وفوضوية .يوجد عجز في
المعلمين .أولئك الذين يحتاجون إلى الهدوء والسكينة وال
يمكنهم التركيز ،وأولئك الذين يمكن أن يصلوا إلى مستوى
أعلى يحصلون اليوم على القليل من التحديات .ال يسعنا
االستمرار على هذا الحـال.
المزيد من الوقت مع المعارف الحقيقية .ال يوجد اختزال
طريق للمعرفة :هناك حاجة إلى الوقت والمعلمين المهرة.
نريد الحصول على المزيد من التدريس تحت إشراف
المعلمين وعدد أكبر من الحصص .يجب أن تكون الدراسة
عشرة سنوات للجميع ،ويجب منح المزيد من الوقت لمن
يحتاج إلى ذلك.
الهدوء والسكينة في جميع الفصول الدراسية .مع انخفاض
الضوضاء في الفصول الدراسية ،يشعر كل من الطالب
والمعلمين بالتحسن .الدعم المبكر ومعلمين أكثر تخصصًا
ومجموعات تعليمية صغيرة لمن يحتاجون إليها .ويجب أن
تكون كل الفصول الدراسية خالية من الهواتف الجوالة.
المعلمون .تعد مهنة التدريس من أهم المهن في العالم  -نناشد
برفع المرتبات والمكانة ،وتحسين ظروف العمل .المزيد من
المستقبل الوظيفي وفرص التطوير .نناشد بتعليم أفضل مع
المزيد من التربوية والريادة والتدريب.

جعلت الهجرة السويد أفضل وأكثر ذكا ًء وثرا ًء عبر العصور.
لكننا نرى اليوم مشاكل كبيرة تتعلق باإلقصاء والبطالة
وانعدام األمن في الضواحي والمناطق المعرضة للخطر.
الكثير من الناس ال يُم َنحون الفرصة للعيش المستقل.
السويديون الجدد يحق لهم إعالة أنفسهم والمساهمة في بناء
المنظومة.
اللغـة والعمـل اللغة هي تذكرة الدخول إلى المجتمع السويدي،
من أجل الحرية وتقرير المصير .نريد مطالب أكثر وضوحً ا
لتعلم اللغة السويدية بسرعة .وظائف الدخول البدء براتب
أقل قليال وقواعد أسهل ستسمح لمزيد من الناس للعثور على
الوظيفة األولى.
المساواة للجميع نفس الحقوق والحريات لجميع النساء.
قمع ممارسة الظلم بوازع الشرف من خالل زيادة المعرفة
والتشريعات األكثر وضوحا والعقوبات األكثر صرامة.
المتطرفون الدينيون وشرطة األخالق ليس لهم مكان في
السويد الحديثة.

ضواحي سكنية أكثر أماناً .عندما تسيطر العصابات اإلجرامية
على الشوارع والميادين ،تصبح الحياة اليومية غير آمنة.
نريد المزيد من رجال الشرطة واألمن ،والجهود االجتماعية
والعمل المكثف ضد العصابات والتطرف الذي يصنع العنف.

اتباع سياسة أكثر ليبرالية

نعم ألوروبا .يجب أن نعمل سويا للتعامل مع التهديدات المناخية والجريمة الدولية وأن نتحمل المسؤولية عن الناس
الذين يفرون .نريد المزيد من التعاون مع االتحاد األوروبي واالنضمام إلى اليورو.
الحفاظ على المساعدة .يسمح الحق في المساعدة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقات الكبيرة بأن يعيشوا حياة مثل
اآلخرين .أحيانا ً البد من دفع تكلفة للحرية.

ت
مح حــذ ير !
توى
ليبرالي

يجب أن يكون مجزيا ً أن تزود نفسك بالتعليم ،وأن تعمل جاهداً وتدير شركة .نريد تخفيض الضرائب.
حرية االختيار في نظام الرخاء .نحرص على الجودة ونتوخى الدقة في كيفية استعمال أموال الضرائب ،ولكن دون أن نقضي على التنوع.
دَ ع كبار السن يقررون بنفسهم .وتسهيل العمل لفترة أطول لمن يريد ذلك .المزيد من التعبير عن الرأي والتأثير في رعاية المسنين .خلق
أشكال أكثر للسكن لالختيار بينها.

تحــذير! محتوى ليبرالي .يمكن أن يكون مزعجا ً للشعبويين ،والمتطرفين واالشتراكيين.
يمكن للحقائق واإلنسانية أن تؤثر بشكل خطير على األحكام المسبقة والشعبوية.
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