از اینرو لیبرال ها

تو باید آنطور که می خواهی زندگی کنی ،برای خودت تصمیم گیری
کنی ،آرزوهای خودت را داشته باشی و بتوانی کار کنی که به
آرزوهایت برسی .این یعنی آزادی و لیبرالیسم در همین زمینه است.
اخطار برای محتوای لیبرالی

وجه مشخصۀ لیبرالی

لیبرالیسم یعنی آزادی .ولی مفهوم آن این نیست که هر کس
هر کاری دلش خواست بکند .اگر قرار باشد همه از آزادی
برخوردار باشند  -و نه فقط آنکه بزرگتر و قوی تر است آزاد
باشد  -به مقررات مشترک نیاز داریم .بهمین خاطر ما بطور
مثال آزادی بیان ،مدرسه اجباری و پلیس داریم و کار می
کنیم و باهم هزینه های رفاه اجتماعی خود را می پردازیم.
ایده هایی دارای وجه مشخصه لیبرالی!

ایده های لیبرالی همیشه برای آنهایی که می خواهند خودشان
تصمیم گیرنده و اداره کننده باشند را اذیت کرده است .مخالفان
آزادی در سیر تاریخ شکل های مختلفی داشته اند :پادشاهان
و اشراف و بدنبال آنان نازیست ها و کمونیست ها .امروزه
عوام فریبان (پوپولیست ها) و افراطی ها مخالف آزادی
هستند .آنان در سراسر جهان و در سوئد با کم بها دادن به
دموکراسی ،دانش و تنوع انواع ظاهر می شوند .اکنون
وقت آن فر رسیده که با آنان مخالفت کنیم .به محتوای بیشتر
لیبرالی در سیاست ها رأی بدهید.

مهمترین مسائل ما عبارتند از

وقتی عملکرد مدارس خوب نیست ،و دانش آموزان آنچه را که نیاز دارند نمی آموزند  -در نتیجه آزادی ایجاد
یک زندگی شخصی محدود می شود .وقتی ادغام در جامعه شکست می خورد ،و اختالفات طبقاتی عمیق تر
می شود  -در نتیجه مردم نمی توانند از عُهدۀ زندگی خود برآیند .از اینرو مدرسه و ادغام در جامعه مهمترین
مسائل لیبرال ها در انتخابات  2018محسوب می شوند.
ما مدرسه را در اولویت قرار می دهیم ،زیرا که تحصیل باعث ایجاد امکانات و آزادی می شود .کالس درس بایستی مکانی
برای کسب دانش ،آرام و دارای وضعیت مطلوبی برای درس خواندن باشد.
ما خواستار همبستگی مردم در سوئد هستیم ،کشوری که تازه واردان بتوانند خودشان امرار معاش کرده و در کمک به جامعه
مشارکت داشته باشند .زبان ،کار و برابری راه ورود به جامعه است.

م ا خطا ر !
حتوا
ی لیبرالی

یان بیورکلوند .رهبر حزب
لیبرال ها 56 .ساله ،در
منطقۀ برو ّما با همسر و دو
پسرشان زندگی می کند .او
وزیر آموزش بوده و فکر
می کند سر آغاز همه
چیز یک مدرسۀ
خوب است.

دولت .لیبرال ها می خواهند یک
دولت جدید بهمراه سایر احزاب متحد
( )Alliansenتشکیل دهند :حزب میانه
رو ها( ،)Mحزب مرکز ()Cو حزب
دموکرات مسیحی ها ( .)KDلیبرال ها
در کابینه ای به حزب دموکرات های
سوئد ()Sverigedemokraterna
در سیاست های دولت قدرت نفوذ و
تأثیرگذاری بدهد ،شرکت نخواهند کرد.

اخطار! محتوای لیبرالی .این ممکن است عوام فریبان ،افراطی ها و
سوسیالیست ها را ناراحت کند .مطالب علمی و اومانیسم ممکن است
به پیش داوری ها و عوام فریبی صدمات جدی وارد کند.
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حزب لیبرال ها به شرح زیر است .ما
سابقا ً حزب مردم ()Folkpartiet
نام داشتیم .این حزب در سال 1934
بنیانگذاری شد ،و در سال 2015
تصمیم گرفتیم به زبان ساده نام آنچه که
هستیم را برگزینیم  -یعنی لیبرال ها.

مدرسه در اولویت قرار دارد

یکایک بچه های مدرسه باید بدانند که همه چیز ممکن است.
ولی امروزه از هر شش دانش آموز یکی مدرسۀ راهنمائی را
ترک می کند بی آنکه بتواند دبیرستان را شروع کند .کالس
های درس اغلب پُر سر و صدا و بهم ریخته هستند .معلم به
اندازۀ کافی وجود ندارد .دانش آموزانی که به آرامش نیاز
دارند نمی توانند تمرکز حواس داشته باشند و آنهایی که می
توانند بیشتر پیشرفت کنند چالش های اندکی دارند .اینطوری
نمی توانیم ادامه دهیم.
وقت بیشتر و دانش و معلومات واقعی .دستیابی به دانش راه
میانبُر ندارد :وقت و معلم های مُجرب الزم است .ما می خواهیم
تدریس بیشتری توسط معلم انجام شود و ساعت های درس
بیشتر شوند .مدرسه بایستی برای همه ده سال باشد و دانش
آموزی که وقت بیشتری نیاز دارد باید از آن برخوردار شود.
همۀ کالس های درس بایستی آرام و مرتب باشند .وقتی کالس
درس کمتر بهم ریخته باشد حال معلم و شاگرد هر دو می شود.
کمک و حمایت زودرس ،بکارگماری معلم های تدریس ویژه
و گروه های کوچک درسی برای آنان که نیاز دارند .همچنین
بایستی در همۀ کالس ها تلفن موبایل کنار گذاشته شود.
معلم ها تشویق شوند .شغل معلمی مهمترین شغل جهان است
 حقوق و پرستیژ معلم ها باید باال برده شود و محیط شغلیشان بهتر شود .پُست های سازمانی بیشتری برای ارتقاء معلم
ها و امکان پیشرفت شغلی برای آنها ایجاد شود .آموزش بهتر
و روش های بیشتر تعلیم و تربیت ،راهبری و کارآموزی
ایجاد شود.

ادغام بهتر مهاجران در جامعه

مهاجرت در طول زمان باعث شده سوئد بهتر ،باهوش تر
و غنی تر شود .ولی امروزه ما در زمینۀ حاشیه نشینی،
بیکاری و عدم امنیت در شهرک ها و مناطق آسیب پذیر با
مشکالت بزرگی روبرو هستیم .بسیاری از مردم شانسی
برای یک زندگی مستقل و متکی به خود ندارند .اتباع جدید
سوئد بایستی بتوانند خود امرار معاش کرده و در کمک به
جامعه مشارکت داشته باشند.
زبان و کار .زبان کلید ورود به جامعۀ سوئد ،آزادی و تصمیم
گیری شخصی است .ما می خواهیم شروط واضح تری برای
سریع یاد گرفتن زبان سوئدی داشته باشیم .کار «ورودی» با
حقوق کمی کمتر و مقررات آسانتر باعث می شود که افراد
بیشتری اولین کار خود را پیدا کنند.
برابری برای همه .همۀ زنان بایستی از آزادی و حق و حقوق
یکسان برخوردار باشند .با دانش بیشتر ،قوانین واضح تر و
مجازات های شدیدتر بایستی با ظلم و فشار ناموسی مبارزه
کرد .مذهبی های افراطی و پلیس اخالق در یک سوئد مدرن
جائی ندارند.
امنیت بیشتر در شهرک ها .وقتی گروه های گانگستری
و بزهکار کوی و برزن را در اختیار می گیرند ،زندگی
روزمره ناامن می شود .ما می خواهیم تعداد پلیس ها و
نگهبان های انتظامی بیشتر شوند ،اقدامات اجتماعی زودتر
و عمیق تر علیه گانگستر بازی و افراطی های خشونت طلب
زودتر به اجرا گذارده شوند.

سیاست های لیبرالی بیشتر

آری به اروپا .برای مقابله با تهدید آب و هوایی ،بزهکاری بین المللی و پذیرش مسئولیت مردم آواره بایستی
همکاری کنیم .ما خواهان همکاری های بیشتر با اتحادیه اروپا و پیوستن به ارز یورو هستیم.
امور دستیاری را نجات دهیم .حق برخورداری از دستیاری باعث می شود افراد دارای نقصان کارکردی همه
جانبه از امکان یک زندگی مانند دیگران برخوردار شوند .گاهی اوقات آزادی باید هزینه داشته باشد.

م ا خطا ر !
حتوای
لیبرالی

بایستی تحصیل کردن ،سخت کار کردن و اداره کردن شرکت و کسب و کار مقرون به صرفه باشد .ما می خواهیم مالیات ها را کاهش دهیم.
آزادی انتخاب در امور رفاه اجتماعی .از کیفیت بایستی حراست شود و در استفاده از پول های مالیات دقت داشته باشیم ،ولی تنوع انواع
را ریشه کن نکنیم.
اجازه دهیم سالمندان خودشان تصمیم گیری کنند .سال های بیشتر کار کردن را برای آنان که مایل هستند ،آسان کنیم .در مراقبت از
سالمندان امکان بیشتری برای اظهار نظر بوجود بیاید .انواع مختلف بیشتری مسکن برای انتخاب ایجاد شود.

اخطار! محتوای لیبرالی .این ممکن است عوام فریبان ،افراطی ها و
سوسیالیست ها را ناراحت کند .مطالب علمی و اومانیسم ممکن است
به پیش داوری ها و عوام فریبی صدمات جدی وارد کند.
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