
Sinulla on oltava oikeus elää elämääsi haluamallasi 
tavalla, päättää omista asioistasi, vaalia omia 
unelmiasi ja pyrkiä toteuttamaan niitä. Se on 
vapautta, ja siitä liberalismissa on kyse.

Jos koulu ei toimi eivätkä oppilaat saa tarvitsemaansa oppia – vapaus muokata omaa elämää 
kutistuu. Ja jos integraatio epäonnistuu ja kuilut kasvavat – ihmiset eivät saa mahdollisuutta 
pärjätä omillaan. Siksi koulu ja integraatio ovat liberaalien tärkeimmät teemat vuoden 
2018 vaaleissa.
Nostamme koulun etusijalle, koska koulutus luo mahdollisuuksia ja vapautta. Koululuokassa on 
oltava tilaa tiedolle, levollisuudelle ja työrauhalle.
Haluamme Ruotsin, joka pitää yhtä ja jossa uudet ruotsalaiset voivat pärjätä omillaan ja osallistua 
yhteiskunnan rakentamiseen. Kielitaito, työpaikka ja tasa-arvo ovat keinoja päästä mukaan yhteiskuntaan.

Liberaalit ajatukset ovat aina ärsyttäneet niitä, 
jotka haluavat ohjailla ja määrätä. Vapauden 
vastustajilla on ollut erilaiset kasvot eri aikoina: 
kuninkaita ja aatelisia seurasivat natsit ja 
kommunistit. Tänään heitä ovat populistit ja 
ääriliikkeiden edustajat. Niitä putkahtaa esiin 
eri puolilla maailmaa demokratian, tiedon ja 
monimuotoisuuden vastaisine ajatuksineen. 
Nyt on aika esittää vastalause. Äänestä politiikan 
liberaalimman linjan puolesta.

Liberalismi tarkoittaa vapautta. Mutta se ei 
tarkoita sitä, että kaikki saavat tehdä mitä haluavat. 
Jos haluamme vapauden kuuluvan kaikille – eikä vain 
suurimmille ja vahvimmille – tarvitsemme yhteisiä 
sääntöjä. Siksi meillä on esimerkiksi ilmaisunva-
paus, oppivelvollisuus ja poliisi, ja meitä tuetaan 
työskentelemään ja kustantamaan yhdessä 
hyvinvointiamme. Tyypillisiä liberaaleja ajatuksia!

Hallitus. Liberaalit haluavat luoda 
hallituksen yhdessä muiden 
Alliansen-liittouman puolueiden 
eli maltillisen kokoomuksen, 
keskustapuolueen ja kristillisde-
mokraattien kanssa. Liberaalit ei 
lähde hallitukseen, jossa ruotside-
mokraateilla on vaikutusvaltaa 
hallituspolitiikkaan.

Liberaalipuolueesta. Nimemme 
oli aiemmin Kansanpuolue. 
Puolue perustettiin vuonna 1934, 
ja vuonna 2015 päätimme ottaa 
meitä kuvaavan nimen – 
Liberaalit.
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VAROITUS! Liberaalia sisältöä. Voi aiheuttaa mielipahaa populisteille, 
ääriliikkeiden kannattajille ja sosialisteille. Tosiasiat ja humanismi voivat 
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Jan Björklund. Liberaali-
en puoluejohtaja. 
56-vuotias, asuu 
Brommassa vaimonsa ja 
kahden poikansa kanssa. 

Hän on toiminut 
opetusministerinä, ja 

hänen mielestään 
hyvä koulu on 

kaiken 
perusta.

VAROITUS!Liberaalia sisältöä 



Kyllä Euroopalle. Meidän on yhdessä ratkaistava ilmastoa uhkaavat sekä kansainvälisen 
rikollisuuden ongelmat ja otettava vastuu pakolaisista. Haluamme lisätä EU-yhteistyötä ja ottaa 
euron käyttöön.

Pelastetaan avustajat. Oikeus henkilökohtaiseen avustajaan antaa toimintarajoitteisille ihmisille 
mahdollisuuden elää samanlaista elämää kuin muutkin. Joskus vapaus saa maksaa. 

Koulutuksen, ahkeran työnteon ja yrittäjyyden on oltava kannattavaa. Haluamme laskea veroja.

Valinnanmahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa. Valvotaan laatua ja käytetään verorahoja huolellisesti 
moninaisuudesta tinkimättä. 

Annetaan vanhusten päättää itse. Työuran pidentäminen helpommaksi sitä haluaville. Enemmän sananvaltaa 
vanhustenhuoltoon. Enemmän erilaisia asumismuotoja.

ENEMMÄN LIBERAALIA POLITIIKKAA

Jokaisen nuoren on saatava kokea koulussa, 
että kaikki on mahdollista. Nykyään kuitenkin joka 
kuudes oppilas pääsee peruskoulusta sellaisilla 
tiedoilla, joilla ei pääse lukioon. Luokkahuoneet 
ovat usein meluisia ja levottomia. Opettajia on 
liian vähän. Rauhallista opiskeluympäristöä 
tarvitsevat oppilaat eivät voi keskittyä, eivätkä 
pidemmälle pyrkivät saa tarpeeksi haasteita. 
Tilanne ei voi jatkua tällaisena.

Lisää aikaa ja oikeanlaista osaamista. Osaamiseen 
ei ole oikoteitä: tarvitaan aikaa ja taitavia pedago-
geja. Haluamme enemmän opettajajohtoista 
opetusta ja oppitunteja. Jokaisen pitäisi käydä 
koulua kymmenen vuotta ja tarpeen vaatiessa 
pidempään.

Työrauhaa luokkahuoneisiin. Kun luokassa on 
rauhallisempaa, sekä oppilaat että opettajat 
voivat paremmin. Varhainen tuki, enemmän 
erityisopettajia ja pienemmät opetusryhmät niitä 
tarvitseville. Ja kännykät pois luokkahuoneista.

Kannustetaan opettajia. Opettajalla on maailman 
tärkein ammatti – palkat, asema ja työehdot 
paremmiksi. Enemmän ura- ja kehittymismahdol-
lisuuksia. Parempi opettajankoulutus, joka sisältää 
enemmän pedagogiikkaa, johtajakoulutusta ja 
käytännön harjoittelua.

Maahanmuutto on tehnyt Ruotsista aikojen 
saatossa paremman, fiksumman ja rikkaamman. 
Ulkopuolisuus, työttömyys sekä lähiöiden ja 
haavoittuvien alueiden turvattomuus ovat 
kuitenkin tällä hetkellä suuria ongelmia. Monilla 
ihmisillä ei ole mahdollisuutta elää itsenäistä 
elämää. Uusien ruotsalaisten on pystyttävä 
pärjäämään omillaan ja osallistumaan sekä 
tukemaan yhteiskuntaa. 

Kielitaito ja työpaikka. Kielitaito on pääsylippu 
ruotsalaiseen yhteiskuntaan, vapauteen ja itsemää-
räämiseen. Haluamme asettaa selkeämmät 
vaatimukset nopealle ruotsin kielen oppimiselle. 
Matalapalkkatyö yksinkertaisemmilla työehdoilla 
sisääntuloväyläksi työmarkkinoille, jotta yhä 
useampi löytäisi ensimmäisen työpaikkansa.

Tasa-arvoa kaikille. Samat vapaudet ja oikeudet 
kaikille naisille. Taistellaan kunniaväkivaltaa vastaan 
osaamista lisäämällä, lainsäädäntöä selkiyttämällä 
ja rangaistuksia koventamalla. Uskonnollisilla 
ääriliikkeillä ja moraalinvartijoilla ei ole sijaa 
modernissa Ruotsissa.

Turvallisemmat lähiöt. Kun rikollisjengit valtaavat 
kadut ja torit, arjesta tulee turvatonta. Haluamme 
lisää poliiseja ja turvallisuusvartijoita, varhaisempaa 
sosiaalista panostusta sekä tehokasta jengien ja 
väkivaltaan myönteisesti suhtautuvien 
ääriliikkeiden vastaista työtä.
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