TODĖL LIBERALAI

Turi teisę gyventi taip, kaip nori, pats
priimti sprendimus, svajoti bei dirbti tam,
kad įgyvendintum savo svajones.
Tai - laisvė, tai, ko siekia liberalizmas.
TIPIŠKAI LIBERALU

ĮSPĖJIMAS DĖL LIBERALAUS TURINIO

Liberalizmas reiškia laisvę. Tačiau tai nereiškia,

kad visi gali daryti tai, ką nori. Jei visi - o ne tik
didieji ir stiprieji - yra laisvi, mums reikia bendrų
taisyklių. Būtent todėl mes ir turime išraiškos
laisvę, prievolę lankyti mokyklą bei policiją,
padedame vieni kitiems dirbti bei kartu kuriame
gerovę. Tipiškos liberalų idėjos!

Liberaliosios idėjos visad pašiepdavo tuos, kurie
nori valdyti ir nustatinėti. Įvairiais laikotarpiais

laisvės priešininkai atrodė skirtingai: karalius
ir kilminguosius pakeitė naciai ir komunistai.
Šiandien - populistai ir ekstremistai. Šie asmenys
su savo panieka demokratijai, žinioms bei
įvairovei atsiranda tiek Švedijoje, tiek ir visame
pasaulyje. Atėjo laikas pasakyti „Ne“.
Balsuokite už liberalias politikos idėjas.

MŪSŲ SVARBIAUSIEJI KLAUSIMAI

Kai mokykla neveikia, o mokiniai negali išmokti to, ko jiems reikia, laisvė kurti savo
gyvenimą mažėja. Nepavykus integracijai ir augant atotrūkiui žmonėms nepavyksta
susitvarkyti vieniems. Todėl 2018 metų rinkimuose svarbiausi liberalų klausimai yra
išsilavinimas ir integracija.
Skiriame mokyklai didžiausią prioritetą, nes išsilavinimas suteikia galimybes ir laisvę.
Klasė turi būti žinių, ramybės ir susikaupimo vieta.
Norime stabilios Švedijos, kurioje naujieji švedai galėtų ne tik išlaikyti save, bet ir prisidėti prie kūrimo.
Kalba, darbas ir lygybė yra kelias į visuomenę.

Jan Bjorklund. Liberalų
partijos pirmininkas
56 metų amžiau, gyvena
Bromoje kartu su žmona
ir dviem sūnumis.
Buvęs švietimo
ministras, manantis,
kad visa kas
prasideda
tinkamu
išsilavinimu.
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Vyriausybė. Liberalai nori

Mes esame liberalai.

sudaryti Vyriausybę kartu su
kitomis Aljanso partijomis:
M, C ir KD. Liberalai neprisijungs
prie Vyriausybės, kurioje
Švedijos demokratai
(šv. Sverigedemokraterna)
galėtų paveikti Vyriausybės
politiką.

Anksčiau vadinomės Liaudies
partija (šv. Folkpartiet).
Partija buvo sukurta 1934 m,
o 2015 m nusprendėme
pasivadinti tuo, kuo
esame - liberalais.

ĮSPĖJIMAS! Liberalus turinys. Gali erzinti populistus, ekstremistus bei
socialistus. Faktai ir humanizmas gali suduoti rimtą smūgį išankstiniam
nusistatymui ir populizmui.

liberalerna.se / info@liberalerna.se / 020-53 53 53

PIRMIAUSIA MOKYKLA

GERESNĖ INTEGRACIJA

Mokykloje kiekvienas jaunuolis turi išgirsti, jog
nėra nieko neįmanomo. Tačiau šiuo metu kas
šeštas moksleivis palieka pagrindinę mokyklą
neįgijęs žinių, reikalingų gimnazijai.
Klasės dažnai yra triukšmingos ir netvarkingos.
Trūksta mokytojų. Tie, kuriems reikia ramybės,
negali susikaupti, o tie, kurie galėtų padaryti
daugiau, negauna pakankamai iššūkių.
Toliau tai tęstis negali.

Istoriškai imigracija prisidėjo prie geresnės,
protingesnės ir turtingesnės Švedijos.
Tačiau šiandien matome dideles problemas,
susijusias su atskirtimi, bedarbyste ir nesaugumu
priemiesčiuose ir jautriose srityse. Daug žmonių
net negauna galimybės gyventi savarankiškai.
Naujieji švedai galėtų išlaikyti save bei turėtų
turėti galimybę prisidėti prie valstybės kūrimo.

Daugiau laiko ir gilesnių žinių. Kelio į žinias

visuomenę, laisvę ir autonomiją. Norime turėti
aiškesnius reikalavimus, numatančius greitesnį
švedų kalbos išmokimą. Dėl įvedamųjų darbų
su šiek tiek mažesniu atlyginimu ir paprastesnių
įstatymų daugiau žmonių galės susirasti pirmąjį
darbą.

negalima nukirsti: reikia laiko ir gabių pedagogų. Norime daugiau mokytojų vedamų pamokų
ir daugiau valandų pamokoms. Dešimtmetė
mokykla turi būti privaloma visiems, o tiems,
kuriems reikia daugiau laiko, turi būti suteikta
galimybė mokytis ilgiau.
Ramybė klasėse. Tiek mokytojai, tiek mokiniai

jausis geriau ne tokiose triukšmingose klasėse.
Ankstyva parama, daugiau spec. mokytojų ir
mažesnės mokinių grupės tiems, kuriems to
reikia. Be to, niekam klasėje neturėtų būti leista
turėti mobiliųjų telefonų.
Sveiki mokytojai. Mokytojo profesija yra svarbiausia pasaulyje - didinkime atlyginimą bei statusą,
gerinkime darbo sąlygas. Daugiau galimybių kilti
karjeros laiptais ir tobulėti. Geresnis išsilavinimas
su daugiau pedagogų, pagalbos ir praktikos.

Kalba ir darbas. Kalba - tai bilietas į švedišką

Lygybė visiems. Tos pačios laisvės ir teisės

visoms moterims. Pasitelkime žinias, aiškesnius
įstatymus ir griežtesnes bausmes kovoje su
represijomis dėl garbės. Šiuolaikinėje Švedijoje
religiniai ekstremistai ir moralės policija neturi
vietos.
Saugesni priemiesčiai. Kriminalinėms gaujoms

užėmus gatves ir aikštes kasdienybė praranda
saugumo pojūtį. Todėl norime daugiau policijos
ir apsaugos darbuotojų, ankstyvesnio socialinių
instancijų įsikišimo bei intensyvaus darbo kovoje
su gaujomis ir smurtiniu ekstremizmu.

DAUGIAU LIBERALŲ POLITIKOJE
Taip Europai. Privalome bendradarbiauti tam, kad galėtume kovoti su klimato grėsme,

tarptautiniu nusikalstamumu ir prisiimtume atsakomybę už pabėgėlius. Norime daugiau
bendradarbiavimo su ES bei euro.
Išgelbėkime pagalbą. Teisė į asmeninę pagalbą suteikia negalią turintiems žmonėms galimybę

gyventi taip, kaip ir kiti. Kartais laisvė turi kainuoti.
Mokytis, sunkiai dirbti ir vykdyti veiklą turi apsimokėti. Norime sumažinti mokesčius.
Pasirinkimo laisvė gerovės valstybėje. Prižiūrėkime kokybę ir atidžiai stebėkime, kur yra naudojami mūsų iš

mokesčių surinkti pinigai, bet netrukdykime įvairovei.
Leiskime vyresniesiems spręsti patiems. Suteikime galimybę dirbti ilgiau to norintiems. Turime daugiau

idėjų, susijusių su vyresnių asmenų priežiūra. Galimybė pasirinkti daugiau įvairių apgyvendinimo tipų.

ĮSPĖJIMAS! Liberalus turinys. Gali erzinti populistus, ekstremistus bei
socialistus. Faktai ir humanizmas gali suduoti rimtą smūgį išankstiniam
nusistatymui ir populizmui.
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