
Tu varēsi dzīvot savu dzīvi kā vēlies, izlemt par 
sevi, sapņot un strādāt pie tā, lai tie piepildītos. 
Tā ir brīvība un tas, par ko liberālisms iestājas.

Kad skolas nefunkcionē kā nākas un skolēni nevar iemācīties to, kas viņiem ir vajadzīgs, 
tad brīvība radīt savu dzīvi samazinās. Un kad integrācija neizdodas un plaisa  
palielinās - tad cilvēkiem tiek liegta iespēja parūpēties par sevi pašiem.  
Tāpēc izglītība un integrācija ir vissvarīgākie liberāļu jautājumi 2018. gada vēlēšanās.
Mēs vispirms atbalstām skolas, jo izglītība sniedz iespējas un brīvību. Klasei jābūt zināšanu vietai, 
klusai un mierīgai.
Mēs vēlamies Zviedriju, kas ir vienota, kur jaunie Zviedrijas iedzīvotāji var paši par sevi parūpēties, 
piedalīties un dot pienesumu. Valoda, darbs un dzimumu līdztiesība ir ceļš uz labāku sabiedrību.

Liberālas idejas vienmēr ir izaicinājušas tos, 
kuri vēlas valdīt un noteikt. Laika gaitā brīvības 
pretiniekiem ir bijušas dažādas sejas - karaļiem 
un aristokrātiem sekoja nacisti un komunisti. 
Šobrīd tie ir populisti un ekstrēmisti. Apkārt 
pasaulē un Zviedrijā viņi nāk ar nicinājumu pret 
demokrātiju, zināšanām un daudzveidību. 
Tagad ir pienācis laiks runāt. Balsojiet par 
liberālāku politisko saturu.

Liberālisms nozīmē brīvību. Bet tas nav tāds pats 
kā ikvienam ir jādara tieši tā, kā viņi vēlas. Ja brīvība 
attiecas uz visiem - ne tikai lielākajiem un spēcīgā-
kajiem - mums ir vajadzīgi kopīgi noteikumi. 
Tāpēc mums, piemēram, ir vārda brīvība, 
pienākums apmeklēt skolu un policija, un mēs 
palīdzam strādāt kopā un veidot mūsu labklājību 
kopā. Tipiskas liberāļu idejas!

Valdība. Liberāļi vēlas veidot 
jaunu valdību kopā ar citām 
partijām aliansē: Mēreno partija, 
Centra partija, Kristīgi demokrā-
tiskā partija. Liberāļi nebūs 
valdības daļa, kas dos Zviedru 
demokrātiem ietekmi uz valdības 
politiku.

Mēs esam Liberāļi. Pirms tam 
mūs dēvēja par Tautas partiju. 
Partija tika dibināta 1934. gadā, 
un 2015. gadā mēs nolēmām 
vienkārši saukt sevi par 
Liberāļiem.

TĀDĒĻ LIBERĀĻI

MŪSU SVARĪGĀKIE JAUTĀJUMI

TIPISKI LIBERĀLISTISKI BRĪDINĀJUMS PAR LIBERĀLISKU SATURU

BRĪDINĀJUMS! Liberālistisks saturs. Var šķist aizskaroši populistiem, 
ekstrēmistiem un sociālistiem. Fakti un humānisms var nopietni kaitēt 

aizspriedumiem un populismam.
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Jans Bjērklunds. 
Liberālās partijas līderis. 
56 gadi, dzīvo Bromā 

ar savu sievu un diviem 
dēliem. Ir bijis izglītības 

ministrs, un domā, 
ka viss sākas ar 

labu skolu.
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Jā Eiropai. Mums jādarbojas kopā, lai atrisinātu klimata pārmaiņas, starptautisko noziedzību un 
uzņemtos atbildību par cilvēkiem, kuri bēg. Mēs vēlamies vairāk sadarboties ES un pievienoties 
eirozonai.

Saglabājiet palīdzību. Tiesības uz personīgu palīdzību ļauj cilvēkiem ar būtisku invaliditāti dzīvot 
kā citi. Dažreiz brīvībai ir jābūt cena. 

Izglītoties, smagi strādāt un vadīt uzņēmumu atmaksāsies. Mēs pazemināsim nodokļus.

Brīvības izvēle labklājībā. Pārbaudiet kvalitāti un uzmanieties, kā tiek izmantota mūsu nodokļu nauda, 
bet ne izskaujiet daudzveidību. 

Ļaujiet veciem cilvēkiem izlemt pašiem. Vieglāk strādāt ilgāk ikvienam, kurš vēlas. Vairāk par veco 
ļaužu aprūpi. Vairāk dažādu mājokļu veidu, no kuriem izvēlēties.

VAIRĀK LIBERĀLA POLITIKA

Skolā jauniešiem ir jāzina, ka viss ir iespējams. 
Taču šobrīd ik sestais students pabeidz 
pamatskolu bez pietiekamām zināšanām, 
lai uzsāktu gaitas vidusskolā. Klases bieži vien ir 
trokšņainas un nepaklausīgas. Trūkst skolotāju. 
Tie, kuriem ir vajadzīgs miers un klusums, nevar 
koncentrēties, un tiem, kas varētu sasniegt 
vairāk, nepietiek izaicinājumu. Tad mēs to 
nevaram dabūt.

Vairāk laika un kārtīgas zināšanas. Īsceļu uz 
zināšanām nav, ir nepieciešams laiks un kvalificēti 
pedagogi. Mēs vēlamies vairāk skolotāju vadītas 
mācības un vairāk nodarbību. Skolas solā 
vajadzētu būt desmit gadus un tiem, kam 
vajadzīgs vairāk laika, ir tas jāsaņem.

Miers un klusums visās klasēs. Jo mazāks troksnis 
klasēs, jo labāk jūtas gan studenti, gan skolotāji. 
Savlaicīgs atbalsts, vairāk speciālo pedagogu un 
nelielas mācību grupas tiem, kuriem tas nepiecie-
šams. Un visām stundām ir jābūt bez mobilajiem 
tālruņiem.

Atbalstīt skolotājus. Mācībspēki ir vissvarīgākais 
pasaulē - paaugstināt algas, statusu un uzlabot 
darba apstākļus. Vairāk karjeras pakalpojumu 
un iespējas izaugsmei. Labāka izglītība ar vairāk 
pedagoģiju, vadību un praksi.

Imigrācija ir padarījusi Zviedriju labāku, gudrāku 
un bagātāku laika gaitā. Bet šobrīd mēs redzam 
lielas problēmas ar atstumtību, bezdarbu un 
nedrošumu priekšpilsētās un neaizsargātās 
teritorijās. Daudzi cilvēki nesaņem iespēju dzīvot 
neatkarīgi. jaunie Zviedrijas iedzīvotāji var paši 
par sevi parūpēties, piedalīties un dot pienesumu. 

Valoda un darbs. Valoda ir kā biļete Zviedrijas 
sabiedrībā, uz brīvību un pašnoteikšanos. 
Mēs vēlamies skaidrākas prasības ātrākai 
zviedru valodas apguvei. Pirmais darbs ar 
zemāku atalgojumu un vieglākiem darbā 
pieņemšanas nosacījumiem ļauj to atrast 
lielākam skaitam cilvēku.

Līdztiesība visiem. Tādas pašas tiesības sievietēm 
uz brīvību un taisnību. Cīņa pret godprātības 
apspiešanu ar plašākām zināšanām, skaidrākiem 
tiesību aktiem un stingrākiem sodiem. Mūsdienu 
Zviedrijā reliģiskajiem ekstrēmistiem un reliģiskās 
policijas veidotājiem nav vietas.

Drošākas priekšpilsētas. Kad noziedzīgas bandas 
pārņem ielas un laukumus, ikdienas dzīve kļūst 
nedroša. Mēs vēlamies vairāk policistu un 
apsardzes darbinieku, iepriekšējos sociālos 
centienus un intensīvu darbu pret bandītismu 
un vardarbību veicinošu ekstrēmismu.

SKOLA VISPIRMS LABĀKA INTEGRĀCIJA
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