
Masz prawo żyć, tak jak chcesz, decydować o sobie, 
mieć własne marzenia i móc pracować, by je 
urzeczywistnić. To właśnie jest wolność i na tym 
polega liberalizm.

Gdy szkoła nie funkcjonuje, a uczniowie nie uczą się tego, co jest im potrzebne – zanika wolność 
kształtowania swojego własnego życia. A gdy zawodzi integracja i rosną podziały – ludzie 
tracą możliwość samodzielnego radzenia sobie. Dlatego w wyborach 2018 roku szkoła 
i integracja to kwestie najważniejsze dla Liberałów.
Stawiamy szkołę na pierwszym miejscu, ponieważ wykształcenie daje możliwości i wolność. 
Sala szkolna powinna być miejscem zdobywania wiedzy, ciszy i spokojnej pracy.
Chcemy Szwecji, która trzyma się razem, gdzie nowi obywatele mogą się sami utrzymać i pracować na rzecz 
wspólnego dobra. Język, praca i równość to droga prowadząca do społeczeństwa.

Idee liberalne zawsze drażniły tych, którzy chcą 
sterować innymi. W różnych epokach przeciwnikami 
wolności byli różni ludzie: po królach i arystokracji 
przyszli naziści i komuniści. Obecnie są to populiści 
i ekstremiści. Pojawiają się na całym świecie, także 
w Szwecji, demonstrując swoją pogardę dla demo-
kracji, wiedzy i różnorodności. Nadszedł czas, by się 
im sprzeciwić. Głosuj na więcej treści liberalnych 
w polityce.

Liberalizm oznacza wolność. Ale nie oznacza to, 
że każdemu wolno robić, co mu się żywnie podoba. 
Jeśli wolność ma dotyczyć wszystkich – a nie tylko 
największych i najsilniejszych – potrzebujemy wspól-
nych zasad. To dlatego mamy na przykład wolność 
słowa, obowiązek szkolny oraz policję i pomagamy 
sobie nawzajem w pracy na rzecz naszego dobrobytu, 
wspólnie ponosząc jego koszty. Typowo liberalne 
idee!

Rząd. Liberałowie chcą utworzyć 
nowy rząd wspólnie z pozostałymi 
partiami Sojuszu: Umiarkowaną 
Partią Koalicyjną (M), Partią 
Centrum (C) i Chrześcijańskimi 
Demokratami (KD). Liberałowie 
nie wejdą do rządu, na którego 
politykę mieliby wpływ Szwedzcy 
Demokraci.

Liberałowie to my. Dawniej 
nosiliśmy nazwę Partii Ludowej. 
Partia powstała w 1934 roku, 
a w 2015 roku postanowiliśmy, 
że nasza nazwa będzie po prostu 
mówić, kim jesteśmy – Liberałami.

DLACZEGO LIBERAŁOWIE?

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS KWESTIE

TYPOWY LIBERALIZM UWAGA NA TREŚCI LIBERALNE

UWAGA! Treści liberalne. Mogą drażnić populistów, ekstremistów i socjalistów. 
Fakty i humanizm mogą poważnie zaszkodzić uprzedzeniom i populizmowi.
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z żoną i dwoma synami. 
W przeszłości pełnił 

funkcję ministra 
edukacji i uważa, 

że wszystko 
zaczyna się od 

dobrej szkoły.
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Tak dla Europy. Musimy współpracować, by poradzić sobie z zagrożeniami klimatycznymi, 
międzynarodową przestępczością i pomocą dla uchodźców. Chcemy więcej współpracy w ramach 
Unii Europejskiej i wejścia do strefy euro.

Ocalić usługi asystentów osobistych. Prawo do korzystania z usług asystenta osobistego daje 
osobom z wysokim stopniem niepełnosprawności możliwość prowadzenia takiego samego życia jak inni. 
Wolność musi czasami kosztować. 

Kształcenie się, ciężka praca i prowadzenie przedsiębiorstw muszą się opłacać. Chcemy obniżyć podatki.

Wolność wyboru w dobrobycie. Trzeba kontrolować jakość i zwracać uwagę na sposób wydawania pieniędzy 
z naszych podatków, nie niszcząc przy tym różnorodności. 

Niech starsi decydują sami o sobie. Ułatwienie kontynuowania pracy dla chętnych. Więcej do powiedzenia 
w sprawach opieki nad osobami starszymi. Więcej form zamieszkania do wyboru.

BARDZIEJ LIBERALNA POLITYKA

Każdy młody człowiek powinien dowiadywać się 
w szkole, że wszystko jest możliwe. Obecnie jednak co 
szósty absolwent szkoły podstawowej nie dysponuje 
wiedzą pozwalającą mu rozpocząć naukę w szkole 
średniej. W salach szkolnych panują często hałas 
i nieporządek. Brakuje nauczycieli. Uczniowie potrze-
bujący ciszy i spokoju nie mogą się skoncentrować, 
a tym, których stać na więcej, stawia się za niskie 
wymagania. Tak być nie może.

Więcej czasu i prawdziwa wiedza. Droga do wiedzy nie 
prowadzi na skróty – potrzeba czasu i doświadczonych 
pedagogów. Chcemy więcej nauki pod kierunkiem 
nauczyciela i większej liczby godzin lekcyjnych. Szkoła 
powinna trwać dziesięć lat dla wszystkich, a uczniowie 
potrzebujący więcej czasu powinni go otrzymać.

Cisza i spokój we wszystkich salach szkolnych. 
Uczniowie i nauczyciele czują się lepiej, gdy w szkole 
panuje porządek. Wsparcie na wczesnym etapie, 
większa liczba nauczycieli specjalnych i nauka w małych 
grupach dla tych, którzy tego potrzebują. We wszyst-
kich salach szkolnych powinien obowiązywać zakaz 
korzystania z telefonów komórkowych.

Naprzód nauczyciele! Zawód nauczyciela jest 
najważniejszy na świecie – jesteśmy za wzrostem 
wynagrodzeń i statusu oraz poprawą warunków pracy 
nauczycieli. Więcej możliwości kariery i rozwoju. 
Lepsze wykształcenie z większym naciskiem na 
pedagogikę, kształtowanie autorytetów i praktykę.

Dzięki imigracji Szwecja stała się lepsza, mądrzejsza 
i bogatsza. Obecnie obserwujemy jednak duże 
problemy związane z wykluczeniem, bezrobociem 
i brakiem bezpieczeństwa na przedmieściach i obsza-
rach zagrożonych. Wielu ludzi nie otrzymuje szansy na 
samodzielne życie. Nowi obywatele Szwecji muszą 
mieć możliwość sami się utrzymać i pracować na 
rzecz wspólnego dobra. 

Język i praca. Język jest biletem do szwedzkiego 
społeczeństwa, do wolności i samostanowienia. 
Chcemy, aby kładziono większy nacisk na szybkie 
nauczenie się języka szwedzkiego. Praca na start za 
nieco niższe wynagrodzenie i prostsze zasady sprawią, 
że więcej osób znajdzie swoje pierwsze zatrudnienie.

Równość dla wszystkich. Takie same swobody i prawa 
dla wszystkich kobiet. Zwalczanie ucisku opartego na 
tradycji honoru poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, 
bardziej jednoznaczne prawo i surowsze kary. 
W nowoczesnej Szwecji nie ma miejsca dla ekstremi-
stów religijnych i policjantów moralności.

Bezpieczniejsze przedmieścia. Życie codzienne staje 
się niebezpieczne, gdy kontrolę na ulicach miast 
przejmują przestępcze gangi. Chcemy większej liczby 
policjantów i strażników bezpieczeństwa, wkraczania 
służb społecznych na wcześniejszym etapie oraz 
intensywnych działań przeciwko gangom i ekstremi-
zmowi aprobującemu przemoc.

SZKOŁA NA PIERWSZYM MIEJSCU LEPSZA INTEGRACJA

UWAGA! Treści liberalne. Mogą drażnić populistów, ekstremistów i socjalistów. 
Fakty i humanizm mogą poważnie zaszkodzić uprzedzeniom i populizmowi.

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

UWAGA!Treści liberalne


