به این دلیل لیبرال ها

شما باید بتوانید همان طوری که میخواهید زندگی نمایید ،برای خود
تصمیم بگیرید ،آرزو های خود را داشته باشید و بتوانید برای عملی
شدن آنها کار نمایید .این آزادی است ،همان موضوعی که لیبرالیزم به
آن ارتباط میگیرد.
هشدار برای مفهوم لیبرال(آزادی خواهی)

لیبرال های خاص

لیبرالیزم به معنی آزادی است .اما نه به این مفهوم که همه
افراد اجازه داشته باشند آنچه را میخواهند مطابق میل خود
انجام بدهند .اگر آزادی برای همه اعتبار داشته باشد ـ نه
صرفا َ برای بزرگترین ها و قدرتمندترین هاـ در آن صورت
ما نیاز به داشتن مقررات همگانی داریم .به همین دلیل ما به
طور مثال دارای آزادی بیان،تحصیل اجباری و پولیس بوده و
برای کار و پرداخت رفاه به صورت مشترک ،کمک دریافت
می نماییم .ایده های بارز لیبرال(آزادی خواهانه)!

ایده های لیبرال(آزادی خواهانه)همیشه باعث اذیت افرادی شده
است که میخواهند (جامعه را)تنظیم و رهبری نمایند .در جریان
تاریخ افراد مختلف در مخالفت با آزادی قرار داشته اند :پادشاهان
و اشراف زاده ها توسط نازیست ها و کمونیست ها تحت تعقیب
قرار گرفتند .امروز(پوپولیست ها) populisterو افراط گرایان
در مخالفت با آزادی قرار دارند .آنها در سراسر جهان و در
سویدن ظاهر شده و انزجار شان را در برابر دموکراسی ،آگاهی
و تنوع بیان میدارند .حاال زمانی اظهار نظر قطعی است .برای
یک سیاستی دارای محتوای بیشتر لیبرال ،رای بدهید.

سواالت مهم ما

زمانی که مکتب عمل نمی کند و شاگردان آنچه را نیاز دارند نمی توانند بیآموزند ـ در آن هنگام آزادی برای
ایجاد زندگی فردی کاهش می یابد .و زمانی که همپیوندی موفق نشود و تفاوت ها افزایش یابد ـ در آن
زمان افراد از اینکه بتوانند روی پا های خود شان بیاستند ،بازداشته میشوند .به همین دلیل آموزش و
همپیوندی(ادغام) از مهمترین مسایل برای لیبرال ها در انتخابات سال  2018میباشد.
ما آموزش (مکتب)را در جایگاۀ نخست قرار میدهیم،زیرا تحصیل ،امکانات و آزادی را ارائه میدارد .صنف درسی باید جایی
باشد برای دانش ،آسایش و آرامش کاری.
ما میخواهیم یک سویدن یک پارچه داشته باشیم،که در آن اتباع جدید سویدن بتوانند امرار معیشت خود را نموده ،اجازه داشته باشند
حضور داشته و کمک نمایند .زبان ،کار و تساوی حقوق راۀ ورود به جامعه میباشد.
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Jan Björklund
رهبر حزب لیبرال ها
 56ساله،در(برومه)
 Brommaهمراه با
خانم و دو پسرش زندگی
میکند .وزیر آموزش
بوده و به این باور
است که همه چیز
با یک مکتب
خوب آغاز
میگردد.

دولت لیبرال ها میخواهند در مشارکت با
دیگر احزاب در ائتالف )(Alliansen
(: Mمیانه رو ها)(C،سنتر)و
(KDدموکرات های مسیحی)یک دولت
جدید را تشکیل بدهند .لیبرال ها در
دولتی که برای(دموکرات های سویدن)
 Sverigedemokraternaدر
سیاست های دولت نفوذ بیشتری بدهد،
شامل نخواهد شد.
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این ما هستیم که لیبرال میباشیم .در
گذشته ما  Folkpartietنامیده میشدیم.
این حزب در سال  1934اساس گذاشته
شده در سال  2015تصمیم گرفتیم تا
دقیقا َ همان چیزی که هستیم نامیده شویم
ـ لیبرال ها.

ی)

مکتب(آموزش)در جایگاۀ نخست

در مکتب باید هر کودک بداند که همه چیز ممکن میباشد.
اما امروز از هر شش شاگرد یکی از آنها مکتب ابتداییه
را بدون داشتن دانش کافی برای این که بتواند به مکتب
لیسه(جمنازیوم)آغاز نماید ،ترک میکند .صنف های درسی
معموالَ ناآرام و درهم و برهم است .کمبود معلم وجود دارد.
آنهایی که به آرامش و آسایش نیاز دارند نمی توانند تمرکز
حواس داشته باشند و آنهایی که باید بتوانند به تحصیالت
بیشتر ادامه بدهند،کمتر انگیزه بدست می آورند .این چنین
نمی توانیم این وضیعت را داشته باشیم.
زمان بیشتر و دانش واقعی .برای رسیدن به دانش کدام راۀ
کوتاه وجود ندارد :به زمان و آموزگاران ماهر نیاز است .ما
خواهان تدریس بیشتر توسط معلمان و ساعات تدریسی بیشتر
هستیم .مکتب باید برای همه ده ساله بوده و شاگردی که به
زمان بیشتر نیاز دارد باید آن را بدست آورد.
آرامش و آسایش در همه صنف های درسی .با بی نظمی کمتر
در صنف ،حال هر دو ،شاگردان و معلم بهتر میشود .حمایت
زودهنگام،تعداد بیشتر معلمان ویژه و گروه های کوچک
تدریسی برای شاگردانی نیازمند .همچنان همه صنف های
درسی باید فارغ از تیلفون های موبایل باشد.
معلمان را تشویق کنید .معلمی مهمترین حرفه در جهان است
ـ معاش و مقام معلمان را ارتقا بخشیده و شرایط کار را بهتر
سازید .پُست های بیشتر شغلی و امکانات برای پیشرفت.
تحصیالت بهتر با پیداگوژیک ،رهبری و کارآموزی بیشتر.

همپیوندی(ادغام)بهتر

مهاجرت سویدن را در طول تاریخ ،بهتر ،زرنگتر و
ثروتمندتر ساخته است .اما امروز ما در حومه های شهر و
مناطق آسیب پذیر مشکالت بزرگی را با بیگانگی ،بیکاری
و ناامنی مشاهده میکنیم .بخشی زیادی از مردم فرصتی را
برای زندگی نمودن به طور مستقل ،بدست نمی آورند .اتباع
جدید سویدن باید بتوانند امرار معیشت خود را نموده،اجازه
داشته باشند حضور داشته و کمک نمایند.
زبان و کار .در جامعۀ سویدن زبان نقش تکت ورودی را به
طرف آزادی و خودمختاری دارد .ما خواهان داشتن شرایط
روشن تر برای آموزش سریع زبان سویدنی میباشیم“ .شغل
ورودی به بازار کار”  Inträdesjobbبا معاش کمتر
و مقررات سهلتر باعث میگردد تا تعداد بیشتری بتوانند
صاحب کار شوند.
تساوی حقوق برای همه .حقوق و آزادی های یکسان برای
همه زنان .مبارزه با ظلم و ستم در پیوند با مسایل ناموسی
از طریق آگاهی بیشتر ،قوانین روشن تر و مجازات شدیدتر.
افراط گرایان مذهبی و “پولیس اخالق” در یک جامعۀ مدرن
سویدن ،هیچ جایی ندارند.
مصئونیت بیشتر برای حومه های شهر .زمانی که گروه
های جنایتکار کوچه ها و بازار ها را در اختیار خود در
می آورند ،زندگی روزمره ناامن میگردد .ما خواهان
داشتن پولیس و ماموران امنیتی بیشتر،اقدامات زود هنگام
اجتماعی و مبارزه شدید در برابر باند ها و افراد تایید
کنندۀ خشونت و افراط گرایی ،میباشیم

سیاست بیشتر لیبرال(آزادیخوانه تر)

بلی به اروپا .ما باید برای مقابله با تهدید های اقلیمی ،جنایات جهانی و همچنان پذیرش مسئولیت در برابر افرادی
در حال فرار ،همکاری کنیم .ما خواهان همکاری بیشتر در  EUیا اتحادیۀ اروپا و پیوستن با Euro
(کشور های منطقۀ یورو)هستیم.

مفهوم هشد ا ر !
لیبرا
ل(آزادی
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کمک ها را نجات بدهید .حق بدست آوردن کمک های شخصی ،به اشخاص دارای معیوبیت های زیاد ،این امکان را میدهد
که مانند دیگران زندگی نمایند .بعضا َ آزادی باید بهایی داشته باشد.
تحصیل ،کار زیاد و پیشبرد یک شرکت باید این فایده را داشته باشد که مفاد ببار آورد .ما میخواهیم مالیات را کاهش بدهیم.

آزادی انتخاب در رفاه .مراقب کیفیت بوده و در مورد چگونگی استفاده از پول های مالیات ما دقیق باشید،اما تنوع را از بین نبرید.
بگذاریید سالمندان خود شان تصمیم بگیرند .ایجاد سهولت به خاطر کار بیشتر برای فردی که خواهان آن است .گفتنی های بیشتر در
مورد مراقبت از سالمندان .انتخاب اشکال مختلف و متعدد مسکن.
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