DE ACEEA LIBERALII

Trebuie să îți poți trăi viața așa cum dorești, să poți
decide asupra ta, să poți avea propriile vise și să
poți munci pentru ca acestea să devină realitate.
Asta este libertatea, și în asta constă liberalismul.
TIPIC LIBERAL

AVERTIZARE PENTRU CONȚINUT LIBERAL

Liberalismul înseamnă libertate. Dar nu e același
lucru ca și când toată lumea poate face ce vrea.
Dacă libertatea se aplică tuturor - și nu doar celor
mai mari și mai puternici - avem nevoie de reguli
comune. De aceea avem de exemplu libertatea

de exprimare, școlarizarea obligatorie și poliția,
și participăm cu toții, muncind și plătind împreună
pentru bunăstarea noastră. Idei tipic liberale!

Ideile liberale i-au tachinat întotdeauna pe cei
care doresc să conducă și să hotărască cum vor ei.

Oponenții libertății au arătat diferit de-a lungul
veacurilor: regii și nobilii au fost urmați de naziști
și comuniști. Astăzi sunt populiștii și extremiștii.
Apar în întreaga lume și în Suedia, cu disprețul
lor față de democrație, cunoaștere și diversitate.
Acum este momentul să luăm atitudine. Votează
pentru un conținut mai liberal în politică.

PRINCIPALELE NOASTRE PREOCUPĂRI

Când școala nu funcționează cum trebuie și elevii nu își pot asimila cunoștințele de care au
nevoie - atunci se reduce și libertatea de a-și crea propria viață. Iar atunci când integrarea
eșuează și decalajele cresc - oamenii sunt împiedicați să se descurce pe cont propriu.
De aceea, școala și integrarea sunt cele mai importante probleme ale liberalilor în
alegerile din 2018.
Noi punem școala pe primul loc, deoarece educația oferă oportunități și libertate. Sala de clasă trebuie
să fie un bun mediu de lucru, un loc pentru învățare și liniște.
Vrem o Suedie unită, în care noii cetățeni se pot întreține pe cont propriu și sunt în măsură să contribuie
la susținerea țării. Limba, munca și egalitatea sunt calea către incluziunea în societate.

Jan Björklund.
Liderul partidului Liberal.
56 de ani, locuiește
în Bromma împreună
cu șotia sa si cei doi fii.
A fost ministru al
educației și
consideră că
totul începe
cu o școală
bună.

Guvernul. Liberalii vor să formeze
un nou guvern împreună cu
celelalte partide din Alianță:
M, C și KD. Liberalii nu vor face
parte dintr-un guvern care dă
Democraților -suedezi influență
asupra politicii guvernamentale.

AVERTISMENT! Conținut liberal. Poate părea ofensator pentru
populiști, extremiști și socialiști. Faptele și umanismul pot afecta
grav prejudecățile și populismul.
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AVERTIS
Conținu MENT!
t liberal

Noi suntem Liberalii. Înainte
ne-am numit Partidul popular.
Partidul a fost format în 1934,
iar în 2015 am decis pur și simplu
să ne numim ceea ce suntem liberali.

ȘCOALA PE PRIMUL LOC

O INTEGRARE MAI BUNĂ

La școală, fiecare tânăr trebuie să știe că totul este
posibil. Dar astăzi, unul din șase elevi părăsește
școala primară fără a avea cunoștințe suficiente
pentru a începe liceul. Sălile de clasă sunt adesea
zgomotoase și dezordonate. Există o lipsă de cadre
didactice. Cei care au nevoie de pace și liniște nu se
pot concentra, iar cei care ar putea progresa, nu au
suficiente provocări. Nu putem permite aşa ceva.

Imigrația a făcut Suedia mai bună, mai inteligentă
și mai bogată de-a lungul timpului. Însă astăzi
vedem probleme majore cu excluderea, șomajul
și insecuritatea în suburbii și în zonele vulnerabile.
Mulți oameni nu au șansa de a trăi pe cont
propriu. Noii cetățeni suedezi trebuie să se poată
întreține pe cont propriu și să fie în măsură să
contribuie la susținerea țării.

Mai mult timp și cunoștințe exacte. Nu există

Limba și munca. Limba este un bilet în societatea

o scurtătură către cunoaștere: este nevoie de timp
și profesori calificați. Vrem mai multă predare sub
îndrumarea profesorilor și mai multe ore de curs.
Școala să fie de zece ani pentru toată lumea,
iar cei care au nevoie de mai mult timp să
primească acest lucru.

suedeză, pentru libertate și autonomie. Vrem
cerințe mai clare de a învăța repede limba
suedeză. Locurile de muncă create pentru
intrarea pe piața muncii, cu un salariu mai mic și
norme simplificate permit mai multor persoane
să găsească primul loc de muncă.

Liniște și pace în toate sălile de clasă. Cu mai puțin

Egalitate pentru toți. Aceleași drepturi și libertăți

zgomot în sălile de clasă, se simt mai bine atât elevii
cât și profesorii. Asistență timpurie, mai mulți
profesori pentru copii cu nevoi speciale și predarea
în grupuri mici pentru cei care au nevoie. Și toate
sălile de clasă trebui să fie fără telefoane mobile.

pentru toate femeile. Combaterea opresiunii
bazată pe onoare, prin cunoștințe sporite,
legislație mai clară și pedeapse mai aspre.
Extremiștii religioși și poliția moralității nu au
loc într-o Suedie modernă.

Încurajarea profesorilor. Meseria de profesor este

Suburbii mai sigure. Când grupurile criminale
stăpânesc peste străzi și piețe, viața de zi cu zi
devine nesigură. Vrem mai mulți polițiști și agenți
de pază, măsuri sociale timpurii și o muncă
intensă împotriva grupurilor și a extremismului
generat de violență.

cea mai importantă din lume - creșterea salariilor și
a statutului, și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Mai multe posturi pentru a putea face carieră și
oportunități de dezvoltare. O școlarizare mai bună,
cu mai multă pedagogie, îndrumare și practică.

MAI MULTĂ POLITICĂ LIBERALĂ
Da pentru Europa. Trebuie să cooperăm pentru a putea face față amenințărilor climatice,
criminalității internaționale și pentru a ne asuma responsabilitatea față de persoanele refugiate.
Vrem mai multă cooperare cu UE și să aderăm la Euro.
Salvarea asistenței personale. Dreptul la asistență personală permite persoanelor cu dizabilități severe
să trăiască o viață ca și ceilalți. Uneori libertatea trebuie să fie costisitoare.
Trebuie să fie profitabil să studiezi, să muncești din greu și să desfășori activități comerciale. Noi vrem să
micșorăm impozitele.
Libertatea de alegere în domeniul bunăstării. Monitorizarea calității și atenție asupra modului în care folosim banii
contribuabililor, dar nu eradicarea diversității.
Permiterea persoanelor în vârstă să hotărască singuri. Să fie mai ușor să muncească mai mult pentru cei care doresc
acest lucru. Mai multe de spus în domeniul îngrijirii vârstnicilor. Mai multe feluri de locuințe între care să poți alege.

AVERTISMENT! Conținut liberal. Poate părea ofensator pentru
populiști, extremiști și socialiști. Faptele și umanismul pot afecta
grav prejudecățile și populismul.

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

AVERT
Conțin ISMENT!
ut libe
ral

