นั่นคือทำ�ไม นักเสรีนิยม จึง

ท่านมีสิทธิใช้ชีวิตของท่านตามที่ท่านต้องการ, กำ�หนด
ชีวิตของตัวเอง, มีความฝันเป็นของตัวเอง และสามารถ
ทำ�ให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงได้ มันคืออิสรภาพ,
และนั่นคือเรื่องของลัทธิเสรีนิยม
มีลักษณะเฉพาะของการมีอิสระเสรี

คำ�เตือน สำ�หรับขอบเขตของเสรีภาพ

เสรีนิยม หมายถึง อิสระเสรี แต่ มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่
ทุกคนจะสามารถทำ�อะไรก็ได้ตามใจชอบ ถ้าจะให้ทุกคนมี
อิสระเสรี-และไม่เฉพาะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอำ�นาจมากที
สุดเท่านั้น-เราต้องมีกฎเกณฑ์ร่วมกัน นั่นคือทำ�ไมเราจึงมี
อิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็น, มีโรงเรียนภาคบังคับ
และตำ�รวจ, และช่วยกันทำ�งานตลอดจนช่วยกันจ่ายค่า
สวัสดิการต่างๆ แนวคิดของนักเสรีนิยมทั่วไป!

แนวคิดของนักเสรีนิยมมักจะสร้างความไม่สบอารมณ์
ให้กับพวกที่ต้องการครอบงำ�อำ�นาจในการปกครอง
เสมอ ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีพวกกีดกันเสรีภาพให้เห็นใน
หลายรูปแบบ: พวกกษัตริย์และขุนนางทั้งหลาย ตามด้วย
พวกนาซีและพวกคอมมิวนิสต์ สมัยนี้ ก็เป็นพวกประชานิยม
และพวกสุดขั้วหัวรุนแรง ทั่วโลกรวมทั้งที่สวีเดน ได้เกิดมี
ปรากฎการณ์ ที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตย, ความ
รู้ และความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในสังคม ถึงเวลา
แล้ว ที่จะต้องมีการยืนหยัดและแสดงจุดยืนบ้าง จงเลือก
การเมืองที่นำ�ไปสู่การมีเสรีภาพที่มากกว่า

เป้าหมายที่สำ�คัญที่สุดของเรา

เมื่อโรงเรียนล้มเหลว,และนักเรียนไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับพวกเขา- เสรีภาพในการสร้างชีวิตของ
คำ�เตือ
ตัวเองก็ลดลง และเมื่อไม่ประสพความสำ�เร็จในการอยู่ร่วมกัน, และเกิดมีช่องว่างมากขึ้น,- ก็จะทำ�ให้
น!
ความเป
็นเสรีนิย
มนุษย์เรามีอุปสรรคในการช่วยเหลือตัวเราเอง ดังนั้น โรงเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกันจึงเป็นเป้าหมายใน
ม
การทำ�งานที่สำ�คัญที่สุดของพรรค Liberal ในการเลือกตั้งปี 2018
เราตั้งให้โรงเรียนเป็นเป้าหมายแรก, เพราะการศึกษาทำ�ให้เรามีโอกาสและอิสรภาพ ห้องเรียนจะต้องเป็น
สถานที่สำ�หรับความรู้, สงบ และมีบรรยากาศในการทำ�งาน
เราต้องการประเทศสวีเดนที่สามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว, ที่คนสวีเดนรุ่นใหม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำ�รงชีวิต และ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถช่วยประเทศชาติได้ ภาษา, งาน และความเท่าเทียมกัน คือหนทางของการเข้าสู่สังคม

Jan Björklund หัวหน้า
พรรค Liberal วัย 56 ปี, อยู่ที่
Bromma กับภรรยาและบุตร
ชายสองคน เคยเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,
และคิดว่าทุกสิ่งเริ่มจากการ
การมีโรงเรียนที่ดี

รัฐบาล พรรค Liberal ต้องการก่อตั้ง
รัฐบาลขึ้นใหม่ร่วมกับพรรคอื่นๆใน
เครือข่าย: M, C และ KD พรรค
Liberal จะไม่มีการร่วมกับรัฐบาลที่มี
พรรค Sverigedemokrat เข้าไปมีส่วน
ในการเมืองของรัฐบาล

คำ�เตือน! ความเป็นเสรีนิยม สามารถทำ�งานตอบโต้กับพวกประชานิยม, พวกสุดขั้วหัว
รุนแรง iและนักสังคมนิยม ความจริง และความเป็นมนุษย์ สามารถจะทำ�ร้ายและลบล้าง
ความเชื่อผิดๆและลัทธิประชานิยมได้อย่างมากทีเดียว
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เรานี่แหละคือ พรรค Liberal ก่อน
หน้านี้ เราใช้ชื่อว่า Folkpartiet พรรคนี้
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1934, และเราได้
ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อให้ง่ายๆมาเป็น
พรรค Liberal เมื่อปี 2015

โรงเรียน อันดับแรก

ที่โรงเรียน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับทราบว่าทุกสิ่งจะ
เป็นไปได้ แต่ทุกวันนี้ นักเรียนทุกๆหกคนที่จบจาก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีความรู้มากพอที่
จะสามารถไปเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ บ่อยครั้งที่ห้องเรียนส่วนใหญ่โกลาหลวุ่นวาย และมี
การทะเลาะเบาะแว้งกัน ขาดครูผู้สอน นักเรียนที่จำ�เป็น
ต้องมีบรรยากาศการเรียนที่สงบไม่สามารถมีสมาธิได้,
ส่วนเด็กที่น่าจะไปได้ไกลก็ไม่ได้งานที่ท้าทายให้เขามี
ความพยามยามและความสนใจมากขึ้นเท่าที่ควร เราไม่
สามารถปล่อยมันไว้แบบนี้
เวลา และความรู้จริงจะมากขึ้น ไม่มีทางลัดที่จะไปสู่

วิชาความรู้: มันจำ�เป็นต้องใช้เวลา และผู้สอนที่มีความ
สามารถ เราต้องการให้มีการให้การศึกษาในวิชาต่างๆ
แก่ครูผู้สอนมากขึ้น และมีชั่วโมงเรียนมากขึ้น เด็กทุกคน
จะต้องเข้าเรียนเป็นเวลาสิบปี, และเด็กที่จำ�เป็นต้องไช้
เวลามากกว่านั้นก็จะได้รับ

การอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

การอพยพเข้า ทำ�ให้ประเทศสวีเดนดีขึ้น, ชาญฉลาด
ขึ้น, และร่ำ�รวยขึ้น ตามกาลเวลาที่ผ่านไป แต่ทุกวันนี้เรา
จะเห็นปัญหาสำ�คัญเกี่ยวกับการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
สังคม, การว่างงาน และ ความไม่รู้สึกอบอุ่นใจในเขต
ชุมชนที่อาศัยอยู่และอาณาบริเวณที่มีปัญหา มีอีก
มากมายที่ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง คน
สวีเดนรุ่นใหม่จะต้องสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง
และได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม และช่วยประเทศชาติได้
ภาษา กับ งาน ภาษาเป็นใบเบิกทางในการเข้าสู่สังคม

ของสวีเดน, เข้าสู่อิสรภาพและการกำ�หนดชีวิตของ
ตนเอง เราต้องการมีการกำ�หนดที่ชัดเจน ในการเรียนรู้
ภาษาสวีเดนได้อย่างเร็ว การเริ่มงานที่ให้เงินเดือนต่ำ�
กว่าเล็กน้อย และมีกฎเกณฑ์ที่ง่ายๆ จะทำ�ให้หลายๆคน
ได้งานแรกทำ�
ความเสมอภาค เท่าเทียมกันสำ�หรับทุกคน เสรีภาพ

วุ่นวายในห้องเรียนจะน้อยลง, ทั้งครูและนักเรียนจะรู้สึก
ดีขึ้น ให้ความช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ, มีครูที่ชำ�นาญเฉพาะ
ทางเพิ่มขึ้น และมีการสอนในกลุ่มเล็กๆสำ�หรับเด็กที่มี
ความจำ�เป็นต้องได้รับแบบนั้น และทุกห้องเรียนจะ
ปราศจากโทรศัพท์มือถือ

และสิทธิ ที่เท่าเทียมกัน สำ�หรับผู้หญิงทุกคน ต่อสู้กับ
การกดขี่ศักดิ์ศรี โดยการให้ความรู้มากขึ้น, ให้ความ
ชัดเจนของกฎหมาย และเข้มงวดกับการลงโทษให้มาก
ขึ้น พวกสุดขั้วหัวรุนแรงทางลัทธิศาสนา และพวกที่
ทำ�ตัวเป็นตำ�รวจที่เอาผิดกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำ�ตัว
แหวกประเพณีและธรรมเนียมของตน จะไม่มีที่ยืนใน
สวีเดนที่ทันสมัย

ให้กำ�ลังใจครูทั้งหลาย วิชาชีพครูเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด

ความอบอุ่นใจมากขึ้นในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย เมื่อ

ห้องเรียนจะสงบและให้บรรยากาศในการเรียน ความ

ในโลก-เงินเดือนครูและสถานะของวิชาชีพต้องสูงขึ้น,
และเงื่อนไขการทำ�งานจะต้องดีขึ้น มีหลายตำ�แหน่ง
หน้าที่ และมีโอกาสที่จะก้าวหน้า การศึกษาที่ดีขึ้นกับ
การมีความรู้ทางการสอน, ความเป็นผู้นำ� และการปฏิบัติ
มากขึ้น

กลุ่มแก๊งอาชญากรยึดครองถนนและลานเมือง, ชีวิต
ประจำ�วันก็ไม่อบอุ่นปลอดภัย เราต้องการมีตำ�รวจ และ
ยามรักษาความปลอดภัยมากขึ้น, ความช่วยเหลือจาก
สวัสดิการสังคมที่เร็วขึ้น ตลอดจนการทำ�งานที่เอาจริง
เอาจังกับแก๊งและพวกหัวรุนแรงที่ฝักใฝ่กับการทารุณ
และใช้กำ�ลัง

การเมืองที่เพื่อเสรีภาพมากขึ้น
ตอบรับการเป็นสมาชิกของยุโรป เราจะต้องร่วมกันทำ�งานเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของภูมิอากาศ,อาชญากรรมร
ระดับนานาชาติ และเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเร่ร่อนอพยพ เราต้องร่วมกับอียูและทำ�งานร่วมกับอียูมากขึ้น
ช่วยกู้อาชีพผู้ช่วยประจำ�ตัว (assistans) สิทธิในการที่จะมีผู้ช่วยประจำ�ตัว ให้โอกาสมนุษย์ที่มีความ ทุภพล
ภาพอย่างมากในการที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ บางครั้งต้องเสียเงินเพื่ออิสรภาพ

คำ�เ
ความ ตือน!
เป็นเส
รีนิยม

มันเป็นเรื่องที่คุ้มกับการให้การศึกษาแก่ตัวเอง, ทำ�งานหนัก และเป็นเจ้าของกิจการ เราต้องการลดค่าภาษี
มีเสรีภาพในการเลือกสวัสดิการ คอยเฝ้าสังเกตคุณสมบัติ และถี่ถ้วนกับการที่เงินภาษีของเราถูกนำ�ไปใช้, แต่ไม่ถอนราก
ถอนโคนการมีความหลากหลายในสังคม
ปล่อยให้คนสูงอายุตัดสินใจเอง ให้ง่ายขึ้นสำ�หรับคนที่ต้องการทำ�งานให้นานขึ้นถ้าเขาต้องการ มีอีกมากมายที่จะพูดเกี่ยวกับการ
ดูแลคนสูงอายุ มีที่อยู่อาศัยหลายรูปแบบให้เลือกมากขึ้น

คำ�เตือน! ความเป็นเสรีนิยม สามารถทำ�งานตอบโต้กับพวกประชานิยม, พวกสุดขั้วหัว
รุนแรง และนักสังคมนิยม ความจริง และความเป็นมนุษย์ สามารถจะทำ�ร้ายและลบล้าง
ความเชื่อผิดๆและลัทธิประชานิยมได้อย่างมากทีเดียว
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