
ท่านมีสิทธิใช้ชีวิตของท่านตามที่ท่านต้องการ, กำาหนด
ชีวิตของตัวเอง, มีความฝันเป็นของตัวเอง และสามารถ
ทำาให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงได้ มันคืออิสรภาพ, 
และนั่นคือเรื่องของลัทธิเสรีนิยม

เมื่อโรงเรียนล้มเหลว,และนักเรียนไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับพวกเข�- เสรีภ�พในก�รสร้�งชีวิตของ
ตัวเองก็ลดลง และเมื่อไม่ประสพคว�มสำ�เร็จในก�รอยู่ร่วมกัน, และเกิดมีช่องว่�งม�กขึ้น,- ก็จะทำ�ให้
มนุษย์เร�มีอุปสรรคในก�รช่วยเหลือตัวเร�เอง ดังนั้น โรงเรียนและก�รใช้ชีวิตร่วมกันจึงเป็นเป้�หม�ยใน
ก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญที่สุดของพรรค Liberal ในก�รเลือกตั้งปี 2018
เราตั้งให้โรงเรียนเป็นเป้าหมายแรก, เพร�ะก�รศึกษ�ทำ�ให้เร�มีโอก�สและอิสรภ�พ ห้องเรียนจะต้องเป็น
สถ�นที่สำ�หรับคว�มรู้, สงบ และมีบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�น
เราต้องการประเทศสวีเดนที่สามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว, ที่คนสวีเดนรุ่นใหม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองในก�รดำ�รงชีวิต และ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและส�ม�รถช่วยประเทศช�ติได้ ภ�ษ�, ง�น และคว�มเท่�เทียมกัน คือหนท�งของก�รเข้�สู่สังคม

แนวคิดของนักเสรีนิยมมักจะสร้างความไม่สบอารมณ์
ให้กับพวกที่ต้องการครอบงำาอำานาจในการปกครอง
เสมอ ในอดีตที่ผ่�นม� ได้มีพวกกีดกันเสรีภ�พให้เห็นใน
หล�ยรูปแบบ: พวกกษัตริย์และขุนน�งทั้งหล�ย ต�มด้วย
พวกน�ซีและพวกคอมมิวนิสต์ สมัยนี้ ก็เป็นพวกประช�นิยม 
และพวกสุดขั้วหัวรุนแรง ทั่วโลกรวมทั้งที่สวีเดน ได้เกิดมี
ปร�กฎก�รณ์ ที่ต่อต้�นไม่เห็นด้วยกับประช�ธิปไตย, คว�ม
รู้ และคว�มหล�กหล�ยในก�รอยู่ร่วมกันในสังคม ถึงเวล�
แล้ว ที่จะต้องมีก�รยืนหยัดและแสดงจุดยืนบ้�ง จงเลือก
ก�รเมืองที่นำ�ไปสู่ก�รมีเสรีภ�พที่ม�กกว่�

เสรีนิยม หมายถึง อิสระเสรี แต่ มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่
ทุกคนจะส�ม�รถทำ�อะไรก็ได้ต�มใจชอบ ถ้�จะให้ทุกคนมี
อิสระเสรี-และไม่เฉพ�ะผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอำ�น�จม�กที
สุดเท่�นั้น-เร�ต้องมีกฎเกณฑ์ร่วมกัน นั่นคือทำ�ไมเร�จึงมี
อิสระเสรีในก�รแสดงคว�มคิดเห็น, มีโรงเรียนภ�คบังคับ
และตำ�รวจ, และช่วยกันทำ�ง�นตลอดจนช่วยกันจ่�ยค่�
สวัสดิก�รต่�งๆ แนวคิดของนักเสรีนิยมทั่วไป!

รัฐบาล พรรค Liberal ต้องก�รก่อตั้ง
รัฐบ�ลขึ้นใหม่ร่วมกับพรรคอื่นๆใน
เครือข่�ย: M, C และ KD พรรค 
Liberal จะไม่มีก�รร่วมกับรัฐบ�ลที่มี
พรรค Sverigedemokrat เข้�ไปมีส่วน
ในก�รเมืองของรัฐบ�ล

เรานี่แหละคือ พรรค Liberal ก่อน
หน้�นี้ เร�ใช้ชื่อว่� Folkpartiet พรรคนี้
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1934, และเร�ได้
ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อให้ง่�ยๆม�เป็น 
พรรค Liberal เมื่อปี 2015

นั่นคือทำาไม นักเสรีนิยม จึง

เป้าหมายที่สำาคัญที่สุดของเรา

มีลักษณะเฉพาะของการมีอิสระเสรี คำาเตือน สำาหรับขอบเขตของเสรีภาพ

คำาเตือน! ความเป็นเสรีนิยม ส�ม�รถทำ�ง�นตอบโต้กับพวกประช�นิยม, พวกสุดขั้วหัว
รุนแรง iและนักสังคมนิยม คว�มจริง และคว�มเป็นมนุษย์ ส�ม�รถจะทำ�ร้�ยและลบล้�ง
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Jan Björklund หัวหน้�
พรรค Liberal วัย 56 ปี, อยู่ที่ 
Bromma กับภรรย�และบุตร
ช�ยสองคน เคยเป็นรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร, 
และคิดว่�ทุกสิ่งเริ่มจ�กก�ร

ก�รมีโรงเรียนที่ดี

คำาเตือน!ความเป็นเสรีนิยม



ตอบรับก�รเป็นสม�ชิกของยุโรป เร�จะต้องร่วมกันทำ�ง�นเพื่อแก้ปัญห�คว�มเสี่ยงของภูมิอ�ก�ศ,อ�ชญ�กรรมร
ระดับน�น�ช�ติ และเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเร่ร่อนอพยพ เร�ต้องร่วมกับอียูและทำ�ง�นร่วมกับอียูม�กขึ้น 

ช่วยกู้อ�ชีพผู้ช่วยประจำ�ตัว (assistans) สิทธิในก�รที่จะมีผู้ช่วยประจำ�ตัว ให้โอก�สมนุษย์ที่มีคว�ม ทุภพล
ภ�พอย่�งม�กในก�รที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ บ�งครั้งต้องเสียเงินเพื่ออิสรภ�พ 

มันเป็นเรื่องที่คุ้มกับก�รให้ก�รศึกษ�แก่ตัวเอง, ทำ�ง�นหนัก และเป็นเจ้�ของกิจก�ร เร�ต้องก�รลดค่�ภ�ษี

มีเสรีภาพในการเลือกสวัสดิการ คอยเฝ้าสังเกตคุณสมบัติ และถี่ถ้วนกับการที่เงินภาษีของเราถูกนำาไปใช้, แต่ไม่ถอนร�ก
ถอนโคนก�รมีคว�มหล�กหล�ยในสังคม 

ปล่อยให้คนสูงอายุตัดสินใจเอง ให้ง่�ยขึ้นสำ�หรับคนที่ต้องก�รทำ�ง�นให้น�นขึ้นถ้�เข�ต้องก�ร มีอีกม�กม�ยที่จะพูดเกี่ยวกับก�ร
ดูแลคนสูงอ�ยุ มีที่อยู่อ�ศัยหล�ยรูปแบบให้เลือกม�กขึ้น

การเมืองที่เพื่อเสรีภาพมากขึ้น

ที่โรงเรียน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับทร�บว่�ทุกสิ่งจะ
เป็นไปได้ แต่ทุกวันนี้ นักเรียนทุกๆหกคนที่จบจ�ก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นไม่มีคว�มรู้ม�กพอที่
จะส�ม�รถไปเข้�เรียนต่อระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
ได้ บ่อยครั้งที่ห้องเรียนส่วนใหญ่โกล�หลวุ่นว�ย และมี
ก�รทะเล�ะเบ�ะแว้งกัน ข�ดครูผู้สอน นักเรียนที่จำ�เป็น
ต้องมีบรรย�ก�ศก�รเรียนที่สงบไม่ส�ม�รถมีสม�ธิได้, 
ส่วนเด็กที่น่�จะไปได้ไกลก็ไม่ได้ง�นที่ท้�ท�ยให้เข�มี
คว�มพย�มย�มและคว�มสนใจม�กขึ้นเท่�ที่ควร เร�ไม่
ส�ม�รถปล่อยมันไว้แบบนี้

เวลา และความรู้จริงจะมากขึ้น ไม่มีท�งลัดที่จะไปสู่
วิช�คว�มรู้: มันจำ�เป็นต้องใช้เวล� และผู้สอนที่มีคว�ม
ส�ม�รถ เร�ต้องก�รให้มีก�รให้ก�รศึกษ�ในวิช�ต่�งๆ
แก่ครูผู้สอนม�กขึ้น และมีชั่วโมงเรียนม�กขึ้น เด็กทุกคน
จะต้องเข้�เรียนเป็นเวล�สิบปี, และเด็กที่จำ�เป็นต้องไช้
เวล�ม�กกว่�นั้นก็จะได้รับ

ห้องเรียนจะสงบและให้บรรยากาศในการเรียน ความ
วุ่นว�ยในห้องเรียนจะน้อยลง, ทั้งครูและนักเรียนจะรู้สึก
ดีขึ้น ให้คว�มช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ, มีครูที่ชำ�น�ญเฉพ�ะ
ท�งเพิ่มขึ้น และมีก�รสอนในกลุ่มเล็กๆสำ�หรับเด็กที่มี
คว�มจำ�เป็นต้องได้รับแบบนั้น และทุกห้องเรียนจะ
ปร�ศจ�กโทรศัพท์มือถือ

ให้กำาลังใจครูทั้งหลาย วิช�ชีพครูเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด
ในโลก-เงินเดือนครูและสถ�นะของวิช�ชีพต้องสูงขึ้น, 
และเงื่อนไขก�รทำ�ง�นจะต้องดีขึ้น มีหล�ยตำ�แหน่ง
หน้�ที่ และมีโอก�สที่จะก้�วหน้� ก�รศึกษ�ที่ดีขึ้นกับ
ก�รมีคว�มรู้ท�งก�รสอน, คว�มเป็นผู้นำ� และก�รปฏิบัติ
ม�กขึ้น

ก�รอพยพเข้� ทำ�ให้ประเทศสวีเดนดีขึ้น, ช�ญฉล�ด
ขึ้น, และร่ำ�รวยขึ้น ต�มก�ลเวล�ที่ผ่�นไป แต่ทุกวันนี้เร�
จะเห็นปัญห�สำ�คัญเกี่ยวกับก�รไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
สังคม, ก�รว่�งง�น และ คว�มไม่รู้สึกอบอุ่นใจในเขต
ชุมชนที่อ�ศัยอยู่และอ�ณ�บริเวณที่มีปัญห� มีอีก
ม�กม�ยที่ไม่มีโอก�สใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง คน
สวีเดนรุ่นใหม่จะต้องส�ม�รถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง  
และได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม และช่วยประเทศช�ติได้ 

ภาษา กับ งาน ภ�ษ�เป็นใบเบิกท�งในก�รเข้�สู่สังคม
ของสวีเดน, เข้�สู่อิสรภ�พและก�รกำ�หนดชีวิตของ
ตนเอง เร�ต้องก�รมีก�รกำ�หนดที่ชัดเจน ในก�รเรียนรู้
ภ�ษ�สวีเดนได้อย่�งเร็ว ก�รเริ่มง�นที่ให้เงินเดือนต่ำ�
กว่�เล็กน้อย และมีกฎเกณฑ์ที่ง่�ยๆ จะทำ�ให้หล�ยๆคน
ได้ง�นแรกทำ�

ความเสมอภาค เท่�เทียมกันสำ�หรับทุกคน เสรีภ�พ 
และสิทธิ ที่เท่�เทียมกัน สำ�หรับผู้หญิงทุกคน ต่อสู้กับ
ก�รกดขี่ศักดิ์ศรี โดยก�รให้คว�มรู้ม�กขึ้น, ให้คว�ม
ชัดเจนของกฎหม�ย และเข้มงวดกับก�รลงโทษให้ม�ก
ขึ้น พวกสุดขั้วหัวรุนแรงท�งลัทธิศ�สน� และพวกที่
ทำ�ตัวเป็นตำ�รวจที่เอ�ผิดกับคนที่ถูกกล่�วห�ว่�ทำ�ตัว
แหวกประเพณีและธรรมเนียมของตน จะไม่มีที่ยืนใน
สวีเดนที่ทันสมัย

ความอบอุ่นใจมากขึ้นในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย เมื่อ
กลุ่มแก๊งอ�ชญ�กรยึดครองถนนและล�นเมือง, ชีวิต
ประจำ�วันก็ไม่อบอุ่นปลอดภัย เร�ต้องก�รมีตำ�รวจ และ
ย�มรักษ�คว�มปลอดภัยม�กขึ้น, คว�มช่วยเหลือจ�ก
สวัสดิก�รสังคมที่เร็วขึ้น ตลอดจนก�รทำ�ง�นที่เอ�จริง
เอ�จังกับแก๊งและพวกหัวรุนแรงที่ฝักใฝ่กับก�รท�รุณ
และใช้กำ�ลัง

โรงเรียน อันดับแรก การอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

คำาเตือน! ความเป็นเสรีนิยม ส�ม�รถทำ�ง�นตอบโต้กับพวกประช�นิยม, พวกสุดขั้วหัว
รุนแรง และนักสังคมนิยม คว�มจริง และคว�มเป็นมนุษย์ ส�ม�รถจะทำ�ร้�ยและลบล้�ง

คว�มเชื่อผิดๆและลัทธิประช�นิยมได้อย่�งม�กทีเดียว

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