
Hayatını dilediğin şekilde yaşamalı, seni ilgilendiren 
kararları kendin almalı, kendi hayallerine sahip olmalı 
ve bunların gerçekleşmesi için çalışabilmelisin. 
Bu özgürlüktür ve liberalizm budur.

Okulda işler iyi gitmediği ve öğrenciler ihtiyaç duydukları şeyleri öğrenemedikleri zaman, 
kişinin kendi yaşamını kurma özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Ve entegrasyon başarısız olup 
aradaki uçurumlar büyüdüğünde ise insanların kendi kendilerini idame ettirmeleri 
engellenmektedir. O nedenle Liberallerin 2018 seçimlerinde ele aldıkları en önemli konular 
okul ve entegrasyon sorunlarıdır. 
Eğitim, insanlara olanak ve özgürlük sağladığı için okulu ilk sıraya alıyoruz. Okul dersliği bilgi,  
sükunet ve çalışma huzurunun olduğu bir yer olmalıdır. 
Yeni İsveç vatandaşı olanların kendi geçimlerini sağlayabilecekleri, katılımcı ve topluma destek 
verebilecekleri tek vücut halinde birleşmiş bir İsveç istemekteyiz. Dil, iş ve eşitlik topluma giden yoldur. 

Liberal fikirler, yönetim sahibi olmak isteyenleri 
daima öfkelendirmiştir. Özgürlük karşıtlarının tarih 
boyunca farklı görüntüleri oldu: Krallar ve soyluların 
yerlerini zamanla nazistler ve komünistler aldı. 
Bugün ise popülist ve ekstremistler var. Dünya-
nın her yerinde ve İsveç’te bu gruplar demokrasi, 
bilim ve çeşitliliği küçümsemeleriyle kendilerini 
göstermektedirler. Buna dur demenin zamanı 
artık gelmiştir. Siyasetin daha çok liberal içerik 
taşıması için oy ver.

Liberalizm özgürlük demektir. Ama bu herkesin 
dilediği her şeyi yapabileceği anlamına gelmez. 
Özgürlük - sadece en büyük ve güçlü olan için değil 
de - herkes içinse ortak kurallarımız olmalıdır. 
O nedenle örneğin, ifade özgürlüğü, okula gitme 
yükümü ve polis kurumumuz vardır ve çalışıp refah 
seviyemizi birlikte ödemek için birbirimize 
yardımcı olmaktayız. Tipik liberal fikirler!

Hükümet. Liberaller, İttifakın 
içinde olan diğer partilerle 
birlikte yeni bir hükümet 
kurmak istemektedir. M, C ve KD. 
Liberaller, İsveç Demokratları 
partisine hükümet politikası 
konusunda söz hakkı veren bir 
hükümet modeli içerisinde 
olmayacaktır. 

Liberaller biziz. Daha önceden 
parti adımız Halk Partisiydi. Parti 
1934 yılında kuruldu ve 2015 
yılında neysek parti adımızın da 
öyle olmasına karar verdik - yani, 
Liberaller. 

O NEDENLE LİBERALLER

EN ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ.
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Jan Björklund. Liberalllerin 
parti genel başkanıdır. 
56 yaşında olup, eşi ve 

iki oğluyla birlikte 
Bromma’da oturmaktadır. 

Daha önceden Eğitim 
Bakanlığında bulundu 

ve herşeyin iyi 
bir okulla 

başladığı fikrini 
taşımaktadır.
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Avrupa’ya evet. İklim tehdidi ve uluslararası suçla mücadele için işbirliği yapmamız ve kaçak 
yaşayan insanlar için sorumluluk almamız gerekmektedir. Daha fazla AB-işbirliği ve Avro para 
sistemine girmek istiyoruz.

Asistanlık hizmetini kurtar. Kişisel asistan edinme hakkı, kapsamlı fonksiyon bozukluğu olan insanların 
başkaları gibi bir yaşam sürmelerine olanak sağlamaktadır. Özgürlüğün bazen bir bedeli vardır. 

Eğitim görmenin, çok çalışmanın ve şirket işletmenin bir kazanımı olmalıdır. Vergileri düşürmek istiyoruz.

Refah toplumunda seçenek özgürlüğü. Hizmet kalitesini denetle ve vergiye ödediğimiz paraların nasıl kullanıldığı 
konusunda titiz ol, ama çeşitliliği ortadan kaldırma. 

Yaşlıların kendi kararlarını vermelerine izin ver. Dileyen için daha uzun süre çalışmak daha kolay olacak. Yaşlılar için 
bakım sektöründe daha fazla söz hakkı. Daha çeşitli ikamet şekilleri seçeneği.

DAHA LİBERAL SİYASET

Okulda her çocuk, her şeyin mümkün olduğunu 
öğrenebilmelidir. Ama bugün her altı öğrenciden 
biri liseye başlayabilecek düzeyde bilgiden yoksun 
durumda temelokuldan mezun olmaktadır. 
Okul derslikleri genelde kavga gürültü içinde. 
Öğretmen yok. Sakin bir ortam isteyenler 
kendilerini konsantre edememekte ve daha başarılı 
olabilecekler ise daha az heveslendirilmektedirler. 
Böyle devam edemez.

Daha fazla zaman ve gerçekliği olan bilgiler. Bilgiye 
ulaşmak için kestirme yol yoktur: Zaman ve işini 
bilen pedagoglara gerek vardır. Daha fazla 
öğretmenli eğitim ve daha fazla ders saati istiyoruz. 
Okul herkes için on yıl olmalı ve daha fazla süreye 
ihtiyacı olanlara ise gereken süre tanınmalıdır. 

Bütün okul dersliklerinde sükunet ve dinginlik 
hüküm sürmelidir. Okul dersliklerinde daha az 
kavga olursa hem öğrenci hem de öğretmenler 
kendilerini daha iyi hissederler. Erken aşamada 
eğitim desteği, daha fazla uzman öğretmen ve 
ihtiyacı olanlar için küçük eğitim grupları. Ve hiçbir 
okul dersliğinde cep telefonu olmayacak. 

Öğretmenleri onore edin. Öğretmenlik dünyanın 
en önemli mesleğidir - maaş ve meslek statüsü 
yükseltilmeli, çalışma şartları iyileştirilmelidir. 
Daha çok sayıda kariyer hizmeti ve gelişme 
imkanları. Daha iyi eğitim, daha fazla pedagoji, 
önderlik ve uygulama.

Göçmenler sayesinde İsveç tüm zamanlar içinde 
daha iyi, daha akıllı ve daha zengin bir konuma 
ulaştı. Ama bugün ise toplum dışına itilmişlik, 
işsizlikle ilgili büyük sorunlar; banliyö ve sorunları 
olan bölgelerde güvensizlik görmekteyiz. Birçok 
insan özgür bir yaşam şansına sahip değil. Yeni 
İsveç vatandaşı olanlar kendi geçimlerini 
sağlayabilip, katılımcı ve topluma destek 
verebilecek duruma gelmelidirler. 

Dil ve iş. Dil, İsveç toplumuna, özgürlüğe ve 
kendi kararını verebilecek duruma giriş biletidir. 
İsveççeyi çabuk öğrenme yolunda daha açık seçik 
şartlar konmasını istemekteyiz. Biraz daha düşük 
maaşlı ve daha basit kuralları olan başlangıç işleri 
sayesinde daha fazla sayıda kişinin ilk işini bulabil-
mesi sağlanır.

Herkese eşitlik. Bütün kadınlara eşit derecede 
hak ve özgürlük. Namus baskısına karşı, daha 
fazla bilgi, daha net yasa ve daha ağır cezalar 
getirmek suretiyle mücadele edilecek. Dini 
ekstremistler ve ahlak bekçilerine modern bir 
İsveç’te hiç yer yoktur.

Daha güvenli banliyöler Suç çeteleri sokak ve 
meydanları ele geçirdiklerinde günlük yaşam 
güvensiz hale gelir. Daha fazla sayıda polis ve 
bekçi, daha erken aşamada sosyal destekler, 
çete ve şiddet yanlısı ekstremizme karşı yoğun 
bir çalışma yapılmasını istemekteyiz.
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