
یوهان پرشون 
رهبر حزب لیبرال ها یوهان پرشون نام دارد و اهل »اوره برو« است. 
یوهان ۵۴ ساله، پدر چهار فرزند، صاحب یک شرکت و وکیل دعاوی 
است. یوهان سیاستمدار است زیرا به سوئد عشق می ورزد و به تغییر 

اعتقاد دارد.
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لیبرالیسم یعنی آزادی. آزادی به این معنا که زندگی خود را بر پایه شرایط خود بسازید. شما نباید به دلیل جنسیت، جایی 
که از آن آمده اید یا گرایش های جنسی خود محدود شوید. آزادی درباره همه چیز است، از آزادی های شخصی گرفته تا 
کاهش مالیات، به طوری که شما آزادی بیشتری برای انجام آنچه می خواهید با پول خود بکنید، داشته باشید. ما همیشه از 

آزادی و آزادی بیان، حق برخورداری از آموزش خوب و حاکمیت قانون که امنیت را در جامعه تضمین کند، دفاع خواهیم 
کرد. این ها آزادی است، این ها ما لیبرال ها هستیم.

»از کجا آمده اید یا کجا زندگی می کنید نباید تعیین کند که مدرسه شما چقدر خوب باشد، یا در 
زندگی روزمره احساس امنیت  کنید یا بتوانید شغلی پیدا کنید. هر انسانی باید این فرصت را 
داشته باشد که در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد و بتواند برای تحقق رویاهای خود سخت 

تالش کند.«

آموزش و هم پیوندی 
آموزش یک موضوع مربوط به آزادی هاست. آینده ای 

که فردا در انتظار سوئد است امروز در کالس های درس 
ما ساخته می شود. به همین دلیل لیبرال ها مدرسه را در 

اولویت برنامه های خود  قرار داده اند. لیبرال ها همچنین 
حزب هم پیوندی سوئد هستند. سیاست هم پیوندی سوسیال 
دموکرات ها منجر به این شده است که نیم میلیون نفر در 

مناطقی زندگی کنند که در معرض خطر و آسیب های 
اجتماعی هستند و شانس زندگی بهتر در آنها کمتر است. 

ما برای اینکه سوئد از این مناطق در معرض خطر و 
آسیب های اجتماعی نداشته باشد برنامه داریم. برای تحقق 

این کار، نیاز به تمرکز بیشتر بر آموختن در مدرسه، 
نظم و ترتیب در کالسهای درسی، آموزش زبان برای 

تازه واردان، کاهش مالیات برای کسانی که کار می 
کنند، مشاغل تازه بیشتر و نیاز به یک دولت جدید پس از 

انتخابات پاییز امسال داریم.

یک دولت بورژوازی لیبرال 
سیاست های دولت سوسیال دموکرات ها هشت سال است 

که در زمینه امور مدارس و هم پیوندی شکست خورده 
است. سوئد به یک دولت بورژوایی با یک حزب لیبرال 

قوی نیاز دارد که راه حل هایی برای مشکالت مدارس و 
محرومیت ها در جامعه داشته باشد. لیبرال ها می خواهند 

با مودرات ها و دموکرات های مسیحی دولت تشکیل دهند. 
ما آماده گفتگو با همه حزب های حاضر در پارلمان برای 

اجرای سیاست های خود هستیم.

لیبرال ها - برای آزادی، 

مدرسه و هم پیوندی



لیبرال ها حزبی هستند که امور مربوط به مدارس را در اولویت قرار می 
دهند. نظم و ترتیب باید در همه کالس ها وجود داشته باشد. همه دانش 
آموزان باید در همه دروس کتاب های درسی مناسب داشته باشند. مهم 

این است که مادرها و پدرها و دانش آموزان بتوانند خودشان مدرسه را 
انتخاب کنند. در سوئد باید مدارس مستقل Friskolor وجود داشته باشد 

اما کیفیت تدریس مهمتر از ارزش سهام شرکت های مدارس مستقل است.

مدرسه ای با تمرکز به روی آموختن 
نتایج آموزشی در مدارس باید بهبود یابد. به دانش آموزی که برای 

آموختن به کمک نیاز دارد باید زودتر کمک داده شود و شرایط نمره 
دهی باید مشخص باشد. حتی دانش  آموزان زرنگ نیز باید برای یادگیری 

بیشتر تشویق شوند. هدف ما این است که مدارس سوئد میان بهترین 
مدارس جهان باشند.

زمان بیشتر در کالس درس 
ما به کالس های درس  زیر نظر آموزگاران و ساعات تدریس بیشتری 
نیاز داریم. دانش آموزانی که در مدرسه مشکل دارند باید زمان درس 

بیشتری داشته باشند و به دانش آموزان زرنگ باید انگیزه های بیشتری 
برای یادگیری داد. کسانی که ممکن است نتوانند سال تحصیلی را با 

موفقیت پشت سر بگذارند و قبول شوند باید در تعطیالت به کالس های 
تقویتی مدرسه بروند.

نظم و ترتیب برای آرامش خاطر
امروزه، مدرسه اغلب آشفته و ناآرام است. مدرسه نیاز به مقررات 

انضباطی روشن برای کسانی دارد که آرامش کالس را برای همکالسی 
های خود بهم می زنند. آموزگاران باید در کالس های درس تصمیم 
بگیرند و اختیارات روشنی برای نظم بخشیدن به کالس درس داشته 
باشند. تنها در این صورت است که دانش آموزان می توانند به روی 

درس خود تمرکز کنند و احساس آرامش کنند.

سیاست ما هم پیوندی است، تالش میکنیم که افراد بیشتری که در 
محرومیت هستند زبان سوئدی را یاد بگیرند، شغلی پیدا کنند و بخشی از 
جامعه شوند. هر شهروند، چه جدید و چه قدیمی، در کشور ما حق دارد 

در یک منطقه امن زندگی کند.

تمرکز به روی زبان سوئدی 
زبان سوئدی کلید ورود به جامعه سوئد است. ما می خواهیم مهد کودک 

زبان برای کودکان تازه وارد راه اندازی و از کسانی که میخواهند تابعیت 
سوئدی بگیرند آزمون زبان گرفته شود. افراد بیشتری باید بتوانند زبان 

سوئدی را در محل کار بیاموزند و تازه واردان باید از روز اول در سوئد 
آموزش سوئدی و تعلیمات اجتماعی ببینند. هم پیوندی بدون تمرکز به 

روی زبان سوئدی امکان پذیر نیست.

همه کسانی که می تواند باید کار کنند 
آموزش های حرفه ای بیشتری برای جوانان و تازه واردان مورد نیاز 
است. ما فکر می کنیم بجای گرفتن کمک هزینه بهتر است یک شغل، 

ولو با حقوق کمی کمتر به دست آوریم. همه باید فرصت پیدا کردن شغل، 
کسب درآمد و کمک به جامعه را داشته باشند.

علیه فرهنگ ناموسی اقدام کنیم 
ظلم ناموسی گریبان هزاران دختر و پسر جوان را گرفته است. مدرسه 

و سیستم درمانی کشور باید در مبارزه با این بیداد بهتر شوند. لیبرال 
ها خواستار ممنوعیت کامل ازدواج کودکان و عمو زادگان با یکدیگر و 
همچنین مجازات شدیدتر برای کسانی هستند که مرتکب جنایات ناموسی 

می شوند.

هم پیوندی که بیگانگی را در سیاست مدرسه، 
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سیاست لیبرال تر 
راهکارهای فناوری برای نجات آب و هوا. ما معتقدیم که فناوری و نوآوری جدید کلید مدیریت تغییرات آب و هوایی هستند. ما می خواهیم نیروگاه هسته 

ای جدیدی بسازیم و انتشار آالینده ها در هوا باید هزینه بر باشد.

کاهش مالیات بر کار. باید کار کردن و تحصیل کردن مقرون به صرفه باشد. ما باید مالیات ها را کاهش دهیم تا مردم عادی بیشتر در کیف خود پول 
داشته باشند. همیشه کار کردن باید پر سود تر از دریافت کمک هزینه باشد.

آری به اروپا. ما فکر می کنیم که مشکالت کنونی ما با همکاری مشترک قابل حل است. برای مقابله با مشکالت فرامرزی در حوزه اقلیمی و مهاجرت 
و تهدیدات آب و هوایی، ما نیاز به همکاری بیشتر بین کشورهای اروپا داریم.

ضرورت وجود دستیار شخصی. ما مفتخریم که حق داشتن دستیار شخصی را برای افرادی که به آن نیاز دارند به اجرا گذاشتیم. شما باید حق زندگی و 
آزادی خود را داشته باشید، صرف نظر از اینکه در زندگی روزمره به کمک نیاز دارید یا ندارید.

هم می شکند سیاستی بلند پروازانه


