
Johan Pehrson
Numele liderului Partidului Liberal este Johan Pehrson, 
originar din Örebro. Johan are 54 de ani, este tatăl a  
patru copii, este om de afaceri și avocat. Johan este  
politician deoarece iubește Suedia și crede în schimbare. 
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Liberalismul înseamnă libertate. Înseamnă libertatea de a-ți trăi viața așa cum dorești. 
Fără a fi limitat de gen, de locul din care vii sau de orientarea ta sexuală. Înseamnă tot, 
de la integritatea corporală și siguranța fizică, la reducerea impozitelor, astfel încât să ai 
mai multă libertate de a face ce vrei cu banii tăi. Noi vom apăra întotdeauna libertatea și 
libertatea de expresie, dreptul la o educație decentă și un stat de drept puternic, care să 
garanteze securitatea în cadrul societății. Aceasta este libertatea, aceștia sunt Liberalii. 

„Nu trebuie ca locul din care vii sau în care trăiești să determine cât de bună este 
școala la care înveți, dacă te simți în siguranță în viața ta de zi cu zi sau dacă poți 

găsi un loc de muncă. Fiecare om trebuie să aibă posibilitatea de a decide în  
privința vieții sale și de a munci din răsputeri pentru a-și realiza visurile.”

Educație și integrare
Educația este o chestiune de libertate. Vii-
torul care așteaptă Suedia zilei de mâine 
se află în clasele școlilor noastre din ziua 
de azi. Din acest motiv, Liberalii pun șco-
lile pe primul plan. Liberalii sunt, în egală 
măsură, partidul integrării din Suedia. In-
tegrarea politicii social-democrate a avut 
drept rezultat o jumătate de milion de oa-
meni care trăiesc în zone defavorizate, în 
care șansele de trai sunt mai mici. Avem 
un plan care să asigure faptul că Suedia nu 
va avea zone defavorizate. Pentru ca ace-
asta să devină realitate, este necesare o 
orientare mai susținută către cunoaștere în 
școli, ordine și disciplină în cadrul lecțiilor, 
cursuri de învățare a limbii pentru cei nou 
sosiți, impozite mai mici pentru cei care 
muncesc, mai multe locuri de muncă și un 
nou guvern, după alegerile din toamnă.

Un guvern conservator liberal
Timp de opt ani, guvernul social democrat 
a dat greș în privința educației și a integrării. 
Suedia are nevoie de un guvern conserva-
tor, cu un partid liberal puternic, care are 
soluțiile necesare pentru problemele din 
școli și pentru a pune capăt excluderii. Libe-
ralii vor să formeze un guvern împreună cu 
Partidul Moderat și cu Creștin Democrații. 
Suntem pregătii să discutăm cu toate par-
tidele din Riksdag pentru implementarea 
politicilor noastre. 

Liberalii – pentru libertate, 

școli și integrare 



Liberalii constituie partidul care pune școala pe primul plan. 
Toate sălile de clasă trebuie să fie în bună ordine și disciplina-
te. Toți elevii trebuie să aibă manuale corespunzătoare pentru 
toate obiectele de studiu. Este important ca părinții și elevii 
să-și aleagă singuri școala. Trebuie să existe școli indepen-
dente în Suedia, dar calitatea predării este mai importantă 
decât valoarea acțiunilor din companiile care guvernează 
aceste școli.

O școală orientată către cunoaștere
Rezultatele obținute în școală trebuie să fie mai bune. Elev-
ii trebuie să primească din timp ajutorul de care au nevoie, 
iar cerințele pentru acordarea notelor trebuie să fie clare. Și 
elevii care consideră școala ușoară trebuie stimulați pentru a 
învăța mai mult. Obiectivul nostru este ca școlile din Suedia 
să fie în mod incontestabil printre cele mai bune din lume.  

Mai mult timp în clasă
Avem nevoie de mai multe lecții desfășurate de profesori 
și de mai multe ore de predare. Elevii care consideră școa-
la dificilă trebuie să aibă mai mult timp pentru lecții, iar cei 
care consideră școala ușoară trebuie stimulați cu mai multe 
provocări. Cei care riscă să părăsească școala fără calificări 
trebuie să frecventeze școala în timpul vacanțelor.

O ordine sporită pentru a permite condiții de muncă  
liniștite
În prezent, există prea multă dezordine și insecuritate în școli. 
Este nevoie de reguli de conduită în școli și de consecințe clare 
pentru elevii care își perturbă colegii. Profesorii trebuie să aibă 
putere de decizie în clasă și să dețină un mandat clar pentru a 
menține ordinea în timpul lecțiilor. Numai astfel elevii se pot 
concentra și se pot simți în siguranță.

O politică a integrării care 

Avem politici pentru a gestiona problema integrării, asi-
gurând faptul că un număr mai mare de persoane excluse 
învață limba suedeză, intră pe piața muncii și devin parte 
componentă a societății. Fiecare cetățean din țara noastră, 
recent sau cu rădăcini adânci, are dreptul să trăiască într-o 
zonă de siguranță. 

Accent pe limba suedeză
Limba suedeză este cheia intrării în societatea suedeză. Do-
rim să vedem școli pregătitoare în care copiii celor nou sosiți 
să învețe limba și teste lingvistice pentru obținerea cetățe-
niei. Mai mulți oameni trebuie să poate învăța limba suedeză 
la locul de muncă, iar cei nou sosiți trebuie să primească ore 
de limba suedeză și de educație civică din prima zi în care 
ajung în Suedia. Integrarea nu poate fi gestionată fără a pune 
accent pe limba suedeză.  

Toți cei apți trebuie să muncească
Sunt necesare mai multe școli profesionale pentru tineri și pen-
tru cei nou sosiți. Considerăm că este mai bine să obții un prim 
loc de muncă, cu un salariu puțin mai mic, decât să trăiești din 
asistență socială. Fiecare om trebuie să aibă posibilitatea de a 
obține un loc de muncă, de a-și câștiga pâinea și de a contribui 
în cadrul societății. 

Acțiune decisivă împotriva culturii onoarei
Opresiunea pe considerente de onoare afectează mii de 
băieți și fete. Sistemele de educație și de asistență medicală 
trebuie să facă mai mult pentru combaterea opresiunii în nu-
mele onoarei. Liberalii doresc să vadă interzicerea totală a 
căsătoriei între copii și veri, precum și pedepse mai severe 
pentru cei care comit crime de onoare.

pune capăt excluderii

Politică ambițioasă 

în domeniul educației
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Politici mai liberale
Soluții tehnologice pentru salvarea climei. Considerăm că noua tehnologie și inovația reprezintă cheia gestionării adaptării 
climei. Vrem să construim noi centrale energetice nucleare și considerăm că poluarea trebuie să coste.

Reducerea impozitelor pe activitate. Trebuie să merite să muncești și să studiezi. Trebuie să reducem impozitele pentru ca 
oamenii obișnuiți să primească mai mult în portofel. Întotdeauna trebuie să fie mai profitabil să muncești decât să trăiești din 
asistență socială.

Da, Europei. Considerăm că problemele actuale pot fi rezolvate numai împreună. Soluționarea problemelor transnaționale 
reprezentate de imigrare, precum și schimbarea climei, cere o cooperare mai susținută între țările din Europa.
 
Asigurarea asistenței personale. Ne mândrim cu faptul că am introdus dreptul la asistență personală pentru persoanele care 
au această nevoie. Trebuie să aveți dreptul la viața și la libertatea dvs., indiferent dacă aveți nevoie de ajutor în viața dvs. de zi 
cu zi, sau nu.


