
Юхан Персон
Партійним лідером Лібералів є Юхан Персон, 
виходець з Еребру. Юхану 54 роки, він є батьком 
чотирьох дітей, підприємцем та юристом. Юхан став 
політиком, оскільки любить Швецію та вірить у зміни. 
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Лібералізм означає свободу. Мова йде про свободу жити своє життя на своїх 
умовах. У вас немає бути обмежень за ознакою статті, походження або сексуальної 
орієнтації. Мова йде про все від фізичної недоторканності та безпеки до зменшення 
податків, аби у вас стало більше свободи розпоряджатися власними грошима. Ми 
завжди будемо захищати свободу та свободу вираження поглядів, право на якісну 
освіту та сильну правову державу, що гарантує безпеку у суспільстві. Це свобода, це 
ліберали. 

«Те, звідки ви родом або де ви живете, не повинно визначати, наскільки 
хороша ваша школа, чи почуваєтеся ви у безпеці у повсякденному житті або 
те, чи ви можете влаштуватися на роботу. У кожної людини має бути змога 

керувати своїм життям та наполегливо працювати для реалізації своїх мрій».

Освіта та інтеграція
Освіта – це питання свободи. Те 
майбутнє, що чекає на Швецію завтра, 
присутнє у наших класах уже сьогодні. 
Тож ліберали ставлять школу на перше 
місце. Ліберали також є інтеграційною 
партією Швеції. Інтеграційна політика 
соціал-демократів призвела до того, що 
пів мільйона людей живуть у незахищених 
районах, де шанси на життя менші. Ми 
маємо план зробити так, щоб у Швеції 
не було жодних незахищених районів. 
Для його реалізації необхідний більший 
фокус на знаннях у школі, порядку і 
дисципліні на уроках, мовних курсах для 
новоприбулих, зменшенні податків для 
працевлаштованих, збільшенні робочих 
місць та новій владі після виборів цієї 
осені. 

Ліберально-буржуазний уряд
Протягом восьми років соціал-
демократичний уряд зазнає невдач у 
питаннях школи та інтеграції. Швеції 
потрібен буржуазний уряд з сильною 
ліберальною партією, що має рішення 
для проблем зі школою та подолання 
соціального відчуження. Ліберали 
прагнуть сформувати уряд разом з 
Помірною коаліційною партією та 
Християнськими демократами. Ми готові 
вести діалог з усіма партіями в Риксдагу, 
щоб реалізувати нашу політику. 

Ліберали – за свободу, 

школу та інтеграцію



Ліберали – це партія, яка ставить школу на перше місце. 
У всіх класах має панувати дисципліна і порядок. Усі учні 
повинні мати належні підручники з усіх предметів. Важливо, 
щоб батьки та учні самі могли обирати школу. Неурядові 
школи мають бути у Швеції, але якість викладання 
важливіша за вартість акцій власників приватних шкіл. 

Школа з пріоритетом на знаннях
Результати навчання у школі потрібно підвищувати. 
Допомога тим учням, які її потребують, має бути 
надана завчасно, а вимоги до оцінювання мають бути 
чіткими. Навіть учнів, яким легко навчатися в школі, слід 
заохочувати навчатися більше. Наша мета полягає в тому, 
щоб шведські школи здобули абсолютну першість у світі.

Більше часу в класах
Нам необхідно більше уроків, що їх будуть проводити 
вчителі, та більше годин навчання. Учні, яким навчання 
дається складніше, мають отримати більше лекційних 
годин, а ті, яким легше, – більше викликів. Учні, схильні 
закінчити навчання з незадовільними оцінками, мають 
ходити до школи на канікулах.

Краща дисципліна задля можливості спокійно 
працювати
Сьогодні школа є надто неорганізовано та ненадійною. 
Школа потребує окреслення правил поведінки та чітких 
наслідків для тих, хто заважає своїм однокласникам. 
Учителі мають керувати у класах та мати чіткий мандат для 
підтримання дисципліни на уроках. Лише тоді учні зможуть 
добре концентруватися та почуватися безпечно. 
och känna sig trygga.

Інтеграційна політика, що 

Наша політика спрямована на те, щоб впоратися з 
інтеграцією та переконатися в тому, що якомога більше 
людей, які переживають соціальне відчуження, вивчили 
шведську мову, знайшли роботу та стали частиною 
суспільства. Кожен громадянин нашої країни, як новий, так 
і бувалий, має право жити у безпечному районі. 

Фокус на вивченні шведської мови
Шведська мова є ключем до шведського суспільства. 
Ми хочемо бачити дитячий садок для новоприбулих із 
можливістю вивчати шведську та тестування на знання 
мови для отримання громадянства. Все більше людей 
повинні мати змогу вивчати шведські мову на роботі, а 
новоприбулі мають відвідувати курси шведської мови та 
суспільствознавства з першого дня у Швеції. Без фокусу 
на вивченні шведської мови неможливо інтегруватися у 
суспільство. 

Працювати мають усі, хто може
Для молоді та новоприбулих потрібно більше можливостей 
для здобуття професійної підготовки. Ми вважаємо, що 
краще отримати першу роботу з дещо нижчою зарплатою, 
аніж жити за рахунок грошових допомог. Усі повинні мати 
можливість знайти роботу, заробляти власні гроші та 
робити свій внесок у суспільство.

Вжити заходів щодо культури честі
Приниженню честі піддаються тисячі молодих дівчат 
та хлопців. Школа та система охорони здоров’я мають 
краще сприяти приниженню в ім’я честі. Ліберали прагнуть 
повної заборони шлюбів між дітьми та кузенами, а також 
суворішого покарання для тих, хто вчиняє злочини проти 
честі.

долає соціальне відчуження

Шкільна політика з

високими амбіціями
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Більш ліберальна політика

Технологічні рішення для збереження клімату. Ми віримо, що нові технології та інновації є ключем до управління 
зміною клімату. Ми хочемо побудувати нову атомну енергетику і встановити ціну за викиди забруднюючих речовин.

Зменшити податок для тих, хто працює. Працювати та навчатися має бути вигідно. Ми маємо знизити податки, аби у 
звичайних людей було більше грошей у гаманці. Працювати завжди має бути вигідніше, аніж сидіти на субсидіях. 

«Так» Європі. Ми вважаємо, що сьогоднішні виклики подолати можна лише спільними зусиллями. Щоб впоратися 
з міжнародними викликами у питаннях клімату та міграції, зокрема кліматичними загрозами, нам потрібно більше 
співпрацювати з країнами Європи. 
 
Врятувати персональний асистанс. Ми пишаємося тим, що запровадили право на персональну допомогу для людей, 
які її потребують. Ви повинні мати право на власне життя і власну свободу, незалежно від того, чи потребуєте ви 
допомоги в повсякденному житті чи ні.
 


