
  .بحیاتھ التحكم على قادرا سیكون إنسان كل أن ھو لنا بالنسبھ

أحوال تعتمد سیاستنا على الفرد ألننا نعلم أن كل الناس لدیھم أحالم و
ریة الجمیع بحاجھ إلى فرصھ صادقھ في البدایة إذا كانت الح. مختلفة

.لیست فقط للتطبیق على األقوى
الرفاه معا  لذلك نساعد في مجتمعنا نتحمل مسؤولیة بعضنا البعض ونرفع

.  ھذا ھو أساس ما یسمئ بالشبكة االجتماعیة

عاقة نحن نریدك أن تعمل وتدعم نفسك ونرید أن یحق ألشخاص ذوي اإل
. ة لفخریةالحصول على المساعده ولن نتوقف أبدا في الكفاح من أجل الثقاف

.یتعلق األمر دائما بالدفاع عن حریھ كل فرد في تشكیل حیاتھ
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ھل ترید أن تكون معنا 
في بناء مجتمع أفضل؟

اللیبرالیة تعني الحریة 

۲۰۲۲-۲۰۱۹االنتخابات 
   ۲۰۳۰مع وجھھ النظر نحو

سالودیاللیبرالیة /لیال إیدت

:أربع طرق لكي تكون عضو معنا
.1231481241كرونا إلى  50أن ترسل 

مرفقھ مع كل " ny"في الرسالھ أكتب 
 و )نومر البرشون( رقمك الشخصي 

. يالبرید اإللكتروني الخاص اإللكترون
www.liberalerna.se/bli-medlem

info@liberalerna.se



Du bestämmer om 
vi får bestämma!

لیال إیدت ھو عبارة عن كومون حیث یلتقي كال من الریف 
والمدینھ في وئام وھناك إحترام للبیئھ والتطور یسیر جنبا 

الى جنب الى جنب. تقدم مدارسنا التعلیم الجید الذي من 
خاللھ ینجح شبابنا في المدرسة.

لدیك الحریھ أن تبدأ وتصبح جزء من المجتمع. الحریھ أن 
تشعر باألمان و المشاركة والتأثیر.

دارسنا م. تحظى لیال إیدت بشعبیھ كبیره ولھا سمعھ معترف فیھا•
.ھي آمنھ ولدیھا بیئھ مالئمھ للدراسة

ھ تعلیم اللغة السویدیة للمھاجرین داخل الكومون ذو جوده عالی•
. الجدد ویوجد ھناك فرص لتعلیم الكبار وتلمذه صناعیھ للوافدین

.ةلدینا توزیع متساو للوافدین الجدد في المدارس اإلبتدائی•
أن  لن یضطر أحد للتمیز مع القمع الفخري لكل شخص الحق في•

. یعیش ویؤمن ویحب من یرید
.یوجد في البلدیھ مركز ترفیھي یضم مدربین شباب•
لدئ تطور الخدمات االجتماعیة والمدارس تعاونا وثیقا بشأن •

افرة األطفال والشباب الذین یحتاجون إلئ دعم في شكل جھود متظ
.مبكرة وإستثمار إجتماعي

  

                     ۲۰۳۰الجیدالمجتمع 
ف لیال إیدت منطقھ حضریة آھلة بالسكان وأصبح كل من موق•

.ستروم ومنطقة القفل مناطق ترفیھیة جذابة
الذي  یقع حوض السفن في لودیسا جنبا إلى جنب مع المتحف•

للبلدیة مع المشاھد والمعارض والمطاعم الثقافيالمركز ھو 
.  والمحالت التجاریة

طرق للمشي على طول النھر وموانئ الضیوف في لدینا •
 لودیسا ولیال إیدت و موقع التخییم في موقع مركزي في

.  البلدیة
.لدینا محطة قطار الئقة في لودیسا•
ھي برونھناك مخرج في لودیسا ومعبر في یوتا وكذلك توربا •

.قید التوسیع
إعاده  یوجد حمایھ للطقس بجانب كل المواقف في البلدیة ویتم•

.تشكیل أو إیقاف في جمیع المحطات في البلدیة
و ھناك أشكال مختلفھ من السكن مع أ. نحن نرى الكبار كمورد•

 لكي تحصل علىوحیدا یكفي أن تكون . بدون دعم اإلسكان
.مكان في دار المتقاعدین

تتمیز لیال إیدت بفكر لیبرالي یتمتع فیھ كل فرد بالحریھ في 
إتخاذ القرار بشأن حیاتھ الیومیة.


