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hyvää yhteiskun-
taa kanssamme?
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Vaalimanifesti  2019-2022
Vuosi 2030 tähtäimessä 

Liberalismi tarkoit-
taa vapautta
Meille on itsestään selvää, että jokainen ihminen saa hallita omaa 
elämäänsä. 

Politiikkamme lähtökohtana on yksilö, sillä tiedämme, että jokaisella 
ihmisellä on unelmansa ja edellytyksensä. Jokainen tarvitsee reilun mah-
dollisuuden lähtöviivalla, jottei vapaus koskisi pelkästään vahvimpia.  
Tästä syystä autamme toisiamme yhteiskunnasa, kannamme toisistam-
me vastuuta ja kustannamme hyvinvoinnin yhdessä. Tämä on perusta 
sille, jota kutsutaan sosiaaliliberalismiksi. 

Tahdomme, että useammat saavat tehdä työtä ja elättää itsensä, tah-
domme kouluihin rauhallisen ympäristön, tahdomme että liikuntara-
joitteiset saavat oikeuden apuun, emmekä ikinä lakkaa taistelemasta 
kunniakulttuuria vastaan. Kyseesä on, kuten aina, sama asia: Puolustaa 
jokaisen ihmisen vapautta muodostaa oma elämänsä. 
Då är det upp till dig att bestämma hur liberalt Lilla Edet ska vara.

Haluatko jäseneksi? 

Swish:aa 50 kr numeroon
123 148 12 41   i 
Kirjoita viestiin  
henkilönumerosi ja  
sähköpostiosoitteesi

Vieraile sivulla:
liberalerna.se/bli-medlem

Lähetä sähköpostia:
info@liberalerna.se

Soita 020-53 53 53
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Kimmo Tuomaala
Abdulrahman Alabdullah

Sinä päätät, 
saammeko me 

päättää



Hyvä yhteiskunta vuonna 
2030
Lilla Edet on kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat 
sopusoinnussa ja jossa kunnioitus ympäristöä kohtaan kul-
kee käsi kädessä kehityksen kanssa. Esikoulumme tarjoaa 
laadukasta pedagogiikkaa ja nuoret onnistuvat hyvin koulus-
sa. Täällä on vapaus aloittaa uudelleen ja olla osana yhteis-
kuntaa, riippumatta siitä mistä on lähtöisin. Vapaus tuntea 
turvallisuutta, osallisuutta ja mahdollisuus vaikuttaa.

• Lilla Edetin koulut ovat suosittuja ja hyvämaineisia. Koulut ovat 
myös turvallisia ja niissä vallitsee opiskelurauha.

• Kunnan maahanmuuttajille suunnattu kielenopetus on laadukasta 
ja vastasaapuneille löytyy mahdollisuuksia aikuisopetukseen sekä 
työharjoitteluun. 

• Vastasaapuneiden oppilaiden määrä jakautuu tasaisesti kunnan eri 
peruskoulujen kesken. 

• Kenenkään ei tarvitse kestää kunniasortoa. Jokaisella ihmisellä on 
oikeus elää, uskoa mihin tahtoo ja rakastaa ketä tahtoo. 

• Kunnalla on vapaa-ajan keskus, jossa työskentelee palkattuja nuo-
riso-ohjaajia. 

• Sosiaalipalvelu ja koulu kehittävät läheistä yhteistyötä tuen tarpe-
essa olevien lasten ja nuorten ympärillä, aikaisin koordinoitujen 
toimenpiteiden ja sosiaalisten sijoitusten muodossa. 

• Lödösessä sijaitsevaa Gossagårdenia on laajennettu asuntojen, 
koulun ja liikkeiden muodossa.  

• Lilla Edetin taajama on kehittynyt ja Strömin puistosta on, yhdessä 
sulkujen alueen kanssa, muodostunut puoleensa houkutteleva  
virkistysalue.   

• Telakka-alue Lödösessä, yhdessä museon kanssa, on kunnan 
kulttuurillinen keskus lavoineen, gallerioineen, ravintoloineen ja 
liikkeineen.  

• Jokivartta pitkin kulkee kävelyreitti. Lödösessä ja Lilla Edetissä on 
vierassatamat ja keskeisellä paikalla kunnassamme sijaitsee leirin-
täalue. 

• Lödöse S juna-asemalla on kunnollinen, odotustiloilla varustettu 
asemarakennus joka yhdistää laiturit toisiinsa.  

• Lödösen moottoritieliittymä palvelee molempia suuntia ja ohitustiet 
Götan läpi sekä Torpa-sillan yli ovat valmiiksi rakennetut. 

• Kunnan jokaisen  bussipysäkin yhteydessä on sääsuoja ja vaaralli-
set pysäkit ovat uudelleenrakennetut tai siirretyt.  

• Näemme korkeaikäisyyden varana. Tarjolla on erilaisia asumismuo-
toja, asuntotuella tai ilman. Yksinäisyys riittää perusteeksi palvelu-
taloon pääsyn.  

Lilla Edetiä leimaa liberaalinen ajattelutapa, jossa jokaisella yksi-
löllä on mahdollisuus päättää omasta arjestaan.


