
10 argumente temeinice 
pentru a vota KrF

1. Timp și libertate de alegere pentru familie
Familiile care sunt sigure cresc copii în siguranță.  
KrF va facilita familiile mai puternice și mai sigure, care 
au timp unul pentru celălalt. Copiii sunt diferiți și familiile 
sunt diferite. KrF va oferi libertate de alegere și flexibilitate 
pentru a organiza viața de zi cu zi, cu o mai bună asistență 
în bani, grădinițe bune și alte măsuri. 

2. Mai mulți profesori în școală
KrF vrea o școală care să vadă fiecare elev în parte.  
Atunci este nevoie de mai mulți profesori în sălile de clasă și 
ca mai multe grupuri profesionale să intre în școală.  
Școala ar trebui să fie o arenă pentru cunoaștere, dar și 
pentru colaborare și valori bune pentru stăpânirea vieții.  
KrF va continua lupta împotriva tracasării şi intimidării.

3. Demnitatea umană în toate etapele vieții
Toți oamenii merită la fel de mult, indiferent de 
caracteristicile lor. KrF va lupta pentru demnitatea umană 
în toate etapele vieții, de la procreație şi până la moarte 
naturală. Nimeni nu trebuie dat la o parte! KrF spune «nu» 
la avortul gemenilor și «da» pentru a-i ajuta şi sprijini mai 
bine pe cei care au un copil cu nevoi suplimentare. Spunem 
«da» la alinarea durerii și la îngrijirea în ultima fază a vieții 
și «nu» la eutanasia activă.

4. De partea celor care au cel mai mult  
nevoie de sprijin
Nu ar trebui să se renunțe la nimeni! KrF își dorește o viață 
de muncă incluzivă, unde toată lumea își poate folosi 
abilitățile și talentele creative. Vrem să oferim servicii de 
tratament bune celor care sunt dependenți de droguri și, în 
special, sub auspiciile actorilor ideali.  
KrF va lupta împotriva traficului de persoane și a sclaviei 
timpului nostru și combate violența și a abuzurile împotriva 
copiilor.

5. Districte pline de viață
KrF va folosi întreaga țară! Ne dorim o politică agricolă care 
să asigure o producție crescută de produse alimentare, 
o dezvoltare mai bună a veniturilor pentru fermieri și o 
protecție consolidată a solului. Avem nevoie de o dezvoltare 
mai mare în bandă largă, de drumuri mai sigure și de soluții 
de transport mai bune pe calea ferată, pe mare și alte 
mijloace de transport în comun. KrF dorește programe care 
să facă previzibil și mai ușor să se pună bazele unor noi 
afaceri.

6. Caritatea nu cunoaște granițe
Nu trebuie să devenim niciodată autosuficienți și avem 
responsabilitatea de a-i ajuta pe cei mai săraci din lume 
prin asistență, comerț, investiții, și democrație.  
Trebuie să asigurăm o calitate bună a educației, a îngrijirii 
medicale, și o bună guvernare.

7. Valori care durează
Nu ne putem lua valorile de bune! KrF va păstra valorile pe 
care este construită Norvegia. Trebuie să ne cunoaștem 
rădăcinile pentru a fi în siguranță în întâlnirea cu oameni și 
culturi noi.  
KrF dorește o societate în care să existe loc pentru credință 
și perspectivă. KrF își bazează politica pe viziunea creștină 
a umanității, a carității și administrării. Acestea sunt valori 
care durează și valori care încălzesc inima.

8. O bătrânețe demnă
Persoanele în vârstă reprezintă o resursă excelentă pentru 
societate și ar trebui să poată trăi vieți independente, 
active, sigure, și să rămână sănătoși cât mai mult timp. 
Când apare nevoia de ajutor, persoanelor în vârstă trebuie 
să li se ofere servicii de sănătate, locuințe adecvate și 
alte asistențe. Ar trebui să poți trăi o viață bună și plină 
de înţeles, cu răspundere pentru tine și pentru propria 
sănătate, atât timp cât poți să o faci.

9. O politică climatică ofensivă
Norvegia trebuie să își accepte responsabilitatea de a 
reduce schimbările climatice, atât prin reducerea emisiilor 
noastre la nivel național, cât și prin contribuția activă la 
nivel internațional.   
Trebuie să protejăm zonele vulnerabile, iar KrF spune «nu» 
la forajul petrolier din Lofoten, Vesterålen și Senja. Trebuie 
să intensificăm tranziția la utilizarea de noi surse de energie 
regenerabilă.

10. Opriți traficul de persoane
Este imperativ să se acționeze împotriva sclavei timpului 
nostru. Şi în Norvegia există oameni care sunt supuși muncii 
silnice, traficului de persoane, și sexului cumpărat.  
KrF vrea să ajute victimele din traficul de persoane prin 
intermediul unităților proprii de poliție și prevenirea prin 
cunoașterea și conștientizarea sporită.
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