
10 gerų priežasčių 
balsuoti už KrF

1. Daugiau laiko šeimoms
Saugios šeimos veda į saugius vaikus. „KrF“ skatina 
stipresnes ir saugesnes šeimas, turinčias laiko vieni kitiems. 
Visi vaikai yra unikalūs ir visos šeimos yra skirtingos.  
„KrF“ nori suteikti daugiau pasirinkimo laisvės ir lankstumo 
šeimoms organizuojant savo kasdienį gyvenimą, 
pasiūlydama geresnę finansinę paramą, gerus darželius ir 
dar daugiau.

2. Daugiau mokytojų mokyklose
„KrF“ nori mokyklos, kuri pastebėtų visus. Kad tai įvyktų, 
klasėse turėtų būti daugiau mokytojų, o mokyklose 
įvairesnių profesijų atstovų.  
Mokykla turėtų mokyti ne tik žinių, bet ir vertybių, 
padedančių mokiniams susidoroti su gyvenimo iššūkiais. 
„KrF“ tęs kovą su patyčiomis.

3. Orumas visais gyvenimo etapais
Visi žmonės yra vienodai vertingi, nepriklausomai nuo jų 
savybių ar sugebėjimų. „KrF“ kovos už žmogaus orumą 
visais gyvenimo etapais, pradedant apvaisinimu ir baigiant 
natūralia mirtimi. Niekas neturi būti nustumtas šalin dėl jų 
savybių! „KrF“ sako „ne“ daliniam nėštumo nutraukimui, 
„taip“ - didesnei pagalbai ir palaikymui tiems, kurie turi 
vaikų su specialiaisiais poreikiais. Mes sakome „taip“ 
priežiūrai paskutiniame gyvenimo etape be skausmo ir „ne“ 
- eutanazijai. 

4. Už tuos, kuriems to labiausiai reikia
Niekas neturėtų būti paliktas nuošalyje! „KrF“ nori 
įtraukiančios darbo rinkos, kurioje kiekvienas galėtų 
panaudoti savo kūrybingumą ir talentus. Mes norime 
suteikti geras gydymo galimybes žmonėms, kenčiantiems 
nuo piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis bei 
alkoholiu, ypač tiems, kuriuos suburia ne pelno siekiančios 
organizacijos. „KrF“ kovos su prekyba žmonėmis ir 
šiuolaikine vergija, su smurtu ir prievarta prieš vaikus.

5. Gyvos vietinės bendruomenės
„KrF“ nori, kad būtų įtraukti visi šalies regionai! Mes norime 
žemės ūkio politikos, kuri padidintų maisto produktų 
gamybą, pagerintų ūkininkų pajamų augimą ir sustiprintų 
žemės apsaugą. Mums reikia didesnės plačiajuosčio ryšio 
plėtros, saugesnių kelių ir geresnių transporto alternatyvų 
geležinkeliu, jūra ir kitu viešuoju transportu. „KrF“ nori 
alternatyvų, kurios sudarytų galimybę nuspėti ir lengviau 
pradėti naują verslą.

6. Užuojauta neturi ribų
Mes negalime žiūrėti tik į šalies vidų, mes turime pareigą 
padėti neturtingiausiems pasaulio gyventojams, teikdami 
užsienio pagalbą, vystydami prekybą, investicijas ir 
remdami demokratiją. Turime užtikrinti aukštą užsienio 
pagalbos, susijusios su švietimu, sveikatos apsauga ir geru 
valstybės valdymu, kokybę.

7. Vertybės, kurios išlieka
Mes negalime laikyti savo vertybių savaime suprantamu 
dalyku! „KrF“ nori išsaugoti pamatines Norvegijos vertybes. 
Kad būtume saugūs susidurdami su naujais žmonėmis 
ir kultūromis, turime žinoti, iš kur atėjome. „KrF“ nori 
visuomenės, kurioje būtų vietos tikėjimui ir dvasingumui. 
„KrF“ savo politiką grindžia krikščioniškuoju žmonijos 
požiūriu, užuojauta ir rūpesčiu žemės ištekliais. Tai yra 
vertybės, kurios išliks.

8. Vyresnio amžiaus žmonių orumas
Vyresnio amžiaus žmonės yra svarbus visuomenės išteklius 
ir turi turėti galimybę gyventi savarankišką, aktyvų bei 
saugų gyvenimą ir kuo ilgiau išlikti sveikais. Pagyvenusiems 
žmonėms turi būti pasiūlyta sveikatos priežiūra, tinkamas 
apgyvenimas ir papildoma pagalba kai tik jiems to 
reikia. Turite galėti gyventi gerą ir prasmingą gyvenimą, 
prisiimdami atsakomybe už save ir savo sveikatą, jei tik 
galite. 

9. Įžeidžianti klimato politika
Norvegija turi prisiimti atsakomybę už klimato kaitos 
mažinimą, tiek mažindama išmetamų teršalų kiekį 
nacionaliniu mastu, tiek aktyviai prisidėdama tarptautiniu 
mastu. Privalome apsaugoti pažeidžiamas teritorijas, todėl 
„KrF“ sako „ne“ naftos gręžiniams Lofoten, Vesterålen 
ir Senja regionuose. Turime sparčiau pereiti prie naujų 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo.

10. Stabdykime prekybą žmonėmis
Turime imtis veiksmų dėl šiuolaikinės vergijos. Norvegijoje 
gyvenantys žmonės taip pat susiduria su priverstiniu darbu, 
prekyba žmonėmis ir prostitucija.  
„KrF“ nori padėti prekybos žmonėmis aukoms steigdama 
specializuotus policijos padalinius, imdamasi tokių 
prevencinių priemonių kaip ugdymas ir sąmoningumas..
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