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 توفیر الوقت للعائالت. 1

لذلك یحرص الحزب . أمان العائالت من أمان األطفال
على تعزیز عائالٍت أكثر قّوةً  KrFالدیمقراطي المسیحي 

یرغب الحزب الدیمقراطي . متمیّزون والعائالت كلّھا مختلفة
في منح العائالت حریة االختیار ومرونٍة  KrFالمسیحي 

إضافیٍة لتنظیم حیاتھا الیومیة وذلك بفضل تحسین الدعم 
 .المادي وتوفیر دور حضانة جیّدة لألطفال والكثیر غیر ذلك

 

 المزید من األساتذة في المدارس. 2

تح أبوابھا مدرسةً تف KrFیرید الحزب الدیمقراطي المسیحي 
ومن ھذا المنطلق، یتعیّن تواجد المزید من األساتذة في . للكلّ 

الصفوف والمزید من األشخاص الذین یتمیّزون بخلفیاٍت 
یجب أن تشّكل المدرسة میدان . مھنیة متنّوعة في المدارس

معرفة، ولكنّھا یجب أن تعلّم القیم التي تساعد الطّالب على 
الحزب الدیمقراطي المسیحي  سیستمرّ . إدراك مفھوم الحیاة

KrF في معركتھ ضّد التجّشع. 
 

 كرامة اإلنسان في مراحل حیاتھ كافة. 3

 .الناس كلّھم متساوون، بغّض النظر عن ممیزاتھم أو قدراتھم

عن كرامة اإلنسان  KrFسیدافع الحزب الدیمقراطي المسیحي 
ال  .في مراحل حیاتھ كافة، منذ الوالدة وحتى الوفاة الطبیعیة

یرفض الحزب ! یجب استبعاد أي فرٍد بسبب صفاتھ
اإلجھاض للحد من والدة التوائم  KrFالدیمقراطي المسیحي 

ویشّجع المزید من المساعدة والدعم لألشخاص الذین لدیھم 
نؤیّد العنایة الطبیة للحّد من . أطفال ذوي احتیاجات خاصة

 .مالرحیاآلالم في مراحل حیاة اإلنسان األخیرة ونرفض القتل 
 

 .نقف بجانب من ھم بأمّس الحاجة إلینا. 4

 KrFیرید الحزب الدیمقراطي المسیحي ! ال یترك أحد جانبًا
تحقیق سوق عمل شاملة حیث بوسع الجمیع اإلسھام من خالل 

نرید توفیر خیارات عالج مفیدة لألشخاص . إبداعھم ومواھبھم
 ظیمالذین یتعاطون المخدرات، وبخاصٍة تلك الخاضعة لتن

سیحارب الحزب الدیمقراطي المسیحي . القطاع غیر الربحي
KrF  االتجار بالبشر والعبودیة الحدیثة، كما سیعمل على

 .مكافحة العنف ضّد األطفال واستغاللھم
 

 مجتمعات محلیة ناشطة . 5

مشاركة مناطق البلد  KrFیرید الحزب الدیمقراطي المسیحي 
 زراعیّةً تتیح زیادة إنتاج الموادنرید سیاسةً ! كافة دون استثناء

الغذائیّة، تطویر مدخول محّسن للمزارعین باإلضافة إلى 
نرید تطّوًرا على نطاٍق أوسع، . حمایة متینة لألراضي

	وطرقاٍت آمنة، ووسائل نقل بدیلة أفضل لتلك المعنیة بالسكك،

یرید الحزب . الوسائل البحریة ووسائل النقل العموميّ  
بدائل تتیح البدء بأعماٍل جدیدٍة  KrFمسیحي الدیمقراطي ال

 .بسھولٍة ومرونة
 

 ال حدود للتعاطف. 6

ال یجب مطلقًا النظر إلى الداخل فقط، فمن مسؤولیاتنا مساعدة 
األفقر عالمیًّا من خالل دعم المساعدات األجنبیة، والتجارة، 

علینا ضمان أعلى مستویات . واالستثمار والدیمقراطیة
نبیة التي تتّجھ نحو التعلیم والرعایة الصحیة المساعدة األج
 .والحكم الجیّد

 

 قیم ال تفنى. 7

 KrFیرید الحزب الدیمقراطي المسیحي ! ال نضمن قیمنا
رفة نحتاج إلى مع. الحفاظ على القیم التي نشأت علیھا النرویج

المصدر حتّى نضمن األمان عند تعّرف أشخاٍص جدد وثقافاٍت 
مجتمًعا یتحلّى  KrFیرید الحزب الدیمقراطي المسیحي . جدیدة

 KrFیبني الحزب الدیمقراطي المسیحي . باإلیمان والروحانیة
سیاساتھ باالستناد إلى الرؤیة المسیحیة لإلنسان، والتعاطف 

 .ھذه ھي القیم التي ال تفنى. واإلدارة الجیّدة
 

 كرامة المسنّین. 8

ا للم جتمع ویتعیّن علیھم أن یحظوا یشّكل المسنّون مورًدا مھّمً
بحیاٍة مستقلّة، ناشطة وآمنة ویتمّكنوا من الحفاظ على صّحٍة 

ومتى احتاج المسنّون المساعدة، یجب . جیّدة قدر المستطاع
 .منحھم الرعایة الصحیّة والمسكن المالئم والمساعدة اإلضافیّة

 یجب أن تعیش حیاةً جیّدة وقیّمة مع تحّمل مسؤولیّتك والحفاظ
  .على صّحتك بمجّرد أن تمتلك الوسائل المالئمة للقیام بذلك

 

 سیاسة المناخ المزعج. 9

یتعیّن على النرویج أن تتحّمل مسؤولیّتھا للحّد من تغیّر 
المناخ، وذلك من خالل الحّد من االنبعاثات المحلیّة والمساھمة 

یجب أن نحافظ على المناطق المستھدفة، . الناشطة عالمیًّا
یرفض التنقیب عن النفط  KrFوالحزب الدیمقراطي المسیحي 

رة سریعة علینا التقّدم بوتی. في جزر لوفوتن، فیستیرالن وسینیا
 .نحو استخدام مصادر جدیدة للطاقة المتجددة

 

 التوقف عن االتجار بالبشر . 10

م ناس في النرویج أیًضا ھفال. تتطلّب العبودیة الحدیثة تحّرًكا
یرید الحزب . عرضة للعمل القسري واالتجار والدعارة

مساعدة ضحایا االتجار بالبشر من  KrFالدیمقراطي المسیحي 
خالل وحدات شرطة متخصصة، وتدابیر وقائیة كزیادة 

 .المعرفة والتوعیة
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