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 ھاوقت آزاد برای خانواده 1.
ھای سالم خانواده حامی KrF. کنندھای سالم فرزندان سالم تربیت میخانواده

فرد تمام کودکان منحصربھ. و قوی است کھ برای یکدیگر وقت آزاد دارند
خواھد آزادی انتخاب و انعطاف می KrF. ھا متفاوتھستند و تمام خانواده

ھای مالی بھتر و ھا بدھد تا بتوانند با حمایتبیشتری بھ خانواده
ھای مثبت دیگر، زندگی روزمره ھای خوب و بسیاری جنبھکودکستان

 .خود را سازماندھی کنند

 

 افزایش معلمان مدارس. 2
KrF برای اینکھ این اتفاق بیفتد، . خواھد کھ ھمھ را ببیندای میمدرسھ

ھای درس باشند و افراد بیشتری با سابقھ معلمان بیشتری باید در کالس
مدرسھ باید محلی برای . ای متنوع در مدارس مشغول بھ کار شوندحرفھ

آموزان بیاموزد کھ در زندگی ھایی نیز بھ دانشکسب دانش باشد اما ارزش
 .با زورگویی ادامھ خواھد دادبھ مبارزه  KrF. بھ درد آنھا بخورد

 

 کرامت انسانی در تمام مراحل زندگی. 3
ھایی کھ دارند، از ارزش یکسانی ھا و تواناییھمھ افراد، فارغ از ویژگی

برای حفظ کرامت انسانی در تمام مراحل زندگی، از  KrF. برخوردارند
بھ ھیچ کس نباید . لحظھ تشکیل نطفھ تا مرگ طبیعی، مبارزه خواھد کرد

بھ سقط برای کاھش  KrF! خاطر خصوصیاتی کھ دارد کنار گذاشتھ شود
ھا و گوید و بھ افزایش کمکھای چندقلویی نھ میتعداد جنین در بارداری

ما . گویدھا برای افرادی کھ کودکان با نیازھای خاص دارند بلھ میحمایت
و بھ کشتن گوییم ھای بدون درد در مرحلھ پایانی زندگی بلھ میبھ مراقبت

 .گوییماز روی ترحم نھ می

 

 .طرفدار کسانی کھ بیشترین نیاز را دارند. 4
شمول خواھان یک بازار کار ھمگان KrF! ھیچ کس نباید کنار گذاشتھ شود

ما . است کھ در آن ھمھ بتوانند خالقیت و استعدادھای خود را بھ کار گیرند
د مبتال بھ سوء مصرف ھای درمانی خوبی را برای افراخواھیم گزینھمی

مواد ارائھ دھیم، بھ ویژه خدماتی کھ توسط بخش غیرانتفاعی سازماندھی 
کند و با داری مدرن مبارزه میبا قاچاق انسان و برده KrF. شودمی

 .نمایدخشونت و سوء استفاده از کودکان نیز مقابلھ می

 

 اجتماعات محلی پر جنب و جوش . 5
KrF ما خواھان یک سیاست ! ھمھ مناطق کشور مشارکت کنند خواھدمی

کشاورزی ھستیم کھ افزایش تولید مواد غذایی، بھبود رشد درآمد برای 
ما بھ توسعھ بیشتر . کشاورزان و تقویت حفظ زمین را بھ ارمغان بیاورد

ھای جایگزین بھتر برای حمل و تر و سیستمھای ایمنشبکھ باند پھن، جاده
 KrF. ھای حمل و نقل عمومی نیاز داریمیایی و سایر روشنقل ریلی، در

اندازی کسب و کارھای جدید را قابل خواھد کھ راهھایی میجایگزین
 .بینی و آسان نمایدپیش

	
	شناسھمدردی مرز نمی. 6

ما نباید ھیچ گاه فقط بھ داخل کشور خود نگاه کنیم؛ ما مسئولیت داریم از 
گذاری و حمایت از سرمایھ ھای خارجی، تجارت،طریق کمک

ھای ما باید کیفیت کمک. دموکراسی، بھ فقیرترین مردم جھان کمک کنیم
ھای بھداشتی و خارجی را آن قدر باال ببریم کھ بھ سمت آموزش، مراقبت

 .حاکمیت خوب پیش برود

 

 ھای ماندگارارزش. 7
ھایی ارزشخواھد می KrF! ھای خود را نادیده بگیریمتوانیم ارزشما نمی

ایم تا ما باید بدانیم از کجا آمده. را کھ نروژ بر آنھا بنا نھاده شده حفظ کند
ای جامعھ KrF. ھای جدید در امان باشیمھا و فرھنگدر رویارویی با انسان

 KrF. خواھد کھ در آن جایی برای ایمان و معنویت وجود داشتھ باشدمی
ت نسبت بھ بشریت، ھمدردی ھای خود را بر اساس دیدگاه مسیحیسیاست

ھایی است کھ ماندگار اینھا ارزش. کندھا تدوین میو پاسداری از ارزش
 .خواھد بود

 

 کرامت برای سالمندان. 8
سالمندان یکی از منابع بزرگ جامعھ ھستند باید بتوانند زندگی مستقل، 

ھر . فعال و ایمنی داشتھ باشند و تا ھر زمان کھ ممکن است سالمت بمانند
ھای بھداشتی، زمان کھ سالمندان بھ کمک نیاز دارند، باید مراقبت

اگر فردی از منابع . ھا بھ آنھا ارائھ شودپرستاری مناسب و سایر مساعدت
داری توأم با الزم برخوردار است، باید بتواند زندگی خوب و معنی

 . پذیری برای خود و سالمت خود داشتھ باشدمسئولیت

 

 ھاجمی برای اقلیمھای تسیاست. 9
ھای داخل کشور و ھم با مشارکت نروژ باید ھم از طریق کاھش آالیندگی

المللی، بھ مسئولیت خود برای کاھش تغییرات فعاالنھ در عرصھ بین
با  KrFپذیر محافظت کنیم و ما باید از مناطق آسیب. اقلیمی عمل کند

ر ا باید روند عبوم. استخراج نفت در لوفوتن، وسترالن و سنیا مخالف است
از وضعیت فعلی و استفاده از منابع نوین انرژی تجدیدپذیر را سرعت 

 .ببخشیم

 

 توقف قاچاق انسان . 10
مردم نروژ نیز در معرض کار . داری مدرن نیازمند اقدام عملی استبرده

د از طریق خواھمی KrF. گری قرار دارنداجباری، قاچاق انسان و روسپی
واحدھای تخصصی پلیس و اقدامات پیشگیرانھ مانند افزایش 

 .سطح دانش و آگاھی، بھ قربانیان قاچاق انسان کمک کند
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