POLSK

10 dobrych powodów,
by głosować na KrF
1. Wolny czas dla rodzin
Bezpieczne rodziny to bezpieczne dzieci. KrF promuje
silniejsze i bezpieczniejsze rodziny, które mają czas dla
siebie. Każde dziecko jest wyjątkowe i każda rodzina
jest inna. KrF chce dać wolność wyboru i większą
elastyczność rodzinom, aby mogły zorganizować swoje
życie codzienne, mając zapewnione lepsze wsparcie
finansowe, dobre przedszkola i wiele więcej.

6. Współczucie nie zna granic
Nigdy nie powinniśmy być zapatrzeni tylko w siebie.
Mamy obowiązek pomocy najbiedniejszym regionom
świata poprzez pomoc zagraniczną, wymianę handlową, inwestycje i wspieranie przemian demokratycznych. Musimy zagwarantować, aby środki z
pomocy zagranicznej były przeznaczane na edukację,
opiekę zdrowotną i dobre gospodarowanie.

2. Więcej nauczycieli w szkołach
KrF chce szkoły, która dostrzega każdego. Aby mogło
się tak stać, powinno być więcej nauczycieli w klasach,
a także więcej osób różnej profesji i o różnym doświadczeniu zawodowym w szkołach. Szkoła powinna być
miejscem zdobywania wiedzy, ale powinna również
uczyć wartości, które pomogą uczniom radzić sobie w
życiu. KrF będzie kontynuować walkę przeciwko nękaniu w szkołach.

7. Trwałe wartości
Nie możemy traktować naszych wartości, jako czegoś
danego raz na zawsze! KrF chce chronić wartości, na
których zbudowano Norwegię. Musimy wiedzieć, skąd
pochodzimy, aby czuć się pewnie, spotykając nowych
ludzi i nowe kultury. KrF chce społeczeństwa, w którym
jest miejsce na wiarę i duchowość. KrF buduje swoją
politykę na chrześcijańskim spojrzeniu na człowieka,
współczuciu i dobrym zarządzaniu. Istnieją wartości,
które przetrwają.

3. Godność człowieka na wszystkich etapach życia
Wszyscy ludzie są równie wartościowi, bez względu
na ich cechy i zdolności. KrF będzie walczyć o ludzką
godność na każdym etapie życia, od poczęcia do
naturalnej śmierci. Nikt nie powinien być odrzucany ze
względu na swoje cechy! KrF mówi „nie” redukcji ciąży
bliźniaczej i popiera większą pomoc i wsparcie dla
tych, którzy mają dzieci mające szczególne potrzeby.
Jesteśmy za opieką przynoszącą ulgę w cierpieniu na
końcowym etapie życia i sprzeciwiamy się eutanazji.
4. Po stronie tych, którzy tego najbardziej potrzebują
Nikt nie powinien być pozostawiany sam sobie! KrF
chce inkluzywnego rynku pracy, na którym każdy
będzie mógł wykorzystać swoją kreatywność i uzdolnienia. Chcemy stworzyć dobre możliwości leczenia
ludziom cierpiącym na uzależnienia, przede wszystkim
w sektorze non-profit. KrF będzie walczyć z handlem
ludźmi i współczesnym niewolnictwem oraz przeciwdziałać przemocy i znęcaniu się nad dziećmi.
5. Tętniące życiem społeczności lokalne
KrF chce, aby wszystkie regiony uczestniczyły w
życiu kraju! Chcemy polityki rolnej, która przyniesie
zwiększoną produkcję żywności, większy wzrost dochodów rolników i wzmocnioną ochronę ziemi. Potrzebujemy bardziej wszechstronnego rozwoju, bezpieczniejszych dróg i lepszych środków transportu kolejowego,
morskiego i publicznego. KrF chce rozwiązań, które
sprawią, że założenie nowej działalności gospodarczej
będzie przewidywalne i łatwiejsze.

8. Godność dla osób starszych
Osoby starsze stanowią wspaniałe źródło doświadczeń dla społeczeństwa i powinny mieć możliwość
prowadzenia niezależnego, aktywnego i bezpiecznego
życia, ciesząc się zdrowiem tak długo, jak to będzie
możliwe. Gdy tylko osoby starsze będą potrzebować
pomocy, należy zaoferować im opiekę zdrowotną,
odpowiednie zakwaterowanie i dodatkowe wsparcie.
Człowiek powinien móc wieść dobre i znaczące życie,
będąc odpowiedzialnym za siebie i swoje zdrowie,
jeżeli tylko ma odpowiednie środki po temu.
9. Ofensywna polityka klimatyczna
Norwegia musi wziąć odpowiedzialność za zmniejszanie zmian klimatycznych, zarówno redukując naszą
emisję krajową, jak i aktywnie działając na arenie
międzynarodowej. Musimy chronić cenne tereny. KrF
mówi „nie” odwiertom naftowym na Lofotach, Vesterålen i Senji. Musimy przyspieszyć przejście na nowe,
odnawialne źródła energii.
10. Stop handlowi ludźmi
Zjawisko współczesnego niewolnictwa wymaga przeciwdziałania. Ludzie w Norwegii również są narażeni na
takie niebezpieczeństwa, jak praca przymusowa, handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. KrF chce pomóc
ofiarom handlu ludźmi za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek policji i środków zapobiegawczych, takich jak zwiększanie wiedzy i świadomości.

