
 

 دلیل برای رای دادن بھ حزب خلق مسیحی   ۱۰
 

 با ھم برای کرامت انسانی   -- حزب خلق مسیحی  
 

 های ماندگار ارزش .1
توان  ها را ن�ها بنا شدە محافظت کند، چرا که این ارزشهایی که نروژ بر پا�ه آنخواهد از ارزشحزب خلق مس�� �

ی ها�مان را �شناس�م، در برخوردها�مان با افراد و فرهنگبدی� انگاشت. ا�ر ر�شه ف اعتماد به نفس ب�ش�ت های جد�د ن�ی
ت ارزش �ه و مبا�ش ، خ�ی ف آیندە هستند. خواه�م داشت. کرامت ا�سایف  هایی برای ساخنت

 ها  زمان و آزادی انتخاب برای خانوادە .2
. راە  پاسخ حزب خلق مس�� به خانوادە هایی که فرزندان کوچک دارند  �راست است: زمان ب�ش�ت و آزادی انتخاب ب�ش�ت

. خانوادەهای �کدستحل خواهد به  نه اینکه مدی��ت شوند. حزب خلق مس�� �  -ها با�د تق��ت شوند ساخته کم�ت
 ست. اش اها آزادی انتخاب بدهد، تا هر ک� بتواند راە حل هایی را انتخاب کند که متناسب با خود و خانوادەخانوادە

 ای دوستدار افراد مسن جامعه .3
خطر باشد.  حزب خلق مس�� معتقد است وقت آن رس�دە است که از کسایف که از  پ�ی شدن در نروژ با�د راحت و یب 

ف دل�ل حزب خلق مس�� خواهان حما�ت اختصا� از �ستگان  سالمندان خود مراقبت � کنند قدردایف شود. به همنی
ش فضاهای خانه سا  لمندان با�د ادامه �ابد و خدمات مراقبت در خانه با�د تق��ت شود.  است. گس�ت

4.  
گ

 کرامت ا�ساین در تمام ابعاد زند�
 برای کرامت ا�سایف مبارزە خواه�م کرد. هیچ کس نبا�د کنار گذاشته  

گ
همه مردم ارزش برابر دارند. ما در تمام مراحل زند�

ست که فرزندایف با ن�ازهای و�ژە دارند. ما به شدت با اتانازی و شود! حزب خلق مس�� خواهان حما�ت به�ت از کسایف ا
ی ارزش جنگ�دن را دارد!  تضع�ف حما�ت قانویف از کودکان متولد �شدە مخالفت �  کن�م. هر تپش قليب

 صنعت و ا�جاد شغل  .5
� کاری هستند. حزب خلق مس�� در جهت دخ�ل کردن مردم ب�ش�ت 

گ
ی کار خواهند کرد. امروز �س�اری از مردم خارج از زند�

ی با ب�کاری و اخراج همراە بودە است. ما با�د مردم را به کار برگردان�م.  ها، همهبرای �س�اری از خانوادە  گ�ی
 هایی که ب�ش از همه ن�ازمند هستند  همسویی با آن .6

د که ب�ش�ت در جامعه آس�بحزب خلق مس�� طرف کسایف را � انتفا� و پذیر هستند. ما از نقشگ�ی آف��نان غ�ی
داوطلبانه مراقبت از کسایف که به سوء م�ف مواد مخدر دچار هستند، کودکان و کار جوانان حما�ت خواه�م کرد. این  

ی و کمک به مردم در �ک وضع�ت آس�ب  پذیر مهم هستند.  موارد برای پ�شگ�ی
 به مدرسهانتقال خوب از مهد کودک  .7

وع خوب مدرسه، پا�ه و اساس سا  کودک است. حزب خلق مس�ْ� بزرگساالن قابل اعتماد  ل�ش
گ

های �س�ار مه� در زند�
ی در مدارس و مهد کودک خواه�م سال اول مدرسه را با �ک کالس پ�ش د�ستایف جا�گ��ن کن�م که خواهد. ما �ها �ب�ش�ت

 کنند.  در آن بازی، امن�ت و روابط نقش کل�دی را بازی �
 جوامع مح� پر جنب و جوش   .8

خواه�م که منجر به افزا�ش تول�د مواد خواهد از کل کشور استفادە کند! ما کشاورزی قابل دوا� �حزب خلق مس�� �
ف  ، درآمد به�ت برای کشاورزان و حفاظت به�ت از زمنی های کشاورزی شود. این امر اشتغال را در �ا� کشور فراهم  غذایی

های حمل و نقل عمو� خواهد. ما راە حلهای امن و �ک شبکه ر�� توسعه �افته �خلق مس�� جادە خواهد کرد. حزب
� پهن باند در �ا� کشور را �  خواه�م. به�ت و دس�ت

 جسورانه و مسئوالنه  س�است اقل�� .9
ف محافظت کند. بحران اقل�� در د خواهد برای �سلحزب خلق مس�� � رجه اول بحرایف برای فقرا در های آیندە از زمنی

ای ها هست�م. ما با�د با قطع انتشار گازهای گلخانهجهان است. مردم مجبور به فرار هستند، و ما مسئول کمک کردن به آن
ف  ات اقل�� کمک کن�م.  در داخل کشور و مشارکت فعال بنی  المل�، به متوقف کردن تغی�ی

�ه هیچ مرزی ندارد   .10  خ�ی
ش از حد از خود را�ف باش�م! ما مسئول�ت دار�م که به فقرا و آزارد�دگان جهان کمک کن�م. حزب خلق  ما هرگز نبا�د ب�

 کند!  بین�م که تفاوت ا�جاد �های توسعه را حفظ کند، ز�را �خواهد سطح باالی کمک و بودجهمس�� �

 


