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Panahon na ng pagbabago. Ang mga paraan na ginagamit ng makakanang grupo para 
gawin ang lipunan na lalong hindi makatarungan ay maaari din nating gamitin para 
magkaroon ng mas makatarungan na lipunan. Kailangan natin ng sistema ng buwis na 
maaari para sa lahat at isang lipunan na nagpapahalaga sa lahat ng mamamayan nito.

Ang mga mapaminsalang pagbabagao sa klima ay nangyayari na. Ang mga bagong 
kalakaran ng ating klima ay nagdudulot na ng pagkasira, ngunit hindi tayo ang 
lubhang nagdurusa - ang mga bansa na dumaranas ng kahirapan ang nakakaranas ng 
pinakamatinding epekto. Kailangan nating gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol 
sa ating kapaligiran kung gusto nating itigil ang mapanganib na mga pagbabago na 
nangyayari sa ating klima. Inilagay ng langis ang Norway sa mataas na puwesto sa liga 
ng mga emisyon, kung kaya tayo ang may partikular na tungkuling bawasan ang ating 
emisyon. Kailangan nating panatilihin ang ating langis at gaas sa kinaroronan nito sa 
ngayon. Ang mga karagatan na nakapalibot sa Norway ay nagtataglay ng mahinang 
mga lugar na lumilikha ng mga permanenteng kayamanan na kinakailangan nating 
pangalagaan. 

Ang paparating na halalan ay tungkol sa araw-araw na buhay mo at buhay ko. Ito ay 
tungkol sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Sa ika-11 ng Setyembre ikaw ay 
magdedesisyon kung ano ang pinakamahalaga. 

Dumarami ang mga pagkakaiba ng mga maykaya at karamihan 
sa mga karaniwang tao. Habang ang mga naghihirap o maysakit 
ay tinatamaan ng mga pagbawas sa mga serbisyo na tumutugon 
sa kanilang kapakanan at ang mga tulong na nakalaan sa kanila 
ay unti-unting nauubos, patuloy naman na binabawasan ng mga 
makakanang politiko ang buwis na binabayaran ng mga mayaman. 
Kung itong hindi makatarungan na mga pagkakaiba ay patuloy na 
pinapahintulutan, sa hinaharap, ang lipunan ay magiging malamig 
na lugar. 
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