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یہ تبدیلی کا وقت ہے۔ بائیں بازو کی طرف سے معاشرے کو غیر منصفانہ بنانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے 
جا رہے ہیں ہم معاشرے کو زیادہ منصفانہ بنانے کے لیے ہم ان ہی کو یکساں طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں 

ایک ایسے ٹیکس سسٹم کی ضرورت ہے جو ہر کسی اور معاشرے کے لئے کام کرے جہاں اسکے تمام شہریوں 
کی قدر ہو۔

 
تباہ کن موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ہمارے موسم کے نئے انداز پہلے ہی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، 

لیکن اسے سب سے زیادہ برداشت کرنے والے لوگ ہم نہیں ہیں - بلکہ غربت زدہ ممالک ہیں جن پر اس کا سب 
سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اآب و  ہوا میں ہو رہی خطرناک تبدیلوں کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی وقت اہم 
ماحولیاتی فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ تیل نے ناروے کو اخراج کی لیگ میں سب سے اوپر رکھ دیا ہے، لہذا 
اس سے ہم پر اپنے اخراج میں کٹوتی کرنے کی مخصوص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں تیل اور گیس کو وہیں 

رہنے دینا چاہیے جہاں یہ موجود ہیں۔ ناروے کے ارد گرد موجود سمندر ایسے زد پذیر علاقوں پر مشتمل ہے جو وہ 
مستقل اثاثے بناتے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 

اآئندہ انتخابات اآپ اور میری دونوں کی روزمرہ کی زندگیوں سے متعلق ہیں۔ یہ ہمارے بچوں اور پوتے/ پوتیوں کے 
بارے میں ہیں۔ 11 ستمبر کو سب سے زیادہ اہم فیصلہ اآپ کریں گے۔ 

 
  

مالی مراعات یافتہ اور سب سے زیادہ عام لوگوں کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہو رہا 
ہے۔ جبکہ غریب یا لاغر افراد بہبود میں کمی کا سامنا کر رہے ہیں اور دستیاب امداد میں 
کٹوتی کی جا رہی ہے، دائیں بازو کے سیاست دان اشرافیہ کی طرف سے ادا کردہ ٹیکسوں 

میں مسلسل کٹوتی کر رہے ہیں۔ اگر ان غیر منصفانہ اختلافات کو جاری رکھنے کی اجازت 
دی جاتی ہے تو کل کا معاشرہ ایک سرد مقام بن جائے گا۔  
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