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Na Uy - đất nước công bằng
Sự chênh lệch giữa những người có đặc quyền về tài chính
và những người bình thường nhất đang tăng lên. Trong khi
những người nghèo khổ hoặc ốm đau bị ảnh hưởng bởi giảm
phúc lợi và sự trợ giúp đang giảm xuống, các chính trị gia cánh
hữu liên tục giảm thuế cho nhóm người có đặc quyền. Nếu
sự chênh lệch bất công này được phép duy trì thì xã hội trong
tương lai sẽ trở nên lạnh lùng hơn.

Đã đến lúc thay đổi. Chúng ta có thể xây dựng một xã hội công bằng
hơn bằng cách sử dụng những phương pháp phe cánh hữu đang áp
dụng để tạo ra một xã hội bất công hơn. Chúng ta cần một hệ thống
thuế phù hợp với mọi người và một xã hội coi trọng mọi công dân.
Biến đổi khí hậu có tính hủy diệt đang diễn ra. Kiểu thời tiết mới của
chúng ta đang gây ra sự tàn phá, nhưng chúng ta không phải là quốc
gia chịu tổn thất nhiều nhất - chính những quốc gia bị tấn công bởi
sự nghèo đói bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta cần đưa ra những
quyết định quan trọng về môi trường ngay bây giờ nếu chúng ta muốn
chấm dứt những biến đổi khí hậu nguy hiểm đang diễn ra. Dầu mỏ đã
đưa Na Uy lên đầu danh sách các quốc gia phát thải, do đó chúng ta
phải chịu trách nhiệm đặc biệt về việc giảm lượng khí thải của riêng
mình. Chúng ta phải giữ dầu khí ở nguyên vị trí của chúng. Biển xung
quanh Na Uy có các vùng dễ bị ảnh hưởng tạo ra tài sản lâu dài mà
chúng ta cần quan tâm.
Cuộc bầu cử sắp tới liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cả bạn và
tôi. Nó liên quan đến tương lai của con cái và cháu chắt chúng ta. Vào
ngày 11 tháng 9 bạn sẽ quyết định việc quan trọng nhất.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22
0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no

