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يف  ،D66نعتقد أنه يجب منح كل فرد يف هولندا فرصة عادلة .هل تذهب إىل المدرسة وتعمل بجد؟ عندها يمكنك العثور
عىل وظيفة جيدة ومنل ،وتحصل عىل مستقبل ر
مشق .أينما ولدت أو أي عمل يقوم به والديك.
كثن من الشباب ل يستطيعون العثور عىل منل .يف كثن من األحيان ل يزال األطفال متخلفون عن الركب يف المدرسة .ل
يتمتع المعلمون ً
دائما بالحرية للقيام بعملهم بشكل جيد .الختالفات يف بلدنا آخذة يف الزدياد .بي الفقراء واألغنياء .بي
األشخاص ذوي التدريب للممارسة والتدريب النظري .بي األشخاص الذين ولدوا يف هولندا واألشخاص الذين قدموا من
أماكن أخرى.

 فيوس كورونا:تسبب فنوس كورونا فجأة يف توقف بلدنا .يمرض بعض الناس .آخرون يفقدون أحباءهم .أو يفقدون وظيفتهم .أما يف
مجال الرعاية الصحية ،يجب عىل الناس مواصلة العمل الجاد .ويحتاج المعلمون إىل التدريس بطرق جديدة.
كثن من الناس عىل استعداد يف أي وقت لمساعدة هولندا خالل هذا الوقت الصعب .ل يمكن أن نحصل عىل منتجات
مهمة فقط مثل األدوية من رشكة واحدة أو من بلد واحد .ألننا نريد أن نصنع منتجات بأسعار رخيصة .يعد الفنوس سبباً
ً
إضافيا لعمل  D66بجد.
من أجل فرصة عادلة لمستقبل جيد للجميع .ما نريده للمستقبل منذ عام  ،2017تشارك  D66يف الحكومة .نحن فخورون
الت ذهبت للتعليم .تم بناء العديد من المنازل .لقد عقدنا اتفاقيات حول المناخ ،من
بأشياء كثنة .مثل األموال اإلضافية ي
ر
الت تعود بالفائدة عىل الشباب وكبار السن.
أجل هولندا أنظف وأكن صحة .وعقدنا اتفاقيات حول المعاشات ي
ر
ر
شء ،فإن أرب ع سنوات من الحكم قصنة
التعاون مهم جدا بالنسبة لنا .يف السياسة ،مع الناس ،مع الشكات .لكن لتغين كل ي
الننامج ما نريد القيام به خالل السنوات األرب ع القادمة.
للغاية .لم ننته بعد .يصف هذا ر

 نبدأ ًدائما من هذه األفكار الخمسة:
 -1نؤمن بأن الناس يستحقون تكافؤ الفرص.
 -2نحن نؤمن بأن الناس يجب أن يكونوا قادرين عىل تقرير حياتهم بأنفسهم.
 -3نريد التفكن يف المستقبل يف كل قرار.
 -4نعتقد أن عىل الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل الجميع.
 -5نعتقد أن عىل هولندا أن تتعاون مع بقية العالم.

 -ما سنعمل عليه:

ً
 -1يجب أن يتلق كل طفل أفضل تعليم .فال يتعلمون فقط العد والكتابة ،بل يتلقون الرياضة والموسيق أيضا .مع وجبة
غداء صحية مجانية .ستكون رعاية األطفال مجانية .بهذه الطريقة ،يتعلم كل طفل اللغة يف مرحلة مبكرة ويتعلم األطفال
ً
اللعب ً
معا .يحصل المعلمون عىل رواتب أفضل .يجب أن نقدم منحا دراسية ليكون الجميع قادرين عىل الدراسة.
 -2ستقوم هولندا بنويد أوروبا بمعظم طاقة الرياح .سنفعل ذلك بآلف من توربينات الرياح يف البحر .حت عام ،2025
سنستخدم مواد خام جديدة أقل بنسبة  %30من غاز الننوجي.
ً
جميعا أن نكون أصحاء عىل قدم المساواة .سنقوم باستثمار األموال يف كل ما يجعل الفروق أقل.
 -3سوف نضمن أنه يمكننا
.
.
.
سنساعد الناس بالرياضة والحياة الصحية هواء نظيف يف البيئة طبيب أو مقدم رعاية قريب من المنل نريد أن نمنع
األمراض المزمنة والسمنة.
ً
ا
 -4كل من يريد العمل يستحق عمل جيدا .منح عقود دائمة .إذا لم يكن لديك عمل ،يمكنك الحصول عىل مساعدة لتعلم
ر
شء جديد .سنتوقف عن الرسوم اإلضافية المعقدة ،مثل تلك الخاصة برعاية األطفال .يحصل كل هولندي عىل خصم
ي
ً
صاف ثابت إذا كنت تكسب القليل جدا .بهذه األموال يمكنك ،عىل سبيل المثال ،دفع تكاليف الرعاية أو
يت أو مبلغ
ٍ
ضر ي
اإليجار أو رعاية األطفال.
 -5كثن من الناس ل يمكنهم العثور عىل منل ميسور التكلفة .لهذا السبب سنقوم ببناء مليون منل جديد .يتعي عىل
جمعيات اإلسكان دفع ضائب أقل.
ر
الت تمن عند توظيف
 -6ل مكان للعنرصية والتمين يف بلدنا .يجب أن يعامل كل شخص بنفس المعاملة .الشكات ي
األشخاص سيتم تغريمها بشدة.
ً ً
ً
دروسا يف اللغة عىل الفور وأن يتمكنوا من
 -7نقدم للذين يفرون من الحرب والعنف مكانا آمنا هنا .ومن المهم أن يتلقوا
ً
العمل .عىل سبيل المثال ،يمكنك التحدث إىل معلم طفلك أو الذهاب إىل المدرسة بنفسك .هناك حاجة أيضا إىل الناس
للحضور والعمل هنا بشكل مؤقت .يف البناء ،عىل سبيل المثال ،يف البيوت البالستيكية الزراعية لدينا أو يف التمريض .نريدهم
أن يكونوا قادرين عىل القدوم إىل هولندا بأمان وبشكل مؤقت.
 -8يجب أن يحصل كل فرد عىل نفس الفرص .سواء كنت ذكرا أو ر
أنت .يجد بعض الناس صعوبة يف العثور عىل عمل .عىل
سبيل المثال ،كبار السن أو النساء الحوامل أو األشخاص الذين يأتون من مكان آخر .سيتم تغريم ر
الشكات ووكالت التوظيف
الت تمارس التمين.
ي
 -9تريد  D66أن يكون األشخاص قادرين عىل اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن حياتهم بقدر اإلمكان .نريدهم أن يكونوا قادرين
عىل الختيار عندما يموتون .ونحن نؤيد حرية تحديد النسل ،ونريدك أن تكون ً
قادرا عىل رؤية طبيبك للحصول عىل حبوب
اإلجهاض.
 -10يتعي علينا استثمار المزيد من األموال يف المهام العامة .مثل العاملي يف مجال الرعاية الصحية والمعلمي وضباط
ر
الشطة.

محام لكل من يحتاج.
 -11سنستثمر الكثن من األموال يف دولتنا الدستورية ،عىل سبيل المثال المحكمة ومساعدة بتوكيل
ٍ
ا
ً
ر
أمواًل إضافية عىل سالمتنا .نعتقد أن ر
األكن ضامة يف التعامل مع أخطر الجرائم.
الشطة يجب أن تكون
نحن أيضا ننفق
 -12نعتقد أنه من المهم أن يتمكن الناس من المشاركة يف النقاش وصنع القرار حول السياسة وبلدنا.
نحم حقوق الناس وخصوصياتهم عند استخدامهم لإلنننت .كمثال حي استخدام  Googleأو Facebook
-13
ي
الشكات عىل البتكار والحفاظ عىل البيئة .هذا أفضل للمستقبل .عندما تقوم ر
 -14نحن نساعد ر
أكن ،ستدفع
الشكة بتلوث ر
ا
أمواال ر
أكن ،هذا عادل.
 -15نحن فخورون بأن هولندا تتعاون بشكل جيد مع البلدان األخرى لفنة طويلة .سوف نستمر يف ذلك .تغن المناخ
الت نحتاج إىل العمل عليها مع أوروبا.
والتعامل مع الالجئي من الموضوعات ي

