حزب دينك Denk -
بقيادة :فريد أزاركان

 أزمة كورونا:ز
ز
ه أمور ثانوية أمام
يجب توسيع حزم المساعدات الخاصة بأزمة كورونا .واالعتبارات المالية ،مثل االنضباط يف الميانية ،ي
القلق عىل الناس واالقتصاد.
ً
إنشاء بنية تحتية يمكن استخدامها ز يف األزمات ،ويجب زيادة سعة المستشفيات ،ويجب أيضا إنشاء قوة طوارئ قابلة للعمل
الفوري.

 الرعاية الصحية:يجب أن تأخذ الرعاية الصحية ز يف االعتبار الثقافات والخلفيات المختلفة ،لم يعد ُيسمح للمستشفيات باإلفالس دون رقابة.

ن
الصح:
التأمي
ي
ز
الصح ،تخفيض مبلغ المخاطر الخاصة ز يف الرعاية الكاملة لكل شخص ،مع تخفيض أقساط
التأمي
سيتم إلغاء الزيادة ز يف
ي
ز
ز
وتضمي جميع منتجات العناية بالفم األساسية ز يف الحزمة األساسية.
الصح بشكل كبي،
التأمي
ي

 رعاية الشباب والرعاية الصحية النفسية:يجب أن ى
تتلق البلديات موارد كافية ألداء مهام رعاية الشباب بشكل صحيح.
وجعل رعاية الصحة النفسية ورعاية اإلدمان ر
أكي سهولة من خالل االستثمارات وتقصي قوائم االنتظار ،والمزيد من الوقاية
من ر
التشد.

 اإلسكان:سيكون اإلسكان العام ز يف شكل إسكان جيد وبأسعار معقولة للجميع مهمة أساسية للحكومة.
وجعل اإليجارات متوسطة المدى تندرج تحت نظام النقاط ،وإلغاء زضيبة نقل الملكية ،وتقييد اإليجارات المؤقتة .والرهن
ً
ً
العقاري بدون فوائد سيكون خيارا متاحا للجميع.

 العمل الدائم والعمل المرن والعمل الحر:ز
ز
التأمي ضد
تحفي العقود الدائمة من خالل نظام المكافآت وعكس سهولة الفصل ،وتقييد تكديس العقود المؤقتة وجعل
العاملي لحسابهم الخاص وجعله إلز ً
ز
اميا.
العجز ميسور التكلفة لألشخاص

ن
األدن لألجور:
 الحدز
ز
زيادة الحد ز
القانون لألجور.
األدن
االجتماع والحد
األدن
ي
ي

 معاشات تقاعدية:للمسني الضعفاء ،ووقف الزيادة المتسارعة لسن المعاش الحكوم .إدخال معدل فائدة ر
ز
أكي
المزيد من األموال لدعم الدخل
ي
ر
ر
لمؤش المعاشات التقاعدية .وتعويض القوة الشائية لكبار السن الذين لم يتم فهرسة معاشهم التقاعدي.
واقعية

 البدالت نوالضائب:
إصالح نظام البدالت المعقد .من خالل دمج البدالت زف بدل االحتياجات األساسية وخفض المعدل المنخفض ز
لضيبة
ي
القيمة المضافة.
إعادة توزي ع الدخل من خالل إعادة إدخال نظام المستويات األربعة .أيضا تخفيض ز
الضائب ر
للشكات الصغية والمتوسطة.

ن
يب:
 التهرب الض يتجب األرباح زف الخارج وتمتلك أقل المقومات ى
ز
الب ز
ى
ر
لليخيص ز يف
ي
ي
يب بشدة ،والتعامل مع الشكات ي
معالجة التهرب الض ي
هولندا ،وجرائم ذوي الياقات البيضاء.

 التعليم ورعاية األطفال:ٌ
بتكافؤ الفرص لجميع األطفال والشباب ،وتخصيص المزيد من المال للتعليم وإلغاء نظام القروض .وإيقاف ى
ىز
اليبية
االليام
ز
للمعلمي .ورعاية أطفال مجانية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
المعادية لإلسالم ،ومنح رواتب أفضل

 المناخ والطاقة:العمل عىل سياسة مناخية واقعية .مع مزيد من التكاليف المناخية ر
ز
المواطني .وتوليد  %100من الطاقة
للشكات ،وأقل عىل
من مصادر متجددة بحلول عام 2050

 رن
وجي:
النيت
اتخاذ تدابي بعيدة المدى للحد من أعداد ر
اليوة الحيوانية ،وتكثيف الزراعة وتعزيز المناطق الطبيعية عالية الجودة.
ىً
كيلوميا ز يف الساعة ز يف هولندا.
إعادة الشعة القصوى ل 130

 الهجرة والتكامل:ز
ر
أول هو االستقبال ز يف المنطقة .عقد المزيد من االتفاقيات
سياسة لجوء أكي إنسانية وقائمة عىل التضامن يف هولندا ،بهدف ي
حول هذا الموضوع مع دول عىل الحدود الخارجية ،مثل االتفاق ز
األورون وتركيا.
بي االتحاد
ي

 التنوع والشمولية:ز
قواني صارمة ،وتخصيص  1مليار يورو لمكافحة
إنهاء عدم المساواة المؤسساتية ز يف األعمال التجارية والحكومة مع فرض
ز
ز
التميي العنضي ،وجعل ر
التميي.
الشطة تركز عىل

األورون:
 االتحادي
ً
يجب أن نصبح ر
األورون
أكي اتحادا عندما يتعلق األمر بالشؤون الخارجية وحقوق اإلنسان والعقوبات .ويجب منح اليلمان
ي
ً
مقدما.
المزيد من الصالحيات ،ويجب عدم حرمان أي دولة مرشحة من العضوية

 الديمقراطية:ُ
ز
القواني ضد الدستور ويتم انتخاب رؤساء البلديات من قبل سكان البلديات.
تنشأ محكمة دستورية يختي فيها القضاة

 األمن والعدالة:ز
إيجاد توازن ز
التميي والقتل القصد وإساءة معاملة األطفال.
بي القمع والمنع ،بما ز يف ذلك أحكام أعىل بكثي لجرائم
استثمارات كبية للعمل مع الشباب لمنع خروجهم عن المسار ،وإلغاء حظر اليقع.

 المخدرات:ز
تقني أي شكل من أشكال المخدرات القوية.
تنظيم التسامح مع القنب ،جنبا إل جنب مع سياسة تثبيط قوية .وال يجوز

 الخصوصية الرقمية:ز
ز
التمييية؛ عدم السماح للحكومات ر
تميي خامل باستخدام خوارزميات
والشكات بتطبيق
استحداث حظر عىل الخوارزميات
مبهمة.

