حزب منتدى الديمقراطية – Forum van Democratie
بقيادة :رتيي باوديت

الينامج االنتخاب لحزب منتدى الديمقراطية الذي ز
خيت
ييعمه رتيي باوديت؟ (حزب عنرصي كحزب  PVVبقيادة ر
ما هو ر
ري
فيلدرز)

 أزمة كورونا:ر
ال يريد الحزب وجود صندوق أوروب لمواجهة كورونا؛ وسيتم تعويض ر
الت
الشكات
ر
ي
الصغية والمتوسطة المتضرة عن الخسائر ي
تكبدتها خالل أزمة كورونا ،والتطعيم ليس إلزاميا.

 الرعاية الصحية:أساس.
كاف لكل مريض ،وتقليل تكاليف األدوية بشكل
ستكون االستشارة متاحة مع الطبيب العام مع وقت ٍ
ي

ر ز
الصح:
التأمي
ي
يتم تخفيض المبلغ المقتطع "المخاطر الخاصة" إىل  200يورو فقط.

 رعاية األطفال والعناية بالصحة النفسية:ر
قصي األمد لقوائم االنتظار الطويلة ر يف الرعاية النفسية.
الوطت وإيجاد حل
يتم تنظيم وتمويل رعاية ا ألطفال عىل الصعيد
ر
ي

 السكن:ً
اجتماعيا .يجب عىل وزير اإلسكان معالجة النقص ر يف
يجب أن يكون بناء المساكن رس ًيعا وتخصيص  %30فقط من المنازل لإليجار
ميلك ر
المساكن .وال توجد إعانات لجعل ر ر
رر
المبتدئي من رضيبة نقل الملكية.
أكي استدامة .وإعفاء

ر ز
والعاملي لحسابهم الخاص:
 العمل الدائم والعمل المرنالبيوقراطية ر
سيتم تخفيف حق ر
الصغية والمتوسطة .إلغاء التنظيم
للشكات
الشكات
ر
الصغية والمتوسطة بالفصل ،الحد من ر
ر
رر
الخاص بقانون عالقات العمل ( .)DBAوال يوجد ر ر
للعاملي لحسابهم الخاص.
ام
تأمي إلز ي

ز
األدب لألجور:
 الحدال يريد منتدى الديمقراطية زيادة الحد ر
االنتخاب.
األدب لألجور ولم يرد ذكره ر يف البيان
ي

 المعاشات التقاعدية:ً
يقابل االنخفاض ر يف المعاشات التقاعدية؛ جزئيا زيادة ر يف معاشات الدولة.

 الرسوم اإلضافية زوالرصائب:
ر
الضائب ستنخفض ،وسيتم تخفيض رضيبة القيمة المضافة من  21إىل  19بالمائة ومن  9إىل  6بالمائة.

ز
يب:
 التهرب الرص ر ياالنتخاب.
لم يتم مناقشته ر يف البيان
ي

 التعليم ورعاية األطفال:رر
المعلمي وتخفيض أعباء العمل ،والمزيد من التعليم الخاص ،وإعادة تقديم المنحة األساسية للتعليم.
رفع رواتب

 الفن والثقافة:ر
ر
الثقاف سمة منتظمة ر يف المدارس ،وحماية
مجاب إىل المتاحف ،وستصبح الموسيق والتعليم
سيحصل الهولنديون عىل دخول
ي
ي
ر
ر
الكالسيك الجديد.
المباب الحكومية عىل الطراز
التاريخ الهولندي :وبناء
الياث
ي
ي
ي

 المناخ والطاقة:ّ
ر
ُ
ر
بيت .تغادر هولندا
هولندا لن تتخلص من الغاز وتستثمر يف الطاقة النووية .ولم يعد ينظر إىل ي
ثاب أكسيد الكربون عىل أنه ملوث ي
ر
ينق أزمة المناخ).
اتفاقية باريس للمناخ
ي
وتنه اتفاقية المناخ والطاقة ،وسيتم إلغاء قانون المناخ( .منتدى الديمقراطية ي

 النيي ر زوجي:
ر
وجي الحديثة ً
معايي النيي ر ر
األلماب.
بناء عىل النموذج
المزيد من
ر
ي

 الهجرة واالندماج:رف حالة ر ر
الياع ،يكون للقانون الهولندي األسبقية عىل التعاليم الدينية ،وإلغاء اتفاقية شنغن وإعادة الضوابط عىل الحدود.
ي
ر
سيأب إىل هولندا وعندما يفشل االندماج ،فإن اليحيل
من
بنفسها
هولندا
وتقرر
اء
الخض
البطاقة
عىل
المهاجرون
العمال
يحصل
ي
هو الحل ،ويجب توسيع مخطط اليحيل الحاىل وجعله ر
أكي جاذبية.
ي
ً
ر
ه االستقبال يف المنطقة .لن يكون خيار القدوم إىل هولندا أوال ثم التقدم بطلب للحصول
ستكون نقطة البداية لسياسة اللجوء ي
عىل اللجوء هنا ً
متاحا .يمكن للناس التقدم بطلب للحصول عىل اللجوء خارج هولندا وانتظار القرار هناك .وسيتلق حاملو اإلقامة
ً
لطالت اللجوء األولوية ر يف مساكن اإليجار
األصىل .لم يعد
الموجودون حاليا ر يف هولندا إقامة مؤقتة تهدف إىل العودة إىل بلدهم
ي
ي
االجتماع.
ي
وسيتوقف الوصول إىل الخدمات االجتماعية .ولن يؤدي الحصول عىل االقامة الدائمة إىل الحصول عىل الجنسية.

 التنوع والشمولية:ر
الت
ه المنصوص عليها يف قانون حماية القيم الهولندي ،ولن يكون هناك دعم للمؤسسات ي
ال تنوع قشي ،والقيم الهولندية ي
تقوض الياث الهولندي.

األوروب:
 االتحادري

ً
األوروب ،ويجب أن يكون االستفتاء ممكنا التفاقيات التجارة متعددة
المزيد من االتفاقيات التجارية دون تدخل من اإلتحاد
ي
األطراف.

 الديمقراطية:األوروب ،وكذلك من المحكمة
سيكون هناك استفتاء ُملزم عىل انتخاب رئيس البلدية وليس تعيينه .وستنسحب هولندا من االتحاد
ي
رر
لالجئي.
الجنائية الدولية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان واتفاقية األمم المتحدة

 األمن والعدالة:را تب أعىل ر
لشطة الشوا رع ،ومزيد من أحكام السجن والتقليل من أحكام خدمة المجتمع ،ومراقبة الحدود للتصدي للجريمة
واإلرهاب.

 المخدرات:سيتم ر ر
تقني المخدرات الخفيفة "الحشيش والماريغوانا".

 الخصوصية الرقمية:ر
ر
ر
مبت عىل
يجب أن تحد الحكومة من
يعت أن الينامج ي
جمع البيانات .األمان والخصوصية إلزاميان يف تطوير اليامج الجديدة ،هذا ي
ً
َ
فكرة أنه يجب أن يكون آمنا بدال من النظر إىل األمان بعد ذلك.

