ر
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حزب
بقيادة:
جيس كالفر
ي

بوتية رسيعة .إن صياغة حلول لمشاكل اليوم لم تعد أسهل
"نحن نعيش يف عالم مربك حيث تتبع
التغييات بعضها البعض ر
ر
من ذي قبل".
 -1نتصدى ألزمة المناخ
 -2بيئة صحية
 -3الزراعة المستدامة والطعام الجيد
 -4تعزيز القطاع العام
 -5العمل الجيد هو األساس
 -6بناء مجتمع واحد
تغيي أوروبا
ف
ونساهم
الدول
التضامن
 -7ندافع عن
ر
ي
ي
 -8اقتصاد أخض للجميع
 -9تعليم جيد لكل طالب
 -10قيمة الفن والثقافة
نحم الديمقراطية
 -11معا
ي
 -12نكافح من أجل السلم واألمان
 -13سيادة القانون تحمينا جميعا

ر
والتميي:
 نحارب العنضيةالكثي من الناس سماعها منذ وقت طويل.
توجد عنضية مؤسساتية يف هولندا .هذه ليست رسالة لطيفة إنها رسالة لم يرد
ر
الت يروي ها الملونون ،نرى مدى عمق العنضية يف
ولكن كمجتمع ،لم يعد بوسعنا تجاهله .عندما نستمع إل القصص ي
هولندا ،يف تاريخنا ،حكومتنا ،أحيائنا ،مدارسنا .وعىل الرغم من قلة عدد األشخاص الذين يتعمدون العنضية ،فإننا نعيش يف
بق العنضية حية.
نظام ي ي

 -المشاركة للجميع ر يف العمل والدخل العادل:

توفي حد األجور األدن للجميع ،ورفع القيمة الدنيا للعمل لتصبح  14يورو يف الساعة.
العمل عىل ر
مناسبة الضائب مع مستوى الدخل بحيث أن أصحاب الدخل المنخفض يتوجب عليهم دفع ضائب أقل.
تمكي العمل جزئيا من الميل ،وفيات أمومة ّ
وأبوة أطول ( 9أسابيع لألمهات و 3أسابيع لآلباء)
ر
حصول الشباب عىل  10آالف يورو عند بلوغ سن  18يمكن استخدامها للدراسة أو البدء بعمل تجاري
الكبية عىل سداد ديونهم
مساعدة أصحاب الديون
ر

 سياسة الهجرة اإلنسانية والعادلة:الناس يف جميع أنحاء العالم يفرون من الحرب واالضطهاد .ومن الظروف الرهيبة ،ليس لديهم خيار سوى مغادرة الميل
واألرسة واألصدقاء والمهن واألحالم والبحث عن الحماية يف مكان آخر GroenLinks .مليم بالسالم والعدالة يف جميع
كثي من األحيان.
آمني يف بلدهم .ولألسف ،ليس هذا هو الحال اآلن يف ر
أنحاء العالم ،حت يتمكن الناس من أن يكونوا ر
ولذلك فإننا نكافح من أجل سياسة إنسانية وعادلة للجوء والهجرة.

ّ
يمكن ألي شخص يبحث عن الحماية من الحرب واالضطهاد أن يجد مسكنا يف هولندا .لن نعيد أحدا إل بلد ال يعد فيه
ا
الوضع آمنا .نحن نضمن إجراءات لجوء رسيعة وعادلة ونستثمر يف االندماج لنصبح جزءا كامًل من المجتمع .تتطلب سياسة
اللجوء والهجرة العادلة أيضا الوضوح بالنسبة لألشخاص الذين ال يحق لهم اللجوء .يتم اصطحابهم برسعة وإنسانية إل
لالجئي داخل
الالجئي ويليمون بالتوزي ع العادل
الت يقيم فيها العديد من
بلدهم
ر
ر
األصىل .نحن نقدم المساعدة للمناطق ي
ي
أوروبا.

 من أجل سياسة دولية عادلة:تساهم هولندا ف إيجاد حلول عادلة ر
ألكي الياعات اضطرابا .تتطلب الحروب (األهلية) الطويلة يف أفغانستان واليمن وليبيا
ي
األورون واألمم المتحدة دورا رائدا.
االتحاد
فيها
يلعب
دولية،
سالم
وسوريا وساطة
ي
تعمل هولندا عىل تعزيز األمم المتحدة .نحن نطالب بالشفافية والجودة واالستقاللية لمنظمات األمم المتحدة .يف ظل
هذه الظروف ،سيتم منح منظمة الصحة العالمية ( )WHOتمديدا لتفويضها إلجراء المزيد من األبحاث الخاصة بها وتقديم
يعت أن األزمات الصحية العالمية ،مثل كورونا ،يمكن معالجتها بشكل أرسع وأفضل.
المشورة للحكومات .وهذا ي

