
Dành cho đa số 
- không phải cho thiểu số! 

Vietnamesisk



Tất cả mọi người đều phải có cơ hội bình đẳng để có thể đồng thời 
gặt hái thành công và được giúp đỡ khi cần. Đó không phải là thực 
trạng chúng ta thấy ngày nay. Quá nhiều điều tốt đẹp đến với những 
người vốn đã được hưởng nhiều nhất. Chúng ta cần một xã hội công 
bằng và thân thiện với môi trường, cả trên phạm vi địa phương, quốc 
gia và toàn cầu. Chúng tôi muốn bảo vệ những điều tốt đẹp nhất của 
xã hội Na Uy - ít sự khác biệt, tỷ lệ thất nghiệp thấp và những cộng 
đồng vững mạnh. Chúng ta cần phải giảm thiểu những cách biệt, 
tăng cường phúc lợi và giải quyết tình trạng nghèo đói. 

Khủng hoảng về khí hậu và sự tàn phá thiên nhiên đang đe dọa toàn 
bộ tương lai của chúng ta, vì những lợi ích ngắn hạn đang được coi 
trọng hơn môi trường. Giải pháp cho những khủng hoảng mà chúng 
ta hiện đang đối mặt phải là một kế hoạch toàn diện và công bằng 
cho khí hậu cũng như nền công nghiệp. Một kế hoạch mà cùng với 
những khoản đầu tư đáng kể sẽ đề ra các nhiệm vụ cho nền công 
nghiệp trong những năm tới. Chúng ta sẽ thay đổi để đất nước Na 
Uy trở thành một quốc gia tiên phong thúc đẩy thế giới phát triển theo 
hướng thân thiện với môi trường và khí hậu. 

Đã đến lúc phải có một chính sách kinh tế hoàn toàn mới. Một chính 
sách có thể giải quyết khủng hoảng khí hậu và đồng thời có thể giảm 
tình trạng bất bình đẳng cũng như xử lý vấn đề thất nghiệp. Kế hoạch 
của đảng SV để có được sự biến chuyển công bằng và hài hòa với 
môi trường chính là về sự hy vọng và thay đổi. Chúng ta sẽ giảm bớt 
những cách biệt, xây dựng nền công nghiệp, đồng thời chia sẻ lợi 
ích cũng như các gánh nặng. Khi đó, chúng ta phải gạt sang một bên 
những chính sách có hại cho môi trường, xa rời xã hội và độc đoán 
mà chính phủ hiện đang theo đuổi. Chúng ta sẽ xây dựng đất nước 
này trở thành quốc gia hài hòa với môi trường và dành cho số đông 
người dân - chứ không phải có hại cho môi trường và chỉ dành cho 
một số ít người.
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