KLIMA & MILJØ

HELSE

Klima og miljø

ARBEID

SKOLE
Klima og miljø

• Senterpartiet mener at vi må ha
klimakutt med stor effekt som ikke
øker forskjellene mellom folk.

• Vi må kutte utslippene, slik at de som
kommer etter oss også har en god
jord å leve på.

• Senterpartiet vil at Norge skal gå
fremst i kampen mot dårlig klima.

• Vi må ta vare på miljøet og passe på
plantene og dyrene vi har. Spesielt
de artene som er utrydningstruet.

• Senterpartiet vil skape nye jobber
som hjelper oss å kutte klimautslipp.

Klima og miljø

Klima og miljø

• Ikke lete etter mer olje. Hvis vi skal
klare å gjøre noe med klimautslippene må vi slutte å lete etter olje.

• Vi må passe godt på klima og miljø,
være forsiktig med hvor mye vi
forurenser og bruker av naturen.

• Ta vare på naturen. Vi vil ha en
natur for alle, både mennesker og
dyr. Da må vi ta vare på naturen
vår.

• Det må lønne seg å velge
klimavennlig, derfor vil vi ha
klimabelønning hvor klimaavgiften
deles likt på alle.

• Buss som går. Vi vil at alle skal
komme seg dit de vil. Vi vil ha bedre
kollektivtrafikk, som buss, tog og
ferge.

• Vi vil samarbeide om å finne lure
løsninger for å få fort slutt på
oljeutvinning på en trygg måte.

Klima og miljø

Klima og miljø

KULTUR & FRITID

VERDEN
Klima og miljø

• Slutte å lete etter mer olje og gass
• Gjøre det dyrere å forurense og
billigere å velge grønt
• Beskytte utrydningstruede arter i
norsk natur, som ulv og gaupe.

Klima og miljø
• Vi vil gjøre det enklere og billigere å
ta valg som er bra for miljøet.
• Finne opp teknologi og løsninger
som gjør at vi kan få mindre klimagassutslipp og skape nye jobber i
Norge.
• Jobbe for at mindre søppel og plast
havner i naturen og havet, og rydde
opp mer av plasten som allerede er
i havet.

Klima og miljø

• Rødt vil effektivisere norsk vannkraft for å bygge ut grønn industri.
Vi vil trappe ned olje og gassindustrien.

• Kutte 55 prosent av de norske
klimagassutslippene innen 2030.
Et klimabudsjett skal vise hvordan
vi skal nå målet.

• Vi vil arbeide for renere hav med
mindre plast, og hjelpe fattige land
med å samle plast før det havner i
havet.

• Rødt vil at de som forbruker mest
skal betale mest, slik at alle kan
leve mer miljøvennlig.

• Skape flere jobber i klimavennlige
næringer. Industrien og nye grønne
næringer skal vise vei.

• Vi vil fortsette å selge norsk olje og
gass, slik at andre land kan legge
ned kullkraftverk.

• Rødt vil ta vare på verdifull nedbygging av natur og vil ha nasjonale
verneplaner for naturen.

• Gjøre det lettere å ta klimavennlige
valg. Det skal bli enklere å reise
kollektivt og leve mer bærekraftig.

• Vi vil sikre at de som forurenser
også må betale for å få ryddet opp
etter seg.
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Helse

• Senterpartiet vil at vi skal ha
både små og store sykehus rundt
omkring i hele Norge.

• Senterpartiet vil at vi skal ha både
små og store sykehus rundt omkring
i hele Norge.

• Det må bli gratis å gå til legen helt til
du er 18 år, altså to år lenger enn det
er i dag.

• Psykisk helse er veldig viktig for oss,
alle skal få riktig hjelp hvis de trenger
det.

• Alle som trenger noen å snakke med
skal få det. Vi må ha flere psykologer
som kan være der når man trenger
det.

• Bruke mer penger på psykisk helse
og ha flere tilbud for ungdom.

• Vi vil at de som er syke skal få rask og
god hjelp uansett hvor de bor.

Helse

• Norge skal fortsette å ha et av
verdens beste helsesystemer, gode
sykehus og profesjonelle leger.

Helse

• Vi vil gjøre det billigere å gå til
tannlegen for alle, sånn at alle
tør å smile.

• Vi vil gjøre det billigere å gå til
tannlegen for alle, sånn at alle tør å
smile.

• Vi vil at mennesker som er pysisk
syke skal få bedre hjelp, slik at de
får det bra.

• Biler gir luftforurensning og
skummel skolevei. Sykkelveier
må bygges og bilene må kjøre mye
saktere forbi skolene!

• Vi vil ha bedre skolehelsetjeneste
på alle skoler, så alle har en
helsesykepleier tilgjengelig.

Helse

• De som er psykisk syke må lett og
raskt få hjelp.

Helse

• Få minst 500 flere helsesykepleiere,
slik at elever får god og tidlig hjelp
når de trenger det.

Helse
• Du og dine foreldre, skal få velge
hva slags hjelp du skal få og hvor
du skal få den, uten at det koster
mer penger.
• Gjøre mer for barn og gi raskere
hjelp til barn og unge som sliter med
vonde følelser og tanker.
• Bruke ledige plasser hos private
leger og sykehus slik at flere får
hjelp og færre må vente lenge på
behandling.

Helse

• Rødt vil beholde og styrke
lokalsykehus og lokale
fødeavdelinger over hele landet.

• Hjelp som er der når du trenger det,
uansett hvor du bor eller hvor mye
penger du har.

• Vi vil at alle sykehus, både offentlige
og private, skal brukes, slik at folk
kan få raskere behandling enn i dag.

• Rødt vil at tannlegebehandling
skal være gratis, fordi tennene er
også en del av kroppen.

• Vi trenger et krafttak for psykisk
helsehjelp - tidlig innsats, kort vei til
hjelp og sterkere ettervern.

• Rødt vil at helsevesenet skal være
offentlig, og vil ikke ha kommersielle
aktører i velferdstjenester.

• Gi mer penger til sykehusene, og
satse på sterke lokalsykehus i hele
landet. Det skaper trygghet for alle.

• Vi vil at det skal lages medisiner
og vaksiner i Norge, slik at vi får
dette raskt dersom det kommer
en ny pandemi.
• Vi vil ha sykehus i nærheten av der
folk bor, i tilfelle det skjer en ulykke,
eller om man skal få barn.
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• Senterpartiet vil at flest mulig skal
ha en trygg jobb å gå til hver dag.
• Vi vil bruke den unike naturen vår til
å skape norske jobber og verdier.
• Senterpartiet ønsker at du skal kunne bli hva du vil.
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Arbeid

• Alle som kan, skal jobbe. Å ha en jobb
når man er voksen er viktig, fordi det
gir fellesskap og inkludering.
• Mennesker med funksjonsnedsettelser eller andre
utfordringer, må få tilrettelagte
arbeidsplasser.
• Vi må ha mange, ulike arbeidsplasser, slik at alle kan jobbe med
det de ønsker.

Arbeid

Arbeid

• SV vil at kvinner og menn skal få lik
lønn for likt arbeid. Sånn er det
ikke i dag.

• Vi vil at alle, uansett, skal kunne
delta i samfunnet, jobbe og gjøre
frivillige aktiviteter på lik linje.

• Vi vil at alle som vil skal få
muligheten til å ha en hel og fast
stilling.

• Vi vil at alle skal ha tid til andre ting
enn jobb. Foreldre med barn under
12 skal få en ekstra ferieuke.

• Vi vil at de som jobber i en bedrift
skal få være med å bestemme over
arbeidsplassen sin.

• Det skal være enkelt å få fast
jobb og ikke være bare være
vikar hele tiden.

Arbeid
• Rødt ønsker hele og faste
stillinger, og å begrense deltid og
midlertidighet. Vi vil forby
bemanningsbransjen.
• Rødt vil at flere skal være
organisert i fagforeninger slik at de
kan påvirke egen arbeidssituasjon.
• Vi vil innføre 6 timers arbeidsdag
slik at flere kan jobbe og færre blir
utslitte og utbrente.

Arbeid
• Arbeid til alle er jobb nummer én
– skape flere jobber
• Inkludere flere i arbeidslivet og få
flere unge i jobb
Et tryggere, og mer organiserte
arbeidsliv, kamp mot arbeidslivskriminalitet
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• Gi dem som lager sin egen jobb lik
rett til sykepenger og pensjon.
Nå får de mindre enn folk som
jobber for andre.
• Nye jobber skal ikke forurense,
men helst hjelpe oss å kutte
klimagassutslipp.
• Ta bort unødvendige regler for de
små bedriftene.

Arbeid
• At alle skal ha en trygg og god
jobb å gå til.
• Gjøre det enklere å starte egen
bedrift slik at det blir flere
arbeidsplasser.
• Støtte de som mister jobben og
trenger hjelp til å finne en ny.

Arbeid
• Det må bli lettere å komme i
arbeid, også for de som ikke kan ha
en full jobb. Alle må få bruke
sin arbeidsevne.
• Flere må få nødvendig opplæring og
hjelp for å kunne komme i jobb, slik
at de kan tjene egne penger.
• Alle som jobber skal ha en trygg
arbeidsplass. Vi vil styrke
A-krimsentrene sånn at ingen
utnyttes av arbeidsgivere
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• Senterpartiet vil ha en god skole, der
du kan få lære og utvikle deg i ditt
eget tempo.

• Vi vil at 1.klasse skal være et år
med mest lek, slik at overgangen fra
barnehage til skole ikke blir for stor.

• Senterpartiet mener at skolen
må bli mer praktisk, og ønsker oss
derfor MINDRE testing og MER
læring.

• KrF vil ha mer fysisk aktivitet i skolen, og flere voksne som kan være
der for barna når de trenger det.

• Senterpartiet vil at skolen skal være
gratis for å gi alle et godt skoletilbud.

Skole
• Vi vil at skolefritidsordningen skal
være gratis for alle barn i Norge.
• Vi vil ha en mer variert skoledag,
slik at man får mer tid til praktiske
fag og uteundervisning.
• Vi vil at det skal være større plass
å leke på i friminuttene og gratis
skolemat, sånn at man lærer bedre.

Skole
• Rødt vil ha leksefri skole fordi vi
mener lekser er unødvendig,
urettferdig og stjeler ungdommers
fritid.
• Rødt ønsker flere lærere per elev og
mindre nasjonale prøver og
standardiserte tester.
• Rødt vil at alle som går yrkesfag på
videregående skal ha lovfestet rett
til lærlingplass.

• Vi vil ha en mobbefri skole. Alle
skal ha det bra på skolen og
sammen med klassekameratene
sine.

Skole
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Skole

• Hver elev skal ha lærere med riktig
utdanning i all undervisning.
• Elevene skal få velge mer selv,
for eksempel noen fag fra femte
klasse.
• Barn fra familier med dårlig råd må
få gå gratis i barnehagen og på SFO
eller AKS.

Skole

• Hvis man er sulten så er det vanskelig å lære. Derfor vil vi ha gratis,
sunn skolemat for alle.

• Alle elever skal ha flinke lærere
med riktig og nok utdanning i
fagene de underviser i.

• Det er viktig å ha tid til andre ting
enn skole. Derfor vil vi ikke ha
heldagsskole eller flere prøver.

• Du skal få tilpasset opplæring og
utfordringer basert på hvor god du
er i fagene.

• Biler gir luftforurensning og skummel skolevei. Sykkelveier må bygges
og bilene må kjøre mye saktere
forbi skolene!

• Ingen skal bli mobbet og alle skal ha
det fint på skolen.

Skole
• En mer praktisk skole, og flere
kvalifiserte lærere med bedre tid.
• Vi vil ha et fagarbeiderløft og
innføre en læreplassgaranti slik at
unge kan komme raskt ut i jobb.
• Mer desentralisert utdanning.
Flere skal kunne ta utdanning
nært der de bor, og utdanne flere
lærer og sykepleiere.

Skole
• Ingen skal behøve å bytte skole
fordi de blir mobbet, da er det heller
mobberne som må bytte skole.
• Elever skal selv få bestemme
hvilken skole de vil gå på, uten
innblanding av politikere.
• Vi vil at sidemål i skolen skal være
valgfritt og at du selv skal bestemme
om du vil ha det eller ikke.
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Kultur og fritid

• Vi vil gjøre prisen for å delta på
kulturskolen billigere, og sørge for
flere plasser og et bedre tilbud.

• Vi vil ha et fritidskort slik at alle
kan være med på fritidsaktiviteter
uavhengig av de voksnes økonomi.

• Mange forskjellige aktiviteter der
du bor. Alle skal ha muligheten til å
drive med det de brenner for.

• Senterpartiet vil opprettholde et
stort og inkluderende idrettsliv
over hele landet.

• Alle er vi forskjellig, og alle har
ulike interessefelt. Derfor vil KrF
ha mange ulike kulturtilbud i hele
landet.

• Kulturskolen og skolen bør
samarbeide, slik at barn får bedre
mulighet til å delta i kunst- og
kulturaktiviteter.

• Vi vil ikke ha en heldagsskole, fordi
vi mener at barn og unge selv må få
gjøre det de selv vil på fritiden sin.

• Flere møteplasser og støtte for dem
som driver med dataspill og e-sport.
E-sport bør også være et valgfag.

Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kultur og fritid

• Vi vil ha flere plasser i kulturskolen,
og det skal være gratis å være med.

• Det skal være enkelt for både barn
og eldre å få oppleve kultur.

• Vi vil gi alle barn og unge et kort som
gir billigere eller gratis tilgang på
fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

• Minoriter skal kunne møte og bruke
sin egen kultur og sitt eget språk.

• Barn og unge skal kunne delta i
fritidsaktiviteter lokalt, uavhengig
av hvor mye penger foreldrene
tjener.

• Vi ønsker at så mange som mulig
skal være fysisk aktive, samtidig
som vi gir rom til de som vil satse
på idrett.

• Vi vil at alle kommuner skal ha
fritidstilbud for barn og unge, der
barn selv kan si hvilke aktiviteter de
ønsker.

Kultur og fritid
• Rødt vil lovfeste retten til fritidsklubber over hele landet.
• Rødt vil satse på breddeidrett og
bruke mer penger på utbygging og
vedlikehold av idrettsanlegg.
• Rødt vil ha billigere billetter til
kulturarrangementer for barn og
unge.

• Det skal være enkelt å lage film,
dataspill, bøker og musikk i Norge .

• De som lager kulturopplevelser skal
snakke med barn og unge, slik at
unge får være med å bestemme.
• Vi vil være med å utvikle
dataspilling som sport i Norge, der
man har steder å møtes og kan ha
konkurranser.

Kultur og fritid
• Jobbe for at flere, særlig barn og
unge, får mulighet til å delta i
kulturaktiviteter.
• Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, satse på flere nærmiljøanlegg
og egenorganisert idrett.
• Det må være så billig som mulig å
delta i idrett. Alle skal få mulighet til
gratis lån av utstyr

Kultur og fritid
• Vi vil at frivillige lag skal betale
mindre avgifter, og heller bruke sine
penger på aktiviteter for barn og
unge.
• Vi vil at gaming skal kunne gjøres
i e-sportklubber, og trene og
konkurrere på samme måte som
andre idrettslag.
• Vi vil at barn og unge i fattige familier
skal få hjelp, slik at de kan være med
på kultur- og fritidsaktiviteter.
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• Senterpartiet sier NEI til EU og EØS,
fordi vi vil at Norge skal bestemme
over seg selv.
• Vi mener at Norge må ha et sterkt
norsk forsvar som jobber godt på
land, i luft og på sjø.
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Verden
• Norge må bruke penger på å hjelpe
fattige andre steder i verden. Dette
kalles bistand, og KrF vil ha mer av
det.
• Alle barn, uansett hvor de bor, må ha
mulighet til å gå på skole! Vi vil støtte
skoleprosjekter i fattige land.

VERDEN
Verden

• Gi mer penger til klimabistand, altså
til fattige land som trenger støtte for
å kutte utslipp.
• Ha felles regler med andre land som
gjør at mennesker kan handle og
reise så fritt som mulig.
• Forby atomvåpen.

• Koronakrisen har rammet mange
fattige land enda hardere enn Norge,
og vi må derfor dele vaksinene våre
med dem.

Verden
• SV vil at Norge skal jobbe for at
atomvåpen blir forbudt i hele
verden.
• Vi vil at Norge skal ta imot flere
flyktninger som lever med krig
og terror.
• Vi vil at fattige land skal få tilgang
på koronavaksinen.

Verden

Verden

Verden

• Norge skal jobbe for fredelige
løsninger mellom land. Sivile må
beskyttes og uenighet må løses
tidlig.

• Store problemer løser vi best
sammen. Derfor vil vi jobbe
sammen med andre land for felles
politikk og løsninger.

• Vi må samarbeide med andre land
for at jorden, naturen og dyr skal få
det bedre.

• Vi vil samarbeide med andre land
om å passe på hverandre i tilfelle
det blir krig eller noen prøver å
angripe oss.

• Vi må vite mer om forbrytelser mot
barn i krig og hvem som gjør det.

Verden

• Vi vil hjelpe til med å skape jobber,
skoler og teknologi slik at de som
bor i fattigere land kan greie seg selv.

Verden

• Rødt er mot krig, og vil ikke at Norge
skal delta i angrepskrig. Rødt vil
melde Norge ut av Nato.

• Samarbeide med andre land i
organisasjoner som FN og NATO
for å bekjempe krig og terror.

• Vi vil hjelpe folk som flykter fra krig
og katastrofer, så flere kan starte
nye liv i nærområdet.

• Rødt er mot norsk medlemskap i EU
og vil si opp EØS-avtalen til fordel
for en handelsavtale.

• Bruke mer penger på å hjelpe
personer i nød, bekjempe ulikhet i
verden, og kutte utslipp.

• Vi vil hjelpe barn i land med krig og
fattigdom så de ikke blir utsatt for
vold eller at de blir giftet bort.

• Rødt vil ha en solidarisk
innvandringspolitikk, og vi vil
bedre rettighetene til asylsøkere
og mennesker på flukt.

• At Norge leder an i det internasjonale
klimaarbeidet og gjøre klima til
hovedprioritet i utenrikspolitikken.

• Vi vil gjøre det lettere for u-land
å selge varer til Norge, så de kan
tjene penger og bygge opp sin egen
velferd.

