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Partiet De Kristne
kombinerer liberalismens respekt for
enkeltmennesket med tradisjonelle
kristne verdier, som respekt for livet,
valgfrihet og ansvar og omsorg for sin
neste, og vil skape et samfunn som er
fritt og trygt for alle – uansett hvem du
er eller hvor du kommer fra. Les hele
vårt program på www.dekristne.no.
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PDK Sarpsborg vil:
• KJEMPE FOR BARNET
I MAMMAS MAGE
• STÅ OPP FOR ISRAEL
• SI JA TIL BÅDE MOR OG FAR
• GI DEG OG DINE STØRRE VALGFRIHET
• FORENKLE LOVER OG REGLER
• STYRKE FORSVARET OG
TRYGGE GRENSENE
• MELDE NORGE UT AV EØS
• SI TYDELIG NEI TIL POLITISK ISLAM
• GJØRE DET ENKLERE
FOR NÆRINGSLIVET
• BYGGE VEIER UTEN BOMPENGER
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Her er noen av grunnene til at du
bør stemme på Partiet De Kristne!
Inger Marit Sverresen
Butikkeier/pensjonist (70)
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Partiets kjernesaker er drivkraften bak mitt politiske
engasjement. I lokalpolitikken er jeg opptatt av at hele
Sarpsborg skal være tilgjengelig for alle, uten bompenger og
høye parkeringsavgifter som skremmer folk bort. Mennesker
må oppleve seg ivaretatt og trygge. Dette gjelder barn, unge,
voksne og eldre.

Stein Ove Hansen
Verktøyselger (64)
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Jeg vil at vi skal ta godt vare på landet vårt. Vår kultur og væremåte
har utviklet seg gjennom århundrer og er en skatt det må hegnes om.
Vår kristne arv, som har sin opprinnelse i Bibelen, må stå fast. Familien må
ivaretas. Det ufødte liv skal få se dagens lys, det tradisjonelle ekteskapet
skal prioriteres. Rettsvern og ytringsfrihet må styrkes i møte med ny
teknologi, særlig med tanke på overvåking og frihetsberøvelse.

Birger Ivar Myrvoll
Leder innen bygg og eiendom (19)
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Jeg er opptatt av at alle skal inkluderes og ha muligheten
til å skape et levende samfunn for seg selv og andre, uten
et tyngende byråkrativelde. Det bør legges til rette for lokalt
næringsliv og infrastruktur – uten bruk av bompenger.
Videre ønsker jeg økt satsing på private skoler og barnehager
velkommen. Individets uavhengige rett til å delta i livet må stå
sterkere enn retten til selvbestemt abort.

Det frie vesten med liberale demokratier, markedsøkonomi og menneskerettigheter er
verdenshistoriens overlegne suksess – bygget på et kristent fundament med respekt for livet,
individet og mangfoldet. Verdikonservative politikere vil fortsette å bygge samfunnet nedenfra på
et sundt normgrunnlag. Vi vil flytte ressursene ned til borgerne, og gi rom for valgfrihet. Staten skal
sikre trygge rammer og frihet for individets utfoldelse, og heise flagg for nasjonal selvråderett. En klok
politiker legger rammevilkår for at enkeltmennesket kan blomstre, og de utslåtte kan reise seg.
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Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på
tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for
enkeltmennesket og et praktisk ansvar for sin neste.
JA til både mor og far!

JA til trygge grenser!

Sterke krefter vil svekke biologiske bånd og
gjøre barn til en handelsvare på voksnes
premisser. Men et ekteskap skal være en
pakt mellom en mann og en kvinne, og barn
skal ha rett til sin egen mor og far og sine
egne biologiske røtter. Vi vil derfor si nei til
eggdonasjon, surrogati og alle former for
kunstig befruktning som innebærer å hente
inn arvemateriale fra andre enn mor og far selv.

Norge er et rikt land med lange tradisjoner for
gjestfrihet og raushet. Slik skal det også være i
framtiden! Men det går an å ha et varmt hjerte
og fortsatt holde hodet kaldt. PDK vil hjelpe
nødstilte der det monner mest, styrke det norske
forsvaret dramatisk, og sørge for at vi får tilbake
kontrollen over egne grenser – både politisk og
militært. Slik trygger vi evnen til å hjelpe mennesker i nød også i kommende generasjoner.

Nei til Sharia i Norge!

Ja til livet – hele livet!
I et trygt og velfungerende samfunn burde retten
til å leve være gitt. Partiet De Kristne vil ta kampen
for at alle i Norge skal ha den mest selvfølgelige
rett til et rikt og fullverdig liv, fra unnfangelse til
naturlig død.

JA til et fritt og selvstendig
Norge!
Norge skal være en fri og selvstendig nasjon
også i framtiden. Vi vil derfor si et tydlig nei
til EU og andre overnasjonale organisasjoner
som flytter makt ut av landet og over til andre
organer. Vil vil også si opp EØS-avtalen til fordel
for mer oversiktlige handelsavtaler mellom
Norge og andre enkeltland.

Det er et bærende prinsipp i
vår kultur at den samme loven
gjelder for alle. Og slik skal det
forbli. PDK vil derfor motsette
seg alle former for Sharia på
norsk jord. I Norge er det norsk
lov som gjelder for alle, uansett
tro, etnisistet eller kulturell
bakgrunn.

Full støtte til Israel!
Midt i et turbulent område, omgitt av erklærte
fiender, ligger Israel som et lysende eksempel
på frihet, vekst og demokrati. Partiet De Kristne
vil med sterk og tydelig stemme stå opp for
Israels rett til å eksistere i fred og frihet, og tale
deres sak i alle relevante fora. Vi begynner med
å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til
Israels hovedstad Jerusalem, og stanse den
økonomiske støtten til terrorister.

Vil du bli medlem?
Ta kontakt!
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Din sjekkliste
ER PDK PARTIET

NEI til bompenger
Norge har så lenge vi var et fattig
land, hatt råd til å bygge både veier
og jernbaner. På grunn av oljefondet
har vi råd til å bygge infrastruktur
i Norge uten ekstra skattelegging.
Bompenger er en av de dyreste
former for innkreving av skatter, og
rammer urettferdig. Vi sier NEI til
bompenger.

JA til rett linje gjennom
Østfold
JA til rett linje gjennom Østfold, til
Gøteborg. Raskeste vei mellom to
punkter er den rette linje. Analyser
for dobbeltspor gjennom byene har
tredoblet seg i milliardklassen for
billigste alternativ, før det er påbegynt.
Det er ingen skam å snu. PDK vil ha
utredet rett linje gjennom fylket.

NEI til Bypakke 2
PDK mener denne saken må opp til
ny behandling. Her skal bilister være
med og betale i dyre dommer for at
kollektivtilbudet skal bli bedre, mens
bilister fortsatt må belage seg på
køkjøring. Dette sier vi nei til.

FOR DEG SOM BOR I SARPSBORG?

JA til et levende sentrum
Sarpsborg kan ikke være innestengt
av en bomring, og det må være mulig
å parkere i byen uten at en skal føle
seg flådd. Nå elimineres muligheter
for gratis parkeringsplasser i stor stil,
dette er ikke å øke tilgjengeligheten
for folk til byen. Parkeringsavgifter må
ned, og det må bli flere gratisplasser.
Byen må ikke være preget av
klimahysteri!

JA til et levende landbruk
Dyrkbar jord må vernes.
Beredskapslagre av både såkorn og
matkorn er viktig. Vi ønsker større
muligheter for parseller hvor private
kan dyrke sine egne grønnsaker.

Fokus på oppvekst
PDK ønsker fokus på gode
oppvekstvilkår for barn og unge.
Styrke familiene ved å gi nybakte
foreldre tilbud om foreldrekurs.
Jordmødrene må få mer ressurser
slik at de kan følge opp mødre
som nettopp har født. Og eldre må
oppleve seg ivaretatt og trygge selv
om helsa svikter.

Partiet De Kristne Sarpsborg
c/o Inger Marit Sverresen
Sætrefaret 17, 1708 SARPSBORG
inger.marit.sverresen@dekristne.no
Les mer på: www.dekristne.no
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