Livet bør beskyttes fra unnfangelse til naturlig død
Barn skal, så langt det er mulig, få vokse opp med
begge sine biologiske foreldre
Det tradisjonelle ekteskapet må fortsatt ha en
juridisk særstilling
Staten skal være samfunnets tjener, ikke dets herre
Forsvar og Heimevern må få det de trenger av utstyr
og mannskap for å sikre Norges grenser
Veinettet i Norge skal bygges uten bruk av bompenger
Det skal være full frihet til å starte friskoler i Norge,
og pengene skal følge elevene (rettferdig finansiering)
Det skal ikke være egne Sharia-lover i Norge
Deler av oljeformuen bør brukes til investeringer i
kunnskap og infrastruktur med tanke på framtiden
Norsk næringsliv må bli uavhengig av oljenæringen
Det må bli enklere, billigere og raskere å få saker
gjennom offentlig forvaltning
Norge må beskytte grensene mot alle typer invasjon
Norge skal klart og tydelig støtte Israels rett til å
eksistere i fred og trygghet

Partiet De Kristne Balsfjord
Grønnvollveien 18, 9050 STORSTEINNES
torselse@yahoo.com
Les mer på: www.dekristne.no

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle
kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for enkeltmenneske og et
praktisk ansvar for sin neste.
Eiendomsskatt

Torleif Selseng
Pensjonist (f. 1956)
Jeg er opptatt av trosfriheten i landet vårt. Frihet og
trygghet for alle betyr også frihet til å praktisere sin tro så
lenge den ikke fordrer handlinger som bryter med norsk lov.
Vi vil bevare og beskytte kristenarven og løfte
kristendommen frem i det offentlige rom i kommunen vår.

Arlene Marie Hansen
Pensjonist (f. 1949)
Familien er samfunnets viktigste byggestein. Biologi og
tilhørighet er viktig, og det må vi verdsette. PDK vil kjempe for
de ufødte barna, si ja til både far og mor, og beholde mann og
kvinne som de eneste kjønnsbegreper. Det tradisjonelle
ekteskap har hatt, og bør fortsatt ha, en juridisk særstilling i
samfunnet vårt.

Arnulf Hole
Rådgiver (f. 1962)
Landbruket er en viktig næring i Balsfjord. Vi må jobbe for
å opprettholde flest mulig bruk. PDK vil gjøre det enklere å
starte nye bedrifter i Balsfjord.
4 Gudmund Marinius Bratteng, (f. 1938) Storsteinnes, 5 Geir Hallvard Holmstad, (f.
1972) Storsteinnes, 6 Florencia Mongas Selseng, (f. 1967) Storsteinnes, 7 Linda Alise
Lyshaug (f. 1964) Nordkjosbotn.
Den 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.

Eiendomsskatten er en urettferdig skatteordning og skal trappes ned i perioden og
på sikt fjernes.

Arbeidsmiljø
Balsfjord kommune skal være en god
arbeidsgiver. Loven må følges i alle
ansettelsesforhold, for både vanlige
arbeidstakere og lærlinger.

Ja til livet – hele livet!
I et trygt og velfungerende samfunn burde
retten til å leve være gitt De Kristnes
Ungdom 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.

Skolestrukturen
Dersom Malangseidet skole blir nedlagt, ser
vi det som en naturlig løsning at det bygges
en ny fellesskole for hele Malangen. Vi er
positive til friskoler.

«Balsfjord for framtiden»
Kommunen bør starte et bosetningsprosjekt
for hele kommunen og søke om
prosjektmidler. Kommunen må jobbe aktivt
for et attraktivt sentrum på Storsteinnes.

Rusproblematikk
PDK vil bevilge mer penger til rehabilitering
i private tiltak som f. eks. Evangeliesenteret.

Helse
Behandling av psykisk syke må ivareta hele
mennesket, også det åndelige. Pasienter
skal ha fritt valg av samtalepartner,
sammenlignbart med fritt sykehusvalg.
Bemanningen i hjemmesykepleien og
hjemmehjelpen må økes for å lette presset
på korttidsplassene og sykehjemmene.
Legekontoret på Meistervik må bestå med
tanke på sykehjemmets behov, mulig ny
skole (helsesøstertjeneste) og befolkningsøkning.

Samferdsel
Kommunen må kreve bedre veistandard
på fylkesveiene. Et minimum må være at
alle veier tåler nødvendig transport, f. eks.
rutebuss, utrykningskjøretøy og
næringslivets kjøretøy. Vi stiller oss bak
resolusjonen fra PDK Troms og Finnmark
ang. bygging av jernbane i landsdelen.

Landbruk
PDK Balsfjord vil ta vare på matjorda og
bidra til å øke matvareproduksjonen i
kommunen. Kommunen trenger en egen
landbruksavdeling for jord- og skogbruk
med tilstrekkelig antall stillinger.

Beredskap
Kommunen må sørge for tilstrekkelig
beredskap, også når det gjelder
matforsyning.

