
DEN MÅ VINNES I HVER GENERASJON

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.

Frihet
er ingen selvfølgeFrihet
er ingen selvfølgeFrihet
er ingen selvfølge

• SI NEI TIL VINDMØLLEPARKER PÅ LAND
• BYGGE VEIER UTEN BOMPENGER 
 ELLER VEIPRISING
• 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 
• MELDE NORGE UT AV EØS 
• SI TYDELIG NEI TIL POLITISK ISLAM
• GJØRE DET ENKLERE FOR NÆRINGSLIVET
• VERNE OM MATJORDA

PDK Haugalandet vil: 
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Her er noen av grunnene til at du 
bør stemme på Partiet De Kristne!

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.

Svein Harald Varne
Elektriker (f. 1957)

I Karmøy kommune vil vi: Åpne for privat bygging av nytt 
sykehjem i Skudenes. Støtte videreutvikling av Karmsund Havn, 
inkludert utbygging på Husøy. Vi vil prioritere nødvendige 
oppgraderinger av veinettet i tilknytning til dette. Ved 
nybygging av skoler og barnehager må fremtidig behov 
vurderes nøye, slik at vi ikke bygger med overkapasitet. I denne 
sammenheng må vi ta hensyn til friskoler og private barnehager.

Jorunn Elisabeth Skjevheim
Hjelpepleier/gårdbruker (f. 1956)

I Vindafjord kommune vil vi: Øke bemanning på 
sykehjemmene. Bygge gang og sykkelvei fra Knapphus til 
Nedre Vats. Fullføre gang og sykkelvei langs E134. Stimulere til 
bustadbygging i sentrale strøk langs E134. Legge til rette for, og 
stimulere til, næring i alle bygdene. Videreføre ordningen med 
SLT-koordinator. Beholde legekontoret i Vikedal.

Øystein Bjøndal Lund
Bibellærer (f. 1966)

I Haugesund kommune vil vi: Opprette et byombud, et 
uavhengig rådgivende organ med mulighet til å se på enkeltsaker. 
Ombudet skal kunne gi hjelp og veiledning til innbyggere 
som mener seg uriktig eller urettferdig behandlet. Nedbygge 
overkapasitet i barnehagene. Legge til rette for friskoler. Legge til 
rette for næringsvekst både i sentrum og på Raglamyr. 

Her er noen av grunnene til at du 
bør stemme på Partiet De Kristne!
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Vil du bli medlem? 
Ta kontakt!

NEI til vindkraft 
Vi vil bevare vår natur, inkludert dyre- og 
fugleliv. Vi sier nei til all vindkraft i våre 
kommuner, og vil dekke inn øket kraftbehov 
ved å modernisere turbiner i eksisterende 
vannkraftanlegg. Eksiterende kraftverk må 
få samme skattevilkår som eksisterende og 
foreslåtte vindkraftanlegg. 

NEI til bompenger  
Vi sier nei til alle former for bompenger, og vil 
avvikle Haugalandspakken. Vi vil følgelig ikke 
gå inn for Haugalandspakke 2. 

JA til godt jordvern 
Vi vil øke norsk matproduksjon. Vil vil stoppe 
nedbygging av landbruksarealer, og heller øke 
dem. Vi innser at noen ganger vil det likevel være 
behov for å ta av slike arealer til for eksempel 
nye veier eller andre almennyttige formål. I slike 
tilfeller mener vi at matjord skal tas vare på, og 
flyttes til annet sted. Vi vil også at nye arealer skal 
legges ut, med minst samme flateinnhold og 
kvalitet. Dette skal bekostes av utbygger. 

JA til bedre eldreomsorg 
Eldreomsorgen må til enhver tid være tilpasset 
brukernes behov, behovet er ofte sammensatt 
og i stadig endring i den perioden brukerne 
trenger hjelp. Vi vil prioritere bygging av 
omsorgsboliger/seniorboliger og at disse i 
stor grad legges i samme område som sykehjem. 
Da kan disse dra nytte av fellestjenester; både 
personalmessige og øvrige tjenester. 

Sykehjem må legge til rette for at ektepar som 
ønsker det kan bo sammen, også når bare den 
ene av disse har slikt hjelpebehov. For brukere 
med sammensatte hjelpebehov, der demens og 
angst problematikk er en del av behovskriteriene, 
er dette viktig for brukerne. 

JA til vern om familien 
Partiet De Kristne mener det er foreldrenes 
ansvar og plikt å gi barn den tryggheten og 
omsorgen de skal ha. Når dette svikter, trenger 
vi et kompetent barnevern som kan gripe inn til 
beskyttelse for barnet. Dette må imidlertid skje 
med lavest mulig konfliktnivå, og alltid med 
familiens gjenopprettelse som mål.

Partiet De Kristne mener det i all praksis skal være 
to førende prinsipper for Barnevernets arbeid: 
At tiltak skal være så lite opprivende som mulig 
for barnet, og at den uttalte hensikten skal være 
å løse problemene, slik at barnet kan forbli hos 
foreldrene, eller tilbakeføres til disse så fort det er 
forsvarlig.

Vi vil ha en full gjennomgang av barne-
vernet i våre kommuner for å sikre at det 
jobbes etter nevnte målsettinger til enhver tid.  

NEI til eiendomsskatt 
Partiet De Kristne mener at eiendomsskatten 
er en urimelig dobbeltbesatning, og vi vil 
derfor fjerne denne. Vi mener at disse inntektene 
må hentes inn på andre områder, og ved 
besparelser. Fjerningen kan om nødvendig skje 
gradvis.

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. 
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Partiet De Kristne Haugalandet 
Karstein Vea, telefon 959 60 110
karstein.vea@haugnett.no
Les mer på: www.dekristne.no

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

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

Veinettet i Norge skal bygges uten bruk av bompenger

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

14 kryss  
Det var bare tretten ruter.  
Hvor satte du det siste krysset?

13 kryss  
Du sitter nok i programkomitéen

11-12 kryss
Vi setter deg opp på  
neste Stortingsliste!

7-10 kryss
Du er en kjernevelger!  
Diplom på vei i posten!

4-6 kryss
Du kan trygt stemme 
på Partiet De Kristne! 

1-3 kryss
Nok til en date. Les mer på:  
www.dekristne.no

0 kryss
Trenger du en penn?

Kryss av der du er enig, og sjekk din score!

ER PARTIET DE KRISTNE FOR DEG?

Din sjekklisteDin sjekkliste
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