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MENNESKEVERD I SENTRUM

Magne Rydland
1. kandidat • Alder: 68 år • Yrke: Pensjonist, lektor /høgskolelektor • Bosted: Hamar

ET SAMFUNN DER DET Å VERNE
OM LIVET HAR HØYESTE PRIORITET
KrF mener at menneskelivet er ukrenkelig
fra unnfangelse til en naturlig død. Vi vil
ha livsvern som et bærende fundament
i vår politikk. Vi tar avstand fra det
sorteringssamfunn som er i ferd med å
vokse frem, og vil stå opp for at det ikke
er spesielle egenskaper, men nettopp
det å være menneske som gir oss verdi.
KrF tar avstand fra tvillingabort og det å
sortere bort barn med for eksempelvis
Downs syndrom. KrF vil verne om retten
til en verdig og naturlig død. Derfor tar vi
sterkt avstand fra aktiv dødshjelp! Dette
er grunnleggende rettighetene som også
er nedfelt i FNs Menneskerettserklæring.

LIKEVERD OG FORVALTERANSVAR
Alle mennesker, uavhengig av kjønn,
religion, hudfarge, etnisitet, seksuell
legning, alder, evner eller anlegg, har en
selvstendig og ukrenkelig rett til et verdig
liv, fri fra forfølgelse og krenkelser av
alle slag. Fra dette kommer KrFs sterke
engasjement for god og bærekraftig
forvalting av naturressursene, vår felles
rikdom. Økning av sjølforsyningsgraden
av mat til befolkningen, fór til husdyr
og omlegging fra fossil til fornybar
energi er sentrale områder for KrF.
Forvalteransvaret omfatter også
beitende husdyr i utmark, som må
skjermes mot rovdyr. Lokalbefolkningens
reelle frykt for disse må respekteres og
vektlegges tydelig!
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Martine
Havnen Tønnessen
2. kandidat • Alder: 28 år • Yrke: Samfunnsøkonom/2.nestleder i KrFU • Bosted: Hamar
INNOVASJON, OG LOKALT NÆRINGSLIV
Vi er et lite folk i en stor verden, som
konkurrerer på kompetanse, kvalitet
og nyskapende løsninger. Det er
politikernes ansvar å legge til rette for
gode rammevilkår og vekstgrunnlag for
norske bedrifter. KrF mener at staten
kan gjøre mer for de små og mellom
store bedriftene. Regelverket må for
enkles, og investeringer finne veien til
fremtidsrettede næringer. Hedmark er et
fylke med stort næringspotensialet. Vi vil
fortsette å kjempe for nye arbeidsplasser
og gode vekstvilkår.

KLODEN SKAL FORVALTES
PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE
Det gjelder både hvordan vi bruker
pengene våre og hvordan vi forbruker
naturressursene våre. Investeringene vi
gjør i dag, må også komme fremtidige
generasjoner til gode. Vi vil ha strenge
etiske retningslinjer for oljefondets
investeringer i utlandet, styrke etikkrådet
som har ansvar for å følge opp dette.
KrF vil ikke åpne for oljeboring i sårbare
områder, som LoVeSe. Forurensning må
koste og vi må legge til rette for grønne
valg.
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Mitt

brenner for:

Gode oppvekstsvilkår for barn og unge

Menneskeverdet

• barnehageplass til alle som ønsker det

• menneskeverdet kjenner ingen grenser

• trygge skoleveier for alle

• kampen mot sorteringssamfunnet

• tidlig innsats i skolen og øke lærer
tettheten i hele grunnskoleløpet

• Bioteknologiloven skal beskytte
menneskeverdet

• rusfrie idretts- og kulturtilbud der
barn og unge er målgruppe

• nei til tvillingabort

Bedre samferdselstilbud

• ansvar for å hjelpe verdens
fattige og forfulgte

• styrke kampen mot menneskehandel

• elektrifisering av Røros- Solørbanen

Jonatan
Wallace Faraasen

• økt satsing på persontrafikk på bane

Forsking, skole og utdanning

• opprustning av Fjellregionens
flyplass på Røros

• øke den samlede forskningsinnsatsen
til 3% av brutto nasjonalprodukt

• ordinære bussruter i hele fylket

• løfte fram fagskolene og prioritere
yrkesrettet utdanning

• opprustning av viktige hovedveier
som riksvei 3 og E16

• rettferdige overføringsordninger til
universitet- og høgskoler gjennom et
forbedret finansieringssystem

Levende landbruk
• kronemessig lik lønnsutvikling for
bønder som for andre grupper

3. kandidat • Alder: 19 år • Yrke: Student/2.nestleder i Hedmark KrF • Bosted: Stange

• øke beitetilskuddet

• stimulere partene i arbeidslivet til et
rekrutterende lønnsnivå i universitet- og
høgskolesektoren

ET INKLUDERENDE OG VARMT SAMFUNN
Antallet mennesker på flukt øker stadig.
I 2017 har tallet passet 65 millioner.
Dette utfordrer vår solidaritet, og setter
menneskeverdet på prøve. KrF mener at
Norge må ta et større ansvar for dem
med beskyttelsesbehov. I dag opplever
mange konvertitter at staten ikke tror
dem, og de risikerer dermed forfølgelse
i hjemlandet. Andre blir boende på
asylmottak i årevis uten grunnleggende
rettigheter. KrF mener at et rettferdig
asylsystem handler om respekt for
menneskeverdet.

• oppfylle rovdyrforliket

Utenriks, forsvar og sikkerhet

• trygghet for bønder med beitende
husdyr i utmark

• nei til norsk EU-medlemskap

FRAFALL I VIDREGÅENDE SKOLE
Norske elever sitter på kompetansen
som skal finansiere fremtidens velferd.
Det er derfor avgjørende at flest
mulig fullfører utdanningen og finner
vegen ut i arbeidslivet. Dagens skole
er dessverre preget av byråkrati, rigide
regler og manglende tilrettelegging.
Løsningen på frafall i videregående
handler om tilrettelegging, valgfrihet
og et inkluderende studentliv. KrF
mener at livsmestring må inn i skolen,
samt et krafttak for psykisk helse. Når
skolehverdagen blir krevende må elever
møtes med forståelse.
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• aktivt jordvern

• styrking av heimevernet og
sjøheimevernet

Klima og miljø

• gradvis økning av bevilgning til
forsvaret til 2% av BNP

• det skal lønne seg å velge grønt,
og koste å forurense
• følge opp Parisavtalens forpliktelser
• oppfølging av klimaloven
• ingen konsekvensutredning av
Lofoten, Vesterålen og Senja

• kjempe for fred og forsoning
over landegrensene
• oljefondet skal være underlag strenge
etiske retningslinjer for hvordan man
investerer pengene

• investere i fremtidsrettede grønne
næringer
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10 gode grunner
til å stemme KrF
Verdier som varer

Verdig alderdom

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven.
Kjenner vi røttene våre, er vi også
tryggere i møte med nye mennesker og
kulturer. Menneskeverd, nestekjærlighet
og forvalteransvar er verdier å bygge
framtiden på. Det er verdier som bærer.

Eldre er en stor ressurs for samfunnet og
skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge
liv og holde seg friske så lenge som mulig.
Når behovet for hjelp melder seg, skal
eldre få tilbud om helsetjenester, egnet
boform og annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien

Levende distrikter

Familier må få mer tid til hverandre.
Barn er forskjellige og familier er
forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og
fleksibilitet til å organisere hverdagen
med gode barnehager, bedre
kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og
permisjonsordninger som gir tid til barna.

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe
for et livskraftig landbruk, tryggere
veier og bedre transportløsninger, og
mer bredbåndsutbygging. Statlige
arbeidsplasser må fordeles over hele
landet.

Mer tid til hver elev
KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt
15 elever per lærer i småskolen, så flere
blir sett. Skolen skal være en arena for
kunnskap, men også samarbeidsevner og
gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha
flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette
kampen mot mobbing.

Menneskeverd i alle livets faser
Alle mennesker er like mye verdt.
Ingen skal sorteres bort! KrF sier nei til
tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte
til dem som får barn med ekstra behov. Vi
vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier
nei til aktiv dødshjelp.

På lag med de som trenger det mest

1. Magne Rydland, 1949, Hamar
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3. Jonatan Wallace Faraasen, 1998, Stange
4. Ase Marie Wisløff Nilssen, 1945, Kongsvinger
5. Mikal Valland Nordli, 1998, Stange
6. Gunhild Hesselberg Lorentzen, 1974, Tynset
7.

Verdiskaping og skaperkraft

9.

Gia Hoang Anh Nguyen, 1963, Ringsaker

10. Ingvild Bekkesletten, 1977, Kongsvinger
11. Peder Hodøl, 1958, Ringsaker

En offensiv klimapolitikk

Nestekjærlighet uten landegrenser
Vi vil jobbe for et inkluderende
arbeidsliv der alle får bruke sine
Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front
skaperevner og talenter. Ingen skal gis
i kampen mot menneskehandel – vår tids
opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av
slaveri – både i Norge og internasjonalt.
flyktninger og innvandrere. Vi vil gi gode
Vi har et ansvar for å hjelpe verdens
behandlingstilbud til de som sliter med rus
fattige og forfulgte. KrF vil øke innsatsen
eller psykisk helse. KrF vil bekjempe vold og
for internasjonal rettferdighet.
overgrep mot barn.
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Thomas Lervik Engåvoll, 1964, Os

8. Ingrid Østby, 1964, Trysil

KrF vil legge til rette for ny skaperkraft.
Næringslivet og norsk eierskap må gis
rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene
og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne
skatt på arbeidende kapital. KrF vil ha
gode ordninger for næringsutvikling og
gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

Norge må ta sitt ansvar for å redusere
klimaendringene, både ved å kutte i
utslippene nasjonalt og å bidra aktivt
internasjonalt. Vi må intensivere
omleggingen til nye fornybare energikilder.
Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier
nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og
Senja.

2. Anne Martine Havnen Tønnessen, 1988,
Oslo

Menneskeverd
i sentrum

12. Charlotte Veland Hoven, 1985, Hamar
13. Geir Lorents Byberg, 1967, Hamar
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En god
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varer
hele livet
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