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Stortingsvalg 2017

Tror på borgerlig seier
POLITIKK: De tror alle
på 4 nye år for Erna
Solberg. Vi har snakket
med tre førstekandidater på høstens lister til
stortingsvalget 2017, og
stilt dem de tre samme
spørsmålene.
AV JAN-AAGE TORP

1) Meningsmålingene
før stortingsvalget er
mer spennende enn på
mange år. Hva er mulighetene for å sikre et
fortsatt flertall for en ikkesosialistisk regjering?
2) Hvilke saker og anliggender brenner
du spesielt for?
3) Hva skal til for å sikre
en fornuftig Israel-politikk
i neste stortingsperiode
der Israel gis den nødvendige sikkerhet?

flertall s har v r partileder n t
Arild Hareide sagt at det ikke er en
prioritert oppgave for KrF å felle en
ikke-sosialistisk regjering som vi selv
ikke er med i, ved første anledning.
Underforstått: En slik regjering kan
bli dannet, men den må da forholde seg til r som et konstr ktivt
opposis onsparti
ten en samareidsavtale. De som skaper sikkerhet i en slik sit as on er r . De
har et landsmøtevedtak på at de ikke
vil støtte en regjering de ikke selv
er med i, og er dermed klare for å
skape kaos på borgerlig side hvis de
ikke får det som de vil når det gjelder
regjeringsspørsmålet. Uansett, nå er
det opp til velgerne å sikre et fortsatt
ikke sosialistisk flertall p tortinget.
Da har de fire partier velge mellom
og av disse fire partiene er det r
som står som garantisten for en politikk med Bibelen som etisk rettesnor.
. eg le aktiv i r p gr nn av partiets kompromissløse linje når det
gjelder ærefrykt for livet: Kampen
for
sikre f dt liv menneskeverd
og rettsvern, og motstand mot aktiv
dødshjelp, er fremdeles de sakene
som bidrar mest til å holde liv i mitt
politiske engasjement.
Når det gjelder andre saker, så mener
jeg at vi nå trenger en betydelig økt
satsing p
orsvaret. r ssel ildet
er i endring, både når det gjelder vår
store na o i st og terrortr sselen.
Jeg er derfor glad for at jeg og Møre
og omsdal r fikk landsm tet v rt
med på to viktige forsvarspolitiske
vedtak: Å sikre at Heimevernet blir
videref rt med dagens str kt r og
emanning her nder videref ring
av
heimevernet og v rdere en
opptrapping av forsvars tgifter til
% av BNP, i tråd med våre forpliktelser i NATO.
Jeg regner meg også som en dedikert venn av Israel og det jødiske folk,
og jeg vil arbeide aktivt for et nært og
vennskapelig forhold mellom Norge
og srael med videre tvikling av
gode forbindelser innen handel og
k lt r.

Steinar Reiten, 1. kandidat for KrF i
Møre og Romsdal:
1. Jeg føler meg rimelig trygg på
at vi også får en ikke-sosialistisk
regjering i neste stortingsperiode
hvis KrF, Høyre, FrP og Venstre beholder flertallet p
tortinget. i i
KrF har sagt at vi ønsker en regjering est ende av
re og flest m lig
sentr mspartier og at vi mest sannsynlig går i opposisjon hvis dette ikke
lar seg realisere.
Hvis det likevel er ikke-sosialistisk

digheter som ekte, varme og velmenende venner kan vi gå inn i en slik
rolle.

3. Aktiv og innbitt motstand mot alle
fors k p handelsmessig og k lt rell
oikott av srael. amtidig kan orge
gjennom å bygge vennskap og tillit mellom norske og israelske myndigheter spille en aktiv rolle for å senke konfliktniv et og edre forholdet
mellom folkegr ppene i omr det.
Mange har en tendens til å glemme at
srael er et velf ngerende demokrati
der like politiske gr pperinger ogs
st r for like tiln rminger til hvordan konfliktene mellom der og palestinere skal løses.
Det er viktig at vi spiller på lag med
konstr ktive krefter som ar eider
for fredelig sameksistens. Først når
israelerne kan stole på norske myn-

Vi skal bidra til å bygge bedre relasjoner mellom Norge og Israel,
og arbeide for mer samarbeid når
det gjelder handel, teknologi og forskning. Det vil være til nytte og glede
for begge land.
Bistanden til palestinske myndigheter må følges opp og kontrolleres slik
at ikke bistandspenger blir benyttet til
premiering av palestinsk terrorisme
g ennom t etaling av fangel nn.
eller ikke m det t etales st tte til
lærebøker som oppfordrer til jødehat
og fornektelse av Israels eksistens.
Hvis ikke dette opphører, må det få
dramatiske konsekvenser for norsk
bistand til palestinske myndigheter.

Hans Fredrik Grøvan, 1. kandidat
for KrF i Vest-Agder:
. r g r til valg p en reg ering tg tt fra flest m lig sentr mspartier
og H. Vi tror det vil gi landet vårt en
regjering som vil føre en politikk som
sv rt mange vil st tte. eg tror m lighetene er gode for å sikre et ikkesosialistisk flertall.
2. Jeg ønsker at den kristne tanken
om hvert enkelt menneskes endelige verdi skal prege samf nn og skole.
Den kristne k lt rarven skal l ftes
fram som et gr nnlag og en inspirason for
gge det norske samf nn
i framtida. Derfor er det viktig å ta
vare på K-en i KRLE og et hvert barns
rett til å kjenne sin mor og far.
Det er også viktig å bidra til fortsatt
å hjelpe mennesker i nød og sikre at
Norge deler sin rikdom med andre,
de i og tenfor landets grenser.
Vi må også sørge for at vi kan skape
edre infrastr kt r slik at regioner
kan kn ttes sammen og flere reise
kollektivt og miljøbevisst.
Det er også viktig at vi skaper nye
grønne arbeidsplasser som kan bidra
til det grønne skiftet.
3. Det er viktig for KrF og meg å bidra
til mer k nnskap om Midt stens eneste demokrati, at vi forstår landets
sikkerhetsmessige tfordringer og
sørger for at de kan leve innenfor
trygge grenser.
Vi skal også bidra til å skape fred
i Midtøsten, men en fred som må
basere seg på at Israel anerkjennes
som et selvstendig land av palestinske myndigheter og de arabiske
landene r ndt.

Tomas Moltu, 1. kandidat for Partiet De Kristne i Hordaland:
M lighetene er fremdeles gode. n
tfordring er enstre sine t evningsmandater. vis enstre faller nder
sperregrensen ved dette valget er det
viktig at velgerene deres går til et annet borgerlig parti. Det er også viktig
at den borgerlige siden henter velgere fra enterpartiet og her er D
et godt alternativ. Ved noen målinger
siste ret har D k nnet spille en
avgjørende rolle bare med en svært
begrenset representasjon. Vi vil garantere for et borgerlig samarbeid
som inkl derer r .
2.
etten til liv
st rke familien
l tte makt nedover og t til folket
dette inne rer ogs skattelette .
3. Få Partiet De Kristne inn på
tortinget. kke noe annet parti kan
måle seg med det forholdet vi har til
srael. amtidig har vi oppar eidet et
sedvanlig godt forhold til k rderne
og bidrar i deres relasjon til Israel.

