1. Vår viktigste lokalpolitiske sak

er å ta vare på småskolene. Gi barna våre gode
oppvekst og læringsvilkår, trygghet og nærhet,
god oppfølging og nærhet til hjemmet.
Barneskolen er våre barns første større sosiale
arena, og opplevelsen der er med og danner og
preger dem hele livet. Der får de vennskap med
andre som kan bli venner for livet. I store skoler
blir elevene mer ensomme, færre finner seg
godt til rette, klassene er for store, og det går
utover læringsmiljøet. Hvis vi skal ofre litt
ekstra på noen bør det selvsagt være våre barn!

Andre saker vi prioriterer i Sandefjord:

•

Mot innføring av eiendomsskatt

•

Fornye asfalt på slitte boligveier

•

Bygge flere gang- og sykkelveier

•

Sankthansdagen blir igjen fridag

Vi søker å være vanlige folks ombudsmenn i alle
politiske fora, og vi har en lovnad til våre
velgere: Ingen sak for liten, ingen sak for stor!

2. Våre eldre og syke

har krav og rett på den best mulige pleie og
respekt vi kan gi dem. Våre foreldre og
besteforeldre har ikke gjort seg fortjent til å bli
forsømt og neglisjert. De har overøst oss med
sin kjærlighet og omsorg, og da er det lite
passende å gjengjelde det med noe mindre enn
en god pleie hvis de trenger det. Noen har ingen
nær slekt eller stor vennekrets, og kanskje er de
allerede borte, eller så er det sosiale nettverket
langt unna.
Uansett fortjener disse, uavhengig av tidligere
status og posisjon i samfunnet, like god og
individtilpasset omsorg som andre, kanskje
heller enda mer, da de ofte ikke får besøk så
ofte. Det er uetisk og kynisk å spare penger på
pleie av våre svakeste enten de er unge, gamle
eller syke!

Vi skal være en garantist for ivaretakelse av
Norske tradisjoner og kultur. Vi er
blokkuavhengige, og selv om mange plasserer
oss godt til høyre på den borgelige siden, så har
partiet helt siden stiftelsen tatt imot medlemmer
fra hele det politiske fargespekteret. Dette har
påvirket partiets politikk, og slik har partiet fått
en sterk sosial profil. Denne kombinert med en
liberal innstilling som setter fokus på
menneskers rettigheter og friheter! For oss er
demokrati det aller viktigste - derfor navnet:
Demokratene. Partiet ble stiftet 24. august 2002.
Partiet har lag og ungdomsforbund rundt om i
landet, og et eget opplysningsforbund.
Demokratene i Sandefjord 2019
Leder: Tove Merethe Johansen
1. kandidat kommunevalget: Robert Nesset
2. kandidat —- ” —Bjørn Skagen

Demokratene
Sandefjord
•

Skolepolitikk
Bevar småskolene!

•

Helse og sosialpolitikk
Individtilpasset pleie.

•

Nei til vindkraft i våre nærområder!

•

Forbud mot elektronisk stråling fra
AMS-målere, 5G og lignende utstyr.

•

Nei til mer bompenger

•

Nei til GPS-veiprising!

•

Gjennomgå NAV’s rutiner
Alle må behandles likt!

•

Den flotte paradegaten
Sandefjords nye stolthet Den må vi ta
vare på!
Med

for Norge

Kontakt oss: demok@likar.no - Tel.: 400 85 016
www.demokratene-vestfold.no
Se etter oss på Facebook og MeWe.
Demokratene sentralt:
post@demokratene.no - www.demokratene.no

3. Nei til vindkraft i Vestfold

1.

Anleggene skader urørt natur, dyre og planteliv.

2.

Under anleggsarbeide i myrområder vil
det utslippes metan, som er en klimagass.

3.

Vindmøllene ødelegger det naturlige miljø, og
vil påvirke folks trivsel og helse.

4.

Vindmøllene lager infralyd og lysforurensing.

5.

Ved havari kan miljø og helseskadelig
hydraulikkolje komme inn i ferskvannet.

6.

Rotorbladene slynger mikroplast i naturen.

7.

Vi skal ikke være EU’s grønne energi-alibi!

8.

Vi trenger dem ikke, vi har mer enn nok kraft!

9.

De vil gi oss alle høyere strømregninger!

4. Forbud mot elektronisk stråling

6. Gjennomgå NAVs rutiner

Rapporter om at stråling fra bl.a. trådløse
enheter og målesystemer påvirker helsen til
mennesker og dyr, viser at det må åpnes for en
mer uavhengig forskning og en større respekt
for de rammede. Staten, Dir. for Strålevern og
Atomsikkerhet, og NVE, må pålegges å sørge
for at all informasjon om alt utstyr som kan
påvirke helse og miljø offentliggjøres, og gjøres
språklig lett tilgjengelig for folk flest. Det må gis
garanti for at alt slikt utstyr er uskadelig for
biologisk liv! Derfor NEI TAKK!
Vil du vite mer, sjekk ut f.eks.
SMARTFRI på Facebook. Og Einar
Flydals blogg ”Jeg har noe på hjertet”
VI VIL AT SANDEFJORD
KOMMUNE BLIR SMARTFRI

Fra tid til annen - og alt for ofte, får en høre om
ulik behandling av vårt felles sikkerhetsnett.
Dette har Demokratene til hensikt å gå etter i
sømmene!
7. Paradegaten i byen

5. Nei til mer bompenger og GPS prising

Over alt i Norge er det nå protester og opprør
mot bompenger. Ingen land i Europa er så
avhengig av bilen, med store avstander og en
kollektivtransport som tilfredsstiller de
færrestes behov. Det er barnefamilier som
rammes mest av denne usosiale tilleggsavgiften
for å bo i Norge. Så kommer noen med forslag
om satellittbasert veiprising. Det er slik at man
må spørre seg, har disse i det hele tatt kjørt bil i
Norge? Vei-standarden er ofte så-som-så, men
annet er vel ikke å vente, når ansvaret for
vedlikeholdet av mange veier er overtatt fylker
og kommuner, som i tillegg har mange andre
oppgaver innen blant annet skole, helse og
omsorg.

Det står ikke til troende om man hevder at alt
andre politikere vedtar er feil, og det er det
selvsagt ikke! Vi vil gratulere byen med en flott
utvidelse og nyskapende smart myldreplass for
byens beboere og besøkende. Den har byen all
grunn å være stolt over. Det har vært noen
tilløp til hærverk, og vi støtter bystyrets forslag
om kameraovervåkning av de mest utsatte
objekter. Dette kan også ha et sikkerhetsperspektiv. Det er luftet planer om forlengelse
av gaten, noe som åpner for utfordringer særlig
i forbindelse med trafikkavikling, men den
diskusjonen tar vi gjerne i bystyresalen.

