
KRISTDEMOKRATERNA

HELA KEDJAN 
SKA FUNGERA  

GÄVLE



KRISTDEMOKRATERNA I GÄVLE
SKAPAR ETT TRYGGARE GÄVLE

REDO
FÖR NY POLITISK LEDNING I GÄVLE

I ett samhälle kan man se kedjor där det ena 
påverkar det andra. Från jord till bord, från bidrag 
till att bidra. Från förskola till högskola, 
från otrygg till trygg. Från ung till gammal.  
Ingen länk ska vara så svag  så att den brister. 
Vi Kristdemokrater vill att  ”Hela kedjan ska fungera” 

Vi tror på människovärdet, solidaritet,
valfrihet, etik och moral. Att familjen,
föreningar, organisationer och företag
lägger grunden till en trygg och stark
samhällsgemenskap med god välfärd 

 Vi är redo att forma ett sådant Gävle. Kryssa Jan Myléus  i kommunvalet

FLER KURATORER, SPECIALLÄRARE OCH VUXNA I SKOLAN

SENIORA TRYGGHETSSAMTAL
KOMMUNALA TRYGGHETSVÄRDAR

UTVECKLA VÅRA FRILUFTSOMRÅDEN

STÄRK TURISMNÄRINGEN



REDO
FÖR NY REGERING I SVERIGE

Sverige behöver en jämlik vård, 
var du än bor. Ett statligt ansvar 
för sjukvården ger rätt behandling 
i rätt tid och kortar vårdköerna. 

Trygga familjer ger trygga barn 
och unga. En trygg framtid skapas 
med valfri barnomsorg, föräldrastöds-
program och skola som utvecklar unga till
vidare studier och meningsfullt yrkesliv. 

Organiserad brottslighet biter sig fast i 
vårt vackra Sverige, det måste stoppas. 
Fler poliser och mer resurser till åklagare.

Vi är redo att forma ett sådant Sverige Kryssa Lili André  i riksdagsvalet

REDO
FÖR FRAMTIDEN

Om du som är ung tror på personlig
frihet, socialt ansvar, starkare familjer 
och ett tryggare Gävle. 
Om du är redo att påverka din framtid. 
 Gå med i Kristdemokratiska
Ungdomsförbundet.
 

Ta ställning, bli medlem.
Deborah Ishimwe

Ordförande KDU Gävle

BYGG UT KÄRNKRAFTEN
STÄRK SVERIGES BÖNDER

STATLIGT ANSVAR FÖR VÅRDEN

SÄNK DRIVMEDELSPRISERNA



MINDRE BARNGRUPPER

STÄRKT LIVSMEDELSPRODUKTION

STÄRK NÄRINGSLIVET

Är världens näst största politiska rörelse.

Har gjort starkast motstånd mot nazism, fascism och kommunism.

Har rötter i tidigt 1900-tal och att rätten till fria skolor, värnandet
om familjen, stöd till småföretag samt en tydlig social
välfärdspolitik är drag vi ärvt från denna tid.

Bygger på samma kristna människosyn, värdegrund, etik och moral
som sedan länge ligger  till grund för det svenska samhället.

Betonar människas unika värde och  vad som är politikens uppgift 
och vad som  kan beslutas hemma vid köksbordet

BEVARA RÖRBERGS FLYGPLATS

NEJ TILL VINDKRAFTSINDUSTRIER

KRISTDEMOKRATERNA

LÄKARKOMPETENS I ÄLDREOMSORGEN

STÄRKT FAMILJEPOLITIK


