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Politikk skal handle om folk. 
Den skal handle om å se hver 
enkelt av oss og om å ta utfor-
dringene vi møter på alvor.

Venstre vil gi en stemme til 
dem som trenger å bli hørt, og 
en hånd til dem som trenger 
omsorg. Det gode velferds-
samfunnet er bare mulig når 
menneskene er viktigere enn 
systemene.

Andre partier kan stå opp for 
systemer eller særinteresser. 
Venstre står opp for deg.
Vi setter folk først.

Rogaland Venstres førstekandidat

   Iselin Nybø 
folk først

les mer på
www.rogaland.venstre.no



Sats på kunnskap 

les mer på www.rogaland.venstre.no

Skolen må være et sted hvor hvert enkelt barn får finne og ta ut det beste i 
seg selv, hvor alle får mulighet til å tilegne seg den kunnskapen de trenger 
for å forme sin egen framtid, og hvor elevene får selvtillit og tro på egne 
evner.

Vi kjenner ikke alle utfordringene Norge vil møte i framtiden, men det vi 
vet helt sikkert er at det er de som er barn og unge i dag som skal løse dem. 
Derfor er det å skape en bedre norsk skole en utfordring vi må løse nå.

Skolen trenger ikke nye reformer og store ideer – den trenger politikere 
som vil bruke de ressursene som trengs og som vil satse på skole, satse på 
kunnskap og satse på lærerne. Politikk handler om å prioritere, og Venstre 
prioriterer skole.

Ta grønne valg
Når vi snakker om å ta vare på miljøet for en framtidig generasjon så 
høres det abstrakt ut, men denne generasjonen er allerede født. De som 
går i barnehage nå er knapt halvveis i livet i 2050.

Vi kan ikke overlate til dem som kommer etter oss å gjøre noe med de 
skadene vi har påført miljøet. Det må vi gjøre selv. Det handler om å ta 
ansvar.

Heldigvis finnes det gode miljøløsninger, og med disse løsningene 
følger det også mange muligheter for oss. Men om vi klarer å gjennomføre 
disse løsningene, og å hente ut disse mulighetene, er avhengig av at vi tar 
et valg. Vi må velge å satse på miljøet. Vi må velge å sette klima, biologisk 
mangfold og naturvern øverst på den politiske dagsorden. Vi må velge å 
ta ansvar.

Det gjør Venstre.


