Vil du stemme Pensjonistpartiet?
Partiet bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettstatens
idégrunnlag og på en styrking av folkestyret. Norsk kulturarv er basert på de kristne
og humanistiske verdiene og tradisjonene som har utviklet seg i landet gjennom
århundrer. Ansvar, respekt og redelighet står for oss som hjørnesteiner i
verdigrunnlaget og vil være garantister for et verdig liv i alle livsfaser.
Pensjonistpartiet ble etablert i 1985 og er i dag talerør for 1 mill. eldre i mange styrer
i landets kommuner, fylker og med tiden også på Stortinget. Det er på tide å stemme
på partiet som nå prioriterer følgende saker ved valget 2019:
1. Velferd:

For barn og unge
For voksne
For seniorer og eldre

2. Helse og omsorg:

Kvalitet på omsorgstjenestene
Mer moderne teknologi i helsetjenesten
Tannhelse inn under vanlige helsetjenester
Tannhelsetjeneste er forebyggende helsearbeid

3. Miljø og klima:

Ren luft, ren jord og rent vann
Vern om dyrket mark og naturlandskap
Klimaplaner i alle kommuner

4. Pensjon og økonomi: Opptjent pensjon er fortjent pensjon
Full pensjon uten årlige nedjusteringer
Pensjonsreformen av 2011 gir årlig negative utslag for
pensjonistene.
5. Internasjonalt ansvar: Rimelig andel av FN´s kvoteflyktninger
Rask integrering av flyktninger i det norske samfunn
Norge må være aktiv i internasjonale organisasjoner

VI BRYR OSS!
Pensjonistpartiet i Akershus
post@akershuspensjonistparti.no
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INNMELDINGSSKJEMA
Sendes til:
Mailadresse:
Postadresse:

post@akershuspensjonistparti.no,
PP-Akershus, Mattias Skytters vei 175, 1482 Nittedal

Ja, jeg ønsker å bli medlem i Pensjonistpartiet
kryss av

* Må fylles ut
* Etternavn:

………………………………………

* Fornavn:

………………………………………

* Adresse

………………………………………

* Postnr. og -sted

………………………………………

* Kommune

……………………………………….

* E-post

……………………………………….

* Tlf./mobil

……………………………………….

* Fødselsår (frivillig)

…....................................................

* Alle opplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.
Du kan også melde deg inn via innmeldingsskjemaet i vår blogg
www.pp-akershus.info
Vi ønsker deg velkommen som medlem.
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