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«Agri-Analyse forstår beredskapsbehovet, 
og er der helt på linje med PDK. 
Smittevern, jordvern, kornlager, 
matvareberedskap, Sivilforsvaret, forsvar 
og norsk sikkerhetspolitikk, alt dette 
henger sammen. Den debatten skal PDK 
fortsette å reise frem mot valget i 2021.» 
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Kjære medlemmer 
og venner av PDK
PDK er inne i en spennende og dynamisk 
fase. Denne våren knyttet vi oss til NTB, slik 
at artikler, pressemeldinger og nytt fra PDK 
går ut gjennom NTB. Det innebærer en helt 
ny plattform som målbærer PDKs utspill på 
en helt ny og effektiv måte. Gjennom denne 
våren har vi satt i gang flere prosesser og 
kommunikasjonsplattformer, og med våre 
fantastisk dyktige folkevalgte, fylkesledere, 
lokallagsledere og sentralstyre ser vi PDK sette 
tonen på stadig nye politiske saksfelt. Vi har en 
god flyt med artikler og leserinnlegg i pressen, 
og jeg ser rett og slett lyst på tilværelsen.

Norge har som resten av verden de siste månedene 
vært preget av regjeringens tiltak for å bekjempe 
korona-viruset. I denne fasen er det viktig for PDK å 

stå samlet med landets ledelse, samtidig som det er både lov 
og nødvendig å evaluere og kommentere beslutningene. De 
beste beslutningene som har kommet gjennom denne krisen 
har skjedd i regjeringens forhandlinger med Stortinget. Erna 
Solberg ønsket en krisefullmaktslov ut 2021, det ble redusert til 
en måned i Stortinget. Det skal vi være glad for. Det er nettopp 
i kriser vi må være våkne og sikre rette beslutninger for landet. 

Noe av hovedproblemet er at regjeringen har systematisk 
stemt ned forslag om å styrke beredskapen i Norge, og har 
avviklet den beredskapen landet har hatt. Derfor har vi 
manglet den nødvendige bufferen til å håndtere en pandemi, 
og behovet for da å stenge ned samfunnet har vært tilsvarende 
nærliggende. Det oppsiktsvekkende er at den 17. april 
stemte partiene i regjeringen Erna Solberg sammen med 
Arbeiderpartiet i Stortinget for å innføre et EU-direktiv som 
innebærer at norske sykehus må kjøpe tester fra kommersielle 
aktører i stedet for at Norge produserer selv. Hele fagmiljøet 
har protestert da dette vil svekke beredskapen ytterligere 
i tilfelle fremtidige pandemier. Selv i en krise hvor vi lever i 

konsekvensene av at Høyre har ført en politikk som ofrer norsk 
beredskap på globalismens alter, presterer regjeringspartiene 
og Arbeiderpartiet å innføre mer av den politikken som 
ikke fungerer. Er det noe denne krisen har vist oss er det at 
nasjonalstaten trumfer globalismen hva gjelder borgernes ve 
og vel. Når KrF, V, Høyre og Arbeiderpartiet viser ingen vilje til 
å forstå dette eller endre kurs, blir det opp til velgerne i 2021 å 
gi landet en ny kurs. Derfor går skillelinjene i norsk politikk, og 
i hele Europa, mellom politikere som ønsker globalisme og de 
politikerne som ønsker fortsatt demokrati og folkestyre. Der 
er Arbeiderpartiet, Høyre, V og dessverre KrF må vi vel si, på 
feil kurs. Derfor må et fremtidig politisk tyngdepunkt skapes 
imellom Senterpartiet, FrP og PDK. Nå ser vi riktignok at Høyre 
under Linda Hofstad Helleland som leder i programkomiteen 
har uttrykt at programutkastet må skrives om grunnet 
erfaringene fra denne krisen. PDK ser frem til en kursendring i 
Høyre, og ønsker dem velkommen tilbake til sitt egentlige jeg. 

I dette nummeret kan du glede deg over en interessant samtale 
jeg hadde med Christian Smedshaug leder i Agri-Analyse. 
Agri-Analyse forstår beredskapsbehovet, og er der helt på linje 
med PDK. Smittevern, jordvern, kornlager, matvareberedskap, 
Sivilforsvaret, forsvar og norsk sikkerhetspolitikk, alt dette 
henger sammen. Den debatten skal PDK fortsette å reise frem 
mot valget i 2021. 

Norge trenger PDK, og PDK trenger deg. Nå er vi på veg mot 
Stortinget, og din stemme, 
din medlemskontingent 
og din villighet til å bli 
med på laget er en viktig 
faktor på den vegen.  
Spenn fast sikkerhetsselen, 
dette blir interessant. 

Ora et labora. 

 
Erik Selle  partileder

or det første vil vi problematisere departementets 
påstand om at all religionsutøvelse er samfunnsbyggende 
og positivt. Vi ønsker ikke å trekke fram enkelte religioner, 

men både fra vår egen tid, og fra historien, er det lett å finne 
eksempler på religioner som legitimerer overgrep mot både 
egne tilhengere og motstandere. Departementets forhold 
til religionsutøvelse kan sammenlignes med å hevde at 
alle politiske ideologier har menneskets frihet og ve og vel 
som målsetting. Vi vet alle at det ikke er tilfelle. Men dagens 
lovgivning kan føre til at trossamfunn som er en trussel mot 
vår ytrings- og religionsfrihet, får støtte.

For det andre vil vi som politisk parti problematisere 
lovens premiss om lojalitet til diskrimineringslovgivningen 
som utgangspunkt for statlig støtte. Mens tidligere 
lovgivning hadde som utgangspunkt at religionens «si 
lære eller sitt arbeid kjem i strid med rett og moral», er det 
diskrimineringsloven som nå er utgangspunktet for støtte. 
Etter loven skal trossamfunn redegjøre for tilstand og tiltak 
når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten, om denne 
er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven § 26a, 
men også om eventuell forskjellsbehandling når det gjelder 
tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv og stillinger. Loven 
forutsetter altså at trossamfunn tar opp i seg vår tids normative 
ideologi, og blir dermed et religiøst/ideologisk instrument i 
seg selv. Med tanke på hvor alvorlig dagens makthavere ser 
på brudd på diskrimineringslovgivningen, er det all grunn til 
å frykte at rapporterte brudd på kravene for tilskudd, kan føre 
til handlinger fra staten med mål om å rette opp slik «negativ» 
atferd. Statsråd Kjell Ingolf Ropstad skriver selv i et innlegg i 
Vårt Land at dialog mellom stat og trossamfunn er et viktig 
mål med loven, og han skriver:

Tilskuddsordningene bidrar til kontakt mellom samfunnene og 
myndighetene, noe som igjen gir innsyn i og åpenhet rundt 
tros- og livssynssamfunns virksomhet. Dersom en stor grad av 
samfunnene nektes tilskudd fordi de har for få medlemmer, 
vil det føre til mindre dialog og åpenhet, og i verste fall mer 
lukkede trossamfunn.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det er viktig for staten med 
dialog, om det ikke er for et ønske om å påvirke det enkelte 
trossamfunn i en gitt retning. Vi mer enn aner at staten, hvis 
etikk ikke lenger er bygget på kirkens etikk, nå mener at 
trossamfunn skal bygge på statens etikk. 

For det tredje vil vi som politisk parti advare trossamfunn mot 
å gjøre seg avhengig av statlige overføringer. Det er alltid slik 
at det følger visse føringer med statlig støtte, krav som må 
oppfylles. Et trossamfunn som kun står på egne ben, står langt 
friere til både å forkynne og å handle slik de mener er riktig. 
Dette ser vi spesielt i sosialt arbeid. Anledningen til å forkynne 
og bruke kristen tro som et redskap i møte med de som søker 
hjelp er begrenset der staten er sponsor. Staten forutsetter i 
tillegg en profesjonalitet som gjør at arbeidsgiverne tvinges til 
å ansette personer som ikke trenger å dele kristen tro. 

PDK mener vårt samfunn skal bygges på et kristent 
menneskesyn, men at våre menigheter står seg best på å 
være finansielt uavhengige. Det er faktisk grunn til å tro at 
religionsfriheten blir styrket dersom staten trekker sin støtte 
og lar de ulike trossamfunnene klare seg selv.

 
Kjell Skartveit

Lov om tros- og livssynssamfunn, 
en utfordring for religionsfriheten?
I forbindelse med vedtaket om ny lov 
om tros- og livssynssamfunn, har det 
vært debatt knyttet til virkninger av 
loven slik den ble vedtatt. Partiet De 
Kristne etterlyser imidlertid en dypere 
prinsipiell tilnærming til statens relasjon 
til religionsutøvelse. Spørsmålet er 
nemlig om statens iver etter å finansiere 
trossamfunn på sikt kan være en trussel 
mot religionsfriheten.

FF
TALSPERSON: Maren Anne Krüger, fylkesleder i PDK Vestfold og Telemark, er 
talsperson for PDK i Lov om tros- og livssynssamfunn. Hun har hovedansvaret 
for ei arbeidsgruppe i PDK som jobber med tro og livssyn, kjønn og identitet, 
og bioteknologi. Gruppen består forøvrig av Knut Are Kleppe, Marita Moltu, 
Elisabeth Leirgul og Kjell Skartveit.
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skrivende stund er datoen 4. mai, 
og i lengre tid nå har det meste av 
oppmerksomheten vært rettet mot 

koronaviruset. For PDK har det ført til at 
flere fylker ikke har fått avviklet sine fyl-
kesårsmøter, og for sentralpartiet sin del 
måtte vi avlyse landsmøtet som skulle 
vært gjennomført siste helgen i april.

Regjeringen signaliserer nå at det 
kan gjennomføres samlinger med 
maksimum 50 deltakere under 
forutsetning at gitte regler om avstand 
og så videre overholdes. Sentralstyret 
ser på muligheter for gjennomføring av 
landsmøtet. Det kan gjøres digitalt, eller 
ved begrenset deltakelse. Før landsmøtet 
må de fylkene som gjenstår avholde sine 
fylkesårsmøter og velge sine delegater.

Som partisekretær er det min oppgave 
å betale regningene som påløper for 
PDK. Da er oversikt over bankkontoene 
viktig. Det er særdeles oppmuntrende 
å registrere gaver som jevnlig drypper 
inn på konto (store og små er like 
velkomne). Økonomisk er det likevel en 
utfordring at omkring en tredjedel av 
tidligere medlemmer ikke har betalt sin 
kontingent. 

Medlemskontingenten er et av de 
viktigste fundamentene i PDK. En 
kan si at vi har tre inntektskilder 
som skal bære hele vår virksomhet. 
1 medlemskontingent – 2 gaver – 3 
stemmestøtte fra staten.

Som kjent ble stemmestøtten 
sterkt redusert, fordi mange av våre 
medlemmer valgte å stemme andre 
partier ved siste stortingsvalg, for å sikre 
borgerlig regjering. Den situasjonen 
må vi sørge for at endres ved neste 
stortingsvalg!

Ledergruppen i PDK har bedt alle fylker 
og lokallag delta i en ringedugnad 
til de av våre tidligere medlemmer 
som per dags dato er registrert med 
ubetalt medlemskap. Håpet er at de 
fleste skal velge å delta videre i det 
viktige arbeidet nå i inngangen til en ny 
stortingsvalgkamp. Alle som følger med 
i den politiske utviklingen ser at PDK 
trengs mer enn noensinne i den politiske 
beslutningsprosessen.

På vegne av Partiet De 
Kristne vil jeg rette 
en dyptfølt takk til 

alle som fortsetter å støtte oss ved sin 
stemme, og gjennom medlemskap og 
gaver!

Arne Husveg partisekretær

Mobil 48430040
arne.husveg@dekristne.no

En tydelig røst!
PDK er en tydelig røst til enhver tid. Beviset finner du i magasinet du nå har 
fått. I Kristiansand sa Lill May Vestly klart i fra hva PDK mener om å gi all makt 
til formannskapet i en krisetid. Like tydelig er Benjamin Karlsen, vår mann 
i kommunestyret på Notodden. Det kan synes som vi er små, men vi gjør 
noe stort og viktig der vi er representert. Uten PDK ville det ikke vært noen 
motforestillinger. Slike som også Kjell Skartveit kommer med. Følg med på  
www.samlivsrevolusjonen.no og hold deg oppdatert.

Nå har det også åpnet seg en ny mulighet for PDK til å nå ut i media. PDK har 
inngått en avtale med NTBs pressemeldingstjeneste som gjør at vi blir mer 
synlige og får større gjennomslag. Løsningen kan blant annet brukes til å få ut 
gode artikler, kronikker og pressemeldinger, og få vist fram vår poltikk raskere til 
flere medier og velgere. 

Dette er årets første PDK-magasin. Les det og del det gjerne med andre. Vårt 
ønske er at så mange som mulig skal få kjennskap til våre politiske løsninger, 
hvem vi er og hva vi gjør. Ønsker du flere magasiner så ta kontakt. Vi trykker alltid 
opp litt ekstra. God lesning!

Mobil: 952 98 848 eller e-post til: 
redaksjonen@dekristne.no

Lisbeth Hoskuldsen   
redaktør og sekretær

Arne Husveg, 1. nestleder i PDK og listetopp i Hå kommune

Trengs mer enn noensinne

Meldte overgang da FrP 
gjekk inn for forbud mot 
homoterapi

FrPs beslutning om forbud mot 
homoterapi var dråpen som fikk 
begeret til å flyte over for Magne 

Djuvik.

– Jeg er veldig opptatt av å ta vare på 
demokratiet og folks rett til å velge, og 
det oppfatter jeg at FrP også har vært, 
sier han. – Men da FrP var med på et 
forslag som skulle sette foten ned for 
folks rett til å velge homoterapi, for 
de som ønsker det, da var det nok. I et 
demokrati, et folkestyre, har vi mange 
rettigheter og en del plikter, og for meg 
er det viktig at vi kan gjøre våre valg.

64-åringen bor på plassen Vinnes i 
tidligere Fusa kommune, nå Bjørna-
fjorden kommune, hvor han dyrker litt 
bær og frukt. Plassen har tilhørt fami-
lien på morens side helt fra 1700-tal-
let, ja kanskje enda lengre. Til daglig 
jobber han som leder av NAV-kontoret 
i Samnanger kommune, nabokom-
munen til Bjørnafjorden. Ja, han har 
faktisk jobbet i det som i dag heter 
NAV helt siden 1977, og kjenner føl-
gelig både historien og systemet godt.

Lang politisk erfaring

Politiske engasjert har han vært i 
årevis. Den første perioden var han 
siste vara på lista til Venstre, men var 
så borte fra politikken en periode 
inntil kommunestyret vedtok å legge 
ned tre skoler i daværende Fusa 
kommune, noe som fikk det til å ta fyr 
i det politiske engasjementet. Det ble 
stilt ei bygdeliste hvor han var med, 
og som kom inn i kommunestyret 
som den nest største gruppen. Det 
var et lite jordskjelv. De kom i posisjon 
sammen med Sp og Høyre og det var 
mye som skjedde.

Dette var høsten 1991 og han 
representerte Bygdelista frem til 
valget i 2003, da lista ble avviklet. Han 
tenkte da at han hadde vært med 
lenge nok, men ble overbevist om 
å melde seg inn i FrP. Det var i 2005 
og han stilte til valg på FrP sin liste 
ved kommunevalget i 2007 og kom 
inn i kommunestyret i det som da 
var den nest største gruppen, og har 
representert FrP til han meldte seg ut 
i januar i år og inn i PDK. I mange år 
var han også medlem av fylkesstyret 
i Hordaland FrP og var vara til 
Hordaland fylkesting i to perioder.  

Den siste perioden til Fusa kommune 
var Magne varaordfører, og ble da 
kjent med daværende varaordfører i 
Bergen, Marita Moltu.

– Vi møttes på møter iblant og hadde 
mange gode samtaler, forteller han. 
– Hun var en av de som mente at PDK 
var det rette for meg.

Blir kanskje uavhengig

6. januar i år meldte han inn til 
Bjørnafjorden kommune at han gikk 

ut av FrP, og i stedet ville representere 
PDK. Han tok det da som selvsagt at 
han skulle representere PDK.

Men så kom det tilbakemelding om 
at det ikke var sikkert, siden PDK ikke 
stilte liste i Bjørnafjorden kommune. 
Saken ble tatt opp på prinsipielt 
grunnlag og passerte formannskapet 
rett før korona, og formannskapet 
sa enstemmig nei. De mente han 
måtte være uavhengig. Saken skulle 
så opp i kommunestyret, men på 
grunn av korona har det ikke vært noe 
kommunestyremøte og dermed så 
ligger saken på vent.

– Jeg har sagt til varaordføreren at 
de i alle fall må ordne det sånn at jeg 
får lov til å argumentere for hvorfor 
dette er riktig, sier han. – I protokoller 
vil det stå at jeg er uavhengig hvis 
jeg taper denne saken, men fra 
kommunestyrets talerstol vil det jeg 
sier være i samsvar med PDK sitt syn. 
Det blir en spennende sak!

 
Lisbeth Hoskuldsen
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Da FrP sentralt gikk 
inn for forbud mot 
homoterapi meldte Magne 
Djuvik i Bjørnafjorden 
kommunestyre seg ut og 
inn i PDK.
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Bioteknologirådet 
går i liberal retning
Bioteknologirådet sier nå ja til både eggdonasjon og 
assistert befruktning for enslige. Avstemningen var 
jevn. Åtte av medlemmene i Bioteknologirådet sa ja 
til eggdonasjon, mens sju stemte nei. Medlemmene 
som var mot var opptatt av at eggdonasjon bryter den 
genetiske linken mellom mor og barn, fordi kvinner til 
alle tider har født sine egne barn.

Leder i Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim, sa til Vårt 
Land at ja til eggdonasjon er god hjelp til kvinner som 
ønsker å få barn og at dette forslaget likebehandler kvinner 

og menn som ikke kan få barn. De som var mot, mente at 
likebehandlingsargumentet ikke er relevant i dette spørsmålet, 
fordi det er en betydelig forskjell mellom sæddonasjon og å hente 
ut egg, noe som er et medisinsk inngrep. 

Også i spørsmålet om assistert befruktning til enslige var rådet delt. 
Åtte rådsmedlemmer stemte ja, mens seks rådsmedlemmer stemte 
nei.

De som var mot, vektla sårbarhet hos det framtidige barnet.

De som var for assistert befruktning for enslige, mente mors sterke 
ønske om å få barn, veide sterkere enn eventuelle ulemper med å 
vokse opp med én forelder.

Hva vi er vitne til, er en utvikling mange av oss har advart mot. 
Man har fjernet den naturlige og etiske bindingen mellom mor-far 
og barn, og da er det bare fantasien som setter grensen for hva 
som er mulig. Den etikken man før tok for gitt, og som man trodde 
Bioteknologirådet skulle forsvare, blir i normløst samfunn angrepet 
av det samme rådet. Normene rådet forsvarte, blir nå sett på som 
en fiende og hindring for «utviklingen» og individets rettigheter.

 
Kjell Skartveit

Bioteknologirådet 
går i liberal retning

Barn blir noe vi skaper 
som et produkt

ør var barnet Guds gave, noe som kom som en følge 
av ektefellenes forening gjennom seksualakten. Nå blir 
forplantning noe som mer og mer løsrives fra seksualitet 

og ekteskap, sier Magelssen. – Vi produserer barnet mer enn at 
vi får det som en gave. Det viser seg også i økt oppslutning om 
fosterdiagnostikk. Barnet er noe vi nøye planlegger og skaper 
som et produkt. Så blir det også logisk at vi må gjennomføre 
kvalitetskontroll gjennom fosterdiagnostikken før vi kan si oss 
fornøyd med produktet. Det er økt kontroll og tingliggjøring 
av forplantning, og barnet er noe som skal oppfylle våre 
«kravspesifikasjoner». Det passer inn i en større samfunnsmessig 
trend ved at vi tar kontroll over stadig større deler av tilværelsen, 
og at vi aksepterer stadig mindre risiko og usikkerhet.

I Bioteknologirådet stemte Magelssen med mindretallet og mot 
både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner 
da dette var oppe, men sier det ut ifra hans perspektiv er uheldig 
at man er mer opptatt av flertall og mindretall enn av hvilke 
argumenter som brukes.

– Jeg stemte med mindretallet fordi jeg tenker at barnet har rett 
til å vokse opp med både en mor og en far, og at det skal være 
biologisk mor der det er mulig å få til, sier han. –Ved eggdonasjon, 
og for så vidt også sæddonasjon som allerede er vanlig praksis, så 
lager vi barn der det på forhånd er bestemt at de ikke skal få vokse 
opp med begge genetiske foreldre, og da setter vi voksnes behov 
foran barnas behov. Ved assistert befruktning for enslige kvinner, 
så har vi allerede fra starten planlagt at barnet skal vokse opp uten 
far og bare med en forelder, og det gjør barna ekstra sårbare.

– Nå er det selvsagt mange alenemødre som er gode foreldre, men 
det er jo ingen tvil om at det er i barnets interesse å kunne vokse 
opp med to foreldre og med sine egne biologiske foreldre der det er 
mulig. Den utviklingen vi nå ser er svært uheldig.

 
Lisbeth Hoskuldsen

Flertallet av partiene på Stortinget har sagt at de vil støtte eggdonasjon og 
assistert befruktning for enslige kvinner, og også fosterdiagnostikk til alle gravide 
i form av tidlig ultralyd. – Dette er enda et steg i retning av å gi voksne kontroll 
over alle sider ved reproduksjonen, sier Morten Magelssen, førsteamanuensis ved 
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og medlem av Bioteknologirådet. 

FF

Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk 
etikk ved Universitetet i Oslo og medlem av Bioteknologirådet.

For mer informasjon:    
www.samlivsrevolusjonen.no er en 
samleportal om de veldige endringer 
knyttet til synet på kjønn, seksualitet 
og samliv. Nettstedet er en ressurs 
for de som ønsker informasjon om 
nasjonal og internasjonal utvikling 
på området.

Ansvarlig redaktør er Kjell Skartveit.

Lektor, forfatter og skribent. Aktiv i 
Frelsesarméen. Alle barn trenger 

både mor og far!

Det frie vesten med liberale demokratier, markedsøkonomi og 
menneskerettigheter er verdenshistoriens overlegne suksess – bygget 
på et kristent fundament med respekt for livet, individet og mangfoldet. 
Verdikonservative politikere vil fortsette å bygge samfunnet nedenfra på 
et sunt normgrunnlag. Vi vil flytte ressursene ned til borgerne, og gi rom 
for valgfrihet. Staten skal sikre trygge rammer og frihet for individets 
utfoldelse, og heise flagg for nasjonal selvråderett. En klok politiker 
legger rammevilkår for at enkeltmennesket kan blomstre, og de utslåtte 
kan reise seg. Les hele vårt program på: www.dekristne.no

MELD DEG INN PÅ 
TELEFON 459 08 400
ELLER PÅ E-POST: 
INNMELDING@DEKRISTNE.NO
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et var ganske skjellsettende 
å høre på Direktoratet for 
sivil beredskap i Sverige, 

folkehelsemyndighetene og 
Helsedepartementet fortelle at de har 
satt inn Forsvaret og ekstra helikoptre i 
noen områder og de har feltsykehus. I 
Norge har det ikke vært en ting, og det 
er ingen som etterspør det heller. Hvor 
er staten? Staten lar befolkningen ta 
belastningen. Det eneste vi får høre er 
at hvis dere ikke oppfører dere bedre, 
så skal vi straffe dere. Jeg er overrasket 
over at folk aksepterer dette!

Smedshaug legger ikke skjul på hva 
han synes om norsk beredskap, og 
med lang og bred erfaring på flere 
felt, er han verdt å lytte til. Han har 
doktorgrad i økologi fra daværende 
Norges Landbrukshøgskole (2000) 
og hovedfag fra Universitet i Oslo. I 
tillegg har han grunnfag i historie og 
etnologi, og Hærens befalsskole for 
lett luftvernartilleri.

Da Smedshaug tiltrådte stillingen 
som daglig leder for Agri-Analyse 
i 2011 kom han fra stillingen som 
seniorrådgiver i Norges Bondelag, der 
han fra 2003 arbeidet med varierende 
oppgaver innenfor internasjonalt 
arbeid knyttet til EU og WTO, globalt 
landbruk, nasjonal næringspolitikk, 
samt økonomi og samfunn.  I 2001 
og 2002 jobbet han med OECD og 
internasjonale spørsmål i Landbruks- 
og Matdepartementet, handelspolitisk 
seksjon.

Han har utgitt og redigert en rekke 
bøker om tema knyttet til jordbruk, 
politisk økonomi og samfunn, og de 

siste årene holdt flere hundre foredrag 
om landbruk, politikk og økonomi og 
deltatt i en rekke debatter og paneler.

– Jeg hadde gleden av å ha et 
«Murens fall-seminar» med blant 
andre Hans Wilhelm Steinfeld på 
Litteraturhuset i fjor, forteller han.  
– Jeg nevner det fordi jeg tror det 
er relevant, fordi stort sett alle 
tilpasninger vi gjorde etter murens 
fall i 1989 har 
vært feil. Den 
gangen hadde vi 
medisinlager/Norsk 
medisinaldepot og 
smittevernutstyr, 
NATOs største 
militærstruktur i 
forhold til folketallet 
(7,7% under våpen), 
325 000 mann i 
krigsoppsetningen, 
i tillegg til 
Sivilforsvaret 
og matlager 
tilsvarende 12 måneder. Vi hadde en 
rekke feltsykehus og et fungerende 
nasjonalt forsvar, et forsvar som 
kunne settes inn til sivil avlastning 
på nesten alle områder. Nå har vi 
ikke smittevernutstyr, ikke ekstra 
medisiner og vi har ikke feltsykehus. 
Kontrasten fra 1989, da vi hadde alle 
disse tingene, er stor. I 1986 øvde vi i 
Vestfjorden. Det var høydepunktet for 
marinen. I løpet av 24 timer fikk de inn 
en flåte på 60 til 80 skip på plutselig 
mobilisering. Det er den største 
marine mobiliseringen vi har hatt.

– Men under de siste 10-årenes kriser 

fra 22. juli 2011 til i dag så har ikke 
beredskapen fungert. Det er min 
forståelse. 

Vi har glemt historien

Hvorfor har det gått så galt?

Sovjetunionen var veldig vellykket for 
oss, men ikke for russerne, fordi man 

trenger disiplin, noe 
som disiplinerer 
deg, en kontrast 
å settes opp mot. 
Det skal god rygg 
til å bære gode 
tider, og det har vi 
ikke greid. Vi har 
glemt virkeligheten. 
Vi har trodd at 
historien var over. 
Så har vi fått inn 
personer som villig 
har avviklet våre 
gamle strukturer. 
I 2004 solgte 

Norge gullbeholdning og i 2007 ble 
seddeltrykkingen avviklet (sedlene 
trykkes nå i England og Frankrike), 
og det har vært kjempet hardt av 
eliten for å komme inn i EU. Man 
får på en måte et sammenbrudd i 
historiske tilpasninger og kunnskap, 
og taper ideologikampen. Det er 
dette som gjør det vanskelig å komme 
tilbake nå, at hele akademia er delvis 
avnasjonalisert og delvis støtter en 
forestilling om globalisering, som 
ikke leverer. Og vi mangler en felles 
plattform slik vi hadde symbolisert 
ved statskirken og det felles 

protestantiske verdigrunnlaget som i 
stor grad har preget alle i Norge. Selv 
om mange ikke har regnet seg som 
personlig kristne, så har det store 
flertallet vært kulturelt kristne.

– Jeg er helt enig, sier Erik. – Det 
er to faktorer som er brakt oss hit. 
Det ene er kortsiktige økonomiske 
prioriteringer på statsbudsjettet etter 
murens fall. Da tenkte politikerne 
at de ville gi mest mulig der de fikk 
mest igjen ved neste valg i form av 
stemmer, og da nedprioriterte de 
forsvar og beredskap. Og så kommer 
det nå frem at partier som Høyre 
og Ap har hatt en langt mer bevisst 
globalistisk linje enn det de har hatt i 
programmet og det de har presentert. 

– Men det som er bekymringsfullt 
er at når vi nå nok en gang ikke 
har bestått til eksamen, istedenfor 
å ta læring, så holder man fast på 
en globaliseringslinje som har 
svekket forutsetningene for Norge 
og det norske folk. Derfor mener 
jeg vi trenger en renessanse for 
nasjonalstaten, hvor politikerne må 
ansvarliggjøres overfor det faktum 
at det er det norske folk som er 

deres oppdragsgivere. De må tøyles i 
forhold til lysten til å dra oss inn i de 
internasjonale store maktlagene. 

Katastrofale beslutninger

Han trekker frem forskjellen på USA 
og EU, der presidenten i USA er 
direkte valgt av folket, i motsetning 
til ledelsen i EU som ikke er valgt. EU 
er en udemokratisk institusjon hvor 
de som har beslutningsmyndighet 
har null ansvarsfølelse overfor 
folket. Det er et problem. Og når 
hele vår grunnlov legger til grunn et 
folkestyre, så har vi fått en situasjon 
hvor eliten i Norge sverger til et 
EU som er inkompatibelt med det. 
Under koronakrisen har vi sett at vi 
trenger en koalisjon av partier som 
slår ring om grunnloven, folkestyret 
og nasjonalstaten, og bygger opp 
igjen. Det er dyrt, men det trenger 
vi. Og når vi vet at subsidieringen av 
el-biler på et år er prisen for å bygge 
opp beredskapslager av korn, så er 
det ganske betenkelig at dagens 
politikere ikke gjør det.

Staten Norge  
stryker i beredskap
DD

MENINGSFELLER: Partileder Erik  Selle og Christian Anton Smedshaug i Agri-Analyse.

– Vi har nå, på mange måter, vært igjennom den største krisen etter 2. 
verdenskrig, og vi opplever ikke at det er en eneste fungerende statsfunksjon som 
avlaster, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri-Analyse. Vi inviterte 
ham nylig til et møte med partileder Erik Selle der norsk beredskap var tema.

«Det kommer nå 
frem at partier som 

Høyre og Ap har hatt 
en langt mer bevisst 
globalistisk linje enn 

det de har hatt i 
programmet og det 

de har presentert.»

Vi trenger en renessanse 
for nasjonalstaten, 
hvor politikerne må 
ansvarliggjøres overfor 
det faktum at det er 
det norske folk som er 
deres oppdragsgivere. 
De må tøyles i forhold til 
lysten til å dra oss inn i 
de internasjonale store 
maktlagene. 

83246
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– Det verste er at det ikke koster noe 
særlig heller, sier Smedshaug, og 
bringer samtalen inn på Forsvaret. 
Utfordringen med Forsvaret er at man 
har endret det meste man hadde av 
basestrukturer, og det største og mest 
uforståelige som har skjedd i Forsvaret 
er flyttingen av Bodø flystasjon til 
Ørlandet.

– Det er helt sant! responderer Erik. 

– Det er den potensielt dyreste 
beslutning etter 2. verdenskrig i 
Norge, for det er ekstremt kostbart og 
svekker beredskapen, understreker 
Smedshaug. – Vi har satt vår 
dyreste investering noensinne i 
telt på Ørlandet, mens vi hadde 72 
bombesikre hangarer i Bodø parallelt 
med et komadosenter innsprengt i 
fjellet, og det for å flytte Bodø by 200 
meter. Og når man da i tillegg tar 
ned Andøya! Problemet er ikke at det 
er dyrt å ta vare på beredskap, men 
at alt for mange har hatt hendene 
nede i kakeboksen, og kakeboksen 
i Norge har ikke vært å skape noe, 
men å flytte, bygge, legge skinner 
og asfalt, som ikke nødvendigvis 
har vært relatert til verdiskapning. 
Det har gjort at forsvarsbudsjettet er 
blitt brukt på dyre og unødvendige 
investeringer og ombygginger, 
fremfor å gjøre som finnene å ta vare 
på det beste i strukturen, utvikle det 
videre og delvis kjøpe hyllevare og 
kanskje det nest beste som F18 fly 
som kanskje ville gjort jobben. Da 
kunne vi beholdt flyplassen og hatt et 
kjempegodt forsvar i dag. Det har vi 
altså ikke fått ved feilinvesteringer og 
flyttinger og kontinuerlige endringer, 
og en manglende vilje til å forstå at 
store forsvarsbaser må ligge ved store 
bymiljøer, så man kan ha offiserer med 
et normalt familieliv.

– Og når det gjelder kornberedskap 

så koster det 440 millioner i året, pluss 
litt leiekostnader, å rullere et matlager. 
Så for mat er det noen få milliarder 
som skal til og det kan brukes på 
den måten at man frigjør etablerte 
kornlagere ved sjøen og bygger 
opp kapasitet i kornproduksjons-
områdene, så man både får høyere 
beredskap og bedre kornproduksjon. 
Foreløpig er matvareforsyningen det 
eneste som ikke har knelt, fordi det er 
det som har endret seg minst siden 
1989 og vi har god omstillingsevne i 
jordbruket. Men det skulle ikke mye til 
å gjøre dette veldig bra. 

Nasjonalstatens renessanse

– Det er nesten litt forunderlig 
å observere, både i 
Forsvaret og andre steder, at 
totalberedskapstankegangen er et 
eureka, sier Erik. – Det viser hvor 
viktig det er å opprettholde systemer 
og tenkning. Kjernen tror jeg er 
nasjonalstatens renessanse, og at 
man faktisk ikke kan flytte makt ut 
av Norge. Hvorfor skal man sitte på 
Stortinget hvis man har flyttet alt ut?

– Løsningen er å bli inspirert av det vi 
hadde ved murens fall og tilpasse de 
til vår tid, fordi det er som Selle sier at 
når det kniper så er det nasjonalstaten 
man rykker tilbake til, sier Smedshaug. 
– Det var ikke mye hjelp Italia fikk fra 
EU nå, og det samme med Hellas og 
migrantene. Tryggheten ligger i vår 
egen organisering og bufferkapasitet.

– Vi må tilbake til en visjon for 
folket og Norge, og først når vi har 
orden i eget hus kan vi hjelpe i et 
internasjonalt samarbeid, sier Erik. 
– Europa burde være et sted med 
samarbeidene nasjonalstater, og ikke 
en udemokratisk EU-institusjon som 
våre toppolitikere svermer etter.

– Ja, vi må få makten tilbake i 
parlamentene, sier Smedshaug. – Det 
betyr at vi må få et Europa av nasjoner 
og ikke et Europas forente stater. Vi må 
samarbeide der det er rasjonelt. Derfor 
er jeg opptatt av utviklingen EEC – EF 
– EU. EEC kan ha en del for seg. Det er 
smart å ha et økonomisk samarbeid 
der det er rasjonelt, mellom naboland. 
Og det er det debatten bør handle 
om. Ikke om vi skal samarbeide, men 
hva vi skal samarbeide om. Nå må vi 
bruke det neste tiåret til å reversere 
feilgrepene fra gale avgjørelser.

Lisbeth Hoskuldsen

opendoors.no/ett-med-demnorway@od.org 381 11 400 opendoors.no/ett-med-demnorway@od.org 381 11 400

De som forfølges for sin tro 
skal ikke stå alene.

Over 260 millioner kristne
opplever hard forfølgelse.

La dine søsken vite at du bryr deg. 
Bli fast giver og Ett med dem.

Det koster 320 kr i gjennomsnitt
å hjelpe en forfulgt kristen.
Hvor mange kan du hjelpe?

Gå inn på opendoors.no/ett-med-dem

Problemet er ikke at det er dyrt å ta vare på beredskap, 
men at alt for mange har hatt hendene nede i 
kakeboksen, og kakeboksen i Norge har ikke vært 
å skape noe, men å flytte, bygge, legge skinner og 
asfalt, som ikke nødvendigvis har vært relatert til 
verdiskapning. 

– Vi må tilbake 
til en visjon for 
folket og Norge, 
og først når vi har 
orden i eget hus 
kan vi hjelpe i et 
internasjonalt 
samarbeid.
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I den største lockdown i 
menneskets historie, og 
den mest uoversiktlige 
og gjennomgripende 
unntakstilstand i fredstid, 
vedtok bystyret i Kristiansand, 
med et ruvende flertall av 
70 bystyrerepresentanter 
mot undertegnedes ene 
stemme, å legge ned bystyret 
(!) midlertidig og flytte 
beslutningsmyndigheten for 
kommunens milliardbudsjetter 
og 110 000 innbyggere, over i 
hendene til de 15 politikerne i 
formannskapet.

Blankofullmakten ble innvilget 
gjennom en hastebasert 
prosess nærmest uten 

motforestillinger, og bygger på et 
svakt juridisk vedtak i strid med 
kommuneloven og kommunal- og 
forvaltningskomiteens enstemmige 
innstilling.

Dette avslører en fryktdrevet politisk 
ledelse med behov for å fremstå som 
handlekraftige, politiske ringrever som 
så sitt snitt til å få presset gjennom 
saker med endret voteringsstyrke, 
gruppeledere som villig svingte 
partipisken og en saueflokk av 
rørende naive folkevalgte blottet 
for demokratisk forståelse. Ordfører 
Jan Oddvar Skisland, varaordfører 
Erik Rostoft, posisjonsleder Renate 
Hægeland, opposisjonsleder Mette 
Gundersen, samtlige bystyrepolitikere 

fra 13 av de 14 partiene, 
kommunedirektør Camilla Dunsæd og 
kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray 
har rett og slett strøket i demokrati!

Til tross for at opposisjonsleder 
bedyret at fåtallsstyret skulle 
behandle den store makten med 
varsomhet, viser de to første avholdte 
møtene i formannskapet at de ikke 
har behandlet en eneste korona-
relatert sak, men derimot kjørt 
fulle ordinære sakslister hvor tunge 
saker er blitt sluttbehandlet med 
endret voteringsstyrke og helt uten 
representasjon fra de fire partiene som 
ikke har fast plass 
der. Det politiske 
spillet etter 
høstens valg i den 
nye sammenslåtte 
storkommunen, 
har vært preget 
av en så kynisk 
maktkamp, at alle 
muligheter for å 
være naiv burde 
dessverre være utslettet. Men nå 
begynner konsekvensen av vedtaket 
å demre for noen politikere som roper 
på omgjøring på grunn av misbruk 
av ..eh.. tillit. Men formannskapet 
misbruker ikke sin delegerte makt 
– de bruker den bare i tråd med 
vedtaket: «Bystyret gir formannskapet 
vedtaksmyndighet i ALLE saker…».

Verd å merke seg er at andre 
kommuner har funnet modeller som 
i større grad ivaretar demokratiske 
prinsipper. Og at den politiske 
ledelsen uten begrunnelse har valgt 
å ikke ta i bruk profesjonelle, digitale 
møteverktøy som lett kunne videreført 
bystyret, slik Fylkestinget og mange 

andre kommuner har gjort med 
ypperlige tilbakemeldinger.

Tidspunktet for det ekstraordinære 
bystyremøtet ble lagt til dagen før 
de nye nasjonale koronalover ble 
fremforhandlet i Stortinget, og det var 
følgelig ikke mulig å ta inn signalene 
og harmonisere. Det er interessant at 
Ap-ordføreren lokalt la frem forslag til 
blankofullmakt, parallelt med at hans 
egen partileder Jonas Gahr Støre var 
opposisjonens saksordfører som i frykt 
for maktmisbruk nettopp reduserte 
fullmaktene i den blå regjeringens 
forslag, med både tidsbegrensning, 

reverseringsmulighet 
og avklart 
nedslagsfelt.

Prosessen som 
ledet frem til det 
avdemokratiserende 
vedtaket er 
kritikkverdig.  
Det ekstraordinære 
bystyremøtet 
ble hasteinnkalt 

med ulovlig kort varsel til epost-
avstemning uten anledning til 
kontradiksjon, motmæle, eller 
alternative forslag. Den spesielle 
avstemningsmetoden krevde 
en enstemmighet som ble 
underkommunisert, og som kan føre 
til at representanter lettere kan la 
seg presse til å avstå fra sin vetorett. 
Saksfremstillingen var kledd i en 
juridisk språkdrakt hvor intensjonen 
ikke fremstår som klar og tydelig. 
Den kommuniserte ikke hvilke 
ekstraordinære behov som trenger så 
raske politiske beslutningslinjer at ikke 
bystyret kan vedta det i en eventuell 
hasteinnkalling. Det ble heller ikke 

redegjort for hvilket lovverk som ikke er tilstrekkelig for 
å håndtere spesielle krisebeslutninger, som for eksempel 
beredskapslover og smittevernlover som allerede har en 
innebygd utvidet fullmakt til å gripe inn ved fare for liv og 
helse.

Administrasjonens forslag til blankofullmakt falt fordi to 
stemte mot, og nytt ekstraordinært bystyre per telefonlinje 
ble satt opp. Mot en stemme ble det vedtatt et juridisk 
svakt vedtak med full delegering av all makt, med noen 
uklare begrensninger med rom for fortolkning. Møte- 
og talerett ble innvilget de fire partiene uten fast sete i 
formannskapet, fattet med et forbehold «dersom loven 
tillater det…» fordi kommuneadvokaten var usikker. En 
rask telefon fra undertegnede til landets øverste juridiske 
ekspert på kommuneloven klargjorde at det var ulovlig, 
og den demokratiske hensikten står dermed uoppfylt. 
Likefullt er vi blitt innkalt, og de demokratiske forholdene 
er således fortsatt uavklart. PDK har av den grunn ikke møtt 
i formannskapet – ganske enkelt fordi det er ulovlig!

Lill May Vestly  
Gruppeleder for Partiet De Kristne i Kristiansand

Historien om da 
Kristiansand bystyre 
strøk i demokrati

Fra PDKs prinsipprogram:   
«Et velfungerende samfunn består av ulike 
aktører som alle har hver sin rolle å spille, og 
hvert sitt naturlige mandat. Partiet De Kristne 
ønsker et samfunn der disse rollene er tydelige 
og avgrenset, slik at ingen av aktørene går 
utover sitt mandat eller vokser ut over sine 
grenser på bekostning av andre.» 

LES HELE VÅRT PROGRAM PÅ
WWW.DEKRISTNE.NO

«PDK har ikke møtt 
i formannskapet – 

ganske enkelt fordi 
det er ulovlig!»

Til tross for at opposisjonsleder 
bedyret at fåtallsstyret skulle 
behandle den store makten med 
varsomhet, viser de to første 
avholdte møtene i formannskapet 
at de ikke har behandlet en eneste 
koronarelatert sak, men derimot 
kjørt fulle ordinære sakslister hvor 
tunge saker er blitt sluttbehandlet 
med endret voteringsstyrke og 
helt uten representasjon fra de fire 
partiene som ikke har fast plass der. 

/dekristne
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MELD DEG INN PÅ 
TELEFON 459 08 400
ELLER PÅ E-POST: 

INNMELDING@DEKRISTNE.NO.

GAVER TIL PARTIET 
KONTO: 9791 11 44445

Stemte mot vide 
koronafullmakter

Større gjennomslag  
i media med NTB

samme løsning har vi også tilgang til NTBs nyhetstjeneste som 
gjør at vi kan følg bedre med på nyhetsbildet i Norge til enhver 
tid. Vi kan med denne løsningen respondere raskere enn tidligere 

på hendelser i det politiske Norge. Samtidig får vi til enhver tid ut vårt 
budskap til et bredt og relevant publikum.

Det er flere årsaker til at PDK tar i bruk en pressemeldingstjeneste. Et av 
målene er å være et åpent parti som deler positive nyheter om partiet, 
og løsninger på vanskelige politiske saker som Norge står ovenfor. PDK 
har mange saker som ikke blir fortalt i dag, men som har nyhetsverdi 
lokalt, regionalt eller nasjonalt.

NTBs e-postlister til norske medier gir oss mulighet til å distribuere 
pressemeldinger og annen relevant informasjon til riktig målgruppe til 
riktig tid, enten det er lokalt, regionalt eller riksdekkende. Lokale medier 
er viktige for å vise aktivitetene våre i distriktene.

Med lokalt og nasjonalt engasjement håper PDK å involvere alle velgere 
og organisasjonen internt. Vi ser at vi også kan bruke denne løsningen 
til å få ut gode artikler, kronikker og pressemeldinger og få vist fram vår 
poltikk raskere og til flere medier og velgere.

– Vi ønsker å oppnå større synlighet og innsikt i arbeidet vi gjør. NTBs 
pressemeldingstjeneste er derfor et riktig valg for oss, sier partileder 
Erik Selle.

Avtalen med NTB Kommunikasjon ble inngått i mars i år.

Tom Andre Henriksen

PDK har inngått en avtale med NTBs pressemeldingstjeneste som gjør at vi blir mer 
synlige og får større gjennomslag i media.

II

Bare PDKs Benjamin Karlsen stemte imot å 
gi formannskapet, ordfører og rådmann vide 
koronafullmakter på Notodden. 40 av de 41 
kommunestyrerepresentantene stemte for.  
– I krisetider burde vi ha mer demokrati, ikke mindre, 
sier Benjamin. 

Alle 41 representanter i kommunestyret er valgt inn med tillit fra folket til 
å være kommunens øverste organ, både i gode og vanskelige tider. Om 
forslaget får flertall, er det veldig mange av kommunens representanter 

som mister sin talerett og stemmerett. Det vil si at demokratiet blir svekket. Alle 
må bli hørt. Og det er hele kommunestyret med sin bredde av erfaringer som 
kan komme fram til de beste løsningene.»

Dette skrev Benjamin på sin facebookside 26. mars. Sammer kveld vedtok 
kommunestyret med 40 mot PDKs ene stemme å gi vide koronafullmakter til 
formannskapet, ordfører og rådmann.

– Og det er skuffende, sier Benjamin. – Det er nå alle burde reise seg og si at jeg 
er valgt inn for denne viktige tiden, og nå bør jeg stå opp og kjempe. Hverken 
FrP, Venstre, MDG eller PDK er representert i formannskapet, og vi er nå kun 
gitt møte- og talerett, men ikke stemmerett. Av disse var det bare PDK som 
stemte mot. Rådmannen har blant annet fått fullmakt til å påføre kommunen 
ekstra kostnader på grunn av koronasituasjonene. Slike avgjørelser er blitt tatt 
av rådmannen, uten at jeg har konkrete eksempler. Derfor mener jeg vi nå 
skulle ha vært mer innblandet, ikke mindre. Vi skulle fått mye mer informasjon, 
men isteden har vi fått veldig lite informasjon om hva som skjer. Vi har ikke 
fått annen informasjon enn den som er lagt ut offentlig. Det er skuffende 
i en tid som denne, og noe jeg har reagert veldig på. Vi har fått opplæring 
i møteverktøyet Teams, så vi kunne hatt korte informasjonsmøter for å bli 
orientert om hva som foregår. Men det har det 
ikke vært. Politikerne er langt på vei satt ut 
av spill, og det er trist med slike holdninger. 
Men formannskapet har så langt ikke utnyttet 
myndigheten de har fått. Det skal de ha skryt 
for, sier han.

Benjamin fikk to positive oppslag i lokalavisen 
Telen i forbindelse med saken.

– Jeg ringte journalisten i Telen og han var helt 
på min side, sier Benjamin fornøyd.  
– Jeg får også veldig god støtte fra lokallaget 
på Notodden, så jeg kjenner meg ikke alene 
om dette. Jeg står trygt i stormen, og vil 
fortsette å jobbe for mer demokrati.

Lisbeth Hoskuldsen

Stemte mot vide 
koronafullmakter

Rådmannens innstilling 
vedtatt 26. mars:
1. Hasteparagrafen i 
kommuneloven § 11-8 kan 
anvendes når dette anses 
nødvendig av hensyn til en effektiv 
saksbehandling, enten ved at 
ordfører benytter sin fullmakt til 
å avgjøre, eller ved behandling 
i formannskapet i stedet for 
behandling i kommunestyret.

2. Rådmannen gis midlertidig 
fullmakt til å avgjøre alle saker 
som etter lovverket kan delegeres 
til han.

3. Krisesituasjonen innebærer 
at rådmannen har fullmakt til å 
utøve all nødvendig kommunal 
myndighet som kreves for å 
håndtere den. Rådmannen har 
som beredskapsleder fullmakt 
til å påføre kommunen ekstra 
kostnader pga. Korona-epidemien.

4. Partier som er representert i 
kommunestyret, men som mangler 
representasjon i formannskapet, 
gis midlertidig møte- og talerett i 
formannskapet med en av deres 
faste kommunestyrerepresentanter 
så lenge denne utvidede 
delegasjonen varer.

5. Punkt 1 til 4 har varighet 
frem til kommunestyret 18. juni. 

Kommunestyret kan imidlertid 
ta delegasjonen tilbake tidligere 
dersom det er ønskelig. Dersom 
situasjonen krever videreføring 
av delegasjon etter 18. juni, 
må dette vedtas i en ny sak i 
kommunestyret.

Sammendrag: 
Koronaepidemien innebærer 
behov for en midlertidig 
utvidelse av myndigheten for 
formannskap, ordfører og 
rådmann.» 

Tom Andre Henriksen, fylkesleder PDK Viken

Benjamin Karlsen, 
kommunestyrerepresentant  
PDK Notodden

Innkalling til fylkesårsmøte for PDK Møre og Romsdal
 
Tid: Laurdag 20. juni kl 15.00 
Sted: Koinonia, Ørskogfjellet (hotellet)
 
Ordinære årsmøtesaker
Spørsmål/skyss mm: Ring tlf 411 29 989
NB: Har du gløymt å betale kontingenten? Tid for å ordne det no!
Vel møtt!

Innkalling til fylkesårsmøte
83246
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1. Vårt ideologiske fundament
Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti 
som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som 
trygghet og frihet for enkeltmennesket, og et 
praktisk ansvar for sin neste. Vårt ideologiske 
fundament er Bibelen, og den kristne tro og 
tradisjon som har preget Norge i snart tusen år.

Den jødisk-kristne kulturarven har preget 
samfunnet og menneskene i Norge fra 
kristenretten ble satt på Moster i 1024 og frem 
til i dag. Partiet ønsker å slå ring om denne 
arven, og vil videreføre den til kommende 
generasjoner. Her er De ti bud, menneskeverd 
og nestekjærlighet viktige elementer.

2. Retten til liv
Partiet De Kristne legger stor vekt på å beskytte 
individets rettigheter; formulert i Grunnloven og 
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Retten til liv er den mest grunnleggende av alle. 
Livet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig 
død. Partiet De Kristne vil derfor kjempe mot 
abort og aktiv dødshjelp. Ethvert liv skal bevares 
og beskyttes innenfor naturens rammer. Vi vil 
kjempe for at alle i Norge, om man er frisk, syk, 
rik eller fattig, skal ha den mest selvfølgelige rett 
til et rikt og fullverdig liv.

3. Familien  
– samfunnets byggestein
Partiet De Kristne ser familien og ekteskapet 
mellom én mann og én kvinne som samfunnets 
viktigste byggestein. Partiet De Kristne vil løfte 
frem det livslange, monogame ekteskapet 
mellom mann og kvinne som norm og ideal. 
Det tradisjonelle ekteskapet bør ha en juridisk 
særstilling.

En velfungerende familie er vesentlig for den 
oppvoksende slekt og fremtidige generasjoner. 
I familien kan barn under trygge og stabile 
forhold lære forskjell på rett og galt, bli kjent 
med sosiale normer og regler, og utvikle nærhet 
til andre mennesker. Sterke og stabile familier 
gir et sterkt og stabilt samfunn.

Partiet De Kristne setter barna i fokus, og mener 
barn har rett til både en mor og en far, og til å 
kjenne sitt eget biologiske opphav. Barn skal ikke 
gjøres til et objekt som produseres utenfor den 
naturlige rammen av en biologisk mor og far.

4. Frihet, mangfold og ansvar
Selv om vi alle blir født med ulike evner, 
interesser og forutsetninger, er det vårt 
grunnleggende syn at mennesker skal ha frihet 
til å velge sin skjebne og utvikle sine talenter i 
trygg og hensynsfull samhandling med andre 
mennesker.

Partiet De Kristne vil derfor skape et samfunn 
som flytter mest mulig handlingsrom og 
ansvar tilbake til hver enkelt av oss, og ikke 
umyndiggjør oss til fordel for en stadig 
voksende stat. Vi vil bygge et samfunn med stor 
personlig frihet og handlerom, med en stat som 
ikke vokser utover sitt mandat, og med en solid 
forankring i vår jødisk-kristne arv.

Siden alle mennesker er unike, bør måten vi 
organiserer oss på gjenspeile dette og gi rom 

for forskjeller. For Partiet De Kristne er det 
derfor et ideal å finne løsninger som tar vare 
på mangfoldet, og ikke presser mennesker inn 
i samme form. Vi har også en grunnleggende 
respekt for menneskers rett til å ta ansvar for, og 
konsekvenser av, egne valg. Partiet De Kristne 
vil være en aktiv forkjemper for frihet, ansvar og 
mangfold for alle mennesker.

5. Stat og individ
Et velfungerende samfunn består av ulike 
aktører som alle har hver sin rolle å spille, og 
hvert sitt naturlige mandat. Partiet De Kristne 
ønsker et samfunn der disse rollene er tydelige 

og avgrenset, slik at ingen av aktørene går 
utover sitt mandat eller vokser ut over sine 
grenser på bekostning av andre.

 
Staten

Vårt ideal er en stat som er stor nok til å 
løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over 
oppgaver som like gjerne kan løses av andre. 
Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets 
formynder. Den skal være så liten og smidig 
som mulig, og primært legge til rette for 

oppgaver som kan løses av familie, marked 
eller det sivile samfunn. Partiet De Kristne 
mener at statens hovedoppgave er å løse de 
store, grunnleggende oppgavene som ikke 
kan løses på andre måter, som for eksempel 
å beskytte landets grenser, lage og håndheve 
lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/
finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

 
Det sivile samfunn

Det sivile samfunn er grupper og organisasjoner 
som uavhengig av staten, og uten tanke på 
profitt, engasjerer seg for felles interesser 
og formål. De tilhører den private sfære, og 
er i minst mulig grad styrt og finansiert av 
staten. Det kan eksempelvis være menigheter, 
idrettslag, fagforeninger eller sosiale 
bevegelser. Det sivile samfunn er på mange 
måter det “egentlige” samfunnet, der viktige 
samfunnsoppgaver løses med pasjon og 
mangfold, og der meninger og opposisjon 
dannes.

Det sivile samfunn skal ha frihet og 
handlingsrom til å løse viktige sosiale oppgaver, 
skape arenaer for fellesskap og danne meninger 
i det offentlige rom. Partiet De Kristne mener at 
et sterkt og levende sivilt samfunn er den beste 
garanti for et vitalt fellesskap og et pulserende 
demokrati, og vi ønsker at flest mulig av 
samfunnets oppgaver skal løses i og av det 
sivile samfunn.

 

Markedet

Selv om ingen økonomiske systemer er 
ufeilbarlige, mener Partiet De Kristne at det 
frie marked har vist sin egnethet for å skape 
vekst og fremgang for folk flest. Markedet er 
der verdier skapes, og markedet er det sivile 
samfunnets viktigste verktøy for å løse en rekke 
felles oppgaver og dekke fellesskapets behov.

Partiet De Kristne anerkjenner behovet for 
en viss statlig regulering av markedskreftene, 
først og fremst for å sikre reell konkurranse 
og hindre rovdrift av naturen og utnyttelse 
av arbeidstakere. Partiet De Kristne vil 

føre en økonomisk politikk som skaper 
langsiktige verdier på en bærekraftig måte. 
Gjennom satsing på kunnskap og gode og 
forutsigbare vilkår for næringslivet, vil vi ha 
som langsiktig mål å gjøre Norge uavhengig av 
petroleumsindustrien.

6. Tydelig støtte til Israel
Som eneste fungerende demokratiet i sitt 
område, fortjener Israel vår fulle støtte. Partiet 
De Kristne vil være en sann venn av det jødiske 
folk og staten Israel i en tid da mange lar seg 
forlede eller skremme til å vende dem ryggen.

Partiet De Kristnes støtte til Israel er basert på 
folkerett og internasjonal jus. Vi holder fast 
ved at jødenes rett til landet bygger på deres 
historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til 
landet gjennom over 3000 år. Retten bygger på 
en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i 
området.

Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å 
eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge 
sin egen hovedstad.

7. Smidige løsninger
Politikk handler ikke om store ord, men om 
konkrete endringer i sak etter sak. Partiet De 
Kristnes fundament vil være styrende for hva 
vi mener i alle saker, men i møtet med den 
politiske virkeligheten vil vi søke praktiske og 
smidige løsninger som flytter grensesteinene i 
den retningen vi ønsker.

Prinsipprogrammet beskriver den grunnleggende 
politiske tenkningen PDK bygger på. Hele 
handlingsprogrammet kan du lese på  
www.dekristne.no

Tidligere statsminister i 
England, Gordon Brown, 
gikk ut i avisen The Guardian 

26. mars, og mente at verden nå 
trenger en verdensregjering for å 
takle koronakrisen. I den pågående 
krisen som har rammet hele verden 
har vi opplevd noen korte øyeblikk 
hvor regjeringer har prioritert egne 
innbyggere. Det fremstår likevel som 
kortvarig.

Vår egen regjering går langt i å 
støtte overnasjonale organer. Den 
underliggende drivkraften til å flytte 
makt ut av Norge er svært sterk. Dette 
kommer særlig til syne gjennom 
regjeringens hengivenhet til FN og 
Verdens Helseorganisasjon, WHO.

I den siste tiden har vi sett 
regjeringens medlemmer byttet ut 
det norske flagget på jakken med 
merke for FN sine bærekraftmål. 
I den krisetiden som vi erfarer nå 
skulle en tro at regjeringen ville vise 
at de setter Norge først. I stedet gir 
de et samstemt signal til det norske 
folk om at denne regjeringen søker 
sine løsninger gjennom FN og WHO. 
Opplevelsen vi sitter igjen med at 
denne regjeringen henter sine ideer, 
sin inspirasjon og støtte fra FN.

Kontrasten til USAs president Donald 
Trump er enorm. Han er alltid tydelig 
på at han setter sin egen nasjon først. 
Den borgerlige regjeringen er ikke 
lenger borgerlig. Den trekker makten 
opp, og sender den ut av landet. Det er 
en grunnleggende sosialistisk tanke.

Den sittende regjeringen har 
vist stor begeistring for FN, EU, 
og internasjonale avtaler som 
undergraver stemmeretten til norske 
borgere. I sak etter sak har regjeringen 

svekket norske borgeres innflytelse 
over eget land og egne ressurser.

Tilknytningen til ACER, finanstilsynet 
sin tilknytning til EU sitt 
kontrollorgan, Parisavtalen, FN sin 
migrasjonsplan samt mengden av EU 
direktiver er tydelige svekkelser av 
nasjonalstaten og overføring av makt 
til overnasjonale organ.

På tross av to folkeavstemminger 
hvor folket har sagt klart nei til 
EU-medlemskap ble Norge knyttet 
inn i EU gjennom EØS avtalen. 
Suverenitetsavståelsen i avtalen har 
vist seg å være betydelig. De som 
kjemper for å styrke de overnasjonale 
institusjonene har vanskelig for å 
akseptere folkets ønsker, når det ikke 
samsvarer med det de selv vil.

Når hele ideen går ut på å 
undergrave folkets vilje, så er det 
en naturlig konsekvens at en aldri 
vil akseptere et nederlag som er 
bygget på en folkeavstemming. Alle 
regjeringspartiene lovpriser EØS 
avtalen, og tilknytningen til EU. Norge 
trenger nye partier som setter Norge 
først, og som er villige til å fristille landet 
fra EU sin dominans gjennom EØS.

Statsminister Erna Solberg (H) og 
utviklingsminister Dag Inge Ulstein 
(KrF) har nylig gitt 2,2 milliarder 
skattekroner til Bill Gates Foundation 
for hans massevaksinasjonsprogram 
(VG 26. mars 2020). Det er 
vanskelig å ikke tenke at de 
kjøper seg oppmerksomhet 
hos verdens rikeste mann, 
men bruken av pengene 
kan vise seg å være langt 
mer alvorlig. Bill Gates ser nå 
koronaepidemien som en 
mulighet av å tvinge frem et globalt 

massevaksinasjonsprogram, og 
går langt i å ville forby åpne møter, 
forsamlinger og demonstrasjoner til 
alle er vaksinert.

Det viktige spørsmålet i norsk politikk 
er ikke lenger bare om partiene 
går til høyre eller venstre. Det er 
nå blitt vanskelig å se forskjell på 
Arbeiderpartiet og Høyre. Ja, jeg 
skulle klart ønske meg en borgerlig 
regjering, men viktigere er nå å få 
tilbake nasjonal identitet. Og da må 
alle regjeringspartiene byttes ut. 
Drømmen er at Frp, Senterpartiet 
og PDK kan finne sammen som 
lagspillere.

Tomas Moltu
1. nestleder PDK

Drømmen er at Frp, Senterpartiet og PDK 
kan finne sammen som lagspillere.

Partiet De Kristne skal 
bygge et samfunn som er 

fritt og trygt for alle,
uansett hvem man er eller 

hvor man kommer fra.

Den nye verdensorden
Vårt prinsipprogram
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Hva er et 
menneske verdt?
Evolusjon og rasebiologi 
i et historisk perspektiv

Fred Andersen

Vårt menneskesyn er igjen 
utfordret. Boken tar oss med på 
en skremmende reise gjennom 
historien med fokus på diskrimi-
nering av såkalt «mindreverdige» 
mennesker.   

«Det er en bok for alle som er 
interessert i samfunnet vi lever i 
og historien som forteller oss hvem 
vi er blitt.»  – Guttorm Fløistad,
professor emeritus i fi losofi  og idéhistore

Tro for en tid 
som denne

Dr. med. 
Kjell J. Tveter

«Tveter har gjort et impone-
rende arbeid, som både er et 
vekkerrop og en brann fakkel. 
Jeg håper særlig forkynne-
re, kristenledere og kristne 
ungdommer studerer denne 
boken.»
– Johannes Kleppa, forkynner 

og tidligere redaktør i Dagen

BESTSELGER 
I NYTT OPPLAG

Kr 349,–  • Innbundet

Det nye Babylon
Hvordan Vesten 
mistet sin storhet

Hanne Nabintu 
Herland

Boken beskriver det kulturelle 
forfallet i Vesten. Vi er materielt 
rike i Norge, men bak den fi ne 
fasaden bærer samfunnet preg 
av en bemerkelsesverdig sterk 
jantelov og mangel på respekt 
for forskjellige meninger. Boken 
forteller også hvordan vi kan 
snu denne trenden. Det handler om Norges fremtid.

Kr 349,– Nå kr 249,–  • Innbundet

NYTT OPPLAG

En pilegrims 
vandring

John Bunyan

NY OVERSETTELSE MED BÅDE 
DEL 1 OG 2. 
Boken er et mirakel i verdenslit-
teraturen. Selv om det snart er 
350 år gammelt, er den oversatt 
til mer enn 200 språk og er en av 
tidenes mest leste. Teksten i den-
ne nyutgivelsen er bearbeidet og 
tilpasset vår tid. Les fortellingene 
om Kristen (del 1) og Kristin (del 
2) som vil forlate byen Undergang 
for å søke veien til Den himmel-
ske by.  Kr 349,– • Innbundet

Darwin på retur

Michael J. Behe

Nyere vitenskapelige funn mot-
beviser darwin ismen.
Biokjemikeren Michael Behe 
har blitt kalt «faren til 
Intelligent design» og er for-
fatteren av den banebrytende 
bestselgeren Darwin’s Black 
Box. Han utfordrer Darwins evo-
lusjonsteori og argumenterer for 
at vitenskapen i seg selv viser 
at Intelligent design er en bedre 
forklaring på livets opprinnelse. 

Kr 349,– • Innbundet

Israelske 
opp fi nnelser

Avi Jorisch

Boken forteller om fantas-
tiske israelske oppfi nnelser 
som til sammen forandrer 
livet til milliarder av men-
nesker jorden rundt. Israel 
spiller en overraskende stor 
rolle i forhold til landets 
beskjedne størrelse med å 
bidra til å løse noen av ver-
dens største utfordringer.

Kr 299,– • Innbundet

NYTT OPPLAG

Kr 349,–  • Innbundet
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal

Smånytt fra Møre
Ålesund 
Ole Gerhard Steen, vår representant 
i kommunestyret, fortel om eit 
givande halvår så langt. PDK har 
eit godt samarbeid med eit par av 
dei andre småpartia, og Steen har 
fått markere seg i nokre viktige 
saker. Det gjeld mellom anna i 
planverket omkring kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk og likeeins i 
spørsmålet om FN sine berekraftsmål 
som regjeringa no vil implementere 
i kommunane. På slutten av punkt 
fire kjem det tydeleg fram at det er 
globalisme og multikultur som skal 
vere i førersetet. PDK vil vere på vakt 
mot alle slike framstøyt som vil svekke 
vår nasjonale identitet.

Nominasjonen
Ein nominasjonskomite er alle reie 
i arbeid. Komiteen er i ferd med 
å kontakte lokallaga for å få fram 
forslag på kandidatar og dei vil styre 
prosessen fram til eit listeforslag. 
Målet er å ha nominasjonsmøtet i 
byrjinga av september. Vi ser at vi har 
mange gode kandidatar til lista, og 
vi tenkjer at komande haust vert ein 
viktig periode med oppkøyring fram 
mot valet neste år. 
 
Øyvind Årdal  fylkesleiar

Fra vårt program:
Partiet De Kristne vil tydelig 
anerkjenne naturens to kjønn, 
og løfte fram forskjellen i alle 
livets faser. Et mindretalls 
subjektive opplevelse av 
kjønnsidentitet skal ikke 
slette ut den allmenne 
orden og gjøres til norm 
for det store flertallet. Vi vil 
som bærende prinsipp i all 
lovgivning forholde oss til de 
objektive størrelsene mann 
og kvinne, og heller lage 
unntaksordninger der det 
måtte være nødvendig.

Ole Gerhard Steen

Øyvind Årdal

Partiet De Kristne er et 
verdikonservativt parti som 
ønsker å bevare og beskytte Norge 
som en fri og selvstendig nasjon 
med trygge grenser, selvvalgte 
lover og full råderett over egne 
ressurser. Nasjonalstaten har vist 
seg egnet som byggestein for en 
trygg og harmonsik verden og et 
godt bolverk mot kontrollerende 
overbygg og internasjonal 
ensretting. Vi ser positivt på 
fruktbart samarbeid mellom 
frie og selvstendige nasjoner, 

men ønsker ikke en utvikling mot 
overnasjonale myndigheter og 
politisk globalisme.

PARTIET DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle. 83246


