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Nye tanker og friske perspektiver 
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Vi har samlet noen av 
Norges dyktigste og 
viktigste stemmer i 

hovedstaden denne helgen. 
Store og avgjørende saker 
defineres i vår tid, og ofte går 
de viktigste under radaren. 
Langtidsplanen for forsvaret vil 
definere norsk forsvarsevne for 
mange tiår fremover. Skal norsk 
utenrikspolitikk fortsatt følge 
en idealistisk linje eller må vi 
begynne å tenke realpolitisk med 
norske interesser i hovedfokus? 
Hvor går Europa og hvordan 
skal Norge posisjonere seg i 
et nytt landskap? Hva betyr 
det for befolkningens frihet, 
trygghet og retten til privatliv når 
bankene presser på for å fjerne 
kontantsamfunnet? Hvem eier barna, staten eller foreldrene? 
Er migrasjonsbølgen et spørsmål om å være snillest på kort 
sikt i et sinnelags-etisk perspektiv, eller har vi et ansvar for 
å tenke på langsiktige nasjonale konsekvenser? Kan islam 
og demokrati forenes? Hvordan skal Norge forholde seg i 
Midtøsten? Hvorfor er Israel Midtøstens lys og ikke kilden til 
alt ondt, slik som sosialistene kommuniserer? 

På PDK Convention skal vi utfordre konsensus 
og gi lov til å tenke ”utenfor boksen”.  Her 
har vi invitert talere som står på egne ben 
med egne tanker, både i og utenfor Partiet 
De Kristne og i og utenfor Norge. Alle talere 
står på egen plattform, og jeg er veldig glad 
for at vi kan stå sammen om å sette viktige 
spørsmål på dagsorden for landet vårt på 
tvers av øvrig tilhørighet.

Den kristne tanke i den jødiske vugge har skapt en sivilisasjon 
som har vært godt og trygt å leve i for generasjoner. I den 
kristne grasrotbevegelse ligger alltid drømmen om frihet og 
respekt for individet samtidig som kristendommen har i seg 
en kollektiv omsorgsforpliktelse for å hegne om liv og helse i 
et gjennomgående engasjement for forfulgte, fattige, syke og 
nedslåtte.  Gjennom historien har kristne tenkere, statsledere, 
forkynnere og ledere brakt nye sannheter på banen som har 
påvirket samfunnet til det beste for sine medmennesker. 

Opplysningstidens store 
filosof John Locke gav oss 
markedsøkonomi og la 
grunnlaget for kapitalismen 
som har brakt millioner av 
mennesker fra fattigdom til en 
god middelklasse. Den britiske 
parlamentarikeren William 
Wilberforce tok kampen mot 
slaveriet etter at han opplevde en 
personlig forandring til personlig 
kristen tro. Troshøvdinger som 
Frelsesarmeens grunnlegger 
William Booth, Hans Nielsen 
Hauge i Norge og John Wesley 
i England brakte sosiale 
forandringer og økonomisk 
utvikling som følge av sine liv 
og tjenester. Republikaneren 
Abraham Lincoln var villig til å ta 

en grusom krig for å fremme sannhet og rettferdighet på lang 
sikt i USA. Slik var det dypt troende mennesker som kjempet 
og vant for å fjerne strukturell rasisme og undertrykkelse 
i Vesten. Martin Luther King, baptistpastoren, som gjorde 
sosial rettferdighet til en del av sitt kirkelige virke. Dietrich 
Bonhoeffer, den tysk luthersk teolog, prest og aktiv i den 
tyske motstandskampen mot nasjonalsosialistene gav sitt liv 
for å bekjempe fascismen. 

Den kristne tanke og grasrotbevegelse har vært en trussel 
mot totalitære ideologier siden Jesus selv gikk på jorden. 
Den judeo-kristne sivilisasjon bygger frie, selvstendige 
demokratier hvor flykninger søker til og ikke fra. Likhet for 
loven, ytringsfrihet, trosfrihet, eiendomsrett og tankefrihet, er 
alle sentrale begreper i et fritt land. 

Ideen bak PDK Convention er å sette søkelyset på 
strategiske viktige spørsmål. En idedugnad om du vil. Så skal 
demokratiets høyeste myndighet, velgerne, gi sin beslutning 
om vegen videre for landet vårt den 11. september 2017.

Jeg håper den nye regjeringen blir verdikonservativ og 
borgerlig.

Erik Selle
Leder
PDK Convention  

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og alle uavhengige gode gjester. Hjertelig velkommen!

Velkommen til PDK Convention
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Lørdag 27. mai
Registrering/forfriskninger    08.30-09.00 
Erik Selle     09.00-09.15  Velkommen åpning
Hanne Nabintu Herland    09.15-09.45 Europa i fritt forfall
Helge Lurås     09.45-10.15 Sikkerhetspolitiske veivalg for USA og Europa
Panelsamtale    10.15-10.45  Moderator Erik Selle 
Sjak Haaheim     10.45-11.00  Styrk Heimevernet
Hans Christian Færden    11.00-11.15  JA til kontanter

PAUSE      11.15-11.45

Torolf Nordbø     11.45-11.50  Introduksjon
Hege Storhaug     11.50-12.15 Har demokratiet en fremtid i Europa?
Mohammad Mostafaei    12.15-12.40  I skyggen av Shariah
Panelsamtale     12.40-13.00  Moderator Tomas Moltu

LUNSJ    13.00-14.00

Lill May Vestly     14.00-14.05  Introduksjon
Marius og Ruth Bodnariu    14.05-14.15  Videolink
Einar C. Salvesen     14.15-14.45  Barnets beste?
Lill May Vestly     14.45-15.15  Familien, feminismen og veien videre.
Spørsmål og svar     15.15-15.30

PAUSE    15.30-15.45

Tomas Moltu     15.45-16.10 Verdikonservativt tomrom i norsk politikk.
Bjarte Ystebø     16.10-16.30 Fake news og en refleksjon etter Oslo Symposium
Spørsmål og svar     16.30-16.50
Avslutning  Erik Selle   16.50 -17:00

Søndag 28. mai
Registrering/forfriskninger    08.30-09.30
Gloriosso Classico     09.30-09.50
Musikk 
Erik Selle     09.50-10.30
 Sina Saltbones     10.30-10.45 Refugee Alliance
 Kasjost Asi     10.45-11.00 KHNO
 Panelsamtale     11.00-11.15 Moderator Erik Selle
 
PAUSE     11.15-11.45

 Nina Karin Monsen    11.45-12.05 Kjønnsidentitet og ekteskap
 Arnstein Fedøy     12.05-12.20 Farsrollen og mannsrollen i en feministisk tid
 Spørsmål og svar     12.20-12.30

 LUNSJ     12.30-13.30

 Erik Selle       Velkommen
 ISRAEL - Internasjonale relasjoner   Ministre, Ambassadører, kulturinnslag
 
 Med forbehold om endringer.
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Det pågår alvorlige 
avdemokratiserings-
prosesser i Europa såvel 

som i USA. Det er problematisk 
at vi har gått fra å ha et mer 
folkestyrt politisk system 
der medienes rolle var å 
levere objektiv informasjon 
og presentere flere sider av 
en sak, til å få en oligarkisk 
struktur der et fåtall blant den 
økonomiske verdenseliten i 
så stor grad styrer Vesten. Den 
samme eliten eier i stor grad 
avisene og bestemmer dermed 
hva som skrives i disse. Over 
90 % av USAs medier eies nå 
av 6 mediebedrifter, der disse 
også sitter i hverandres styrer. 
Konsolideringen mot et vestlig 
mediemonopol har vært enorm, 
og norsk presse består i stor 
grad av oversatte artikler fra 
amerikansk presse. 

Pressens selvstendige rolle 
er i realiteten kraftig svekket, 
pressefriheten betydelig innstrammet, 
og media har blitt den økonomiske 
maktelitens ekkokammer, et 
mikrofonstativ og talerør for de 
politiske, globalistiske elitenes anti-
demokratiske agenda. Og journalister 
skriver det som de vet forventes 
av dem, riset bak speilet er å miste 
jobben, tape anseelse, bli forbigått på 
karrierestigen, truslene er mange og 
alvorlige. Norge har i utgangspunktet 
også lenge vært kjent som et 
jantelovspreget land der få våger å 
stikke seg ut. Vi har lite av det som 
den franske filosofen Michel Foucault 
kalte «fearless speech», og nå blir 
makthavere omtrent ikke lenger utsatt 
for reell intellektuell kritikk. Jeg har 
hevdet at norsk presse er den minst 
frie i hele Europa og de går makta lydig 
til hånde. 

Problemet er at folkets røst ikke 
lenger tillegges den samme vekt og 
mediene brukes til å presse nedover 
hodet på oss ideologiske meninger 
som ikke løser problemene, verken i 
Norge eller i Europa. Skillet mellom 
hva vanlige mennesker mener 
og hva vi leser om i de politisk 

korrekte medier er nå så stor at vi 
har utviklet parallelle virkeligheter, 
ikke bare i innvandringsdebatten, 
men mellom folket og medieelitene, 
mellom hvordan befolkningen 
oppfatter samfunnsutviklingen og 
hvordan den økonomiske eliten 
som eier avisene styrer mediene 
beskriver verden, i en retning som 
er på kollisjonskurs med folkedypet. 
Det er mulig derfor at alternative 
medier nå opplever en eksplosiv 
vekst, folk er lei mediesensuren. 
Jeg driver som kjent alternative 
Herland Rapporten som kommer 
med andre forklaringsmodeller 
eller syn på virkeligheten enn de vi 
vanligvis hører fra i media – www.
hannenabintuherland.com. Herland 
Rapporten har hatt en eksplosiv vekst 
den siste tiden, med flere millioner 
leste artikler bare hittil i år og nærmere 
en million i april alene. 

I Norge mottar mediene rundt 8 
milliarder kroner i stønad fra staten. 
Nå ber disse Mangfoldsutvalgene, 
dette kaller man utvalgene i et land 
som nettopp totalt mangler mangfold, 
om at enda mer bør gis til alle disse 
aviser som taler med samme tunge. 
Opplagstallene stuper, som kjent. 
Hele poenget med pressestøtten 
var å bidra til bredde, og det er jo 
nettopp det vi ikke har, samme hvor 

mye pressestøtte som gis til 
våre unisone medier preget av 
«gutteklubben» med redaktører 
som har sittet i sine stillinger 
i tiår uten tegn til friskt blod, 
men med endeløse repetisjoner 
av det vi har hørt i årtier fra de 
samme medielederne. Over 70 
% av den norske befolkningen 
tror på en Gud, ifølge den brede 
internasjonale undersøkelsen 
ISSP 2008, 84 % tilhører et 
trossamfunn. I Europa forøvrig 
sier rundt 80 % av befolkningen 
at de tror at Jesus Kristus sto 
opp fra døden og er Guds sønn. 
Omtrentlig det samme tallet 
gjelder for USA. Likevel har vi en 
anti-kristen, religionsfiendtlig 
medieelite som omtrent ikke 
makter annet enn å hetse 
troende, som om vi var på vei 
inn i en ny forfølgelsesbølge 

mot kristne. Vi sitter igjen i 1970-tallets 
ideologi, mens verden nå befinner seg 
i 2017. 

Jeg tror det må nye politiske 
revolusjoner til i Europa for å ta tilbake 
folkestyret, ta tilbake respekten for 
nasjonal suverenitet og retten til 
selvbestemmelse i eget land. Vi trenger 
en styrking av de historisk tradisjonelle 
verdiene som la grunnlaget for 
et stabilt Europa samtidig som 
vi gjenoppretter respekten for 
internasjonal solidaritet og avslutter 
vår deltagelse i Midtøstens mange 
kriger. Historien har gjentatte ganger 
vist oss at sivilisasjoner overlever ikke 
dersom det er for mye urett som pågår. 
Hvis vi ikke får til endringer i Europa, 
tror jeg Europas storhetstid er så godt 
som over og vi står foran betydelige 
uroligheter i årene fremover.

Hanne Nabintu Herland

Religionshistoriker, forfatter  
og TV produsent

www.hannenabintuherland.com

Foto: Paul Bernard

Fra tidenes morgen har nesten alle samfunn 
og religioner i verden vært ledet av menn med 
institusjonalisert makt over underordnede 
kvinner; som ble ansett som intellektuelt, 
biologisk, sosialt og åndelig underlegne. Men 
på slutten av 1800-tallet oppnådde den første 
kvinnebevegelsen likestilte rettigheter innen 
politikk, arbeid og utdanning, og større sosial 
og økonomisk frihet. 

I etterkrigstidens venstreånd var det duket for en ny 
intellektuell og politisk plattform med nytt menneskesyn 
i et Vest-Europa på vei mot et drømmesamfunn helt 

uten raser, kjønn og biologiske forskjeller. Dette var ensidig 
vektlegging av miljømessige og kulturelle faktorer, overse 
naturvitenskapelige biologiske fakta, akademisk relativisme og 
politisk korrekte argumenter.  Alle systematiske forskjeller, også 
i kjønnsrollemønster og familieforhold, handlet sikkert om at 
noen ble undertrykt, og skulle utryddes med politisk tvang.

På denne bakgrunnen gikk de radikale 70-tallsfeministene 
til kamp mot individuell, psykologisk, ideologisk, strukturell, 
politisk og samfunnsmessig undertrykking. Og mannen, 
kapitalismen og samfunnsmekanismene var fienden. Kjønnene 
er i krig med hverandre, og femininitet betraktes som ren 
innbilning; Man fødes ikke til kvinne, man blir det. Dette ga et 
anstrengt forhold til familie, seksualitet og omsorg.

Det som i dag kalles feminisme er helt ugjenkjennelig for 
det opprinnelige begrepet. 2000-tallets groteske kvinneideal 
er en kjønnsnøytral mann med høy score på variabler som 
bare et snevert menneskesyn dyrker. Den moderne kvinne er 
radikalfeministisk oppmuntret fra alle kanter til å prioritere 
seg selv foran alt og alle. Da regnes hun som selvstendig og 
sterk, uavhengig og selvrealiserende. Målet er å kvitte seg 
med mann og barn og slippe unna omsorgsoppgaver, hvor 
kvinnedagens fremste kampsak er å skaffe mer lovverk for 
å skille mor og barn; som abort, fosterreduksjon, surrogati, 
fedrekvote, og alt for tidlig barnehage med uendelige 43 
timers uke og ekstra nattilbud. Da er feminisme blitt til 
egoisme og ansvarsfraskrivelse satt i system! 

En sterk feministisk samfunnsmakt med koblinger mellom 
politikk, byråkrati, akademia og media, påstår at det er et 
samfunnsproblem at menn og kvinner ikke velger helt likt, og 
har derfor bakt likestillingstiltak inn i alle kriker og kroker av 
våre liv. Kjønnsforskningsmiljøene anerkjenner ikke biologiske 

forskjeller, og produserer politisert oppdragsforskning i sin 
monopolrolle som premissleverandør for norsk kjønnsdebatt 
og lovgivning. Og statsfeminismens mål er klart: kjønn finnes 
ikke! Deres marxistiske kollektivistiske røtter, gjør at de ikke 
kan respektere individets rett til personlig utfoldelse, og er 
ideologisk svake for sentralstyring like ned i sengehalmen.  
Resultatet er en ekstremistisk, respektløs, tverrpolitisk, 
rødgrønn plan om at alle skal leve likt. Med milliardbudsjetter 
til propaganda og maskering av konsekvenser, er 
kommunikasjonsstrategien de undertryktes vinkel, og 
budskapet; at kvinnen er bedre enn mannen, kvinnen er 
undertrykt og må derfor ha særfordeler, men kjønn finnes ikke. 

Etter 40 år med såkalt kvinnefrigjøring er Adam og Eva blitt 
kjønnsnøytrale konkurrenter i betent kjønnskamp, hvor 
kvinnen har endt opp med mest makt, men får ikke være 
verken kvinne eller mor! Skilsmissestatistikken ligger på 30-
40% nå, og samboerskap kan skryte av 90% bruddrate. Prisen 
vi betaler er skyhøy. Ødelagte familier koster milliarder. Og 
Nav betaler orgien og kalaset. Og barna, kjærlighetsfrukten, 
er de største taperne; sterkt overrepresentert på alle de 
vonde statistikkene, og uten rollemodeller for vellykkede 
samlivsforhold. Vår fødselsrate er nede i 1,8. Dagens Eva har 
ikke tid til å bli gravid, til å bære det fram, amme eller knytte 
seg til det. Dagens tenårings-Evaer har vesker til 14000 kr i 
stedet for identitet, originalitet og røtter.  Og hvem skal mini-
Eva speile seg i når mamma bare kikker inn i mobilen? Vi tok 
bort menneskeverdet - det glapp med abortloven og løgnen 
om kjønnsnøytralitet. Kjønnsidentitet og seksualitet er det 
mest grunnleggende i mennesket.

Lill May Vestly
Foredragsholder
og skribent

Vi trenger en styrking av de historisk tradisjonelle verdiene som la grunnlaget for et 
stabilt Europa samtidig som vi gjenoppretter respekten for internasjonal solidaritet 
og avslutter vår deltagelse i Midtøstens mange kriger. 

Europa i fritt forfall Intellektuelle strømninger og interesse-
grupper med ny kjønnsforståelse
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Norge 
I Norge har vi SPA-kvelder og traumehjelp for slitne 
kvinner, gratis utdeling av brød, norsktrening, 
strikkekafe, trening, stor søndagsmiddag og 
engelskspråklig misjonskirke.

Irak 
I Irak driver vi et traumesenter for kvinner og barn 
som har overlevd ISIS fangenskap som sexslaver.

Zambia 
I Zambia driver vi et omfattende hjelpearbeid i 
Meheba flyktningleir på grensen til Kongo. Våre 40 
ansatte drifter traumebearbeiding, engelskskole, 
musikkskole, barnehjem, utekino, gründerskole med 
microfinans og en gratis klinikk, ambulanse, fødestue, 
ernæringsstasjon og poliklinikk.

Uganda 
I Uganda driver vi traumehjelp for kongolesiske 
flyktninger som har overlevd grusomme overgrep i 
krigen i Kongo. Vi underviser lokale ledere og pastorer i 
fredsbygging, entreprenørskap, traumehjelp og misjon. 

Sina Saltbones, Brave Heart

Brave Heart hovedkontor
Elvegata 7, 4608 Kristiansand
www.bheart.no

Du er ikke glemt. Du er ikke alene.
Brave Heart er en norsk kristen hjelpeorganisasjon som jobber for å styrke flyktninger og 
andre folk i nød, spesielt de som har opplevd krig og traumer. Vi jobber for å gi ekstrem 
godhet fra Gud til de som har opplevd ekstrem ondskap. Organisasjonen har 54 ansatte i 
Norge, Irak, Zambia og Uganda, og engasjerer i tillegg en rekke frivillige fagfolk. 

Hjelp til et folk som lider
Kurdistans humanitære- og nødhjelpsorganisasjon, KHNO er en partipolitisk 
og religiøs uavhengig organisasjon. Vårt mål er å rekke ut en hjelpende hånd til 
hjelpetrengende barn og kvinner i flyktningeleirene i Kurdistan. KHNO har hjulpet 
mer enn 1100 barn fra Sør- og Vest-Kurdistan og 200 vestkurdiske familier bosatt i 
Halabjaprovinsen, i 2014. Vi har hjulet foreldreløse yezidi-barn. I 2016 hjalp KHNO 
1200 barn med skolesaker.

Kasjost Asi, KHNO

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet 
og Høyre går til valg på et 
forsvarsvedtak som kutter 

Heimevernet fra 45 000 til 35 000 
soldater. De legger ned Sjøheimevernets 
136 fartøy, som for kun 80 millioner 
kroner årlig verner og vokter våre olje/
gassmilliarder langs kysten ved krise.

De rødblå ønsker å satse på et svindyrt 
og gammeldags hi tech-forsvar, som 
våre allierte har forkastet. HV-kuttene 
rammer befolkningen på Agder og i 
Rogaland hardest: Der halveres militær 
beredskap i løpet av året. Egder og 
rogalendinger blir altså bare halvparten 
så trygge i utrygge tider.

I løpet av timer eller dager kan «små 
grønne menn» ramme og lamme 
hele landet. Det er kun Norge i hele 
Europa som kutter NED i heimevern. 
Våre naboer og allierte bygger OPP 
sine heimevern, fordi lokalt forankret 
forsvar er «best og billigst forsvar mot 
dagens hybride trusler». 

HV driftes for bare tre prosent av 
forsvarsbudsjettet, men er i dag 
underfinansiert med cirka 300 
millioner kroner. Konsekvensene er 

at din nabo i HV-uniform får mindre 
trening og dårligere utstyr til å stå med 
blinken på brystet for deg når krisen 
rammer.

15. mai er en merkedag: Da skal 
Stortinget stemme over et forslag om å 
stanse pågående kutt i din trygghet. Vi 
vil følge nøye med, og fortelle velgerne 
hvilke partier som stemmer hva.

1. Folkeaksjonen Styrk Heimevernet 
krever at Stortinget STRAKS 
fullfinansierer Heimevernet med 
småpenger. 300 millioner er 
halvparten av budsjettsprekken i 
utbyggingen av Stortinget.

2. Vi krever at Norge SNAREST betaler 
to prosent av BNP til forsvar.

3. Vi krever at 13.000 unge soldater fra 
førstegangstjeneste UMIDDELBART 
overføres til Heimevernet, slik at 
Norge kan ta vare på investeringen 
på anslagsvis 13 milliarder kroner i 
krigerutdannelse.

Sjak R. Haaheim
Styrk Heimevernet

Styrk Heimevernet!
HV er i dag Forsvarets største avdeling og til stede over hele 
Norge. 45.000 lokalkjente deltidssoldater er klar til å rykke ut 
for å beskytte din familie når krisen kommer. Sju av ti soldater i 
Forsvaret bærer HV-merket på armen.

Vi fokuserer på å reise opp folk som har mistet alt 
og blitt tråkket ned, både flyktninger, torturerte og 
andre. Og på å utfordre folk til å reise seg fra sofaen, 

kjenne Guds kjærlighet, og følge Jesus ut i hele verden. Vi 
satser på lokale ressurser og tror på endringskraften i trioen 
kunnskap, gode folk som bryr seg og Guds betingelsesløse 
kjærlighet.

Brave Hearts primære kompetanse ligger i traumehjelp, 
utvikling og misjon, vårt hovedkontor er i Kristiansand. 
Brave Heart er i vekst, vi gleder oss over stadig nye 
medarbeidere men trenger mye mer økonomisk støtte. Vi har 
ikke fått noe statlig støtte til arbeidet vi gjør i utlandet til nå. 
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Partiet De Kristne vil blant annet:
• Satse videre på NATO-samarbeidet
• Oppfylle NATOs ønske om å bruke 2% 
av BNP til forsvar 
• Gjenopprette spesialenhetene under 
Heimevernet, og samordne innsatsen 
slik at de i fremtidige krisesituasjoner 
kan disponeres sammen med politiet 
• Kreve bedre økonomistyring fra 
Forsvaret, og øke bevilgningene der det 
kreves 
• Splitte forsvarsbudsjettet i 
investeringer og drift
• Kreve balanse mellom drift og 
investeringer i Forsvaret 
• Sørge for at alle operative avdelinger 
holder et nødvendig treningsnivå 
• Opprette en profesjonell, stående 
avdeling innen hver forsvarsgren for å 
sikre en permanent stamme av militær 
og teknisk kompetanse
• Samordne og forbedre 
kystberedskapen 
• Opprettholde full verneplikt for 
alle menn, med minimum 3 måneders 
rekruttskole 
• Ruste opp heimevernet i antall 
soldater, utstyr og antall øvelser 
• Opprettholde Sjøheimevernet
• Styrke ubåtvåpenet og beholde 
kystkorvettene
• Videreføre Brigade Nord med 
minimum tre manøverbataljoner
• Forlegge de nye jagerflyene på 
minimum tre baser: Bodø, Ørlandet, 
Rygge
• Legge FLO under Forsvarssjefen 
som styrer det totale budsjettet for 
forsvarssektoren
• Etablere en transporthelikopter-
skvadron til hurtig forflytning av 
infanteri og HV´s avdelinger (denne 
må stilles tilgjengelig for politiet når 
situasjonen krever det)
• Fjerne allmenn verneplikt for kvinner, 
men fortsatt gi full anledning til å 
avtjene frivillig verneplikt
• Styrke norsk luftvernkapasitet
• Opprettholde elektronisk 
overvåkning av alle norske 
grenseoverganger
• Etablere et utvalg som kan tenke 
nytt om samhandling mellom politi og 
forsvar i terrorberedskap i Norge, slik at 
vår totale kapasitet kan best utnyttes
• Opprette en ny brigade i Sør-Norge
• Opprettholde maritim overvåking 
langs kysten



Et av de beste kjenne-
tegnene ved det norske 
samfunnet har vært den 
relative harmonien som 
har preget det offentlige 
ordskiftet, også mellom 
grupper som står langt fra 
hverandre politisk. Den har 
skapt et åpent og tillitsfullt 
samfunn.

Etter Oslo Symposium har vi fått 
anledningen til å sette fokus på 
hvordan venstresidepressen bruker 

adjektiver for å utdefinere kristne fra 
samfunnsdebatten. Det var nyttig for 
både dem og oss.

«Omstridt», «kontroversiell», 
«fundamentalistisk». Du har lest og hørt 
det mange ganger, og det brukes rituelt 
om kristne. 

VG sendte direkte fra Oslo 
Symposium, og brukte følgende tekst: 
«Listhaug taler til omstridt konferanse». 
Det samme stempelet ble brukt foran 
talene til Røe Isaksen og Hareide. 

Det er adjektiver som skal sende en 
liten hilsen til leseren. «Disse bør du ikke 
ta alvorlig» eller «Vi advarer deg mot 
disse». 

Og det er her det passer å bruke 
begrepet «fordummende» om 
journalistikken. I stedet for å bli opplyst 
av å lese det, får man fordommer. Slik 
svikter journalistikken sitt oppdrag, å 
bidra til «en opplyst offentlig samtale», 
slik Grunnloven kaller det.

Enkelte i media mener nok at de 
gjør samfunnet en tjeneste ved å bruke 

denne metoden. De stenger nemlig ute 
synspunkter og grupper de ikke ønsker 
skal sette preg på samfunnet.

Men denne strategien betaler 
mange dyrt for rundt omkring i 
verden nå. Medienes, politikernes og 
etablissementets stigmatisering og 
utdefinering av grupper fører til opprør 
og sterke motsetninger. Og ofte er 
opprøret nødvendig. 

Vi kan unngå dette i Norge. Et 
av de beste kjennetegnene ved det 
norske samfunnet har vært den relative 
harmonien som har preget det offentlige 
ordskiftet, også mellom grupper som 
står langt fra hverandre politisk. Den har 
skapt et åpent og tillitsfullt samfunn.

Skal vi klare å bevare det slik, bør 
mediene øve seg på å ta på alvor alle 
som vil delta i samfunnsdebatten, 
forutsatt at de vil gjøre det på 
demokratiske og fredelige premisser. I så 
måte finnes det ingen bedre alliert enn 
kristenfolket. 

Bjarte Ystebø
Kristenfolket

Litt bakgrunnsforståelse om den verden menn 
opplever å leve i. Menn taper i skilsmisse og 
barnefordelingssaker. Andel barnløse menn på 45 år 

har dobbelt seg fra 1990 og ligger nå på ca. 25%. 

Menn blir tapere i skolen og jo høyere i utdanningen 
man kommer, jo flere faller fra og får lavere karakter. At 
skolen også er gjennomfeminisert av kvinner, reduserer 
rollemodellen en mann er. 

Langt flere menn enn kvinner straffes til fengsel og får lengre 
straffer enn kvinner for samme forbrytelse. Hver uke tar i snitt 
to unge menn mellom 15 og 34 år sitt liv, fordi man ikke takler 
overgangen til voksenlivet. Samfunnet trenger ikke menn 
til å beskytte og heller ikke å være fedre. Det å snakke om at 
samfunnet og familien trenger menn, er både patriarkalsk, 
kvinneundertrykkende og diskriminerende. Hvem sier at 
hannkjønnet er av betydningen eller i det hele tatt trengs?

Så hva er da en mann? De som fulgte NRK sitt Debatt torsdag 
2. mars 2017, så et program som desperat forsøkte å sette 
fokus på hvordan menn gjør det på skolen. Dessverre lykkes 
ikke programmet med å gjøre det, nettopp fordi i denne 
sammenheng foreligger en klar føring på holdning til kjønn. 
Det fins ikke noe kjønn, annet enn i vårt hode/følelser. 
Derfor svikter man å stille det eneste spørsmålet som har 
betydning: Er det forskjell på hvordan gutter og jenter klarer 
seg i skolen fordi de ER gutter og jenter? Det er blitt livsfarlig 
å knytte biologi og kjønn til adferd. Saken er at det er det.

1. Menns hjerner veier i gjennomsnitt 1400 gram, mens 
kvinners hjerner veier 1250 gram. Den gjennomsnittlige 
mannehjernen inneholder i gjennomsnitt 23 milliarder 
hjerneceller, mot 19 milliarder for kvinner. Det er en forskjell 
på 16 prosent. Dette hjelper lite på IQ og antall ord som 
brukes. Derimot er hjerne og kroppsmasse koblet godt 
sammen. Menn veier i gjennomsnitt mer enn kvinner og 
menn er mer fysisk aktive. Menn er skapt for bevegelse. 

Hvilke politiske konsekvenser får denne kunnskapen for 
Staten? Ingen. Innføring av skolegang for 6-åringer har 
ingen positiv læringseffekt, heller tvert imot. Etter tusenvis 
av år der kunnskap har vært overført som praksis sammen 
med teori, har vi etter andre verdenskrig glidd både bevisst 
og ubevisst inn i at skole betyr hovedsakelig teori og alle 
skal ha det. Vi sier: Fjern skole for 6-åringer. Videre må skolen 
endres dramatisk, slik at gym og praktiske fag igjen blir 
verdsatt. 

2. Menn er skapt som krigere. Det betyr at viking-genene 
trenger både en konstruktiv retning og hensikt og staten 
må igjen kalle alle menn inn til førstegangstjeneste. Ikke 
bare er det viktig Å beskytte dette landet, men det er også 
viktig at menn ikke diskrimineres på denne banen også. 
De fysiske krav som stilles til menn og kvinner i forsvaret i 
dag, er forskjellige. Dette på tross at den utrustning de skal 
bære er lik, de kuler som blir skutt mot menn og kvinner 
går like fort og krigens krav er like. Slik kan vi ikke ha det. Ja 
til kvinner og menn i Forsvaret, på like vilkår, men bare for 
menn skal det være obligatorisk. Dette er også en måte å 
dele samfunnsbyrden på.

3. Med å tillate sæddonasjon, så åpner vi for all type 
donasjon og donorkrav. Dermed forsvinner far, han er ikke 
interessant (bare sæden hans) og så lurer vi på hvorfor far 
er fraværende i samfunnet? Nei til sæddonasjon, ja til et 
naturlig liv med familien i fokus.

Familien som samfunnets grunncelle trenger gutter, menn 
og fedre. I dag er det bare PDK som kjemper for mor, far og 
barn. Det burde bety mye for hvilket parti man skal velge å 
stemme på til høsten.

Arnstein Fedøy
Fylkesleder 
PDK Vest-Agder

 

Familien som samfunnets grunncelle trenger gutter, menn og fedre.

Farsrollen og mannsrollen 
i en feministisk tid 

Stigmatisering og utdefinering av grupper fører til opprør og sterke motsetninger. 

Kristenfolket, fordommene 
og mediene
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Partiet De Kristne mener en fri og 
uavhengig presse er en forutsetning for 
et levende og velfungerende demokrati. 
Pressen kikker makten i kortene, og er 
med og danner opinion i befolkningen. 
Vi vil derfor legge til rette for at pressen, 
uansett teknologisk plattform, kan forbli 
bred, sterk og uavhengig av offentlig 
styring og kontroll. Pressestøtten i Norge 
har som uttalt hensikt å sikre mangfoldet 
i pressen, ved å understøtte mindre 
aviser som trues av store aktører i sitt 
marked. 

Partiet De Kristne er likevel skeptisk 
til denne ordningen, da den lett kan 
sette avisene i et avhengighetsforhold 
til myndighetene. Partiet De 
Kristne vil derfor gradvis avvikle 
pressestøtten, og heller innføre 
skattemessige fordeler som gjelder 
likt for alle aktørene i markedet. Da 
blir den økonomiske drahjelpen 
nøytral, lik for alle og ikke underlagt 
skjønn. 

Partiet De Kristne vil:
• Likebehandle dagsaviser og 
ukepresse med hensyn til momsregler 
• Redusere pressestøtten, og fjerne 
den helt innen utgangen av 2021



I 2009 ble det kristne ekteskapet 
grunnleggende endret. I stedet 
for bare å bygges på begrepet 

myndighetsalder, ble det nå også 
bygget på kjønn. Homoseksuelle 
og heteroseksuelle skulle giftes inn 
under den nye loven. Partnerne 
fikk anledning til å si nei, men ikke 
«gammeldagse» ektepar. Både det 
gamle ekteskapet og partnerskapet 
ble lagt ned.

Homoekteskapet er helt nytt i 
historien. Selv i perioder hvor 
homoseksuell praksis mellom menn 
var anerkjent, som hos de gamle 
grekerne, var det aldri snakk om 
ekteskap. Homoseksuelle får ikke 
barn sammen. Dette elementære 
faktum bryr de politisk korrekte seg 
ikke om, barns rett til å vokse opp 
med far og mor, er utdatert. I vår tid 
finnes barnemarkedet og donorsæd, 
menneskemateriale kan kjøpes og 
selges. Barneloven av 2009 § 4a 
innførte begrepet «medmor» og 
tok fra barnet rett til far. Dette var 
homoekteskapets hensikt: Man ville 
gjøre de homoseksuelle monogame.

Nå (2017) vil Ap også innføre rett til 
donorsæd for alle enslige kvinner, 
surrogati og eggdonasjon ligger og 
venter. Familiebegrepet er oppløst 
og betyr nå bare mennesker som er 
glad i hverandre. Biologi og naturlover 
er helt satt til side av de som styrer: 
Homonormative bygger sin politiske 
ideologi på at seksualitet, kjønn og 
ekteskap er roller som kan fylles av 
hvem som helst. Samfunnet er blitt 
et skuespill regissert av de politiske 
korrekte fra venstresiden, feministene 
og de sekulære. Kommentarfelter 
på internett fylles fort med forakt og 
avsky for kristendommen.

Ekteskapsbegrepet er altså blitt tømt 
for kristent innhold og bygger på en 
løgn. Det sanne kristne ekteskapet 
er for en mann og en kvinne. Kirken 

og partiene er manipulert av de 
sekulære og liberalerne. Denne nye 
dogmatikken forventes det at alle 
skal tilegne seg. Disse «sannhetene» 
er pensum i barnehager, skoler, 
høyskoler, universiteter. De praktiseres 
av barnevernet, Bufetat, gikk i fjor 
aktivt ut og søkte etter homoseksuelle 
som fosterforeldre. 

Gud har skapt oss som mann 
og kvinne. Men Guds ord 
blir ikke lenger betraktet 
som relevant av de politisk 
korrekte. Mennesket er 
ikke lenger en person med 
iboende vesen, substans og 
moral. Mennesket er bare 
forskjellige roller og sosiale 
identiteter. 

Mennesker er ikke lenger en helhet, 
bestående av kropp, sjel og ånd, men 
en tom bevissthet med en flytende 
kjønnsidentitet. Det ideelle er for de 
politisk korrekte at mennesket velger 
selv. Det kjønn vi har ved fødselen 
skal kunne omgjøres etter ønske. Vi 
skal selv bestemme hvordan vi skal 
oppdrages. 

I følge den norske folkeundersøkelsen 
av 2003 (den siste som er foretatt) 
finnes det 1 – 2 % homoseksuelle 
og 1 % biseksuelle i befolkningen, 
antall transer er en promille. At denne 
forsvinnende lille gruppen er gitt makt 
til å bestemme over ekteskapslov og 
kjønnsforståelse skyldes venstresidens 
retorikk om gruppers likhet. Men 
hverken homser eller transer er 
minoriteter i en politisk betydning, 
de er bare en samling enkeltindivider 
med enkelte felles trekk som kan 
endres.  

Men i et sekulært, hedonistisk og 

materialistisk samfunn kan de påta 
seg rollen som kulturens anførere 
og ledere. De lager parader og 
opptog, er interessante for media 
og har stor underholdningsverdi. 
De får bestemme hvilke holdninger, 
tanker, følelser og verdier som er 
riktige, og hvilke som er gale. De 
får makt gjennom lovgivning om 

hatkriminalitet og diskriminering, og 
gjennom offerrollen de er blitt gitt 
av venstresiden, feminismen og de 
sekulære.

Se mine bøker: Kampen om ekteskapet 
og barnet, konsekvenser, argumenter 
og analyser, 2009, og Kampen om 
seksualiteten, ytringsfrihet – hat – 
tankekontroll, 2016.

Nina Karin Monsen
Filosof og forfatter

Foto: Lars Jakob Løtvedt

Homoseksuelle får ikke barn sammen. Dette elementære faktum bryr de politisk 
korrekte seg ikke om, barns rett til å vokse opp med far og mor, er utdatert. 

Kjønnsidentitet og ekteskap
It is universal no matter how powerful, 
influential or popular. Everybody 
needs friends that includes countries, 
corporations and peoples. Everybody 
needs a helping hand from time to time. 
Sadly sometimes those friendships leave 
much to be desired, but the test of a true 
friend is when we need to count on them.

The brave Kurdish folk have been a good friend of 
America, when perhaps America has not been the best 
of friends to the Kurdish people. The Kurdish people 

have been a stable ally and a good friend in the very best 
of the definition. Their sufferings and sucesses against 
Americas enemies have been both remarkable and noble.

It can be difficult at times to remember who your friends are. 
Our faithful friends do not demand that of us ... we know 
who’s friend they are. While battlefield success is quite to be 
honored, it is the transition to diplomacy and the rule of Law 
where America can return that friendship and indeed be the 
friend that the brave Kurdish people dosere.

This of course is not to downplay the sacrifices and hardship 
that fighting for your dignity bring. It is to highlight the 
need to Ensure that exactly those hardships and sufferings 
are not lost to history or forgotten by your friends. The noble 
Kurdish people only want what is theirs, thats what friends 
are for, and America is your friend.

Everybody needs friends 

Vincent E. Baugh 
PR Officer

Republicans Abroad Norway
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Partiet De Kristne mener solide ekteskap og familier er den 
viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn. Vi vil løfte 
fram det livslange, monogame forholdet som norm og ideal, og 
definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann 
og én kvinne. Vårt mål er sterke, robuste familier med sterk 
foreldrerett og eierskap til egne barn, og med stor frihet til å 
innrette sine liv som de ønsker.

Alle barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget 
opphav. Vi vil derfor motarbeide alle forsøk på å gjøre barn til et objekt 
som skal produseres utenom den trygge rammen av en biologisk 
mor og far. Det er viktig at hele lovverket, både ekteskapsloven, 
adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven, bygger på 
prinsippet om at alle barn har rett til å vokse opp med begge sine 
biologiske foreldre. 

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. 

Barn skal ha samme vern om liv og helse som voksne. De skal ha den 
nødvendige trygghet og stabilitet gjennom alle faser av oppveksten, 
så de kan trives og utvikle seg etter egne evner og forutsetninger. 
Partiet De Kristne vil legge til rette for at barn i størst mulig grad kan 

være sammen med foreldrene i de tidlige leveår, og på den måten 
danne sterke og nære bånd til egen familie. Dagens ordning med 
fødselspermisjon bør videreføres, men hvem av foreldrene som skal være 
hjemme med barnet, bestemmes av foreldrene. Ved småbarnsadopsjon 
gjelder samme permisjonsregler som ved fødselspermisjon. 

Partiet De Kristne er av den oppfatning at barn bør vokse opp med 
både mor og far, og vil derfor ikke tillate at likekjønnede par får 
adoptere, benytte kunstig befruktning eller fungere som fosterhjem. 
Kunstig befruktning skal være forbeholdt tokjønnede ektepar som av 
helsemessige grunner har problemer med å få barn.

Partiet De Kristne vil:
• Kreve en offentlig utredning i forhold til den kjønnsnøytrale 
ekteskapsloven, og arbeide for at den skal reverseres 
• Likestille foreldrenes rettigheter som omsorgspersoner ved 
samlivsbrudd
• Styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker 
• La foreldre dele foreldrepermisjonen seg imellom som de selv ønsker 
• Si nei til alle former for surrogati og eggdonasjon 
• Si nei til sæddonasjon 
• Si nei til forskning på befruktede egg

Les hele vårt program på www.dekristne.no



Her er noen saker som er viktige for oss i PDK. Les gjerne hele programmet på nett!

Frihet er ingen naturlov!
Den må vinnes i hver generasjon. 
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JA til livet – hele livet!

Den mest grunnleggende av alle rettigheter er retten til selve livet. 
Alt vi holder kjært av verdier og holdninger i vår del av verden 
baserer seg på dette ene – at jeg har en egenverdi som menneske, 

ikke i kraft av mine evner og talenter, ikke fordi jeg er nyttig eller produktiv, 
men simpelthen fordi jeg er et individ skapt i Guds bilde. Når respekten for 
livet forvitrer, forsvinner grunnlaget for alt det andre vi setter så høyt, som 
retten til å utfolde seg, retten til eiendom, retten til å tenke og tale fritt og 
retten til å få sine anklager hørt og vurdert av likemenn. 

Derfor setter PDK livet så høyt. Vi vil at barn skal få lov til å utvikle seg trygt i 
mammas mage. Vi vil at barn skal bli født inn i en naturlig familie med både 
mor og far. Og vi vil at bestemor og bestefar skal få gå inn i alderdommen 
uten å føle press om å avslutte det hele før tiden.

Vi vil rett og slett ta kampen for at alle i Norge skal ha den mest 
selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv, fra unnfangelse til naturlig 
død. Derfor sier vi: JA til livet – hele livet!

Partiet De Kristne vil:
•  Grunnlovsfeste retten til liv fra 
unnfangelse til naturlig død 
•  Arbeide for å stramme inn dagens 
abortlov 
•  Arbeide for lovendringer som kan 
bidra til å senke aborttallet i Norge
•  Forby tvillingabort med umiddelbar 
virkning
•  Legge bedre til rette for innenlands 
adopsjon 
•  Opprettholde engangsstønaden til 
mødre uten rett til barselpermisjon 
•  Gjennom skole og helsevesen øke 
bevisstheten rundt konsekvensene av 
uforpliktende seksuell omgang 
•  Legge til rette for organisasjoner som 
driver opplysningsarbeid for gravide 
•  Si nei til forskning på stamceller fra 
ufødte barn
•  Si nei til blodtesten NIPT

Les hele vårt program på 
www.dekristne.no

JA til trygge grenser!
Vi har en usvikelig tro på nasjonalstaten! Et av våre viktigste mål er å flytte makt 
nedover og utover, slik at oppgaver løses på lavest mulig nivå, og beslutninger 
tas så nærme dem det gjelder som mulig. Vi tror hverken på den altoppslukende 
staten eller overdreven globalisme. Norge skal være en raus og gjestfri aktør på den 
internasjonale arenaen, men vi skal også verne om vår egen identitet og våre egne 
grenser. Det går nemlig an å ha et varmt hjerte og fortsatt holde hodet kaldt! 

Partiet De Kristne vil hjelpe nødstilte der det monner mest, styrke det 
norske forsvaret dramatisk, og ta tilbake kontrollen over egne grenser – 
både politisk og militært. Slik trygger vi evnen til å hjelpe mennesker i nød 
også i kommende generasjoner. 

Partiet De Kristne vil:
•  Holde Norge utenfor EU 
•  Si opp EØS-avtalen til fordel for 
bilaterale avtaler med blant annet EU, 
Russland, Storbritannia og USA.
•  Etablere en tilfredsstillende norsk 
grensekontroll 
•  Si opp Schengen-samarbeidet 
med tanke på grensekontroll og 
selvbestemmelse 
•  Evaluere det nordiske samarbeidet 
med henblikk på situasjonen i blant 
annet Sverige
•  Arbeide for fri handel, også mellom 
utviklingsland og industriland 
•  Trekke Norge fra forhandlingene om 
TTIP
•  At Norge ikke skal gå inn i 
forhandlinger med organsisasjoner som 
undergraver demokratiske prosesser i 
Norge

Les hele vårt program på 
www.dekristne.no

JA til både mor og far!

Slekt og familie er viktig. Det gir røtter, identitet 
og tilhørighet. Alle barn har rett til både en mor 
og en far, og til å kjenne sitt eget opphav. Derfor 

slår FNs barnekommisjon uttrykkelig fast at «barn har 
rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre 
og få omsorg fra dem» (Artikkel 7.1). Det er altså en 
menneskerett for barn å kjenne sin mor og far. 

Partiet De Kristne vil derfor si nei til eggdonasjon, 
surrogati og alle former for kunstig befrutning som 
innebærer å hente inn arvemateriale fra andre enn 
mor og far selv. Vi vil motarbeide alle forsøk på å 
gjøre barn til et objekt som skal produseres utenom 
den trygge rammen av en biologisk mor og far. Hele 
lovverket må bygge på prinsippet om at alle barn 
har rett til å vokse opp med begge sine biologiske 
foreldre! 

Vårt mål er sterke, robuste familier med sterk 
tilhørighet og tid til egne barn, og med stor frihet 
til å innrette sine liv som de ønsker.

Partiet De Kristne vil:
•  Kreve en offentlig utredning i forhold til den kjønnsnøytrale 
ekteskapsloven, og arbeide for at den skal reverseres 
•  Likestille foreldrenes rettigheter som omsorgspersoner ved samlivsbrudd
•  Styrke stamcelleforskningen på stamceller fra fødte mennesker 
•  La foreldre dele foreldrepermisjonen seg imellom som de selv ønsker 
•  Si nei til alle former for surrogati og eggdonasjon 
•  Si nei til sæddonasjon 
• Si nei til forskning på befruktede egg 

Les hele vårt program på www.dekristne.no

Full støtte til Israel
Midt i et turbulent område, omgitt av erklærte fiender, 
ligger Israel som et lysende eksempel på frihet, vekst og 
demokrati. Partiet De Kristne vil med sterk og tydelig 
stemme stå opp for Israels rett til å eksistere i fred og 
frihet, og tale deres sak fra Stortingets talerstol. Vi 
begynner med å flytte den norske ambassaden fra Tel 
Aviv til Israels hovedstad Jerusalem, og stanse den 
økonomiske støtten til terrorister.

JA til et fritt og selvstendig Norge! Norge skal være en fri og selvsendig nasjon også i 
framtiden. Vi vil derfor si et tydlige nei til EU og andre overnasjonale organisasjoner som flytter 
makt ut av landet og over til andre organer. Vil vil også si opp EØS-avtalen til fordel for mer 
oversiktlige handelsavtaler mellom Norge og andre enkeltland. 

Nei til Sharia i Norge! 
Det er et bærende prinsipp i vår kultur at den samme loven gjelder alle. 
Og slik skal det forbli. PDK vil derfor motsette seg alle former for Sharia på 
norsk jord. I Norge er det selvsagt norsk lov som gjelder for alle, uansett 
tro, etnisistet eller kulturell bakgrunn.

   Huskeliste!
• Styrke Forsvaret og trygge grensene
• Forenkle lover og regler
• Melde Norge ut av EØS 
• Gi deg og dine større valgfrihet
• Si tydelig NEI til politisk Islam i Norge
• Sikre barns rett til både mor og far
• Bygge veier uten bompenger
• Stå opp for Israel
• Styrke det tradisjonelle ekteskapet
• Kjempe for barnet i mammas mage
• Styrke eiendomsretten
• Sikre matvareberedskapen i Norge



Spørsmålene har stått i kø siden 
undertegnede høsten 2014 
startet det som nå er Facebook-

gruppen JA til kontanter. En gruppe 
som vokste jevnt frem 5. august 
2016, da vi også etablerte den 
formelle Interesseorganisasjonen JA 
til kontanter. Antallet medlemmer 
i Facebook-gruppen var 5. august 
i fjor omlag 12 500. Ultimo april 
2017 er vi på god vei mot 40 000, i 
Facebook-gruppen alene. Mens antall 
medlemmer i interesseorganisasjonen 
er på vei mot 1.500. Mange av disse er 
ikke en gang på Facebook. 

Man kan utvilsomt like fullt spørre 
seg om hvorfor jeg og stadig flere 
med meg bruker så mye av vår tid 
på å kjempe for at kontanter skal 
kunne forbli en del av det norske 
pengesystemet? 

Et av JA til kontanters engasjerte 
medlemmer Fredrik Fjæran har 
samlet 15 punkter som bør fortelle 
det meste man behøver å vite for å 
se grunnen til dette. Disse finner du 
i boksen under. I tillegg til Fjærans 
punkter bør det pekes på at FNs 
Menneskerettighetserklæring §17 sier:

1. Enhver har rett til å eie eiendom 
alene eller sammen med andre. 

2. Ingen må vilkårlig fratas sin 
eiendom. 

Om vi setter denne paragrafen opp 
mot det faktum at en bank kan låne 
ut 90% av hva vi setter inn i banken, 
uten å spørre oss som eiere om dette 
er greit, kan det vel med en viss rett 
påstås at vårt reelle eierskap er over 
når pengene står i banken?

I tillegg kommer oftest gebyrer 
for å få bruke våre egne penger. 
Samt at Sentralbanklovens §14 
og Finansavtalelovens §38 gjør 
fysiske kontanter til «tvungne 
betalingsmidler».

Et tredje punkt under dette er hvor 
vanskelig det er få tatt ut beløp over 
i hvert fall 10 000 kroner. Spesielt om 
man skal ha kontanter. 

Den praktiske sannheten er dessverre 
at våre penger i banken er bankens 
penger. Dette er «greit» så lenge 
det er frivillig å bruke bank. Uten 
kontanter har vi ikke lenger noe valg. 
Våre penger blir da kun noe vi betaler 
banken for å få bruke. Banken kan også 
stenge våre konti, gitt at vi havner i en 
situasjon der banken mistenker oss for 
hvitvasking. 

I FNs Menneskerettserklæring §11 del 
1 står det:

Enhver som er anklaget for en straffbar 
handling har rett til å bli ansett 
som uskyldig til det er bevist ved 
offentlig domstolsbehandling, hvor 
han har hatt alle de garantier som er 
nødvendig for hans forsvar, at han er 
skyldig etter loven. 

I et samfunn uten kontanter vil stengte 
konti kunne få ekstremt alvorlige 
følger for dem som utsettes for dette. 
Hvordan kan man tenke på å fjerne 
kontanter?

Hans Christian Færden
JA til kontanter 

Hva er dette maset som JA til kontanter driver med? 
Hva er det som er så viktig med kontanter? Vi har da kort! 

Derfor må vi beholde fysiske penger

Eiendomsrett til egne penger og verdier. Penger i banken «eies» av banken. 
Friheten ved makt over egne verdier.
Anonymitet, personvern.
Samfunnssikkerhet, beredskap og tryggheten ved å ha reserver om det blir nødvendig.
Gir forbruker en form for makt over bankene og staten.
Et vel gjennomprøvd system som alltid virker, over alt, bygget på tillit i et demokrati. Tilgjengelig for ALLE.
Den norske kronens eksistens i fysisk form, uavhengig av bankene.
Oversikt, senker risiko for overforbruk og gjeldsofre.
Oppdragende effekt på barn, forhold til penger, læring og bruk, ingen aldersgrenser.
Muligheten til anonymt å hjelpe folk i nød, familie, tiggere, hjemløse, etc.
Eldre, et enklere forhold til penger og teknologi.
Lavere gebyrer.
Turisme, ikke alle vil bruke kort over alt i et fremmed land.
Mindre redsel for virus/ hacking.
Muligheten for kontanter som gaver.
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Fri, borgerlig og konservativ
Frihet for norske borgere er fundamentet for stortingsvalget 11. september 2017. 

Det er allerede store bevegelser i hele Europa hvor 
grunntonen Frihet, borgerlig og konservativ løftes 
frem, i svært ulike utrykk. Mennesker opplever at 

deres frihet er truet og reagerer med sinne og frustrasjon. 
Mennesker opplever raske forandringer av varige verdier 
og at for mye makt er overført til overnasjonale og 
udemokratiske organisasjoner. Europa har fått et samfunn 
hvor liberale verdier har fått et autoritært uttrykk. Borgerlige 
verdier er blitt uten innhold og frihet dreier seg mer om 
følelser enn fornuft.

Frihet er samfunnets viktigste fundament
Borgerlig er viljen til å flytte makt nedover
Konservativ er evnen til å tenke langsiktig

Frihet er det mest sentrale for et demokratisk samfunn og 
bør være det for ethvert samfunn. Frihet er og det viktigste 
ordet i den amerikanske uavhengighetserklæring, det første 
ordet i den franske konstitusjonen og det viktigste i den 
norske grunnloven.

«Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle 
mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige 
rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben 
etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet 
blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de 
bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer 
over.»

Den amerikanske uavhengighetserklæringen var 
inspirasjonen til vår egen grunnlov da den ble skrevet på 
Eidsvoll i 1814. Vi har nettopp hatt feiring av 17. mai og 
det er en feiring av individets rettigheter med stemmerett, 
ytringsfrihet og der eiendomsretten ble løftet frem.

Den franske revolusjon vant frem gjennom de tre enkle 
ordene: Frihet, likhet, brorskap. Vi skal ikke kopiere den 
franske revolusjon, men kraften i den franske revolusjon 
viser at det er noe som ligger dypt i mennesket som 
er villig til å gå langt for å leve i frihet og ha likhet for 
loven. Den norske grunnloven ble til fordi menn og 
kvinner i Norge var villige til å risikere krig med Sverige 
for å oppnå selvstendighet og frihet. Likhet for loven, 
samvittighetsfrihet, ytringsfrihet og eiendomsrett er 
helt sentralt i et fritt land. 

Lengselen etter frihet er årsaken til at 
mennesker reiser seg og går til krig. Det er 
ønske om frihet som har gjort at mennesker 
har kjempet og dødd for å vinne den. 

Det er årsaken til seieren i 2. verdenskrig og det er 
drivkraften bak den franske revolusjon og den amerikanske 
uavhengighetserklæringen. Det var lengselen etter frihet 
som la grunnlaget for det samfunn vesten har blitt. ”Den 
som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet 
fortjener verken frihet eller trygghet” (Benjamin Franklin). 
Det var lengselen etter trosfrihet og samvittighetsfrihet som 
la grunnlaget for USA. Ytringsfriheten og valgfriheten som 
la grunnlaget for demokratiet. Lengselen etter frihet fra 
frykt som seiret over nazismen. Og eiendomsretten som la 
grunnlaget for frihet fra fattigdom.

Ordet borgerlig kommer opprinnelig fra de som bor i 
borgen (nå byer). I Norge brukes ordet borgerlig om en 
politisk orientering som står i motsetning til sosialismen. 
Den ligger til høyre for sosialismen. Den indikerer samtidig 
noe om økonomisk tenkning med større innslag fra Milton 
Friedman enn partiene på sosialistisk side. I Frankrike 
har ordet en betydning av å være et samfunnsmedlem 
eller borger av et land. Det har derfor en individorientert 
betydning. Når jeg bruker ordet så er det i betydning av 
å være en motsetning til sosialismen, større økonomiske 
frihet for individer, familier, bedrifter og det sivile samfunn. 
Det dreier seg om å flytte makten nedover og ut til folket.

Tomas Moltu
Stortingskandidat
PDK
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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.

Partiet De Kristnes prinsipprogram
Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, 
respekt for enkeltmennesket og et praktisk ansvar for sin neste. Partiet ønsker å slå ring om denne arven, og vil 
videreføre den til kommende generasjoner. De Kristne vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel. Vi vil 
i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sin egen hovedstad. La din 
stemme gjøre en forskjell! Meld deg inn på www.dekristne.no
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SEND SMS «ÅPNE200»  
til 2160 for å gi kr 200,-

Eller gi en gave på kontornr  
3060 35 70000

Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@od.org
Adresse: Tangen 11
4608 Kristiansand

• I Pakistan blir gjennom-
snittlig 2 jenter kidnappet, 
tvangskonvertert og tvunget 
inn i ekteskap hver dag 

• I Nord-Korea blir man  
fengslet eller drept for å eie 
en bibel

• I Somalia er det umulig å  
arrangere en kristen  
begravelse 

• I Afghanistan kan en  
anklage om blasfemi føre til 
lange fengselstraffer

• I Sentral-Asia er det straff-
bart å drive barne- og 
ungdomsarbeid

• 215 millioner kristne opp- 
lever høy grad av forfølgelse 
for sin tro

Ingen skal stå alene i møte med trus-
ler, vold og tortur. Forfulgte kristne 
trenger at du står sammen med dem!

Overlevde IS-angrep:

Se innstikk i dagens avis

w w w.op endo ors.no

VISSTE DU AT: 

Bli bønnepartner og be hver dag:
SEND SMS «BØNN» TIL 2160 
og motta gratis blad og bønnekalender med daglige bønneemner

Tlf. 33 30 86 60 - www.freberg.no - post@freberg.no 

ALT av pumper, ventiler og koblinger! 

Dryppvanning og vanningsmaskiner. 

Sees på stand nr. E02-04 ! 
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Y
SHAARE ZEDEK NORGE

SHAARE  ZEDEK  NORGE

www.shaarezedek.no 
epost: info@shaarezedek.no

Shaare Zedek-sykehusets motto er Salme 118:19: «Lukk opp rettferdighets 
porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil  prise Herren». 

Benytt vår giverkonto: 3000.19.44807 

GI DIN GAVE TIL 
BARNESYKEHUSET

I JERUSALEM!

Vil du velsigne Israels barn?

Vi gir vår støtte til Shaare 
Zedek Medisinske Senter, et 
historisk jødisk sykehus i 
Jerusalem som ble startet i 
1902 og har tjent byens befolk-
ning siden dengang. Sykehuset 
er en ideell institusjon, og må 
selv reise midler til nødvendig 

utstyr, vedlikehold, rehabilite-
ring og nybygg. Shaare Zedek 
har i de siste årene satset på å 
bygge et eget barnesykehus, – 
et anlegg utformet til å gi det 
ypperste innen medisin. Wilf 
Barnesykehus er blitt et moder-
ne, estetisk og praktisk bygg, 

som innbyr til godt stell for  
Israels minste pasienter. 

Shaare Zedek drives etter  
jødisk etikk og gjør ikke forskjell 
på folk. Sykehuset gir lik helse-
tjeneste til alle pasienter, 
uavhengig av etnisk eller  
religiøs tilhørighet.

Shaare Zedek Norge står i en tjeneste for å velsigne Israels barn!

Sarons Dal
Sommerstevnet i

8.-16. juli 2017

Nicky Cruz  Rune Edvardsen 
Egil Svartdahl  Øystein Gjerme 

Thomas Åleskjær  Andreas Hasseløy
Egil Elling Ellingsen  Stina B. Johansen  Gordon Tobiassen  Leif S. Jacobsen  
Arnfinn Clementsen  Finn Arne Lauvås  Anne Gustavsen  Åge M. Åleskjær
Gunnar Jeppestøl  Sofia Bruno  Sten Sørensen med flere

k

Påmeldingen til planetene er åpen. Gå til planeter.no for mer info.

PDK-magasinet spesial / 2017 2120 PDK Convention Oslo 2017



Alle kan gi ut 
bøker på 
Elefantus Forlag

Vi gjør din bokdrøm
til virkelighet

www.elefantus.no
Forlaget For Folk Flest
post@elefantus.no
94192718

KUREN FOR

DYSFORI

Bjørn Ove Rydland
2742927882939

 

ISBN 978-82-93274-29-2
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“Dysfori” hadde psykologen min kalt det,  etter at
jeg hadde oppsøkt ham og sa at jeg var deprimert.
“Kan du forklare hva du mener med deprimert?” 
sa han og kneppet fingrene bak hodet.
Jeg så spørrende på ham der han satt foran meg 
på en skinnstol med trearmlener.

Foklare? Jeg er deprimert, verken mer eller
mindre.

“Du må få noe annet å tenke på. Se noen nye
ansikter, gjøre noe annet”, sa han, mens han så
meg rett inn i øynene. 
Så jeg gikk rett hjem, fant frem PC-en og søkte
etter  charterturer. Fant Gran Canaria og en liten 
fiskerlandsby, Arguineguin. 
To uker senere lå jeg ved hotellbassenget i Dorado 
Beach.

“Dysfori” hadde psykologen min kalt det,  etter at
jeg hadde oppsøkt ham og sa at jeg var deprimert.
“Kan du forklare hva du mener med deprimert?” 
sa han og kneppet fingrene bak hodet.
Jeg så spørrende på ham der han satt foran meg 
på en skinnstol med trearmlener.

Foklare? Jeg er deprimert, verken mer eller
mindre.

“Du må få noe annet å tenke på. Se noen nye
ansikter, gjøre noe annet”, sa han, mens han så
meg rett inn i øynene. 
Så jeg gikk rett hjem, fant frem PC-en og søkte
etter  charterturer. Fant Gran Canaria og en liten 
fiskerlandsby, Arguineguin. 
To uker senere lå jeg ved hotellbassenget i Dorado 
Beach.
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I mange år følte jeg kallet: ”Fortell om Herrens ledelse, 
Hans allmakt og frelsende hand. Fortell om alle de  
ganger Han grep inn i ditt liv, da du arbeidet for  
evangeliet.”

Så har jeg da, i seks år, skrevet ned noen erfaringer, 
og disse har kun en hensikt: Fortelle om Guds hjelp og  
omsorg. 

Derfor har jeg nå samlet disse erfaringer i en bok. 

Hver erfaring er et vitne om Guds omsorg og Hans  
kjærlighet. 

Slik er min Gud.

Bestilling: www.elefantus.no

Røyka mat
       og litt til

           Stig Jacobsen

Fra røykovn til fat...

Jeg elsker mat, og jeg elsker folk som liker mat; ærlig, ekte mat er og 
blir mer og mer viktig.

I denne boken tar jeg for meg gleden ved ekte mat, røyka mat.

En fisketur som avsluttes med nyrøyka fisk rett fra røykovnen, varmrøykt 
viltkjøtt eller spekemat slik som vi fikk før. Dette er stor glede å spise, og 
her vil du få en rask innføring, og oppskrifter på hvordan det skal gjøres.

Det er ikke bare fisken du fanger i lyse sommerkvelder som smaker nyde-
lig røykt. Alt kan røykes: saltet, brødet, desserten, viltet, spekematen, ja, 
listen er lang.
Røyken utvikler smaker du ikke trodde fantes, og om du bruker røyk på 
rette måten kan plutselig den enkleste mat bli det rene festmåltidet.
Det krever heller ikke så mye; en enkel røykovn, litt spon, bar, krydder, 
ja, det meste kan brukes til å røykes med, og være med på å gi smak til 
maten.

Her lærer du litt om hvordan man skaper, bruker og lager mat med 
røyk.

Alt kan røykes, og god mat skal nytes.

E L E F A N T U S

F O R L A G

www.elefantus.no

Røyka mat
       og litt til

Fra røykovn til fat ...

Røyka m
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       og litt til
           Stig Jacobsen

Mange har gitt ut bøker på Elefantus Forlag
og vi unner deg den samme gode følelsen
det er å gi ut egen bok.

Kontakt oss i dag for en bokprat!

E L E F A N T U S
F O R L A G

B Ø K E R  F R A  V E N T U R A  F O R L A G

www.venturaforlag.no
Gratis porto for kjøp av bøker over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no  •  Tlf. 78 89 29 98 
Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad

Esther Chang og Eugene Bach

Smugle lys
En kvinnes seier over forfølgelse, tortur og 
fengsel i Nord-Korea og Kina. Smugle lys er 
den sanne historien om mot, ydmykhet, full 
tillit og avhengighet av Guds mektige hånd.
«Denne boken er et usedvanlig sterkt vitnes-
byrd om hva som kan skje når et menneske 
stiller seg til disposisjon for Herren.»
 – Eivind Frøen, evangelist og forkynner

Kr. 199,– 

Arne Melhus

Men livet seiret
Mannnen med 20 liv. «Jeg har mange ganger 
forundret meg over hvordan det har vært mulig 
å berge livet gjennom så mange hendelser i 
form av ulykker og sykdom. Jeg har så uendelig 
mye å takke Gud for.»  – Arne Melhus

«Men livet seiret er en ærlig historie fra norsk 
virkelighet, og samtidig en sterk troshistorie.»
 – Jan Gossner

NYHET

NYHET F.F. Bosworth

Jesus helbreder
INTERNASJONAL BESTSELGER. 
Jesus helbreder har forvandlet 
hundre tusener av liv i to genera-
sjoner. Nå er det din tur – endelig 
på norsk! Gjennom sin tjeneste 
mottok Bosworth mer enn 250 
000 brev fra mennesker som had-
de opplevd helbredelse. 

Kr. 249,– 

Egil Reindal og 
Einar Lyngar

FORTELL DEM
ANDAKTSBOK FOR HELE FAMILIEN 
– REVIDERT OG NYSKREVET BEST-
SELGER. Fortell dem er en gullgru-
ve for en ny generasjon av barn og 
unge. Boken har vært en viktig kil-
de til inspirasjon og tros opplæring 
i mange kristne hjem siden 1952. Kr. 299,-

Kr. 249,-

Du finner oss midt mellom Oslo og Trondheim på 
Riksvei 3. Vi tilby mat og overnatting.

Telefon: 62 46 28 50
www.tiurnkro.no

VELKOMMEN TIL 

TIURN KRO OG HOTELL

En stor takk
til våre sponsorer

og annonsører!
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av
Norpost

Partiet De Kristne ble stiftet for å fremme 
de grunnleggende verdiene som har gjort 
Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt 
samfunn gjennom generasjoner. 

Vår visjon strekker seg lenger enn 
til noen utvalgte symbolsaker. Vi 
kombinerer liberalismens respekt for 
enkeltmennesket med tradisjonelle 
kristne verdier, som respekt for livet, 
individets frihet og hver enkelts ansvar for eget 
liv og sin nestes ve og vel. 

Dette fundamentet legger en grunn for en 
sunn og solid utvikling av hele samfunnet, og 
vi kan derfor tilby en bred plan og en helhetlig 
politikk for dette landet.

Vårt mål er å skape et samfunn som er 
fritt og trygt for alle – uansett hvem 
du er eller hvor du kommer fra.

Livet bør beskyttes fra unnfangelse til naturlig død

Barn skal, så langt det er mulig, få vokse opp med 
begge sine biologiske foreldre

Det tradisjonelle ekteskapet må fortsatt ha en 
juridisk særstilling

Staten skal være samfunnets tjener, ikke dets herre

Forsvar og Heimevern må få det de trenger av utstyr 
og mannskap for å sikre Norges grenser

Det skal ikke være egne Sharia-lover i Norge

Deler av oljeformuen bør brukes til investeringer i 
kunnskap og infrastruktur med tanke på framtiden

Norsk næringsliv må bli uavhengig av oljenæringen

Veinettet i Norge skal bygges uten bruk av bompenger

Det må bli enklere, billigere og raskere å få saker 
gjennom offentlig forvaltning 

Norge må beskytte grensene mot alle typer invasjon

Norge skal klart og tydelig støtte Israels rett til å 
eksistere i fred og trygghet

14 kryss  
Det var bare tretten ruter.  
Hvor satte du det siste krysset?

13 kryss  
Du sitter nok i programkomitéen

11-12 kryss
Vi setter deg opp på  
neste Stortingsliste!

7-10 kryss
Du er en kjernevelger!  
Diplom på vei i posten!

4-6 kryss
Du kan trygt stemme 
på Partiet De Kristne! 

1-3 kryss
Nok til en date. Les mer på: www.
dekristne.no

0 kryss
Trenger du en penn?

Er Partiet De Kristne det rette valget for deg? 
Kryss av der du er enig, og sjekk din score!Noe for deg? Her er din sjekkliste!

Skolen må ha et sterkt fokus på kunnskap og 
formidling av de verdiene samfunnet er tuftet på


