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- Engasjementet i partiet er som det første året da jeg og 
partigründer Terje Simonsen reiste rundt. Ilden spres fra hjerte 
til hjerte, fra munn til munn. Vi stiller lister i 70 kommuner og 
alle fylker. Vi går fra en liste ved kommunevalget i 2011 til 70 i 
2015. Jeg er imponert over innsatsen og kompetansenivået, sa 
partileder i Erik Selle da han hilste landsmøtet velkommen.

Landsmøtet åpnet med et samstemt «Gud signe vårt dyre 
fedreland», og denne samstemmigheten gjennomsyret 
landsmøtet der 68 delegater fra hele landet fant styrke og 
inspirasjon i det å være samlet med det som mål å bety en 
forskjell for landet vårt.

Partisekretær Jan Ingvaldsen åpnet det hele med å sitere lege 
og professor i sosialmedisin Per Fuggeli og hans tale under 
Trosopplæringskonferansen 2013. «Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror 
ikke på himmelen. Jeg tror på jorden, og jeg tror menneskene 
på denne jorden har godt av stjerner som kan lede vei. Og størst 
blant dem, dere kjenner ham, Jesus Kristus. Jeg ønsker en 
trosopplæring som får Jesus til å skinne, som moralsk stjerne i 
det personlige livet, som politisk stjerne i samfunnslivet…»

Dermed var troen på Jesus Kristus som fundament for det 
politiske engasjementet og arbeidet slått fast. Landsmøtegeneral 
Inger Marit Sverresen åpnet så landsmøtet ved å ønske varmt 
velkommen for deretter å gi ordet til partilederen.
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ET LANDSMØTE FULLT AV TRO OG HANDLINGSKRAFT
Med tro, stor vilje til handling og et varmt hjerte for land og folk var 109 
delegater og gjester samlet til PDKs landsmøte 8.-10. mai. Det ble en 
helg full av inspirasjon, informasjon og godt fellesskap, og det hele var 
omsluttet av bønn.
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Trafficking og fedres rett
Mange av landsmøtedeltagerne var samlet allerede fredag kveld 
for å høre Natacha Gatete snakke om trafficking og sitt arbeid 
med å hjelpe ofrene for dette i Oslo og Norge.
- Hver eneste jente og gutt vi kan redde ut av dette er nesten 
verdt hele partiet, sa Erik Selle.

Videre fredag kveld var Jan Kenneth Lunde invitert til å snakke 
om mor, far og barnevern, og de mange norske fedrenes kamp 
for å beholde kontakten og samværet med barna etter en 
skilsmisse.

Et solid sentralstyre
Videre var det duket for valg.

Nestleder Sten Klevås-Olsen takket for seg i sentralstyret og fikk 
honnør for flott arbeid. Til å ta hans plass ble Arne Husveg fra 
Rogaland valgt inn. Ny i sentralstyret er også Bjørg Sølvi Refvik 
fra Sogn og Fjordane som avløste Bjørn Arne Engen fra Aust-
Agder. Gro Fadnes Lønning fra Hordaland ble gjenvalgt som 
styremedlem, nå for to år.

Det nye sentralstyret består av partileder Erik Selle, nestleder Trine 
Overå Hansen, nestleder Arne Husveg, og styremedlemmene 
Øystein Bjørndal Lund – Rogaland, Gro Fadnes Lønning – 
Hordaland og Bjørg Sølvi Refvik – Sogn og Fjordane. Første vara 
er Trond Skogaker – Sør-Trøndelag, andre vara Kari Hals – Møre, 
tredje vara Inger Marit Sverresen - Østfold og fjerde vara Yngve 
Bergstrøm - Hedmark.

Ella Dahle – Sør-Trøndelag ble valgt som ny i valgkomiteen som 
for øvrig består av leder Karstein Vea – Rogaland, Margit Liljan 
Apelthun – Hordaland, Jan Ingvaldsen – Østfold og Frank Søgaard 
– Østfold. Bjørn Måøy - Vestfold ble gjenvalgt i kontrollkomiteen 
og deler ansvaret her sammen med Egil Kristian Graneggen – 
Sør-Trøndelag. Alle innstillingene var enstemmig.

Viktige saker
Partiets miljøprogram ble godkjent på landsmøtet 2014, men ble 
presentert på dette landsmøtet hvor det ble åpnet opp for små 
justeringer.

Videre ble det gjort rede for den økonomiske situasjonen som 

nå blir tatt behørig hånd om av partsekretær Jan Ingvaldsen, og 
er på rett vei. Landsmøtet gav videre sin tilslutning til partiets 
nynorske og engelske navn: Partiet Dei Kristne og Christian 
Conservative Party.

Nestleder Trine Overå Hansen orienterte så om 
kommunesammenslåing, og det ble åpnet for en høringsrunde 
der landsmøtet kom med flere ulike innspill. Einar Christensen, 
leder av fylkespartiet i Aust-Agder og Arendal, mente det bør 
være folkeavstemning om kommunesammenslåing.
PDKs ståsted er nedleggelse av fylkeskommunen for mindre 
byråkrati og mer demokrati.

Videre var det en orientering om samarbeid etter kommunevalget. 
Her ble det gjort klart at velgerne ikke skal være i tvil om at PDK 
ønsker å samarbeide med borgerlig/sentrum side. Men det ble 
også slått fast et det er en annen dynamikk i små kommuner 
enn i store. I viktige saker i små kommuner kan det derfor bli 
naturlig å samarbeide både med noen på høyresiden og noen på 
venstresiden. I store kommuner kommer de politiske skillelinjene 
tydeligere frem, så der er det viktig å støtte borgerlig/sentrum 
side.

Resolusjoner og strategi for valget
Partiledelsen hadde mottatt flere resolusjoner i forkant av 
årsmøtet. Tre av dem ble diskutert og to vedtatt med små 
endringer. Den ene av de to som ble vedtatt dreide som om å 
si nei til søndagsåpne butikker, noe landsmøte gikk inn for. Den 
andre resolusjonen som fikk flertall og ble vedtatt dreide seg om 

10.000 flyktninger som politisak mantra. (Se resolusjonene i sin 
helhet s. 15)

Resolusjonen «PDK vil bedre de økonomiske vilkår for gravide/
fødende og styrke muligheten for adopsjon i Norge» ble vedtatt 
sendt til programkomiteen for videre bearbeidelse.
Landsmøtet inneholdt også en post som dreide seg om strategier 
for valget 2015. Noe av det som der ble presentert finner du 
lengre ute i dette bladet.

Partilederen avrundet landsmøtet med en glimrende tale hvor 
han blant annet sa følgende:
- Ditt og mitt ansvar er å formidle handlingsprogrammet som vi 
har vedtatt. Et parti er en arena hvor vi har blitt enige om et felles 
grunnlag. Du må tenke nå at du sitter i kommunestyret. For slik 
du tenker, slik er du. De som jobber knallhardt for å realisere 
drømmen, vil lykkes. Jeg gleder meg til de neste månedene.

Selebre gjester
Fader Gabriel Naddaf fra Nasaret var spesielt invitert til PDK 
Landsmøtet. Les hva han sa om situasjonen for de kristne i 
Midtøsten og arameerne i Israel, på side 8 og 9. Naddaf var gjest 
under festmiddagen lørdag kveld der den kristne skribenten og 
foredragsholderen Lill May Vestly kom med en appell og Morten 
Gjerløw Larsen underholdt meg flott sang.

En spesiell gjest lørdag kveld og søndag formiddag var også 
kurderen Zorav Darisiro. Les hva han sier om kurdernes kamp 
side 11.

Det nye sentralstyret fra venstre: nestleder Arne Husveg – Rogaland, Bjørg Sølvi Refvik – Sogn og Fjordane, Gro Fadnes Lønning – Hordaland, Øystein Bjørndal Lund – Rogaland, 
nestleder Trine Overå Hansen – Hordaland, første vara Trond Skogaker – Sør-Trøndelag og partileder Erik Selle.

109 delegater og gjester var samlet til PDKs landsmøte 8.-10. mai på Quality Airport Hotel 
Gardermoen på Jessheim. 
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Lørdagen ble også brukt til å takke av nestleder Sten Klevås-
Olsen, og ønske velkommen Arne Husveg som ny organisatorisk 
nestleder. Gave og blomster ble overrakt til Sten, og vi takket for 
den innsats og arbeid han har lagt ned i oppbyggingen av PDK. 

Søndagen ble avsluttet med et sterkt og tankevekkende innlegg 
av våre nye venn kurdisk-norske Zorav Darisiro. Kurderne 
som har et nært og godt forhold til jøder og Israel, redegjorde 
for situasjonen til kurderne i regionen. Det er ingen tvil om at 
anerkjennelse av Kurdistan må stå på dagsorden, og Norges 
støtte og samarbeid med Kurdistan inkludert deres væpnede 
styrker Peshmergaen i kampen mo IS må styrkes.  Det var en 
god og hjertevarm opplevelse å se det norske, israelske og 
kurdiske flagget på samme scene. Trygghet og frihet for alle, 
både hjemme og ute, er vårt motto. Landsmøtet ble en god 
opplevelse av organisasjonsbygging, politisk fremdrift, møte 
med nye venner og bygging av nye allianser.

En særskilt takk til Reidun Songe som ledet bønnetjenesten 
gjennom landsmøtehelgen.

Hvis du leser dette og ikke er medlem enda, vil jeg oppfordre 
deg til å melde deg inn ved å ringe inn til vårt partikontor eller 
sende en mail til post@dekristne.no.
Bare et samfunn bygd på judeo-kristen grunnvoll, kan bevare 
og fortsatt gi oss den frihet vi alle lengter etter. Nå er det valgår. 
Bli med på laget, og fremfor alt: Bruk stemmeseddelen, og bruk 
den godt.

Erik Selle
partileder

Partiet De Kristne samlet 109 deltakere og gjester til et 
spennende og rikt Landsmøte 8.-10. mai. 2015

Starten på møtet var «Gud signe vårt dyre fedreland», og tonen 
i Landsmøtet var gitt.

Engasjement, varme hjerter og villige hender gir tro og håp for 
fremtiden.

Vi er inne i et hektisk og utfordrende valgår som vil kreve stor 
innsats på mange områder.

Vi stiller valglister i ca 70 kommuner og alle fylker. Nominasjoner 
er unnagjort og valglister levert.

Våre lister inneholder mange dyktige kvinner og menn, men også 
mange som ikke tidligere har erfaring fra politisk virksomhet.

Fra sentralt hold har vi startet en utstrakt kurs- og 
skoleringsvirksomhet for å være best mulig rustet til valgkampen 
som ligger foran, men også forberedelser til å kunne være 
representert i kommuner og fylker. Vi har stor tro på at valget 
til høsten vil gi Kommune-Norge en rekke kommunestyre-
representanter fra Partiet De Kristne, og vi har også store 
muligheter i enkelte Fylkesting.

Valgkamp og skolering koster energi og krefter, men også 

Bladet du nå leser i er 
ment å bringe informasjon 
og være til inspirasjon for 
alle medlemmer og andre 
som vil at landet vårt skal 
bygge på de judeo-kristne 
verdiene.

For avkristningen er 
kommet langt i landet 
vårt og det er mye 
urettferdighet, mye vi som 
kristne kan og bør ta tak i. 

Derfor har vi engasjert oss i politikken. Tanker om hvorfor kristne 
bør engasjere seg politisk kan du lese om i dette bladet.

Under Landsmøtet 2015 fikk vi et lite innblikk i hvordan livet er 
for ganske mange i det vi stadig får høre er «verdens rikeste 
land». Men rike på hva? Rike på materielle goder, men så fattige 
på hjertelag! For hvilke ord er egentlig passende om mødre som 
frarøver barna muligheten til å være sammen med far? Under 
landsmøtehelgen gav Jan Kenneth Lunde, i organisasjonen 
Likestilling for Fedre, oss et rystende innblikk i virkeligheten til 
tusenvis av barn og fedre. Du kan lese om det på siste side. Vi 

KJÆRE MEDLEMMER, VENNER OG STØTTEPARTNERE!

ET REDSKAP I ARBEIDET
Da er landsmøtet 2015 et tilbakelagt 
stadium, og for et landsmøte det 
ble. Omgivelsene på Quality Airport 
Hotel Gardermoen på Jessheim var 
deilige, og helgens innhold ble et nytt 
løft for partiet. Veldig inspirerende 
å være sammen med så mange 
fine og engasjerte tillitsvalgte og 
listekandidater, og jeg tror vi alle reiste 
inspirerte hjem. Mange viktige saker 
ble satt på dagsorden.  

Landsmøtet ble åpnet fredagskvelden 
av vår egen Natacha Vuijsters 
som holdt et gripende innlegg om 
trafficking og menneskehandel. 
Gjennom sitt nyetablerte Hephzibah 
Emergency Shelter, har en av våre 
tillitsvalgte tatt et nytt initiativ for å 
bekjempe dette morderne slaveriet 
og nå som mange av dem som mulig 
med frihet og trygghet. Det er vondt 
å vite at vi har medmennesker som 
mishandles og utnyttes på det groveste i vårt eget land. PDK må 
ha som agenda å styrke kampen mot prostitusjon og trafficking.

Videre fikk vi et sterkt møte med to fedre som har møtt veggen 
i det såkalte hjelpeapparatet og barnevernet. Deres vitnesbyrd 
om smerte over barn de ikke lenger får være pappaer for, og 
deres følelse av maktesløshet og manglende rettsvern skapte 
et dypt inntrykk. Dette er ingen lettvinte saker å håndtere, men 
en ting står klart etter denne fredagskvelden: farsrollen må få 
en tydelig respekt i systemet og familiens evne til å lykkes må 
betones meget tydelig i vår politikk og i Norge.

Lørdagen gikk med til drøftelser, valg og fokus på den kommende 
lokalpolitiske valgkamp. Erfaringer, tips og strategier ble luftet, 
og vi gikk begeistret til middag på lørdagskvelden. Den viktigste 
resolusjonen denne formiddagen, og den som skapte mest 
debatt, var spørsmålet om syriske flykninger og det moralsk 
opphøyde tallet 10 000. Jeg er glad et samlet parti avviste 
denne populistiske utnyttelsen av menneskers nød for kortsiktig 
politisk vinning, og jeg vil tro at vi hører mindre og mindre til 
dette fremover når støvet får lagt seg.  Det virkelige spørsmålet 
er hvor mange vi kan hjelpe med best utnyttelse av ressursene, 
og hva er det bredere bildet vi må sette dette inn i. Saken ble 
bekreftet søndag formiddag gjennom et dypt tankevekkende 
foredrag av Fader Gabriel Naddaf fra den arameiske kristne 
kirken i Israel. Hans budskap om den pågående utslettelsen av 
kristne i Levanten rørte oss alle dypt. Hans budskap var klart, 
skal vesten ta i mot flere flyktninger nå må de kristne stå først 
i køen. De er ikke ofre bare for krig, men for direkte trussel om 
utslettelse. Alle medier i Norge burde vært tilstede på dette 
foredraget, og vi vil være med å løfte Fader Gabriels røst i Norge 
også fremover.

KJÆRE VENNER!

Jan Ingvaldsen, partisekretær

Fra venstre ny organisatorisk nestleder Arne Husveg, nestleder Trine Overå Hansen og partileder Erik Selle.

vil tale deres sak!

Vi vil også gjøre hva vi kan for å bekjempe trafficking. Les om 
Natacha Gatete og hennes arbeid i dette bladet.

Du kan også lese om den modige og djerve arameeren Fader 
Gabriel Gaddaf fra Nasaret som var i Norge for første gang som 
gjest på Landsmøtet.

Men fremfor alt så er det politikken lokalt som nå er på 
dagsorden. Nyvalgt sentralstyremedlem Bjørg Sølvi Refvik har 
flere gode råd til ferske PDK politikere. Du finner det på side 7.
Det fins ingen begrensninger i Guds rike, men vi begrenser ofte 
Gud. La oss tenke stort om oss selv, ikke smått. Du er stor fordi 
Han bor i deg. Du har alle muligheter, så tenk at du er svært 
betydningsfull og at PDK er et stort parti. Tenk slik Gud tenker. Vi 
er størst fordi Kongen selv, Jesus Kristus er på vårt parti. Nå tror 
vi at Gud står bak Partiet De Kristne, fordi vi vet at Han ønsker 
det beste for alle mennesker, at vi skal leve i frihet og trygghet.

Lykke til i valgkampen og god sommer.

Lisbeth Hoskuldsen
redaktør

økonomisk gir det store utfordringer.

Vi er ikke AP som jeg i dag hørte 
på radio allerede hadde fått 4,3 
millioner i gaver til valgkampen, 
stor del av dette fra LO. SV hadde 
passert 1,4 millioner allerede. 

Partiet De Kristne får ikke noe støtte 
fra kommuner og fylker siden det 
er første gang vi stiller til valg i de 
fleste av disse. Det er derfor med 
ydmykhet og likevel frimodighet vi 
ber deg om en økonomisk gave til 
arbeidet med å skape forandring i 
Norge, hindre det kristne frafallet og bygge nasjonen etter Guds 
hjerte. Bruk giroen som ligger i avisen. Og en stor takk til deg 
som allerede bidrar.

Vil også benytte anledningen å takke alle dere som gjør et stort 
arbeid, frivillig uten tanke på egen vinning, men med hjerte for 
partiet. 

Ønsker dere alle Guds rike velsignelse og  god sommer!

Jan Ingvaldsen
partisekretær
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EN BETYDELIG RESSURS
De unge damene med innvandrerbakgrunn er en betydelig ressurs. 
Gjennom sitt engasjement i DKU og PDK ønsker de å gjøre sitt til at 
Norge kommer på rett kurs.

Natacha Gatete, opprinnelig fra 
Rwanda, bor i Ski og er gift med Paul 
Vuijsters. Paret har to jenter sammen. 
Natacha jobber nå med Hephzibah 
Emergency Shelter hvor målet er å 
redde offer for sex trafficking. Hun 
har studert ved Handelshøyskolen BI.

– Jeg er engasjert først og fremst 
fordi PDK står for samme verdier 
som jeg står for, sier Natacha Gatete, 
opprinnelig fra Rwanda. – Den andre 
grunnen er fordi jeg føler at jeg har 
et ansvar for å bidra i det samfunnet 
jeg bor i. Jeg representerer en 
kristen innvandrerminoritet som 
faktisk er en stor ressurs for Norge. 
Jeg tror nemlig at vi sammen kan 
gjenopprette den kristen kulturarven 
som forfedrene har lagt livene sine 
ned for. Jeg har dermed et ansvar 
for å fortelle om vårt partiprogram 
og oppmuntre dem til å ta del i 
politikken, fordi uansett om man er 
aktiv eller ikke vil alltid de politiske 
beslutninger som blir tatt påvirke oss 
og familiene våre i hverdagen. Vi er 
nødt til å være involvert og komme 
opp med gode forslag som kan bidra 
til et bedre Norge, mener jeg. Og 
sammen vil vi utgjøre en forskjell i 
dette landet! Jeg vil derfor takke PDK 
for tilliten og muligheten jeg får til å 
fronte sakene som jeg/vi brenner for. 
Jeg føler virkelig at jeg vokser i de 
oppgavene jeg får, og gjett om jeg er 
så takknemlig for å være en del av 
en så herlig gjeng! Gud er stor!

Elisabeth Hser er opprinnelig fra 
Myanmar, tidligere Burma. Familien 
måtte flykte fra Myanmar til Thailand 
og bodde i flyktningeleir i ni år. I 2006 
kom de til Norge som FN flyktninger.

– Grunnen til at vi flyktet var at vi 
som tilhørte Karen folket ble forfulgt 
av regimet og de ville utslette oss 
på grunn av at vi er kristne, og slik 
er det fortsatt, forteller Elisabeth. 
- Myanmar er et lukket land, styrt 
av militærdiktatur. Det var en veldig, 
veldig tøff og vanskelig situasjon. 
Det vi Karen folket har opplevd, og 
det som skjer nå i Midtøsten, er likt. 
Jeg takker Gud for at han var og er 
med oss hele veien. Norge har tatt 
godt imot oss og har gitt oss det vi 
trenger, så vi er veldig takknemlig for 
Guds velsignelse.

– Jeg var ikke interessert i 
politikk i det hele tatt, men er 
totalt avhengig av Gud og vil 
leve for Ham, sier Elisabeth Hser,  
opprinnelig fra Myanmar (Burma). 
- Jeg er opptatt av Bibelens kristne 
verdier og vil beholde den kristne arv 
som Norge har hatt. 

Olympia Ahenkorah (29) er født 
og oppvokst i Ghana i Vest Afrika, 
og kom til Norge i desember 2002. 
Utdannet jurist. Ble ferdigutdannet 
i desember 2013. Jobber som 
jurist ved NAV Innkreving. Har 
tidligere jobbet ved Juridisk 
Rådgivning for Kvinner (JURK) og 
Fylkesmannen i Buskerud. Begynner 
i ny stilling i Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD) i 
august 2015. Var DKUs første leder, 
og er nå nestleder.

– Jeg ble med i PDK fordi jeg leste 
partiprogrammet og er enig i mye 
av det partiet står for, sier Olympia 
Ahenkorah, opprinnelig fra Ghana. 
- Ved tidligere stortingsvalg fant 
jeg ikke et parti som hadde klare 
standpunkter vedrørende de kristne 
verdiene som Norge er tuftet på. Jeg 
ser at disse verdiene er i ferd med å 
forsvinne fra samfunnet, og kan ikke 
se noe positivt i denne utviklingen. 
Jeg synes det er veldig godt å vite 
at det fremdeles finnes kristne i 
hele landet som mener mye av det 
samme som meg, og håper virkelig 
at PDK kommer i regjering.

korrekt godkjent kommuneliste) Send til 
alle postkasser i kommunen!

Skuleval:  Ungdomen er framtidas 
velger. Møt opp på skuledebatt!

Paneldebatter: Spør kva tema er. Møt forberedt. Les 
handlingsprogrammet.

Festivalar: Møt opp med brosjyrar.

Konferansar: Delta som ein viktigper der du har tilgang. Bli 
synleg, bli sett. 

Stand alle helger før valet over heile fylket. 

15. august. Kick off. Kaffi. Vafler. Alle mann i arbeid! 
Engasjer alle medlemmer av Partiet De Kristne! Ikkje tving! 

Ver synlege! 
Korleis kan folk stemme på oss om dei ikkje veit vi er til? Svært 
avgjerande val for framtida til PDK! Vi er ikkje små men store! 
Gløym jantelova! Det er for viktig at Norge må tilbake til Gud! 

Korleis bli synlege?
Forbered deg: Les «Jeg- kandidat og politikar?» Der står alt. 

Arranger kurs: Handlingsprogram og valkampstrategi.
Media. Norsk Gallup. Vi må inn på meiningsmålingane! Det 
er ein måte å bli synlege på. MDG brukt kort tid på å få eigen 
søyle i Norsk Gallup. KrF går mot Ap. Vi må forberede oss på at 
både kristne og andre velgere kjem til oss! Vi blir einaste kristne 
alternativet! 

Aviser: Debattinnlegg i aviser er gratis. Skriv på debattsider i 
avisene. Finn saker som er aktuelle for din kommune. Det er 
beste måte å bli synlege på.

Journalistintervju: Berre viss du har greie på det du skal seie! Alt 
må vere klarert med leder og styre. Leder er ansvarleg! 

Kampsaker: Finn ein journalist eller la han finne deg. 

NRK pressemelding - snakk ikkje negativt - media elsker splid 
og konflikt!

Trykk opp brosjyrar med lokalvalsaker/ fylkestingssaker. 
Samle inn pengar no i juni. (Skattepengane)

Ferdigtrykt godkjent liste inni: Ta med til vallokalet (Må vere 

VALKAMPSTRATEGI

SANDNES FORBEREDER VALGET 2015

Bjørg Sølvi Refvik, innvalgt i sentralstyret i PDK under 
Landsmøtet 2015, har flere års erfaring frå politikken. 
Her kommer hun med noen gode råd til ferske 
politikere.

Terje Øgreid, lokallagsleder Sandnes

Bjørg Sølvi Refvik, PDK Sogn 
og Fjordane og PDKs sentralstyre

Terje Øgreid, leder PDK Sandnes, presenterte under landsmøtet 
Sandnes’ lokalpolitiske program som har fått oppmerksomhet i 
lokalpressen og som er trykt opp og delt ut til alle medlemmer. 
De satser stort på valgkampen og trykker opp brosjyrer til alle 
husstander, drops med kompass og ballonger med logo på.

De som ønsker programmet for Sandnes tilsendt på mail kan 
kontakte Terje Øgreid på mail: toegra@online.no

Bjørg Sølvi Refvik byrja si karriere som politikar i januar 
2009. Ho hadde vore til Israel med ICEJ og kom heim som 
ambassadør for Israel. Under Gazakrigen i januar 2009 
stod Siv Jensen framfor Stortinget og forsvarte Israel uten 
frykt. Då melde Refvik seg inn i partiet. 2 1/2 år seinare sat 
ho som bystyrerepresentant for FrP i Førde. Ho vart også 
lokallagsleder for FrP i Førde og medlem av Fylkesstyret. 
Etter 6 år i FrP kjende Refvik at no var tida inne til å 
melde overgang til Partiet De Kristne. Ho er no på topp på 
kommunevalglista, og på topp på Fylkestingslista for PDK 
Sogn og Fjordane.
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Hvert femte minutt 
blir en kristen i 
Midtøsten drept for 
sin tro.

“
“

TRUES PÅ LIVET FORDI HAN ER ARAMEER
Den greskortodokse presten fader Gabriel Naddaf fra Nasaret trues på 
livet etter at han gikk offentlig ut og gjorde kjent at han, i likhet med 
133.000 andre israelske statsborgere, ikke er araber, men arameer. 
Nylig var han i Norge for første gang, som gjest på landsmøtet til Partiet 
De Kristne.

- Det fader Gabriel Naddaf har gjort er det største som har hendt 
i Israel siden opprettelsen av staten i 1948, sier hans gode venn 
og medarbeider Tal E. Ben-Shlomo.

Siden staten Israel ble opprettet har arameerne blitt definert 
som arabere. Men ikke lengre nå. I fjor anerkjente Israel den 
arameiske folkegruppen som en egen etnisitet, noe som ikke 
ble tatt godt imot av araberne i Nasaret og det øvrige Israel. 
Hovedgrunnen er at tallet på arabere i Israel nå er redusert med 
133.000. Det vil si at antallet arabiske statsborgere i Israel er 
redusert med omkring ti prosent.

Ber politikerne støtte Israel
Under sin tale i forbindelse med landsmøtet til Partiet De Kristne 
fortalte Naddaf både om sin bakgrunn og om den prekære 
situasjonen for de kristne i Midtøsten. Han kom også med en 
sterk appell til norske politikere om å støtte Israel, og hjelp de 
hundretusenvis av kristne som blir torturert, jaget på flukt og 
drept i Midtøsten.

Det var da Naddaf etter videregående flyttet fra fødebyen 

- I Israel heter det: «Aldri igjen!». Vi vil ikke ha et nytt Holocaust. 
Jeg hadde håpet at den vestlige verden ville hjulpet. Hvor er 
lederen i den vestlige verden? Hvor er de kristne lederne? Hvor 
er menneskerettighetsorganisasjonene? Det er riktig at Vesten 
etter hvert nå opererer mot IS, men det er for lite. Det er mye 
mer behagelig for Vesten å kritisere Israel. Slik hjelper Vesten 
ekstremistene og setter demokratiet i fare. I Midtøsten er det i 
dag bare en stat hvor kristne kan bo trygt, og det er Israel.

Enorme pengeoverføringer 
Fader Gabriel Naddaf snakket videre 
om de enorme pengeoverføringene fra 
Vesten og da særlig EU, penger som 
brukes til å skape mere hat som går ut 
over Israel og jødene.

- I år overfører EU 35 millioner euro 
til organisasjoner som jobber i Israel 
og de muslimske områdene for å 
spre hat. Disse blir kalt humanitære 
organisasjoner. Det er blant annet 

kirker og kirkelige organisasjoner. Dette er dobbeltmoral.

- Skattepengene dere betaler blir brukt i en løgnindustri, sa 
Naddaf. - De blir overført til det palestinske selvstyret som 
betaler terrorister som sitter i israelske fengsel. Pengene går til 
familiene til personer som har drept tusener. Pengene går til slike 
som driver med etnisk rensing og rasisme. Det er en katastrofe.

- Det er på tide at verden forstår at de som angriper Israel også 
angriper de kristne i landet. De kristne røttene blir slettet dersom 
Israel opphører å eksistere.

Han kom videre med en rekke konkrete eksempler på 
pengeoverføringer fra Norge, våre skattepenger, til PA-
myndighetene og ulike frivillige organisasjoner som motarbeider 
Israel, og han avsluttet med å oppfordre alle kristne i Norge til å 
følge Jesu lære om å gå imot løgn og tale sannhet.

- Den arameisk kristne folkegruppen har sagt at nok er nok og 
vil stå samme med Israel, sa Naddaf.

2010 var det omkring 1,750 millioner kristne i Syria. Nå er det 
bare et sted mellom 250.000 og 500.000 tilbake. 

- Ved slutten av denne æra vil det ikke være flere arabiske 
kristne i Midtøsten, sa Naddaf. – De som nå er igjen lever som 
annenrangs borgere. De blir truet, voldtatt og drept. Prester blir 
myrdet, nonner bortført og kirker brent.

- I Betlehem var det omkring 60 prosent kristne i 1990 og de 
kristne hadde kontrollen da muslimene 
overtok. Nå er det 15 prosent igjen. 
Også i Gaza lever de kristne i frykt.

- I Egypt var det 9 millioner koptiske 
kristne. Omkring 500.000 har nå 
emigrert. De som er igjen lider under 
vold hver dag. Det er lov å være 
voldelige mot dem.

- I Libanon var det en million kristne 
i 2013. Nå lever mange av disse i 
skyggen av Hizbollah-staten som er opprettet der.
I mer enn 2000 år har de kristne i Mosul i Irak vært en 
blomstrende gruppe. I dag er det ikke flere kristne igjen i Mosul. 
10.000 kristne rømte fra Mosul da IS kom. I dag bor de i Erbil i 
Nord-Irak. I alt bor det omkring 60.000 flyktninger i Erbil i følge 
erkebiskopen i den ortodokse kirken i byen.

- I dag er det mer enn 5000 kristne flyktninger i Jordan. De har 
rømt dit. Soldater holder vakt rundt flyktningeleirene i Jordan 
slik at disse kristne ikke skal bosette seg der. FN tar ikke ansvar 
for flyktninger utenfor flyktningeleirene.

Hjelp til forfulgte kristne
- Hvorfor skjer alt dette? Fordi det er en annen religion, islam, 
understreket Naddaf.

Han snakker om forfølgelsen av kristne til så mange han 
kan for å forsøke å få folk engasjert. Og han står i fronten 
for hjelpearbeidet «Rescue without borders». Gjennom dette 
arbeidet får kristne i Nasaret førstehjelpskurs for å kunne hjelpe 
kristne brødre og søstre i Nord-Irak og Jordan.

Nasaret til bestemoren i Tel Aviv at han ble klar over sin virkelige 
bakgrunn. I oppveksten hadde han lært at jødene og Israel var 
dårlige. I Tel Aviv fikk han jødiske venner og oppdaget at det 
han hadde lært som barn var løgn. Det var her han begynte å 
studere og lærte at Jesus snakket arameisk. Han forstod også 
at kristendommen ikke kunne være skilt fra jødene og Toraen. 
- Dette hadde jeg ikke lært av muslimene, sa Naddaf, som videre 
lot talen dreie som den alvorlige situasjonen for de kristne i 
Midtøsten.

Dreper en kristen hvert femte minutt
- De kristne i Israel bor trygt, sa Naddaf. - Her er det demokrati 
og religionsfrihet. Men i store deler av Midtøsten er situasjonen 
en helt annen. Hvert femte minutt blir en kristen i Midtøsten 
drept for sin tro. Det skyldes en religion som truer verdensfreden, 
nemlig islam. I begynnelsen av dette århundre var det 20 prosent 
kristne i Midtøsten. Nå er det bare fire prosent igjen.

Fader Gabriel Naddaf kunne videre fortelle av det i 2003 var 
omkring 1,5 millioner kristne i Irak. I dag er det omkring 250.000. 
De øvrige er drept, har flyktet eller er blitt tvangskonvertert. I 

Fra venstre kurderen Zorav Darisiro, fader Gabriel Naddaf og tolk Arnstein Fedøy, PDK Søgne Vest-Agder

PDK med egen App.

BLI MED OG DELE PARTIET DEI KRISTNE SIN APP!
Det vert i desse dagar lansert ein innmeldingsapp for Partiet Dei Kristne. Appen blir å finne på Apple 
appstore, www.dekristne.no, facebooksidene våre, Google play og Microsoft Windows appstore. 
Det er viktig å dele app`n vidare og informere om den til så mange som mogleg. Alle nettbrett, 
android og iphone`ar vil kunne bruke app`n.

App`n vil kunne vera med å utbreie vår radius til veldig mange gjennom sosiale media, nett og ved 
at DU deler den vidare!

Frihet og trygghet for alle!

Magnar Hellesøy
fylkessekreter og fylkesleiar PDK Sogn og Fjordane
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KRISTEN POLITIKK?     DEL 2 AV 3

Bør vi som kristne konsentrere oss om å forkynne evangeliet, og 
heller overlate politikkens intrikate renkespill til andre? Mener 
Universets skaper noe om skattepolitikk og velferdsordninger 
i Norge? Og hvordan kan det ha seg at den gemene hop i 
misjonslandet Norge er så knekkende likegyldige til sin egen 
evige skjebne?

Dette, og mer til, skal vi forsøke å gi noen svar på. I en serie på 
tre deler ser vi nærmere på hva det betyr å drive med «kristen 
politikk». 

I den første delen så vi at kjærligheten må være drivkraften i 
alt vi gjør, også når vi engasjerer oss i politikk og samfunnsliv. 
Kjærligheten søker ikke sitt eget. Den setter andre høyere enn 
seg selv. Den kjemper ikke for egne privilegier, men bøyer seg 
ned og løfter andre opp. Også om det skulle koste alt. 

I denne delen skal vi være med en apostel til antikkens Hellas, 
og se at Gud har en helt spesiell hensikt med nasjonene. (Spoiler 
alert: Det er ikke bedre veier og kortere sykehuskøer.) I siste del 
skal vi prøve å finne ut om praktisk politikk kan avgjøre om Gud 
får det som han vil eller ikke.

Guds hensikt med nasjonene
Apostelen Paulus hadde akkurat unnsluppet en rasende mobb i 
Tessalonika, og kommet seg trygt til Aten. Der inviteres han opp 
til Areapogas-høyden for å presentere sin nye lære for byens 
mange tenkere. Han begynner med å berømme sine tilhørere for 
deres religiøse iver, og fortsetter med å introdusere den eneste, 
sanne Gud, hele verdens skaper og Herre:

– Han lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo 
over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte 
grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle 
søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham.

Som vi kanskje husker fra søndagsskolen, skapte Gud nasjonene 
i en kakofoni av babelsk forvirring da han stoppet et større 
byggeprosjekt for nesten 4500 år siden. Men i følge Paulus 
gjorde han det ikke for å straffe oss eller føre ulykke over oss. 
Han gjorde det for å sluse oss alle inn til seg!

Gud er en god Gud. Han unner oss alt godt. Men Guds hensikt 
med nasjonene er ikke først og fremst at vi skal ha et behagelig 
liv med lange ferier og billig flesk. Det aller viktigste for ham, er 
at vi finner hjem og blir reddet for evigheten. 

Dermed reiser det uunngåelige spørsmålet seg: Fungerer det 
slik i dag? Hva med Norge akkurat nå? Er det norske samfunnet 
organisert slik at mennesker strømmer til Jesus og blir frelst? 

Hvis svaret er nei, får vi gjøre som så ofte ellers: Krype til korset 
og finne fram bruksanvisningen.
 
Hvem gjør hva?
Gud har orden i sysakene. 
Når vi leser Bibelen, ser vi at han har opprettet en rekke 

institusjoner og gitt dem spesifikke mandater. Familien har 
ett mandat, markedet et annet. Staten har noen oppgaver, 
menigheten andre. Gud har med andre ord en helt klar tanke om 
hvem som skal gjøre hva, også i samfunnet.

Det er flere grunner til at vi må få dette riktig.

For det første: Når Gud gir et mandat, gir han også den autoriteten, 
visdommen og velsignelsen som trengs for å gjøre jobben. 

Han har et grunnleggende prinsipp han jobber etter hele tiden, 
og det er delegert autoritet. Paulus tar opp dette i sitt brev til de 
kristne i Rom:

Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som 
er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot 
dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få 
sin dom. (Rom 13, 1-2)

Hvis vi begynner å flytte oppgaver rundt etter eget hode, blir det 
bare tull. Da er vi i opprør, utenfor hans delegerte autoritet, og 
må klare oss selv. Det gir i beste fall dårlige løsninger til høy pris. 
Som regel ender vi opp med et visnende fikenblad og lite annet.

For det andre: Fordelingen av oppgaver er ikke tilfeldig. Hvem 
som gjør hva er nøye designet, nettopp for at hensikten med 
nasjonene skal bli oppfylt. Noen skal beskytte og legge til rette, 
andre skal forsørge og dekke behov. (Når vi neste gang ser på 
de ulike mandatområdene, vil vi se at det tegner seg et tydelig 
mønster: Gud har lagt all forsørgning til seg selv. Han vil bruke 
våre behov for å dra oss inn til ham.)

Den ideologiske kampen vi ser i politikken hver eneste dag 
handler ikke egentlig om antall ansatte i offentlig sektor eller 
størrelsen på skattetrykket. Det er en åndelig kamp, som til 
syvende og siste er en kamp om hver eneste sjel i dette landet.

Gud jobber altså gjennom mandat og autoritet. Da blir det vår 
jobb som kristne politikere å gå til Bibelen, finne ut hvem som 
er ment å gjøre hva, og organisere oss etter det. Og neste gang 
skal vi gjøre nettopp det: Vi skal se helt konkret på noen av 
samfunnets institusjoner, og hvilket mandat Gud har gitt dem. 

En hjertesak for Gud
Gud vil vi skal ha det godt, og et samfunn bygget på hans 
prinsipper vil være til beste for alle. Det er likevel slik at hans 
prioritet nummer én er at vi skal komme til ham og bli frelst. 
Derfor har han fordelt oppgavene på en måte som gjør nettopp 
dette. Hvis alle gjør sitt, og ikke noe annet, blir alle oppgaver løst 
på beste måte, og mennesker trekkes til Gud og blir frelst. 

Som vi skjønner, er politikk viktig for Gud. Han er personlig 
engasjert, om vi kan si det slik. Det er en hjertesak for ham. 

Men han trenger menn og kvinner som kan gå inn i styre og stell 
med rett hjerte og ryddige tanker og gjøre en jobb på hans vegne. 
Som kristne i politikken kan du og jeg være med å motvirke at 
Norge blir et fattig folk med mette mager og tommer hjerter.

Mikael Christian Leirgul

Om Mikael

Mikael Christian Leirgul (44) er lykkelig gift med Linn, far 
til tre og bosatt i Bergen. 

Han har jobbet med kommunikasjon og markedsføring i 
mer enn tjue år, og studert sammenlignende politikk ved 
Universitet i Bergen. 

Mikael var medlem i det første sentralstyret i De Kristne, 
og var med å føre partiets prinsipp- og handlingsprogram i 
pennen før stortingsvalget i 2013. I gode lag kan man høre 
ham skryte av å være partiets aller første medlem.

Mikael Christian Leirgul

- Da de jødiske kurderne bodde i Kurdistan ble de ikke forfulgt, 
understreket Zorav. – Kristne og jødiske kurdere hjalp hverandre. 
Man tok vare på hverandre.

Zorav kom til Norge fra Iran i 1991. Som kurder taler han 
minoritetenes sak.
- Kristne og kurdere er en minoritet i Midtøsten og offer for 
islamofascisme, sa han.
- Kvinner i Kurdistan har langt større frihet enn kvinner i islamske 
land.

Han hadde med seg sin gode venninne Sairan Ibrahim.
- Hun er jasaner, ikke muslim, fortalte Zorav. - I Kurdistan er det 
mange folkegrupper, og de lever sammen i fred.
- Når ISIL marsjerte inn i Irak skrev de «N» på dørene til de 
kristne. Kurdistans regionale regjering lever i skjul. De tar ingen 

KURDERNE ER ISRAELS BESTE VENNER
Det bor 250.000 kurdiske jøder i Israel. – Kurderne er Israels beste 
venner, sa kurderen Zorav Darisiro i sin tale under PDKs landsmøtehelg.

sjanser. 
- I Istanbul skrev man for et halvt år siden «K» på dørene til 
kurderne. I Istanbul står det «Ingen parkering for jøder» på 
parkeringsplassene, og flere steder er det ingen adgang for 
jøder og griser (kristne). Tyrkia støtter IS og IS har nå kontor i 
både Istanbul og Ankara.

Zorav gav også klart uttrykk for hva han mener om Iran.
- Jeg pleier å si at i Iran bor djevelen, sa Zorav. - Gjennom 
avtalen med Iran har Barack Obama dolket Israel og Kurdistan i 
ryggen. Når USA gir opp Israel er det endetid.

20 millioner kroner gav Norge til syrisk politi i 2008-2010, 
penger som gikk til en fasistisk stat, til Hizbollah og ISIL.
- Norge må våkne opp og støtte Israel, understreket han.

Fra venstre Sairan Ibrahim og Zorav Darisiro.
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Bønnearbeidet i PDK har lagt på mitt hjerte fra første stund. 
Ved det første årsmøte jeg deltok på i Aust-Agder kjente jeg at 
det var min oppgave. Derfor meldte jeg meg umiddelbart når 
fylkesleder Einar Christensen kom med utfordringen om å ta 
initiativ til å lede bønnegruppe(r) i fylket.

Vi gikk i gang samme uke! Jeg ble inspirert til å lage en «mal» 
for å ha et utgangspunkt. Denne har vi brukt i Aust-Agder, og jeg 
delte den også ut til noen under Landsmøtet 2014. Skulle noen 
ønske denne til inspirasjon er det bare å gi meg beskjed. Med 
små justeringer kan den brukes over hele landet.

Når jeg fikk spørsmål fra partileder Erik Selle om å lede bønn 
parallelt under årets Landsmøte, var svaret enkelt for meg. Den 
Hellige Ånd hadde nemlig spurt meg først! Så det er bare Guds 
godhet mot meg som har gjort det slik. Det oppleves svært 
meningsfylt å ha bønn under Landsmøtet, og neste år er det 
sikkert flere gjester som har mulighet til å være med! Den gode 
atmosfæren vi fikk hele helgen har jo selvsagt Herren sørget for 
ved at vi søker Ham.
 
Nå venter en jobb videre med koordinering av dette arbeidet. 
Jeg vil være en kontakt som vil formidle aktuelle bønneemner 
og forhåpentligvis inspirere underveis.
Nå trenger jeg navn på bønneledere i hvert fylke, og her 
må dere hjelpe meg. Har allerede via årets Landsmøte fått 
noen kontakter, men flott om flere kan melde seg til meg, 
slik at hele landet blir dekket i nær fremtid. Målet er en 
bønnekontakt i alle fylkene og det skal vi klare.

Send meg navn/mail/tlf. til bønnekontakten i ditt distrikt. Finnes 
det ikke slike kontakter i dag, så jobb med å spørre aktuelle 
personer. Her kan dere også tenke nyrekruttering fra allerede 
eksisterende bønnegrupper! Bare et tips! Det er jo mange 
bønnekjemper der ute...
 
Slik jeg ser det vil denne rollen bestå av to vidt forskjellige 
hoveddeler som begge er viktige og uunnværlige. 

Nr 1) Bruke tid i bønn for PDK. Søke Den Hellige Ånd som er vår 
Rådgiver. Hva er viktig nå....hva sier Herren...får å høre fra Ham 
må vi være stille og søke Ham. Dette blir første prioritet. Det 
krever tid alene.

Nr 2) Koordinere kontaktene fra alle fylkene (når dette kommer på 
plass), og formidle aktuelle saker og forhåpentligvis oppmuntre 
i arbeidet.

Dette er helt fantastisk og jeg ivrer etter å sette i gang! Gud er 
virkelig god mot meg. Det er kun Han som skal ha æren for å 
ha formet meg til en tilbeder. Han kan jobbe gjennom skrøpelige 
kar, hvis vi er villige! Det er jeg takknemlig for og jeg har stor tro 

- Jeg mener trafficking er moderne slaveri, sa Natacha. – Jenter 
smugles inn i Norge. De loves jobb. Ei jente fra Romania skulle til 
Norge og tjene penger. Hun ble lovet jobb i butikk, men de som 
stod bak hadde helt andre planer. Hun ble sexslave.

- «18.000 kroner for en Østeuropeisk jente» stod det på internett 
for en tid tilbake. Jenter selges som slaver. Nordmenn kjøper. 
De fleste jentene som er offer for trafficking i Norge kommer 
fra Benin city i Nigeria. De lever forferdelige liv, i Norge. 
Fattigdommen er den viktigste årsaken til at de kommer hit.
Natacha fortalte om rystende scener som legges ut på internett. 
Folk betaler for å se voldtekter. Ved et tilfelle betalte mange for å 
se en far voldta sin 22 måneder gamle datter, på nettet.

Livstid for menneskehandel
- Italia mottar 500 flyktninger hver dag, sa Natacha. - Mer enn 
90 prosent har som mål å komme til Nord-Europa. I følge Dublin-
avtalen skal de du har gitt ditt fingeravtrykk til, ta vare på deg. 
Italia har sluttet å registrere flyktningene. Hvem skal da ta seg 
av dem? Dublin-avtalen fingerer ikke.

- Mange kommer fra Eritrea hvor det er 100 ulike dialekter. 
De skal finne måter å tjene penger på. Hva skal vi gjøre? Er 
lovgivningen god nok?

I Storbritannia vedtok de 26. mars i år «Modern Slavery Act 
2015», en lov der man dømmes til livstid for menneskehandel. 
- Jeg synes Norge skal gå i deres fotspor, sa Natacha.

Like før landsmøtet var hun deltaker på et seminar på 
Stortinget i regi av tankesmien Skaperkraft om bekjempelse 
av menneskehandel. Her ble det foreslått konkrete tiltak. På 
seminaret talte Rudolf Christoffersen, statsadvokat som har ført 
flest menneskehandelsaker i Norge.
- Jeg ble svært inspirert og imponert av hans kunnskap om 
moderen slaveri, men også hans innsats og vilje til å bekjempe 
det, sier Natacha. - Han er trolig inspirasjonen bak min tale på 
landsmøte når jeg ble purt om å snakke om dette viktige temaet.

Konkrete tiltak
• Adgang til telefonavlytting i menneskehandel- og 

menneskesmuglingsaker.
• Opprettelse av nasjonal hot line!
• Økt kunnskap om identifisering av ofre for 

menneskehandel blant personell som jobber med 
grensekontroll, og andre etater som jobber med barn.

• Strengere straffer for menneskehandel og 
menneskesmugling (livstid).

• Strengere straff for mennesker som nyttiggjør seg av 

VIL BEKJEMPE TRAFFICKING – MODERNE SLAVERI BØNNELEDER MED VISJONER
Reidun Songe i PDK Aust-Agder var bønneleder under Landsmøtet 
2015. Nå har hun påtatt seg å koordinere bønnearbeidet i partiet.

Gjennom arbeidet Hephzibah Emergency Shelter jobber Natacha Gatete 
med å redde ofrene for sex trafficking i Norge. Under landsmøtehelgen 
fortalte hun om det moderne slaveriet og kom med forslag til hvordan 
PDK kan bidra til å stoppe dette.

på at dette vil gi frukt. Bare på grunn av hvem vi henvender oss 
til, nemlig Mesteren selv, Jesus Kristus, vil dette gi frukt. Og jeg 
vil med glede sette i gang!

Mvh Reidun Songe
bønneleder PDK
mob 4800 2886 / rsonge@broadpark.no

Natacha Gatete, Hephzibah Emergency Shelter

Reidun Songe, bønnekoordinator PDK

tjenester fra ofre for menneskehandel.
• Strengere grensekontroll.
• Styrke frivillige organisasjoner som jobber med 

menneskehandel ved å bistå med langvarig økonomiske 
midler sånn at de kan være etablert.

• Sette krav til hvor mange saker politiet skal «produsere» 
innen temaet menneskehandel.

• Mer innhold i refleksjonstid. Jentene kjeder seg og 
returnerer enten til bakmennene eller reiser videre til 
andre land.

• Informasjonsarbeid – starte med å bevisstgjøre advokater, 
politi, politikere, skoler…

• Forebyggende arbeid der det er større grupper av ofre for 
menneskehandel.

Menneskehandel globalt og lokalt

Noen mørketall:
• Det estimeres å være rundt 30 millioner slaver i 

verden i dag.
• Man tror at bare 1-2 % av disse kommer seg ut av 

fangenskapet.
• Dette skaper en illegal industri som regnes for å være 

størst i verden, bare forbigått av våpenhandel.

Opprinnelsesland: Asia & Stillehavet (55 %), Afrika (17%), 
Sør-Amerika og Karibia (9%), Sentral- og Øst-Europa (9%)
Slaveriform: tvangsarbeid (25%), seksuell utnyttelse 
(58%)
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Søndagsåpne butikker
I Partiet De Kristne ønsker vi alltid å ha fokus på det som gagner 
samfunnet og den enkelte. Vi kan ikke se at søndagsåpne 
butikker gagner, og går derfor imot dette. Argumentene her er 
ikke vanskelige å se:
• Alle trenger en hviledag i uka, der også familien kan være 

sammen
• Det er press nok i samfunnet fra før, også kjøpepress
• Folk flest er imot det
• Medlemmene i Handel og Kontor (over 80% av dem) er imot 

det
• Små butikker i distriktene vil sannsynligvis måtte legge ned, 

mens store butikker i sentrale områder vil måtte ansette 
flere – begge situasjoner vil føre til vanskelige forhold og 
økte priser. 

Partiet De Kristne Akershus Fylkesstyre

VEDTAK: 
Resolusjonen ble vedtatt med 63 stemmer, og vedtatt med 
følgende tilføyelse med 58 stemmer: «Arbeidsgiverorganisasjoner 
er også imot søndagsåpne butikker». 
Følgende tilføyelse ble stemt over: «Hviledagen holdes hellig» 
forslaget falt - 17 stemte for og 32 stemte imot.

Nei til politiske mantra, ja til effektiv hjelp
Situasjonen med de syriske flyktningene krever at den frie 
verden stiller med både kortsiktig og langsiktig hjelp. Partiet 
De Kristne mener Norge må stille økonomi og kompetanse til 
rådighet for å hjelpe nødstilte, men finner det ikke naturlig å 
drive med vilkårlig tallfesting av hvor mange som skal hentes 
til Norge.

Norge bør fokusere på å integrere alle de som i dag sitter på 
mottak og venter, ønske FNs kvoteflyktninger velkommen 
og ellers søke å hjelpe flest mulig nærmest mulig sine egne 
hjemland. Der er hjelpen mest effektiv, og derfra er sjansene for 
en lykkelig tilbakevending størst.

VEDTATTE RESOLUSJONER
STORTINGSVALGET

2013

DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Partiet De Kristne  
Telefon 4590 8400   
E-post post@dekristne.no 
Kontonummer 9791.11.44445 
www.facebook.com/dekristne

HVORFOR DU 
BØR STEMME PÅ 

DE KRISTNE

Vi trenger et systemskifte i Norge. 
Det er det bare en bred, borgerlig 
flertallsregjering med et sterkt 
verdikorrektiv som kan gi! 

Erik Selle Partileder

5 GODE GRUNNER
til å stemme på De Kristne

FAQ
Spørsmål vi ofte får

Hvorfor et nytt kristent parti?
Fordi vi trenger et parti som 
også i framtiden vil bygge på de 
verdiene som har gjort Norge til 
et land preget av frihet, trygghet 
og omsorg for sin neste. 

Hvorfor navnet ‘De Kristne’?
Et partinavn sier noe om bakgrunn 
og fokus. Navnet ‘De Kristne’ 
sier ikke at vi representerer alle 
kristne, eller at alle kristne må 
stemme på oss. 

Stjeler dere ikke stemmer fra
andre kristne partier?
Det finnes langt flere kristne i Norge 
enn de ‘kristelige’ partiene hadde 
som oppslutning før forrige 
valg. Det betyr at mange ikke 
føler at de tradisjonelle partiene 
representerer deres syn. Det er 
sunt for demokratiet at andre 
tilbydere kan komme på banen. 
Ingen skal trenge å sitte hjemme 
av mangel på alternativer.

Hva er galt med den
nye ekteskapsloven?
Den offentlige lovgivningen rundt 
ekteskap har aldri vært til for å 
regulere våre romantiske affærer, 
men skal ivareta tryggheten for 
barn i forhold til arv, omsorg ved 
brudd etc. Barn er en naturlig 
følge av forholdet mellom en 
mann og en kvinne. Siden alle 
barn trenger både mor og far, 
bør ikke andre samlivsformer 
ha en juridisk status som gir 
‘rettigheter’ i forhold til barn. 

Er det riktig å blande
religion og politikk?
Alle mennesker, religiøse eller 
ikke, tar med seg sine holdninger 
og meninger der de ferdes – også 
i politikken. Det fins ikke nøytralt 
rom. Men ‘kristen politikk’ 
handler ikke om å presse en 
bestemt religion på folk. Vi vil 
ta vare på de grunnleggende 
verdiene som kjennetegner vår 
kristne kultursfære, og bygge et 
samfunn med frihet og trygghet 
for alle, uansett hvem man er 
eller hvilken bakgrunn man har.

Dette valget kan din stemme 
virkelig gjøre en forskjell.FÅ FLERE SVAR PÅ:  WWW.DEKRISTNE.NO

1. OMKAMP OM EKTESKAPET
Sterke krefter vil omdefinere ekteskapet, svekke biologiske 
bånd og gjøre barn til en handelsvare på voksnes premisser. 
Men ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne, 
og barn skal ikke fratas far eller mor. Vi tar kampen for det 
tradisjonelle ekteskapet!

2. TYDELIG STØTTE TIL ISRAEL
Midt i et turbulent område, omgitt av fiendtlige diktaturer, 
ligger Israel som et lysende eksempel på frihet, vekst og 
demokrati. De Kristne vil med sterk og tydelig stemme stå 
opp for Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og tale 
deres sak fra Stortingets talerstol.

3. ET RUNGENDE JA! TIL LIVET
De Kristne sier et rungende JA! til livet, fra den første spede 
begynnelse i mors mage til en naturlig død ved reisens slutt. 
Vi vil gjøre alt i vår makt for å lage et samfunn der alle kan 
bli født, og få leve sine liv i frihet og trygghet. 

4. FRIHET OG TRYGGHET - FOR ALLE
I snart tusen år har de kristne verdiene satt sitt preg på 
samfunnet vårt: Respekten for den enkelte, den uendelige 
verdien på et menneskeliv, og en følelse av ansvar for sin 
neste. De Kristne vil verne om, og bygge videre på, verdiene 
som har gitt oss et samfunn som er trygt, fritt og godt - for alle!

5. BORGERLIG FLERTALLSREGJERING
Norge trenger en ny regjering. Og det må være en sterk, 
styringsdyktig regjering med flertall bak seg på Stortinget. 
Med én eller flere representanter på vippen, kan vi gå inn i en 
borgerlig flertallsregjering som et sårt tiltrengt verdikorrektiv 
når landets nye kurs skal stakes ut. Målet er derfor klart: 
Vi vil inn på Stortinget, og rett i regjering!
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OMKAMP OM EKTESKAPET
Sterke krefter vil omdefinere ekteskapet, svekke biologiske bånd 
og gjøre barn til en handelsvare på voksnes premisser. 
Et ekteskap skal være en pakt mellom en mann og en kvinne. 
Barn skal ha rett til både far og mor. Og det biologiske prinsipp 
skal for all framtid være styrende i norsk familiepolitikk. 
De Kristne tar kampen, og vi tar den på dine vegne. 
Men du må gi oss en plattform å gjøre det fra.

TYDELIG STØTTE TIL ISRAEL
Midt i et turbulent område, omgitt av fiendtlige diktaturer, ligger 

Israel som et lysende eksempel på frihet, vekst og demokrati. De 
Kristne vil med sterk og tydelig stemme stå opp for Israels rett 

til å eksistere i fred og trygghet, og tale deres sak fra Stortingets 
talerstol. Et av de første kravene vil være å flytte den norske 

ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem. 

ET RUNGENDE JA! TIL LIVET
De Kristne sier et rungende JA! til livet, fra den første spede 
begynnelse i mors mage til en naturlig død ved reisens slutt. 
Vi vil gjøre alt i vår makt for å lage et samfunn der alle kan bli 
født, og få leve sitt liv i frihet og trygghet. Målet er nådd når det 
ikke lenger er et akseptert alternativ å avslutte en graviditet eller 
‘hjelpe’ noen inn i døden.

MELD DEG INN
Ring 4590 8400 nå!

LIK OSS PÅ ‘FACE’
www.facebook.com/dekristne

GI EN GAVE 
Bruk konto 9791 11 44445

/DEKRISTNE @DEKRISTNE
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Les om hvordan vi kristne kan 
SNU NORSK POLITIKK: 

ABONNER PÅ Norge IDAG 
og få med deg de gode nyhetene

HELÅR kr. 1160,- HALVÅR kr. 615,- STUDENT 1/1 kr. 580,- GRATIS prøveabonnent

NB! Bruk BLOKKBOKSTAVER!Klipp ut og send inn

Send inn eller ring 55 92 29 00

Kristen Mediaallianse Drift AS
Svarsending 8123
0097 OSLO

Navn:

Adresse :

Pos tn r. : S ted :

T l f. :

JA! Jeg vil bli abonnent på Norge IDAG

Landsmøtet mottok flere resolusjoner, men det ble bare tid til å drøfte 
noen av dem. De øvrige ble sendt programkomiteen for videre arbeid. 
Følgende vedtak ble fattet:

En rekke politiske partier har gått inn for å hjelpe 10 000 syriske 
flyktninger. Partiet De Kristne vil i sin alminnelighet avvise slike 
tilfeldige tallfestinger som opphøyes til politiske mantra og 
moralske målestokker.

Sentralstyret

VEDTAK: 
Resolusjonen er vedtatt med 62 stemmer.

PDK vil bedre de økonomiske vilkår for gravid/fødende og 
styrke muligheten for adosjon i Norge
Vi er oppriktig bekymret for det høye aborttallet i Norge. Ca. 
15 000 aborter blir utført i Norge hvert år. Siden abortloven ble 
vedtatt i 1978 har det blitt utført ca 660 000 aborter. Det bør 
være et prioritert mål å redusere dette tallet mest mulig.
Samtidig med dette er det en kjensgjerning at mange, kanskje 
så mye som 10 % av norske par, ikke kan få egne barn. Mange 
av disse ønsker å adoptere barn. Vi ønsker å legge til rette også 
for innenlands adopsjon.

Vi vil peke på den himmelropende store og urettferdige 
klasseforskjellen det er mellom de fødende som kun har krav 
på ”Engangsstønad ved fødsel og adopsjon” og de som har 
opparbeidet rettigheter til ”Foreldrepenger”.  (”Foreldrepenger” 
innebærer tilnærmet opprettholdelse av full årsinntekt, mens 
”Engangsstønad” er et engangs-beløp fastsatt av Stortinget 
som del av Statsbudsjettet hver år. For 2015 er engangsstønads-
beløpet kr 44 190).

Vi er bekymret for at denne svært store forskjellsbehandlingen av 
grupper av gravide i Norge både gir et urimelig stort klasseskille 
og også bidrar til å opprettholde et urimelig stort abortpress.

Partiet De Kristne Telemark

VEDTAK: 
Resolusjonen overføres til programkomiteen som jobber videre 
med saken og dens formuleringer. 61 stemte for dette forslaget.
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 814 Sentrum, 1504 Moss

Jan Kenneth giftet seg i 1999 og var gift i 
11 år. Ekteparet hadde tre barn sammen 
(den minste 2,5 måned) da mor besluttet å 
bryte ut av ekteskapet. Etter dette har Jan 
Kenneth brukt alt han har av ressurser for å 
beholde kontakten med barna. Han er også 
leder i organisasjonen Likestilling for Fedre 
som kjemper barna og fedrenes sak.
- Etter samlivsbruddet har jeg vært igjennom 
fem helvetesår, sa Jan Kenneth.

Han fortalte om en hel rekke løgner som mor 
i disse årene har servert barnevernet, BUP, 
politiet, i rettssalen og andre, og om absurde 
episoder der han nærmest er blitt behandlet 
som kriminell og hvor mor har oppført seg 
som «diktator» og tatt med seg barna. BUP 
har trodd mor og gjort alt de har kunnet for 
å hindre far i å ha samvær med sin datter på 
10 år, to år i disse dager.
- Hvordan kan en sakkyndig i løpet av en time bestemme at 
far bare får møte barna to timer hver fjortende dag? Det er helt 
råttent hele greiene, sa Jan Kenneth. – Det er galskap satt i 
system. Mantraet er: «Hva er best for barnet?»

Menn er sjanseløse
I juni 2013 ble Jan Kenneth politianmeldt (saken ble for øvrig 
henlagt) og så stevnet for retten, og i april 2014 satt han i 
rettssalen. I rettssaken fortalte ekskona at Jan Kenneth hadde 
slått både henne og datteren. Dette trodde heldigvis ikke retten 
på, men Jan Kenneth har ikke fått tilbake kontakten med 
datteren, som er den eldste av de tre barna.
- BUP skjønner ikke, eller vil ikke ta inn over seg at de har tatt 
beslutning på feil grunnlag, sa Jan Kenneth. – Det var de som 
oppfordret mor til at kontakten mellom datteren og meg må 
kuttes. Hvis du er mann så er du skyldig uansett. Som mann 
har du ingen sjanse i dette systemet. Tusenvis av barn og fedre 
frarøves kontakt selv om fedrene ikke er dømt for å ha gjort noe 
galt.

TUSENVIS AV BARN FRARØVES KONTAKTEN MED FAR 
Alt for mange barn mister kontakten med far ved samlivsbrudd, fordi 
mor, barnevern, BUP og rettspraksis gjør slik kontakt vanskelig eller helt 
umulig. – PDK er så viktig for å få en forandring på dette, sa Jan Kenneth 
Lunde i organisasjonen Likestilling for Fedre da han la frem saken under 
landsmøtehelgen.

Fra venstre Jonas og Jan Kenneth Lunde, Likestilling for Fedre

Mye penger i barn
- Hovedårsaken til at så mange barn frarøves kontakten med far, 
er penger, sa Jan Kenneth. – Barn er blitt «Big business». Far er 
redusert til en «minibank». Fedre er blitt en underklasse. 

Det blir omkring 30.000 nye skilsmissebarn hvert år. Bare 
25 prosent av barn etter skilsmisse bor hos både mor og far. 
Samværsretten er ikke beskyttet. Legg ned barnevernet og la 
politiet ta seg av etterforskningen.

Han kom med følgende forslag til PDK angående løsning på 
barnefordeling etter samlivsbrudd:
«Hovedregelen bør være delt omsorg - 50/50. Dette vil sikre barna 
lik kontakt med begge foreldre og familie, og vil erfaringsmessig 
forhindre konflikt mellom foreldrene, og barna vil automatisk få 
det mye bedre.»


