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P
artiet De Kristne ble startet 
fordi vi ser et verdikonservativt 
vakuum i norsk politikk. Siden 
oppstarten har ikke dette 

vakuumet blitt mindre. Jeg vil si at 
den politiske utviklingen har bekreftet 
analysen som initiativtakerne la til grunn, 
og behovet for PDK vokser så og si daglig 
i norsk politikk. Samtidig som vi nå jobber 
med god verdikonservativ tekning i 4 
kommuner i Norge, har forberedelsene 
startet frem mot neste korsveg ved 
Stortingsvalget 2017. 

Jeg må få begynne med det som ligger 
meg mest på hjertet akkurat om dagen: 
en dyptgripende reform av barnevernet. 
La meg slå det fast med en gang; Norge 
trenger et barnevern som befolkningen 
har tillit til og som er i stand til å gripe 
inn i situasjoner med mishandling, 
incest, omsorgssvikt og rus. Denne 
tilliten kan bare barnevernet selv gjøre 
seg fortjent til. Som partileder, og i min 
tidligere gjerning som prest og pastor, 
har jeg møtt for mange fantastiske 
omsorgspersoner som lider seg gjennom 
livet som et mareritt fordi barnevernet 
har grepet inn med drastiske midler 
og fjernet effektivt barna enten fra en 
av foreldrene i en konfliktsituasjon 
eller begge etter barnevernets 
forgodtbefinnende. Fra advokater i USA 
har jeg fått den tilbakemelding at de er 
sjokkert over at en såpass vag lov hjemler 
slik utstrakt bruk av tvang. Barnevernet 
gjemmer seg også bak en byråkratisk 
mur slik at de enkelte beslutningstagere 
aldri blir egentlig ansvarlig, og derfor 
kan ukultur og feilbeslutninger forsterke 
seg og stå uten korrektiv. Når vi i tillegg 
vet at fagpersonell ofte sitter med flere 
hatter både i beslutningssituasjonen 

og vurderingssituasjonen etterpå, 
ja da blir det hele et lukket system 
som vi ikke uten videre verken kan 
eller bør ha tillit til. PDK vil reversere 
den skandaløse beslutningen fra 
Arbeiderpartiregjeringen om å fravike det 
biologiske prinsipp, og det er uforståelig 
at KrF overhodet kan være i tvil om en 
stemme til dem skal bli en stemme til 
Ap eller ikke. Dernest må det være en 
kontrollinstans som til enhver tid påser 
at barnevernet bruker minste inngripens 
prinsipp. Slik det er nå, ser det ut som 
etaten bruker det som skulle være siste 
utveg, som første respons. PDK vil ha 
en grunnleggende gjennomgang av 
barnevernet, gjerne av en kommisjon 
som også har medlemmer fra utlandet. 
Overgrep i tjeneste må medfølge 
straffeansvar, også i barnevernet. Vi vil 
foreslå at barnevernministeren begynner 
umiddelbart med saken i Naustdal 
kommune. 

Stortinget og regjering må samle 
Norge om de store utfordringene som 
ligger foran oss. Innvandringspolitikken, 
forsvaret, utenriks- og næringspolitikken. 

Europa står som kjent midt i en enorm 
migrasjonsbølge. Vi har tre kategorier 
som utgjør denne innvandringsbølgen. 
Det er for det første fremmedkulturelle 
landsmenn som i stor grad gifter seg med 
personer fra hjemlandet og bosetter seg 
sammen i Norge, det er for det andre 
mennesker som oppriktig søker de 
mulighetene som finnes og søker bedre 
livsvilkår der hvor de kan, og så er det 
asylsøkere som er på flukt fra politisk eller 
religiøs forfølgelse. Det er på tide å skille 
disse kategoriene. Kristne flyktninger fra 
Midtøsten og nordlige Afrika vil søke å 
styrke de judeo-kristne verdiene vi søker 
å bygge dette landet på. Vi må begynne 

å tørre å snakke om elefanten i rommet, 
nemlig islam og islams innflytelse i 
Europa. Hege Storhaug har gjort dette 
med bravur, og kommentatorer som Elin 
Ørjaseter og andre har begynt å erkjenne 
at dette er en problemstilling som 
utfordrer demokrati og frihetsforståelsen 
i vesten.  PDK vil bygge en sterk borgerlig 
flertallsregjering sammen med Høyre 
og FrP dersom velgerne gir oss sjansen i 
2017. Det vil gi et stabilt styringsmoment 
for en bedre og mer edruelig politikk 
også i innvandringspolitikken, men det 
haster å stanse migrasjonsbølgen som 
igjen bygger seg opp ved å effektuere 
grensekontroll og øke innsatsen i 
nærområdene.

Forsvaret står i et veiskille. Partiet 
De Kristne vil sette som et sterkt krav 
en kraftig økning av bevilgningene til 
forsvaret. Aldri mer 9. april har vært et 
motto for mange soldater siden 1945. 
Nå er vi der utrolig nok igjen likevel. 
Skal politikerne aldri lære? Politikerne 
har siden 1990 brukt forsvaret som en 
salderingspost for statsbudsjettet, og 
forsvarsevnen og kapasitetene våre 
har blitt redusert kontinuerlig. Dette 
har vi ikke råd til. PDK vil styrke norsk 
forsvarsevne, jeg håper bare ikke det 
er for sent. Derfor foreslår PDK en 
tilleggsbevilgning på 10 milliarder kroner 
til forsvaret i revidert statsbudsjett i mai.

Utenriksminister Børge Brende 
må sies å være for svak og visjonsløs. 
Likevel skal han ha ros for å ha bidratt 
til en mer positiv, åpen og konstruktiv 
linje i forhold til Israel enn hans 
sosialistiske forgjengere. Vi er dog skuffet 
over Høyres vilje til å finansiere den 
Palestinske Selvstyremyndighet (PA) 
som så åpenbart lefler med terror, og 
hvor pengene finner veg til korrupsjon, 

våpen og terrorhandlinger. Derfor vil PDK gå til valg på en ny utenrikspolitikk 
hvor vi vil flytte ambassaden til Jerusalem, stanse Norges deltagelse i 
giverlandsgruppen til PA og anerkjenne jødenes rett til å bo i Judea og 
Samaria. Jødene er de facto gjennom 4000 år urbefolkning i området. 
Det viktigste velgerne gjør er å holde sosialistene unna regjeringskontorene 
i 2017. Fremtiden kan ikke vedtas på seminarer med livsfjerne politikere 
i grønn sektor eller på et sosialistisk plankontor. Fremtiden skapes av 
gründere og entreprenører gjennom innovasjon, initiativ og skaperglede. 
Myndighetene skal skape gode rammeforhold og legge til rette for at 
innbyggerne får maksimere sine evner og muligheter. Derfor må vi få til 
en borgerlig flertallsregjering i 2017. Formueskatten er en misforstått 
misunnelsesskatt som tapper bedrifter og personer for såkapital. Kraftig 
forenklinger i byråkratiet må til for å gjøre det lettere å skape bedrifter, 
ansette mennesker og omgjøre gode ideer til business. Vi må tilbake 
til kreasjonisten og opplysningstidens store filosof John Locke og 
legge grunnen for en ny tidsalder bygd på judeo-kristne verdier i en 
markedsøkonomisk vennlig atmosfære. 

I tillegg har vi en EU kamp som aldri tar slutt. Schengen er ikke 
tilstrekkelig, og vi vil ha norsk grensekontroll. Beredskapen i Norge er for 
dårlig selv fem år etter 22. juli. Vi må utdanne, ansette, trene og få flere politi i 
gatene. Det er politiet som skal gjøre Norge trygt, ikke borgervern og private 
grupper, men da må også politiet få mulighet og ressurser til å gjøre dette. 

Ekteskapsloven, barnet i mors liv, en skole uten mobbing, privatskoler 
og eldreomsorg. Utfordringene står i kø. Partiet De Kristne med vår 
verdikonservative plattform i samarbeid med våre borgerlige venner skal stå 
klar i 2017. Deretter blir det opp til velgerne. Det er nå det gjelder.

Erik Selle
partileder

satsningsområder     
Vi må tilbake til kreasjonisten og opplysningstidens store filosof John 
Locke og legge grunnen for en ny tidsalder bygd på judeo-kristne verdier.

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
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I
sosiale settinger er det jo noen enkle triks å følge: Still 
åpne spørsmål, la den andre fortelle om seg selv og 
hør etter med oppriktig interesse. Folk er enkle. De blir 
kjempeglade når de får snakke om seg selv, jobben sin 
og interessene sine. Trykk på de rette knappene, og du 

trenger aldri igjen lure på hva dere skal snakke om.

Men for mange av oss reiser det samme spørsmålet seg når 
vi tenker på valgkamp og partiarbeid. Det er hyggelig med 
lokallagsmøter og seminarer, men vi vil jo gjerne drive litt 
med politikk også. Snakke med folk. Skrive leserinnlegg. 
Stå på stand, når den tid kommer. Forklare, engasjere og 
overbevise! Men hva skal vi egentlig snakke om? 

Svaret er like enkelt som selvfølgelig: Vi skal 
snakke om programmet.  Eller rettere: Om det 
som står i programmet.

Partiet De Kristne er naturligvis sammensatt av en mengde 
ulike mennesker. Vi har forskjellig bakgrunn, forskjellige 
oppfatninger om mangt og meget, og noen ganger ulike 
meninger om hvordan utfordringer skal løses. Men vi har 
kommet sammen, argumentert og diskutert, fått gode 
idéer, diskutert mer, fått dårlige ideer, forkastet dem – og 
argumentert ennå litt til. Og så har vi samlet oss om noe vi 
kan stå sammen om: En rekke løsninger som kanskje ikke er 
absolutt fullkomne, men som kan føre landet vårt et langt 
skritt eller tre i riktig retning. 

Og det er faktisk disse løsningene, handlingsprogrammet 
vårt, som definerer oss som parti. Det er programmet vi 
går ut til velgerne og ber om mandat til å gjennomføre. Og 
dermed er det dette, og bare dette, vi skal ut og snakke om!

Trikset her er nesten enda enklere enn når du må 
konversere den nye kollegaen på firmamiddagen: Bare les 
programmet. Les det skikkelig! Sett deg inn i både brødtekst 
og kulepunkter. Finn ut hva vi mener om ting, og hva vi 
ønsker å gjøre de neste fire årene hvis velgerne gir oss makt.

Og mens du gjør dette, vil du oppdage at noen saker 
engasjerer deg mer enn andre. Det er glimrende! Lær deg de 
punktene ekstra godt, og fokuser på dem! Du snakker mer 
brennende, argumenterer mer overbevisende og skriver mer 
levende når du er oppriktig engasjert!

Så bare sett igang: Finn ut hvor lange innlegg din lokalavis 
tar inn på trykk, og skriv et engasjert leserbrev med en liten 
snert eller et glimt i øyet. Vær våken når verdensproblemene 
løses i lunsjpausen, og imponer med gode innspill. Snakk 
med venner og slektninger om våre kreative løsninger på 
ting som angår dem. De kjenner deg jo som en positiv og 
oppegående person, så både hode og hjerte er allerede 
åpent. Mulighetene for påvirkning er mange; det er bare å 
sette fantasien i sving! 

Og du kan gjøre alt dette med den aller største 
frimodighet. Vi har, om jeg får lov å si det, Norges beste 
partiprogram. Selv politiske motstandere, noen nærmest 
motvillig, har kommet og gitt oss ros for et solid og 
velskrevet program. Så bare kjør på. Finn dine favorittemner 
og sett i gang!

Ditt første leserinnlegg kan være på trykk før det er gått en uke!

abonner på pdk-magasinet
Hold deg orientert om hva vi står for og hva vi jobber med. Nå kan du som ennå ikke er medlem også 
tegne et abonnement på PDK-magasinet! 

PDK Magasinet har inntil nå først og fremst vært et blad for medlemmene av partiet. 
Det har vært et redskap for å nå ut til medlemmene med informasjon om hva som 
foregår i partiorganisasjonen, hva vi har gjort og hva vi planlegger å gjøre. Det har vært 
en informasjonskilde og en inspirasjonskilde. Det har fungert som et bindeledd. Og det 
skal det fortsatt være. Alle som er medlemmer av Partiet De Kristne vil få bladet tilsendt. 
Har du betalt medlemskontingenten så er PDK Magasinet en del av pakka. Som medlem 
betaler du derfor ikke abonnement. 

Men vi har et enormt behov for å nå ut med informasjon om partiet, hvilke saker 
vi brenner for og hvilke løsninger vi har. Derfor vil vi gjøre det mulig å abonnere på 
magasinet. Nå kan du informere familie, venner, kolleger og andre om at de kan 
abonnere. Vil de lære partiet å kjenne, så kan de tegne et abonnement.

Kr. 299,- er prisen for seks nummer i året. De som tegner et abonnement nå vil også få 
årets to første utgivelser ettersendt, så lenge vi har nok. Etter at magasin Nr. 1 2016 kom 
ut har noen få fylkeslag og lokallag bedt om å få x antall av PDK Magasinet tilsendt for å 
ha til utdeling. Vi trykker opp noen hundre ekstra hver gang, og interessen for å få flere 
blader tilsendt bør være så stor at vi går tomme. 

Del magasinet ut til venner i menigheten din. Del det ut og gjør dem oppmerksomme 
på at vi er et høyst oppegående og levende parti. Vi har landets beste partiprogram. 
Alle som mener at Norges lover bør være i tråd med kristen etikk og moral må holde seg 
orientert om hva vi står for og hva vi jobber med. De må lese partiprogrammet vårt og 
bladet, og så må de oppfordres til å melde seg inn. Det er en styrke å være mange!

Betill ditt abonnement på post@dekristne.no eller ring 459 08 400

redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

vi trenger deg!
Partiet De Kristne oppstod utfra et skrikende behov for et parti som 
kunne stå sterkt i kampen for de kristne verdiene, kjempe mot fosterdrap, 
for ekteskapet, støtte Israel og arbeide for frihet og trygghet for alle. 

Vi er ikke så gamle enda, men i løpet av de få årene vi har eksistert, har vi opplevd mye. 
Det har vært seire og tap, og vi har virkelig fått kjenne på at vi står midt i en kamp som 
foregår både på det menneskelige og det åndelige planet. Men vi har ikke mistet motet. 
Gjennom alt som har skjedd har vi funnet veien videre, og i et mellomvalgsår kjenner vi at 
vi snart er klare til kamp - igjen! 

Mange av oss er ingen tradisjonelle politikere, men vi ser at vi må gjøre noe mer enn å 
be for dem som styrer landet. Vi har innsett at hvis dette landet skal få en ny retning så 
krever det noe av oss. Det betyr at vi gjerne må gi avkall på et behagelig liv, og involvere 
oss i det Gud gjør i Norge i dag. Akkurat som Han reiste opp en Josef, en Debora, en Ester 
og en David, vil Han reise opp nye ledere i dag som kan innta posisjoner på ulike nivå og 
med visdom fra Gud snu et land på feil kurs. Vi tror at etter hvert som flyktningestrømmen 
og uroen for islam begynner å prege landet, økonomien vakler og den russiske bjørnen 
ligger urolig i hiet, vil flere og flere se at vi trenger et solid grunnlag å bygge nasjonen på. 
Da er Partiet De Kristne en del av svaret. Vi vil gjerne invitere akkurat deg til å være med 
på dette vinnerlaget. Vi trenger folk til alle slags ulike oppgaver og tjenester når vi nå 
skrider fram mot stortingsvalget 2017.

politisk nestleder
Trine Overå Hansen

hva skal vi
snakke om?
Du kjenner sikkert følelsen: Den litt pinlige stillheten som kan oppstå når du plutselig må 
konversere med noen du ikke kjenner så godt. Skravla går kanskje lystig rundt dere, men inni deg 
er det akutt blankt. Hele universet koker i et desperat øyeblikk ned til ett eneste, inntrengende og 
altoppslukende spørsmål: Hva skal vi snakke om???

assisterende partisekretær
Mikael Chr. Leirgul
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- vi er en stemme     i politikken!
– Partiet De Kristne er en stemme i politikken, sier Sigfrid Asheim Olsen 
fra Bergen. – Derfor har jeg engasjert meg selv om jeg slett ikke ser på 
meg selv som en politiker.

tenkt å fortsette med.» Ei jente i panelet ropte ut i salen: «Dere må bare 
ligge i lag og kose dere.» En i salen hentet homoflagget og vaiet med 
det, og det var ellers mange som ropte og gav sin støtte til homofili og 
fri abort.

– Selv var jeg forunderlig rolig, sier Sigfrid. – Jeg tenkte bare: «Hva 
er det som manifesterer seg her!»

– Etter debattene var det alltid valgtorg. På denne skolen hadde 
jeg en hel gjeng med ungdommer rundt meg som kom med mange 
spørsmål og provoserende ytringer som:  “Jeg er homofil. Hva vil du 
si til meg?” “Jeg er gravid. Hva skal jeg gjøre?”  “Jeg er ikke gravid, hva 
med meg?”  “Jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal være lesbisk 
eller ikke, hva med meg?» 

– I mengden kom også en ung mann som sa han var buddhist, men 
som ikke visste hva han skulle gjøre med Jesus. Da ble det helt stille i 
forsamlingen av ungdommer. Jeg svarte den unge mannen at: «Alle 
buddhister har bruk for Jesus.» Da takket han for hjelpen, og sa at jeg 
hadde løst et stort problem for ham.

– Det var utfordrende og engasjerende å være med på 
skoledebatter, sier Sigfrid.

– Bergens Tidende ringte opp og spurte hva PDK hadde sagt som 
fikk elevene til å gråte. Det må du snakke med elevene om, svarte jeg. 
BT lot “homoaktivisten” fra panelet få siste ordet i deres reportasje ved 
å si: Dette var et gufs fra middelalderen. (NB! Homofili har vi ikke på 
vårt program, og det var aldri mitt tema.)

– En valgforsker anbefalte PDK i forkant å ikke stille på 
skoledebatter, forteller Sigfrid. – Kanskje er det ikke for alle å gjøre det. 
Men dette var en sjanse til å se noe av kaoset våre ungdommer er gitt å 
forholde seg til innen etikk og moral.
  
I etterkant opplevde PDKerne som stod på stand at ungdommer kom 
for å få en seriøs samtale om homofili, samboerskap og ekteskap ut fra 
Bibelens synspunkt, og ikke minst om Israel.
  

Kasserer og bønnekjempe
Sigfrids mann, Nils Kåre Olsen, er også engasjert i PDK. Han har vært 
med i fylkesstyret i Hordaland siden det ble etablert i 2013. Her er den 
tidligere ligningssjefen i Modalen kommune kasserer.

– Jeg hadde mistet interessen for politikk, men ble plutselig 
interessert igjen da PDK dukket opp, sier Nils Kåre. – PDK kom med 
akkurat de sakene jeg manglet. Jeg er ikke så aktiv utad som min kone, 
men bidrar på min måte. Når hun har vært ute på stand eller deltatt i 
skoledebatter, så har jeg vært hjemme og bedt. Bønn er det sterkeste 
våpenet vi har.

Lisbeth Hoskuldsen

E
t syn i en drøm var begynnelsen på Sigfrids 
engasjement i PDK.

– Etter dette synet visste jeg at Norge trenger å 
få Jesus tilbake i det offentlige rom, i menigheten, i 

skolen og i storpolitikken i sitt forhold til Israel, sier Sigfrid. 
– Dette var hovedårsaken til at mannen min og jeg møtte 

opp da PDK invitert til informasjonsmøte i Forum i 2013. Etter 
at Terje Simonsen og Erik Selle hadde presentert partiet sa vi 
ja til å være med. «Da du snakket ble jeg veldig inspirert,» sa 
jeg til Erik Selle etter møtet.

– Mitt engasjement er utad
Siden har de to vært engasjert. Sigfrid utad blant annet på 
stand og i skoledebatter. Hun stod som nummer tre på lista 
til PDK i forbindelse med valget av nytt bystyre i Bergen i fjor 
høst, og hun sitter i valgnemnda i PDK Bergen.

– Jeg var på stand hver eneste dag i forbindelse med 
Stortingsvalget i 2013, forteller hun. – Mitt engasjement har 
vært utad. Jeg er opptatt av at Gud skal være synlig i det 
offentlige rom.

Sigfrid forteller at PDK fikk en veldig god plassering av 
sin stand på Torgalmenningen i Bergen i forbindelse med 
Stortingsvalget i 2013. Her skjedde det mye spennende.

– Et av mange eksempler var da en gruppe turister 
som kom med et cruiseskip gikk forbi boden vår og lurte 

på hvorfor vi hadde det israelske flagget i logoen, forteller 
Sigfrid. 

– Det viste seg å være amerikanske jøder. De hadde fått 
høre at Norge var negativt innstilt til jødene og Israel, og 
hadde blitt advart mot å reise. Derfor ble de så glade over å 
finne venner med det samme de kom i land. Samtidig kom 
en journalist fra NRK Radio bort og ville vite hva som skjedde 
i boden vår. Jeg fortalte at vi hadde fått besøk av jøder og 
at de var begeistret. Journalisten sa at han skulle intervjue 
alle småpartiene og at han straks kom tilbake. Men en stund 
etterpå så jeg at han pakket sammen sakene sine uten at han 
hadde snakket med oss. Da tok jeg kontakt og spurte hvorfor 
han ikke hadde kommet slik han hadde lovet. Han sa at han 
hadde ombestemt seg og at det nå var for sent. Men jeg gav 
meg ikke, så han måtte ringe opp å si at det kom et innslag 
til. Dermed kom det noen ord fra oss på lufta også.

Utfordrene og engsjerende skoledebatter
I forbindelse med fjorårets valg på nytt bystyre i Bergen og 
nytt fylkesstyre, var Sigfrid med på fire skoledebatter. 

– Å være med på skoledebatter var en spesiell opplevelse, 
forteller hun. – Det ble gitt to-tre minutter til å presentere 
partiene. Reaksjonene over at PDK vil ha kristendomsfaget 
tilbake i skolen, undervisning om det kristne ekteskapet, 
kristendom i det offentlige rom og at Israel skal “være 
på kartet”, førte til alt fra nysgjerrige spørsmål til kraftig 

konfrontasjon.
– På den ene skolen brøt 

det ut et forferdelig spetakkel 
i salen. Det var buing, skriking 
og tramping. Da det gav seg 
etter en liten stund, gjorde 
jeg oppmerksom på at mine 
minutter ikke var brukt opp. 
Så fortsatte jeg med å si at vi 
i PDK vil at leger som er mot 
abort også skal ha en stemme i 
skolen. Kristent helsepersonell 
skal, på lik linje med andre, 
være tilgjengelig å kontakte 
når ungdom har problemer. 
Ungdommene skal ha et valg: 
Skal jeg søke råd hos en som er 
for abort eller en som er mot!

– Da innlegget mitt var 
over var det en ung mann i 
panelet, som reiste seg og sa 
at: «Jeg er i bystyret og ligger 
med gutter og det har jeg 

ID IPSUM VIVA

Jeg er ikke så aktiv utad 
som min kone, men bidrar 
på min måte. Når hun har 
vært ute på stand eller 
deltatt i skoledebatter, 
så har jeg vært hjemme 
og bedt. Bønn er det 
sterkeste våpenet vi har.

Nils Kåre Olsen
PDK Bergen

PDK Bergen
Sigfrid Asheim Olsen
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PDK støtter israel
Partiet De Kristne vil på alle måter støtte Israels rett til å eksistere 
i fred og trygghet innenfor egne grenser, og vil være en pådriver 
for et tett og nært samarbeid innen handel, industri, miljøvern, 
turisme, utdanning og forskning.

Partiet De Kristne ønsker derfor å 
opprette et sterkt forpliktende 
bilateralt samarbeid med Israel, og 

forplikte oss til å forsvare Israels legitime 
rettigheter som et jødisk nasjonalhjem 
innenfor trygge historiske grenser, med 
demokratiske rettigheter, personlig frihet 
og nasjonal selvråderett. 

Konfliktene i området må først og fremst 
løses av partene selv, men Partiet De 
Kristne mener Norge som en forkjemper 
for fred og demokrati må sette krav til 
alle partene i området til å stanse all 
terror, og anerkjenne hverandres rett til å 
eksistere. Alle forsøk på å løse konfliktene 
i Midtøsten må bygge på en helhetlig 
forståelse av situasjonen, og et sannferdig 
forhold til historie og folkerett.

– Uansett om man er jøde, araber, kristen eller 
muslim, så kan man gå gjennom Jerusalems 
gater og rope ut negative ytringer om staten, 
statsministeren, regjeringen, militæret eller hva 
det måtte være, uten at det får noen følger, sier 
David og Leah Ortiz. – Folk vil bare se på deg og 
fortsette med det de holdt på med. I Israel har vi 
de samme rettighetene som dere har i Norge.

S
iden 1989 har det amerikanske ekteparet David og 
Leah Ortiz bodd i Ariel i Samaria hvor de driver misjon 
blant muslimene.

– Vi er først og fremst kristne misjonærer med et 
stort hjerte for muslimene, sier David. – Jesus elsker dem. Vi er 
på rett plass og har det bra. Israel er et demokrati. Her er det 
ytringsfrihet og religionsfrihet. Enhver som er anklaget for en 
straffbar handling blir ansett som uskyldig inntil en offentlig 
domstol beviser det motsatte. Alle er like for loven.

De to har besøkt Norge ved flere anledninger, blant annet for å 
undervise Ungdom i Oppdrag om den muslimske mentaliteten.

– Islam har en voldsom overgivelse, og det er noe vi 
kristne kan ta lærdom av, sier Leah. - Når muslimen våkner om 
morgenen sier han: «Hva skal jeg dø for i dag?» Hvis du ikke 
vet hva det er verdt å dø for, så lever du ikke. Islam forakter 
redde folk.

David og Leah sørger for mat til 250 Holocaust overlevende 
som bor i Ariel, og de serverer dem Guds Ord. – Gir man gode 
ting, men ikke Bibelen, så mister man dem, sier David.

Kristne blir forfulgt
Da David og Leah flyttet til Ariel var det fire kristne familier 
i byen som i alt har 20.000 innbyggere. Nå er det 50 kristne 
familier i Ariel. Det vil si omkring 150 muslimer som er blitt frelst 
og døpt, og dette til tross for at både muslimer og ortodokse 
jøder sier at misjonærer ikke får vitne om Jesus her.

– Mange muslimer må betale en høy pris når de tar imot 
Jesus som sin frelser, sier David. – To er blitt drept. Den ene rett 
foran sin familie. To unge menn er blitt torturert. De ble blant 
annet tvunget til å sitte på vinflasker. Ingen av de to vil noen 
gang kunne få barn. En ung mann kan ikke se ordentlig etter å 
ha blitt slått i ansiktet gjentatte ganger. En annen ung mann fikk 
en wire puttet inn i øret, og kan ikke lengre høre særlig godt.

– Men mennesker i Israel som gjør slike forferdelige ting mot 
kristne eller andre, blir straffet. Vi er en rettsstat. – Muslimene 
som har tatt imot Jesus sier at: «Alle som tar imot Jesus som sin 
Herre må betale en pris.» Jeg blir veldig grepet når de sier det. 

Tøff motstand
– Selv har vi som familie opplevd tøffe ting, særlig fra de 
religiøse jødene, sier Leah. - De første seks månedene vi 
bodde her kom det stadig religiøse jøder og demonstrerte 
foran huset vårt og ville ha oss bort. Men borgermesteren har 

hele tiden stilt opp for oss. Han er opptatt av at det må gå oss 
godt. Hvis det skjer noe med oss, så vil det også gå ut over 
ham siden han støtter oss.

– I hverdagen vår i Ariel kan det være mange farer, sier 
David. – Den største faren er bomber. Politiet har bedt oss om å 
sjekke bilen før vi bruker den. Vi må være forsiktige når vi åpner 
døren til huset vårt. Og får vi en pakke på døren, så må den 
åpnes utenfor. Det er mange her som ikke liker oss, men vi tar 
det ikke personlig. Når de ser oss ser de Jesus. Det er han de har 
problemer med. Men Gud sier at han har gitt oss kjærlighetens 
kraft. Gud elsker disse menneskene. Jesus døde for dem.

Europa gjør knefall for islam
David og Leah sier videre at de i disse dager ser med stor sorg 
på hva som skjer i Europa.

– Lederskapet i Europa gjør knefall for islam, fastslår 
David. – De har mistet respekten for den eneste sanne Gud. 
Kristendommen forsvinner. Inn kommer islam. EU roper 
boikott Israel. De bryr seg ikke om terroren vi blir utsatt for. 
De mener at den er vi selv skyld i. De har ikke støttet oss i vårt 
forsøk på å stoppe terrorismen. Nå er terroristene i Europa 
og gjør det samme der som her. Friheten og tryggheten 
forsvinner, menneskerettighetene trues. I Tyskland kan 
ikke lengre kvinner og menn bade sammen ved offentlige 
badeanlegg, fordi kvinnene kan bli antastet av muslimske 
menn som mener å være i sin fulle rett. Hvordan er det mulig 
at Europa har latt en hel hær av enslige menn marsjere inn. 
I belgiske aviser kan man lese at minst 500 IS soldater er 
kommet tilbake. Når vil disse slå til?

– Men det finnes et håp, sier David og Leah. – Dersom 
lederne i Europa ydmyker seg og ber Gud om tilgivelse, så vil 
Han lege landene. En stor vekkelse kan redde Europa, men 
da må de kristne våkne. Det nytter ikke å gjøre som Donald 
Thrump foreslår som en løsningen for USA, nemlig å stenge 
grensen for muslimer. Lederne i landene må uansett ydmyke 
seg og be Gud om tilgivelse og opprettelse. Uten at de gjør 
dette så vil det gå galt. Redningen for alle land og folk er å 
vende om til Herren. Han er fredsfyrsten.

Lisbeth Hoskuldsen

David Ortiz med en plakat som med all tydelighet viser hva religiøse 
jøder mener om kristne misjonærer. – I Israel har vi ytringsfrihet og 
religionsfrihet, sier Leah Ortiz. – Vi er en rettsstat der alle er like for loven.

I Israel har alle samme rettigheter

Støtte Israel som eneste fungerende demokrati i området
Helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet innenfor 
sine grenser og til selv å velge sin egen hovedstad
Flytte Norges ambassade til Jerusalem 
Støtte jøders rett til å bosette seg i sitt nasjonalhjem, etter gjeldende 
folkerett vedtatt i San Remo i 1922
Utvikle nære bilaterale forbindelser med Israel innen handel, industri, 
utdanning og turisme
Tilby ønsket kompetanse til Israel innen olje og gass
Sette krav til partene i området om at all terror må opphøre
Kreve at omkringliggende land anerkjenner Israels rett til å eksistere i 
fred og trygghet
Være pådrivere for en konstruktiv løsning for alle nasjoner i området
Stille krav til arabiske land om å ta ansvar for palestinskarabiske 
flyktninger i eget land
Stanse finansieringen av palestinske selvstyremyndigheter

PARTIET DE KRISTNE VIL:
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samarias fjell tilhører israel

Samaria og Judea tilhører Israel. PDK støtter helhjertet jødenes rett til å 
bo i sitt eget land.

N
ati Rom og familien hans har 
bosatt seg på Samarias fjell, 
fordi Samaria tilhører Israel 
og ingen andre. Nati og hans 

jødiske naboer i landsbyen Esh Kodesh 
har urbefolkningsretten på sin side. 
I følge FNs charter har de rett til å bo 
her. Dette kommer klart frem av FNs 
Sikkerhetsråds resolusjon 242.

Likevel anklages Israel for å okkupere 
landet, og for å være i strid med Genève-
konvensjonens artikkel 49 som sier at 
det er ulovlig for en okkupasjonsmakt å 
tvangsflytte folk fra eller til et område de 
tok i krig. Men den israelske regjeringen 
tvangsflytter ikke noen til disse 
områdene. Det er Nati og hans venner 
og naboer gode beviser på. De har selv 
valgt å bosette seg her, og de har ikke 
stjålet landet. Det tilhører Israel, og nå 
gror det her etter hardt arbeid.

Historiske sannheter
Etter at Nati Rom og noen av 
hans kamerater hadde avsluttet 
militærtjenesten bestemte de seg 
for å bosette seg i Samaria. Gruppen 
fra PDK, som besøkte Israel i februar 
2015, møtte ham i Silo i Samaria, 

jødenes første hovedstad. I 369 
år, under dommertiden, var Silo 
hovedstaden i Israel. Vi besøker plassen 
i Silo der tabernaklet stod, Herrens 
åpenbaringsplass. Herren ville bo blant 
folket. Tabernaklet ble satt opp i Silo og 
etter hvert i Jerusalem. (Les Josvas bok 
om tabernaklet.)

Arkeologene har funnet bevis på 
at restene av gammel menneskelig 
aktivitet i Silo, er bibelsk Silo. Her satte 
Josva og israelittene opp tabernaklet 
som holdt Paktens ark. Her er det 
funnet leirkar og tre store leireovner 
fra nettopp denne tiden. Arkeologene 
har også funnet det de bestemt tror 
er det sørvestlige hjørnet av muren 
rundt gamle Silo. “Dette var ikke 
vanlig i private boliger, og derfor tror 
vi ikke disse strukturene fungerte 
som familieboliger,” forklarte Hananya 
Hizmi, stabsoffiser for arkeologi i 
siviladministrasjonen i Judea og 
Samaria.

Stort sett ubebodd
Mange kvinner kommer til Silo for å be 
som Hannah - om et barn. (1. Samuels 
bok 1:5 + 9) Dette er første gang det 

refereres til en bønn fra hjertet.
Jødene renset seg ved kilden i Silo. Men 
nå kan ikke jødene komme dit lengre. 
Nå henger det et EU flagg her som 
forteller at dette er palestinsk eiendom.

– Judea og Samaria er den bibelske 
kjerneområdet for Israel, sier Nati. 
– Dette er landet der våre forfedre 
Abraham, Isak og Jakob bodde. 
Det var i Judea og Samaria Gud 
lovet å gi Abraham landet for hans 
etterkommere. Før tempelet ble bygget 
i Jerusalem, ble tabernaklet plassert 
i Silo. Og før kong David flyttet den 
israelittiske hovedstaden til Jerusalem, 
var den i Hebron. Dette landet har vært 
sentrum for jødisk historie i uminnelige 
tider. Jødene utgjorde mesteparten av 
befolkningen i Judea og Samaria frem 
den brutale arabiske erobringen.

Mange erobrere har kontrollert dette 
landet under den jødiske diasporaen, 
men Judea og Samaria har stort sett 
vært ubebodd og neglisjert inntil 
jødene begynte å revitalisere området i 
det 19. århundre.

Lisbeth Hoskuldsen

Mens EU roper «boikott» og har vedtatt at alt som produseres på 
israelske gårder og fabrikker i Judea, Samaria og Golanhøydene, 
og som selges i unionens medlemsland, skal være merket «de 
okkuperte palestinske områdene», så roper vi i PDK enda høyere: 
«Løp og kjøp! Støtt jødene i Judea og Samaria ved å kjøpe det de 
produserer.

Lev HaOlam gir det internasjonale samfunnet mulighet til å vise 
sin støtte til de jødiske pionerene i Judea og Samaria ved å kjøpe 
produktene deres.

Små bedrifter er bærebjelken i økonomien i Judea og Samaria. 
Pionerfamilier, som vier sitt liv til å forløse dette landet, er avhengig 
av disse virksomhetene for å brødfø familien. Internasjonal boikott av 
varer laget i Judea og Samaria truer livsgrunnlaget deres.

Vi her i Norge kan støtte jødene i Judea og Samaria ved å kjøpe varene 
deres gjennom Lev HaOlam, stiftet av Nati Rom. Ved å gå inn på siden 
www.levhaolam.com kan man blant annet lese om «pakkeprosjektet». 
Hver måned kan du få tilsendt en pakke som inneholder et unikt 
utvalg av varer, gaver og samleobjekter av høyeste kvaliteten laget 
av produsenter i Judea og Samaria. Alle produktene er laget av lokale 
håndverkere. Lev HaOlam setter sammen pakkene med omhu for å gi 
deg sjansen til å oppleve overfloden og vitaliteten i det hellige landet.

Lisbeth Hoskuldsen

Vil kjøpe deres varer

Over: Nati Rom i gamle Silo hvor han viser tegninger som illustrerer livet slik det trolig var da byen var hovedstaden i Israel.
Til venstre:  Innenfor dette gjerdet her er arkeologene sikre på at Josva og israelittene satte opp tabernaklet som holdt Paktens ark.

Det gror i Judea og Samaria etter 
hardt arbeid. Foto: Lev Haolam
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PDK mener Israel har den mest selvfølgelige rett til å velge sin egen hovedstad, slik 
andre nasjonalstater til alle tider har gjort, og fortsatt gjør. Blant annet fordi:

Et forent Jerusalem 
under israelsk suverenitet

D
isku-
sjonen om 
abortlova 
frå 13. juni 
1975 har 

på ny blussa opp igjen 
grunna ny teknologi. 
Det er nemleg mogeleg 
no medisinsk å redusere 
antall foster i magen 
ved fleirlinger dersom 
mora ikkje ynskjer å bere 
fram alle. Lovavdelinga 
i Helse- og omsorgsde-
partementet som har 
jobba med dette har 
godkjent slik praksis 
på grunnlag av den 
eksisterande abortlova. I følgje www.meneskeverd.no har det 
frå 2002- 2014 blitt utført 39 fosterreduksjonar i Norge. Det 
er vel sannsynleg at dette heretter kan bli ein meir vanleg 
praksis sidan norsk lov tillater det. 

I § 2.2 og 3 i abortlova står det at kvinna kan lett få abort 
før  utgangen av tolvte svangerskapsveke. I dei følgjande 
paragrafane er der lista opp mange gode grunnar til at 
kvinna kan få abort også etter veke 12.  “Det skal leggast 
vesentleg vekt på korleis kvinna sjølv bedømmer situasjonen 
sin.” Endeleg grense er sett til attende svangerskapsveke. 
Med den teknologien vi har i dag redder ein barn ned til veke 
tjuetre. Det seier seg sjølv då at abortgrensa blir sett på eit 
fullt utvikla menneskebarn som berre treng lungemodning 
for å leve. 

Ved fosterreduksjon kan ein fjerne heilt friske foster, men 
ikkje velge å ta vekk eit spesielt kjønn. Ein kan heller ikkje 
fjerne foster der begge har same morkaka (einegga). Fokuset 
blir sett på mora si helse, livssituasjon, økonomi og sosiale 
nettverk. Ved fosterdrap på fleirlinger går legen inn med ei 
lang sprøyte og set kaliumklorid inn i hjertet til det barnet 
han først kjem til. Risiko for spontanabort av det andre fos-
teret (fostera) er 15 %. Eg trur det vrir seg inni alle og einkvar 
av oss når vi høyrer slikt. Korleis klarer legen og foreldrene 
dette? “Fosterreduksjon svekker ikkje fosterets vern” står det 
så fint. Det finn eg ikkje bevis for her. 

I § 1 i abortlova står 
det at samfunnet 
så langt det er råd 
skal sikre alle barn 
vilkår for ein trygg 
oppvekst. Vidare skal 
samfunnet sørge for 
etisk veiledning, drive 
seksualopplysning, 
få kunnskap om 
samlivsspørsmål og 
gje tilbod om fami-
lieplanlegging for 
å få ned talet svan-
gerskapsavbrudd i 
landet. 

I § 93 i grunnlova 
står det: «Kvart menneske har rett til liv!» Likevel vedtek ein 
lova om fri abort der ein tek vekk alle rettigheter til liv for det 
ufødte barnet. Dette er stikk i strid med grunnlova! Kvar er 
rettsvernet for det ufødte barnet, som ikkje er ein del av mora 
sitt liv, men eit sjølvstendig individ med lånt plass i mors 
mage i ni måneder?  Etter mi meining bør abortlova takast 
opp på ny! Abort er drap på små menneskebarn uansett 
korleis ein ser det! Abort skal ikkje brukast som prevensjon-
smiddel! Angrepillen avslutter livet til fosteret! Den kan ein 
kjøpe i butikk! Her må det ei holdningsendring til i det norske 
samfunn! Barna våre har krav på å få sjå dagens lys! 

Kva gjer ein så? Der må kome gode tilbod til kvinner med 
uønska svangerskap. Veilederane og spesielt legen som stad-
fester svangerskapet, må ha som prioritet at dette barnet har 
først og fremst rett til liv! Mora må få håp om at dette skal ho 
klare med støtte frå familie og samfunn. Husmorvikarane må 
inn igjen som tilbod frå kommunane. Kven i familien, nær-
miljøet, vennekretsen har ressursar til å hjelpe? Kan adopsjon 
vere ein ide? Forlenga svangerskapspermisjon med løn? 
Auka kontantstøtte? Respekten for livet og menneskeverdet 
må inn igjen i samfunnet! Våre barn har rett til liv! Lat oss stå 
opp og kjempe saman for det! 

Bjørg Sølvi Refvik, sentralstyremedlem PDK

retten til liv
I §93 i grunnlova står det: «Kvart menneske har rett til liv!» Likevel vedtek ein lova om 
fri abort der ein tek vekk alle rettigheter til liv for det ufødte barnet. Dette er stikk i 
strid med grunnlova!

Det har vært jødisk nærvær i 
Jerusalem i mer enn 3000 år 
og et jødisk flertall minst siden 
1844.

Siden Jerusalem ble en by 
under israelsk suverenitet 
i 1967, har den arabiske 
befolkningen blitt firedoblet, 
og Jerusalem er blitt en åpen 
internasjonal by som omfavner 
alle religioner.

I dag bor det 225.000 jøder i 
Øst-Jerusalem, halvparten av 
hele befolkningen i den østlige 
delen av byen.

Jerusalem var aldri 
hovedstaden i noen annen 
nasjon i historien bortsett fra 
for jødene. Under jordansk 
styre over Jerusalem (1948 - 
1967) ble byen alvorlig forsømt 
og stengt for jøder og kristne. I 
dag blomstrer byen og er åpen 
for alle religioner.

Frem til 1967 regnet 
palestinerne seg å være en 
integrert del av den arabiske 
verden, og ikke en egen 
nasjonalitet. Før dette hadde 
de aldri hevdet at Jerusalem 
var deres hovedstad.

Jerusalem står ikke en eneste 
gang omtalt i Koranen. 
Islams profet har aldri besøkt 
Jerusalem. Det er bare en 
muslimsk legende som 
hevder at Mohammed ble 
brakt til Jerusalem i nattens 
mørke av engelen Gabriel.
Jerusalem er den evige jødiske 
hovedstaden i verdens eneste 
jødiske stat. USA og EU ønsker 
å dele Jerusalem i to som 
en del av et «fredsoppgjør» 
med de palestinske 
selvstyremyndighetene. Men 
det vil ikke fungere. Det ville 
være som å kutte en baby i to. 
Det vil ikke bringe fred. Det vil 
drepe barnet.
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PDK står sterkt for et forent Jerusalem.
Kilde: Tuvia Brodie, pro-israelsk advokat som støtter Israels vekst og velstand.

Partiet De Kristne mener Israel har den mest selvfølgelige rett til å 
velge sin egen hovedstad, slik andre nasjonalstater til alle tider har 
gjort, og fortsatt gjør. Vi vil derfor arbeide for at Norge så fort som 
mulig flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og på den måten 
i praksis anerkjenner Israels suverenitet som stat. Dette vil være en 
naturlig videreføring av Norges lange tradisjoner for nære relasjoner 
med Israel.

(PDKs prinsipprogram 2013-2017)

Norges ambassade 
til Jerusalem

Jerusalem sett fra Oljeberget en hustrig vinterdag.
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SlokkesystemerAS utfører årlig kontroll og vedlikehold av
slokke-anleggene til en rekke kunder. Kristiansand,
Vennesla, Søgne, Songdalen og Hå kommuner er noen
av dem. I tillegg utfører vi en rekke 3. parts kontroller av nye
anlegg.

Slokkesystemer AS (tidl. Kontrollpartner AS) prosjekterer
alle typer slokkeanlegg - over hele landet. Vi kan lage
slokkestrategi, anbuds-dokumenter, lede anskaf-
felsesprosessen (inkludert å legge dette på Doffin) tegne
og beregne sprinkel, vanntåke eller inergen-anlegget og å
være byggherres representant under anleggsperioden.

SlokkesystemerAS driver rådgivnings-virksomhet og sitter
på spesialkompetanse som gjør at når spesifikasjon for
slokke-anlegg skal skrives, kan vi veilede mot riktig bruk og
riktig underlag i forhold til regler og standarder.

-Når du trenger kompetanse!

Rådhusveien 35, 4640 Søgne � Mail: post@slokkesystemer.as � Mobil: 45 63 66 88 � www.slokkesystemer.as

D 
et er makt i de foldede 
hender!» synger vi i sangen. 
Er vi virkelig bevisst dette?

Bønn kan endre alt! Vår 
nasjon kan bli forandret fordi vi ber. 
Jeg vil virkelig oppmuntre deg til å stå 
på i bønn i ditt lokalmiljø. Vi kan be 
for hverandre internt i bønnegrupper, 
og samtidig be for emner som har 
samfunnsperspektiv. Samfunnet består 
av mennesker. Vi må ikke glemme 
omsorgen for hverandre midt i alle de 
store, enorme utfordringene.

Skal PDK ha fremgang, må vi 
være bevisst den åndelige delen av 
arbeidet. Ja, jeg skriver arbeid, for det 
er virkelig arbeid. Det krever tid og 
krefter. I mange av våre hjertesaker 
berører vi områder der det i dag er stor 
åndskamp. For eksempel ekteskapet, 
abortsaken og ikke minst vårt 
standpunkt om full støtte til Israel.

PDK vil være en sann venn av det 
jødiske folket og staten Israel i en tid da 
mange lar seg forlede eller skremme til 
å vende dem ryggen. La oss fremover 

mot valget heie på hverandre, holde 
hverandres hender oppe, tale vel om 
hverandre, stå sammen i enhet på 
vårt felles fundament – mer enn noen 
gang. Vi vil stå på våre hjertesaker, 
deriblant full støtte til Israel, og være 
en tydelig røst i tiden. La oss ha 
fokus på å oppmuntre hverandre, 
be for hverandre internt i partiet og 
samtidig be for Kongen, Regjeringen 
og nasjonen. Det er en lang liste over 
emner, men la oss gjøre det vi kan!

Fremover tror jeg det vil kreves 
mer av oss, som enkeltpersoner som 
vil stå på Ordet, og samlet som politisk 
parti. La Herren være vår tillit, la oss 
søke Ham og lytte etter hans stemme. 
Jobben foregår også i lønnkammeret!

Reidun Songe
bønnekoordinator PDK

bevissthet om 
bønnens makt

P
artiet De Kristne med 
partileder Eriks Selle i spissen 
arrangerte nylig et møte 
mellom lederen av det kurdiske 

partiet Democratic National Union 
of Kurdistan, Ghafour Makhmouri og 
Norad.

– Vi er svært takknemlige for at 
Erik Selle fikk i stand dette møtet via 
vår kurdiske kontakt i Norge, lederen 
av Party Serbesti Kurdistan (PSK), Arif 
Bawecani, sier Makhmouri. - Nå er 
tiden inne for et uavhengig Kurdistan, 
og vi trenger støtte, både økonomisk 
og praktisk. Vi ønsker eksperthjelp 
for blant annet å få alle offentlige 
institusjoner på plass. Vi håper Norad vil 
vurdere å støtte oss.

Vellykket kamp mot IS
Kurdernes iherdige og vellykkede 
kamp mot IS er en viktig årsak til at 
mange land nå støtter opprettelsen 
av en selvstendig stat. Peshmerga, 
de militære styrkene i det kurdiske 
Nord-Irak, har nå frigjort alle kurdiske 

områder som har vært kontrollert av IS.
– Peshmerga utgjør 

førstelinjeforsvaret mot ondskapen i 
Den islamske stat, sier Makhmouri. – 
Her kjemper kurdiske kvinner og menn 
sammen mot den umenneskelige 
ondskapen. Vår kamp mot IS er en 
kamp for menneskerettighetene, 
demokratiet, kulturene og religionene. 
Dette er en kamp vi kjemper for alle 
som holder disse verdiene høyt.

Israel støtter kurderne
Israel er et av landene som lytter og 
som har en åpen dialog med kurderne.

– Sammen med Israel er vi det 
eneste demokratiet i Midtøsten, 
sier Makhmouri. – Israel er en viktig 
støttespiller og det eneste landet i 
Midtøsten som åpent sier at de støtter 
vårt ønske om selvstendighet. 

De aller fleste kurdere ønsker et fritt, 
selvstendig og demokratisk Kurdistan.

– Vi tror derfor det vil være klokt å 
ha en folkeavstemning for eller imot 
et selvstendig Kurdistan nå, sier Arif 

Bawecani. – Deretter håper vi USA får 
en republikansk president som støtter 
et selvstendig Kurdistan. Vi er avhengig 
av støtte fra USA for å kunne erklære 
Kurdistan selvstendig.

I dagens Kurdistan blir minoriteter 
ivaretatt, kristne på flukt har her en 
trygg havn.

I Kurdistan kan alle leve sammen i 
frihet og trygghet.

Lisbeth Hoskuldsen

Israel var det første landet som offisielt gav sin støtte til Kurdistan som selvstendig stat. 
Nå har mer enn 40 land fulgt etter.

Skal PDK ha fremgang, må vi være bevisst den åndelige delen av arbeidet. 
Ja, jeg skriver arbeid, for det er virkelig arbeid. 

Nå er tiden inne for et 
uavhengig Kurdistand

Lederen av det kurdiske 
partiet Democratic National 
Union of Kurdistan, Ghafour 
Makhmouri (f.v.) er svært 
takknemlig for at Erik Selle 
fikk i stand et møte med 
Norad. Til høyre lederen av 
Party Serbesti Kurdistan 
(PSK), Arif Bawecani. 

TRENGER STØTTE

Jobben
foregår også i
lønnkammeret

Reidun Songe
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P
DK Vest-Agder ble stående midt 
i stormen som fulgte etter at 
tidligere fylkesleder i Vest-
Agder, Jan Ernst Gabrielsen og 
også andre i partiorganisas-

jonen, gikk ut og erklærte sin støtte til 
boka «22. juli-profetien». 

I tre av de i alt seks lokallagene i fylket 
er det ganske stor krise som skyldes trøk-
ket som fulgte etter støtten til denne boka, 
sier Arnstein. – Det legger vi ikke skjul på. 
Men nå jobber vi med å legge dette bak 
oss og ser frem mot stortingsvalget 2017. 
Målet vårt er å etablere lokallag i samtlige 
kommuner i fylket.

Mange viktige saker
PDK Vest-Agder har flere saker de er opp-
tatt av og som de mener viser med stor 
tydelighet hvor viktig partiet er.

– En viktig sak er den som er oppe nå, 
om abort av en frisk tvilling, sier Arn-
stein. - Hvorfor er det mor alene som skal 
bestemme om det skal tas abort? Hva 
med rettighetene til far og barnet? Vi vil 
fokusere på rettighetene til fosteret og 
til far. Mannen som lurte abortpiller i sin 
ekskjæreste ble dømt til seks års fengsel. 
Han tok en avgjørelse uten å involvere 
moren, men det får ingen følger når mor 
tar avgjørelsen om abort uten å spørre far. 
I dag står mange i kø for å adoptere barn. 
I tillegg har vi et fødselsunderskudd. Hver 
norsk kvinne føder i dag 1,7 barn.

– Vi i PDK mener at abortsaken ikke er 
tapt, sier Svein. - Vi mener livet er ukren-
kelig fra unnfangelse til naturlig død.

I PDK Vest-Agder er de også opptatt av 
at Norge må si opp Schengen-avtalen.

– Nå er det høyaktuelt, sier Arnstein.
– Lover og regelverk pålagt oss gjennom 

Schengen-samarbeidet og EØS fører folk 
ut i arbeidsledighet. Jeg tenker spesielt på 
endringer i ny Byggesaksforskrift gjeldende 

fra 1. januar 2016. Undersøkelser viser at 
30 prosent av bedriftene i byggebransjen 
må legge ned eller kutte 50 prosent av 
bemanningen som en følge av den nye 
forskriften. Årsaken er enkelt fortalt at man 
nå må ha en mastergrad for å kunne god-
kjenne bygg i tiltaksklasse 3. Tidligere erfar-
ing regnes ikke med, så man må begynne 
helt fra starten. Det er på høy tid å gjøre 
det klart at vi ikke ønsker å bli styrt utenfra, 
men vil ta vare på vårt eget land.

Statens fremste oppgaver
Politi og beredskap er de også veldig 
opptatt av i sør.

– Nedbemanningen i politiet får kon-
sekvenser lokalt, sier Svein. – Vi må styrke 
politi og beredskap. Mens våre naboer i 
øst ruster opp, så fortsetter vår regjering å 
ruste ned. Nå må det stanses.

– Det er hårreisende når flesteparten 
av de nye F-35 kampflyene ikke står 
beskyttet i betongbygg, men i hangarer, 
sier Arnstein. - Dermed kan de enkelt slås 
ut. Og det som er gjort med de fem flotte 
fregattene våre er en katastrofe. Bare et 
eller to skip er fullt operative. Heimever-
nets innsatsstyrker, det vil si HV sine mest 
skarpe styrker som skal være klar på 24 
timers varsel og som nå bare består av 
3.000 mann, har dessuten ikke lengre 
funksjonsdyktige våpen tilgjengelig i en 
krigs- eller krisesituasjon, og har ikke len-
gre mannskaper som kan sikre et område.

Alle har et ansvar
– Det er massevis av saker å ta fatt i fastslår 
de to på vegne av styret i PDK Vest-Agder. 
-  Derfor er det så utrolig viktig at kristne 
engasjerer seg politisk. Å ta ansvar politisk 
er å elske sin neste som seg selv. Hva er 
Guds vilje? Guds vilje er at Guds vilje skjer. 
Det er det vi ber i Fader Vår. Vi vil det beste 

for landet vårt, og da må vi kjempe for det 
som er rett ut i fra våre kristne verdier. Ta 
ansvar! Du vokser med oppgaven.

Selv stiller Arnstein til valg som ny 
fylkesleder i Vest-Agder selv om hverda-
gen allerede er travel. Branningeniøren 
fra Søgne driver eget firma, er engasjert 
i menighet, familie- og ekteskapsarbeid i 
Familiefokus og sitter i styret i Brannfaglig 
Fellesorganisasjon. Han er gift med Karin, 
og sammen har de tre barn.

– Jeg engasjerer meg i PDK fordi jeg 
ikke ser noen annen mulighet til å være 
med å redde Norge, sier Arnstein. – Det 
høres svulstig ut, men det er dette det 
dreier seg om.

Lisbeth Hoskuldsen

Kristne må engasjere seg politisk
Fungerende fylkesleder i PDK Vest-Agder, Arnstein Fedøy, og medlem av fylkesstyret 
og lokallagsleder i Søgne, Svein Kristiansen, er opptatt av at kristne må engasjere seg 
politisk. – Politikken i landet vårt er for viktig til at vi kan overlate den til andre, sier de to.

Fylkesleder i PDK Vest-Agder, Arnstein Fedøy 
(t.h.) og medlem av fylkesstyret og lokal-
lagsleder i Søgne, Svein Kristiansen. I tillegg til 
engasjementet i PDK er de også aktive i mc-
klubben «Disciples Motorcycle Ministries».


