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Velkommen til et nytt 
nummer av PDK-magasinet. 
På forsiden i denne utgaven 
av bladet ser du bilde av 
varaordfører i Bergen, 
Marita Moltu. Du kan lese 
om hennes navigering i det 
politiske landskapet, og 
om hvorfor hun nå tenker 
at Partiet De Kristne er den 
beste plattform for hennes 
videre politiske virke. Partiet 
De Kristne ønsker henne 
hjertelig velkommen på 
laget. Sammen med våre 
fire andre folkevalgte skal 
vi styrke PDKs lokalpolitiske 
posisjon og legge grunnlaget 
for et godt valgresultat i 
2019. Mange kommuner 
og fylker fortjener god PDK 
politikk i sin kommune og 
sitt nærmiljø. 

Marita Moltu har allerede båret 
frem i Bergen bystyre en 
sak som er svært viktig for 

Partiet De Kristne, nemlig styrking 
av kvalitetskontroll i barnevernet. I 
2015 skrev PDKs partileder et brev 
til statsråd Solveig Horne hvor PDK 
oppfordret regjeringen til å opprette 
en uavhengig klageinstans for barn og 

familier som opplevde seg urettmessig 
behandlet av barnevernet. Denne 
ideen lanserte Marita Moltu i Bergen 
bystyre i 2017, og fikk gjennomslag 
for ideen. Det PDK foreslo på nasjonalt 
plan, er vedtatt utprøvd i Bergen. I 
tiden fremover vil PDK fortsette å 
fremme forslag til et kvalitetssikret 
barnevern, og forslagene har flere 
elementer: kvalitetssikring, holdninger 
og personell.

For det første: Barnevernet er den 
statlige etaten i Norge med mest makt 
og forholdsmessig minst kontroll. Det 
må gjøres noe med av hensyn både til 
tilliten til barnevernet i samfunnet og 
av hensyn til de ansatte. Derfor ønsker 
PDK å utvide mandatet til politiets 
spesialenhet til også å omfatte 
barnevernet. Ved mistanke eller 
anklage om maktovergrep fra politi 
eller barnevernets side, skal politiets 
spesialenhet gå direkte inn og vurdere 
saken. Videre ønsker PDK å opprette 
en helt uavhengig klageinstans som 
utgjøres av medlemmer utenfor 
systemet. Bukken og havresekken 
effekten av resirkulerte psykologer 
og såkalt fagpersonell må avvikles. I 
denne ankeinstansen kan man tenke 
seg en juryordning, deltagende 
av enkelte fagpersoner, noen 
vanlige mennesker oppnevnt som 
jurysystemet i dag og gjerne noen 
utenlandske medlemmer som kan gi 
perspektiv utenfra. Barnevernsofre 
må ha et sted å henvende seg hvor de 
ikke møter de samme personene som 
allerede har foretatt beslutningene, og 
som ikke er avhengig av systemet for 
egen inntjening eller karriereprospekt. 

For det andre må det gjøres noe 
med holdning og kultur i etaten. Da 
må man jobbe med de ansatte. PDK 
ønsker å skifte navn fra barnevern til 
familievern. Ved et navnebytte ønsker 
vi å signalisere at barn hører hjemme 
i familien, og er ikke statens eiendom. 
Foreldre oppdrar ikke barn på statens 
nåde, foreldreretten ligger forankret 
i vårt samfunns DNA. De ansatte i 
familievernet skal ikke ha måltall på 
omsorgsovertagelse, de skal hjelpe 
familier som trenger det til å fungere. 
Slitne mødre og/eller fedre skal få 
hjelp i de perioder de trenger det 
uten frykt for omsorgsovertagelse. 
Bare i tilfeller av klare overgreps- 
og misbruksaker, altså som siste 
utveg, skal omsorgovertakelse 
benyttes. De ansattes verktøykasse 
må følgelig styrkes og bevisstgjøres. 
Det er klart at svært mye av dette er 
skjønn, og nettopp derfor er kultur 
og holdninger i etaten avgjørende 
viktig. SV-ministre i departementet 
som erklærer krig mot den biologiske 
familie vil med nødvendighet medføre 
feil holdninger og gi behov for 
utlufting. Den biologiske familie skal 
tilstrebes å gjøres funksjonsdyktig for 
barns oppvekst og liv. PDK vil se på 
utdanningskrav for barnevernsansatte 
og modenhets- og egnethets 
vurderinger. Det er ikke bra for et ungt 
nyutdannet menneske å ta avgjørelser 
som har livsvarende konsekvenser 
for barn og familier. Hvilket traume 
lever ikke et barn med som har blitt 
fjernet fra sine foreldre, for deretter å 
bli tilbakeført etter en periode, fordi 
beslutningen ikke stod seg i retten? 
Enda verre er det at barnevernet 
kan omgå en rettskraftig dom ved 
simpelthen å åpne en ny sak. Vi 

NORGE TRENGER  
ET FAMILIEVERN

trenger de beste personene Norge kan få i familievernet/
barnevernet. Utdannelsen må styrkes, og de ansatte må 
få et eksternt rådgivningsorgan å konsultere ved behov. 
Gode beslutninger over tid må gi god karriereutvikling, 
og barnevernsledere med mange saker de har feilvurdert 
må kunne fjernes. De ansatte trenger solid oppfølging 
med ekstern evaluering av egne vurderinger. De samme 
fagpersonene som anbefaler tiltak, kan ikke samtidig være 
med å evaluere tiltaket. 

Alle disse forslagene er svært viktige. Vi har sett i Norge 
gryende internasjonalt press og fokus på det norske 
barnevernssystemet, og vi møter svært mange ofre for 
maktovergrep og feilvurderinger i systemet. Samtidig vet 
vi at det er barn i Norge som opplever grusomme ting, 
hvor vi trenger et familievern/barnevern som går inn og 
redder barn ut av situasjonen. Norge trenger et familievern 
som både har tillit i befolkningen 
og som har gode og trygge 
forhold for de 
ansatte. 
Personlig 
vil jeg 

sende et forslag til programkomiteen i PDK om at 
familievern-/barnevernsledere ansettes på åremål. En viss 
rotasjon i en slik stilling er sunt for å skape og opprettholde 
gode holdninger og vil være en god mulighet for å sikre en 
sunn og god kultur i en slik sensitiv posisjon.   

PDK følger nøye med på saken med norske Silje Garmo i 
Polen. I skrivende stund har det vært pressekonferanse i 
Polen. En norsk mor og datter er på flukt fra barnevernet, 
og de fikk opprinnelig midlertidig asyl. Nå har polske 
myndigheter snudd, og advokaten til Silje Garmo 
antyder at norske myndigheter kan ha lagt press på 
Polen i saken. Hvorfor ikke heller innlede et samarbeid 
med myndighetene i Polen for eventuelt nødvendig 
oppfølging?  Hvorfor ikke eventuelt forholde seg til 
en polsk vurdering av situasjonen? Dersom det norske 
barnevern er alene i hele verden om vurderinger gjeldende 
omsorgsovertakelse, kan det være at norske politikere og 
det norske barnevern må gå tilbake og revurdere lover og 
praksis for å nærme seg riktig beslutningsterskel? Kan det 
være at Norge og nordmenn tar feil? Det er tid for norsk 
ydmykhet, og for å lytte. ”Du skal ikke tåle så inderlig vel 
den urett som ikke rammer deg selv.” Jeg er helt sikker 

på at barna i den såkalte Naustdal-saken har det bedre 
hjemme hos mor og far nå enn de ville hatt det spredd 

ut i hvert sitt fosterhjem i Norge. 

PDK er opptatt av gode og trygge lokalsamfunn. 
Her er det mange bidragsytere og ulike 

suksesskriterier. Trygghet fra kriminalitet, 
fungerende samfunnstjenester og en levende 
og sterk privat sektor er viktige elementer, 
men også trygghet fra staten. PDK vil ha en 
stat som aldri glemmer at den er folkets 
tjener. Derfor vil vi ha en så liten stat som 
mulig, men så stor stat som nødvendig. 
Samfunnet bygges nedenfra og opp. 
Tryggheten begynner der du bor. Tillit er 
samfunnslimet vårt. Forsvinner tillit, brytes 
samfunnet ned. Frihet og trygghet for alle 
er PDKs motto. Er du enig med PDK må 
du stemme PDK. Bli med oss på vegen for 
fortsatt trygge og gode lokalsamfunn. 

Erik Selle partileder 

PDK ønsker å skifte navn fra barnevern til familievern. Ved et navnebytte ønsker  
vi å signalisere at barn hører hjemme i familien, og er ikke statens eiendom.  
Foreldre oppdrar ikke barn på statens nåde
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Russland er en stor nabo med 
mye militærmakt, og egne 
interesser som ikke alltid 

sammenfaller med de norske, sier 
Lurås. – Derfor må Norge alltid 
være forberedt på å kunne gjøre 
det ubehagelig for russerne å skulle 
prøve å påvirke oss med militære 
maktmidler. Men det er ikke sånn 
at russerne iboende sett har noen 
bred ekspensjonstrang på norske 
områder. Det skyldes at de har 
vesentlige utfordringer andre 
steder, og veldig lite konflikter med 
Norge. Utfordringene Norge har 
med Russland skylles i stor grad de 
alliansene vi har med aktører som i 
større grad er en trussel for Russland, 
og da i hovedsak USA. De kunne 
kanskje komme til å gjøre noe militært 
hvis de var redde for at amerikanerne 
kom for høyt opp i våre områder. Så 
fordi vi ligger så strategisk plassert i 
vårt territorium kan vi bli utsatt for 
ting. Det er et storpolitisk spill som 
gjør at Norge kan få problemer med 
Russland.

Hvorfor fremstiller mange politikere 
og store deler av media det som om 
den kalde krigen fortsatt pågår?

– Det skyldes nok i stor grad et 
nedarvet fiendebilde, men også at 
man har dette med forståelsen av 
demokratiet og menneskerettigheter 
hvor man oppfatter den mer 
nasjonale, autoritære, sentralstyrte 
modellen i Russland til å være 
inkompatibel med vestlige verdier, 
men også å være destabiliserende 
i seg selv. Sentralstyrte strukturer 
er farligere og mer truende. Det 
er en forestilling store deler av 
etablissementet i Norge og vesten 
har, men som ikke stemmer. De går 
litt på autopilot i forhold til å definere 
Russland som en trussel av ideologiske 
grunner. Og så er det klart at NATO har 

behov for en fiende for å legitimere sin 
egen eksistens. Sovjet var jo fienden 
da NATO ble opprettet, og sånn som 
NATO er satt sammen så er det ikke 
mange andre naturlige fiender enn 
Russland, fordi man ikke vil være 
ærlig med seg selv i forhold til hvor 
den reelle trusselen kommer fra med 
destabiliserte stater og radikal islam. 
Russland er et land man har lov å 
hate. Man slipper unna med det, fordi 
det er veldig få som sier imot. Det 
er etter min mening litt intellektuell 
latskap som ligger til grunn for dette 
fiendebildet.

Hva er utfordringene og truslene våre 
i dag?

– De reelle truslene for Norge går 
mer i retning av indre sammenbrudd 
hvor samholdsfølelsen i realiteten 
forsvinner, hvor nasjonalstaten går 
i oppløsning og hvor vi får store 
interne problemer på grunn av 
masseinnvandring. Det er ingen tvil 
om at masseinnvandringen og islam 
er den største trusselen vi står overfor. 
Forvitringen av statlige strukturer og 
velferdsstaten, og kriminalitetsbildet 
som blir stadig verre, er det som 
reelt er utfordringen. Det er ikke 
konflikt mellom stater i Europa som er 
utfordringen for Norge i dag, men det 
er det å ha stater som har institusjoner 
som kan opprettholde lov og orden 
og som kan bidra til å håndhev 
grensene, ikke bare i Norge men 
hjelpe til i landene lengre sør og øst. 
Det er det viktigste, og mer fokus på 
politi, etterretning og internkontroll. 
Vi må ha politi som tør å ta tak i de 
kriminelle.

Hva skal til for å snu den negative 
utviklingen?

– Vi må prøve å få politikerne til å ta 
signalene, se hva folk trenger og hva 
folk vil ha. Det er jo en god del på 

gang i andre europeiske land, der man 
ser nye politikere kommer opp og det 
er en ganske radikal utskiftning. Italia 
er det siste eksempelet, og så har vi 
de øst- og sentraleuropeiske landene, 
og Sverigedemokratene. Dermed blir 
det en helt annen diskurs og samtale 
som norske politikere definerer seg 
som en del av. De toneangivelsen 
partiene i Norge kommer til å sørge 
for at innstrammingen skjer også her. 
Det er seint å gjøre noe, så optimist 
er jeg for så vidt ikke, men det blir 
innstramminger. Det er jeg ganske 
sikker på, fordi det er en trend ute i 
Europa.

 
Lisbeth Hoskuldsen

Russland utgjør ingen militær trussel for Norge, mener 
Resett-redaktør Helge Lurås. – De reelle truslene går 
mer i retning av indre sammenbrudd som en følge av 
masseinnvandring og islam.

REDAKTØR RESETT: Helge Lurås

Vi som er medlemmer av PDK har 
noen grunnleggende livsverdier som 
samler oss, ja binder oss sammen, 
og disse verdiene er knyttet til 
forståelsen av det vi leser om 
mennesket i Den hellige skrift. 

 
1. Vi er skapt i Guds bilde, fra 
konsepsjonen av, det vil vi 
sammensmeltingen av egg- og 
sædcelle. Så har vi dessverre et lovverk 
som tillater å avbryte menneskets liv i 
dets mest sårbare livsløp. 

 2. Vi er skapt som kjønnsvesener, som 
kvinne og mann. Bibelen sier det er to 
kjønn og ut fra disse to skal samfunnets 
grunncelle og fundament bygges. Så 
har vi fått et lovverk på dette område 
som bygger på en forståelse av at 

mennesket kan være tre kjønn, og at 
kvinne/mann-relasjonen bare er en 
av mange mulige kombinasjoner i et 
samlivsperspektiv. 

Noen ganger er lovgivningen et resultat 
av folkets oppfatning. Er dette tilfelle 
i de to overnevnte eksemplene, så 
er situasjonen i folket vårt grufullt. 
Andre vil si at lovgivningen skal ligge 
i forkant og prege folkets oppfatning 
og tenkning på disse viktige 
samfunnsarenaer. Hvis dette siste 
er tilfelle, så må det være viktig å ha 
politikere som har et grunnsyn i tråd 
med Bibelen, hvis ikke blir de værhaner 
i et samfunn preget av oppløsning. 

Ut fra disse analyser, så er du ganske 
sikkert enig med meg i følgende: Det 
er behov for Partiet De Kristne. Ja, det 
er et sterkt behov for PDK! Vi vil legge 
til rette for at personer med det kristne 
menneskesyn innvevd i sin tanke, 
erkjennelse og samfunnsanalyse, skal få 
formidle disse sannheter inn i ansvarlige 
samfunnsroller og også i formidling til 
neste generasjon. 

Vil du være med å formidle fosterets 
livsrettsstemme og rope ut i samfun-
net vårt det gode, kristne syn på kjær-
ligheten mellom en mann og en kvinne 
som det samfunnsbyggende ideal? 

Du kan i aller høyeste grad være med. 
Penger gir nemlig muligheter, men 
setter også begrensninger.

PDK er svært glade for en gave fra deg! 
Det vil blant annet gi oss mulighet til 
å forfekte disse verdiene som er nevnt 
ovenfor inn i det offentlige rom.

Du kan bruke kontonr: 9791.11.44445          
Eller Vipps: 83246               

Og gjør det gjerne i dag, slike 
overføringer er lette å glemme.

PDK takker for små og store beløp og 
er dypt takknemlige til alle som støtter 
oss, og for alle som har støttet oss det 
siste året!

 
Håvar Fjære 
partisekretær

Bli magasin-sponsor! 
Hjelp oss å spre info om PDK!
Vi ønsker å gi ut PDK-magasinet 6 ganger i året, men mangler penger for å få 
det til. Det koster omkring kr. 50 000 å gi ut ett nummer. Dersom 500 kunne 
tenke seg å gi kr. 100x6 i løpet av et år, så var vi i mål. Alle andre beløp er 
selvsagt også kjærkomne. Poenget er at vi ønsker faste sponsorer, slik at vi har 
en forutsigbar økonomi.

Du tenker kanskje at du har betalt for magasinet allerede gjennom 
medlemsavgiften! Partiet har en ganske slunken kasse og pengene skal rekke til så 
mye. Det er derfor vi spør om du kan bli en magasin-sponsor. Ring meg eller mail 
meg hvis du har mulighet til å bidra.

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

Lisbeth Hoskuldsen  
redaktør

DU KAN I HØYSETE 
GRAD VÆRE MED!

Norges sikkerhet
truet innenfra «Det er ingen tvil om at 

masseinnvandringen 
og islam er den største 
trusselen vi står overfor.»
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Marita Moltu 
HAR MELDT SEG INN I PDK

Hun meldte seg ut av KrF i 
mars i år etter å ha vært aktivt 
medlem siden 2000. For den 

verdikonservative 50-åringen fra 
Sandnes ble PDK et naturlig valg.

– Jeg meldte meg inn i KrF primært 
fordi det var partiet som kjempet 
for våre kristne verdier og for 
menneskeverdet, sier hun. – Jeg 
regner meg selv som verdikonservativ, 
og tenker i et langsiktig perspektiv. 
Bibelens prinsipper gir en god 
forankring og er en rettesnor for oss 
i mange saker. Som kristen var det 
naturlig å velge KrF på den tiden. 
De har vært plassert i sentrum og 
har samarbeidet med begge sider, 
men tyngden i partiet har helt mot 
høyresiden. 

Hun sier hun i de senere årene har 
merket at KrF har beveget seg i mer 
liberal retning og dreid kursen mot 
sosialistisk side i politikken, noe det 
ikke snakkes høyt om, men KrF-
ledelsen bruker aktivt retorikk for å 
prøve å balansere mellom de ulike 
fløyene i partiet. 

– Utydeligheten i KrF har tært på 
mange av velgerne, og for min 
del ble dette til slutt for krevende 
å være en del av, sier hun. - Jeg 
opplever at KrF er blitt uforutsigbar, 
og for ofte opplevde jeg å gå mot 
strømmen i mitt eget parti. Etter en 
lang og grundig vurdering, tok jeg 
beslutningen om å forlate KrF. Det var 
ingen lettvint beslutning etter 18 år, 
men det ble det eneste rette for meg. 
Jeg har fremdeles mange gode venner 
i KrF som jeg setter stor pris på.

PDK – et enkelt valg

– PDK derimot, har et program som er 
tydelig på våre kristne verdier som vi 
ikke har tenkt å gi opp, understreker 
hun. – Vi skal ha respekt for alle 
mennesker, men samtidig kjenne 
våre røtter og ta vare på de kristne 
verdiene som landet vårt er bygget på.

– Det er også avgjørende at partiet 
definerer seg på borgerlig side. Man 
kan enkelt finne mange saker både på 
sosialistisk side og på borgerlig side 
der man er uenige. Men et samarbeid 
med høyresiden i politikken er å 
foretrekke, særlig fordi jeg opplever 
at der finnes en ideologi med en 
større respekt for enkeltindivid og 
deres valgfrihet. For meg er det ikke 
likegyldig hvilken regjering eller 
statsminister vi får, og jeg tror mange 
flere tenker som meg.

Moltu er tydelig på at trosfrihet, 
ytringsfrihet og samvittighetsfrihet er 
viktig for henne.

– Jeg har respekt for andres tro 
og livssyn, men jeg forventer at vi 
som parti og som politikere skal 
representere de velgerne som er 
enige med oss uavhengig av om vi har 
flertall i befolkningen eller ikke. Da må 
vi stå for det vi mener er rett, ikke det 
som er politisk korrekt. Det er det rom 
for i PDK.

Fra Sandnes til Bergen

Moltu vokste opp i Sandnes sammen 
med foreldrene og fem søsken. 
Etter videregående skole og et år på 
bibelskole i Uppsala begynte hun 
sommeren 1990 som sekretær i Statoil 

i Stavanger. Innen utgangen samme 
år var hun fast ansatt, og fikk gode 
muligheter til utvikling og raskt en 
stilling innenfor personalfeltet (HR) 
noe hun hadde ønsket seg. I 1995 
valgte hun å flytte til Bergen, og alt la 
seg godt til rette med overføring til ny 
jobb i Statoil i Vestlandets hovedstad. 
Det var også der hun traff sin mann, 
Tomas. Sammen har de to jenter på 
15 og 17 år. Tomas Moltu meldte seg 
inn i PDK i 2016 etter 16 aktive år som 
KrF-politiker. 

Tok utfordringen

– Politikk var aldri i min tanke, helt 
inntil en venn anbefalte Tomas og 
meg å melde oss inn i KrF, forteller 
Marita. – Vår venn var selv periodevis 
alkoholiker, og han mente vi 
kunne bidra til å gjøre en forskjell i 
ruspolitikken. Vi tok utfordringen og 
meldte oss inn i KrF i 2000. Tomas var 
mest aktiv i begynnelsen og ble valgt 
som lokallagsleder i løpet av kort tid. 
Senere ble han leder for Bergen KrF 
og også byråd for skole og barnehage 
i en periode. Først i 2007 ble jeg valgt 
inn som vararepresentant i bystyret, 
og jeg husker ennå mitt første innlegg 
i bystyresalen som handlet om 
kunstgressbaner. I 2009 ble jeg fast 
representant i bystyret og fikk også 
fast plass i helsekomiteen. Dermed 
ble mulighetene større for å markere 
seg i saker som jeg virkelig brant for, 
som blant annet ruspolitikken. Som 
konservativ og med tydelig tale, ble 
jeg synlig og profilert. Ved det neste 
kommunevalget i 2011 fikk jeg et 
større antall personstemmer og ble 
valgt som gruppeleder. Læringskurven 

var bratt og jeg har vokst inn i oppgaven som politiker. 
Videre ble jeg valgt som varaordfører for perioden 2015-
2019 og der er jeg nå.

 Opptatt av mennesker

– Mennesker engasjerer meg, sier Marita. - Jeg håper at jeg 
om noen år kan se tilbake på et liv som ikke har handlet 
kun om meg og mine nærmeste. Jeg har alltid hatt en sterk 
rettferdighetssans, og dermed er jeg ikke blant de som sitter 
stille i båten når jeg ser at urett blir begått. Min erfaring er 
at altfor mange er likegyldig i dag, og for mange mennesker 
er karriere blitt viktigere enn integritet. Jeg tror at sannhet 
og rettferdighet må løftes opp som fundament for et bedre 
samfunn.

I politikken blir jeg dermed ofte engasjert i de sakene som 
angår mennesker. Som nestleder i helse- og sosialkomiteen i 
Bergen får jeg anledning til å følge tett opp dette viktige feltet.

En sak som har engasjert meg sterkt de siste 10 årene 
er barnevern. Jeg oppdaget til min forskrekkelse at 
barnevernet ikke alltid gjør alt riktig. Og den største 
forskrekkelsen kom da jeg oppdaget at nærmest ingen 
politikere var interessert i å se nærmere på dette. «Ingen» 
ville verken høre om, snakke om eller gjøre noe for å 
finne ut mer. I slike situasjoner blir jeg engasjert. Barna er 
altfor viktige til at vi kan lukke øynene og bare håpe på at 
barnevernet gjør det som er rett. Vi må forsikre oss om at vi 
har et barnevernssystem som er kompetent, med et godt 
system og at rettssikkerheten er ivaretatt. Etter mange års 
tverrpolitisk arbeid ble det flertall i Bergen for en ekstern 
gjennomgang av noen enkeltsaker i barnevernet. Dette 
til tross for sterk motstand fra Venstre, Arbeiderpartiet og 
Kristelig Folkeparti. 

PDK kan spille en viktig rolle

Moltu er tydelig på at Norge trenger et parti på borgerlig 
side, som kan være et korrektiv til den liberale utviklingen 
som også skjer i Høyre og FrP.

– Jeg tror PDK kan spille en viktig rolle her. Jeg opplever en 
stadig offensiv utfordring på våre kristne verdier fra dagens 
politikere. Vi trenger derfor et parti som står støtt i tiden som 
kommer. Det er nytt lokalvalg i 2019 og mulighetene for at 
PDK kan komme inn i flere kommunestyrer og fylkesstyrer 
er større her enn ved et stortingsvalg. Ved kommune- og 
fylkesvalg er det ingen sperregrense på fire prosent som ved 
stortingsvalg. Stemmeretten er heller ikke begrenset kun 
til norske statsborgere. Du kan avgi stemme dersom du har 
bodd i kommunen de tre siste månedene før valget. Med 
gode navn på listen, i tillegg til et godt lokalpolitisk program, 
regner jeg at sannsynligheten er stor for at PDK vil øke 
representasjonen ute i kommunene og i fylkene.

Slik jeg ser det, er det et stort behov for flere tydelige og 
troverdige politikere. Folk er lei av tom retorikk og taktikk. 
Det tar tid å etablere et parti, og nå har PDK opparbeidet 
seg en del erfaring. Flere personer med politisk tyngde 
kommer med på PDK-laget i disse dager, og jeg tror dette 
partiet vil bli mer synlig framover. Jeg ser med forventning 
fram til en spennende tid med valgkamp i 2019 og til å 
møte mange mennesker på vegne av PDK.

 
Lisbeth Hoskuldsen

Mennesker engasjerer meg. 
Jeg håper at jeg om noen år 
kan se tilbake på et liv som 
ikke har handlet kun om meg 
og mine nærmeste. Jeg har 
alltid hatt en sterk rettfer-
dighetssans, og dermed er 
jeg ikke blant de som sitter 
stille i båten når jeg ser at 
urett blir begått. 

Varaordfører i Bergen, Marita Moltu, har meldt seg inn i Partiet De Kristne (PDK).  
– Fordi vi trenger et parti med et verdikonservativt ståsted, et parti som løfter frem 
stabilitet og trygghet, sier hun.
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– Kristne må tenke om seg 
selv at de kan ha politisk 
innflytelse, sier Svein 
Svendsen i PDK Finnmark. 
Han ble PDK-medlem for 
to år siden, og valgt til 
fylkesleder et år senere.

Svein er 25 år, bor i Alta hvor han 
har vokst opp, tok et bevisst valg 
om å følge Jesus da han var 17 år, 

har tømrerutdanning og jobbet inntil 
nylig som vedlikeholdshåndverker. 
Han er glad i jakt og fiske og skal gå 
Ungdom i oppdrags DTS til høsten, på 
Borgen i Troms.

Han er partiets yngste fylkesleder. Da 
tidligere fylkesleder i Finnmark, Torill 
Helene, for to år siden tok kontakt og 
spurte om han ville melde meg inn i 
partiet, så tok det ikke lang tid før han 
svarte ja.

– Jeg ba en del over det og kjente at 
det var riktig, sier Svendsen. – PDK 
er et parti med gode verdier og det 
mener jeg er viktig.

For Svein er retten til liv den viktigste 
saken.

– Livet fra unnfangelse til naturlig 
død har en ufattelig verdi. Ingen kan 
sette en prislapp på hvor mye et liv er 
verdt. sier han. – Vi trenger et lovverk 
som beskytter selve livet. Særlig dem 
som ikke har noen mulighet til tale 
for seg, som et barn i mors mage. 
Fundamentet må være dette at man 
skal elske sin neste som seg selv, at 
vi behandler hverandre likeverdig. 
Som et kristent land må vi ta vare 
på det kristne fundamentet og sette 
hverandre høyere enn oss selv. 

Skal ikke tjene på helse

– Når det gjelder helsepolitikk er det 
viktig at styringsmåten ikke blir som 

en bedrift man skal tjene penger 
på. Det er viktig at vi ikke sparer 
på midlene når det gjelder liv og 
helse, mener Svendsen. Vi betaler 
skatt for å ha gode helsetjenester. I 
Nord-Norge har det vært uroligheter 
når det gjelder skifte av operatør 
i luftambulansen. Det ble vedtatt 
at hele ambulansetjenesten skulle 
legges ut på anbud. Lufttransport 
hadde jobben og Babcock SAA vant 
anbudskonkurransen. Det som har 
skjedd den siste tiden er at mange 
piloter har sagt opp jobben sin på 
grunn av dårlige betingelser ved 
skifte til den nye aktøren. Resultatet 
av dette er at befolkningen står uten 
et ambulansetilbud som strekker til. 
Dette er et prakteksempel på hvorfor 

man ikke skal rive ned et fagmiljø, 
som har drevet i mange år, for å spare 
penger.

Fiskerinæringen  
– et hett tema

Fiskerinæringen er et hett tema i nord, 
og Svendsen mener det burde stilles 
strenge krav hva angår størrelse og 
plassering av oppdrettsanlegg.

– Man burde forske mer på om man 
kan ha fiskeoppdrett på land. Dette 
med tanke på å unngå sykdommer 
på sjødyr og planteliv i nærheten av 
fiskeoppdrett. I lakseelver har det vært 
problemer med oppdrettslaks som har 
gått opp i elvene og spredd lus blant 

villaksen. Det er viktig at vi forvalter verdiene som ligger 
i havet på en riktig måte slik at de som kommer etter oss 
også kan dra nytte av den.

Nedleggelsen av fiskemottak er ødeleggende. 
Kystsamfunnene lider.

– Flere fiskemottak i Finnmark er blitt lagt ned etter at store 
aktører har kjøpt opp disse for så å legge dem ned. Dette 
er for å dempe konkurransen og presse fiskere til å levere 
fisken på et få antall steder. Et forslag er at staten stiller 
krav til at de som kjøper et fiskemottak holder det gående. 
Det som livnærer de små kystsamfunnene blir borte når 
fiskemottak legges ned. 

Mot sammenslåing

Hva som skjer videre med vervet som fylkesleder er uvisst. 
Finnmark skal slåes sammen med Troms, noe de fleste 

finnmarkingene er uenige i. Tromsø by har nesten 76.000 
innbyggere, omtrent like mange som i hele Finnmark fylke.

– Det sier litt om at det allerede er en skjev fordeling 
befolkningsmessig, sier Svendsen. – Antall representanter 
på fylkestinget blir valgt ut i fra befolkningsgrunnlaget. 
Da vil Finnmark komme dårligst ut og sitte med færre 
representanter enn Troms. Det vil si at Troms vil ha større 
gjennomslagskraft til å fatte vedtak som kan gå på 
Finnmarks bekostning. Det er dette mange finnmarkinger 
er skeptiske til, og jeg har full forståelse for dette. Dessuten 
er det også bra store avstander allerede, i et fylke større enn 
Danmark i areal.

 
Lisbeth Hoskuldsen

PDK støtter Israel

PARTIET DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Noen ganger må man bare gjøre det som er rett, og ikke la 
frykten vinne. Jødene har en historisk, moralsk og folkerettslig 
rett på landet sitt, og som et fritt og selvstendig land er det en 
selvfølge at de også skal velge sin egen hovedstad. 

Vi i Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske 
folk og staten Israel i en tid da mange lar seg forlede eller 
skremme til å vende dem ryggen. Som et første skritt vil 
vi kreve at Norge umiddelbart begynner arbeidet med å 
flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Det er det mest 
praktiske, sikkerhetsmessig det det mest forsvarlige – og det 
moralsk riktige å gjøre. Det fins nemlig ingen varig fred uten 

rettferdighet. La oss begynne å gjøre det som er rett!

Tomas Moltu

Fordi det er rett
D e t  f i n s  i n g e n  v a r i g  f r e d  u t e n  r e t t f e r d i g h e t .

Partiet De Kristne kombinerer liberalismens respekt for enkelt-
mennesket med tradisjonelle kristne verdier, som respekt for livet, 
valgfrihet og ansvar og omsorg for sin neste, og vil skape et samfunn som 
er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. 
Les hele vårt program på www.dekristne.no.

PDK støtter Israel

PDK vil: 
• FLYTTE NORGES AMBASSADE  
 TIL JERUSALEM
• STØTTE JØDERS RETT TIL Å  
 BOSETTE SEG I JUDEA OG  
 SAMARIA («VESTBREDDEN»)
• STANSE ALLE PENGEOVER- 
 FØRINGER TIL ORGANISASJONER  
 SOM OPPFORDRER TIL  
 (ELLER LUKKER ØYNENE FOR)  
 TERROR

KRISTNE BØR ENGASJERE 
SEG POLITISK

FINNMARK: Svein Svendsen, fylkesleder i Finnmark PDK

«Livet fra unnfangelse til naturlig død har en ufattelig verdi.  
Ingen kan sette en prislapp på hvor mye et liv er verdt.»
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holder de ut i jobbene sine? Og hvis det er et suksesskriterie 
å ta barn fra foreldre! Det er jo sånn at omkring 20 prosent 
av sakene i barnevernet er omsorgsovertakelse. Når sakene 
taes til fylkesnemndene, så vinner det offentlige rundt 90 
prosent. Noen får tilbakeført barna sine etter hvert, men 
det er noe alvorlig galt når man kan ta nyfødte barn på 
grunnlag av gamle ting i livet til foreldrene. 

Barnevernet overtar omsorgen for to spedbarn i uken. 
«Dette er en villet utvikling», sier professor i barnepsykologi 
Willy-Tore Mørch.

– Og da kan vi se litt på historien, sier Jane. – Tidligere 
var det en skam å bli enslig mor, og mange barn ble 
satt bort. Så fikk vi støtte til enslige forsørgere, og da 
var det ikke lengre så mange som adopterte bort sine 
nyfødte, for da kunne man klare seg selv på en bedre 
måte. Dermed begynte man å adoptere fra utlandet. Men 
i de senere årene har mange land stengt grensene for 
adopsjon. Og da har man noe som man tidligere kalte 
for småbarnsbanken, som de nå kaller for ventebarn. 
Man anbefaler adopsjonssøkende par å bli fosterhjem, 
og barn blir da tatt for en varig plassering. Etter loven 
skal en omsorgsovertagelse være midlertidig, og barnet 
skal tilbakeføres så snart forholdene ligger til rette 
for det. Men her ser det ut til at det er veldig mange 
oppvekstplasseringer, at de skal være langtidsplasserte. 
Og da får de tilknytning, fordi rettssystemet jobber veldig 
sent. Fylkesnemnda er jo ikke en domstol, men er godkjent 
som domstol i og med at man kan anke vedtak inn for 
Tingretten. Men dette er en prosess som gjerne tar et halvt 
år, og noen ganger lenger. Og da har barna allerede, i alle 

fall hvis de er tatt fra fødsel, fått en tilknytning. Men det 
er ikke noen lykkelig situasjon å være adoptert heller. Det 
gir også traumer selv om de ikke har kjent sine biologiske 
foreldre. Og dette må vi ha en forståelse for, og lytte til de 
som har erfart det.

Mye misbruk av akuttvedtak

Jane Kile mener man burde ha en havarikommisjon for 
hvert eneste barn som blir tatt fra foreldrene. Det heter 
seg jo at det verste man kan gjøre mot en familie, er å ta et 
barn.

– Det er mye misbruk av akuttvedtak for så å bygge sak 
på foreldre og barns reaksjon i etterkant, sier Jane. – Hvis 
man klarer å finne såkalte risikofaktorer, så er det jo ikke 
noe kunstverk å klare og definere noe som omsorgssvikt. 
Jeg har selv hørt ansatte i barnevernet fortelle at «vi 

– Jeg startet Fokus på Barnevernet 
fordi jeg var og er veldig skremt 
over hvordan barn blir behandlet, 
skremt over hvor stor makt 
enkelte ansatte i barnevernet 
har, og det til tross for mangelen 
på faglig kompetanse, sier Jane 
Kile. – Jeg er skremt over hvordan 
hypoteser kan bli bekreftet og 
ansett som bevis, og jeg er skremt 
over hvordan foreldre og familie 
blir demonisert og fremstilt som 
at de utelukkende har negative 
egenskaper. Videre er jeg skremt 
over den systemlojaliteten som 
fører til at sakkyndige velger å være 
enige med barnevernet til tross for 
at de ser at barn ikke har det godt. 
Og jeg er skremt over at det aldri er 
en «second opinion». Man har kun 
tiltro til det den offentlige parten 
kommer med. 

Jane Kile stiller til intervju for å la 
majoriteten få vite hva som skjer i 
barnevernsystemet, et system hun 

selv har erfaring med. 

– I 2012 hørte vi om alle som fikk 
så god hjelp fra barnevernet, sier 
hun. – Men jeg visste at det også 
finnes en annen side, og jeg ønsket 
at politikerne skulle ta tak i dette 
maktmisbruket. Man kan ikke lengre 
lukke øynene og si: «Ja, men barna får 
jo så god hjelp!» Det er veldig viktig 
at barnevernet blir gransket, at man 
ikke bare leser dokumentene. For hvis 
man leser disse dokumentene hvor 

foreldre er så demoniserte som de er, 
så må jo selvfølgelig disse barna bo et 
annet sted. Men ta med brukerne på 
granskningen, for det er veldig viktig 
å lytte til de som har hatt skoen på, 
sier Jane. – Og lytt til barna! Nå gjøres 
dette ved at forandringsfabrikken har 
vært pådrivere for å få til endringer i 
systemet for å få barnas stemme frem. 
Men jeg er litt usikker på om det er 
bare de rette stemmene som kommer 
der. For hadde barnevernet lyttet til 
barna og gjort som de sier, så hadde vi 
kanskje hatt et system som tok bedre 
vare på barna.

Svikt i mange ledd

Hvorfor blir det i mange tilfeller tatt så 
gale avgjørelser?

– Systemlojaliteten, og forståelsen 
av at rettssikkerheten for barn og 
foreldre er for god, fordi man får 
en advokat, forklarer Jane. – Men 
disse advokatene jobber for en 
tredjedel av sin vanlige lønn. Det er 
et stort rettssikkerhetsproblem. Det 
er dessuten opplest og vedtatt at 
kompetansen til saksbehandlerne i 
barnevernet er veldig god, og at de 
har en veldig god vurderingsevne 
til tross for at det de kommer med 
bare er hypoteser. Det dreier seg 
om holdningene hos ledelsen ved 
det enkelte kontoret. Jeg tror veldig 
mange blir skuffet, og det ser man jo 
på den store utskiftningen av ansatte 
i barnevernstjenesten. Hvor lenge 

– TOTAL MANGEL 
PÅ RETTSSIKKERHET

– Man burde ha en havarikommisjon for hvert eneste barn som 
barnevernet tar fra foreldrene, sier Jane Kile som i 2015 startet 
organisasjonen Fokus på Barnevernet. – Det er total mangel på 
rettssikkerhet for disse barna.

Til politikerne:

– Man må se på 
omsorgsovertagelse som 
et familiehavari og ta det 
på alvor, ikke la det være 
så enkelt å ta et barn 
som det er i dag. Man 
må se på hele prosessen 
og lytte til de som har 
vært igjennom det, ikke 
bare lese dokumenter. 
Samfunnsøkonomisk 
lønner det seg å 
forebygge og sette inn 
hjelp i familien fremfor 
en omsorgsovertagelse. 
Man må anerkjenne 
det faktum at en 
omsorgsovertagelse 
også er et traume. 
Det kan jo være 
at barna ønsker 
omsorgsovertagelse, 
men da må man 
vite at de kjenner 
konsekvensene.

FOKUS PÅ BARNEVERNET
arbeider for en systemendring 
innen offentlig omsorg for barn, 
hvor målet er et samfunn som 
ivaretar alle barn og gir rett hjelp til 
rett barn til rett tid, uten å skade.

Fokus på Barnevernet: Jane Kile
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velger jo en sakkyndig som er enig 
med oss», og at «demoniseringen 
av foreldrene må vi gjøre for å vinne 
sakene». Man mener foreldrene er 
lite troverdige fordi de har personlige 
interesser, og det er selvfølgelig noe 
de fleste foreldre har. Og da kan man 
ikke få forsvart seg, fordi man ikke 
er troverdig! Mens den offentlige 
part er troverdig! Selv om jeg hadde 
engasjert en sakkyndig, så ville de 
bare sagt at denne er kjøpt og betalt. 
Mens barnevernet kan velge noen de 
vet er enige! Sakkyndige har stått frem 
og fortalt at de ikke har råd til å være 
uenige. Hvem skal ta barnas parti? 
Barn bør være part i egen sak.

Forslag til tiltak

Når dere frem til politikerne med 
informasjonen?

– Vi var på en høring på Stortinget 
i januar hvor vi fikk uttale oss i 
forbindelse med proposisjon 169 
L, den nye barnevernsloven. Vi var 
også i møte med Arbeiderpartiet 
og Fremskrittspartiet som ønsket 

å høre konkrete forslag til tiltak, 
og det kan se ut som noe når 
frem. I 2014 satset Solveig Horne 
(Frp), som den gang var barne- og 
likestillingsminister, noen ekstra 
millioner på familievern, at det skulle 
opprettes familieråd. Men fortsatt ser 
vi stadig omsorgsovertagelse uten 
familieråd. Men noe familieråd har det 
nok vært, og noen får samtaleprosess 
i fylkesnemndene. Men det er jo bare 
prøveprosjekt. Det vi virkelig trenger 
er lyd- og bildeopptak av det som 
skjer i nemndene og i Tingretten 
hvor barnevernet kommer med sine 
påstander. For selv om påstandene 
blir tilbakevist i fylkesnemndene, så 
protokollføres det ikke. Dermed kan 
de begynne med akkurat det samme 
og kanskje komme med enda verre 
ting i neste omgang. Så selv om man 
innrømmer at det er begått feil, så får 
det ingen følger. Og man får ikke ha 
med vitner eller presse inn, for alt går 
for lukkede dører. Men man kunne 
ha fått det til ved ikke å lese opp 
personalia.

– Vi tenker at det viktigste er å dele 
barneverntjenestens rolle slik at de 

skal kunne gi hjelpetiltak, og ikke 
komme med riset bak speilet og ha 
muligheten til makt, sier Jane. – Da 
må det på et annet nivå. Tenk om man 
hadde et sted hvor man kunne søke 
råd uten å være redd for å bli fratatt 
barna. I dag er det mange som frykter 
for nettopp det.

Lisbeth Hoskuldsen

PDK for liv og familie

PARTIET DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Ja til både mor og far! 
Et sterkt og godt samfunn trenger trygge, robuste familier med stor frihet til å ta egne 
valg og innrette seg som de ønsker. Partiet De Kristne mener alle barn skal ha rett 
til både mor og far, og til å kjenne sine røtter. Vi sier derfor ja til ekteskapet mellom 
mann og kvinne, og nei til abort, sæddonasjon, eggdonasjon, surrogati, assistert 
befruktning for single og likekjønnet adopsjon.  Vi vil også forebygge skilsmisse, styrke 
foreldreretten, reformere barnevernet og forby barnemarkedet. Lill May Vestly

Partiet De Kristne kombinerer liberalismens respekt for enkelt-
mennesket med tradisjonelle kristne verdier, som respekt for livet, 
valgfrihet og ansvar og omsorg for sin neste, og vil skape et samfunn som 
er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. 
Les hele vårt program på www.dekristne.no.

PDK for liv og familie
Part iet  De Kristne setter  famil ien høyt ,  og vi l  på al le måter 

verne om denne verdiful le byggesteinen i  samfunnet. 

Vi  s ier  et  høyt  og tydel ig JA t i l  både mor og far!

Vi trygger ditt personvern og privatliv
Personvern og privatliv er under sterkt press. Norske myndigheter har vist 

en foruroligende vilje til å vedta lover som griper inn i privatlivets fred. 
Likestillingsloven skiller ikke lenger mellom offentlig og privat sfære, og 

det er nå forbudt å veilede barn om seksualitet og identitet på bibelsk 
grunn. Overraskande nok har både KrF og de borgerlige partiene stått 

samlet bak denne loven. Det gjør ikke PDK. Vi er fortsatt villige til å 
kjempe for både foreldrerett, personvern og privatliv!  

Kjell Skartveit

N Y H E T E R  F R A  V E N T U R A  F O R L A G

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

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

ET VEKKERROP OG EN BRANNFAKKEL
«Tveter har gjort et imponerende arbeid, som 
både er et vekkerrop og en brann fakkel. Jeg 
håper forkynnere, kristenledere og kristne 
ungdommer studerer denne boken.»
 – Johannes Kleppa, forkynner og 

tidligere redaktør i Dagen

«Wow! Gud fi nnes! Ferdig snakka!» 
– Lill May Vestly, foredragsholder 

og samfunnsdebattant

«Kjell Tveters nye bok er fascinerende lesning 
om de ulike livssyn i vår tid. Dette er en 
svært viktig bok!»
 – Hanne Nabintu Herland, 

religionshistoriker, forfatter og 
grunnlegger av The Herland Report

«Denne imponerande boka er lettlest og vel-
dig bra for både ungdom og vaksne. Tveter 
gir ein skarpskodd analyse av mange viktige 
sider ved utviklinga av vår sivilisasjon.»
 – Asbjørn Simonnes PhD, 

dosent ved HVO og dagleg leiar av Oase

Dr. Caroline Leaf

Skru på hjernen
INTERNASJONAL BESTSELGER. 
Du er ikke et offer for din egen 
biologi. Med støtte i natur-
vitenskapelig og medisinsk 
forskning forklarer dr. Caroline 
Leaf hvordan du fi nner «bryteren» 
i hjernen som gjør at du kan leve 
et lykkeligere, sunnere og bedre 
liv. Hun viser hvordan Bibelen 
støtter forskningen. Og hennes 
21-dagersplan for «hjernerens» 
hjelper deg skritt for skritt. 

«La deg inspirere og bli fornyet i ditt sinn.»  
– Margareta Magnus, forkynner, Ungdom I Oppdrag

Innbundet hovedbok, kr 299,– • Arbeidsbok, kr 199,–

Christine Caine

Uventet
NY BOK FRA FORFATTEREN AV 
BEST SELGEREN UTEN SKAM. Når 
det uforutsigbare rokker ved troen 
vår, har vi lett for å forskanse oss 
bak våre murer, bytte ut håp med 
frykt. Gjennom bibelsk innsikt og 
inspirerende fortellinger vil Christine 
Caine hjelpe deg med å ta steget 
ut i det eventyrlige livet Gud har 
planlagt for deg – både det kjente 
og det ukjente. Ved hjelp av dramatiske 
hendelser fra hennes eget liv, vil hun 
hjelpe deg å takle svik og skuffelser.

Uventet, kr 249,–  
Uten skam, kr  249,–

• Innbundet 

Dr. med. Kjell J. Tveter

Tro for en tid som denne

Kr 349,–  •  Innbundet

Annie Schaug

En åpen himmel
«Annie åpner døren inn til sitt lønn-
kammer og lar oss alle få del i et 
intimt og fortrolig bønneliv.» 

– Runar Wold, pastor Troens Liv 
Bibelsenter, Skien

«Annie Skaug er en fargeklatt i norsk 
kristenhet. Hun har en sterk profetisk 
driv – både i sitt personlige liv og i sin 
forkynnertjeneste. Det preger også 
boken En åpen himmel.» 

– Margareth og Jan Halvorsen,
pastorspar i Zoé Kirken, Fredrikstad

 Kr. 249,– • Innbundet 

Leiv O. Holstad

Tenk om 
det fi nnes en lys 
og evig framtid?
– forstå romerbrevet

Tenk om det fi nnes en medisin 
som kan helbrede fra selvforakt og 
lav selvfølelse? Tenk om det fi nnes 
et middel som kan fjerne skyld-
følelse? Tenk om det er mulig å få 
fred i sjelen! Det hadde vært gode 
nyheter, det! Dersom du har noen av de ovenstående ønske-
ne, så har jeg gode nyheter til deg, skriver Leiv Holstad. Det er 
mulig å få oppfylt alt dette og enda mer! Dette er bare noe av 
innholdet i brevet som Paulus skrev til menigheten i Roma.

Kr 299,– • Innbundet 

NYTT OPPLAG

PDK-magasinet / aug 2018 1312 Nr 2/18  5. årgang



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

ALT av pumper, ventiler og koblinger! 

Dryppvanning og vanningsmaskiner. 

Sees på stand nr. E02-04 ! 

Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@od.org
Adresse: Tangen 11
4608 Kristiansandw w w.op endo ors.no

Lee Joo-Chan er en av mange nordkoreanere 
som har vokst opp i en kristen familie uten å 
vite det.

Kanskje den tristeste konsekvensen av Nord- 
Koreas ekstreme forfølgelse av kristne er at 
foreldre ikke kan risikere å dele troen med 
barna sine.

«Jeg visste at foreldrene mine var anner-
ledes. De ble kalt ’kommunister’ fordi de 
tok seg av de syke, de fattige og de som 
led nød. Om natten leste de fra en hem-
melig bok, som jeg ikke fikk se i. Men jeg 
hørte at de hvisket ordene og jeg visste 
at det var deres kilde til visdom. Jeg 
visste også at hvis jeg noen gang snakket 
om dette til noen andre, så ville familien 
vår bli fjernet»

Du kan hjelpe kristne i 
Nord-Korea med:

• Mat, klær og medisiner til mange 
kristne som sulter og lider. Resultatet 
av arbeider er at flere overlever og 
kan være vitner i sine omgivelser.

• Husly, støtte, traumehjelp og bibel-
studier til nordkoreanske flyktninger 
i Nordøst Kina. Mange kommer til tro, 
og drar tilbake til Nord-Korea.

• Utruste kristne foreldre til å gi  
evangeliet til barna sine.

• Kristent materiale som gir hjelp til 
undergrunnskirken, slik at den kan 
vokse i tro og lederskap.

VIPPS:
ÅPNE  

DØRER/10842
KONTONR:

3060 07 70000
BLI FAST GIVER: 
norway@od.org

Nå har du en unik mulighet til å sende hilsen til 
nordkoreanske troende! Meldingene blir oversatt til 
koreansk og sendt over radio til Nord-Korea om natten. 
Budskapet må være kort og konkret.

Eksempel: «Jeg heter Jan og kommer fra Norge. Jeg har bedt for 
Nord-Korea siden 2005. Jeg ber om at Guds vilje må skje i dette 
landet, og at Han må gi deg mot og styrke til å følge Ham».

Ordene dine kan gi håp til dem som står midt i store utfordringer, 
og minne dem på at Kristi legeme er fullt av mennesker som bryr 
seg og ber for dem.

Send din oppmuntringshilsen til norway@od.org, og vi 
videreformidler den 
se www.opendoors.no/engasjer deg/skriv til forfulgte

 UNIK MULIGHET: 
Send din hilsen 
til nordkoreanske 
troende nå!
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22. mars i år godtok stortingsflertallet 
samtlige direktiver og forordninger som 
inngår i EUs tredje energimarkedspakke. 
Stortinget har med alminnelig flertall avvist 
at suverenitetsavståelsen må skje ifølge 
Grunnlovens § 115 og dens krav om tre 
fjerdedels flertall. Partiet De Kristne er et Nei 
til EU-parti og sier Nei til Acer. Grunnlovens 
bestemmelser må respekteres og følges.

Den europeiske union (EU) har i flere tiår virket 
samlende og stabiliserende på et krigstrett Europa 
med mange gamle skillelinjer og potensielle 

konflikter. Partiet De Kristne mener likevel det er sterke 
grunner til å holde Norge utenfor EU også i framtiden. 
Medlemskap vil være å avgi suverenitet i strid med 
Grunnloven, også §1, som erklærer at Norge er «et frit, 
selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige».

Det er også praktiske grunner til å holde Norge utenfor en 
ny union. EU har et demokratisk underskudd som ikke er 
forenelig med de sterke tradisjonene vi har for folkestyre og 
lokaldemokrati. Selv om EU fortsatt er i støpeskjea, er det 
sterke krefter som ønsker å samle makt sentralt i unionen. 
Da blir avstanden til byer og bygder i Norge stor. Partiet 
De Kristne mener derfor at Norge er tjent med å råde over 
egne ressurser, bestemme sine egne lover og beholde vår 
sikkerhets- og utenrikspolitiske handlefrihet.

Når EU i økende grad ønsker å tale med én stemme, er det 
også behov for frittstående land som kan opptre uavhengig 
og nøytralt, særlig i sammenhenger hvor det er behov for 
megling og konfliktløsning. Partiet De Kristne mener et fritt 
og selvstendig Norge er godt skikket til å ta på seg slike 
oppdrag.

Hvis forslag om å søke norsk medlemskap i EU kommer opp 
i fremtiden, vil Partiet De Kristne kreve folkeavstemning 
før forhandlinger inngås, og eventuelt også når et 
forhandlingsresultat foreligger.

NEI TIL ACER 
OG NEI TIL EU

Nei til EU har inngått avtale med 
advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall om 
å forberede søksmål for å få kjent Stortingets 
Acer-søksmål ugyldig.

Nei til EU har samlet inn nærmere 700 000 kroner 
for å få kjent Stortingets vedtak ugyldig og i strid 
med grunnloven, og nå har organisasjonen satt det 

Stavanger-baserte advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall 
på saken, skriver Klassekampen 11. juni.

I første omgang skal firmaet lage en juridisk betenkning 
som gjennomgår de aktuelle problemstillingene. Men det 
endelige målet er seier i rettssalen.

– Vårt og Nei til EUs utgangspunkt er at dette lar seg gjøre. 
Målet er å få Acer-tilknytningen kjent ulovlig og i strid med 
grunnloven. Men det betyr ikke at det er en rett linje dit, 
sier advokat Bent Endresen til avisen.

– I vår har vi feiret grunnloven 17. mai og 
unionsoppløsningen 7. juni. Hva er meningen med dette 
hvis vi samtidig gir fra oss suverenitet bit for bit, sier leder i 
Nei til EU, Kathrine Kleveland.

Forbereder 
Acer-søksmål

Ren og billig vannkraft

Den reine og billige vannkraften er grunnlaget 
for det moderne Norge. I over hundre år har 
streng nasjonal styring og kontroll skapt et 
industrieventyr som har gitt oss velferd og et 
teknologisk forsprang på flere felt. Det er fordi 
våre forfedre har sloss for denne råderetten.

Les vårt program på: 
www.dekristne.no

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av
Norpost
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