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«Sommeren er full av gode 
sommerstevner og møter, men 
bare en konferanse kan gi direkte 
endring i norsk politikk, og det er 
PDK Convention. Vi vil målrettet 
mobilisere for å komme inn der hvor 
beslutningene tas. Da kan vi påvirke 
gjennom innflytelse. » Leder, side 3
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Kjære medlemmer og venner 
av Partiet De Kristne!
Utgaven av PDK-magasinet 
som du har i hånden har 
denne gangen fokus på 
vårens vakreste politiske 
eventyr: PDK Convention. 
 

Første PDK Convention i 2017 
ble en festreise. Dette er 
en vitamininnsprøyting for 

alle som ønsker å løfte frem de 
verdikonservative sakene i norsk 
politikk og PDKs program. Denne 
gangen samles vi første helgen 
i juni, 1-2. juni, på Høyres Hus i 
Oslo for å sette viktige saker på 
dagsorden. Like viktig som det 
faglige innholdet, er fellesskapet 
og tid sammen med alle de andre 
som er engasjert for et verdikonservativt Norge med frihet 
og trygghet for alle. Du vil bli begeistret og oppglødd, og i 
tillegg utrustet til å bli en god ambassadør for PDK. Vi skal 
vinne valget. 

Sommeren er full av gode sommerstevner og møter, men 
bare en konferanse kan gi direkte endring i norsk politikk, 
og det er PDK Convention. Vi vil målrettet mobilisere for å 
komme inn der hvor beslutningene tas. Da kan vi påvirke 
gjennom innflytelse. PDK skal fylle kommunestyrer og 
fylkesting etter valget 9. september. Da kan vi selv ta kampen 
mot mobbing og for fritt skolevalg, mot boikott av Israel, 
kvalitetssikring av barnevernet, avvikling av bompenger, 
verdig eldreomsorg, tilrettelegging for innovasjon og 
entreprenørskap, god familiepolitikk og alle de andre sakene 
vi er opptatt av. Hvis alle verdikonservative israelvenner 
stemmer PDK fosser vi inn på alle nivå. Først kommune og 
fylkesting i 2019, og deretter Stortinget i 2021. Og det trengs. 

Bli med å fylle Høyres Hus, meld deg på i dag. Det er første 
mann til mølla, når det er fullt er det fullt. 

Denne vinteren har vært en 
spennende reise. Fra kurs- og 
konferanseweekend på Røyken i 
Buskerud med 100 deltagere, til 

fristen for å levere inn listene til valget mandag 1. april. I 
skrivende stund er det tre dager igjen til fristen, og vi skal 
enda få noen lister på plass. De siste ukene har vi etablert 
nye lokallag og lister over hele landet. PDK stiller lister igjen 
i alle fylker og et sted mellom 45 og 50 kommuner. Det kan 
vi være svært fornøyd med. Det betyr at alle velgere i hele 
landet har en PDK-liste å legge i urnen. Nå skal vi få flest 
mulig til å velge den. Et godt valg i 2019 er et godt skritt på 
vegen mot 2021, og vi vet at landet bygges nedenfra og 
opp derfor er kommune- og fylkestingsvalget viktig. 

Partiet De Kristne vokser seg stadig sterkere og bedre. Nye 
medlemmer og tillitsvalgte kommer til. Noen av dem møter 
du i dette nummeret av magasinet, og flere vil du møte på 
PDK Convention. 

Jeg ønsker deg en hyggelig lesning, og hjertelig 
velkommen til hovedstaden første helgen i juni.  

Erik Selle  partileder

Kjære medlemmer og venner 
av Partiet De Kristne!

Størst 
av de 
små

Partiet De Kristne 
vokser seg stadig 
sterkere og bedre. 
Nye medlemmer og 
tillitsvalgte kommer til. 
Noen av dem møter 
du i dette nummeret 
av magasinet, og flere 
vil du møte på PDK 
Convention.

Med 54 lokallagslister er 
Partiet De Kristne størst 
av de nye partiene som 
kjemper om en plass på 
Stortinget. Ingen av disse 
har så mange lister som 
PDK. Vi er med andre ord 
større enn Liberalistene, 
Pensjonistpartiet og 
Helsepartiet. Vi er også et 
landsdekkende parti med 
lister i samtlige 11 fylker.

Agder
Arendal
Grimstad
Froland
Kristiansand
Vennesla
Lindesnes

Vestfold og Telemark
Holmestrand
Tønsberg
Færder 
Sandefjord
Larvik 
Porsgrunn
Skien 
Nome
Notodden

Vestland
Stryn
Kinn
Sunnfjord
Bømlo
Bergen
Kvinnherad
Alvær
Nye Øygarden

Trøndelag
Trondheim

Rogaland
Sandnes
Stavanger
Hå
Haugesund
Vindafjord
Karmøy

Viken
Kongsberg
Drammen
Halden
Sarpsborg
Moss
Indre Østfold
Vestby
Bærum

Troms og Finnmark
Tromsø
Alta
Balsfjord

Nordland
Bodø
Vestvågøy

Innlandet
Gjøvik
Stange

Møre og Romsdal
Kristiansund
Hustadvika
Molde
Ålesund
Ulstein
Herøy
Volda
Sykkulven

Oslo
Oslo

Her stiller vi liste

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

MELD DEG INN PÅ 
TELEFON 459 08 400
ELLER PÅ E-POST: 
INNMELDING@DEKRISTNE.NO

PDK Convention: 
Bli oppmuntret og begeistret 

sammen med partivenner og 

meningsfeller på Høyres hus i juni!

PDK-magasinet 3



Vinn tur til Israel
Alle som verver 20 nye 
medlemmer eller mer frem til 
valgdagen 9. september blir 
med i trekningen av en tur 
til Israel i februar 2020. 

Alle som verver 3 nye 
medlemmer eller mer 
blir med i trekningen 
av et Apple-produkt. 

Vervekonkurransen startet 
den første helgen i februar og 
går fram til og med valgdagen! 

Hvor mange klarer du?

Alle som har et menneskesyn og 
en virkelighetsforståelse preget 
av Bibelens tydelige budskap, 

har her en mulighet til å fargelegge 
hverdag og helg i sitt nærmiljø med 
de perspektiver som dette gode 
kristne livssynet har gitt oss.

Mange av dere som leser dette, skal 
mer enn å stemme. Dere står på en 
PDK-liste i kommunen. Jeg også. I Larvik 
stiller PDK liste for første gang. Jeg har 
fått lov å stå på denne lista. Dermed har 
vi gitt en forpliktelse om å virkeliggjøre 
velgernes ønske. Et menneskesyn og 
samfunnssyn, sprunget ut av Guds gode 
budskap til oss nedfelt i Den hellige 
skrift, kan dermed bli synliggjort i 
praktisk politikk.

 I valgkampen som venter vil jeg 
søke å synliggjøre PDKs gode program 

gjennom blant annet følgende 
budskap:

Vi ønsker ikke mindre fokus på 
livets ukrenkelighet, men mer. (F.eks. 
provosert abort).

Vi ønsker ikke mindre kunnskap og 
forståelse og vilje til etterlevelse av 
Bibelens gode budskap til mennesket, 
men mer. (For eksempel det andre 
budet om misbruk av Guds navn).

Vi ønsker ikke en enda lettere 
tilgang til alkohol i samfunnet vårt, 
men en mer restriktiv alkoholpolitikk. 
(All forskning viser at økt 
tilgjengelighet skaper økt forbruk).

Vi ønsker ikke mer utbygging av 
matjord, vi ønsker mindre. (Matjord er 
framtidas gull. Den som ikke skjønner 
dens betydning, er ikke verd å være 
politiker.)

Bruk forsommeren til 
gjennomtenkning av gode 
argumenter som bør fram i 
valgkampens diskusjoner og samtaler.

 Så takker vi for demokratiets store 
muligheter og utfordringer.

Håvar Fjære partisekretær
Mobil 901 95 618  
E-post havar@dekristne.no

Valget nærmer seg

Gratulerer til alle!
Da er det et faktum, PDK er det partiet som har flest lister av de små 
partiene, de som ikke er representert på Stortinget. Gratulerer til alle som 
har stått på for å få dette til. Dere har gjort en knallgod og viktig jobb.

I denne utgaven av PDK-magasinet har jeg snakket med noen av listetoppene. 
Jeg skulle gjerne ha snakket med alle, også andre og tredje kandidatene.

PDK Convention 1.-2. juni nærmer seg. Vi bringer også litt kort fra noen 
av talerne du vil få møte der. En stor takk til partileder Erik Selle og hans 
Convention-medarbeidere for den jobben de gjør for å gi alle PDKere en 
supergod valgkamp kickoff. Les hva noen av talerne vil dele, og meld deg på i 
dag. Se baksiden av PDK-magasinet for å finne ut hvordan du gjør det.

Og har du innspille til PDK-magasinet så ta kontakt. Noen har ytret ønske om 
små rapporter fra hva som skjer i PDK Norge-rundt, men da er vi avhengige 
av at dere sender inn. Skriv noe kort og send med et bilde. Det vil være til 
oppmuntring og inspirasjon for alle.

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

Lisbeth Hoskuldsen   
redaktør og sekretær

Høstens kommunevalg nærmer seg. I vår gode demokratis ånd er 
vi blitt invitert til å være med å bestemme kursen videre. Denne 
medbestemmelsen gir oss et ansvar. Dette ansvar bør og vil vi ta.

t ubestridelig faktum er at hjertet slår allerede cirka 
21 dager etter befruktning. Det betyr at to hjerter slår, 
men det ene kan bestemme over det andre. Et av de 

viktigste punktene for feministene er å kunne bestemme 
at det ene hjertet skal slutte å slå fordi det, av forskjellige 
grunner, ikke er morens ønske at det skal få utvikle seg og 
bli født. For å døyve samvittigheten settes det forskjellige 
navn på denne forløperen til et menneske. Celleklump, 
embryo eller foster er vel mest brukt, og abort forfiner og 
erstatter ordet fosterdrap. 

Hadde denne kampen for abort (fosterdrap) blitt kjempet for 
noen generasjoner siden, da kan det godt tenkes at et eller 
flere av de navnene som har signert kvinnekampen for 8. 
marskomiteen på Bryne ikke hadde eksistert. Det kan jo tenk-
es at deres mødre hadde valgt abort av forskjellige grunner. 

Jeg er særdeles glad for at min mor besluttet å bære frem 
sitt barn (meg). Legens råd helt tilbake til 1951 var at mor 
skulle ta abort grunnet høy alder, og av helsemessige 
årsaker. Hun var 42 år gammel og hadde fem barn fra før. 
Likevel valgte mor, på tross av legens råd og gjennom flere 
svangerskapskomplikasjoner, å bære frem og føde meg. 
Mor hadde et godt liv og ble 92 år gammel før hun døde. 

En oppfordring fra meg til alle feminister er å finne mer 
verdige grunner å kjempe for enn retten til å ta livet av 
egne barn.

Arne Husveg 
1. nestleder PDK

Det er for meg utrolig at feministenes 
kvinnekamp har nådd et punkt der det 
viktigste er å beholde retten til å ta sitt 
eget barns liv. I alle sammenhenger 
snakkes det i dag om kjærligheten. Hvor 
er det blitt av morskjærligheten til det 
barnet som befinner seg i mors mage?

Feminister og 
kvinnekamp?

EE

/dekristne
Arne Husveg, 1. nestleder i PDK og listetopp i Hå kommune
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– Vi må fjerne eiendomsskatten, bekjempe 
mobbing i skolen og jobbe for god psykisk 
helse, sier Daniel Kadrpour (41), PDKs 
listetopp på Kongsberg.

Vil fronte kristne  
verdier lokalt

– Norge har en meningsløs klimapolitikk, sier Hans Borge (49), listetopp i 
Stavanger. – Når det tas politiske beslutninger på helt feil premisser, så er det på 
tide at noen står opp og gir beskjed om at dette er helt bortkastede penger.

– Meningsløs klimapolitikkFull støtte til 
jernbane i nord 
 
– Vi støtter utvikling av jernbane-
nettet i Nord-Norge, sier Karl Tobias 
Hansen (26), listetopp i Tromsø.

LISTETOPP KONGSBERG: Daniel Kadrpour. Foto: Privat.

Han har vært mye i media de 
senere årene på bakgrunn av 
sine synspunkter og uttalelser 

om klimapolitikken. – Det er for lite 
naturvitenskaplig innsikt i politikken, 
sier han. – Det er få 
politikere som har 
slik innsikt overhode. 
Jeg har også sett 
at de dokumentene politikere blir 
forelagt av og til inneholder brudd 
på termodynamikkens lover. Det som 
står der er rett og slett feil, spesielt 
ting knyttet til klima. Det er totalt 
meningsløst. Det er ille at samfunnet 
sløser med midler på symbolpolitikk.

Han er gift, har fire barn og jobber 
som førsteamanuensis i matematikk på 
Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg 
driver har sitt eget konsulentfirma 
innenfor petroleumssystemanalyse, 
HPet Consulting AS. Han har før det 
jobbet 25 år i oljebransjen, 20 år i 
SINTEF, og var i fire år instituttleder ved 
Institutt for Petroleumsteknologi, UiS.

I fjor høst meldte han seg inn i PDK. – 
Noe jeg har hatt lyst til lenge, men kona 

har holdt igjen, sier han.
Fra 2007 til 2011 satt han i bystyret 

i Trondheim for Frp, partiet han var 
medlem av i 30 år til han meldte seg ut 
i 2013.

– Fordi landsmøtet i Frp gikk inn 
for å støtte homofile særlover, noe 
jeg som kristen ikke kunne være 
med på, sier han.

Barnevernet er han også opptatt av. 
– Jeg ønsker å redusere barnevernet, 

sier han. 
– Det er en kampanje i Stavanger, 

ledet av en Arbeiderparti-kandidat, 
som ønsker flere stillinger i 
barnevernet. Jeg ønsker færre 
stillinger, og jeg ønsker å bidra til å 
endre lovverket slik at barnevernet får 
bevisbyrden i de sakene de initierer 
i motsetning til i dag hvor det er 
foreldrene som i praksis sitter med 
bevisbyrden.

– Byutvikling er også noe jeg ser på 
som viktig og det mener jeg å kunne 
litt om. Vi har mange viktige saker å 
kjempe 
for!

LISTETOPP STAVANGER: Hans Borge. LISTETOPP TROMSØ: Karl Tobias Hansen. Foto: Privat.

Han vil jobbe for at det skal være åpent for nyetableringer av private skoler i Kristiansand, og 
han sier nei til bomring. Odd Terje Høyland (30) er listetopp i Sørlandets hovedstad.

Han har vokst opp i Feda i Kvinesdal kommune, traff kjærligheten da han var 21 år og flyttet 
senere til Kristiansand hvor han bor med familien, kona Ingvil Messmer som er lokallagsleder 
i PDK Kristiansand, og parets to små gutter på fem og et og et halvt år. Han er utdannet innen 

IKT og var IKT-ansvarlig på Flekkefjord videregående skole i seks år før han traff Ingvil og flyttet til 
Kristiansand. Siden 2012 har han jobbet som servicetekniker hos Gustav Pedersen. Odd Terje var 

hjemmeværende husfar det første året for begge guttene, fordi kona Ingvil har vært i fullt studie. 
– Det var kjempekoselig å være hjemme med de små, og jeg fikk et helt unikt bånd til ungene, sier han. I 2013 

meldte han seg inn i PDK, men med små barn har det ikke vært rom for å engasjere seg politisk. 
– Men nå er både jeg og kona engasjert, sier han. – Det viktigste for meg nå er kampen for det ufødte liv, og det er 

ikke på agendaen slik jeg mener det bør. Jeg er dessuten veldig opptatt av individets frihet, at man skal kunne bestemme over sitt eget 
liv og ha mulighet til å ta de valgene som passer hver enkelt best.

– Lokalpolitisk er jeg opptatt av at vi må legge til rette for etablering av nye privatskoler, sier han. – Jeg vil også jobbe mot bomring, 
som er veldig usosialt. Det er første gang Odd Terje står på liste. – Hvis jeg kommer inn skal jeg gi hunder prosent for PDK, sier han.

PDK har de kjernesakene jeg er opptatt av, sier 
Daniel. Han kommer fra en kristen, kurdisk familie 
og opplevde at faren ble drept nettopp fordi han 

var kristen. For 18 år siden kom han som kvoteflyktning 
til Norge. Her har han studert statsvitenskap og 
menneskerettigheter.

I flere år var han en av 
toppene i Kristelig Folkeparti i 
Buskerud hvor han fungert som 
første nestleder og en periode 
som fungerende fylkesleder. Men 
for to og et halvt år siden var det 
slutt. Han meldte seg ut i protest 
mot det han mener er KrFs 
sviktende støtte til Israel.

– PDK er det eneste partiet som kjemper for kristne 
verdier og frihet og trygghet for alle, sier Daniel. 

– Derfor har jeg meldt meg inn i PDK.
Daniel er gift og har to jenter. Han er leder av Kurdernes 

venner i Norge og Kurdistans Nasjonale Student Union. Han 
er også tredje vara til kommunestyret.

– Jeg ønsker å jobbe for de kristne verdiene 
både lokalt og nasjonalt, sier han. 

– Det er mange viktige saker å ta tak i.

Jernbane i Nord-Norge er viktig, både når det 
gjelder behovet for varetransport, redusering av 
dødsulykker, reiseliv og miljø, sier Karl Tobias. – Her 
må det satses! 

Han har vokst opp i Bergen, men bor nå i Tromsø 
hvor han studerer spesialpedagogikk, og i 
tillegg jobber som lærerassistent.

– PPT kontorene har for mye å gjøre, sier 
han. – Mange venter i flere år, og får for sent 
hjelp. PPT bør bli mer knyttet til skolene, 
og man bør ha flere spesialpedagoger i de 
første skoletrinnene for å kunne sette inn 
hjelp tidligere. Det må være rom for kritikk 
av systemer som ikke fungerer slik de skal. 
Man må stille krav og reformere de etablerte 

institusjoner der det er nødvendig.
Karl Tobias har vært medlem av PDK siden 2014 

og har satt i styret i De Kristnes Ungdom fra samme 
år. Han brenner veldig for å få endret lovverket når 
det gjelder retten til liv.

– Det er det aller viktigste for meg, sier han. 
– Hva slags størrelse du har, hvor langt du har 
kommet i utviklingen, hva slags miljø du er i eller 
hvor stor grad av avhengighet du har til et annet 

menneske, skal ikke ha noe å si for om du har rett til 
liv eller ikke.

Ja til privatskoler–nei til bomring

STAVANGER

KONGSBERG

KRISTIANSANDTROMSØ

«Det er ille at  
samfunnet sløser 

med midler på 
symbolpolitikk.»

«PDK er det 
eneste partiet som 
kjemper for kristne 
verdier og frihet og 

trygghet for alle.»
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Sigbjørn Gjelsvik (f. 1974)
Sigbjørn Gjelsvik har ledet Senterungdommen og Nei til EU og vært prosjektleder for 
Alternativer til dagens EØS-avtale. Han er utdannet økonom fra Norges miljø-og 
biovitenskapelige universitet (NMBU), har tjenestegjort som militærpoliti ved NATOs 
tidligere nordkommando på Kolsås og jobber som sekretariatsleder for Senterpartiet 
på Stortinget. Gjelsvik har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2017 og sitter i 
Stortingets finanskomité.

kal vi få en verdikonservativ renessanse i Norge, så holder det ikke 
bare å arrangere seminarer, konferanser og symposier, sier Selle 
som er initiativtager og primus motor for PDK Convention. - Da 

må vi få politisk innflytelse. Vi må komme inn der hvor beslutningene 
tas, og det er i kommunestyrer, på fylkesting og storting. Derfor har 
vi etablert et PDK Convention for å mobilisere for mest mulig politisk 
gjennomslag for verdikonservative saker, og for å vise at Partiet De 
Kristne er det verdikonservative partiet som kan lede an i denne 
mobiliseringen, og som kan være med å dra alle gode krefter i riktig 
retning, samlet.

– Nettopp derfor inviterer vi talere både innenfor og utenfor partiet, 
talere som enten er personlig engasjert i ulike saker eller jobber 
i organisasjonslivet, i mediene eller er fra andre partier. For i det 
parlamentariske systemet i Norge så er vi avhengig av at partier som er 
enig i de samme sakene, jobber sammen for disse sakene. Derfor inviterer 
vi Sigbjørn Gjelsvik, tidligere leder for Nei til EU, Maria Zähler fra Resett, Gro 
Hillestad Thune som er opptatt av rettferdighet og sannhet i barnevernet, 
og vi har selvfølgelig våre egne talere som er våre profilerte politikere.

– Det viktigste med PDK Convention er at det er satt i et format 
som gir alle verdikonservative argumentasjon og ammunisjon for å 
kunne stå opp for og jobbe for en bred 
verdikonservativ plattform, sier Selle. 
– Vi oppforer derfor absolutt alle 
medlemmer og tillitsvalgte som 
har mulighet, til å komme til 
Høyres Hus og lage en skikkelig 
fest, også fordi fellesskapet 
med andre likesinnede er svært 
inspirerende og en skikkelig 
vitamininnsprøytning. Vi 
vil også streamer det. Folk 
kan følge med og ta ting 
som kommer frem på PDK 
Convention direkte ut i 
valgkampen, direkte ut på 
stand og målbære vårt 
program med god og saklig 
argumentasjon. 

 
Lisbeth Hoskuldsen

PDK Convention er vårens vakreste politiske eventyr, hvor 
vi ønsker å sette verdikonservative saker på dagsorden, 
fordi vi trenger en verdikonservativ renessanse i Norge, sier 
partileder Erik Selle.

Vårens vakreste  
politiske eventyr

SS

Fra PDKs program:    
«Norsk suverenitet skal ikke avgis i 
strid med Grunnlovens paragraf 1 og 
115. Høyesterett skal på eget initiativ 
vurdere lovligheten av vedtak som 
kan være i konflikt med Grunnloven. 
Dersom Høyesterett mener en slik 
betenkning er påkrevd, må Stortinget 
utsette sin behandling til denne 
er gjennomført. Også om en eller 
flere stortingsrepresentanter krever 
det, skal Høyesterett gjøre en slik 
betenkning. 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’.»

Han er opptatt av å finne 
alliansepartnere i kampen mot 
overnasjonal styring og har 

takket ja til å tale på PDK Convention.
– Norge skal selv styre 

samfunnsutviklingen, poengterer 
Gjelsvik. – EØS-avtalen griper inn på 
stadig nye områder. Jeg er opptatt av at 
vi i Norge har sagt nei til EU to ganger 
og da må vi styre deretter. Uansett om 
det er partier eller organisasjoner som 
setter dette på dagsorden så kommer 
jeg og vil gjerne snakke om det.

 
Bare gjennom de siste årene har det 
vært en skalerende utvikling når det 
gjelder EØS, for EØS er en avtale som 
endrer seg hele tiden og der det legges 
til mer regelverk. I 2016 stemte et flertall 
på Stortinget for å legge Norge under 
EUs finanstilsyn. Det betyr at det er 
EFTAs overvåkingsorgan ESA som har 
oppgaven med å kontrollere at norsk 
finansnæring overholder EU-reglene. I 
fjor godtok stortingsflertallet samtlige 
direktiver og forordninger som inngår i 
EUs tredje energimarkedspakke Acer.

 
– Nå er det forslag om at norsk 
jernbanepolitikk skal inn under EUs 
jernbanepolitikk, jernbanepakke 
IV, sier Gjelsvik. – Alt dette er av 
grensekryssende karakter. Vi må stå 
tydeligere opp mot dette. Noen sitter på 
toppen og kjører ting igjennom. Derfor 
er det behov for allianser.

– Ny sak i løypa nå er forslaget om 
en vidtrekkende meldeplikt til EU, der 
EU skal sensurere forslag fra kommuner, 
fylker og regjeringen før de kommer til 
demokratisk behandling. Forslaget truer 
lokaldemokratiet og norsk suverenitet 
og må avvises! Dette er også en av 
årsakene til at Senterpartiet er mot 
EØS og gikk mot tjenestedirektivet 
både i regjering og ved behandling i 
Stortinget i 2009.

– Den nye meldeplikten er 
imidlertid grunnleggende ny. 
Men det er stor motstand mot 
dette, så stor at EU vurderer å 
trekke forslaget. Det er et grelt 
eksempel.

– Men jeg opplever en 
oppvåkning tilknyttet til disse 
spørsmålene, sier Gjelsvik.

Avtalene med EU griper inn i 
vilkårene for norske arbeidsfolk.

– Innenfor fagbevegelsen har 
det vært stor oppslutning om EØS, 
men nå er det en dreining mot 
økende EU motstand, sier han.  
– I Fellesforbundet er det også 
viktige miljøer som har snudd trill rundt 
og står med oss som tar kampen mot 
EØS.

Han har utarbeidet alternativ til 
dagens EØS-avtale. Senterpartiet gikk i 
sin tid ut av regjeringen da Norge gikk 
inn i EØS, og har gått imot en rekke 
direktiv.

– Det er utrolig viktig at når velgerne 
går til valg så må de sjekke nøye hvilke 
standpunkt de ulike partiene har på 
dette området, sier Gjelsvik. – Større 
bevissthet blant velgerne er viktig.  
Bruk sosiale media, oppfordrer han.  
– Stopp Acer hadde 100 000 følgere på 
Facebook.

Lisbeth Hoskuldsen

Nei til EU og EØS

– Vi sier nei til EU og EØS og ønsker isteden ordinære 
handels- og samarbeidsavtaler, sier Sigbjørn Gjelsvik, 
tidligere leder av Nei til EU, nå stortingsrepresentant for 
Senterpartiet.

Vi må bevare det  
kulturelle fellesskapet
– Det er viktig å bevare et kulturelt 
fellesskap for å kunne bevare den 
tryggheten og friheten vi har i Norge i dag, 
sier Maria Zähler, journalist i Resett.no 

Maria Zähler er en kompromissløs kritiker av 
masseinnvandring og flerkultur, og hevder 
det norske folks rett til egen nasjon, alltid og i 
alle sammenhenger hvor hun får mulighet.

– Derfor var jeg rask med å si ja da det 
gikk tydelig og klart frem at jeg, på PDK 
Convention, skulle få snakke om innvandring 
og hvordan det påvirker frihet og trygghet i 
Norge, sier hun. Dette er veldig viktige, men 
vanskelige spørsmål, fordi det faktisk er så 
utrolig avgjørende for nasjonalstatens fremtid.

Hun vil blant annet betone demografi. 
14 prosent av befolkningen er i dag 
innvandrere, og denne utviklingen har 
skjedd over bare noen tiår.

– Det kulturelle fellesskapet er så utrolig viktig, 
at vi har et samfunn der vi stoler på hverandre, 
og hvor man kan la være å låse døren når man 
er hjemme, fordi man vet at man ikke vil bli 
ranet, og hvor vi har tillit til våre institusjoner 
Det er et sånt samfunn Norge har vært veldig 
lenge, og det er en direkte konsekvens av at 
vi har et kulturelt fellesskap som binder oss 
sammen i historie, kultur, tradisjoner og vaner, 
og det må vi bevare og der må vi tenke på 
demografi og innvandringspolitikk.

Hun oppfordrer alle til å komme.

– Vi må skape en felles konservativ front, 
sier hun. – Om du er kristen eller ikke så 
må vi meisle ut de sakene som vi alle er 
enige om å kjempe for og organisere oss 
og mobilisere.

TALER: Maria Zähler, journalist i Resett.no

/dekristne
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Bryter loven: Det må 
skapes politiske allianser

arnevernet blir temaet når 
menneskerettsjurist Gro 
Hillestad Thune gjester PDK 

Convention. I 16 år arbeidet hun som 
dommer i Menneskerettsdomstolen i 
Strasbourg og har hatt en lang rekke 
internasjonale oppdrag.

Hun understreker at politikere og 
andre må etterspørre mere fakta når 
det gjelder barnevernet. – Fordi det 
er forskjellige myter ute og går, sier 
hun. – Barnevernet sier selv at det 
ene hovedproblemet er at barn ikke 
får hjelp, fordi de har for mye å gjøre. 
Derfor må de ha mere folk, penger 
og utdannelse, sier de. Men det fører 
ikke til målet etter mitt syn, for da 
hopper man over det grunnleggende 
problemet som er systemet som er feil 
konstruert i juridisk forstand.

Bryter norsk lov 
– Det vi må gjøre er å ta ut 
tvangshjemlene fra det kommunale 
barnevernssystemet, sier Thune. – Vi 
må stoppe akuttplassering av barn, ta 
vekk hjemmelen for barnevernlederen 
til alene å bestemme at barn skal 
hentes akutt. Den hjemmelen 
misbrukes i strid med norsk lov og 
i strid med menneskerettighetene. 
Det er et inngrep i familielivet uten 
hjemmel i norsk lov.

– En bekymringsmelding gir 
adgangskort til familien. Barnevernet 
kan ringe dem, besøke dem og 
forlange at de kommer på kontoret. De 
kan snakke med barn og foreldre hver 
for seg. De har frikort inn i familiens liv. 
Og man er helt forsvarsløs i forhold til 

hvordan de velger å utføre oppgaven. 
Og det at noen velger å utføre den 
veldig bra forsvarer ikke at noen ikke 
gjør det. Og det er ikke et sted å få 
hjelp. Derfor er det mage som ringer til 
meg, sier hun.

Makt utenfor kontroll 
– For meg som menneskerettighetsjurist 
er hovedproblemet makt som ikke 
kontrolleres. Makt utenfor kontroll, sier 
Thune. – Maktmisbruk, overgrep eller 
menneskerettsbrudd rettet mot barn 
eller voksne fra medarbeidere i den 
norske velferdssektor, kan da aldeles 
ikke være noe stort problem, tror 
mange. Jeg kan ut fra nærmere 40 års 
nærkontakt med barnevernsektoren 
i Norge, bekrefte det motsatte. Barn 
utsettes hver dag, mange steder 
i landet, for alvorlig uforstand og 
maktmisbruk, ofte i strid med de 
grunnleggende rettigheter Stortinget 
har gitt dem i menneskerettsloven 

og §104 i Grunnloven. Også foreldre, 
som ikke har gjort noe annet galt, får 
til stadighet smake denne urimelige 
pisken som barnevernet dessverre har 
utviklet seg til. En pisk de aller fleste 
av oss blir stadig reddere for å komme 
i kontakt med. Dette er ikke til å leve 
med i et samfunn hvor barna i høyeste 
grad trenger et hjelpeapparat de kan 
stole på.

Hvorfor mener et stort antall sindige 
mennesker at barnevernet må 
grunnleggende endres? spør hun. 
– Det mest oppsiktsvekkende er 
at det for tre år siden ble laget en 
bekymringsmelding som ble støttet 

av 250 fagpersoner som ikke har 
noen personlige gevinst i forhold til å 
påpeke svakheter i barnevernet.

Hun konstaterer og synes det er 
fortvilende at så få politikere vil gjøre 
noe med det norske barnevernet.

– Jeg tror det er blitt et nasjonalt 
traume, sier hun. – Vi samler oss mot en 
ytre fiende, og nå er Polen vår fiende og 
vi har kastet ut konsulen. Polen er sinte 
og der er det mye kritisk journalistikk. 
Og så synes man det er urettferdig at 
de som gjør en god jobb får kritikk.  
Kritikken må rettes mot systemet.

Lisbeth Hoskuldsen

Barnevernet er en katastrofe for et stort antall barn og familier, og dette er det 
omtrent umulig å få løftet opp på et politisk plan. Derfor må det skapes politiske 
allianser og forståelse i samfunnet, sier Gro Hillestad Thune, advokat med lang 
erfaring som menneskerettsekspert internasjonalt og i Norge.

BB

Frihet og trygghet for alle

MITT NAVN ER

Navnet var det første de tok fra meg da jeg kom 
hit til dette fengselet. De 	 ernet klærne mine 
og ga de meg klær som ikke passet i hele tatt. 

Sannsynligvis var det klær som tidligere fanger 
hadde brukt. De barberte håret av hodet og plas-
serte meg i en celle. Jeg er så alene. Jeg vet det er 
andre fanger her. Jeg hører stemmene deres, men 
jeg får aldri se dem. 

Alt jeg kan gjøre, er å be – i hjertet. Jeg kan aldri be 
høyt. Lydløst synger jeg en sang jeg har skrevet:

«Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil overleve. En dag vil 
de rope nummeret mitt, uten å få svar. De vil � erne 
kroppen min, og den neste fangen vil få klærne mine 
og kalles ‘Nummer 42’.  

Slik gikk det ikke. Fange 42 ble etter ett år satt i 
en arbeidsleir, der fant hun etter hvert en annen 
kvinne som også trodde på Jesus, og sammen 
dannet de en ‘liten menighet’ i leiren. Flere andre 
ble kjent med Jesus. Etter tre år i fangenskap ble 
hun løslatt. Hun sier: «Gud hadde vært med meg 
hver time, hvert minutt og hvert sekund.»

Alt jeg kan gjøre, er å be – i hjertet. Jeg kan aldri be 
høyt. Lydløst synger jeg en sang jeg har skrevet:

«Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil overleve. En dag vil 
de rope nummeret mitt, uten å få svar. De vil � erne 

Hjertet mitt lengter etter min himmelske Far, 

i dette fengselet.

Selv om sannhetens vei er bratt og smal,

 vil en strålende framtid åpenbares

– bare jeg holder ut.

Livet er fylt av sorg og mange utfordringer.

Hvordan kan jeg følge i Guds fotspor?

Med tårer lengter mitt hjerte etter min Far,

i dette fengselet.

Far, ta imot din datter.

Beskytte meg i din store borg 

og under ditt skjold.

Ta meg under dine vinger.

Må din røst, Far, som lyder fra himmelen, 

lede meg til dine velsignelser – hver dag!

 BE:
• Om styrke og beskyttelse for alle 

kristne i fangeleir og fengsel

• At Gud som kan åpne blindes øyne, skal 
lukke mynighetenes øyne, slik at de kristne 
kan ha fellesskap og dele evangeliet 

• For Kim Jong Un at han må bøye seg for 
Gud

Åpne Dører anslår at der er over 250 000 
kristne i Nord-Korea. Mer enn 50 000 av 
disse er i fengsel og fangeleir på grunn av 
sin tro. Det siste året var vi i kontakt med 
over 60 000 med nødhjelp og støtte til å stå 
fast i troen. 

VÅRE SØSKEN I DETTE LANDET 
DER FOLKET BLIR SÅ DÅRLIG BEHANDLET, 

TRENGER DIN HJELP!

VIPPS:
506999 Merk: «PDK»

Kontonr:
3060 70 70000

Bli fast giver:
norway@od.org
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 En av de mange fangeleirene i Nord-Korea 
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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 
veldig 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. med. Kjell J. Tveter

Tro for en tid som denne

Kr 349,–  •  INNBUNDET

NYTT OPPLAG
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Fred Andersen

Hva er et menneske verdt?
Evolusjon og rasebiologi i et historisk perspektiv

Vårt menneskesyn er igjen 
utfordret. Boken tar oss med 
på en skremmende reise 
gjennom historien med fokus 
på diskriminering av såkalt 
«mindreverdige» mennesker. 
Det er først og fremst minorite-
tene som blir fornedret. I vårt 
land er det samer, kvener og 
tatere. I andre land er det an-
dre folkegrupper som har vært 
utsatt for overgrep. Og i alle 
land er jødene blitt forfulgt. 
Evolusjonsteorien og forskning 
innen rasehygiene fi kk avgjø-
rende betydning for utviklingen 
av den nazistiske ideologi. 

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

emeritus i fi losofi  og idéhistore

Gregory A. Boyd

Kan vi skylde på Gud?
Hvorfor måtte dette hende 
meg? Hvorfor grep ikke 
Gud inn? Har jeg ikke nok 
tro? Er det noe galt med 
meg? Kan vi skylde på 
Gud? 

Dette er fortvilede 
spørsmål vi stiller oss 
gjennom livet. Disse spørs-
målene er det Gregory 
Boyd drister seg til å svare 
på i denne boka. Med 
eksempler fra daglig livet 
lar han oss bli med inn i 
sjelesørgerens rom. Ved 
enkle betraktninger og en 
dypere bibelsk gjennom-
gang trøster og opplyser han oss om Guds vesen, hans 
allmakt og kjærlighet i møte med denne verden. Det Gud 
gjør, sier Boyd, er å beordre sin velsignelse inn i tragedien, 
så fremtiden blir en vandring sammen med ham som alltid 
elsker oss.

Tolkeutstyr til menigheten?
I sju år har vi solgt tolkesett fra Chiayo fra Taiwan. Vi føler at vi gjennom denne tjenesten 
hjelper deg og din menighet med å nå ut med evangeliet til våre nye landsmenn. 

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud. 
Vi fører også trådløse 

mikrofoner med sender 
og mottaker med 

meget god kvalitet. 

Se på våre nettsider: 
www.venturaforlag.no. 
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– Alle kommuner bør  
ha et uavhengig ombud

Endre fokuset fra barnevern til 
familievern

Lovfeste objektive kriterier for å ta 
barn vekk fra foreldrene

Innføre et krav om en kjennelse fra en 
vakthavende dommer før akuttiltak

Innføre femårig utdannelse for 
barnevernspedagoger, der siste året 
er praksis under løpende tilsyn av 
sertifisert overordnet

Innføre interkulturell forståelse som 
en del av utdanningen

Vurdere statlig finansiering av 
Barnevernet

Gi bedre opplæring og oppfølging av 
fosterhjem

Kvalitetsikre tilsyn av 
barnevernsinstitusjoner

Sikre nok ansatte og kortere 
saksbehandlingstid

Fokusere på rådgivning og 
hjelpetiltak i hjemmene

Øremerke ressurser til opplysning 
om norske lover og regler inn mot 
fremmedkulturelle miljøer

At alle fosterhjem skal bestå av et 
tokjønnet ektepar

lle kommuner må ha en uavhengig instans tilsvarende 
Byombudet i Bergen, sier Marita Moltu. – Og dette 
kontoret må ha mulighet til å gå inn i enkeltsaker. 

Hennes engasjement omkring barnevernet begynte i 2009 
da hun fikk høre om en sak der barnevernet hadde overtatt 
omsorgen for to barn i en familie hun kjente godt til.

– Det rystet meg dypt og mange tanker gikk gjennom 
hodet mitt, forteller hun. – Det var mye jeg ikke fikk til å 
stemme. Dette måtte være feil og jeg forsøkte å undersøke. 
Til min store forbauselse møtte jeg ingen andre den gang 
som så behovet for å sjekke ut barnevernets praksis. 
Argumentene var enkle og gikk blant annet på at «Vi 
kan ikke gå inn i enkeltsaker» og «Vi legger til grunn at 
barnevernet har gjort en riktig vurdering». Jeg slo meg 
ikke til ro med det. I årene som fulgte har jeg fått høre 
et mangfold av historier og jeg gjenkjente etterhvert et 
mønster. Selv om jeg forsøkte å påpeke dette fra bystyrets 
talerstol og andre steder, var det vanskelig å nå fram. Jeg 
ble møtt med taushet. 

Barnevernet har møtt mye kritikk over lang tid. I 
tilsyn etter tilsyn fra Fylkesmann og Helsetilsynet har 
det kommet fram alvorlig svikt og grove lovbrudd i 
barnevernstjenesten. Forvaltningsrevisjoner har avdekket 
manglende styring og kontroll. 

– Kommunens standardsvar er at «dette tar vi på største 
alvor» og man viser til en plan med tiltak for å få lukket 
tilsynssaken. Når neste tilsyn kommer med avdekking av 
flere alvorlige lovbrudd, kommer kommunen igjen med 
svaret sitt om at dette tar vi på største alvor. Tilsyn etter 
tilsyn blir lukket etter kommunens lovnad om å rette opp. 
Politikerne er fornøyd og årene går, men avvikene går igjen 
og igjen. Slik får det fortsette stort sett uten at det har ført 
til noen konsekvenser for kommunene, sier Moltu.

Alle barn har rett til å vokse opp i et trygt og godt hjem. 
Det ryster oss alle å høre historier om barn som er utsatt for 
overgrep og vold under oppveksten. Barn som vi tenker har 
det trygt og godt hjemme hos sine egne foreldre, men som, 
uten at noen oppdager det, lever under svært vanskelige 
forhold. Disse barna har vi et ansvar for å «se», og disse 

barna må reddes. Det er vi alle enige om. Derfor trenger vi 
et trygt og kompetent barnevern som er i stand til å handle. 

– Det skal sies, at mange som jobber i barnevernet gjør 
en god jobb for barna, sier Moltu. – Men hva skjer når 
barnevernet gjør feil? Ingen er feilfrie. Hvilke konsekvenser 
får det for barnevernet? Det er slike spørsmål vi som 
politikere burde stille oftere. Selv har jeg fått et velment råd 
fra med-politikere om at jeg bør tenke på karrieren min og 
la saken ligge. Jeg etterlyser derimot flere politikere som 
våger å stille spørsmål. Jeg etterlyser politikere som ikke 
lukker øynene når noe blir ubehagelig, eller tenker på sin 
egen karriere. Og jeg etterlyser en ydmykhet og en større 
åpenhet i barnevernet. 

– I Bergen bystyre fikk vi flertall for å la et eksternt 
utvalg gå gjennom noen få enkeltsaker for å finne ut om 
barnevernet kunne håndtert noe av dette på en bedre 

– Alle kommuner trenger et uavhengig rådgivende organ som kan bistå med 
hjelp og veiledning til innbyggere som mener de ikke har fått riktig behandling 
av kommunen, sier Marita Moltu, varaordfører i Bergen. Hun oppfordrer alle 
folkevalgte i PDK til å komme med dette forslaget.

BERGEN: Marita Moltu, varaordfører og nestleder i komite for helse og sosial.

måte. Intensjonen er å avdekke eventuelle feil for å 
korrigere praksis og gi bedre og riktig hjelp. Dette er 
til beste for barna, for foreldrene og for de ansatte, 
sier Moltu. – Veien har vært lang. Vedtaket i bystyret 
ble gjort 31. mai 2017 med en frist for ferdigstillelse 
innen utgangen av 2018. Det eksterne utvalget er 
nå omsider klar til å begynne på selve jobben, og 
det er høyst uklart om de vil være ferdig før valget 
i september 2019. Byombudet skal plukke ut fem 
enkeltsaker som skal granskes av dette utvalget. 
Mange er utålmodige og venter på resultatet av 
denne viktige gjennomgangen. Mitt håp er at dette 
kan bidra til et gjennombrudd og en endring i 
barnevernet slik at flere barn og familier kan få den 
hjelpen de virkelig trenger. 

Partiet De Kristne vil:

AA «I Bergen fikk vi flertall for å la et 
eksternt utvalg gå gjennom noen 
få enkeltsaker for å finne ut om 
barnevernet kunne håndtert noe av 
dette på en bedre måte. Intensjonen 
er å avdekke eventuelle feil for å 
korrigere praksis og gi bedre og riktig 
hjelp. Dette er til beste for barna, for 
foreldrene og for de ansatte.»

Fra PDKs program:   
 
«Partiet De Kristne mener det er foreldrenes ansvar og 
plikt å gi barn den tryggheten og omsorgen de skal ha. 
Når dette svikter, trenger vi et kompetent barnevern 
som kan gripe inn til beskyttelse for barnet. Dette må 
imidlertid skje med lavest mulig konfliktnivå, og alltid 
med familiens gjenopprettelse som mål.»

«Foreldre har et gudgitt ansvar for egne barn, og 
ingen offentlig instans kan endre på dette. En offentlig 
inngripen må derfor søke å være midlertidig i sitt 
vesen, og det primære målet for Barnevernet må være 
å bevare eller gjenopprette familien som et trygt, 
harmonisk og velfungerende sted for både barn og 
foreldre. Vi mener derfor det er naturlig å tenke på 
Barnevernet som et familievern, som ikke setter foreldre 
og barn opp mot hverandre, men ser helheten og søker 
å finne en samlende vei videre for hele familien.»

«Partiet De Kristne mener det i all praksis skal være 
to førende prinsipper for Barnevernets arbeid: At 
tiltak skal være så lite opprivende som mulig for 
barnet, og at den uttalte hensikten skal være å løse 
problemene, slik at barnet kan forbli hos foreldrene, 
eller tilbakeføres til disse så fort det er forsvarlig.»

«Barn skal ikke fjernes fra foreldrene gjennom et 
akuttiltak uten at det står om liv og helse. I slike 
tilfeller skal det foreligge en rettslig kjennelse fra 
en vakthavende dommer, basert på en selvstendig 
vurdering av grunnlaget. Denne kan innhentes via 
telefon når akuttiltak synes nødvendig. Innen 24 
timer skal retten avgjøre om barnet kan tilbakeføres 
uten fare for liv og helse, eller om det må fjernes fra 
hjemmet i påvente av videre saksgang.»

«Der sterke hensyn taler for å sette barn under 
andres omsorg, bør Barnevernet først lete etter 
omsorgspersoner i barnets nære krets, for eksempel 
besteforeldre, tanter og onkler eller venner av familien. 
Dette gjør inngrepet mindre opprivende for alle, og 
veien tilbake til kjernefamilien enklere. Der det er 
tjenlig for barna, skal søsken alltid holdes samlet.»

LES HELE VÅRT PROGRAM PÅ
WWW.DEKRISTNE.NO
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal

PDK Convention samler et bredt 
spekter av verdikonservative 
profiler som på en utfordrende og 
inspirerende måte setter frihet, 
trygghet, forsvar, beredskap, 
verdiplattform, familie, demokrati, 
folkestyre, lokaldemokrati og 
grasrotengasjement på 
dagsorden innfor 
valget i 2019. 

PDK Convention 1.-2. juni på Høyres Hus 
i Oslo er vår valgkamp kickoff. Sett av 
dagene og utrust deg i den viktige kampen 
for Norges fremtid. På PDK Convention 
samles verdikonservative profiler fra inn og 
utland som setter frihet, trygghet, forsvar, 
beredskap, Norges verdiplattform, familien, 
demokrati, folkestyre, lokaldemokrati og 
grasrotengasjement på dagsorden innfor 
valget i 2019. Søndag tar vi kampen mot 
antisemittismen, demoniseringen av Israel og 
mobiliserer mot BDS-tankegangen.

Vi starter kl 9 og holder på til ca kl 17 begge 
dager. Det vil være frukt og nøtter tilgjengelig 
til enhver tid, gratis kaffe og te hele dagen. 
Overnatting ordner man selv.

For utstillere som ønsker å delta på PDK 
convention 2019 er det satt av egne plasser 
til dette. Ta kontakt med oss: tom.henriksen@
dekristne.no før du bestiller. Presse bes kontakte 
samme mailadresse for videre informasjon. 

Her er noen av talerne du får høre 
Saviour Chisimba • Marita Moltu • Lill May Vestly • Tomas 
Moltu • Sigbjørn Gjelsvik • Maria Zahler • Nina Karin Monsen
Gro Hillestad Thune • Charmaine Hedding • Bassem Eid
Yossi Dagan • Willy David Ekre • Erik Selle • Hanne Nabintu 
Herland • Ragnhild Tau Strand Oanes • Per Helge Grande
Stig Magne Heitmann • Tom A. Henriksen • Natacha Vuijsters

For frihet og selvstendighet! 

1-2 juni 2019
Høyres Hus, Oslo

Velkommen til vårens 
vakreste eventyr!

WWW.CHECKIN.NO/EVENT/18301/PDK-CONVENTION-2019

Bli begeistret sammen med 

meningsfeller og partivenne
r! 

La oss fylle Høyres Hus!

OBS! OBS! OBS!Meld deg på i dag!
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