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“PDK har de beste løsningene  
på det beste grunnlaget i verden.  
Og nå er det opp til oss å vurdere 
hvordan vi kan formidle disse 
enormt gode løsningene til et 
Norge som trenger det mer enn 
noen gang.”  Partileder Erik Selle



Aldri på noe tidligere landsmøte 
har det vært diskutert så mye 
politikk som da 66 delegater 
og flere gjester var samlet på 

Quality Airport Hotel Gardermoen på 
Jessheim til partiets fjerde landsmøte.

– Vi har hatt et fantastisk landsmøte, sa 
partileder Erik Selle i sin avslutningstale. 
– Jeg synes faktisk det er det beste vi har 
hatt. PDK har de beste løsningene på 
det beste grunnlaget i verden. Og nå er 
det opp til oss å vurdere hvordan vi kan 
formidle disse enormt gode løsningene 
til et Norge som trenger det mer enn 
noen gang.

Per Hansen, fylkesleder i Nordland, 
åpnet landsmøtet med å lese 
Bergprekenen og ønske alle Guds 
rike velsignelse. Deretter ba partiets 
bønnekoordinator, Reidun Songe, for 
landsmøtet før alle sang samtlige syv 
vers av «Gud signe vårt dyre fedreland».

Dermed var landsmøtet i gang med flere 
debatter, behandling av resolusjoner 
og valg, og det var svært avgjørende og 
viktige temaer og saker for land og folk 
som ble belyst, presentert og debattert.

Allerede fredag kveld åpnet Øystein 
Åsen, daglig leder i foreningen Barn og 
Foreldrerett, med et foredrag der temaet 
var «Ekteskapsloven siden 2008» Hva nå?»

– Det finnes ikke noen «quick–fix» måte 
å endre den nye ekteskapsloven på, og 
alt som følger med den, sa Åsen. – Skal 
det bli en endring, må den komme 
som resultat av endring i opinionen. Vi 
snakker i så fall om et møysommelig 
arbeid i et langsiktig perspektiv.

Et solid sentralstyre 
Årets valg, på blant annet partileder, var 
gjenstand for en del spenning da Trine 
Overå Hansen, Hordaland, ved et benke-
forslag fra Rogaland, ble fremmet som 
motkandidat til valgkomiteens innstill-
ing om gjenvalg av Erik Selle, Akershus. 
Erik Selle vant imidlertid en klar seier 
med 49 stemmer, mot Trine Overå Han-
sens 16 stemmer. En stemme var blank. 
Trine Overå Hansen ble gjenvalgt som 
nestleder.

Øystein Bjørndal Lund var av 
valgkomiteen innstilt til gjenvalg 
i sentralstyret. Rogalandsbenken 
fremmet Ånen Nilsen som motkandidat, 
bror til Josef Malvin Nilsen som er 
nyvalgt fylkesleder i Rogaland.

Her var det Øystein Bjørndal Lund som 
fikk flest stemmer, 54 mot Ånen Nilsens 
11 stemmer. En stemme var ugyldig. 
Natacha Uwitonze Gatete, Oslo, stod 
også på valg og ble gjenvalgt som 
sentralstyremedlem. Kari Hals Kiserud 
ble gjenvalgt som 1. varamedlem og 
Trond Skogaker som 2. varamedlem.

Det nye sentralstyret består av 
partileder Erik Selle, politisk nestleder 
Trine Overå Hansen, organisatorisk 
nestleder Arne Husveg – Rogaland, og 
styremedlemmene Øystein Bjørndal 
Lund – Rogaland, Gro Fadnes Lønning – 
Hordaland, Bjørg Sølvi Refvik – Sogn og 
Fjordane, Natacha Uwitonze Gatete – 
Oslo og DKU–leder Geir Olav Tungland. 
Første vara er Kari Hals Kiserud – Møre 
og Romsdal, andre vara Trond Skogaker 
– Sør–Trøndelag, tredje vara Inger 
Marit Sverresen – Østfold og fjerde vara 
Yngve Bergstrøm – Hedmark.

Karstein Vea, Rogaland, ble gjenvalgt 
til leder av valgkomiteen. Margit Liljan 
Apelthun, Hordaland, ble gjenvalgt som 
komitemedlem, mens Knut Harry Nilsen, 
Vest–Agder, ble valgt inn som nytt 
medlem av valgkomiteen. 

Viktige debatter 
EØS, Schengen og EU var blant temaene 
som ble presentert og debattert. 
Arnstein Fedøy, fylkesleder i Vest–Agder, 
holdt et innlegg der han satte fokus 
på utfordringene knyttet til sikkerhet, 
personer, tjenester og kapital.

Han snakket blant annet om de store 
problemene knyttet til mangelen på 
grensekontroll, det faktum at svære horder 
på tusenvis med mennesker kan vandre 
fritt gjennom hele Europa og kun møte et 
politiet som bare er blitt et trafikkpoliti. 
Dette er en trussel mot vårt demokrati.

– For hva vet vi om hvor mange av disse 
som er potensielle IS–terrorister, sa 
Fedøy. –  Vi vet at de er der. Vi vet bare 
ikke hvor mange som er i hver gruppe.

Han satte videre fokus på trafficking 
og uttrykte stor glede over at PDK er et 
parti som er veldig opptatt av at det må 
gjøres noe.

– Dessverre så fungerer vår Schengen–
avtale i forhold til passfrihet, som et 
hinder for at disse menneskene skal få 
sin frihet, sa han. – For i det øyeblikket 
de har kommet over en svakt bevoktet 
grense, så fratas de passet og kan fraktes 
fritt rundt omkring i dette landet og 
i andre land uten hinder så og si. Vi 
bygger opp under slavehandel.

Vi må samle kreftene 
I alt kom det inn 11 resolusjoner i forkant av landsmøtet. Åtte av dem 
ble vedtatt, med noen forandringer. Enkelte resolusjoner engasjerte 
ekstra, som resolusjonsforslaget fra PDK Nordland, Troms og Finnmark 
om forholdet til Russland. Med endringer og et par strykninger ble denne 
resolusjonen vedtatt med et overveldende flertall.

– Jeg er veldig glad for Russlands-debatten, sa Erik Selle i sin partiledertale.

Han understreket også at det ikke lengre er noen som stiller spørsmål ved 
partiets politiske legitimitet.

– Det er et enormt veiskille. Så nå er det opp til oss, avsluttet Erik Selle til 
rungende applaus. – Nå må vi samle kreftene og vinne valget.   LH

landsmøte med
Forsvaret, ekteskapsloven, barnevernet, innvandring, EØS, Schengen og 
EU var blant de mange temaene som ble debattert da 88 delegater og 
gjester var samlet til PDKs landsmøte 22. – 24. april.

Det nye sentralstyret, fra venstre:  
Tredje vara Inger Marit Sverresen 
(Østfold), leder DKU Geir Olav Tungland, 
styremedlem Gro Fadnes Lønning 
(Hordaland), politisk nestleder Trine 
Overå Hansen, andre vara Trond 
Skogaker (Sør–Trøndelag), partileder 
Erik Selle, organisatorisk nestleder 
Arne Husveg (Rogaland), styremedlem 
Øystein Bjørndal Lund (Rogaland), 
styremedlem Bjørg Sølvi Refvik (Sogn og 
Fjordane) og første vara Kari Hals Kiserud 
(Møre og Romsdal). (Styremedlem 
Natacha Uwitonze Gatete fra Oslo og 
fjerde vara Yngve Bergstrøm fra Hedmark 
var ikke tilstede da bildet ble tatt.) 

Foto: Jostein Skevik
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– Skal det bli en endring, må den komme som resultat av 
endring i opinionen, sa Åsen.

Han la vekt på at vi må begynne med å realitetsorientere oss.
– Vi må altså ha god kunnskap om realitetene, så vi kan ha 

tyngde i våre ord og holdninger, sa Åsen. - Vi må tenke lang-
siktig og vi må forstå at det ikke hjelper å klage, kjefte eller 
være irritert. Vi må forstå at selv om vi har det beste produk-
tet i verden, så hjelper det bare hvis selgeren fungerer!

Han presenterte følgende «salgsmessige» must for PDK 
og alle som ønsker å se en forandring på de dårlige lovene:

– PDK må få frem smilet og humøret! PDK må finne Ja-
språket og bruke det istedenfor «nei»-setningene! Ja til PDK 
som Ja-folk og Glad-folk, sa Åsen.

En lempfeldig prosess
Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt 11. juni 
2008 og trådte i kraft 1. januar 2009. Det var ingen Norsk 
Offentlig Utredning, ingen Stortingsmelding og ingen 
konsekvensanalyse i forbindelse med innføringen av den 
nye loven. Kun Krf og Frp stemte samlet mot, samt enkelte 
representanter for andre partier.

– Den lempfeldige prosessen jeg ble vitne til når det 
gjaldt oppkjøringen til og gjennomføringen av ekteskapsre-
formen, provoserte meg til å gjøre noe jeg aldri før har gjort, 
nemlig skrive bok, sa Åsen. - Tittelen sier hva jeg ønsker å ut-
trykke: «Kjønnsnøytral Ekteskapslov – Pressgruppers Prestisj-
eprosjekt & Politikeres Påvirkelighet»

Ingen reversering eller evaluering
Siden 2008 er det ikke blitt noe av «reverseringen» eller 
«evalueringen» som Krf og Frp hadde annonsert før valget i 
2009. Har først Frp og nå også Krf «gitt opp» motstanden mot 
ekteskapsreformen! Ser loven ut til å ha blitt sementert i sam-
funnet? Har endatil Den norske kirke nå formelt akseptert det 
«kjønnsnøytrale ekteskapet»!

Noen år senere satte Åsen i gang med enda et bokprosjekt. 
Hensikten med den boken var å tydeliggjøre det ansvaret politik-
erne på Stortinget har for at de vedtok et lovverk som gjør barn 
farløse (uten at barna er blitt spurt om de synes det er ok). Bokens 
tittel er: «HOVEDANSVARLIG for Politisk Planlagt FARLØSHET»

– Den kjønnsnøytrale lovreformen bygger på et meget 

spinkelt grunnlag, konkluderte Åsen. - Ikke bare er den 
resultat av slett politisk behandling, den har i tillegg verdi og 
betydning kun for en forsvinnende liten minoritet på om-
kring 1% ! Dessuten bygger den på løgn som står imot både 
fornuften, naturens tale og Guds Ord.

du er superviktig!
Uansett hvem du er som leser dette, et PDK-medlem eller en som har fått bladet i hendene med 
oppfordring om å lese for å bli kjent med vår politikk og hva vi til enhver tid jobber med, så skal du 
vite at du er superviktig, høyt elsket og verdifull.  

D
et er vår største overbevisning at alle mennesker er like verdifulle, skapt med en 
hensikt, og vi vil jobbe for at akkurat du skal få leve et liv i frihet og trygghet, i 
Norge. Dette bladet er et viktig redskap for å formidle akkurat det, at vi vil det 
beste for alle, og at vi tror Bibelen er det beste fundamentet for å forme en politikk 

som gjør at alle kan leve et godt liv. 
For å få ut bladet trengs det imidlertid penger, og flere av våre medlemmer har virkelig 

tatt dette på alvor og bidrar. Det er helt avgjørende. Takk til deg som gir 200 kroner, 300 
kroner og andre beløp. Ditt bidrag er superviktig!

En kjempestor takk også til dere som annonserer i bladet. Nå er vi virkelig på god vei 
til å få en forutsigbar økonomi i bladet. Det er et absolutt mål og noe vi skal og vil lykkes 
med. Bladet skal ut minst seks ganger i året. Det skal vi få det til. Sammen skal vi lykkes. 
Det er viktig å få ut bladet, fordi: «Vi har de beste løsningene på det beste grunnlaget i 
verden,» slik partileder Erik Selle uttrykte det i sin tale til landsmøtet.

Jeg vil også oppfordre deg til å spre det glade budskapet om at alle som ønsker 
det nå kan tegne et abonnement på bladet. Kr. 299,- er prisen for seks nummer i året. 
Merk deg at dette ikke gjelder deg som er medlem av partiet. Alle som er medlemmer 
av PDK vil få bladet tilsendt. Har du betalt medlemskontingenten så er PDK-magasinet 
en del av pakka. 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. Det at superviktig at du sprer dette budskapet.

Takk til alle for det dere er og gjør. La oss tale vel om hverandre, heie på hverandre og holde 
hverandre oppe i bønn. La oss være et annerledes parti med det beste for land og folk i fokus!

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

redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

barnets rette mor?
Det kom to nybakte mødre til Kong Salomo – med bare ett barn!  
Begge ville ha den lille, men hvem var barnets rette mor?   

Det utenkelige hadde skjedd: Den ene av de to damene hadde ligget ihjel sitt eget 
nyfødte barn. I sin fortvilelse bestemmer hun seg for å stjele sin venninnes barn, og bytter 
sin egen døde baby mot hennes levende. Det lar seg naturligvis ikke gjennomføre, og 
saken havner i retten. Begge hevder hårdnakket at barnet er deres. Men hvem er barnets 
rette mor? Kongen er øverste myndighet, og må finne en løsning. 

Du kjenner historien: Salomo truer med å dele barnet i to med et sverd, og gi en halvpart til 
hver. Den ene damen er glad til. Den andre kaster seg for kongens føtter, og ber for barnets liv: 

Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa:  
«Vær så snill, min herre! Gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke!» (1 Kong 3, 26)

Salomo kjente igjen kjærligheten, og gav henne gutten. Og dette er fortsatt visdom fra 
Bibelens Gud: Den som gladelig ser barnet splittet i to, er ikke den rette. Barnets rette mor 
elsker den lille mer enn noe annet, og vil gjøre alt for å beskytte det gryende livet. Selv 
om det skulle bety å oppgi egne drømmer og forhåpninger, og om nødvendig gi slipp på 
retten til å ha rett. 

Mikael Chr. Leirgul

– Ingen quick-fix 
for ekteskapsloven
– Det finnes ikke noen «quick-fix» måte å 
endre den nye ekteskapsloven på og alt som 
følger med den, sa Øystein Åsen, daglig leder 
i foreningen Barn og Foreldrerett, da han 
åpnet landsmøtehelgen fredag med foredrag 
om Ekteskapsloven siden 2008 og hva vi kan 
gjøre for å forandre den.

 Øystein Åsen, daglig leder i foreningen Barn og Foreldrerett,
 og partileder Erik Selle.

Fakta
Antall ekteskapsinngåelser totalt i 2014 var 22 887. Antallet 
homofile «ekteskapsinngåelser» totalt i Norge i 2014 var 269. 
Litt enkel matematikk: 269 : 22 887 = 0,0117. Det var altså 
1,17 % av landets befolkning som hadde glede og nytte av 
ekteskapsreformen i året 2014. Tallene for de tidligere årene ligger 
på samme nivå.

Hvor mange prosent vier seg i Den norske kirke? Antallet for 2014 
er 8006. Litt enkel matematikk igjen: 8006 : 22 887 = 0,349 
Det var altså 34,9 % av dem som giftet seg i 2014, som valgte 
kirkelig vielse.

Enda litt mer matematikk: Antall kirkelig inngåtte ekteskap 
utgjorde 34,9 % i 2014. Antall «likekjønnede ekteskap» utgjorde 
1,17 % av totalt antall. Beregner vi 1,17 % av de 8006 kirkelige 
vielsene, får vi tallet 94.

Nå kan et par hundre nordmenn få sine rettigheter hvert år. 
At kirken splitter seg selv, at den skiller lag med hovedstrømmen i 
den verdensvide kirke og at det til sammenlikning var over 11 000 
som meldte seg ut av kirken i 2014, det må være en underordnet 
bagatell!
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Partiet De Kristne oppfordrer regjeringen og 
Forsvarssjefen til å vedta følgende tiltak for forsvaret:

PDK vil gi honnør til forsvarssjef admiral Haakon Bruun-
Hansen for hans tydelige tale om konsekvensene for 
Norges forsvarsevne ved å fortsette dagens underfinan-
siering av Forsvaret. 

Vår øverste militære leder og politikernes fremste faglige råd-
giver har gitt en klar føring. Forsvaret har et merbehov på 180 
milliarder kroner over 20 år for å opprettholde et minimumskrav 
av nasjonal forsvarsevne. Det er PDKs syn at dette beløpet skal 
tildeles Forsvaret, og vårt primære råd til regjeringen er å tilføre 
umiddelbart 10 milliarder til forsvarssjefen og deretter lage en 
plan over 20 år for å oppfylle målet. I tillegg trenger Heime-
vernet 300 millioner kroner snarest for å kunne opprettholde 
trenings- og aktivitetsnivået ut 2016. 
 
«Aldri mer 9. april» sies det ofte. Problemet var faktisk 
ikke 9. april. Problemet var forsvarspolitikken som ble 
ført gjennom hele 30-tallet.  
 
Viljen til å prioritere Forsvaret led også den gang av en blåøyd 
sikkerhetspolitisk naivitetslinje. Neville Chamberlain ledet an i 
en naiv sikkerhetspolitisk virkelighetsforståelse i forhold til Hit-
ler, og Arbeiderpartiets romantiske røtter med sovjetkommunis-
men og drømmen om en sosialistisk internasjonale hindret dem 
i å bygge et norsk forsvar. Ja, tiden var jo preget av de brukne 
geværs politikk. Norge fikk en brutal lærdom i at fred og frihet 
verken skapes eller trygges gjennom fravær av forsvarsevne.

Forsvaret er en forsikringspremie som må betales jevnlig. Polisen 
utbetales helst aldri, men den dagen ulykken rammer er det 
katastrofalt om premien ikke er betalt. Forsvaret spiller en viktig 
rolle for det sivile samfunnet både i fred, krise og krig. I en tid 
med stor sikkerhetspolitisk usikkerhet og med et meget kom-
plisert trusselbilde, er Forsvarets operative evne viktigere enn 
noen gang. Dette er ikke en knapp man kan skru av og på. Det tar 
10 år å utdanne en dyktig kompanisjef, og når man legger ned 
avdelinger, eller trener dem dårlig, tar det lang tid å bygge opp 
igjen denne kapasiteten. Forsvarets planlegningshorisont må 
derfor med nødvendighet være lengre enn politikernes valgkam-
phorisont. Forsvaret skal også være en ressurs i den totale nas-
jonale kapasitet for å håndtere beredskap og sikkerhet, og sam-
handlingen med et godt og utrustet operativt politi, sivilforsvar, 
rednings- og brannsikkerhetsetater må styrkes og ikke svekkes. 
Dette må prioriteres, trenes på og holdes jevnlig vedlike. Nå må vi 
lære av historien: Aldri mer 30-tallets brukne geværs politikk.

PDK minner om NATOs kollektive ambisjon i 2014 om at fors-
varsbudsjettet i de enkelte medlemsland bør utgjøre 2% av BNP.  
Dette bør være et veiledende mål for Norge. USA har trygget 
Europa gjennom snart 100 år. For evig skal vi være takknemlig 
for Marshallhjelpen, forhåndslagring og amerikanernes vilje til 
å prioritere forsvarsmakt som bærebjelke i NATO. Nå lider USA 
under en enorm gjeldsbyrde, og det sier seg selv at et rikt land 
som Norge må ta mer ansvar for eget forsvar. Dette er ikke tiden 
for å selv danse rundt gullkalven, mens andre betaler forsi-
kringspolisen vår. NATOs målsetting må realiseres i Norge innen 
2025, men prioriteringene må tydeliggjøres nå før vi mister flere 
kapasiteter som det blir enda dyrere å bygge opp igjen. Derfor 
vil PDK stille 10 milliarder til disposisjon for forsvarssjefen umid-
delbart, og øremerke ytterligere 300 millioner til Heimevernet i 
2016. Vi må definere forsvarsbudsjettet ut fra forsvarets behov. 
Forsvarsviljen synes å være sterkere i folket enn blant politikere, 
og derfor må vi nå forankre en langsiktig 
forsvarsplan i en forsvarsvilje og evne i 
befolkningen. 

Et bredt politisk forlik må på 
plass, og forsvarvenner i 
alle partier oppfordres til 
å ta initiativ i sine respe-
ktive partier. Dette er en 
typisk tverrpolitisk sak. 
Fra Haakon Lie til Kåre 
Willoch, her oppfordres 
Arbeiderpartiet og 
Høyre til å ta opp arven 
etter sine beste forsv-
arspolitikere og gjennom-
føre en nasjonal dugnad for 
fortsatt frihet og fred. Forsva-
ret er sammen med en realistisk 
og god sikkerhetspolitisk linje vår 
fremste og siste trygghetslinje 
for nasjonen.

Erik Selle 
partileder

Forsvaret 
i en skjebnetime
Partileder Erik Selle sendte i slutten av mai brev til forsvarsminister 
Ine Marie Eriksen Søreide (H) på vegne av PDK. Her kan du lese hva han skrev:

Gjenopprette HV-016 som en 
gripbar og dyktig avdeling 
som kan brukes både som 
terrorberedskap og under 
Heimevernets territorielle 
ansvar. Samhandling med 
politiet må kreves og øves. 
Behovet som lå til grunn 
for opprettelsen av denne 
kostnadseffektive og 
svært gode avdelingen er 
fremdeles gjeldende, og nye 
trusselmomenter gir ytterligere 
grunn til å ha denne type 
avdeling i storbyene.

Opprettholde Sjøheimevernet.

 Videreføre 
Kystjegerkommandoen.

Fullverdig maritim 
overvåkningskapasitet 
videreføres.

Styrke ubåtvåpenet og øke 
antall MTBer.

Opprettholde HV-11.

Brigade Nord videreføres 
med minimum tre 
manøverbataljoner.

Forlegge de nye jagerflyene på 
minimum 3 baser.

FLO underlegges forsvarssjefen 
som styrer det totale budsjettet 
for forsvarssektoren.

Gjenopprette Forsvarets 
overkommando og flytte 
forsvarssjefen med hans stab ut 
av departementets skygge.

Etablere en transport-
helikopterskvadron til hurtig 
forflytning av infanteri og HVs 
avdelinger.

Fjerne verneplikten for kvinner, 
og fullt utnytte verneplikten 
for gutter gjennom 6 måneders 
HV tjeneste med overføring til 
Heimevernet eller hærreserven. 
Alle jenter som frivillig søker om 
det tas inn til sesjon på lik linje 
med gutter.

Styrke norsk luftvernkapasiteter.

Unngå NATO-øvelser i Finnmark, 
og utøve dette i Troms. 

Gjenopprette garnisonen i 
Porsanger med infanteri- og 
jegerkapasiteter.

Styrke garnisonen i Varanger.

Etablere elektronisk overvåkning 
av alle norske grenseoverganger.

Etablere et utvalg som kan 
tenke nytt om samhandling 
mellom politi og forsvar i 
terrorberedskap i Norge slik at 
vår totale kapasitet kan best 
utnyttes.

Avvikle mellomfaktureringen 
i Forsvaret, og terminere 
overskuddstenkningen i 
budsjettet på avdelingsnivå. 
Vi er alle på ett lag, og denne 
markedsvirksomheten på 
avdelingsnivå gir både en feil 
anvendt arbeidsbelastning og 
gir seg utslag i mange dårlige 
økonomiske resultater.
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BJØRN ENGEN BRØYTING & TRANSPORT AS

Vi laster opp og 
kjører bort jord, 
stein, pukk og grus i 
Grimstad og Arendal.
Ring i dag på 
tlf. 95142965
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“Vi må ha et fakta-
ledet barnevern”

I vårt brev drøfter vi både den spesifikke 
saken som pågår i Naustdal, og kommer 
med generelle betraktninger og konkrete 
forslag for barnevernet i Norge videre.

PDK ba ministeren om umiddelbart å opprette en 
uavhengig kommisjon som kan se på alle saker 
i barnevernet som foreldre og barn ønsker å 
gjenoppta. Barneminister Solveig Hornes svar er at 

regjeringen har besluttet at Statens helsetilsyn får i oppdrag 
å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om 
omsorgsovertakelse.

PDK er glad for den iboende erkjennelse i kritikken mot 
barnevernet, og behovet for å gjennomgå praksis og 
beslutninger. Likevel vil vi hevde at dette er et for veikt svar.

PDK erkjenner selvsagt behovet for et godt fungerende 
barnevern som har tillit i befolkningen, og hvor barn som 

lider under vold, overgrep og i rusbelastede hjem blir 
ivaretatt. Kritikken dokumentert i vårt brev er dog av en slik 
alvorlig karakter at vi ber regjeringen ta enda tydeligere grep.

Alarmklokkene har gått hos svært mange som jobber inn 
mot barnevernet, og rop om hjelp og fortvilelse fra mange 
barn og foreldre om barnevernets tvungen inngrep er for 
mange og for hjerteskjærende til at vi kan overhøre dem. 
Der synes å være en ukultur i deler av barnevernet og 
eksistensen av et lukket system som selvbekrefter initielle 
valg er tydelige. Vi må ha et faktaledet barnevern og ikke et 
ideologisk ledet barnevern. 

Naustdalsaken og historien om «glassjenta» i Stavanger 
Aftenblad er så rystende og rammer tilliten til barnevernet 
på en så alvorlig måte at byråkratiske langsiktige generelle 
betraktninger ikke er godt nok. Her må ministeren ta personlig 
ansvar for å få gjenopprettet tilliten til en etat som trenger å 
bli langt mer gjennomsiktig og kvalitetssikret enn i dag. 

Vi trenger et ydmykt og godt barne- og familievern i 
Norge. Tilliten til etaten er i dag sterkt skadet både i inn- 
og utland. En gjennomgripende reform må på plass, og 
familien må settes i fokus med det biologiske prinsipp og 
minste inngripens prinsipp som gjeldende.

 
Barnevernsledere i hver kommune kan ikke gjemme seg bak en 
byråkratisk mur. En fungerende og uavhengig ankeinstans må 
være tilgjengelig for berørte parter, og før omsorgsfratakelse 
kan gjennomføres bør barnevernet ha en juridisk beslutning 
i ryggen. Det kan gjøres ved å ha dommere organisert i en 
vaktordning som er tilgjengelig for barnevernskontorer 24 
timer i døgnet. Mens vi diskuterer traumatiseres hver dag barn 
og foreldre som er ofre for feil beslutninger.

PDK takker for svar fra Solveig Horne og er glad for et skritt i 
riktig retning, men dette er langt fra nok for å gjenopprette 
tilliten til en etat med enorme fullmakter.

Erik Selle   
partileder

ID IPSUM VIVA

PDK sendte 5. mars et åpent brev til barneminister 
Solveig Horne, og mottok svar på dette brevet fra 
ministeren datert 18. mai. Her er Erik Selles kommentar til ministerens svar.

«Stop Barnevernet», roper de med ulik aksent i Romania, USA, Australia, Canada, 
England, Spania og mange andre land. De går i tog og demonstrerer mot det som de har 
hørt om som en skummel institusjon i det kalde nord som kidnapper barn. Overdriver 
de utenlandske demonstrantene? Kanskje - i noen sammenhenger, men det er en 
kjensgjerning at i mange kommuner er det eksempler på at Barnevernet har ødelagt mye.

Saken i Naustdal, der fem barn ble hentet av Barnevernet uten 
forvarsel, har satt sterke følelser i sving både nasjonalt, og 
ikke minst internasjonalt. Mange stusser over at de bruker det 
norske ordet «Barnevernet» i demonstrasjonstogene sine. Men 

sannheten er at ofte har de ikke noe lignende å sammenligne med i 
sine egne land. Vibeke Løkkeberg, som har bodd lenge i Italia (og som 
vi forøvrig ikke har så mye politisk til felles med ellers), deltok nylig i en 
debatt om Barnevernet på NRK. Hun sa det ville vært helt uhørt i Italia 
om staten grep inn og tok barna fra en familie, selv om de hadde blitt 
utsatt for klaps på baken eller lignende. Der står familien så sterkt, sa 
hun, at det ikke ville blitt akseptert.

Men i Norge har det vokst frem en tankegang om at det er staten som 
egentlig eier barna. Foreldrene får bare beholde dem dersom de er 
kvalifiserte. Det finnes til og med eksempler der mor er blitt fratatt 
egne barn, men godkjent som fostermor. Det sier litt om de absurde 
motsetningene her. 

Barnevernet gjør mye godt, og solskinnshistoriene 
er mange. Men det er slett ikke alltid at et barn får 
det bedre etter at Barnevernet har grepet inn, og 
da er jo hele vitsen vekke. Partiet De Kristne vil øke 
rettssikkerheten for barn og familier for å unngå at barn 
fjernes ved hastevedtak når de aldri skulle vært separert 
fra foreldrene. I en straffesak er du uskyldig til det 
motsatte er bevist. Det burde gjelde i barnevernssaker 
også. Barna er det kjæreste vi har, og ingen kan få verre 
straff enn å fratas sine egne barn.

PDK vil også endre navnet på Barnevernet til Familievernet. Bare når vi ser 
familien som den naturlige enhet unngår vi en kunstig interessekonflikt 
mellom barna og staten på den ene siden og familien på den andre. Fam-
ilievernets oppgave må være å trå til med praktisk hjelp og veiledning til 
familier som har det vanskelig. Som hovedregel har barn det best når de 
får vokse opp med sin mor og far. Bare i unntakstilfellene, der det er rus, 
vold og omsorgssvikt, kan det bli tale om å plassere barn i fosterhjem.

En stemme til PDK er en stemme til familien!

Barnevernet - skrekk og gru?

“I Norge har det vokst 
frem en tankegang om 
at det er staten som 
egentlig eier barna. 
Foreldrene får bare 
beholde dem dersom 
de er kvalifiserte.”

Trine Hansen
politisk nestleder
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ALT av pumper, ventiler og koblinger! 

Dryppvanning og vanningsmaskiner. 

Sees på stand nr. E02-04 ! 

Vi må bedre og sikre vilkårene for ytringsfriheten 
som vi mener er grunnlaget for et åpent, fritt og 
trygt demokrati. Det må videre legges til rette for at 
ytringsfriheten ikke går på bekostning av gruppers 

og individets egen tro- og samvittighetsfrihet.

Slik formulerte og konkluderte DKUerne noen av sine tanker 
om dette temaet da de var samlet til landsmøte på  hotel Oslo 
2. april. 

Engasjerte og fulle av pågangsmot 
De engasjerte DKUerne er foreløpig ikke så mange, men 
til gjengjeld fulle av pågangsmot. Tilstede på landsmøtet 
var DKU-leder Geir Olav Tungland, Elisabeth Hser, Runar 
Antonsen og Odd Harald Reme.

Geir Olav Tungland holdt et innlegg om hvorfor det er viktig 
med kristen politikk. Invitert taler var partileder Erik Selle 
som snakket om veien videre. 

Landsmøtet vedtok at Geir Olav Tungland samler et nytt 
fungerende styre. Det nye styret består av: leder Geir Olav 
Tungland (Oslo), Trym Selmer Simonsen (Hordaland), Runar 
Antonsen (Vest-Agder), Odd Harald Reme (Vest-Agder), Per 
Kristian Jacobsson (Østfold) og Elisabeth Hser (Oslo). 

Viktige saker 
DKU viderefører PDKs verdikonservative linje, med tydelig 
støtte til staten Israel. De vil kjempe for menneskerettigheter 
ved livets begynnelse, det vil si unnfangelse. De ønsker seg 
også en innvandringspolitikk utarbeidet av medlemmer med 
bakgrunn fra andre land hvor det blant annet legges til rette 
for at alle innvandrere skal lære seg norsk og forstå norsk 
kultur, norske verdier, norske normer og norsk historikk.

DKU mener det er viktig å kjempe for at fellesskolen blir 
et bedre sted å være og kom frem til at det må gjøres en 
grundig gjennomgang av pensum, og sikre faglig og faktisk 
kvalitet og fremleggelse av innholdet. Plausible forklaringer 
skal fremstilles som plausible, og ikke faktiske. DKU vil også 
at nestekjærlighet skal tilbys som valgfag på alle skoler, hvor 
innholdet har fokus på praktisk og sosial hjelp og bistand 
lokalt, gjerne i samarbeid med kommunens egne instanser 
eller frivillige og ideelle organisasjoner.

Geir Olav Tungland håper at langt flere ungdommer vil 
engasjere seg politisk i tiden som kommer.

– Det å engasjere seg i politikk er et av de største utrykkene 
for frihet vi har og uten tvil en arena hvor man virkelig kan 

bety en forskjell, sier han. - I dag blir store deler av det norske 
samfunnet mer og mer gjennomsyret av moralrelativisme 
som søker å bryte ned de stabile og holdbare kristne 
verdiene. Et samfunn som blir moralrelativistisk er et 
selvutslettende samfunn uten grunnmuren som skal til for 
å bygge en solid og trygg fremtid. Derfor er den kristne 
ungdommen i stadig større grad viktig for politikken i Norge. 

De unge må bli hørt 
Tungland understreker at kristen ungdom, som all annen 
ungdom, er med på å påvirke samfunnet med de liv de lever 
og som meningsbærere. Dersom Norge og lokalsamfunnet vi 
bor i skal bli et godt sted å være, som tilrettelegger for frihet 
og trygghet, må alle stemmer høres. Kristen ungdom har i 
kraft av sine bestandige verdier en særlig viktig stemme i å 
fremme samfunnsbærende og progressive løsninger for de 
utfordringer vi står i. 

– DKU er en arena hvor vi tilrettelegger for at unge 
medlemmer i PDK får en arena til å fremme sine meninger, 
løsninger på problemer, og være med å påvirke i det politiske 
landskapet, sier Tungland. - Man når de unge ved selv å lytte 
og ta på alvor de innspill som kommer, uten å umyndiggjøre 
eller marginalisere, og ved å selv være engasjert og gi rom til 
andres engasjement.

Lisbeth Hoskuldsen

Engasjerte ungdommer
for et bedre Norge
Ytringsfrihet og livssynsfrihet, holistisk Israel-
politikk og objektivitet i grunnskolen var 
noen av temaene på dagsorden da De 
Kristne Ungdom var samlet til landsmøte i 
begynnelsen av april.

DKU-styret fra venstre: Trym Selmer Simonsen, leder Geir Olav Tungland, Per 
Kristian Jacobsson og Odd Harald Reme. (Runar Antonsen og Elisabeth Hser var 
ikke tilstede da bildet ble tatt.)
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– De store utfordringene, 
slik jeg ser det, er knyttet 
til sikkerhet, bevegelse av 
personer, tjenester og kapi-
tal, sa Fedøy.

– Det som tilsynelatende er 
utelatt i mange sammen-
henger, er hvilken betyd-
ning det har for et land å 
fjerne de funksjoner en nas-
jonalstat som stat er tenkt 
å ha. Det ser ut til å ha en 
langt større innvirkning på 
hvordan vi tenker om ting, 
enn det som har vært de-
battert til nå. Med en gang 
man bygger ned måten man tenker om seg selv, som en nas-
jon bygd på kristne verdier, så får det konsekvenser. Vi har sett 
hvor kraftig dette påvirker i hvilken grad man ønsker å op-
prettholde suverenitet i eget land, styring av egne lover, som 
kriminalitetslover, og hvordan det skal håndheves og hvordan 
man ønsker å stå imot ytre trusler. Dette er en alvorlig trussel 
ikke bare mot EU og EU–land, men også de som befinner seg i 
grenselandene og har disse EØS–avtalene som Norge har. 

Skamløs hastebehandling 
Et godt eksempel på dette er den skamløse hastebehandling 
Frp ved Siv Jensen sammen med Høyre gjør nå i styring av 
hele den norske bank og finansinstitusjonen. De ønsker å 
slutte seg til EUs omfattende organer for tilsyn med og reg-
ulering av finansmarkedene. Dette betyr i praksis at EU sin 
finanspolitikk skal blåkopieres og reguleres av EN mann i EU. 
For å omgå Grunnloven sin krav ved suverenitetsavgivelse, 
vil avtalen formelt være mot ESA/EØS og i stedet skal ESA i 
utgangspunktet få utkast til vedtak fra EU og kopiere dem. 
Frp ønsker også å legge tilsyn og regulering av telekom–, 
energi– og datasektorer til ESA også. Dette er uaktuelt, siden 
vi tydelig har sagt nei til EU. 

Ja til grensekontroll  
Vi ser det også i forhold til grensekontroll og hvordan det 
har sviktet fullstendig i den migrasjonskrisen vi har hatt. Når 
svære horder på tusentalls av mennesker kan vandre fritt 
gjennom hele Europa, der politiet plutselig bare blir et trafik-
kpoliti, så illustrerer det veldig godt den situasjonen vi har 
kommet opp i. Dette er en trussel mot vårt demokrati. For 
hva med de i disse flokkene som er potensielle IS–terrorister? 
Vi vet at de er der. Vi vet bare ikke hvor mange som er i hver 
gruppe og hvordan de oppfører seg. 

Åpne grenser  
og trafficking 
Et annet stort problem, når 
det gjelder flytte av person, 
er trafficking, slavehandel, 
som aldri har vært større 
enn akkurat nå. Det har vært 
oppe som et tema også før, 
og jeg er veldig glad for at vi 
er et parti som er veldig opp-
tatt av at dette er forholdet 
som det må gjøres noe med. 
Dessverre så fungerer vår 
Schengen–avtale, i forhold til 
passfrihet, som et hinder for 
at disse menneskene skal få 
sin frihet. For i det øyeblikket 

de har kommet over en svakt bevoktet grense, et eller annet sted, 
så fratas de passet. De fraktes så fritt rundt omkring i dette landet 
og alle andre land, og mangel på pass gjør da at de ikke kan reise 
igjen. Vi bygger i praksis opp under slavehandel og sexhandel. 
Det kan vi ikke være bekjent av. Vi har et ansvar overfor disse. 

Skeiv konkurranse 
Også når det gjelder tjenester så foregår det ganske mye som 
vi ikke kan være bekjent av. Det er blitt en skeiv konkurranse 
i dag, for de vilkår som vi stiller i landet ikke blir oppfylt. Det 
gjelder mest det som har med bygg og anlegg å gjøre, og 
langtransport. Hvordan er det overhode mulig å sende trailere 
til dette vinterlandet med blankslitte dekk og uten en enste 
kjetting? Det illustrerer hvordan vi håndterer problemet. 
For her skulle jo noen ha gjort en jobb og stoppet disse på 
grensen. Vi ser også at kriminell virksomhet i stor grad følger 
med byggevirksomhet. De har blant annet investert stort i 
bygg og anlegg. Her foregår det en enorm hvitvasking av 
penger, og selv om vi har bedt om å få innsyn i lønnsslipper fra 
arbeidere som kommer fra utlandet, så har de allikevel vært 
pent nødt til å betale tilbake til sine representanter når de 
kommer til sitt hjemland. Vi har ikke kontroll på det som skjer. 

Flere EU–lover 
Og det siste jeg har lyst til å si noe om er i forhold til tjenester, 
det vil si lover. Det er sånn at vi nå er underlagt en hel del lover 
som blir tredd ned over oss. Og jeg synes det er et paradoks at 
Norge er det flinkeste landet i hele EU med å innføre EU–lover. Vi 
er kjappere enn EU–landene. Og hvordan henger det sammen? 
Det er ingen tvil om at det finnes mange krefter på Stortinget i 
dag som ønsker at vi skal være en del av EU. Men det er et prob-
lem. Det kan best illustreres med siste endring i Byggesaksfor-
skrift (SAK16), at hele den lokale forankringen i at man skal søke 
om en ansvarsrett, og si at jeg er kvalifisert for denne jobben, 

nasjonalstaten
Nasjonalstaten Norge står overfor store utfordringer knyttet til sikkerhet, bevegelse 
av personer, tjenester og kapital. Dette ble belyst da fylkesleder i Vest-Agder, Arnstein 
Fedøy, holdt innlegg om EØS, Schengen og EU under landsmøtet.

her er mine papirer på at jeg kan det, er 
per i dag helt vekke. Fra og med 1. januar 
2016 er det ingen som krever at du skal 
ha en godkjenning for å drive med ditt 
fagområde, hverken sentral godkjenning 
eller lokal godkjenning for å holde på 
med bygg og anlegg. Dette grunnet dom 
mot oss i EFTA–domstolen. Dette med-
fører at det kommer helt andre krav til 
oss i forhold til en formell utdanning, der 
realerfaring blir borte. Det er bare en av 
konsekvensene. 

Kontrollsamfunnet 
Videre må jeg ta et punkt om kapital. Til å 
begynne med så fungerte hele dette fi-
nansmarkedet som en fin hvitvaskingsme-
tode, men det begynner etter hvert å min-
ske. Vi ser nå at overvåkingssamfunnet, 
som er varslet gjennom Bibelen, er i ferd 
med å komme på plass. Panama–avslørin-
gene er et av flere tegn på det. Vi går inn i 
kontrollsamfunnet om vi vil det eller ikke.

Ap.gj. 17:26 forteller om Guds plan.  
«Av ett menneske har han skapt alle fol-
keslag. Han lot dem bo over hele jorden, og 
han satte faste tider for dem og bestemte 
grensene for deres områder». 

Men det vi av og til glemmer er det påføl-
gende verset og der står det følgende: 
«Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, 
om de kanskje kunne lete seg fram og finne 
ham. Han er jo ikke langt borte fra en en-
este av oss». 

PDK sin politikk har da som utgangspunkt 
å sørge for at landet styres godt og trygt, 
slik at folk kan søke Gud. 

Det viktigste poenget mitt er at jeg 
mener tiden er overmoden for å bytte 
ut «evaluere EØS–avtalen» som det står i 
PDKs program, med avslutte EØS–avtalen 
(Nei til EØS) og bytte denne ut med gjen-
sidige avtaler.

i oppløsning
og snikinnmelding i EU

I Ham
Reidun Songe, bønnekoordinator i PDK, 
er ute med sin helt ferske bok, I Ham, 
med oppmuntrende og inspirerende 
tanker og ord knyttet til bibelvers og fylt 
med vakre kunstverk hun selv har malt.

Pris: kr. 298,- + porto
Bestilling: Tlf. 480 02 886
E-post: rsonge@broadpark.no

Kun 298,-

Arnstein Fedøy
leder PDK Vest-Agder
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Der menn føder barn 

1. Å løsrive kjønn fra biologi på 
generelt grunnlag, slik denne loven 
gjør, er en dyptgripende revolusjon og 
et paradigmeskifte i vår kultur. Lovens 
prisverdige hensikt er å hjelpe den lille 
gruppen av mennesker som sliter med 
dyptgripende transseksualisme. (De 
utgjør en brøkdel av én promille av be-
folkningen, trolig færre enn 1 av 5.000.) 
Men loven vil samtidig endre samfun-

nets språklige, juridiske, kulturelle og 
sosiale forståelse av kjønn for all  
framtid. Loven er derfor dypest sett  
en radikal, ideologisk reform.

2. Lovens § 6 (se ovenfor) vil få vidt-
rekkende følger på mange samfunns-    
arenaer. Loven vil på ulike måter 

 
påtvinge norske borgere en kjønnsfor-
ståelse som strider mot manges dyp-
este overbevisning. Samvittighetsfri-
heten vil komme under press når man 
i framtiden kan bli anklaget for å krenke 
andre fordi man er skeptisk til juridiske 
menn som føder barn, samt tallrike andre 
utslag av den nye kjønnsideologien.

3. Skoler og barnehager er en viktig 
arena for statens påvirkning. Alle barn 
vil i framtiden få undervisning som 
alminneliggjør kjønnsskifte, oppløser 
kjønnskategoriene og skaper tvil om 
eget kjønn. På bakgrunn av statens 
radikale kjønnsideologi har foreldre 
grunn til å være urolige for at den nye 
loven vil skape økt kjønnsforvirring og 
eksperimentering hos barn og unge.

”Vidunderlige nye Norge”:

Fødselskjønn og juridisk kjønn
1. Ved fødselen blir barn registrert som gutt el-
ler jente – på grunnlag av kjønnsorganene og fordi 
gutter og jenter er genetisk forskjellige: Gutter har 
XY-kromosomer i alle kroppens celler, jenter har XX-
kromosomer.Juridisk blir barna ført inn i Folkeregisteret, 
og de får et personnummer som også angir kjønnet.  

2. Den nye loven vil gjøre det prinsipielt mulig for 
alle som ønsker det, å skifte juridisk kjønn – altså å 
endre kjønnet som er registrert i Folkeregisteret, i 
personnummeret og i passet. Man skifter kjønn ved 
å skrive under på en egenmelding og kan gjøre 
det så ofte man vil. I praksis blir det enklere å skifte 
kjønn enn å skifte navn.  
3. De som endrer sitt juridiske kjønn får de samme 
rettigheter og plikter som alle andre med samme juri-
diske kjønn, selv om de fortsetter å ha den kroppen de 
ble født med. Den nye loven krever ingen rådgivning, 
ingen medisinsk diagnose, ingen behandling eller 
kjønnsoperasjon for å skifte kjønn. Alt som kreves,  
er personens subjektive følelser, et ønske om å 
skifte kjønn og en underskrift.

Hensikt og uansvarlighet
1. Loven om endring av juridisk kjønn har til 
hensikt å bedre livskvaliteten for mennesker som 
sliter med transseksualisme, altså opplevelsen 
av å være født i ”feil kropp”. Mange har  pro-
blemer og trenger hjelp, så intensjonen er god. 
Men denne loven krever verken henvisning eller 
behandling. Den åpner for å skifte til nytt juridisk 
kjønn helt uavhengig av helse- og omsorgstjenesten.  
 
2. Er denne nye loven en nødvendig og god løs-
ning? Her er noen grunner til at svaret er Nei: 
• Saksbehandlingen i en så omfattende og radikal 
lov har vært uansvarlig: Ingen offentlig utredning, 
ingen stortingsmelding, ingen konsekvensanalyse, 
ingen bred offentlig debatt. Hastverket er påfallende.

• Loven forutsetter at skifte av juridisk kjønn skal 
skje ved kun å signere en egenmelding. 

• Loven krever ingen kontakt med lege eller helse- 
vesen, ingen rådgivning, behandling eller oppfølging. 

• Fordi konsekvensanalysen mangler, finnes det 
mange viktige spørsmål som ikke er utredet, f.eks. 
ulike typer misbruk av loven.

 Vidtrekkende konsekvenser

Stiftelsen MorFarBarn,  Postboks 8253,  4676 Kristiansand 
Konto: 3000.22.70028  •  post@morfarbarn.no  •  Tlf 99 23 23 54  •  www.MorFarBarn.no  

I begynnelsen av juni i år vedtok Stortinget en ny lov om endring av juridisk kjønn. 
I partiprogrammene som regjeringspartiene Høyre og FrP gikk til valg på i 2013, står det ingenting om endring av juridisk kjønn.  

Likevel var det disse to partiene som frontet loven. Kun KrF og SP stemte mot.   
Loven er meget radikal og vil på sikt endre kjønnsforståelsen i hele samfunnet. 

Departementets merknader til § 6 i den nye loven inneholder følgende utsagn: 

”Dette innebærer blant annet at en juridisk mann kan være i stand til å føde barn.” 
”Reglene skal gjelde tilsvarende for menn som føder.”

Sitater fra 
Lov om endring av juridisk kjønn:

§ 1 Definisjon
”Med juridisk kjønn menes det kjønnet  
en person er registrert med i Folkeregisteret.”

§ 4 Endring av juridisk kjønn for barn
”Barn som har fylt 16 år kan selv søke om 
endring av juridisk kjønn. 

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring  
av juridisk kjønn sammen med den eller de som 
har foreldreansvar for barnet.”

§ 5 Behandlingen av søknader om å 
endre juridisk kjønn
”Søknader om å endre juridisk kjønn behandles  
av skattekontoret (folkeregistermyndigheten).”

§ 6 Rettslige konsekvenser av å endre 
juridisk kjønn
”Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved 
anvendelsen av andre lover og forskrifter.”

– Det var stort å få hilse på kongen, sier 
Ivar Dahle.  – En «once in a lifetime» 
opplevelse.

Ivar har gjennom en årrekke gjort en 
pionerinnsats og ulønnet innsats for 
Estlandsforeningen Midt-Norge. Han har 
gitt sitt bidrag til mennesker som trenger 
hjelp og vanskeligstilte ungdommer 
i Norge og Estland med mer enn 200 
hjelpesendinger. Vi er stolte over å ha en 
PDKer av hans kaliber i våre rekker.

For denne innsatsen ble han tildelt kon-
gens fortjenestemedalje av fylkesmann 
Brit Skjelbred. Og hun sa at han var hjelp-
som og oppfinnsom uten å sette seg selv 
i sentrum. «Du har satt et eksempel til 
etterfølgelse», sa Brit Skjelbred. «Denne 
medaljen har ingen bakside,» sa hun og 
festet medaljen på jakken til Ivar Dahle. 
«Æ e stum» svarte Dahle. «Jeg var til le-
gen for litt siden, og legen sa jeg var ufor-
skamma frisk. Så jeg skal fortsette litt til.» 

Forvirret og rørt 
I Avisa Gaula 23. september 2015 står 
det å lese at det var 100 stykker på bede-
huset på Melhus da den jeve medaljen 
skulle deles ut. Det var invitert til des-
sertbankett i regi av Ungdom i Oppdrag.

Det de fleste ikke visste, inkludert 
hovedpersonen selv, var at fylkesmann 
Brit Skjelbred skulle dele ut kongens 

fortjenestemedalje til Ivar Dahle. 
Men da dette etter hvert gikk opp for 
hovedpersonen ble han applaudert 
opp på podiet der han stod forvirret og 
rørt, ifølge lokalavisa. 

Gav heder til kona 
I Avisa Gaula står det videre å lese at: Flere 
ville hedre Ivar Dahle, og han fikk mange 
gaver og gode ord. En av gavene var en 
engel, og den engelen skulle være et 
symbol på den han er. Ivar takket de som 
hyllet ham og la til: «Er det en mann som 
har gjort noe bra så står det ei kone bak,» 
og den kona er Ella. Hun og barna entrer 

talerstolen til applaus, og Ella sier: «Vi e 
da baktroppan til Ivar. Ja – dåkk må sjå på 
oss». Hun høster latter og mer applaus. 
Midt i talen til Ella ringer telefonen hennes 
og hun svarer for åpen mikrofon: «Ja, e det 
han Ivar du ska ha tak i?» Hun sier det ikke 
passer akkurat nå, men de kan komme 
og hente et lass med varer klokken 07.00 
dagen etterpå. Hun sier at sånn er det. Når 
mobilen ringer er det som regel noen som 
skal ha tak i Ivar for å levere svartsekker 
med klær til hans hjelpesendinger.  

Lisbeth Hoskuldsen

Hilste på kongen
18. september 2015 ble Ivar Dahle, fylkesleder i Sør-Trøndelag, tildelt kongens fortjeneste-
medalje. I den anledning var han  25. april invitert til Slottet for å hilse på kong Harald V.
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Partiet De Kristne vil verne om grunnleggende og 
likeverdig religionsfrihet for alle. Vi ønsker imidlertid 
ikke alternative eller parallelle systemer med 
dømmende myndighet i Norge. Dette strider både mot 

Grunnloven og norsk lovverk forøvrig, og er uforenelig med 
PDKs intensjon (visjon) om frihet og trygghet for alle. PDK vil 
derfor appellere til norske styresmakter om konsekvent og 
tydelig å avvise alle forsøk på å innføre ulike grader av sharia-
lovgivning i Norge. De samme norske lover skal gjelde for alle 
landets innbyggere uten hensyn til religion og etnisitet.  
 
Følgende er sakset fra PDKs handlingsprogram: 

Domstolene 
“Den dømmende myndighet skal forbli fri og uberørt av 
politisk og religiøst press. Norske domstoler skal sikre 
at Grunnloven holdes i hevd, og dømme etter vedtatte 
menneskerettighetsprinsipper og norsk rettspraksis. 

Det skal ikke finnes alternative eller parallelle systemer med 
dømmende myndighet i Norge. 

Domstolene gir i dag et generelt inntrykk av ressursmangel. 
Det går for lang tid fra avsluttet etterforskning til rettskraftig 
dom. Dette skyldes manglende kapasitet både fra 
påtaleenheten i politiet, fra domstoladministrasjonen, og 
fra selve domstolen. Domstolene må derfor få flere sentrale 
bevilgninger som følge av økende saksmengde. Den lange 
behandlingstiden i kriminalsaker er i mange tilfeller en 
ekstra belastning for ofrene.”

Nei til sharia i norge
PDK sier nei til sharia i Norge. Vi ønsker ikke alternative eller parallelle systemer med 
dømmende myndighet.

Partiet De Kristne vil:

Ha hurtigdomstoler for utenlandske kriminelle

Korte ned, og på sikt eliminere, ventetiden mellom  
lovbrudd, dom og soning

Sikre et straffenivå som reflekterer alvoret i  
den enkelte kriminelle handling

Ha strengere straffer når det gjelder seksuelle lovbrudd  
mot barn, voldtekt og sedelighetsforbrytelser

Vurdere høyere maksimumsstraff for forbrytelser mot 
menneskeheten, grove terroranslag, menneskehandel  
og massedrap

Les hele vårt program på:
www.dekristne.no

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av
Norpost


