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Stem Partiet De Kristne 11. september!

 HUSKELISTE
• Styrke Forsvaret og trygge grensene
• Forenkle lover og regler
• Melde Norge ut av EØS
• Sikre norsk grensekontroll 
• Gi deg og dine større valgfrihet
• Si tydelig NEI til politisk Islam i Norge
• Sikre barns rett til både mor og far
• Bygge veier uten bompenger
• Stå opp for Israel
• Styrke det tradisjonelle ekteskapet
• Kjempe for barnet i mammas mage

Artist Torolf Nordbø:
DERFOR BYTTET JEG PARTI

Migrasjonsbølgen 
til Europa må stanses

EKTESKAPSLOVEN
TRUER VÅRT 

SAMFUNN

Barnevern 
på ville veier:
Alle barnefamilier 
skal være trygge!

s. 6

s. 5

s. 8

s. 15
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Dersom velgerne stem-
mer på det samme 
partiet som sist, dette 

gjelder jo ikke deg som 
stemte PDK i 2013, så får du 
følgende scenario:

KrF vil vingle inn i Stortinget 
og skape forvirring og 
usikkerhet om regjer-
ingsspørsmålet. Når man 
ikke vet om man vil støtte 
Arbeiderpartiets sosialis-
tiske avkristningspolitikk 
eller en borgerlig Israelven-
nlig regjering, da er ikke KrF 
partiet for verdikonservative 
Israel-venner. I Stortingsperi-
oden 2013-2017 kunne KrF 
tatt kampen for ekteskapet og Israel, og gitt oss en stabil og 
handlekraftig borgerlig flertallsregjering, det gjorde de ikke. 
Det må bety at dette ikke har prioritet for KrF. All politisk ka-
pital ble brukt til å fremme en nærmest religiøs klimapolitikk 
bygget på omstridte dogmer og dermed næringsfiendt-
lighet som på lang sikt truer arbeidsplasser i Norge. 

Olje- og gass industrien i Norge, som har gitt oss historiens 
lengste velferdsperiode i landet, er truet av klimafundamen-
talistene. Høyre har ikke tatt inn over seg folkets to ganger 
Nei til EU, og fortsetter å være ekstremt EU servile. FrP gjør 
det godt i sine kjernesaker, men svikter i verdisakene som er 
av høy prioritet for verdikonservative velgere. Venstres kli-
mafantasier og verdiliberalisme står langt fra det partiet en 
gang var.  Venstre kan fort gå under sperregrensen, og PDK 
kan være på veg over. Norge har ikke råd til flere migrasjon-

spopulistiske utspill fra KrF og 
Ap. Bare velgerne kan gi dem 
dette signalet entydig og klart. 

Partiet De Kristne vil føre en 
klimarealistisk politikk for å 
ta vare på skaperverket. Vi 
vil fremme innovasjon, en-
treprenørskap og forskning 
som kan styrke utviklingen 
mot ren energi. Alle ønsker 
seg en jord hvor vi sikrer rent 
vann og ren luft, samt en na-
tur uten forsøpling. 

I et styrket bilateralt forhold til 
Israel vil PDK kunne fremme 
økt samarbeid med verdens 
fremste land på ren energi, sty-

rke sikkerhet, beredskap og trygghet mot terror og trusler, 
samt fremme demokratiske verdier i Midtøsten. 

PDK vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem og 
dermed anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, stanse 
finansiering av terror og støtte jøders folkerettslige hjemmel 
til å bo i deres kjerneland. En stemme til PDK vil sikre en kon-
tinuerlig kamp for ekteskapet som en unik institusjon mel-
lom en mann og en kvinne, og dermed sikre barns rett til 
mor og far med vektlagt betydning av de biologiske bånd. 

Regjeringen har varslet en egen sak til Stortinget om Hærens 
og HVs fremtidige organisering, men først etter valget. Dette 
er snedig, men skaper stor utrygghet. Hverken Ap-regjeringen 
gjennom åtte år med Senterpartiet på laget, eller dagens bor-
gerlige regjering, har ført en forsvarspolitikk som tilfredsstiller 

befolkningens behov for trygghet og sikkerhet. Heimevernet 
er fjernet i Agderfylkene og var under trussel om nedleggelse 
i Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane. Sjøheimevernet er 
avviklet, og HVs spesialstyrker som kunne bidra mot terror ble 
nedlagt av Ap og SP. Ikke til å undres at velgerne ikke skal få ta 
stilling til politikernes videre planer. PDK vil sikre trygghet der 
du bor. Derfor vil PDK i revidert nasjonalbudsjett i 2018 bev-
ilge 350 millioner ekstra til Heimevernet. Agderfylkene skal bli 
trygge igjen, Sjøheimevernet skal seile igjen, HV skal umiddel-
bart økes til 45 000 soldater og HV-016 skal gjenoppstå som 
en robust trygghet og støtte til politiet.  
 
En stemme til PDK er en stemme for trygghet og sikker-
het der du bor, en stemme til en styrking av de judeo-kris-
tne verdier som bygget landet, en stemme til å ta vare på 
flyktninger som skal være her, en stemme til styrking av 
grasrotengasjement og en begrensning av den statlige 
bistandsindustrien, en stemme til frihet, en stemme til 
realisme i utenrikspolitikken og prioritet av norske inter-
esser samt en stemme til en stabil borgerlig flertallsreg-
jering med en sterk verdikonservativ pådriver.

Valget er ditt. 

Erik Selle
partileder   

Partiet De Kristne vil føre en klimarealistisk politikk for å ta vare på 
skaperverket. Vi vil fremme innovasjon, entreprenørskap og forskning 
som kan styrke utviklingen mot mer ren energi. 

STEM PARTIET 
DE KRISTNE I 2017 
En stemme til andre partier er en bortkastet stemme. Hvordan kan jeg si noe 
slikt? Regnestykket er enkelt, stemmer du på det du stemte sist, får du samme 
resultat. Hva får du da?

PARTIET DE KRISTNE
Partiet De Kristne skal bygge et 
samfunn som er fritt og trygt for alle, 
uansett hvem man er eller hvor man 
kommer fra.

Partiet De Kristne er et verdikonservativt 
parti som bygger på tradisjonelle kristne 
verdier, som trygghet og frihet for 
enkeltmennesket, og et praktisk ansvar 
for sin neste. Vårt ideologiske fundament 
er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon 
som har preget Norge i snart tusen år. 
Den jødisk-kristne kulturarven har preget 
samfunnet og menneskene i Norge fra 
kristenretten ble satt på Moster i 1024 
og frem til i dag. Partiet ønsker å slå ring 
om denne arven, og vil videreføre den 
til kommende generasjoner. Her er De ti 
bud, menneskeverd og nestekjærlighet 
viktige elementer.

Utgiver
Partiet De Kristne
Postboks 50 
5445 Bremnes

Ansvarlig utgiver
Yngve Bergstrøm
Partisektretær

Redaktør
Lisbeth Hoskuldsen
journalist@hoskuldsen.no
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facebook.com/dekristne

Hovedkontoret
Telefon 459 08 400
post@dekristne.no
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Erik Selle
erik@dekristne.no

Nestleder
Arne Husveg

De Kristnes Ungdom
Geir Olav Tungland
geirolavtungland@gmail.com

Design og layout
Mikael Christian Leirgul
mikael@leirgul.no

Støtt PDK-magasinet
Konto: 9801.28.67131

PDKs konto 9791.11.44445
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PA R T I E T  D E  K R I S T N E  K O M B I N E R E R  L I B E R A L I S M E N S  R E S P E K T  F O R 

E N K E LT M E N N E S K E T  M E D  T R A D I S J O N E L L E  K R I S T N E  V E R D I E R ,  S O M 

R E S P E K T  F O R  L I V E T,  V A L G F R I H E T  O G  A N S V A R  O G  O M S O R G  F O R   S I N 

N E S T E ,  O G  V I L  S K A P E  E T  S A M F U N N   S O M  E R  F R I T T  O G  T R Y G T  F O R 

A L L E  –  U A N S E T T  H V E M  D U  E R  E L L E R H V O R  D U  K O M M E R  F R A .

Jeg drømmer om en 
nasjon av levende, 

robuste familier med 
sterk tilhørighet og tid til 

hverandre. Da må vi ha 
frihet til å innrette våre liv 

som vi ønsker. 

Lill May Vestly 
Stortingskandidat for PDK

              artiet de kristne ble stiftet for  
å fremme de grunnleggende 
verdiene som har gjort Norge 

til et trygt, stabilt og fremgangsrikt 
samfunn gjennom generasjoner. 
En del av disse verdiene har 
forvitret de siste årene, og det 
har gitt oss lover som bare 
for en generasjon eller to 
siden var helt utenkelige. Vår 
visjon strekker seg likevel 
mye lenger enn til noen 
utvalgte symbolsaker. Vår 
ideologi er dypt forankret i 
Bibelen og det judeo-kristne 
verdensbildet, preget av 
respekt for livet, individets 
frihet og hver enkelts ansvar 
for eget liv og sin nestes ve og 
vel. Dette fundamentet legger en 
grunn for en sunn og solid utvikling 
av hele samfunnet, og vi kan derfor 
tilby en bred plan og en helhetlig  
politikk for dette landet

P

H
istorisk sett var samfunn som gikk i oppløsning 
kjennetegnet ved utbredt homoseksuell 
livsførsel. Ekteskapet har fra tidenes morgen 
vært mellom en kvinne og en mann. Judith og 

Ingvar Torvik i PDK Telemark vil jobbe for at dette fortsatt 
skal være gjeldende lov i Norge.

Tusenvis kjenner dem fra familiearbeidet i Ungdom 
i Oppdrag (UIO) hvor de ble innsatt som ledere i 1980. 
Siden den gang har de hatt utallige helgekurs og samtaler 
med veiledning for par. Hvor mange ekteskap de har 
reddet er det bare Vår Herre som har oversikten over, 
men det er mange, kanskje flere tusen! I de mest hektiske 
årene hadde de opptil 30 ekteskapsweekender i året og 
tre familieleirer om sommeren.

Temaet for undervisningen har vært “Kunsten å leve 
sammen”, og de har skrevet en bok med samme tittel 
som er oversatt til både rumensk og engelsk, og som kan 
lastes ned ved å gå inn på siden: www.judithogingvar.
no Deres ønske er at den skal spres så mye som mulig i 
kampen for å redde ekteskapet som Guds gode ordning 
for oss mennesker.

– Indre helbredelse ble vår store tjeneste, sier Judith. 
– 80 prosent av det folk sliter med har sin bakgrunn i 
oppveksten. – Det trengs undervisning om tilgivelse og 
forsoning.

Gud selv valgte å begynne menneskeheten med å 
skape en mann og en kvinne i det han sier i 1. Mos. 1:26 
”La oss skape mennesker i vårt bilde som et billede av 
oss.” Slik begynner ekteparet Torvik sin undervisning, og 
fortsetter:

– Her brukes uttrykket ”oss” for å gi til kjenne at 
Guds familie – Gud – Jesus – Den Hellig Ånd står modell 
for skaperverket. På sammen måte som den minste 
byggesten i materien, hydrogen, består av et proton, et 
elektron og en kraft som binder dem uløselig sammen, 
slik skulle mann og kvinne være forenet i kjærlighet.

Dersom man tar det maskuline elementet i ISH (mann) 
og setter det sammen med det feminine elementet hos 
ISHA (kvinnen) så får vi uttrykket Jahve (Gud). De øvrige 
bokstavene er like for begge kjønn og betyr ild eller lys. 
Det illustrerer hvordan Guds hensikt med oss mennesker 
var at vi skulle være levende bilder på Gud i måten vi lever 
på. Livene våre skulle synliggjøre Gud i hverdagen.

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven fra 2009 truer selve vårt 
samfunns eksistens, og må gjøres om.

EKTESKAPSLOVEN
TRUER VÅRT SAMFUNN

PARTIET DE KRISTNE VIL:
• Kreve en offentlig utredning i forhold til  
 den kjønnsnøytrale ekteskapsloven,  
 og arbeide for at den skal reverseres
• Likestille foreldrenes rettigheter som  
 omsorgspersoner ved samlivsbrudd
• Styrke stamcelleforskningen på stamceller  
 fra fødte mennesker
• La foreldre dele foreldrepermisjonen  
 seg imellom som de selv ønsker
• Si nei til alle former for surrogati  
 og eggdonasjon
• Si nei til sæddonasjon
• Si nei til forskning på befruktede egg

ENGASJERT I PDK: - Vi kjenner at Gud vil vi skal være engasjert i Partiet 
De Kristne, blant annet for å få på plass et lovverk der det tradisjonelle 
ekteskapet har en juridisk særstilling, sier Judith og Ingvar Torvik.
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Barn treger både far og mor. 
Partiet De Kristne vil:

• Kreve en offentlig utredning  
 i forhold til den kjønnsnøytrale  
 ekteskapsloven, og arbeide for at  
 den skal reverseres 
• Likestille foreldrenes rettigheter som  
 omsorgspersoner ved samlivsbrudd 
• Styrke stamcelleforskningen på  
 stamceller fra fødte mennesker 
• La foreldre dele foreldrepermisjonen  
 seg imellom som de selv ønsker 
• Si nei til alle former for surrogati  
 og eggdonasjon 
• Si nei til sæddonasjon 
• Si nei til forskning på befruktede egg 

JA til trygge grenser
Vi har en usvikelig tro på nasjonalstaten!  
Et av våre viktigste mål er å flytte makt nedover og 
utover, slik at oppgaver løses på lavest mulig nivå, 
og beslutninger tas så nærme dem det gjelder som 
mulig. Vi tror hverken på den altoppslukende staten 
eller overdreven globalisme. Norge skal være en 
raus og gjestfri aktør på den internasjonale arenaen, 
men vi skal også verne om vår egen identitet og 
våre egne grenser. Det går nemlig an å ha et varmt 
hjerte og fortsatt holde hodet kaldt! 

Partiet De Kristne vil hjelpe nødstilte der det 
monner mest, styrke det norske forsvaret 
dramatisk, og ta tilbake kontrollen over egne 
grenser – både politisk og militært. Slik trygger 
vi evnen til å hjelpe mennesker i nød også i 
kommende generasjoner.

Utydelig Israel-politikk
Israel-politikken i KrF er for utydelig. Der har PDK den 
beste politikken med bl.a. flytting av ambassaden til 
Jerusalem.

Borgerlig regjering uten FrP
Så var det den politiske strategien for neste valg som jeg 
oppfatter som en strategi for å kaste blår i øynene på 
velgerne ved å gå inn for en borgerlig regjering uten FrP 
etter neste valg.  

Dette er en gjennomskuelig taktikk. Avisene har avslørt 
at i KrF er 60% av de tillitsvalgte på Stortinget og ute i dis-
triktene for samarbeid med Ap, men kun 40% av velgerne. 
KrF er absolutt ikke noen garantist for borgerlig regjering, 
men legger mulighetene åpne for en regjering bestående 
av innvandringspartiene.

Trenger ikke å tro
Og sist men ikke minst. Med 
solid flertall kvittet KrF 
seg i 2013 med kravet til 
at tillitsvalgte skal være 
kristne. Med 151 mot 
27 stemmer vedtok 
KrFs landsmøte å fjerne 
bekjennelsesparagrafen 
som har fulgt partiet 
siden opprettelsen for 
mer enn 80 år siden.

Torolf Nordbø
1. kandidat 
Rogaland PDK 

Artist Torolf Nordbø:
DERFOR BYTTET JEG PARTI

– KrF mangler ideologisk dybde og 
langsiktighet i forhold til innvandringen 
av islamtilhengere, sier Torolf Nordbø, 
listetopp i Rogaland. – Jeg er skremt 
over KrFs snillisme i forhold til denne 
totalitære ideologien

Foredragsholder, forfatter, visesanger, 
komiker og inntil i fjor høst 1. vara til bystyret 
i Stavanger for KrF, Torolf Nordbø (60) fra 
Finnøy, viser til store forskjeller mellom 
KrF og PDK. Han mener KrF har sviktet på 
mange viktige områder, og at PDK har den 
beste politikken. Overgangen fra KrF til PDK 
begrunner han slik:

Et snillistisk vingleparti
Hovedgrunnen er at KrF har utviklet seg fra et parti med 
langsiktig, ansvarlig, bærekraftig politikk både når det 
gjelder menneskelige og økonomiske verdier, til å bli et 
parti med kortsiktig, snillistisk politikk som vingler og tar 
etter alle slags kortsiktige populære strømninger. Som 
eksempler på dette viser han til at:

Sammen med SV, V, MDG og Ap har partiet den mest 
snillistiske asylpolitikken.  Det viste seg først i «invitas-
jonen» til «asylinnvandringen» på KrFs landsmøte 2015 
der først og fremst Olaug Bollestad og Tyssdal Moe fulgte 
opp Støres tidligere press for å få flere inn til Norge. Godt 
dirigert av Bondevik. Dette var bl.a. en av årsakene til en 
invasjon av bl.a. muslimer fra 12 ulike land der 75% var 
unge, forholdsvis velsituerte muslimske menn, der også 
en god del ankerbarn på den måten ble lokket til landet.

PDK derimot, har en streng og rettferdig innvandringspoli-
tikk. De er for å si opp EØS-avtalen og Schengen-avtalen. De 
er også for å si opp den eldgamle FNs flyktningpolitikk, laget i 
en helt annen tid, og som nå blir totalt misbrukt av vanstyrte 
muslimske land til å eksportere resultatet av totalt vanstyre 
og sin totalitære ideologi under forkledning av religion.

Manglende vilje til grensekontroll
KrF har manglende forståelse for den eksplosive utviklingen 
av utenlandske mafianettverk. Jeg har omtrent ikke hørt 
ordet kriminalitet og økte strafferammer brukt innen KrF 
de siste årene!? Jeg har bare hørt ordet behandling. PDK er 
opptatt av både behandling og forebygging for de som kan 
reddes, og en økning av straffene for de hardkokte. 

Og sist men ikke minst en stor opptrapping av bevilgnin-
gene til et desentralisert og godt utstyrt politi som bl. a. 
kan møte de nye utenlandske kriminelle nettverkene og 
innvandrerkriminaliteten.

Manglende kamp mot 
kjønnsforvirringspolitikken
KrFs manglende kamp mot kjønnsforvirringspolitikken 
til de andre partiene, der barn kan velge hvilket juridisk 
kjønn de vil ha!  Da Frp inviterte KrF med til omkamp om 
den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven som ble vedtatt i 
2009, så takket KrF nei. De anså allerede da saken for tapt!

Har gitt opp kampen mot abort
Abortpolitikken: Forvirrende uttalelser fra ledende tillits-
valgte angående abortspørsmålet, bl.a. Olaug Bollestad 
i Bergens Tidende og Norge i dag, som ikke har blitt 
imøtegått. Her er PDK et klart alternativ.

Mangler vilje til å satse på Forsvaret
KrFs manglende forståelse for forsvarspolitiske ut-
fordringer, manglende vilje til et kjempeløft for å bygge 
opp et sterkt, men også desentralisert forsvar i Norge. Her 
har PDK en svært god politikk.

Mangler fokus på nytenking  
innen næringspolitikken
KrF har manglende fokus på nytenking innen 
nærings-politikken. PDK har forkus på skattepolitikk og 
næringspolitikk som kan støtte små og mellomstore 
bedrifter som holder hjula i gang, og folk som vil skape 
nye arbeidsplasser. 

Nei til Sharia i Norge! Det er et bærende prinsipp 
i vår kultur at den samme loven gjelder alle. Og 
slik skal det forbli. PDK vil derfor motsette seg 
alle former for Sharia på norsk jord. I Norge er det 
selvsagt norsk lov som gjelder for alle, uansett tro, 
etnisistet eller kulturell bakgrunn.
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Heimevernet er bygget opp som en direkte 
erfaringslærdom fra krigen. Forløperen til Heimevernet 
var Milorg. Når politikerne ikke gjorde jobben sin, 

og 9. april kom som en overraskelse på nasjonen, så var 
det grasrota som tok ansvar for landet. Heimevernet er en 
direkte forlengelse av dette, og det er ikke akseptabelt at 
dagens politikere og elite neglisjerer denne viktige nasjonale 
erfaringskompetansen.

Heimevernet har også tradisjonelt hatt en funksjon i 
det totale beredskapsbildet som en ressurs for alle landets 
beredskapsråd og ordførere og kommuner i sivile kriser og 
katastrofer. Denne er nå fjernet fra samfunnssikkerheten og skal 
bare brukes hvis Forsvaret har ressurser til å hjelpe til. PDK kan 
ikke akseptere dette og at Heimevernet raseres ytterligere.

I 2017, trass i regjeringens forsikring om at de satser på 
Forsvaret, innleverte 7.500 heimevernsoldater sitt våpen 
og utstyr og gjorde Agderfylkene i praksis uten heimevern. 
Det er en drastisk reduksjon av tryggheten for ordførerne, 
kommunene og befolkningen i Agderfylkene.

Aksepterer ikke nedlegging

Sjøheimevernet er en veldig viktig militær avdeling som 
sikrer sjøsiden av objekter som ligger tilknyttet sjøen, siden 
Norges kystlinjen er en av verdens lengste. SHV sikrer også 
havner ved alliert besøk og forsterkning.

PDK vil ikke akseptere nedlegging av Sjøheimevernet,  
og vil ikke akseptere at dagens Storting har fjernet 
det militære fotavtrykket i Sør-Norge og da særskilt 
Agderfylkene. PDK vil derfor at Sjøheimevernet skal seile 
igjen allerede i 2018, og at alle soldater som ble avkledd, for 
å spare penger i 2017, skal kles opp igjen og øves som før, 
og dette skal vi gjøre ved å overføre 300 millioner kroner 
pluss til Heimevernet ved revidert nasjonalbudsjett i 2018.

Vil nå NATOs to prosents mål

I tillegg vil PDK nå NATOs to prosents mål om prioritering til 
Forsvaret allerede i første statsbudsjett som vi er en del av. 
Det vil si 2019 budsjettet. Vi vil satse på landforsvaret i Norge, 
fordi ved en direkte militær trussel mot Norge, et angrep på 
Norge eller en eskalerende terrorsituasjon i Norge, slik vi ser 
i Vest-Europa, så må vi ha styrker som kan være støvlene på 
bakken. Det er bare med støvler på bakken vi kan bekjempe 
terrorister, fiendtlige styrker eller «hybride» trusler.

Det betyr at vi vil øke Heimevernet til 85.000 på sikt, og 
vi vil også bygge opp vernepliktsmengden. Vi mener det bør 
være en brigade i Sør-Norge i tillegg til brigaden i Nord-Norge, 
pluss to mobiliseringsbrigader. I tillegg må vi selvfølgelig 
beholde kystkorvettene til forsvar av den indre skjærgården. 
I tillegg til at fregattene reelt seiler, og at vi har ubåter som er 
strategiske våpen, som vil gjøre et angrep på Norge vanskelig.

Forsvaret – vår forsikring

Hvis vi ikke betaler forsikringspremien, så vil vi angre hvis 
huset skulle brenne. For PDK er Forsvaret forsikringspremien 
som vi vil prioritere, men som vi håper aldri vil bli utløst. 
Skulle det være behov for det, så vil det være en katastrofe 
for våre barn, barnebarn og eldre, og de som kommer etter 
oss, at Forsvaret ikke er prioritert.

PDK vil reetablere kapasiteten til HV 016, for også å 
styrke politiets evne til hurtig terrorrespons.

SJØHEIMEVERNET 
– Skal seile i Agder igjen!
Sjøheimevernet skal seile igjen allerede i 2018, og Heimevernet skal tilbake i 
Agderfylkene. Dette går Partiet De Kristne til valg på. Norge trenger et sterkt forsvar.

«Fakta om dagens tilstand, historisk kunnskap og viktigheten av å beskytte 
Norge tilsier at HV ikke burde krympes, men økes.»
Arnstein Fedøy, 1. kandidat Vest-Agder PDK

Partiet De Kristne mener vi 
trenger et nært sikkerhets-politisk 
samarbeid med andre makter, men 
at vi ikke hører hjemme i en union 
med andre stater.

PDK er et parti som er for nasjon-
alstaten, for Grunnloven, som vil 
ta vare på arven etter Eidsvol-

lsmennene og den erfaring Norge 
gjorde av å være under fremmed land 
selv om det var våre gode venner Dan-
mark og Sverige. Vi vil ikke på nytt sel-
ge ut vår selvstendighet, eller bli med 
på videre suverenitetsavståelse, og vi 
vi ta tilbake og evaluere den suveren-
itetsavståelse som allerede har blitt 

avgitt. Vi mener at norske politikere 
må respektere to ganger folkets nei i 
folkeavstemninger om EU. Da kan man 
heller ikke etablere avtaler som omgår 
folkets intensjon, nemlig å ta vare på 
norsk suverenitet og myndighet i det 
norske storting og den norske regjer-
ing. Derfor sier PDK nei til EU, og vi har 
sagt at nå må vi reforhandle EØS til det 
punkt at den må sies opp.

Vi aksepterer ikke Høyres og Arbeider-
partiets krampaktige forsøk på å være 
beste gutten i klassen, og ta imot 
EU-direktiver uten kritikk og uten refl-
eksjon. I tillegg viser den tiden vi lever 
i at det er behov for norsk grense-
kontroll, og den kan ikke som Erna 

Solberg sier, være overlatt til eksterne 
krefter. Det må være norsk personell, 
norske soldater, eller norsk kvalifisert 
personell til å kontrollere norske 
grenser. Vi må ha kontroll på hvem 
som reiser inn og ut av landet. Dette 
er helt grunnleggende for tryggheten 
til borgerne. Vi er villige til å reforhan-
dle Schengen-avtalen. Men intensjo-
nen vår er at vi gjerne vil ha utstrakt 
politisamarbeid og sikkerhetssamar-
beid med Europa. Men tryggheten i 
Norge er til syvende og sist et norsk 
ansvar. Derfor vil vi forbeholde oss 
retten til å kontrollere norske grenser, 
og slik situasjonen utvikler seg så må 
det være permanent.

Norsk suverenitet – norsk grensekontroll

Vi står oppe i den mest 
dramatiske demografiske 
situasjonen siden andre 
verdenskrig, og ser nå en 
migrasjonsbølge mot Europa, 
som er uten sidestykke. 
Denne ukontrollerte 
migrasjonsbølge til Europa 
vil Partiet De Kristne stanse.

Arbeiderpartiet og Kristelig 
Folkeparti stod for den største 
uansvarligheten i norsk 

valgkamp da de stakk fingeren i 
luften og kom frem til at det moralske 
tallet i denne verden, når det gjaldt 
å ta imot mennesker, var 10.000. Det 
eskalerte et migrasjonstrykk mot 
Norge som vi knapt klarte å håndtere.

I dag ser vi at det strømmer 
mennesker gjennom Libya, et land 
som Vesten selv har vært med på å 
destabilisere, og vi ser at ut fra en naiv 
sinnelagsetikk og snillisme, så driver 
humanitære organisasjoner, og også 
Norge, og hjelper menneskesmuglere 
med å frakte mennesker over havet 
og inn i Europa. PDK anser ikke at 
dette er veien å gå.

I Afrika, og verden for øvrig, er 
det millioner av mennesker som 
drømmer om å komme til Europa. 
Og hvis de ser at vi i tillegg hjelper 
menneskesmuglerne, så vil den 
strømmen fortsette.

PDK tenker langs en konsekvensetisk 
linje, og vil stanse denne trafikken 
over Middelhavet. Vi vil gå inn med 
midler for å hjelpe både UNHCR 
og EU med de installasjonene de 
har i Libya for å håndtere og hjelpe 
menneskene der, og vi vil stanse 
menneskesmuglernes forlengede arm 
til å frakte mennesker.

Vi har allerede et enormt skalerende 
terrortrykk mot Vest-Europa, og 
det er utilgivelig at man ikke ser 
dette i sammenheng med den 
migrasjonsbølgen som allerede har 
skjedd. Europa må i dag konsolidere 
sin stilling, jobbe med integrering av 
de menneskene som har kommet og 
få orden på den og kontroll på de som 
har kommet, slik at alle de som ikke 
har rett til å bli her, blir sendt tilbake 
til utgangspunktet.

Migrasjonsbølgen  til Europa må stanses
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PDK: ET OVERBLIKK «Partiet De Kristne skal bygge et samfunn som er 
fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller 
hvor man kommer fra.»

1. Vårt ideologiske fundament

Partiet De Kristne er et verdikonserva-
tivt parti som bygger på tradisjonelle 
kristne verdier, som trygghet og frihet 
for enkeltmennesket, og et praktisk 
ansvar for sin neste. Vårt ideologiske 
fundament er Bibelen, og den kristne 
tro og tradisjon som har preget Norge 
i snart tusen år.

Den jødisk-kristne kulturarven har pre-
get samfunnet og menneskene i Norge 
fra kristenretten ble satt på Moster i 
1024 og frem til i dag. Partiet ønsker 
å slå ring om denne arven, og vil vid-
ereføre den til kommende generasjon-
er. Her er De ti bud, menneskeverd og 
nestekjærlighet viktige elementer.

2. Retten til liv

Partiet De Kristne legger stor vekt på 
å beskytte individets rettigheter; for-
mulert i Grunnloven og FNs verdens-
erklæring om menneskerettigheter.

Retten til liv er den mest grunnleg-
gende av alle. Livet er ukrenkelig fra 
unnfangelse til naturlig død. Partiet 

De Kristne vil derfor kjempe mot 
abort og aktiv dødshjelp. Ethvert liv 
skal bevares og beskyttes innenfor na-
turens rammer. Vi vil kjempe for at alle 
i Norge, om man er frisk, syk, rik eller 
fattig, skal ha den mest selvfølgelige 
rett til et rikt og fullverdig liv

3. Familien

Partiet De Kristne ser familien og 
ekteskapet mellom én mann og én 
kvinne som samfunnets viktigste byg-
gestein. Partiet De Kristne vil løfte frem 
det livslange, monogame ekteskapet 
mellom mann og kvinne som norm og 
ideal. Det tradisjonelle ekteskapet bør 
ha en juridisk særstilling.

En velfungerende familie er vesentlig 
for den oppvoksende slekt og fremti-
dige generasjoner. I familien kan barn 
under trygge og stabile forhold lære 
forskjell på rett og galt, bli kjent med 
sosiale normer og regler, og utvikle 
nærhet til andre mennesker. Sterke og 
stabile familier gir et sterkt og stabilt 
samfunn.

Partiet De Kristne setter barna i fokus, 
og mener barn har rett til både en 
mor og en far, og til å kjenne sitt eget 
biologiske opphav. Barn skal ikke 
gjøres til et objekt som produseres 
utenfor den naturlige rammen av en 
biologisk mor og far.

4. Frihet, mangfold og ansvar

Selv om vi alle blir født med ulike 
evner, interesser og forutsetninger, 
er det vårt grunnleggende syn at 
mennesker skal ha frihet til å velge sin 
skjebne og utvikle sine talenter i trygg 
og hensynsfull samhandling med 
andre mennesker.

Partiet De Kristne vil derfor skape et 
samfunn som flytter mest mulig han-
dlingsrom og ansvar tilbake til hver 
enkelt av oss, og ikke umyndiggjør 
oss til fordel for en stadig voksende 
stat. Vi vil bygge et samfunn med stor 
personlig frihet og handlerom, med 
en stat som ikke vokser utover sitt 
mandat, og med en solid forankring i 
vår jødisk-kristne arv.

Siden alle mennesker er unike, bør 
måten vi organiserer oss på gjenspeile 
dette og gi rom for forskjeller. For Par-
tiet De Kristne er det derfor et ideal å 
finne løsninger som tar vare på mang-
foldet, og ikke presser mennesker inn 
i samme form. Vi har også en grunn-
leggende respekt for menneskers rett 
til å ta ansvar for, og konsekvenser av, 
egne valg. Partiet De Kristne vil være 
en aktiv forkjemper for frihet, ansvar 
og mangfold for alle mennesker.

5. Stat og individ

Et velfungerende samfunn består av 
ulike aktører som alle har hver sin 
rolle å spille, og hvert sitt naturlige 
mandat. Partiet De Kristne ønsker 
et samfunn der disse rollene er 
tydelige og avgrenset, slik at ingen 
av aktørene går utover sitt mandat 
eller vokser ut over sine grenser på 
bekostning av andre.

Staten
Vårt ideal er en stat som er stor nok 
til å løse viktige fellesoppgaver, uten 
å ta over oppgaver som like gjerne 
kan løses av andre. Staten er felless-
kapets tjener, og ikke dets formynder. 
Den skal være så liten og smidig som 
mulig, og primært legge til rette for 

oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile 
samfunn. Partiet De Kristne mener at statens hoved-
oppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene 
som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å 
beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte 
nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og 
nasjonal infrastruktur.

Det sivile samfunn
Det sivile samfunn er grupper og organisasjoner som 
uavhengig av staten, og uten tanke på profitt, engasjerer 
seg for felles interesser og formål. De tilhører den pri-
vate sfære, og er i minst mulig grad styrt og finansiert av 
staten. Det kan eksempelvis være menigheter, idrettslag, 
fagforeninger eller sosiale bevegelser. Det sivile samfunn 
er på mange måter det “egentlige” samfunnet, der viktige 
samfunnsoppgaver løses med pasjon og mangfold, og der 
meninger og opposisjon dannes.

Det sivile samfunn skal ha frihet og handlingsrom til å løse 
viktige sosiale oppgaver, skape arenaer for fellesskap og 
danne meninger i det offentlige rom. Partiet De Kristne 
mener at et sterkt og levende sivilt samfunn er den beste 
garanti for et vitalt fellesskap og et pulserende demokrati, 
og vi ønsker at flest mulig av samfunnets oppgaver skal 
løses i og av det sivile samfunn.

Markedet
Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener 
Partiet De Kristne at det frie marked har vist sin egnethet 

for å skape vekst og fremgang for folk flest. Markedet er 
der verdier skapes, og markedet er det sivile samfunnets 
viktigste verktøy for å løse en rekke felles oppgaver og 
dekke fellesskapets behov.

Partiet De Kristne anerkjenner behovet for en viss stat-
lig regulering av markedskreftene, først og fremst for å 
sikre reell konkurranse og hindre rovdrift av naturen og 
utnyttelse av arbeidstakere. Partiet De Kristne vil føre en 
økonomisk politikk som skaper langsiktige verdier på 
en bærekraftig måte. Gjennom satsing på kunnskap og 
gode og forutsigbare vilkår for næringslivet, vil vi ha som 
langsiktig mål å gjøre Norge uavhengig av petroleumsin-
dustrien.

6. Tydelig støtte til Israel

Som eneste fungerende demokratiet i sitt område, fortjen-
er Israel vår fulle støtte. 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.

Partiet De Kristnes støtte til Israel er basert på folkerett 
og internasjonal jus. Vi holder fast ved at jødenes rett til 
landet bygger på deres historiske, kulturelle og religiøse 
tilknytning til landet gjennom over 3000 år. Retten bygger 
på en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i området.

Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i 
fred og trygghet, og til selv å velge sin egen hovedstad.

7. Smidige løsninger

Politikk handler ikke om store ord, men om konkrete 
endringer i sak etter sak. Partiet De Kristnes fundament 
vil være styrende for hva vi mener i alle saker, men i møtet 
med den politiske virkeligheten vil vi søke praktiske og 
smidige løsninger som flytter grensesteinene i den retnin-
gen vi ønsker.

Dette er PDKs prinsipprogram. På denne 
plattformen bygger vi vår praktiske 
politikk. Les vårt handingsprogram på 
www.dekristne.no
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PA R T I E T  D E  K R I S T N E  K O M B I N E R E R  L I B E R A L I S M E N S  R E S P E K T  F O R 

E N K E LT M E N N E S K E T  M E D  T R A D I S J O N E L L E  K R I S T N E  V E R D I E R ,  S O M 

R E S P E K T  F O R  L I V E T,  V A L G F R I H E T  O G  A N S V A R  O G  O M S O R G  F O R   S I N 

N E S T E ,  O G  V I L  S K A P E  E T  S A M F U N N   S O M  E R  F R I T T  O G  T R Y G T  F O R  A L L E 

–  U A N S E T T  H V E M  D U  E R  E L L E R H V O R  D U  K O M M E R  F R A .

La oss flytte makten nedover 
og ut til enkeltmennesker, 
familier, lag, organisasjoner 
og bedrifter. Staten er til for 

folket. Ikke omvendt!

Tomas Moltu 
1. kandidat Hordaland PDK

              artiet de kristne ble stiftet for  
å fremme de grunnleggende 
verdiene som har gjort Norge 

til et trygt, stabilt og fremgangsrikt 
samfunn gjennom generasjoner. 
En del av disse verdiene har 
forvitret de siste årene, og det 
har gitt oss lover som bare 
for en generasjon eller to 
siden var helt utenkelige. Vår 
visjon strekker seg likevel 
mye lenger enn til noen 
utvalgte symbolsaker. Vår 
ideologi er dypt forankret i 
Bibelen og det judeo-kristne 
verdensbildet, preget av 
respekt for livet, individets 
frihet og hver enkelts ansvar 
for eget liv og sin nestes ve og 
vel. Dette fundamentet legger en 
grunn for en sunn og solid utvikling 
av hele samfunnet, og vi kan derfor 
tilby en bred plan og en helhetlig  
politikk for dette landet

P

Klimadebatten preges av mye fusk og mye totalitær tenkning hvor forskere 
som gir det ønskede resultatet prioriteres med forskningsressurser, og 
forskere som er uenige med eksempelvis FNs klimapanel, og er klimare-

alister, ikke når opp eller til og med får beskjed om at «ikke kom ut med det du 
sier før du går av med pensjon, eller så vil karrieren din bli ødelagt».

President Trump trakk USA ut av Paris-avtalen, selvfølgelig gjorde han det. Og PDK 
vil forholde seg realistisk til naturen, til rent vann, ren luft og ren natur. Vi vil satse 
på innovasjon og forskning. Vi vil støtte ren energi og fornybar energi med alt det 
vi er og har, men vi vil ikke implementere totalitære forbudslinjer som marxismen. 
Man begynte ikke å kjøre bil, fordi hest ble forbudt. Man sluttet å bruke 
hest, fordi bilen var oppfunnet og ble et bedre verktøy.

Kunnskapsnasjonen Israel bringer nå fornybar energi til hele Afrika, et kontinent 
som har energiunderskudd. Solenergi er en viktig kilde i så måte, og vi vil stå 
imot boikotten av Israel som venstresiden i norsk politikk representerer, ikke 
minst ut i fra et klimaperspektiv. Vi vil samarbeide tett med Israel i et bilateralt 
forhold, særlig innenfor klimasektoren, og vi vil være en katalysator for ren og 
fornybar energi, uten å demonisere den industrien som har gitt Norge den 
velstand og utvikling som vi lever i.

Vi vil ikke demonisere oljeindustrien. Vi er takknemlige til oljeindustrien, for 
det den har gitt Norge. Vi trenger olje i uoverskuelig fremtid, men vi vil parallelt 
legge til rette for å bygge opp en overlapping mot fornybar- og ren energi. Det 
vi vil gjøre gjennom positive tiltak, uten å sverge til en dogmatikk som skaper 
arbeidsledighet og som er folkefientlig. PDK er partiet for klimarealisme og for 
en positiv kurs mot ren og fornybar energi uten totalitære trekk som dagens 
klimafanatikere representerer.

PARTIET DE KRISTNE VIL: 
• Arbeide for en langsiktig  
 forvaltning av natur og ressurser
• Sette av en fast prosentsats av  
 oljefondet til utvikling av  
 fornybar energi
• Investere i gode miljøtiltak og  
 innovativ miljøteknologi
• Føre en lempelig rovdyrpolitikk
• At rovdyrforvaltningen sees i  
 et nordisk perspektiv
• At felling av rovdyr bør være  
 statens ansvar, men det bør  
 primært brukes lokale jegere  
 som avlønnes ut fra statens regulativ
• Trekke Oljefondets investeringer  
 ut av selskaper som er  
 produsenter av genmodifisert  
 såkorn og stoppe selskaper som  
 søker å få patent på  
 menneskegitte rettigheter

Politikere og medier 
bringer et ensidig og 

massivt budskap om en 
menneskeskapt klima-

trussel. Røde marxister er 
blitt grønne, og de er like 

folkefientlige som før.

PDK ER REALISTENE
PDK er partiet for klimarealisme og for en positiv kurs mot ren og fornybar energi.
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En verdig alderdom
Partiet De Kristne vil at alle landets borgere skal ha rett til en verdig alderdom.

Partiet De Kristne mener det trengs en 
dyptgripende reform av barnevernet. Ingen 
barn skal skilles fra mor og far uten at det er 
helt nødvendig og man vet med sikkerhet 
at det er til beste for barnet.

For PDK er familien selve grunnfjellet i samfunnet, og 
det er helt avgjørende at man så langt det er mulig 
følger det biologiske prinsipp og minste inngripens 

prinsipp i alle barnevernssaker. Dessverre er det alt for 
mange eksempler på at foreldre og barn skilles der man 
kunne ha funnet gode løsninger og lagt til rette for at bar-
na kunne vokse opp med sine biologiske foreldre.

Norge må opprette spesialdomstoler for 
fremmedkrigere som har vært i Syria og 
kjempet for IS. 

Dagens lovverk i Norge og Europa er ikke 
dimensjonert for de forbrytelsene mot 
menneskeheten som vi ser i dag. Vi må tilbake 

til Nürnbergprosessene mot nazistene for å kunne 
sammenligne med det vi opplever nå. Fremmedkrigere 
fra Norge og Europa, som har vært i Syria og kjempet 
for IS, bør i utgangspunktet ikke få lov til å returnere til 
Norge overhodet. I den grad de kommer tilbake, så må 
vi implementere et nytt lovverk, opprette Nürnberg-
domstoler, spesialdomstoler, og de må dømmes deretter.

Det skal ikke være mulig å dra ut i verden å kjempe for 
et kalifat med grusomme virkemidler å tro at man kan 
komme tilbake til Vesten og nyte godt av godene hos 
den fienden man akkurat har forsøkt å bekjempe. I tillegg 
er grusomhetene som utføres i Levanten mot yazidiene, 
kvinner, barn, kristne og annerledes tenkende muslimer, 
av en slik karakter at de må ta straffen for dette.

Sten Klevås-Olsen, kjent for 
mange som programleder og 
redaktør på TV Visjon Norge, er 

listetopp i Buskerud og andrekandi-
dat på lista i Østfold. Han har et ekstra 
stort hjerte for landets eldste borgere, 
og stiller seg helhjertet bak partiets 
program angående de eldre. Sten 
trekker særlig frem følgende:

• Alle pårørende som påtar seg plei-
eoppgaver for nære slektninger skal 
kunne få økonomisk kompensasjon 
i form av en kontantstøttteordning. 
Likeledes skal de opparbeide ret-
tigheter for pensjonspoeng.

• At eldre pleietrengende, som av 
medisinske årsaker har behov for 
24 timers pleie og omsorg, skal ha 
lovfestet juridisk rett til sykehjemsplass.

• At trygdede ektepar, der den ene 
av helsemessige grunner må flytte på 
institusjon, skal ha rett til å bo sammen.

• At de trygdede har rett til plass på 

en institusjon i nærheten av hjemmet, 
eller i nærheten av øvrig familie.

• Stykkprisfinansiere alders- og 
sykehjemsplasser. Det vil si at pen-
gene følger bruker. 

• Styrke rettsikkerheten for eldre 
overfor kommunene ved en ver-
dighetsgaranti som ikke er realiser-
ingsavhengig i forhold til den enkelte 
kommunes økonomi.

• Alle trygdede skal beholde 
opp-arbeidede trygderettigheter fullt 
ut. Samordningen for ektefeller og 
samboere fjernes.

• Fjerne egenandeler for helse-tje-
nester og sosiale tjenester til men-
nesker med lavere inntekt enn tre 
ganger grunnbeløpet (3G).

1. kandidat Buskerud
Sten Klevås-Olsen (68)

Sten er redaktør 
i TV Visjon Norge
og bor i Rygge 
kommune.

FREMMEDKRIGERE 
MÅ STRAFFES

Alle barnefamilier 
skal være trygge

PARTIET DE KRISTNE VIL:
• 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 barneverns- 
 pedagoger, 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
• Kvalitetssikre 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

Den mest grunnleggende av alle rettigheter er 
retten til selve livet. Alt vi holder kjært av verdier 
og hodninger i vår del av verden baserer seg på 

dette ene – at jeg har en egenverdi som menneske, ikke i 
kraft av mine evner og talenter, ikke fordi jeg er nyttig eller 
produktiv, men simpelthen fordi jeg er et individ skapt 
i Guds bilde. Når respekten for livet forvitrer, forsvinner 
grunnlaget for alt det andre vi setter så høyt, som retten til å 
utfolde seg, retten til eiendom, retten til å tenke og tale fritt 
og retten til å få sine anklager hørt og vurdert av likemenn. 

Derfor setter PDK livet så høyt. Vi vil at barn skal få lov til å 
utvikle seg trygt i mammas mage. Vi vil at barn skal bli født 
inn i en naturlig familie med både mor og far. Og vi vil at 
betemor og bestefar skal få gå inn i alderdommen uten å 
føle press om å avslutte det hele før tiden.

Vi vil rett og slett ta kampen for at alle i Norge skal ha 
den mest selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv, 
fra unnfangelse til naturlig død. Derfor sier vi: JA til 
livet – hele livet!

Vi tror på en sterk, fri og selvstendig 
nasjonalstat. Partiet De Kristne vil:

• Holde Norge utenfor EU 
• Si opp EØS-avtalen til fordel for bilaterale avtaler  
 med blant annet EU, Russland, Storbritannia og USA.
• Etablere en tilfredsstillende norsk grensekontroll 
• Si opp Schengen-samarbeidet med tanke på  
 grensekontroll og selvbestemmelse 
• Evaluere det nordiske samarbeidet med henblikk  
 på situasjonen i blant annet Sverige
• Arbeide for fri handel, også mellom  
 utviklingsland og industriland 
• Trekke Norge fra forhandlingene om TTIP
• At Norge ikke skal gå inn i forhandlinger med  
 organsisasjoner som undergraver demokratiske  
 prosesser i Norge

Les hele vårt program på www.dekristne.no

Partiet De Kristne vil:

• Grunnlovsfeste retten til liv fra unnfangelse  
 til naturlig død 
• Arbeide for å stramme inn dagens abortlov 
• Arbeide for lovendringer som kan bidra til  
 å senke aborttallet i Norge
• Forby tvillingabort med umiddelbar virkning
• Legge bedre til rette for innenlands adopsjon 
• Opprettholde engangsstønaden til mødre  
 uten rett til barselpermisjon 
• Gjennom skole og helsevesen øke bevisstheten  
 rundt konsekvensene av uforpliktende seksuell  
 omgang 
• Legge til rette for organisasjoner som driver  
 opplysningsarbeid for gravide 
• Si nei til forskning på stamceller fra ufødte barn
• Si nei til blodtesten NIPT

Les hele vårt program på www.dekristne.no

Et rungede JA til livet – hele livet!

JA TIL BÅDE MOR OG FAR: Slekt og familie er viktig. Det gir røtter, identitet og 
tilhørighet. Alle barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget 
opphav. Partiet De Kristne vil derfor si nei til eggdonasjon, surrogati og alle 
former for kunstig befrutning som innebærer å hente inn arvemateriale fra 
andre enn mor og far selv. Hele lovverket må bygge på prinsippet om at alle 
barn har rett til å vokse opp med begge sine biologiske foreldre!
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Erik Selle 
f. 1966, Bærum

Steinar Wold
f. 1960, Vestby

Akershus

Erik Selle 
f. 1966, Bærum

Einar Christensen 
f. 1955, Arendal

Aust-Agder

Sten Klevås-Olsen 
f. 1949, Rygge

Henry Dahl
f. 1951, Modum

Buskerud

Svein Svendsen 
 f. 1993, Alta

Papy Zefania
f. 1986, Båtsfjord

Finnmark

STORTINGSVALGET 2017
FINN DITT FØRSTEVALG HER
Vinneroppskriften er klar: Kristen tro, godt hjulpet av gresk demokrati og romersk 
rett, har gitt vår del av verden økonomi og sosiale kvaliteter resten av kloden 
misunner oss. Partiet De Kristne ønsker å slå ring om denne arven, og vil videreføre 
den til kommende generasjoner. Her kan du finne hvem som er første- og 
andrekandidaten i ditt fylke. La din stemme gjøre en virkelig forskjell denne gangen!

Elias Akselsen 
f. 1947, Sør-Odal

Ola Simon Østtveit
f. 1957, Stange

Hedmark

Tomas Moltu 
f. 1969, Bergen

Lill May Vestly
f. 1975, Kristiansand

Hordaland

Øyvind Årdal 
Stranda

Kari Gullbjørg Hals
Molde

Møre og Romsdal

Bjørg Elverum 
f. 1958, Skogn

Irene Røyneng
f. 1976, Verdal

Nord-Trøndelag

Per Hansen
f. 1949, Vestvågøy

Aril Amundsen
f. 1964, Meløy

Nordland

Elias Akselsen 
f. 1947, Sør-Odal

Ola Simon Østtvei
f. 1957, Stange

Oppland

Lill May Vestly 
f. 1975, Kristiansand

Erik Selle
f. 1966, Bærum

Oslo

Torolf Nordbø 
f. 1956, Hafersfjord

Kjell Skartveit
f. 1967, Stavanger

Rogaland

Bjørg Sølvi Refvik 
f. 1957

Jan Gudmund Skrivervik
f. 1964

Sogn og Fjordane

Trond Skogaker 
f. 1962, Trondheim

Reidun Løvdal
f. 1954, Trondheim

Sør-Trøndelag

Ingvar Torvik 
f. 1936, Porsgrunn

Kjartan Mogen
f. 1964, Skien

Telemark

Jannie Eli Grønning 
f. 1962, Kvaløysletta

May Britt H. Skoglund
f. 1949, Sørreisa

Troms

Arnstein Ferdøy 
f. 1970, Søgne

Lill May Vestly
f. 1975, Kristiansand

Vest-Agder

Morten Freberg 
f. 1954, Barkåker

Maren Anne Krüger
f. 1985, Andebu

Vestfold

Inger Marit Sverresen 
f. 1949, Sarpsborg

Sten K. Klevås-Olsen
f. 1949, Rygge

ØstfoldKristen politikk?

Partiet De Kristne vil bygge sin 
politikk på kristen tenkning. Men 
det er med en viss ydmykhet 
vi går til oppgaven. Vi er fullt 
bevisst på at de færreste saker 
i moderne politikk finner sitt 
svar direkte fra Bibelens kapitler 
og vers. Vi tror imidlertid det 
fins visse grunnleggende 
holdninger og verdier som kan 
leses ut fra den samme boka. 
Når konkrete saker skal vedtas 
og praktisk politikk lages, er det 
de demokratiske spillereglene 
som er førende for både prosess 
og resultat. Vi setter vår lit til at 
partiets sjel er så tydelig at de 
enkelte saker i stor grad vil speile 
Bibelens mer grunnleggende 
retningslinjer for liv og lære. 

16  17
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Den siste helgen i mai gjennomførte Partiet De Kristne 
sin første nyetablerte vårsatsing, PDK Convention. Vi 
samlet et bredt antall talere, både utenfor og innen-

for PDKs rekker, og utenfor og innenfor Norges grenser.

Vi hadde talere som Hanne Nabintu Herland, Helge Lurås, 
Hege Storhaug, Nina Karin Monsen, og våre egne Arnstein 
Fedøy, Tomas Moltu, Lill May Vestly, Bjørg Sølvi Refvik og 
Torolf Nordbø. Vi hadde talere som Sjak Haaheim fra Styrk 
Heimevernet og Hans Christian Færden fra JA til kontanter. 
Alle er opptatt av saker som er viktige for demokratiet vårt. 
Derfor inviterte vi bredt.

Den største begivenheten var allikevel kanskje besøket 
av Israels minister for regionale saker, druseren Ayoob 
Kara. Det ble et uforglemmelig møte. Det er formida-
belt at en minister fra Israel kom til Norge på invitasjon 
fra PDK. Det viser at vårt budskap om å stå opp for 
rettferdighet i Midtøsten har nådd igjennom.

PDK er Israel-vennenes parti. Vi vil flytte den norske am-
bassaden til Jerusalem. Vi vil trekke Norge fra giverlands-
gruppen, og stanse pengeoverføringer til den palestinske 
selvstyremyndighet og Hamas i erkjennelse av at terror 
og terroroppfordring er et gjennomgående mønster hos 
disse, og korrupsjon. Vi vil ikke støtte en etnisk rensing av 
jøder i Judea og Samaria. Jødene har urbefolkningsret-
tigheter i disse områdene. Dette er Bibelens kjerneland. 
De har rett til å bo der akkurat som arabere har rett til å bo 
der. I Palestina er det to nasjonalstater, Jorden og Israel. 
Og hverken PDK, Norge eller andre land skal fortelle Israel 
hvordan de skal løse sin terror. De har siden sin fødsel i 
1948 vært utsatt for en konstant trussel om folkemord, 
med fiender som til den i dag sier at de vil utslette staten. 
Det må gi et perspektiv på hvordan man tilnærmer seg 
denne konflikten. Og likevel så er kanskje problemene i 
Israel det minste i Midtøsten i dag.

Partiet De Kristne vil oppfordre LO til å avvikle sin anti-
semittiske boikott av Israel. Vi kan bare kalle dette for det 
det er. Det er antisemittisme når man vil boikotte et land 
som er konstant utsatt for folkemord.

PDK er Israel-vennenes parti og arabervennenes parti. PDK 
vil jobbe for en rettferdig løsning i Midtøsten, der kanskje 
det fremste eksempelet er freden mellom Egypt og Israel 
gjennom Anwar Sadat og Menachem Begin. PDK vil jobbe for 
gode relasjoner med alle gode krefter i Midtøsten, som Egypt 
og Jordan. Og vi vil støtte et selvstendig Kurdistan, som også 
er en stabiliserende faktor i forhold til Israel. Vil du ha en god 
og trygg Midtøsten-politikk, så er PDK partiet for deg!

TYDELIG STØTTE TIL ISRAEL

CELEBER GJEST: Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, sendte sin minister 
for regionale saker, druseren Ayoob Kara til PDK Convention, Partiet De Kristnes 
konferanse som samlet mange av Norges fremste verdikonservative profiler.

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

PDK erkjenner dessverre at Arbeiderpartiet har forlatt 
sitt varme vennskap til Israel, og de har fremstått som 
det fremste avkristningspartiet i Norge. Derfor vil vi 

avvise ethvert sentrum-sosialistisk alternativ.

PDK erkjenner at det landet vi lever i, som er trygt og 
godt for alle, er en del av den vestlige sivilisasjon som alle 
verdens flyktninger søker til og ikke fra. Det er en kultur 
og en sivilisasjon som bygger på de jøde-kristne verdier 
og det judeo-kristne verdensbildet. Det er personlig 
kristne mennesker som har satt sitt uutslettelige merke 
på utviklingen av Europas historie fra middelalderens 
mørke, gjennom totalitære men også kristne styresett, til 
det frie demokratiet som vi er i dag. Men som John Locke, 
opplysningstidens store filosof, bygde de sine teorier på en 
bokstavelig forståelse av skapelsesberetningen.

William Wilberforce tok kampen mot slaveriet i England 
basert på en personlig rystende omvendelse og erkjennelse. 
Martin Luther King Jr. var en baptistpastor som gikk i spissen 

for borgerrettighetene i USA, og betalte den ultimate prisen 
for dette. Abraham Lincoln var en gudfryktig amerikansk 
president, republikaner, som tok en grusom krig for å fjerne 
slaveriet i landet. Vi kan ta person etter person.

Hans Nilsen Hauge i vårt eget land, satt 10 år i fengsel. 
Hvorfor det? Fordi, ut fra hans dype personlige kristne 
erkjennelse, så både forkynte han evangeliet, men han 
bygde også bedrifter og skapte næringsliv fra grasrota. 
Dette er den arven PDK står i, og dette er den arven vi vil 
kjempe for videre. Vi har Stavanger Aftenblad som ble stiftet 
av Lars Oftedal, en dypt kristen mann som kom fra grasrota, 
som også startet medier.

Skal Norge overleve som et fritt og trygt og demokratisk 
samfunn, fritt og godt for alle, så må vi bygge på en judeo-
kristen grunnvoll. Vi kan ikke bygge på marxisme. Det 
har aldri skapt frihet. Vi kan aldri bygge på Sharia, som 
er et strukturelt diskriminerende lovsystem. Nei, både 

muslimer og kommunister vil være trygge i et samfunn 
som er bygget på judeo-kristent grunnlag. Derfor vil vi ha 
kristendommen inn i skolen igjen, som en sentral ideologi, 
og bygge en bærebjelke i vårt ideologiske fundament. Vi vil 
ha julegudstjenester på skolene med en selvfølgelig rett til 
fritak for foreldre og elever som ikke ønsker å være en del av 
dette. Vi vil ha barns rett til mor og far. Vi vil ha et ekteskap 
mellom en mann og en kvinne uten at det på noen måte 
er diskriminering av noens valg av livsstil. Det er noe 
politikerne ikke skal legge seg opp i.

Kjerneverdiene i Norge må gjenspeile kjerneverdiene 
som Grunnloven er basert på, nemlig den judeo-kristne 
grunnvoll, eller bibelske verdier om du vil. Den kampen 
er den viktigste kampen i Norge i dag, og vi mener og tror 
og vet at vi har mange muslimer med oss i den kampen. Vi 
ønsker å ha med alle på dette laget. Vi er ikke et parti for 
kristne, men Partiet De Kristne er et parti for alle.

PDK tar kampen mot 
Ap og avkristningen

Partiet De Kristne er et avklart borgerlig parti, som vil være en del av en borgerlig 
regjering ved et borgerlig flertall. Vi tar kampen mot Arbeiderpartiet og avkristningen.

Midt i et turbulent område, omgitt av erklærte 
fiender, ligger Israel som et lysende eksempel 
på frihet, vekst og demokrati. Partiet De Kristne 
vil med sterk og tydelig stemme stå opp for 
Israels rett til å eksistere i fred og frihet, og tale 
deres sak fra Stortingets talerstol. Vi begynner 
med å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv 
til Israels hovedstad Jerusalem, og stanse den 
økonomiske støtten til terrorister.
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NYTT FORLAG 
med fokus på vekkelse

Gud har en fantastisk 
plan for ditt liv
-myten i det moderne budskapet

I denne boken går Ray Comfort fra 
The Way of the Master i rette med 
den moderne måten å presentere 
evangeliet på. Han viser hvordan 
Jesus, disiplene og de første kristne 
forkynte budskapet - en måte som 
førte til radikale omvendelser. Han 
viser oss hvordan Gud har gitt oss 
loven som et redskap Den Hellige 
Ånd bruker for å skape syndenød. 
Alle som bryr seg om de fortapte bør 
lese denne boken.

kr. 150,- (pocket utgave - 178 sider)

JESUS
– revolusjonæren som tok et  
oppgjør med religion!

Ingen har satt dypere spor i verdens 
historie enn Jesus Kristus og mange 
har sterke meninger om Ham. I denne 
boken gir Jan Ernst Gabrielsen oss et 
bilde av personen Jesus slik Bibelen 
selv presenterer Ham. Vårt forhold til 
Jesus og forståelsen av hvem han er, 
er avgjørende både for dette livet og for 
vår evige skjebne. Boken presenterer 
den historiske personen Jesus, men 
også hva Bibelen lærer oss om Ham. 

kr. 150,-
pocket utgave - 178 sider

Vi opplever et kall fra Herren til å få ut et klart og bibelsk budskap, med tydelig fokus på  
evangeliet, mirakler, lov og evangelium, syndenød, omvendelse. Dette var forkynnelsen 
i Apostlenes Gjerninger og ved bruk av litteratur og moderne medier vil vi løfte Jesus fram 
som menneskers eneste løsning.

www.MediaForlag.no DU KAN OGSÅ BESTILLE VED Å RINGE 
ELLER SENDE SMS TIL 45605300

Verdens beste 
budskap
-blir ofte misforstått

Hvordan kan det være at folk som 
har blitt helbredet og hørt evange- 
liet forkynt samtidig ikke føler noen 
grunn til å personlig gjøre noe med 
hva de har hørt? Hvorfor ender 
mange i diskusjoner når de skal dele 
sin tro med andre? Dette er noen 
av spørsmålene som blir tatt opp 
i denne boken. Dette er en viktig 
bok som tar opp faren ved hvordan 
evangeliet ofte blir presentert i dag. 
noen av de ting som ofte misfor- 
ståes og hjelper deg til å dele din 
tro uten å havne i diskusjoner. Den 
gir også et innblikk i hvordan du, i 
dagens kultur, kan dele evangeliet 
på samme måte som Jesus og de 
første disipler.

kr. 100,- (pocket utgave - 78 sider)

Tiden før Sarons Dal

Jan Ernst Gabrielsen fikk som  
syttenåring sitt første møte med  
Aril Edvardsen og ble i 1963 den  
først heltidsansatte i Troens Bevis. 
I denne boken  forteller sitt per- 
sonlige vitnesbyrd. Han beskriver 
sin opplevelse av tiden i Troens 
Bevis før eiendommen Sarons Dal 
ble kjøpt, og den første Skandi- 
naviske Bibel- og Misjonsuke i 
Kvinesdal. Den ble holdt i tre sam-
mensatte telt på en slette i Faret, 
like utenfor Kvinesdal sentrum, 
fra 12. – 20. September 1964.  
I denne boken får du et personlig 
innblikk i en ung kristen tjeners 
utvikling, og et historisk tilbake- 
blikk på en svært ekspansiv epoke 
i Troens Bevis Verdens Evange-
liserings arbeid. 

kr. 100,- (pocket utgave - 66 sider)

SEND SMS «ÅPNE200»  
til 2160 for å gi kr 200,-

Eller gi en gave på kontornr  
3060 35 70000

Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@od.org
Adresse: Tangen 11
4608 Kristiansand

• I Pakistan blir gjennom-
snittlig 2 jenter kidnappet, 
tvangskonvertert og tvunget 
inn i ekteskap hver dag 

• I Nord-Korea blir man  
fengslet eller drept for å eie 
en bibel

• I Somalia er det umulig å  
arrangere en kristen  
begravelse 

• I Afghanistan kan en  
anklage om blasfemi føre til 
lange fengselstraffer

• I Sentral-Asia er det straff-
bart å drive barne- og 
ungdomsarbeid

• 215 millioner kristne opp- 
lever høy grad av forfølgelse 
for sin tro

Ingen skal stå alene i møte med trus-
ler, vold og tortur. Forfulgte kristne 
trenger at du står sammen med dem!

Overlevde IS-angrep:

Se innstikk i dagens avis

w w w.op endo ors.no

VISSTE DU AT: 

Bli bønnepartner og be hver dag:
SEND SMS «BØNN» TIL 2160 
og motta gratis blad og bønnekalender med daglige bønneemner
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B Ø K 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

Kristian Kapelrud

Den evige blodspakten
Uten at vi forstår blodspaktene i Bibelen, 
kan vi heller ikke forstå Guds nåde fullt ut.

«Bokas budskap er betimelig og viktig. 
Boka anbefales på det varmeste.» 
 – Alv J. Magnus, tidligere 
 leder for Ungdom i Oppdrag 

«En levende, lettlest og velskrevet bok om 
Blodspakten. Anbefales på det varmeste!» 
 – Leiv Holstad, forkynner 
 og grunnlegger av Maritastiftelsen

Roar Kollsete

Kjærligheten 
som utholder alt
Guds farshjerte for deg

Kjærlighetsrelasjonen med vår himmel-
ske Far gir oss verdighet, tilhørighet og 
an erkjennelse. 

«Roar Kollsete gir oss i denne boken et 
skikkelig grunnlag som gjør at vi forstår 
at Gud er vår Far.» 
 – Olav Slåtten, Fatherheart ministries

Berit Øverland

Frihetens arv
ROMAN. John Kentons mål i livet er å trek-
ke seg tilbake til friheten på ranchen i USA. 
Men først må han oppfylle kontrakten han 
har med sin far om å drive det nye hotellet 
i Norge i ett år.

I Oslo mister Karoline Lund den eneste 
personen i livet som virkelig har elsket 
henne. 

John og Karoline blir begge stilt overfor 
valg som vil avgjøre livene deres for alltid.

 

Christine Caine

Uten skam 
BESTSELGER
Skam kan anta ulike former. Den skjuler 
seg i skyggene hos den mest selvsikre 
og vellykkede, og i hjertet til den knuste, 
misbrukte og kuede kvinnen som har 
fått høre at hun er ingenting verdt. Men 
Christine Caine vil at leserne skal vite 
dette: Du kan bli fri. Grip tak i Jesu kraft 
i dag og ta skrittet inn i framtiden! Lev 
uten skam! 

Kr 129,– 
POCKET • K-STUD

Esther Chang 
og Eugene Bach

Smugle lys
En kvinnes seier over forfølgelse, tortur 
og fengsel i Nord-Korea og Kina. 

«Denne boken er et usedvanlig sterkt 
vitnesbyrd om hva som kan skje når et 
menneske stiller seg til disposisjon for 
Herren.»
 – Eivind Frøen, evangelist og forkynner Kr. 199,– 

Arne Melhus

Men livet seiret
Mannnen med 20 liv. «Jeg har mange 
ganger forundret meg over hvordan det 
har vært mulig å berge livet gjennom så 
mange hendelser i form av ulykker og 
sykdom. Jeg har så uendelig mye å takke 
Gud for.»  – Arne Melhus

«Men livet seiret er en ærlig historie fra 
norsk virkelighet, og samtidig en sterk 
troshistorie.» – Jan Gossner

F.F. Bosworth

Jesus helbreder
INTERNASJONAL BESTSELGER. 
Jesus helbreder har forvandlet hundre-
tusener av liv i to generasjoner. Nå er 
det din tur – endelig på norsk! Gjennom 
sin tjeneste mottok Bosworth mer enn 
250 000 brev fra mennesker som hadde 
opplevd helbredelse. 

Kr. 249,– 

Egil Reindal og 
Einar Lyngar

FORTELL DEM
ANDAKTSBOK FOR HELE FAMILIEN 
– REVIDERT OG NYSKREVET BESTSELGER. 
Fortell dem er en gullgruve for en ny ge-
nerasjon av barn og unge. Boken har 
vært en viktig kilde til inspirasjon og tros-
opplæring i mange kristne hjem siden 
1952. Kr. 299,-

Kr. 249,-

Kr 228,– 
POCKET • K-STUD

Kr 249,– 
POCKET

Kr. 249,– 
INNBUNDET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

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 ! 
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24.-27. aug Evangeliesalen Berøa Pinsemenighet
27.-31. aug Ja til livet
8.-10. sep  Filadelfia Mysen
13.-17. sep Omsorg og helbredelsesdager
11.-15. okt Omsorg og helbredelsesdager
18.-22. okt Oddvar Tegnander
2.-5. nov   Rakfiskfestivalen
15.-19. nov Omsorg og helbredelsesdager
24.-26. nov Julebordshelg
22.-29. des  Julefeiring  m/spennende besøk
  Velkommen til nye og tidligere gjester.

VELKOMMEN TIL STØLSDOKKEN FJELLHOTELL
Velkommen til en spennende
og inspirerende høst 
på Stølsdokken fjellhotell!
Ring for info og booking: 
Telefon 613 640 77 eller 40 40 22 22
E-post: post@stolsdokken.no
Mer informasjon på: www.stolsdokken.no

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av
Norpost


