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Stem PDK i 2021

Allerede tilbake i 2010-2012 traff jeg 
mange mennesker som diskuterte «Hva 

skal vi stemme på?». Høyre var ikke 
lenger konservativt, Venstre var ikke 

lenger økonomisk liberalistisk men 
verdiliberalistisk, KrF hadde mistet 
retningssansen og FrP snakket om 
aktiv dødshjelp. For disse velgerne 

var det rød-grønne prosjektet ikke et 
alternativ. I dette vakuumet ble Partiet 

De Kristne født.

Går man enda lengre tilbake i tid, før Gro Harlem 
Brundtland, var Arbeiderpartiet Israel-vennenes 
parti og arbeiderbevegelsen og den kristne 

lekmannsbevegelsen fant hverandre i avholdssaken. Jeg 
pleier å si at i tidligere tider ville min politiske nærhet og 
respekt vært knyttet til folk som Trygve Bratteli og Haakon 
Lie i Ap, Carl Joachim Hambro, Jo Benkow og Kåre Willoch 
i Høyre, Jon Lilletun og Kåre Kristiansen i KrF samt Carl I 
Hagen og Jon Alvheim i FrP. Men ingen av disse partiene 
bærer lenger ideene og karakteren til disse kjempene i 
norsk politisk historie. Deres partier har samme navn, men 
de navigerer ikke etter arven de la igjen. Det er behov for 
nye initiativ i det politiske Norge.  

En ubemerket med svært udemokratisk endring i norsk 
samfunnsliv fant sted i 2003. Inntil da var det betydelig 
velgermakt knyttet det faktum at velgerne kunne stryke 
og kumulere på stortingslistene ved valg. Partimakten lå i 
nominasjonen, velgermakten lå i stryking og kumulering. 
Følgelig var der en balanse i muligheten til å bestemme 
hvilke personer som fikk tillit i nasjonalforsamlingen. Denne 
ordningen ble avviklet, partimakten ble dominerende og 
vi fikk et svakere demokrati. Politikere i dag trenger ikke 
være opptatt av velgerne, så lenge de holder seg inne med 
partiene. Velgerne har i dag følgelig kun en stemme til et 
parti, og ikke til personer. Muligheten for politisk endring er 
dermed kraftig svekket. 

Velgernes reelle innflytelse ligger derfor i retten og 
muligheten til å stemme på partier utenfor Stortinget. 
Dette vet de etablerte partiene meget godt, og de etablerte 
mediene vet det like godt. Det er derfor du savner PDK i 
NRK partilederdebatt, på egen søyle på meningsmålinger, i 
NRKs valgomat eller ikke opplever at de etablerte partiene 
vil stille til debatt med PDK. Det er et maktspill, og ikke fair 
play. Systemet er rigget til fordel for det etablerte. 

Vi lever heldigvis i en tid med nye og større muligheter. 
Sosiale medier og nye medier åpner for bredere debatt og 
utfordrer det etablerte. Vi ser at aktører, om det er partier, 
medier eller organisasjoner, som utfordrer maktens status 

En stemme til Partiet De Kristne 13. september er  
en stemme til mer demokrati og mer folkestyre.

quo og den politisk korrekte konsensus blir stigmatisert, 
eller søkes tiet i hjel og skjelles ut. Vi er ikke et så rosenrødt 
samfunn som vi liker å tro. Derfor ser du at PDK skriver mye 
i vår tids dissenteraviser og opposisjonsmedier. Det betyr 
ikke at vi ikke sender leserinnlegg til Aftenposten, VG, NRK 
Ytring eller Klassekampen. Det gjør vi, men får det som 
oftest i retur. Derfor lager vi websider, er på Facebook og 
Twitter, skriver i resett.no, document.no, i kristne aviser og i 
mange gode lokal- og regionsaviser. Vi setter inn annonser, 
har egne radioprogram og podcaster, lager PDK Convention, 
spiller inn videoblogger, står på stand og legger brosjyrer i 
postkasser. For på tross av det demokratiske underskuddet 
i Norge, har vi tro på velgerne og landet, og flere og flere 
ser hvilken tilstand demokratiet i Norge befinner seg i. En 
stemme til Partiet De Kristne 13. september er derfor en 
stemme til mer demokrati og mer folkestyre. I tillegg vet du 
at vi sier det vi mener og mener det vi sier. 

Sammen for Norge.   
Stem PDK 13. september. 

Erik Selle  partileder

Foto side 1,2,18: Jostein Skevik
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Norge har produsert olje i 50 år. Dette 
ble nylig markert på Ekofiskfeltet i 
Nordsjøen. Ifølge Oljedirektoratet 
er omkring halvparten av de totale 
petroleumsressursene på norsk sokkel 
produsert. Dersom oljenæringen i Norge 
forblir konkurransedyktig i fremtiden er 
det ikke noe i veien for at norsk olje- og 
gassvirksomhet kan fortsette i 50 år til. 
Bidraget fra denne energiutvinningen 
tilfører Norge viktige økonomiske og 
teknologiske bidrag og verdenssamfunnet 
tilgang på verdifull energi og råvarer. 
Den største trusselen mot den norske 
petroleumsvirksomheten synes for tiden 
å være politisk og ikke økonomisk eller 
mangel på tilgjengelige reserver.

Den politiske trusselen er basert på en uriktig 
antakelse om at bruk av karbonbaserte brensler 
representerer en global trussel forårsaket av en 

angivelig klimakrise. Denne klimakrisen eksisterer kun i 
teoretiske modeller som mangler støtte i observasjoner. Det 
internasjonale energibyrået (IEA) har - i likhet med IPCC - 
nylig begynt å spekulere i olje- og gassnæringens fremtid 
basert på tenkte politiske scenarier. Det er ingenting som 
tyder på at forbruket av og fremtidig behov for olje, gass og 
kull kommer til å avta i fremtiden. Karbonbaserte brensler 
utgjør omkring 80% av den globale energiforsyning. En 
større andel av en stadig voksende befolkning forventer en 
tilfredsstillende materiell velstand og tilgang på nødvendige 
varer og tjenester. Dette forutsetter en stabil tilgang på billig 
energi og råvarer.

De politiske utfordringene som norsk petroleumsvirksomhet 
står overfor de kommende år gjør det nødvendig med 
politikere med relevant faglig innsikt og politisk mot. Norsk 
sokkel må utvikles – ikke avvikles. Det virker som om flere 
etablerte politiske partier er lydhøre for tanken om å ikke 
tildele nytt areal for leting etter petroleumsressurser på 
norsk sokkel. En slik beslutning er begynnelsen på slutten 
for norsk olje- og gassvirksomhet. Et vedtak om å avvikle 
letevirksomheten vil også etter hvert ramme utvinningen 

Norge skal fortsatt være 
en olje- og gassnasjon

av olje og gass da nåværende produksjon er avhengig 
av tilgang på nye funn som fases inn etter hvert som 
produserende felt modnes.

Fremtiden på norsk sokkel er lysende dersom politikere 
med kunnskap, vilje og mot kan få slippe til. For det første 
må konvensjonelle ressurser utnyttes. Dette betyr at man 
må utvikle oljenæringen slik at stadig mindre funn kan 
utvinnes lønnsomt. Disse små funnene kan potensielt 
doble reservene på norsk sokkel. I tillegg må man satse på å 
utvinne syntesegass fra norsk sokkel. Dersom Norge lykkes 
i dette kan Norge bli en energistormakt som kanskje kan 
forsyne store deler av kloden med miljøvennlig energi i flere 
titalls generasjoner.

Dagens «konvensjonelle» politikere diskuterer elektrifisering, 
vindturbiner, fangst og lagring av CO2, letestopp og 
sluttdato. Dette er meningsløst og ødeleggende for 
norsk verdiskapning og velferd. De investeringer vi gjøre 
i dag skal skape fremtidens arbeidsplasser. Feilskolerte 
politikere lar politiske lover overstyre naturvitenskap 
og fornuft og ødelegger de fremtidige muligheter som 
petroleumsvirksomheten gir oss. Ofte blir alternative 
energitiltak som vind-, sol- og bølgeenergi omtalt som 
bærekraftige, fornybare og «grønne». Det er sannsynligvis 
bare solenergi – og da i form av solvarme – som har 
potensial til å kunne levere miljøvennlige, kostnadseffektive 
og stabile energibidrag. Men å utvikle og ta i bruk solvarme 
i global skala vil sannsynligvis ta like lang tid som det 
tar å finne, utvikle og produsere de konvensjonelle 
petroleumsressursene på norsk sokkel.

 
Hans Borge PhD 
3. kandidat Rogaland

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.

«Man må utvikle oljenæringen 
slik at stadig mindre funn 
kan utvinnes lønnsomt. Disse 
små funnene kan potensielt 
doble reservene på norsk 
sokkel. I tillegg må man satse 
på å utvinne syntesegass 
fra norsk sokkel. Dersom 
Norge lykkes i dette kan 
Norge bli en energistormakt 
som kanskje kan forsyne 
store deler av kloden med 
miljøvennlig energi i flere 
titalls generasjoner.»

Partiet De Kristne vil:
• Gi enkel og rask konsesjonsbehandling for utbygging av småkraftverk
• Være proaktiv i salg av teknologi for olje- og gassutvikling globalt
• Sørge for gode utredninger før leteboring i utsatte havområder
• Investere mer av «oljefondet» i infrastruktur, forskning og utvikling i Norge
• Bistå Israel og andre land med statlig samarbeid om nyttiggjøring av deres oljeressurser 
• Satse tyngre på forskning på nye energikilder, også utnyttelse av grunnstoffet Thorium 
• Satse på nye, rene energikilder
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Vi trenger mer norsk 
mat på norske fat

Norsk mat og matkultur bærer preg av vårt marginale 
jordbruk og tøffe klima. Råvarene har vært og er 
tilgjengelige kun i relativt korte sesonger og ofte 

i store mengder, slik som under torskefisket, sildefisket, 
innhøstingen av korn, opptak av poteter og slaktingen av 
dyr. Behovet for å konservere råvarer mens de er i sesong, 
slik at de rekker til et helt års forbruk, er grunnlaget for mye 
av den norske matkulturen.

Tradisjonell norsk matkultur ble i hovedsak til i 
selvbergingshusholdets tid. Det vil si at hver gård dyrket 
sin egen mat og høstet fra naturen gjennom jakt, fangst 
og sanking. Selvbergingshusholdet ble i flere bygder holdt 
levende til langt ut på 1900-tallet og fikk igjen aktualitet 
under andre verdenskrig.

Derfor er det viktig at virkemidler som sikrer forutsigbarhet 
og bruk av arealer over hele landet forsterkes. 
Ringvirkningene av landbruket er store. Det skapes verdier 
langt utover matfatet, og disse verdiene kommer oss alle til 
gode.

Vi ser i dag at ved uforutsette hendelser som stengte 
havforbindelser som den vi har opplevd i Suezkanalen, er 
vi sårbare. Dette viser hvor avhengige vi kan bli av andre 
for å kunne ha nok mat. Så lenge vi ikke har en høyere 
selvforsyningsgrad i Norge enn det vi har i dag vil vi 
kunne oppleve matmangel i framtiden, ved store kriser. 
Derfor er det viktig for framtidige generasjoner å øke 
norsk selvforsyningsgrad, slik at vi i framtiden kan være 
selvforsørget uavhengig av hendelser i resten av verden. 

Det viktigste vi kan gjøre er å verne matjorden i hele landet, 
øke egenproduksjonen og få tilbake lagringen av korn i 
kornsiloene, slik at selvforsyningsgraden øker fra år til år. 
Dette er en god og fornuftig politikk som vi i PDK ønsker 
mer av i Norge. 

Tom Andre Henriksen 
1. kandidat Viken

Vi trenger mer norsk 
mat på norske fat

Derfor sier vi:
JA til mer korn og grønnsaker,  
frukt og bær

JA til mat fra skoger, enger, vidder, 
fjell og åker

JA til villfisk, kystfiskere, et hav uten 
plast og friske fjorder

JA til gode liv for dyra, mest mulig ute 
og mest mulig naturlig fôr

JA til vern av matjord og hundreår 
gamle kulturlandskap

JA til kjøtt - fra glade dyr med gode liv

JA til anstendig lønn til bøndene og 
høyere verdsetting av deres innsats

JA til økt selvforsyning

Norsk bondelag kan fortelle oss at det er fullt mulig med mer norsk mat på norske 
matfat. Hver dag produserer norske bønder matvarer av høy kvalitet. Bøndene 
produserer mat i hele landet, med basis i norske ressurser. På det norske matfatet 
finnes: mat fra hele landet, med ulik smak, opprinnelse, historie og produksjonsmåte. 
Konkurransekraften til norsk mat må styrkes.

Det er eit paradoks i dag at regjeringa styrer lovverket 
i landet slik at det griper inn i alle delar av livet vårt, 
også den private sfære. Staten styrer no kor mange 

vi kan ha besøk av i heimen, og den vil bestemme korleis vi 
skal oppdra borna våre. Den tradisjonelle familie med mor, 
far og born skal utslettast, og det unaturlege skal bli det 
naturlege. Det ser ut til å gå raskt i retning av «demokratisk 
diktatur» i vårt til no kristne land. 

Då eg gjekk inn i  PDK hadde eg ei hovudsak som brann i 
mitt hjarte: Å gje rettsvern til barnet i mamma sin mage.  I vår 
har det vore stor debatt i media og spenning før landsmøta 
vedrørande spørsmålet om forlenging av abortgrensa i 
Norge.  Ap har bestemt at abortnemnda skal vekk og kvinna 
få bestemme sjølv om ho vil ta abort fram til veke 18. Venstre 
og Rødt vil også utvide sjølvbestemt abort til veke 18, 
medan FrP, Høgre,  og Sp truleg vil beholde dagens abortlov 
med fri abort til veke 12. MDG og SV topper lista med vedtak 
om sjølvbestemt abort til veke 22. KrF vil ha vern om livet frå 
unnfangelsen, men fleire toppolitikere i partiet går offentleg 
fram og seier at dei godtek abort til veke 12. Jorun G. Lossius 
kunne heller ikkje svare Fredrik Solvang i NRK Debatten om 
kva som var KrF sitt syn, og i referatet frå landsmøtet stod 
det ingen ting om dette.  

Det er dramatisk at barnet i mamma sin mage har arverett, 
men ikkje livsrett. Det er totalt forsvarslaust til 12 veker 
både med blå og raud regjering. Dersom raudgrøn 
regjering tek over etter stortingsvalet i haust, så ser det ut 
til å bli fleirtal for fri abort til veke 18. Barna våre er framtida 
vår. Skal vi ta livet av desse før fødsel? Er det så mykje betre 
å fjerne dei i veke 12? For Partiet De Kristne  er det viktig 
å gje barnet ein identitet før det er født. Det har krav på 
rettsvern. Om dette fører til at det blir svært få abortar i 
Norge, så bør i alle fall Erna bli glad for at det bli født fleire 
born i landet. Fødselsraten må opp frå dagens 1,45 born per 
kvinne til 2,2 born per kvinne for å holde folketalet oppe.

Dette stortingsvalet ser ut til å bli det mest avgjerande i 
historia. Difor er det så utruleg viktig kva parti vi stemmer 
på 13. september. Det einaste partiet som udeleleg står opp 
for å gje fosteret rettsvern frå den spede byrjing, er Partiet 
De Kristne. Om dette er viktig for deg, så oppmod fleire om 
å stemme på Partiet De Kristne til hausten. Be og arbeid! 
Det er framtida vår det gjeld.

 
Bjørg Sølvi Refvik 
1. kandidat Sogn og Fjordane

Retten til liv

Då eg gjekk inn i  PDK hadde eg ei hovudsak 
som brann i mitt hjarte: Å gje rettsvern til 
barnet i mamma sin mage.

Partiet De Kristne, PDK, har tre 
hovedstolper som partiet er bygd på:   

 
1. Verne om ekteskapet mellom mann og 
kvinne som sjølve bærebjelken i samfunnet.                                                                                                

2. Arbeide for å grunnlovsfeste retten til liv 
frå unnfangelse til naturleg død. 

3. Støtte og samarbeide med Israel som det 
einaste demokratiet i Midtausten. 

Barna våre er framtida vår.  
Skal vi ta livet av desse før fødsel?
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Ulemper  
med vindkraft 

Vi er på Haramsøy, en ikke ukjent 
øy i nyhetene tidlig på 2020-tallet 
da myndighetene i Norge støtter 
vindkraftutbyggerne og ikke 
lokalbefolkningen og grunneierne. Tenk 
deg så at du befinner deg 23 år frem i 
tid. Det er jubel på Haramsøy. Den siste 
vindturbinen er demontert, og et 20 år 
langt vindkraftmareritt er over. Men det er 
også en sorgens dag, for sårene i terrenget 
er store og lar seg ikke fjerne. 

Partiet De Kristne sier et klart og tydelig nei til 
vindkraft. Men dessverre er det altfor mange steder 
i Norge hvor urørt natur allerede er ødelagt med 

vindturbiner som rager 150-260 meter over landskapet. 
Men det er ingen grunn til å fortsette dette hærverket av 
norsk natur for å tilfredsstille de som tror på klimahysteriet 
og det grønne skiftet. 

Norge er et land som er velsignet med mye vann. Dette 
vannet begynte ingeniørene å temme for over 140 år 
siden. Det første vannkraftverket ble bygget på Senja 
for å gi strøm til åtte lysbuelamper. Til sammenligning 
leverer Kvilldal kraftverk, det største kraftverket i Norge, 
4357 GWh, og vår vannkraftproduksjon er på 150 TWh 
som dekker hele vårt el-behov, ja det er enda strøm igjen 
til eksport. I tillegg kan vi gjennom energieffektivisering 
spare 40-50 TWh årlig samtidig som vi kan øke vår 
produksjon fra vannkraftverkene med 23 TWh frem 
til 2050. Dette viser oss klart at vi ikke trenger disse 
monstermastene i urørt norsk natur.

Sammenlignet med resten av Europa har Norge allerede 
en energimiks som er «grønn». Det er beregnet at norsk 
vannkraft har et CO2 avtrykk på 27 gCO2/kWh produsert 
strøm. Til sammenlikning har Danmark og Tyskland 
henholdsvis 130 og 330 gCO2/kWh. Vårt utslipp av CO2 er 
med andre ord rekordlavt.

Norge er elektrifisert. Vi trenger ikke mer kraft, og i alle fall 
ikke i form av vindturbiner som forurenser det visuelle i 
vår vakre natur og lager store sår i urørt natur som aldri vil 
bli borte. Mange av de eksisterende vindkraftanleggene 
er lagt i områder med mye myr. Myr lagrer CO2 og ved 
å grave i myra og anlegge veier vil mye CO2 bli frigjort. 
Faktisk så mye sier forskere at hele CO2 regnestykke for 
vindkraften kan være null eller negativ i anleggets levetid. 

Da blir det ikke mulig å rettferdiggjøre utbyggingen av 
vindkraft. De fleste konsesjonene som er gitt i Norge 
er gitt i områder med urørt natur. Vindkraftanleggene 
beslaglegger i dag 600km2 og produserer 10TWh og det 
planlegges å doble produksjonen. Dette er galskap og helt 
unødvendig!

Stem PDK til høsten og spre informasjonen om at PDK er et 
parti som sier klart nei til vindkraft. 

 
Einar Christensen 
2. kandidat Aust-Agder

Ja til uberørt natur
– nei til vindturbiner! Fordeler  

med vindkraft
• Krever store areal i urørt natur.

• Store inngrep i naturen for veier og anlegg. 

• Dreper fugler som havørn, kongeørn,  
 ryper, svaner, grågås trost og den  
 rødlistede jaktfalken.

• Stort CO2-utslipp der myrer er  
 gravd i stykker.

• Strømproduksjonen er meget ustabil.  
 Må balanseres av vannkraft. 

• Produserer ikke ved lave vindhastigheter 
 under 4m/s.

• Vindturbinen må stoppes når vind- 
 hastigheten kommer over 25-28 m/s.

• Støy målt med dBA. Kan høres over 3 km  
 unna. Lavfrekvent støy kan måles  
 over 60 km under iht studie i Finland.  
 Helseskadelig å bli utsatt for lavfrekvent  
 støy viser forskning fra Tyskland.

• Vindturbinene lager skygge som beveger  
 seg i samme hastighet som turbinbladene.  
 Dette kalles skyggekasting og er meget  
 irriterende. 

• Et vinterproblem er iskasting. Det bygger  
 seg opp is på turbinbladene. Dette  
 reduserer strømproduksjonen og  
 isklumpene er farlig for dyr og mennesker.  
 Ferdsel i området må stanses når det er  
 iskasting. 

• Redusert verdi på hytter, hus og eiendom  
 i nærheten av vindkraftanlegg.

• Forurensing av mikroplast fra  
 turbinbladene etterhvert som de blir slitt.

• Fare for oljeforurensing av overvann  
 og grunnvann ved uhell. 

• Visuell forsøpling av naturen. 

• Redusert turisttrafikk. 

• Vindturbinbladene kan ikke  
 resirkuleres. De må graves ned.

• CO2-gevinst, der myrer ikke berøres  
 av anlegget.

• Produserer strøm når det blåser  
 mellom 4-28 m/s.

• Der vindkraftanlegget ligger i  
 drivverdig skog blir det enklere  
 for grunneieren å ta ut tømmer via  
 anleggsveiene. De fleste anleggene  
 er i områder med lite eller ingen skog.

• Fortjeneste til eiere.

PDK-magasinet 98 Valgmagasinet  2021  |   Les hele vårt program på www-dekristne.no



Valget står mellom frihet eller et 
kommende totalitært mørke

KrF utvidet den såkalte hatparagrafen i 
straffeloven, endret flaggloven og vil nå forby 
såkalt homoterapi som i virkeligheten fratar 
mennesker råderett over eget liv. Tre lover 
som svekker likhet for loven, fellesskapet i 
samfunnet og tros- og samvittighetsfriheten. 
PDK vil fjerne hatparagrafen, reversere 
flaggloven og stansen denne totalitære 
loven, fordi i et multikulturelt og fragmentert 
samfunn er likhet for loven eneste mulighet 
til å hindre segregering og fragmentering. 
Det norske flagg må være enerådende på 
offentlige flaggstenger for å bygge fellesskap 
og sosialt samhold, og uten trosfrihet og 
selvråderett over eget liv blir Norge de facto 
en totalitær stat.  Erik Selle, partileder

Hvorfor støtter PDK  Israel?
Ethvert barn er også unikt, 

og barn har også ulike 
forutsetninger når det kommer 

til læring. Mangfoldet av familier i 
samfunnet er også ulike, og måten 
utdanning organiseres på bør derfor 
gi rom for forskjellige tilnærminger 
som passer barnet og familienes 
behov. Partiet De Kristne har en 
utdanningspolitikk som løfter 
foreldrenes kontroll og familiens 
råderett over sine egne barn. 

I dette henseende ser vi det 
formålstjenlig at friskoler bør ha en 
rett og mulighet til å utvikle seg på 
tvers av pedagogiske metoder eller 
livssyn. Vi ser det som en selvfølge at 
offentlige og private skoler behandles 
likt økonomisk. Pengene skal følge 
eleven, uavhengig av om eleven 
går i offentlig eller privat skole. Alle 
kostnader for tilskudd skal legges til 
grunn i beregningene, slik at skillet 
mellom det private og offentlige 
tilbudet i større grad utviskes og dertil 
at flere skoletilbud kan blomstre. 

Det er viktig å ivareta og løfte frem 
fars og mors ansvar, og rett til å velge 
oppdragelse og et utdanningsløp 
som samstemmer ovenfor egen 
overbevisning. Vi vil jobbe for at 
friskoler skal være lette å etablere. Vi 
vil også jobbe for at systemet vi har 
skal ha prosesser hvor det er lettere å 
bytte skole ved faglig stagnasjon eller 
mobbing. 

Vi ser trender i samfunnet vårt som 
ønsker å ha skoleplikt. Her blir det til at 
beslutningsmandatet, som tidligere var 
hos foreldrene, i større grad flyttes til 
det offentlige. Dette er en endring som 
strammer inn og går ut over familienes 
frihet og rettigheter til opplæring av 
egne barn. Vi ser på utdanningsplikt, 
ikke skoleplikt, som den beste 
løsningen for det norske folk.

Det er flere grunner til at familier 
velger privat hjemmeundervisning 
for kortere eller lengre tid. Norsk 
hjemmeundervisningsforbund 
(NHUF) rapporterer om mistrivsel på 
skolen, vedvarende mobbing, mangel 
på individuelt tilpasset opplæring, 
sykdom eller medfødte tilstander, 
lang eller farlig skolevei og at man 
kan praktisere ulike pedagogiske 
retninger.

Videre så viser erfaring ofte 
at hjemmeundervisning 
utføres mye hurtigere 
enn skoleundervisning 
ettersom det i mye 
større grad tilpasses 
det enkelte skolebarn. 
Hjemmeundervisningen 
gir større mulighet til å 
straks gå videre på neste 
tema, eller stoppe opp ved 
behov. Da får man disponert 
tiden mer individualisert og 
effektivt for elever på hele 
spekteret fra svak til evnerik. 

Partiet De Kristne ønsker å 
bevare undervisningsplikten, 
og vil løfte frem hjemmeskole 
som et tilbud som vil være enklere 
å iverksette. Vi vil jobbe for at 
kommunene i mindre grad skal gripe 
inn for mye og detaljstyre enhver 
families opplæringsønsker.

Disse politiske løsningene springer ut 
fra vår ideologi om frihet. Foreldrene 
skal ha frihet til å velge de løsningene 
de mener er de beste for å utdanne 
sine barn. Det er dette vi i Partiet De 
Kristne kjemper for.

 
Karl Tobias Hansen 
1. kandidat Troms og Finnmark

Ja til friskoler og 
hjemmeundervisning

Det finnes kun en stat i verden med jødisk 
flertall og jødisk identitet. Det jødiske 
folket har den historiske retten til Israels 
land, den kulturelle retten, den religiøse 
retten, den humanitære retten og den 
juridiske retten til landet. 

Israel blir løyet på, hetset av «hele verden» og 
urettmessig anklaget for alt som de gjør og ikke gjør. 
Dette skjer i våre dager, men sannheten er egentlig at 

Israel er en velsignelse for hele verden.

Israel er det eneste virkelige demokratiet i hele regionen. 
Der har alle innbyggerne de samme rettigheter og friheter. 
Der er trosfrihet, ytringsfrihet og næringsfrihet, og samme 
mulighet for alle uansett kjønn eller etnisk opprinnelse, i 
motsetning til hva innbyggerne i nabolandene opplever.

Vi ser i dag en økende grad av antisemittisme over hele 
verden, og Israel er blitt en nødhavn for det jødiske 
folket. Går vi nitti år tilbake i tid, så hadde ikke jødene 
denne muligheten. Det resulterte i folkemordet på rundt 
seks millioner jøder midt i det kristne Europa. Israel er 
garantisten for at det ikke skal skje igjen.

Å støtte Israel er rett, men ikke lett når media, politikere, 
prester, biskoper og andre tar til ordet for og støtter krefter 
som vil utslette landet.

Tenk på følgende. Det jødiske folket og Israel er unike; 
kun de innehar: Det samme landet (Israel) som for 3000 år 
siden, den samme hovedstaden (Jerusalem) som for 3000 
år siden, snakker samme språk (hebraisk) som for 3000 år 
siden og tilber den samme Gud (JHVH) som for 3000 år 
siden. Bare dette er et under og bør vekke beundring.

De gav oss Bibelen, bøkenes bok. De gav oss den moralske 
grunnvollen for den vestlige sivilisasjonen. 

I 2000 år var de spredt blant alle folk på alle kontinenter, og 
de levde som gode innbyggere i alle landene de kom til. I 
2000 år har vi tegnet nedsettende karikaturer av dem, løyet 
om dem, forfulgt dem, satt dem i fengsel og til og med 
drept dem. Allikevel har de aldri tatt hevn på oss.

De har gitt oss mange av de største vitenskapelige og 
medisinske oppdagelsene. Mot alle odds kom de tilbake til 
det landet de ble drevet ut fra.

For alt dette og mye, mye mer har vi grunn til å være dem 
evig takknemlige. Det har alltid vært og kommer alltid 
til å være en ære å få besøke Israels land og ta del i de 
rikdommer som landet og folket har å by på.

Derfor støtter PDK Israel.

Jan Arne Birkeli  
1. kandidat Nordland

«Å støtte Israel er rett,  
men ikke lett når media, 
politikere, prester, biskoper  
og andre tar til ordet for  
og støtter krefter som vil  
utslette landet.»

Hvorfor støtter PDK  Israel?
Det er svært mange gode grunner til å støtte Israel.

Barn bruker store deler 
av livet sitt på skole og 
utdanning. En skolegang 
skal legge de faglige, sosiale 
og kulturelle grunnsteinene 
for å blomstre inn i 
samfunnet. Utdanningen 
skal fremme mestring, 
lærelyst og karakterdannelse.
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Det er mye røtter knyttet 
til Rubens engasjement. 
Han har vokst opp i en 

kristen familie med et brennende 
engasjement for Israel. Det startet 
med besteforeldrene, Reidun og 
Arnold Kristoffersen i Rogaland, og 
etter at han som helt ung hadde lært 
av de så fikk også foreldrene, Rita og 
Reidar Walvick, interesse for Israel, og 
har blant annet i flere år hatt ansvar 
for å arrangere Israels-turene i IKAJ.

Selv har Ruben vært fire ganger i 
Israel, og brenner for Israels sak.

– Fordi det er viktig å vise sin 
tydelige støtte til Israel, den eneste 
demokratiske staten i Midtøsten, sier 
han.

Neste generasjon

Mye av æren for Rubens politiske 
engasjement kan også tilskrives hans 
tante, Norunn Hågan Walvick. Hun 
var tidligere veldig engasjert i KrF 
Hordaland og Bergen hvor hun bodde, 
og jobbet for avisen 
Norge i dag. Men 
etter KrF-landsmøtet 
i Molde i 2010 forlot 
hun partiet. Hun så 
ingen fremtid i å bruke 
krefter på å kjempe 
med venstresiden i 
partiet, for om kanskje 
10-15 år å se at det ikke 
ble noe mer med KrF.

Men hennes politiske engasjement 
var ikke slutt med det. I 2012 ringte 
PDK-gründer Terje Simonsen og 
resultatet ble at hun stilte seg til 
disposisjon for det nye politiske 
prosjektet, og mobiliserte for å få på 
plass stortingslister i både Hordaland 
og Vest-Agder i 2013. Selv var hun 

både fylkesleder og listetopp i begge 
fylker, og flyttet hjem til Vest-Agder og 
tok ansvar for valgkampen der. Hun 
tenkte neste generasjon og tok Ruben 
med på stand. Han var bare 10 år den 
gangen og mest opptatt med å spise 
drops.

Fra 2017 har han også vært med 
Norunn på Oslo Symposium som 
frivillig stab, og fått mulighet til blant 

annet å møte Erna 
Solberg og Siv Jensen. I 
den anledning har han 
også hatt mye kontakt 
med den israelske 
ambassadøren.

Kjemper for 
kristne skoler

Men han meldte meg inn i PDK før sitt 
første Oslo Symposium.

– Fordi det var dette programmet jeg 
var mest enig i, sier han. – PDK hadde 
de verdiene jeg sto for, så det var et 
lett valg.

Ruben hadde tidlig en bevissthet på 

de kristne verdiene og budskapet, 
og da han skulle begynne i 6. klasse 
valgte han å gå på kristen privatskole, 
på Oasen Birkeli i Søgne. Det var en 
time å pendle hver vei, men det var 
verdt det.

– I den offentlige skolen var det for 
eksempel helt uaktuelt å snakke om 
noe annet enn evolusjonsteorien, 
forteller han. - Det var 
meningsdiktatur. Jeg liker å komme 
med mine meninger i klassen uten at 
det blir sett galt på.

Nå går han på KVS-Lyngdal som er 
en kristen videregående privatskole. 
Han har gått naturbruk i år og skal ta 
påbygg fra høsten.

– Det er fint å gå på en skole hvor man 
lærer noe annet enn i den offentlige 
skolen, sier han. – I den offentlige 
skolen kan man nesten ikke mene noe 
uten å bli hengt ut. Derfor er en av 
de viktige sakene for PDK Lindesnes 
å bevare Oasen kristne grunnskole, 
Oasen skole Mandal. De har fått mye 
motstand i det siste. Lokale krefter 
vil ikke ha skolen, og stikker kjepper 
i hjulene. Det er en politisk debatt i 

Han står på 7. plass på stortingslista i Vest-Agder, ble valgt til lokallagsleder 
i Partiet De Kristne Lindesnes på årsmøtet i vinter og er vara til fylkesstyret 
i Partiet De Kristne Agder. 18 år gamle Ruben Walvick fra Skjernøy utenfor 
Mandal synes det er gøy å være med i politikken, veldig gøy!

Mandal, på høyt nivå, og derfor er det 
viktig for PDK å si tydelige ifra at vi må 
beholde Oasen kristne grunnskole. I 
Mandal gikk KrF til Arbeiderpartiet og 
er veldig røde, og Frp tør heller ikke å 
si ifra i denne saken. Det var et stort 
svik for mange velgere, så det er et 
stort potensiale her hvis man satser 
riktig.

– Norge trenger PDK, og jeg synes 
det er gøy å være med nå når jeg har 
kommet litt i gang, sier Ruben.  
– Som vara har jeg møtt på nesten 
alle fylkesstyremøtene og lærer mye. 
Nå gleder jeg meg til valgkampen. Vi 
skal gjøre vårt her i PDK Lindesnes for 
å få partiet inn på Stortinget.

 
Lisbeth Hoskuldsen

PDK hadde de 
verdiene jeg sto 
for, så det var et 
lett valg.

18 år–og 
superengasjert!
18 år–og 
superengasjert!

Be for landet!
«Be for kongar og alle som er i 
leiande stillingar, så vi kan leva eit 
stilt og fredeleg liv med gudsfrykt 
og vørdnad i alt vi gjer.» 1 Tim 2:1-2
Det er så lett å kritisere alt som skjer 
i Norge no, men påbodet ifrå Guds 
Ord er å be. Først av alt må vi be for 
Stortinget, Regjeringa og kongehus, 
fylkes- og kommunepolitikarar. Vi 
må be om gode ledarar som kan 
føre landet i rett retning.  Vidare å 
stå opp med glede på stand for PDK 
rundt omkring i landet og vete at 
vi har politikken som vil gjere ein 
forskjell. Dette vil kunne snu landet 
i rett retning så vi kan leve i fred 
og frihet med kristendomen som 
rettesnor for lovverket. 
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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 videre-
føre den til kommende generasjoner. 
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; formul-
ert i Grunnloven og FNs verdenserk-
læring om menneskerettigheter.

Retten til liv er den mest grunn-
leggende 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 natu-

rens 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 ektes-
kapet mellom én mann og én kvinne 
som samfunnets viktigste byggestein. 
Partiet De Kristne vil løfte frem det livs-
lange, 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 bi-
ologiske 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 person-
lig 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, grunn-
leggende oppgavene som ikke kan 
løses på andre måter, som for eksem-
pel å beskytte landets grenser, lage 
og håndheve lover, forvalte nasjonale 
ressurser og planlegge/finansiere hel-
sevesen 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 statlig 
regulering av markedskreftene, først og fremst for å sikre 
reell konkurranse og hindre rovdrift av naturen og ut-
nyttelse 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 langsik-
tig mål å gjøre Norge uavhengig av petroleumsindustrien.

6. Tydelig støtte til Israel

Som eneste fungerende demokrati i sitt område, fortjener 
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 tilknyt-
ning 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

En stor takk til alle som støtter 
PDK gjennom medlemskap og 
gaver. Vi minner samtidig om 
at vi har nytt kontonummer: 
3207 32 61049
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Erik Selle 
f. 1966, Bærum

Judith Horntvedt
f. 1970, Asker

Akershus

Erik Selle 
f. 1966, Bærum

Einar Christensen 
f. 1955, Arendal

Aust-Agder

Daniel Kadrpour 
f. 1977, Kongsberg

Vibeke Gimre Andersen
f. 1960, Lunner

Buskerud

Karl Tobias Hansen 
 f. 1992, Tromsø

Arnulf Hole
f. 1962, Meistervik

Finnmark

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!

Roy Magne Kanestrøm 
f. 1973, Sander

Tor Bernard Holm
f. 2000, Hamar

Hedmark

Tomas Moltu 
f. 1969, Bergen

Lars-Kåre Katla
f. 1960, Bremnes

Hordaland

Erlend Krumsvik 
f. 1970, Volda

Kari Ristesund
f. 1943, Kvamsøy

Møre og Romsdal

Trond Skogaker 
f. 1962, Tiller

Gunn Myhr Fossen
f. 1963, Hegra

Nord-Trøndelag

Jan Arne Birkeli
f. 1953, Sørarnøy

Per Hansen
f. 1949, Vestvågøy

Nordland

Rikke Ekeberg 
f. 1969, Dokka

Roy Magne Kanestrøm
f. 1973, Sander

Oppland

Jogeir Lianes 
f. 1977, Oslo

Geir Olav Tungland
f. 1989, Oslo

Oslo

Erik Selle 
f. 1966, Bærum

Kjell Skartveit
f. 1967, Stavanger

Rogaland

Bjørg Sølvi Refvik 
f. 1957, Førde

Jan Gudmund Skrivervik
f. 1964, Stryn

Sogn og Fjordane

Trond Skogaker 
f. 1962, Trondheim

Gunn Myhr Fossen
f. 1963, Hegra

Sør-Trøndelag

Maren Anne Krüger 
f. 1985, Andebu

Benjamin Karlsen
f. 1979, Notodden

Telemark

Karl Tobias Hansen 
f. 1992, Tromsø

Arnulf Hole
f. 1962, Meistervik

Troms

Ingelinn Lossius-Skeie 
f. 1976, Lillesand

Bjørn Voreland
f. 1956, Kristiansand

Vest-Agder

Maren Anne Krüger 
f. 1985, Andebu

Benjamin Karlsen
f. 1979, Notodden

Vestfold

Tom Andre Henriksen 
f. 1974, Askim

Inger-Marit Sverresen
f. 1949, Sarpsborg

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. 

Finn ditt førstevalg her
Stortingsvalget 2021
Finn ditt førstevalg her
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Bakgrunn

Regjeringen ønsker å foreta 
endringer i smittevernloven i den 
hensikt å innføre det de kaller 
koronasertifikat. Begrunnelsen er 
ifølge regjeringen: «Befolkningen har 
en berettiget forventing om lettelser 
i karanteneplikter og andre tyngende 
smitteverntiltak i takt med antall 
vaksinerte». 

Departementets innledning henviser 
til harmonisering med kommende 
EU-rettsakter og behovet for 
utvidet lovhjemmel for innføring av 
koronasertifikat:

“Innføring og bruk av koronasertifikat 
reiser spørsmål om behov for ny 
lovhjemmel. Departementet mener at 
vurderingen av om det er adgang til 
å differensiere smitteverntiltak basert 
på vaksinasjonsstatus, immunitet 
etter gjennomgått covid-19 eller 
negativt testresultat, må foretas 
med utgangspunkt i eksisterende 
hjemler i smittevernloven og 
midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om 
innreiserestriksjoner for utlendinger 
av hensyn til folkehelsen. I dette 
høringsnotatet foreslår departementet 
nye bestemmelser i smittevernloven 
som etablerer et system for sikker 
og verifisert dokumentasjon av 
vaksinasjonsstatus, immunitet etter 
gjennomgått koronasykdom (covid- 
19) og testresultat. Det foreslås også 
en hjemmel for gjennomføring av 
kommende EU- rettsakter om digitale 
grønne sertifikater.»

Drøftelse

Regjeringen innførte de strengeste 
tiltak og inngripen i det norske 
samfunn siden krigen i mars 2020. 
Begrunnelsen den gang var ikke viruset 
alene, men den manglende kapasitet av 
intensivplasser på norske sykehus.  Det 
var ikke virusets dødelighet det handlet 
om, men å «flate ut kurven». Norske 
politikere hadde på dette tidspunkt 
allerede avviklet beredskapslager av 
smittevernmateriell, og stod slikt sett 
på bar bakke i forhold til å håndtere en 
varslet mulig katastrofe. Regjeringen 
bad om utvidede 
fullmakter fra 
Stortinget frem til 
sommeren 2021, 
men dette ble 
heldigvis avvist av 
et våkent storting. 
I vinter bad 
regjeringen om 
hemmelighold 
av beslutningsgrunnlag og 
beslutningsprosesser i 100 år, men 
dette ble begrenset til 60 år. 

I løpet av det året som har gått 
har regjeringen ikke bygget opp 
kapasiteten av intensivplasser 
i Norge, ikke sannsynliggjort 
beslutningsgrunnlaget for den 
inngripende nedstengningen av landet, 
heller ikke stengt grensen for innreise 
fra smittetunge land og ikke innført 
presise og målrettede tiltak for isolasjon 
av spesifikke smitteområder. Det 
hele bærer preg av en kaotisk og noe 
generell tilnærming til covid-19 viruset. 
Regjeringen eller helsemyndighetene 
har heller ikke forklart befolkningen om 
eventuelle langtidsvirkende effekter av 
viruset, og om dette ligger til grunn for 

håndteringen av smitten. 

Det foreligger allerede et 
internasjonalt system for internasjonalt 
vaksinesertifikat og nasjonal 
registrering av vaksiner. Befolkningen 
er vant med at f.eks. Gulfebervaksine 
er obligatorisk for besøk i spesifikke 
områder, og det internasjonale 
vaksinesertifikatet er dokumentasjon 
ved reiser. Koronasertifikatet innebærer 

derfor åpenbart noe 
nytt, og blir gitt utvidet 
anvendelse i forhold 
til det internasjonale 
vaksinesertifikatet. 
Departement og 
regjering påpeker 
selv at dette kan være 
problematisk og i 
konflikt med vår frie 

liberale samfunnsorden. I tillegg skal 
dette harmoniseres med et «digitalt 
grønt sertifikat» fra EU. Her brukes 
navn og begreper om hverandre 
som skaper, overlagt eller tilfeldig, 
assosiasjoner med kjente begreper 
som ikke har relevans for substansen 
i lovendringen som søkes vedrørende 
koronasertifikatet. 

Koronasertifikatet, som er et digitalt 
pass med helsemessig personlig 
informasjon, skal gi samfunnsadgang 
for befolkningen i henhold til denne 
helseinformasjonen. Vi har ikke 
siden krigen sett slikt i Norge, og det 
assosieres med totalitære samfunns 
bruk av passersedler som hindrer 
borgernes bevegelsesfrihet. Behovet 

for en slik inngripen er overhodet ikke sannsynliggjort når 
regjeringens argument for nedstenging var mangel på 
intensivplasser på norske sykehus.  

Astra Zeneca vaksinen samt Johnson & Johnson er nå tatt 
ut av det nasjonale vaksineprogrammet grunnet alvorlige 
bivirkninger etter at vaksineregimet var iverksatt. Bivirkninger 
av Pfizer og Moderna gjenstår det enda å monitorere og 
kartlegge det fulle omfang av. Det er derfor helt åpenbart 
at det må og skal være frivillig å ta disse vaksinene, og at 
åpning av samfunnet ikke kan isolert sett knyttes opp mot 
vaksineprogrammet. 

Konklusjon

Regjeringens håndtering av coronasituasjonen har ikke vært 
preget av åpenhet og konsistens. I tillegg har man nå fått 60 
års hemmelighold som gjør at befolkningen ikke selv kan 
vurdere myndighetenes beslutninger, men er i stor grad 
overlatt til å stole på staten. Covid-19 vaksinen kan inngå i det 
internasjonale vaksinesertifikatet og registreres på ordinær 
måte innenfor dagens praksis. Regjeringen og departementet 
må fravike sin forutsetning om at vaksiner alene skal åpne 
samfunnet. Samfunnet burde vært åpnet allerede med en 
rekke andre tiltak i bunn. Når treningsstudio stenges uten 
noe særlig smittetall fra den arena, gir det grunn til å stille 
spørsmål ved beslutningene. All informasjon om virusets 
opphav, egenskaper og eventuelle langtidseffekter, må på 
bordet. All dokumentasjon og statistikk på bivirkninger av 
vaksinene må kontinuerlig oppdateres. Folk må få velge selv 
om de skal ta denne vaksinen, og utvidet lovhjemmel for et 
eget koronasertifikat må avvises. 

Partiet De Kristne 
v/ Erik Selle

Koronasertifikat 
– nei takk!

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 5. mai et 
lovforslag på hastehøring (frist 12. mai). Her kan du lese 
vårt høringssvar.

Folk må få velge selv 
om de skal ta denne 
vaksinen.

PDK er realistene
PDK er partiet for klimarealisme 
og for en positiv kurs mot ren og 
fornybar energi. 

Politikere og medier bringer et ensidig og 
massivt budskap om en menneskeskapt 
klimatrussel. Røde marxister er blitt grønne, og 

de er like folkefientlige som før. 

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 klimarealister, 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 Parisavtalen, 
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.
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Folkesjela 
slår sprekker
Vi flaggar for det vi 

meiner, og det vi står 
for. Slik er det private 

livet. Vi har alle våre symbol 
og merker som fortel andre 
kven vi er, kva vi meiner, eller 

kven vi støtter. Det offentlege 
Norge derimot har no i 200 år 

flagga for vår nasjon med det 
norske flagg. Dei offentlege bygg 

og organisasjonar har representert 
eit samla folk. Det norske flagget er symbolet vårt, 

vår kultur og kva vi står for. Kvar og ein finn sin plass under 
dette flagget, og det har fram til nyleg vore samlande. 

For dei som enno hugsar 2. verdskrig, så veit dei kva for 
kjensler det var når ein ikkje fekk flagge med det norske 
flagget. Når andre flagg tok plassen, og andre verdiar vart 
pressa på folket. Vi kan mildt seie at «piggane kom ut». Folket 
tok til våpen den gangen, og kjempa for det dei trudde på. 

Går ein for langt når krigen blir eit døme? Kanskje ikkje. 
Kva for kjensler set ein i spel når det offentlege Norge 
tek ned det norske flagget til fordel for flagget til andre 
organisasjonar og andre verdiar? Samlar vi folket, eller skil 
vi mellom folkegrupper? Spørsmålet er heilt sentralt, fordi 
den som heiser flagget på vegne av andre fortel kva for 
verdiar ein skal ha. 

Pride vart prøvesteinen. Det er mange som støttar kva 
Pride representerer, og meiner at deira sak er viktig. Men 
det er også mange som ser på ideologien til Pride, og 
meiner at dette representerer umoral. Fri seksuell omgang 
med kven ein vil, er ikkje slik mange vil fremme i vår nasjon 
og under vår kultur. Det er ikkje dette ein vil flagge for. 
Ideologien bak Pride strir også med religionen til både 
muslimar og kristne, og utfordrar dermed kjerneverdiane til 
mange innbyggarar. Kjerneverdiar er som kjent vanskeleg å 
endre, og mange vil heller døy enn å endre standpunkt. 

Endringa i flagglova vil no medføre auka motsetning 
mellom folkegrupper, og i praksis bidra til ein prosess 
med splitting av samfunnet. Grupper blir satt opp mot 
kvarandre, meiningar bryt sterkare. Den norske folkesjela 
slår dermed sprekker. Sivilisasjonane vil slå mot kvarandre. 

Partiet De Kristne er heilt tydelege. Det offentlege 
representerer vår nasjon, og det er nasjonens flagg som 
fortel kven vi er. Det er ikkje riktig å overlate ei nasjonal sak 
til lokale folkestyre.

 
Erlend Krumsvik 
1. kandidat  
Møre og Romsdal

Folkesjela 
slår sprekker

Endringa i flagglova er ei viktig symbolsak. No skal det 
offentlege Norge ikkje lenger berre flagge for vår nasjon, 
men også stille seg bak ulike interesseorganisasjonar. Pride 
var den fyrste politiske pressorganisasjonen som ba om 
dette, og sa indirekte at deira sak er så viktig at vi skal ta ned 
nasjonens flagg til fordel for deira sak og deira flagg. Dette 
vart prøvesteinen for flagglova.

Norges befolkning har sagt nei til EU i to folkeavstemninger, i 1972 og 1994. I en 
undersøkelse utført av Sentio i 2019 svarte halvparten at EU har for mye makt i 
Norge. Kun et mindretall ville ha EUs energibyrå ACER, og LO vedtok klart nei til 
ACER.  EØS-avtalen innebærer at Stortinget fratas makt bit for bit, og ACER betyr 
økt strømpris som rammer både forbrukere og den kraftkrevende industrien. Med 
et klart flertall i folket mot EU og for å bevare norsk selvråderett og politisk makt i 
Stortinget, har vi hatt et flertall av politikere siden 1994 som har ledet landet i stikk 
motsatt retning. Da har vi et demokratisk styringsproblem. 

Norge ut av EØS, 
ACER og Parisavtalen

Statsminister Boris Johnson i 
Storbritannia uttalte etter Brexit 
og inngåelsen av den nye avtalen 

med EU: «Vi har tatt tilbake kontrollen 
over våre penger, grenser, lover, handel 
og fiskeområder.» En EØS-avtale 
etter Brexit var helt uinteressant for 
Storbritannia, poenget med Brexit var 
jo å ta kontrollen tilbake over eget 
land. Avtalen kan oppsummeres slik: 
(Standpunkt 2-2021) 

På en rekke viktige områder flytter 
avtalen suverenitet fra EU til britiske 
instanser. Det skjer ved at britiske 
avgjørelser ikke lenger er underlagt EU-
domstolen. Det skal som før ikke være 
toll på handelen med varer mellom 
britene og EU. Det skal som før være 
fri flyt av kapital. Det skal ikke lenger 
være fri flyt av arbeidsinnvandring. 
Storbritannia har nå ingen plikt til å 
overta enhver ny lovregel i EU. 

EU har de senere årene inngått to 
store handelsavtaler etter mønster av 
avtalen med Storbritannia, EUJEPA med 
Japan (2018) og CETA med Canada 
(2016). Også i disse avtalene er tollfri 
markedsadgang sentralt, men uten 
at de underlegger seg EU-domstolen. 
I begge avtaler er det etablert en 
tvisteløsning basert på regelverket i 
WTO (World Trade Organisation), og 
kritiske sektorer for nasjonale saker 
er unntatt avtalen da det baserer seg 
på gjensidig frivillig og likeverdig 
avtaleverk. 

Det interessante er at i mange år var 
Europabevegelsen krassere i sin kritikk 
av EØS-avtalen enn Nei-siden. Høyres 
stortingsrepresentant Andre Dahl 
uttalte til Dagbladet i 2002 (Standpunkt 
2-2021): «Jeg har den tvilsomme 
gleden av å være vararepresentant i 
EØS-utvalget. Da får man se hvordan 
det egentlig er. Vi er et faksdemokrati. 
Vi får beskjed fra EU om hva vi har å 
forholde oss til (per faks).» Begrepet 
faksdemokrati ble siden et innarbeidet 
begrep relatert til EØS-avtalen. EU 
sendte en faks om hva Norge skulle 
mene og gjøre. 

Kjernen i problemet er nemlig at det er 
umulig å ha en nasjonal selvstendighet 
i lovgivningen samtidig som EUs lovverk 
automatisk blir innført. EØS-avtalen er 
en husmannskontrakt som Ja-siden i 

dag forsvarer med hud og hår, men som 
stadig avslører sin essens: Norge avgir 
suverenitet bit for bit.   

Brexit, EUJEPA og CETA er bevis på at 
Norge kan si opp EØS-avtalen og få en 
ny handelsavtale med EU. Sveits sa også 
nei til EU i folkeavstemning, og var med 
på å forhandle om en EØS-avtale som 
de la frem for en ny folkeavstemning. 
Folket sa nei også til EØS, og Sveits 
har i likhet med de øvrige avtalene 
fått reelle handelsavtaler med EU. 
Norge er nest størst eksportør av olje 
og gass til EU etter Russland, og norsk 
kraftkrevende industri er blant de 
viktigste leverandørene til EU innen 
produkter som silisium, aluminium 
og ferrolegeringer.  Norge har mye 
som EU trenger og vil ha. For å få 
dette til må vi sikre billig strøm/energi 

(Fortsetter på siste side)
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Derfor advarer vi sterkt 
mot LHBTIQ-politikken
Du lurer kanskje på hvorfor 
PDK advarer så sterkt mot 
det som kalles LHBTIQ-poli-
tikk, hvorfor et politisk parti 
bryr seg om spørsmål kny-
ttet til samliv og kjønn og 
det som mange kaller Rosa 
kompetanse? Svaret på de 
spørsmålene ligger i den vir-
kelighetsforståelsen ideene 
som Rosa kompetanse, 
organisasjonen FRI og LHB-
TIQ-bevegelsen bygger på, 
en ideologi vi kan kalle for 
postmodernismen.

Den kjente psykologen Jordan 
Peterson advarte i sin tid mot 
en ny diskrimineringslovgivning 

i Canada. Det var ideen om flytende 
kjønnsidentitet som var temaet, 
og spørsmålet var om staten skulle 
bestemme hvordan innbyggerne skulle 
snakke, hvilket kjønn de skulle bruke i 
møte med transpersoner.

Jordan Peterson var tydelig: Han advarte 
mot en totalitær politisk ideologi som 
verden enda ikke var fortrolig med.

Det er viktig å forstå hvorfor noen ideer 
fører til en katastrofal undertrykkelse 
av meningsmotstanderne, hvorfor 
de ikke tillater at man setter seg ned 
og diskuterer løsninger på politiske 
spørsmål. 

Svaret på det spørsmålet ligger i 
virkelighetsforståelsen, hvordan vi 
oppfatter menneskets verdighet, 
grensene for statens mulighet til 
å gripe inn i våre liv og Guds rolle 
i det hele. Postmodernismen og 
LHBTIQ-bevegelsen tåler nemlig ikke 

meningsmotstandere i det offentlige 
rom. De krever definisjonsretten over 
det rommet der debatten foregår.

Postmodernismen er en tenkning med 
utgangspunkt i Frankrikes intellektuelle 
miljø etter andre verdenskrig. Det 
var sannheten som ble angrepet, 
også i vitenskapelige miljøer, og med 
vektlegging av en grunnleggende 
skepsis til alle påstander om at det er 
mulig å oppnå objektiv kunnskap. De 
forkynte en tro på at alle samfunn er 
bygget opp av usynlige maktstrukturer 
og hierarkier som både avgjør hva og 
hvordan man kan vite noe, men også 
med en klar målsetting om å frigjøre 
de undertrykte fra en undertrykkelse 
de ikke alltid selv vet om. Kunnskap ble 
nøkkelen.

Nye studier vokste fram. Det 
kanskje mest brukte begrepet er 
interseksjonalitet. Dette begrepet viser 
til hvordan sosiale kategorier som kjønn, 
rase, etnisitet, religion, sosial klasse, 
seksuell orientering 
og funksjonsevne kan 
samvirke og påvirke 
personers leve- og 
livsvilkår.

Det er alltid 
kristendommen og 
hvite heteroseksuelle 
menn fra den vestlige 
verden som er på 
toppen av maktpyramiden, men i 
motsetning til marxistenes væpnede 
revolusjoner, gjennomføres dagens 
frigjøring i navnet til kjærlighet, 
toleranse og inkludering, og det 
viktigste virkemiddelet i dagens 
revolusjon er oppløsning av det 
tradisjonelle ekteskapet og troen 
på det biologiske kjønn. Prøver du å 
argumentere mot utviklingen er du 
både hatefull og ekskluderende, det vil 
si en fare for demokratiet.

Når et samfunn ikke lenger styres i pakt 
med sannhet og virkelighet, vil det, slik 
Jordan Peterson advarte mot, finne sted 
en langsom dreining mot det totalitære. 
Ikke ved en brutal revolusjon eller rask 
maktovertakelse som i Russland eller 
Tyskland, men skrittvis, ved at man først 
begynner å utelate deler av sannheten 
og til slutt ender opp med en full 

kontroll over hvilken 
historie mennesker får 
tilgang til å høre. 

Postmodernismen er 
derfor en destruktiv 
kraft i et demokratisk 
samfunn. Vi er vitne 
til en kultur som er i 
strid med seg selv, og 
vi kan ikke velge å stå 

utenfor denne kampen, den omfatter 
oss alle, om vi vil eller ikke. Derfor mener 
PDK at kampen mot denne ideologien 
hører hjemme i det politiske landskapet. 
Vi mener at et samfunn må bygges på 
troen på en sannhet om mennesket.

 
Kjell Skartveit 
2. kandidat Rogaland

Det var sannhet som 
ble angrepet, også 
i vitenskapelige 
miljøer.
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til den kraftkrevende industrien og 
fortsette med tildeling av oljelisenser 
og produsere olje og gass så lenge 
dette er lønnsomt. Derfor er ACER en 
katastrofalt feil beslutning, og EØS-
avtalen må sies opp. 

Parisavtalen er 
nærmest en grønn 
marxistisk inspirert 
plattform som i 
realiteten er en 
ressursoverføring 
fra vestlige land til 
resten av verden. 
Giganter som Kina og India bygger 
store kullkraftverk fortløpende og 
opptrer suverent i egne nasjonale 
interesser. Der forstår man at energi 
er en avgjørende kilde til fremtiden 
og utviklingen av samfunnet. Europa 
vil tape terreng i forhold til andre 
deler av verden gjennom Parisavtalen, 

økonomisk, politisk og energimessig. 
Kostnadene ved de selvpålagte 
forpliktelsene i Parisavtalen er 
formidable, uten at andre land i resten 
av verden svekker sin egen økonomi 

tilsvarende. 
Parisavtalens 
målsetninger 
binder Norge 
til store 
feilinvesteringer 
og begrensninger, 
som vil svekke 
norsk økonomi. 
I tillegg bygger 

avtalen på tesen om at vi må redusere 
CO2 utslippene koste hva det koste 
vil, da de menneskeskapte CO2 
utslippene er kategorisk årsaken til 
en kommende global katastrofe. 
Utgangspunktet er ikke riktig, og 
resultatet er ikke bra for Norge.    

Dagens stortingspolitikere vet hva 
de har gjort. De har tatt avgjørelser 
stikk i strid med folkets vilje, og 
de tar beslutninger som tjener 
en globalisering og ikke norske 
interesser. En stemme til de etablerte 
partiene er derfor en bortkastet 
stemme. Det er kun ved å stemme 
nye partier inn på Stortinget du vil 
få en kursendring i norsk politikk. 
Det er kun ved å stemme Partiet De 
Kristne du vil få en verdikonservativ 
røst i vår nasjonalforsamling som 
bygger på de verdiene som bygde 
landet med en fremoverlent og 
offensiv politikk for å løse dagens og 
morgendagens oppgaver.

 
Erik Selle  
1. kandidat  
Akershus / Aust-Agder / Rogaland

En stemme til de 
etablerte partiene er 
derfor en bortkastet 
stemme.

(Fortsettelse fra side 20)


