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Sentralstyret valgt

på landsmøtet 2022

Arendalsuka 15.-19. august 2022
Kjære PDKer! Bli med på Arendalsuka,
og bidra til at PDK synes. La oss farge
byen orange. Arendalsuka er årets store
politiske happening, en norsk politisk
festival som arrangeres hver sommer,
i Arendal. PDK er på Arendalsuka med
stand i sentrum og båt i Pollen, og nå
inviterer vi deg til å være med og bidra.
Ta kontakt med oss i PDK Arendal,
Einar Christensen: einar.christensen@
dekristne.no så hjelper vi så godt vi kan
med å finne overnatting. Bli med! Det er
både sosialt og lærerikt. La oss sammen
fremme PDKs politikk i Arendal disse
dagene. Norge trenger PDK mer enn
noen gang!

F.v. DKU-leder Geir Olav Tungland, Ole Gerhard Steen, 1. nestleder Tomas
Moltu, partileder Erik Selle, 2. nestleder Natacha Gatete, Daniel Kadrpour,
Inger Marit Sverresen. Bak f.v. Knut Harry Nilsen, 2. vara Karl Tobias
Hansen, 1. vara Erlend Krumsvik

Kjære leser!
I skrivende stund nærmer vi oss siste halvdel av juni, og det
er snart sommer. Det er deilig når solen skinner, og vi kan
ta et avbrekk fra hverdagen. Hvordan sommeren blir, er det
ikke helt enkelt for alle å bestemme. Bensinprisen varsles
å kunne gå godt over 30 kroner literen, og pass er det ikke
mulig å få på lang tid.
Problemene hoper seg opp for dagens regjering, og
det synes ikke som om der er vilje eller evne til hverken
å løse dem eller endre den kursen som har skapt dem.
Meningsmålingene tyder på at velgerne forlater AP/SP og
går til Høyre, tydeligvis uten å forstå at dette ikke vil bety
noen forskjell. Til grunn for dagens utfordringer ligger
nemlig globalismen og den grenseløse klimafanatismen.
Energiprisene, drivstoff og maktesløsheten ligger
forankret i en politikk man ikke vil endre på. Ingenting
av dette kommer som en overraskelse, det er
helt forutsigbare konsekvenser vi nå ser av en
stringent politikk over flere tiår.
Mens denne politikken har noen krusninger
av debatt i det offentlige ordskiftet, er deler
av det allerede innført som fakta i skoleverket
sammen med radikal kjønnsideologi. I tillegg
gikk det ut mail fra Oslo kommune
til lærerne med bud om å ta
skolebarna med i Pride-tog.
En mail foreldrene ikke ble
orientert om. Politikerne
undergraver foreldreretten.
Basepolitikken ble gravlagt
av Stortinget i juni, og selv
jussprofessorer går ut
og anklager politikerne
for å prøve å skjule
politiske realiteter
med oppfinnsom
retorikk. Da jeg påpekte
dette i en debatt allerede for
flere år siden i forbindelse med
langtidsplanen for Forsvaret hvor
dette inngikk, ble jeg kraftig satt
på plass og beskyldt for å fare med
konspirasjonsteorier. Forskjellen
mellom konspirasjonsteorier og
avsløringer kan synes kun å handle
om tid.

Utgiver
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

Redaktør
Lisbeth Hoskuldsen
redaksjonen@dekristne.no
Telefon 952 98 848

Ansvarlig utgiver
Arne Husveg
Partisekretær

Internett
www.dekristne.no
facebook.com/dekristne
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Regjeringen har nedsatt et utvalg som mest sannsynlig
ender i utvidet antall abortuker. Mors mave skal bli et
farligere sted. Israel skal ytterligere stigmatiseres og
demoniseres med merking av produkter, og LO formelt
anklager Israel for å være en apartheidstat. Det lysende
demokratiet og folkestyret i Midtøsten, i et hav av totalitære
stater og islamske terrororganisasjoner, skal altså ytterligere
angripes fra norsk hold. Kampen mot jødenes rett til å bo i
Bibelens kjerneland intensifieres, et område hvor de faktisk
har urbefolkningsrettigheter.
I alle disse spørsmålene har Partiet De Kristne andre
løsninger, og en annen kurs enn dagens stortingspartier.
Derfor er PDK så viktig. Legger vi til vårt hjemlige
akutte behov for å styrke totalforsvaret, iverksette
matvareberedskapen og effektuere vern av matjorda, blir
PDK en nødvendighet i norsk politikk. Skriften snakker
om at tro og tålmodighet arver løftene, og det er noe
med å holde ut og ikke gi seg. Vi nærmer oss fort to svært
viktige valg i Norge, og da skal PDK være på plass. Klare
til å ta ansvar både i kommunestyrer, på fylkesnivå og i
nasjonalforsamlingen.
Vi har satt i gang noen gode prosesser som både skal
gjøre PDK synlig for velgerne og fungere som intern opplæring. Hver fredag kan du høre ukens oppsummering
med Henriksen og Selle, en podcast vi legger på egne
sosiale medieplattformer samt youtube og Spotify. Her
oppsummerer vi uken, og tar tak i fortløpende politiske
saker. Videre har PDKs sekretariat hjulpet meg å sette opp
en kursrekke på zoom hvor vi går i dybden på enkelte
aktuelle saksområder. Vi begynte i mai med Hans Borge som
tok for seg klimapolitikk, i juni har Erlend Krumsvik tatt for
seg energipolitikk. Her kan lokallag lage studiekvelder med
sosiale tilstelninger, og hensikten er å gi kompetanseheving
i partiet. Inviter gjerne med venner, familie, naboer og
kjente på zoomen og bli med på interessante kvelder med
tema som er viktig for landet. Vi starter opp igjen i august
etter ferien.
Vi står foran en krevende tid for landet. Krigen i Ukraina,
inflasjon, dyrtid, rentehevinger og avkristningen av landet,
gir nye livsvilkår. Dette er også en mulighet for nasjonen
til å endre kurs. Når konsekvensene av politikken blir
åpenbart, kan også viljen til endring øke. Det har aldri vært
mer behov for PDK enn nå. Det er god motivasjon.
Kjære leser, det er tid for forandring. Du og jeg kan være en
del av løsningen, sammen, i Partiet De Kristne.
Ora et labora
Erik Selle partileder

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

Nestleder
Tomas Moltu
De Kristne Ungdom
Geir Olav Tungland
geirolav@dekristne.no

PDKs konto 3207.32.61049
83246
Forsidefoto
Sentralstyret 2022.

ET FRISKT OG GODT LANDSMØTE
22.-23. april ble landsmøtet avholdt på
Quality Airport Hotel i Stavanger. Det var et
friskt og godt landsmøte med engasjement
særskilt knyttet til valg og navnedebatt.
Valgkomiteens innstilling fikk tilslutning
fra landsmøtet på alle punkt, og vi takker
hjerteligst alle som gikk ut av stilling og som
har båret partiet fremover til nå og ønsker
velkommen alle nyvalgte. Jeg takker partiet
for fornyet tillit, og ser frem til å gjøre mitt
ytterste for partiet med fokus på å profilere
PDKs program, organisasjonsbygging og
ikke minst lede partiet frem mot lokal- og
fylkesvalget i 2023. Vi har fått et godt
team og sentralstyre, og jeg gleder meg til
oppgaven.

tleder Tomas Moltu,
NY LEDERTRIO: F.v. 1. nes
og partileder Erik Selle.
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Vi har sett gjennom navneprosessen i
partiet, som har vært ledet av SU, at det har
materialisert seg en modningsprosess som
har vokst fram. Gjennom debatten ble det
et klart flertall i landsmøtet som erkjente
at denne modningsprosessen med fordel
kunne forlenges før endelig beslutning
fattes. Vedtaket ble derfor at vi avholder et
ekstraordinært landsmøte i andre halvår
hvor denne saken skal fremmes. SU skal
i mellomtiden jobbe videre med sak og
prosess hvor organisasjonen engasjeres
frem til en moden beslutning. I begynnelsen
av november skal partiets øverste organ
beslutte om vi skal fortsatt hete Partiet De
Kristne eller skifte navn.
Erik Selle partileder

AVTROPPENDE: Bjø
rg Sølvi Svidal
ble takket av som 2.
nestleder.

Sentralstyret består av følgende
etter landsmøtet 2022:
Leder:
1. Nestleder:
2. Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:
4. Varamedlem:
Partisekretær:
DKU-leder:
Ansattes repr.:

Erik Selle
Viken
Tomas Moltu
Vestland
Natacha Gatete
Oslo
Daniel Kadrpour
Viken
Knut Harry Nilsen
Agder		
Inger Marit Sverresen
Viken
Ole Gerhard Steen
Møre og Romsdal
Erlend Krumsvik
Møre og Romsdal
Karl Tobias Hansen
Troms og Finnmark
Eva Irene Kosberggrind
Innlandet
Vibeke Sandåker
Agder
Arne Husveg
Rogaland
Geir Olav Tungland
Oslo
Lisbeth Hoskuldsen
Agder

10 LANDSMØTER: Landsmøtet i Stavanger var PDKs
tiende i rekken. Her er
et lite knippe samlet av de som har vært med på alle
10 landsmøtene:
F.v. Lisbeth Hoskuldsen, Per Hansen, Terje Øgreid,
Francis Aquah, partileder
Erik Selle, Øystein Bjøndal Lund og Inger Marit Sverre
sen.

Design og layout
Synkron Media AS
PDK-magasinet
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Har du betalt
medlemskontingenten for 2022?

K

jære medlem! For deg som ikke allerede har betalt
medlemskontingenten for 2022, så kommer vi
her med en liten påminnelse. Kontonummeret
som skal benyttes er: 3207 32 61049. Merk
betalingen «Medlemskontingent PDK 2022». Du kan
også betale på vårt Vipps nr. 83246. (Ordinært medlem kr.
350, honnør/student kr. 250.)
Giroen for å betale medlemskontingenten ble sendt ut med
posten i månedsskiftet januar-februar. Skulle du av en eller
annen årsak ikke ha mottatt brevet med denne giroen i
posten og gjerne vil ha en giro tilsendt, så gi oss beskjed på
post@dekristne.no. Vi har nå også sendt ut en purring på
sms.

Det koster å gi ut PDK-magasinet!

Har du mulighet til å bidra
med kr 500 eller mer, så
sender vi deg et PDK-krus
i posten.

Det nummeret du her har fått er det tredje i år, og er gjort
mulig takket være trofaste annonsører og støttepartnere:

Br. Freberg
Traktorsentralen.no
Bjørn Engen Brøyting & Transport AS
Byggmester Birkeli AS
YX Froland v/Frank Rørheim
Maleren Kristiansand
v/Bjørn Voreland

Til høsten utvider Stord Kristne Skule og går fra barneskole til grunnskole med
10 klassetrinn. Det betyr at skolen bygges ut fysisk, øker opp med lærerstab og
at flere elever inviteres inn. Det er nå registrert 23 elever for opptak i august.

PDK-krusene og flere andre profilprodukter finner du også
i nettbutikken ved å gå inn på www.dekristne.no og klikke
«OM PDK».

16. august i fjor kunne Stord Kristne Skule ønske de første
elevene velkommen etter intens jobbing og iherdig innsats
fra primus motor Tomas Moltu og gode medspillere som
blant annet skolens rektor Ole Henry Halleraker. Begge er
to av PDKs svært dyktige skolepolitikere. 24. februar i fjor
ble det gjort en avtale om å leie en skog mot at grunneier
planerte ut og la infrastruktur i bakken. Fra 24. februar til
16. august 2021 bygde de så en skole fra null til full drift, og
med alle godkjenninger, på ferdig regulert tomt.

Vi takker igjen for at du står med i det viktige arbeidet for
land og folk.

- Jeg har aldri hørt om at det har vært gjort i Norge før,
at du starter med en skog og har et ferdig bygg, ferdig
godkjent både på kommuneplan, hos Statsforvalteren
og hos Utdanningsdirektoratet på seks måneder, sier
Tomas. - Da hadde vi helseverngodkjenning, godkjenning
fra Arbeidstilsynet, branngodkjenninger, godkjenning
av bygg, godkjenning av læreplaner og godkjenning av
kompetanseplan i skolen. Alt var godkjent. Spenningen
var at vi fikk den siste godkjenningen 12. august, og vi
hadde annonsert første skoledag 16. august, så vi fikk disse
godkjenningene fire dager før vi hadde første skoledag.

Ditt medlemskap er en viktig kilde til partiets styrke.
Kontingenten er en sentral del av vår økonomi, og gir oss
handlingsrom i møte med det offentlige Norge.
Vi har ikke lov å beholde deg som medlem
dersom du ikke betaler kontingent for 2022 innen
utgangen av året. Hvis du altså glemmer å betale
medlemskontingenten i år, så mister vi kontakten med
deg og det vil vi unngå. Vi oppfordrer deg derfor til å
betale medlemskontingenten nå. Da vil du blant annet
fortsatt få faste medlemshilsener på mail fra partileder Erik
Selle, og du vil få medlemsbladet vårt PDK-magasinet.

Stord Kristne Skule utvider

PDK-magasinet har eget kontonr. 9801 28 67131, og alt
som kommer inn her er øremerket magasinet.
Kos deg med PDK-magasinet og meld ifra dersom du har
noe du mener det vil være interessant å dele med andre.
Neste nummer kommer ut i august/september.

Mobil: 95 29 88 48
eller e-post til:
redaksjonen@
dekristne.no

Båret frem i bønn
Men i kanskje 10 år før dette så var det mennesker som ba
for at skolen skulle bli en realitet. Ting falt imidlertid ikke på
plass, og ble stående på stedet hvil inntil Tomas grep fatt
i det våren 2020. Han tok et initiativ da skolekonsesjonen
var i ferd med å gå ut for fire år siden. Han kjøpte
aksjemajoriteten av skolekonsesjonen, fordi den i dette
tilfellet var registrert under et as. Derfor var det Tomas som
måtte ta initiativet dersom skolen skulle kunne realiseres.

Muligheten åpnet seg i et møte med mannen som nå er
rektor, Ole Henry Halleraker. Han opplevde at Gud kalte han
til dette, og derifra begynte byggingen av innholdet i skolen.
- Vi har fått Norges beste rektor, og det er fabelaktig, sier
Tomas. - Skoleledelse er avgjørende for kvalitet i skolen. Det
er ikke tilstrekkelig for oss at vi har en kristen skole. Vi vil ha
en skole med høy kvalitet, og som er kjent for høy kvalitet,
og det har vi. Vi har lykkes med å få en skole med høy
kvalitet i løpet av dette første året allerede, og vi erfarer at
foreldrene er veldig fornøyde med skolen, at elevene trives
og at den pedagogiske tilnærmingen som vi har fungerer.
Dette er veldig spennende og jeg tror vi kan være med å
skape noe nytt innenfor friskole-Norge i forhold til kvalitet
på læringen. Ambisjonene er høye.
Kristne skoler – helt nødvendig
Han understreker hvor nødvendig det er med kristne skoler
i den tiden vi lever i. Undersøkelser viser at flere elever som
går på kristne skoler holder fast ved den kristne troen når de
blir voksne, enn de som går i den offentlige skolen.
- Det er viktig at vi har en skole som gir rom for kristen
tro, og som gjør at elevene kan være trygge i den troen
de har, og at det er rom, i skolesammenheng, å få lov å
ha frimodighet på troen sin. Det er helt essensielt, og det
opplever vi er under press i den offentlige skolen, sier Tomas.
Stord Kristne Skule er godkjent for 150 elever, og har til
sammen syv ansatte.
www.stordkristneskule.no
Lisbeth Hoskuldsen

Lisbeth Hoskuldsen
redaktør og sekretær

Tomas Moltu har vært engasjert i
skole i mange år. Han var skolebyråd i
Bergen med det politiske ansvaret for
alle skoler og barnehager, og har vært
styreleder i Bergen Kristne Grunnskole i
en årrekke. Han har over gjennomsnittet
god kunnskap om skoler, og friskoler i
særdeleshet.

Det er også andre som støtter magasinet økonomisk, både
medlemmer og ikke-medlemmer. En spesiell takk til dere
også.
Foto: Siw Reswik

Fra venstre Ole Henry Halleraker og Tomas Moltu.
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NY I LEDELSEN OG EN

BETYDELIG
RESSURS
Natacha Gatete (40) er ny andre nestleder i
PDK, valgt ved akklamasjon på landsmøtet
i april. Hun har vært engasjert i DKU og
PDK helt fra hun meldte seg inn i 2013, og
har stor tro på at partiet er redskapet som
kan få Norge på rett kurs.

N

atacha Gatete er ei dame med et stort hjerte og et
godt hode. Hun kom til Norge i 2001, fra Rwanda,
tok økonomiutdannelse på BI, giftet seg etter
hvert med Paul Vuijsters, og sammen har de to fått
fire jenter som i dag er 12, 9, 4 og 1 år.
Hun har alltid hatt interesse for politikk. Faren var politisk
engasjert, og hele familien er opptatt av å utgjøre en
forskjell. Men da hun kom til Norge slet hun med å finne
et politisk parti som hadde hennes verdier og som hun
kunne satse på, inntil hun traff Francis Aquah, som da var
fylkesleder i PDK Oslo. Han introduserte henne for PDK, og
siden da har hun vært engasjert. Hun har satt i sentralstyret,
vært aktiv i DKU, vært leder for Hephzibah Emergency
Shelter som hjelper ofre for sex trafficing i Norge (20142018), vært prosjektleder for PDK Convention, vært leder
av valgkomiteen og ble på årets landsmøte valgt til andre
nestleder. Hun elsker også å forkynne evangeliet rundt
omkring i verden.
Troen på Jesus som fundament
Guds-troen har hun hatt med fra hun var barn. Foreldrene
var katolikker og moren var en bønnedame som lærte barna
å elske Gud og be. Da hun var 16 år tok hun imot Jesus og
ble frelst. Dette var like etter folkemordet i Rwanda. Moren
innså at det ble vanskelig å leve uten Jesus, så hun tok barna
med på møter så de kunne bli kjent med Jesus og bli frelst.
Og med troen på Jesus som fundament er det hun har
engasjert seg i PDK, fordi hun er opptatt av at vi skal ha et
godt samfunn, et samfunn bygd på judeo-kristne verdier, et
samfunn med ytringsfrihet hvor alle kan få mene hva de vil
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uten å bli hetset eller hengt ut.
- Vi er forskjellige mennesker, med ulike meninger og behov
og det skal være greit at ikke alle mener det samme, sier
hun, og ser tilbake på det Norge hun kom til for mer enn
20 år siden, som hadde gode demokratiske verdier. Her
kunne man mene og si det man ville uten at det fikk
alvorlige konsekvenser.
Men i dag er det annerledes, sier hun. - Derfor har vi en jobb
å gjøre. Vi må tilbake til at det går an å være enige om at vi
er uenige, og at det er greit. Man må kunne mene noe uten
at det blir tolket som hat. I dag har Norge endret seg så
utrolig at man risikerer fengsel for å mene noe. Det er visse
meninger man ikke har lov å ha.
Alle har et ansvar
Hun brenner for at sannheten skal råde, de ufravikelige
sannheter som at en mann er en mann og en kvinne er en
kvinne. Det er vitenskapelig bevist. Hun brenner også for
at vi skal ha et samfunn hvor barna kan vokse opp uten å
bli pådyttet voksnes meninger. Barn må få lov å være barn
uten å bli pådyttet den radikale kjønnsideologien. Barn skal
slippe å ta stilling til slike ting i tidlig alder.
Hun tror det er mulig å snu dagens utvikling hvis alle tar
ansvar, spesielt foreldre. Alle har et ansvar når det gjelder
indoktrinering. Hun viser til rådene fra den verdensberømte
psykologen og forfatteren Jordan Peterson som nylig
besøkte Norge. Han sa følgende til foreldre som er bekymret
for at barna blir servert propaganda på skolen: «Ta barna
ut av klassen i disse timene. De blir ikke utdannet. De blir
indoktrinert. Og det er absolutt ingen unnskyldning for
det.»Og han la til: «Hvis du ikke står opp og gjør noe med
det, spesielt når det påvirker din egen familie, så kommer
det til å fortsette å spre seg.»
- Vi sender barna våre på skolen for at de skal bli utdannet,
ikke indoktrinert, sier Natacha. - Barna tilhører en familie.

De er ikke statens barn. Foreldre må stå opp og ta denne
kampen. Vi må stå opp som samfunn. Dette er rett og slett
moralsk gift, og kjipt er det. Noen ganger smart forkledd
smuss, kledd opp med alle slags fancy og trøstende
eufemismer, og presentert av «eksperter» i profesjonelle
dresser og skjørt. Men smuss likevel, ofte av et spesielt
skadelig slag. Dessverre har mange foreldre fortsatt ingen
anelse om hvor forferdelig innholdet er i noen av de
sexbaserte programmene som blir presentert for barna
deres på skolen.
Som del av læreplanen introduseres små barn for et
overflødighetshorn av seksuelt ladet og pervers terminologi.
«LGBTQ-definisjoner for barn», så unge som seks-ni år
gamle, gir definisjoner for ord som bifil, genderqueer,
kjønnsutvidende, lesbisk, queer og transkjønn.
- Hva slags perverse sinn må til for å tro at det er dette barn
i de tidligste klassene trenger å tenke eller snakke om?
Den viktigste aktiviteten barn i denne formative alderen
kan gjøre, er å leke. Barn i denne alderen bør høre på
eventyr, lære bokstaver og tall og leke med vennene sine på
lekeplassen. Vi sender barna våre til skolen for å lære lesing
og skriving, vitenskap og historie, ikke hvordan de kan stille
spørsmål ved om de er gutt eller jente.
Kulturelt relevant eller Jesu etterfølger!
Hun viser til England hvor mange muslimer har tatt
barna sine ut i timer hvor det blir undervist i radikal
kjønnsideologi. Spørsmålet er hvorfor ikke kristne foreldre i
Norge gjør det samme! Hun adresserer problemet ved å vise
til at den amerikanske pastoren og evangelisten Todd White
ble strøket fra talerlisten til The Send Norway 2022. White
sier at hvis du følger Jesus, så kan du ikke ta abort. Hvis du
tar abort eller er for abort, så kjenner du ikke Faderen. Han
viser også til Guds ord hvor Gud sier til mann og kvinne:
Gå og multipliser. Hvordan er det mulig for to menn eller
to kvinner å multiplisere? White sier at han ikke er her for å
være kulturelt relevant, men for å vise folk hvem Jesus er.
- Men når ikke en gang kristne ledere tør å invitere en sånn

person, så blir det vanskelig, sier Natacha. - Da kjenner man
på at man fort kan bli stående helt alene hvis man velger å
ta barna ut av klassen når det blir undervist om seksualitet
og kjønn ut ifra radikal kjønnsideologi. Alt for mange kristne
er i dag lunkne. Man koser seg i menigheten, synger tre-fire
sanger, hører en preken og går tilbake til verden, lever som
verden og snakker som verden. Skal man leve annerledes,
så har man nesten ikke plass i menigheten. Du kan være
kristen, men ikke for radikal!
Vi må peke på de gode løsningene
- Jeg håper derfor virkelig at vi i PDK kan stå opp for
sannheten, sammen, sier hun. - Vi har veldig gode ledere,
gode folk, utdannede og engasjerte. Det er folk med alle
slags bakgrunner, utdanning og erfaring. Jeg vet at vi kan
utgjøre en forskjell hvis vi står sammen. Og en ting er at vi
må adressere problemene i samfunnet, men enda viktigere
er det at vi kommer med våre gode alternative løsninger,
som kan erstatte den utviklingen vi ser.
Sex Ed Sit Out
Å skille barn fra foreldrene er kjernen i den grafiske
sexbaserte strategien og abortforretningsmodellen.
- Mange foreldre føler seg maktesløse overfor en svært
støyende og velorganisert industri, som bruker skremsel,
korrupt makt og vår stillhet for å fremme sin giftige agenda,
sier Natacha. - Imidlertid så er du [vi] ikke alene eller
maktesløse. Det er mange der ute som deg selv som ønsker
å presse tilbake disse korrupte kreftene som indoktrinerer
barna våre. Følg facebook-sider som Sex Ed Sit Out – USA,
Canada og Australia.
- Jeg håper at du som leser denne artikkelen vil vurdere å
delta og bygge PDK som faktisk reiser seg opp for barna, sier
Natacha. - Støtt organisasjoner som Foreldrenettverket.no.
Se på listen over byer som vil holde stevner, og gjør ditt
beste for å møte opp og oppmuntre andre til å bli med deg.
Lisbeth Hoskuldsen

“Jeg håper virkelig at
vi i PDK kan stå opp for
sannheten, sammen. Vi
har veldig gode ledere,
gode folk, utdannede og
engasjerte. Jeg vet at vi kan
utgjøre en forskjell hvis vi
står sammen.”
Natacha Gatete, 2. nestleder
PDK-magasinet
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Forbud mot bibler

– GÅR REGJERINGEN I TOTALITÆR RETNING?
Roger Dyrøy,
nestleder PDK
Vestland

I

Å hevde at utdeling av bibler i skolen er forkynning, virker søkt.
Regjeringen Støre vil forby organisasjonen Gideon tilgang til skolene
og hindre elevene i konfirmasjonsalder å motta et eksemplar av Det
nye testamentet. Samtidig tillater regjeringen interesseorganisasjoner
å komme inn i skolene og argumentere for en kjønnsideologi mange
borgere er uenige i. Dette er en selvmotsigelse.

mer enn 70 år har organisasjonen Gideon besøkt
skoler og tilbudt elever i konfirmasjonsalder å motta
gratis et eksemplar av Det nye testamente. Men nå
har regjeringen stoppet dette. Begrunnelsen deres er
at dette er forkynnelse. Men det eneste Gideon gjør er å
overrekke en bok til dem som ønsker det. Å kalle dette
for forkynnelse virker meget søkt.
Samtidig gis foreningene Fri og Skeiv ungdom adgang
for å argumentere for en svært liberal definisjon av
ekteskap og kjønn. De to statsrådene Tonje Brenna
og Anette Trettebergstuen går inn for at elevene
skal presenteres for en radikal kjønnsideologi. Dette
gis det økonomisk støtte til i statsbudsjettet. Men
da får elevene bare presentert ett bestemt syn på
kjønnsideologi, et syn som mange er uenige i. Denne
ideologien står blant annet for planlagt farsløshet eller
morsløshet.
Barnehager og grunnskoler er i ferd med å bli arenaer
for kjønnsforvirrende undervisning som ikke har
vitenskapelig grunnlag. Det kan ikke være riktig å
utsette barna for dette. Barn må få være barn.
Jeg konstaterer her at regjeringen gir statsstøtte til at
skoleelever skal presenteres for (for ikke å si pådyttes)
en kjønnsideologi mange er uenige i, og som ikke er til
barnets beste. Samtidig forbyr den samme regjeringen
en organisasjon å komme inn i skolene og tilby elever å
få informasjon om vår tusenårige kristne kulturarv, som
danner grunnlaget for de verdier og normer som har
preget landet vårt.
Dette fremstår ikke bare som selvmotsigende. Det gir
i tillegg inntrykk av en regjering som beveger seg i
autoritær, for ikke å si totalitær retning. Dette er en
måte å styre et land på som vi ellers bare ser i stater og
regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med. Landet
vårt trenger ikke en regjering som beveger seg i en slik
retning.
Regjeringens øverste leder, statsminister Jonas Gahr
Støre, har uttalt offentlig at han er kristen. Da er det
mildt sagt underlig at regjeringen velger å føre en slik
politikk som i dette tilfellet.
8
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Mange vil hevde at det i våre dager er ekstra prisverdig
at Gideon deler ut eksemplarer av Det nye testamentet
til dem som ønsker det, ettersom de kristne normene
og verdiene i samfunnet vårt er under stadig økende
press. Dette gjelder blant annet verdier som respekt for
livet, ekteskapet som samfunnets byggestein og barns
rett til en mor og en far. Befolkningens kunnskaper om
kristendommen er på retur. Det er nesten ingenting
igjen av den opprinnelige kristendomsundervisningen i
skolen.
Bibelen er verdens mest solgte bok, og den er
grunnboken i kristendommen, som er det norske
samfunnets verdigrunnlag. Grunnloven § 2 lyder:
«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.
Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og
menneskerettighetene.»
Norge har en tusenårig tradisjon som et kristent land.
Vår kultur og våre lover bygger i stor grad på kristne
normer og verdier. Med kristendommen kom prinsippet
om at hvert enkelt menneske er ukrenkelig og har en
unik verdi, likestilling og moral. Kristne bevegelser
fremmet blant annet ideen om nestekjærlighet,
opphevelsen av slaveriet og fremveksten av
velferdsstaten. Kristendommens påvirkning har
også vært sentral for fremveksten av de tidlige
menneskerettighetene.
Oversikter over hvilke land som er best å bo i når det
gjelder materiell levestandard og sosiale og politiske
rettigheter, er fullstendig dominert av land som har en
kristen arv. Dette er naturligvis ikke tilfeldig. Historisk
erfaring viser at en kristen kulturarv er en suksessfaktor.
Det er i stor grad kristendommens respekt for livet
og enkeltmennesket som har gitt oss et samfunn som
mennesker flykter til, og ikke fra.
Å hevde at utdeling av Det nye testamentet til dem som
ønsker det, er forkynnelse, virker mildt sagt underlig.
Mener man i Støre-regjeringen at skoleelever kan ta
skade av å bli informert om vår tusenårige kristne
kulturarv og de verdiene som landet vårt er bygget på?
Artikkelen har tidligere vært publisert i Bergens Tidende.

Nei, sol- og vindkraft er

IKKE KOSTNADSEFFEKTIVT
En forutsetning for sol- og vindkraft er at det utgjør en liten andel av den totale energimiksen. Ettersom sol og vind leveres til uforutsigbare tider, er man avhengig av et øvrig
stabilt kraftnett som håndterer solen og vindens variasjoner. I Norge er det vannkraften.
At vannkraftens tilgjengelige reserver for balansekraft er nesten oppbrukt, blir ignorert.
Videre utbygging av sol og vind vil derfor kreve en tilsvarende mengde balansekraft fra
andre energikilder som back up når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser.
Høye strømpriser i verden
Tyskland har på 20 år økt installert kapasitet med 80
prosent, men strømproduksjonen har økt med bare 5
prosent. Resultatet er noen av de høyeste strømprisene i
verden med store konsekvenser for kostnadseffektiviteten.
Den tyske riksrevisjonen beskriver Energiewende som
en «trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning».
Likeledes har California kjørt rullerende utkoblinger av
sine kunder i flere år. Texas opplevde nylig et energisystem
i kollaps (blackout). Det førte til at 246 menneskeliv
gikk tapt. Ødeleggelsene har så langt kostet 2500–3000
milliarder kroner. Dette viser sårbarhetene av å være
prisgitt uregelmessighetene til sol og vind. Man presser
grensene for forsyningssikkerhet fordi balansekraft er svært
dyrt. Pålitelige energikilder tvinges ut av markedet med
fornybarsubsidier og politiske preferanser. Sol og vind blir
billige energiløsninger gjennom «uansvarlighet». Nylig
opplevde Texas en periode med prisnivåer på over 40 kr/
kWh. North American Electric Reliability Corporation (NERC)
har advart om at to tredjedeler av amerikanske stater må
kjøre rullerende utkobling av kunder i sommer som følge av
blant annet upålitelig kapasitet.
Stor sannsynlighet for blackout i Europa
I Europa var vi nær blackout 8. januar i fjor. En av verdens
fremste eksperter på strømbrudd, Herbert Saurugg, venter
at det med dagens politikk er stor sannsynlighet for en stor
blackout i Europa de neste fem årene. Hvis man ignorerer
fysikken, ender man opp i katastrofer. Kostnadene knyttet
til sol- og vindkraft er kun lave dersom man utelater at sol
og vind hverken bidrar med balansekraft, reaktiv effekt,
raske effektreserver eller andre systemtjenester. Dette er
noe annen kraftproduksjon må bidra med for at systemet

skal fungere. Derfor er gass den viktigste balansekraften
i 26 OECD-land. Vind og gass er faktisk så nært knyttet
sammen at selv bærekraftsmålene blir umulige å nå. Selv
med optimistiske anslag, koster vind cirka 1,5 kr/kWh
og sol rundt 2,5 kr/kWh (før avgifter, investeringsbehov
og utbygging av balansekraft). Dette står i sterk kontrast
til det markedsanalytikere kaller et «missing money
problem» i inntjeningen på sol og vind. Det skjer som følge
av at grossistprisene i Europa har falt mye siden 2008.
Kraftprodusentene trenger derfor subsidier. Samtidig steg
sluttkundeprisene med flere titalls prosent.
Vanskelig å forsvare vindkraft
Løsningen er å legge systemkostnadene på anleggskostnadene for sol og vind. Vi må erkjenne at det er dyre
energikilder. Sol egner seg til å elektrifisere land med lave
krav til pålitelighet og stabilitet, men mye sol. Vind har
dessverre altfor store tilfeldige variasjoner. Vannkraften kan
fungere som balansekraft, men da må den bygges om for
slike belastninger. Det er en stor kostnad vind og sol bør
bekoste. Derfor er sol fortrinnsvis en god privatøkonomisk
investering, mens vind er vanskelig å forsvare uavhengig av
innfallsvinkel.
Jonas Kristiansen Nøland - Førsteamanuensis i
energiomforming og elektromagnetisme, NTNU
Jan Emblemsvåg - Professor, NTNU
Artikkelen har tidligere stått på trykk i Aftenposten og trykkes
med tillatelse fra artikkelforfatterne.

FRA VÅRT HANDLINGSPROGRAM:
Vindkraft:
Selv om vi ønsker fornybare energikilder velkommen, vil Partiet De Kristne
stanse all videre utbygging av vindturbiner på norsk jord. Både på land
og til havs har inngrepene og skadene på natur og landskap vist seg
uforholdsmessig store, og effekten kan ikke forsvare kostnaden. PDK vil
forby utbygging av vindkraft og kreve at eksisterende produsenter betaler for
fjerning av eksisterende anlegg. PDK vil fjerne alle subsidier til videre utbygging av
vindkraft, inntil slik utbygging er stanset.
Les hele vårt handlingsprogram på www.dekristne.no
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Takker nei til statsstøtte

– nekter å legge seg under det skeive lovverket

Bluetooth kontroller til din hage!

Menigheten Filadelfia Tvedestrand ønsker ikke å legge seg under det skeive lovverket og
har takket nei til støtte fra staten. - Vi vil ha økonomisk og åndelig frihet, og legger oss
ikke under statens lovverk på dette området, sier pastorparet Dag og Judith Grande som
begge er PDK-medlemmer.
- Jeg kjente i fjor høst at vi kommer til å gå tøffere tider i
møte når det gjelder økonomi og staten, sier Dag. - Jeg sa
dette på et møte i eldsterådet i menigheten. Ti dager senere
kom det informasjon om «Skeiv misjonsreise på Sørlandet».
Da er det staten som over tippemidlene bevilger 5 millioner
kroner til skeive for at de skal reise rundt i menighetene på
Sørlandet for å ta konservative kristne som vil konvertere
skeive og be for dem til legedom. Det er de konservative
kristne som skal taes, og disse skeive har ikke bare staten i
ryggen, men også penger så det holder. De kommer med
fullt opplegg. Tilbyr menighetene profesjonelle musikere og
foredragsholdere finansiert av det offentlige. De kaller det
«Skeivevekkelsen». Det ligger på nettet. Det er vitnesbyrd,
musikk og «vekkelse».

jeg måtte skrive en kommentar om dette med homofili
under: «Redegjør for eventuelle begrensninger tros- eller
livssynssamfunnet har eller praktiserer når det gjelder
tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger
i tros- eller livssynssamfunnet, som har sammenheng med
ett eller flere diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og
diskrimineringsloven § 6.»
Her svarte vi: «Eldsterådet (styret) består av mannlige
medlemmer. Ingen lederverv eller noen form for aktivitet er
åpent for personer som lever i en homofil praksis. Bibelen er
vår standard i slike spørsmål. Rom. 1:24-27
Underteksten på § 6 beskrev homofile i styret, men det kom
ikke frem på utskriften. Det går på diskriminering på grunn
av kjønn, graviditet, seksuell orientering og kjønnsuttrykk.

Forbud mot begrensninger for skeive
Det er den ene biten. Det staten har gjort i tillegg er at de
fra 1. januar 2022 har endret «Lov om likestilling og forbud
mot diskriminering (Likestillings- og diskrimineringsloven).
I § 6 heter det blant annet at: «Diskriminering på grunn
av…seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk…
er forbudt. Forbudet gjelder også hvis en person blir
diskriminert på grunn av sin tilknytning til en annen
person,… Med diskriminering menes direkte eller indirekte
forskjellbehandling…»
- Da jeg på vegne av menigheten i år sendte inn
årsrapport for menighetens arbeid i 2021, så søkte vi
derfor ikke om midler, sier Dag. - Dermed så kommer
ikke menigheten inn under endringene i loven. Men
jeg vet ikke om de er ferdige med oss av den grunn, for

Diskriminerer Bibeltro kristne
Lovverket diskriminerer Bibeltro kristne, understreker Dag.
- Vi får ikke lov å ha vår tro og praktisere denne. Skulle de
komme til å bruke mot oss at vi holder fast på Bibelens
ord, så vil jeg svare tilbake at dere diskriminerer meg og
menigheten på bakgrunn av vår tro og overbevisning. Jeg
kommer til å snu det, speile det de sier. Vi kan ikke ha et
lovverk som gjør oss til lovbrytere, fordi vi har en selvstendig
tanke og tro, mens staten får lov å være ytterliggående. Nå
sier vi nei takk til støtte fra staten, og gjør oss ferdige med
staten ved Statsforvalteren. Det siste svaret jeg fikk var at når
du har levert årsrapporten for 2021, så er du ferdig med oss.
Lisbeth Hoskuldsen

strand
de, Filadelfia Tvede

Dag og Judith Gran

Vanningsmaskiner - spredere - hurtigkoblinger - pumper - styringer - kraner - ventiler

Tlf. 33 30 86 60

Tønsberg

www.freberg.no

post@freberg.no

“Vi får ikke lov å ha vår tro og praktisere denne.
Skulle de komme til å bruke mot oss at vi holder
fast på Bibelens ord, så vil jeg svare tilbake
at dere diskriminerer meg og menigheten på
bakgrunn av vår tro og overbevisning.”
PDK-magasinet
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Bafrin Rasouli Rostami

“Jeg ble flau, lei, sint og
skuffet. Skuffet over disse
ungdommene, men også
skuffet over alle som satt i
restauranten, skuffet over
vekterne og ikke minst politiet
som ikke tok hendelsen på
alvor. Politiet ignorerte meg.
Er det mulig! Man er ikke
trygg i Norge!”

17. mai i Oslo:

HVIT JENTE BANKET OPP AV
MUSLIMSKE UNGDOMMER

- POLITIET GREP IKKE INN
Den eneste som grep inn og hjalp den hvite tenåringsjenta var Bafrin Rasouli Rostami,
som selv er muslim. På facebook skrev hun samme dag: «Jeg beklager på vegne av alle de
utenlandske guttene og jentene som ødela din dag i ditt eget land.» Hun er sjokkert over
oppførselen til ungdommene, men også sjokkert over at politiet, som var til stede, ikke
grep inn. – Vi lever i et sykt samfunn, sier hun.
«Hvordan skal jeg starte? Ennå er jeg i sjokk og tenker
at dette må være et mareritt.» skriver Rostami på sin
facebookside.
Hun var i Oslo 17. mai sammen med en fetter og kjæresten
hans, men valgte å bli igjen i byen da de måtte reise, og
ringte da en venninne som fortsatt var i Oslo. Hun traff dem i
Storgaten på vei til jernbanestasjonen, og forteller følgende
om det som hendte: «Da vi nærmet oss jernbanestasjonen,
så vi en stor mengde jenter og gutter med utenlandsk
bakgrunn. De fleste jentene hadde hijab eller skaut. Det
var rundt 50-55 personer, og alle løp ned trappene med
mobilen i hånden. De filmet mens de løp. Lengere nede så vi
en norsk jente. Hun løp og alle de andre løp etter henne.
Først trodde vi at det var en kjendis, men plutselig så vi at
alle gikk løs på henne og dro av henne klærne. Jeg spurte en
av guttene som filmet om hva som skjer. Da sa han at det er
slåsskamp. Da måtte jeg handle raskt. Jeg skrekk og dyttet
alle som stod rundt. Jeg ble dritforbanna på alle, og kom
meg frem til jenta som lå på bakken og var full av blod. Jeg
tok henne opp og ba alle skamme seg. Istedenfor å filme og
heie burde de stoppe. Jeg hjalp henne opp, og så en sterk
jente. For selv om så mange gikk på henne og dro av henne
klærne, så sa hun at det går bra. «Takk, ikke tenk på det», sa
hun. Men jeg måtte bare si beklager til henne, beklager på
veiene av alle som gjorde den stygge handlingen.»

Politiet gjorde ingenting
- Og så kom politiet, men de gjorde ingenting, forteller
Bafrin. - Jeg sa til politiet at de burde ta alle som var der,
istedenfor å bare stå der og titter og spørre enkelte om hva
som skjedde, fordi de fleste som var der var vitner og var
involvert.
- Men politiet gjorde ikke noe mens vi var der. Selv snakket
jeg med hver gruppe, sa at de burde skamme seg. Jeg er
muslim selv, men dette gjorde meg veldig flau. Er det slik
dere viser at islam er fred? Er det slik islam lærte dere?
- Jeg gikk også til en gruppe på rundt syv jenter med hijab,
som lo og viste hverandre filmen. Jeg spurte dem hvordan
de som muslimer med hijab kunne slå ei hvit jente, heie,
filme og le av det etterpå. Dere er en skam, rett og slett en
skam, sa jeg til dem.
- Vi lever i et sykt samfunn, sier Bafrin. - De slår rett foran
nesen på deg, alle heier og filmer istedenfor å handle! Det
som plager meg mest er at så mange snakker om rasister
i Norge. Men hvordan kan man ikke bli rasist når man
opplever noe sånt som dette?
Jeg ble flau, lei, sint og skuffet. Skuffet over disse
ungdommene, men også skuffet over alle som satt i
restauranten, skuffet over vekterne og ikke minst politiet
som ikke tok hendelsen på alvor. Politiet ignorerte meg. Er
det mulig! Man er ikke trygg i Norge!

“Jeg beklager på vegne av alle de
utenlandske guttene og jentene som
ødela din dag i ditt eget land”
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FRA VÅRT HANDLINGSPROGRAM:
Politisk islam
Det er få ting som utfordrer den vestlige forståelsen av frihet
så mye som politisk islam og framveksten av islamisme i
vårt land og i vår verdensdel. Den friheten som lenge har
kjennetegnet det norske samfunnet er ikke vunnet én gang
for alle, og kan ikke tas for gitt. Den må stadig forsvares og
kjempes for.
Det har vist seg vanskelig å diskutere, kritisere og utfordre
innhold og praksis i denne ideologien uten å bli møtt med
vold og trusler om vold. I et fritt og demokratisk samfunn
må det være høyde for å uttrykke både skepsis og kritikk av
andres tro og verdier uten å skremmes til taushet. Islamisme
truer også trosfriheten, da det er et uttalt forbud i Islam mot
å forlate troen eller konvertere til en annen religion. Norge
skal også i framtiden være et land mennesker kan flykte til,
og ikke må flykte fra.
Vi vil også avvise alle forsøk på å utvikle parallelle lovverk og
religiøse domstoler i Norge. Vi vil heller ikke tillate offentlig
bruk av religiøse plagg som virker undertrykkende, truende
eller som er egnet til å skjule bærerens identitet.
Partiet De Kristne vil:
• Avvise alle former for sharialovgivning i Norge
• Forby offentlig bruk av religiøse plagg som virker
undertrykkende, truende eller som er egnet til å skjule
bærerens identitet
• Forby all bruk av hijab i uniformer og
offentlige stillinger
• Forby direkte og indirekte utenlandsk
finansiering av moskeer i Norge
• Stenge moskeer som fremmer vold og
terror

Politi
Partiet De Kristne vil:
• Ha mer synlig politi i gatene
• Reversere den såkalte «nærpolitireformen» og sikre
operativt personell ute i lokalmiljøene
• Bruke sivilt personell til administrative oppgaver for å
frigi politiet til operativ tjeneste
• Utrede alternativer til bruk av operative politipersonell
til fangetransport, framstilling av fanger og lignende
oppgaver
• Opprette en egen innsatsgruppe i politiet rettet mot
kriminalitet i gjenger og subkulturer i de
• største byene våre
• Sikre at politiet har nok ressurser til å løse sine
lovpålagte oppgaver, og styrke politiets
• arbeid mot datakriminalitet
• Stoppe, og eventuelt reversere, sentraliseringen av det
operative politiapparatet
Les vårt handlingsprogram på www.dekristne.no

Annonse

Be uavlatelig – be uten opphold
Partiet De Kristne har flotte ledere, med varme hjerter og gode hoder, utrustet
for en tid som denne. Vi har gode, sannferdige og modige folkevalgte. Og
så har vi hundrevis av tillitsvalgte, som gjøre en superviktig jobb i alle fylker
og i de mange kommunene hvor vi er representert. Be for alle disse, hver
dag. Be spesielt for partileder Erik Selle. Det blåser alltid på toppene. Be
for hele sentralstyret om visdom og enhet, og be om enhet for hele partiet,
at kjærligheten må råde, den som dekker over en mengde synder, den
gudommelige som alltid tilgir, glemmer det som ligger bak og går videre.
Rom. 8:13 «Bli ikke noen skyldig uten det å elske hverandre,…»

HEMMELIG
TROENDE
I SENTRAL-ASIA
Det er mange muslimer i Sentral-Asia som søker Jesus. I 16 år har
Ruslan holdt døren åpen for dem. De som velger å konvertere
trenger en ny familie for å overleve. Ruslan vet at å holde døren
åpen for muslimer som søker Jesus kan koste ham fengsel og død.
Men Ruslan må holde døren åpen for muslimer som søker
Jesus...
Mørket skjuler de små husene mellom jordene. Pastor Ruslan ser
ut av vinduet, før han stille lukker det igjen. Han tenner lyset midt
mellom gjestene, som sitter i ring. Pastoren heller te i koppene
deres. Nå kan gudstjenesten begynne.
Så banker det på døra. Hvem er det?
Hjertet hamrer, men Ruslan går med stødige steg mot døren. Stille
ber han om at det skal være en som søker Gud som står utenfor –
ikke politiet...
Når noen konverterer fra islam i Sentral-Asia blir de som oftest
utstøtt fra familien og lokalsamfunnet. De ‘fortjener’ å bli straffet.
Derfor blir de banket opp. De mister jobben. Barna deres blir nektet
skolegang. De får ikke lenger tilgang til gress og vann til husdyr og
avling.

Foreldrenettverket.no er et selvstendig og uavhengig nettverk av foreldre som vil verne om og forsvare barns
rettigheter, barns beste og foreldreretten i møte med Pride-ideologi og skeiv teori i barnehager og skoler.
Pride-ideologien har tatt helt av og er blitt en maktfaktor som tar seg stadig mer til rette. Nok er nok.
La barn være barn. Støtt Foreldrenettverket.no

Hver gang Ruslan åpner
døren risikerer han å
invitere forfølgelsen inn

Disse nye troende står igjen på bar bakke. De trenger en ny familie.
De trenger deg og meg. Og de trenger modige kristne som Ruslan
som velger å bli værende og holde døren sin åpen.

Vi hjelper deg med
skrift og fornyelse
av gravstein

BJØRN ENGEN BRØYTING & TRANSPORT AS

Ruslan – Foto: Åpne Dører
Vil du være familie for dem som
blir utstøtt fra sin egen, på grunn
av troen på Jesus?
Vil du hjelpe Ruslan å hjelpe?

GI EN GAVE

506999

Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@opendoors.no
Adresse: Postboks 44
5822 Bergen
www.opendoors.no

I TJENESTE FOR FORFULGTE KRISTNE
Per Arne Tøsse - mob. 95284985
Hildastranda 48, 6793 Innvik

Vi laster opp og kjører
bort jord, stein, pukk
og grus i Grimstad og
Arendal. Ring i dag på
tlf. 95 14 29 65
PDK-magasinet
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal

Kristen tro og politisk tenkning

NY BOK: Kristen tro og politisk tenkning,
Document Forlag. Boken er å få kjøpt i alle
bokhandlere på nettet.

Hva har vært og hva bør
være kristendommens rolle
i et samfunn? I lang tid har
jeg forundret meg over
frimodigheten til de som
ønsker å fjerne kristen tro
fra den politiske arena, men
også hvor beskjedne kristne
aktører har vært med tanke
på å forsvare kristendommens
posisjon. Uten særlig debatt
har det blitt en «offisiell» lære at
troen bør tilhøre privatlivet og
at politisk virksomhet bør være
hevet over troens påvirkning.
Det er som om vi glemmer at
kristen tro i sin tid bidrog til
at vi fikk et nytt verdensbilde
og la grunnlaget for en ny
sivilisasjon.

I boka Kristen tro og politisk tenkning viser jeg hva som
kjennetegner kristendommens Gud og hvordan den kristne
troen skapte en helt ny virkelighetsforståelse. Denne
virkelighetsforståelsen påvirket vår menneskelighet og la
grunnlaget for en ny statsform. Jeg viser hvordan kristen tro
har påvirket og formet vår kultur, og hvordan kristen tro er
relevant overfor grunnleggende
politiske spørsmål. Det er nemlig
ikke gitt at vår nye etiske
plattform, den postmoderne
virkelighetsforståelsen, og
dens tro på alle guders
fortreffelighet, skaper den
samme menneskelighet,
eller bør foretrekkes fremfor
kristendommens Gud som

sier vi ikke skal ha andre guder enn Ham.
For over 200 år siden var en gruppe amerikanske menn,
senere kjent som grunnlovsfedrene, samlet i Philadelphia
for å signere den amerikanske uavhengighetserklæringen.
De var enig i at det er en selvinnlysende sannhet at alle
mennesker er født like, at alle har fått visse umistelige
rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben
etter lykke er blant disse. De pekte deretter på de politiske
institusjonene og sa at regjeringer er innstiftet blant
menneskene for å sikre disse rettighetene.
USAs grunnleggere forstod at myndighetenes rolle var å
tjene folket, sikre friheten og etablere institusjoner som
oppfylte disse hensiktene. Deres ideal var Jesus Kristus,
menneskesønnen som vasket disiplenes føtter.
Den amerikanske uavhengighetserklæringen peker på noen
svært sentrale elementer i grunnlovsfedrenes forståelse
av demokrati. Amerikanerne trodde på en sannhet om
mennesket, at det var Gud som hadde gitt oss denne
sannheten, og at det var regjeringens oppgave å forsvare de
rettighetene denne sannheten ga oss.
I dag skal staten være livssynsnøytral, i praksis innebærer det
at den i mange spørsmål også er etisk nøytral. Det vil si at
den ikke lenger har et normativt syn på for eksempel abort
eller samlivsetikk. Et viktig budskap i boka er at et demokrati
som ikke er forankret i Gud, men bare i folkets vilje, kan
utvikle seg til å bli noe annet enn et fritt samfunn. Vi ser det i
hvordan staten krever at vi bøyer oss for budskapet til Pridebevegelsen. Det er demokratiet som har stemt det fram,
men det er allikevel i strid med demokratiske idealer. Boka
gir derfor en god innføring i vår tids dominerende ideologi,
postmodernismen, og viser hva som kan skje når kravet om
nøytralitet, mangfold, inkludering og toleranse blir en del av
statens normative utgangspunkt.

PDKs Kjell Skartveit er aktuell med sin femte bok,
KRISTEN TRO OG POLITISK TENKNING
– om hva som truer demokratiet i vår tid.

Kjell Skartveit

