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Kjære Kong Harald og det norske folk,
jeg viser til kravet som er levert til Stortinget den 28.06-2021.

Som det fremkommer gjøres det krav i at det skal igangsettes full granskning i regi av 
kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa, ovenfor regjering, storting, dommerstanden, 
politi, barnevern, helsevesen, NAV og andre offentlige instanser.

Ovenfor Stortinget og de politiske partier, er det gitt et krav som går på at Regjeringen skal avsettes.
Stortingets representanter må også gå av selv, slik at gransking foregår under en annen politisk 
ledelse uten inhabilitet.

Bakgrunnen for et slikt krav er at Stortinget ble varslet om at Regjering ikke ryddet opp i 
undertrykkelse som oppstår av at det er laget hindre som stenger for rettssikkerheten til den 
alminnelige borger. 

Dette betyr at både Regjering og Storting må holdes ansvarlig for undertrykkelse av befolkningen. 
Som eneste fredelige pressmiddel, er derfor de politiske partier gitt et krav om erstatningspliktig, 
dersom det blokkeres for gransking av partienes representanter, og minoriteten som undertrykkes 
således blir presset til å begå opprør for å få slutt på undertrykkelsen partiene er ansvarlige for.

I et demokrati skal det være likhet for loven. Når regjering og stortingets representanter ikke sørger 
for likhet for loven, endres demokratiet til å være et aristokrati. De har således gjort seg skyldig i å 
endre statsforvaltningen fra demokrati til aristokrati hvor folket blokkeres rettshjelp, samtidig med 
at de viderefører praksisen på tross av at problemet er belyst med dokumentasjon som er oversendt 
en rekke personer i ledende posisjoner. Samtlige nekter å se på fakta og velger å ikke kommentere, 
eventuelt finner unnskyldninger for å ikke ta tak i forholdene som påpekes og dokumenteres.

Høyforræderiet ligger i at regjeringen har laget hemmelige budsjettregler som har pålagt politiet å 
henlegge alle saker mot det offentlige. I henhold til landets Grunnlov skal Norge være et demokrati 
og det skal være likhet for loven. Ved å legge inn hemmelige regler i forbindelse med politiets 
budsjetter som gjør at alle i det offentlige skjermes for lovbrudd mot befolkningen, har regjeringen 
endret Norge fra å være et demokrati til aristokrati. 

Aristokratier har en lovgivning som beskytter landets elite fra rettsforfølgelser for lovbrudd mot 
landets befolkning. Og det er nettopp dette våre ledende politikere i regjering og storting har satt i 
stand, samt nekter å rydde opp i.

EMD – EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETS DOMSTOL

Som man vet er det en rekke barnevernsaker som går til den Europeiske menneskeretts domstolen.
Bakgrunnen for dette er at man ikke får den rettsbeskyttelsen man har krav på i Norge.
Det har opparbeidet seg et system hvor offentlig ansatte kan bryte lovverket uten at det får 
konsekvenser. Dommere følger heller politikeres ønsker og alt bunner ned i at ytringsfriheten er 
fjernet for blant annet politiet og gjør at polititjenestemenn mister jobben dersom de varsler om 
lovbrudd av politiet eller rettsstaten.

Totalt sett er det helt klare holdepunkter for å si at rettsstaten i Norge har falt.
Barnevernsakene er kun toppen av isfjellet. Disse sakene er ofte enklere å få inn ovenfor EMD.
Det er derfor behov for en bred granskning for å få ryddet opp i alle komplikasjonene som 
høyforræderiet har ført til. 
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Landets innbyggere må få oppklart sine saker slik at de ikke forblir undertrykte. De må også få 
oppreisning for tort og svie.

Det er å anta at høyforræderiet strekker seg tilbake i flere tiår. Bakgrunnen for dette er hvordan hele 
systemet responderer på henvendelsene. Systemet har ikke blitt slik kun under regjeringstiden til 
statsminister Erna Solberg. Det er nå de verste skadene synes, av det som har blitt gjort tidligere.

OVERLEVERING AV FAKTA INFORMASJON TIL KONGEHUSET

Gjentatte ganger har jeg forsøkt å få på plass en granskning av min sak.
Dette er også forsøkt ovenfor Stortinget. 

Slik forholdene er har jeg valgt å ikke gi det offentlige en ny sjanse for å granske saken jeg står i. 
Som man ser av henvendelsen til Stortinget, har jeg lagt ut en del av henvendelsene jeg har gjort 
ovenfor det offentlige for å få en oppklaring. Å få aristokratiet til å rydde opp i sine lovbrudd har 
vært umulig, og gjør dette skrittet nødvendig!

Våre politikere har gjort slik at politiet henlegger alle lovbrudd fra det offentlige og derfor kan 
offentlig ansatte og næringsaktører som selger tjenester til slik som barnevernet, begå lovbrudd og 
eventuelt benytte fabrikkerte rapporter for å få vinne frem i rettsapparat på uærlig vis.

Samtidig nekter våre politikere å rydde opp i problemene, enda de blir varslet om forholdene.
Jeg har derfor publisert epost hvor regjeringen er blitt informert om problemene, for å vise litt av 
hvordan det blokkeres for gransking ved at ingen tar tak i problemene.

Landets ledende politikere har med andre ord ansvaret for at det oppstår undertrykkelse i Norge, 
men velger å trenere opprydning da de selv blir beskyttet av systemet. Dette fører til undertrykkelse 
av befolkningen i forbindelse med en rekke saker og gjør at det er høyforræderi de har gjort seg 
skyldige i.

I lys av alvoret i saken, er det naturlig at Kongen kan få en mulighet til å granske saken, selv om det
offentlige i Norge nektes dette. Jeg åpner derfor for innsyn i sakens dokumentasjon dersom det er 
ønske om dette fra Kongen.

Min sak viser hvordan det offentlige, kombinert med en del kyniske private aktører, har tilpasset seg
et system hvor landets innbyggere blir blokkert av rettsapparatet når det er det offentlige som begår 
lovbrudd mot befolkningen. 

Det må derfor på plass en politiske opprydning hvor man får nye politikere som ikke er inhabile, inn
i regjering og storting. Dette er nødvendig for å sørge for rettssikkerhet til befolkningen blir 
ivaretatt ved at man får en full granskning av det offentlige apparat.

RETTSSTATEN HAR FORFALT

Når man satte opp rettssystemet i Norge, ønsket man at folket skulle være godt beskyttet.
Dessverre har de som er satt til å forvalte rettsapparatet, mistet kontakten med den vanlige 
befolkning, som følge av at de har laget et eget uskrevet regelapparat som beskytter de som er i 
systemet.
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For å belyse problemet og få en full opprydning, velger jeg å forklare bakgrunn og hva som det 
offentlige apparat har gjort i forbindelse med saken jeg selv står i.

Jeg velger å ikke gå alt for langt inn i detaljene, men et hovedproblem er psykisk helse som følge av
vold fra barndommen. 

I 2010-11 var jeg på en 3 måneders tur til Mexico med mine to eldste barn.
Under oppholdet møtte jeg mor til mine to minste barn som saken dreier seg om.
Det ble slik at hun kom til Norge, og etter kort tid ble hun gravid. Samtidig fikk vi vite at hennes 
mor hadde fått kreft. 

Selv var jeg alene om omsorgen for mine to barn, da min kone og deres mor døde av kreft i 2005.
Som følge av omstendighetene, ble det slik at vi alle dro til Mexico for å støtte opp rundt svigermor.

Det som kom frem i etterkant var at mor til mine yngste barn kom fra en familie hvor morfar hadde 
ledet svartebørsmarkedet i Cancun og sto for smugling fra Belize og til Mexico City.

Morfar styrte ved hjelp av vold og trusler. Moren til mine yngste barn fortalte om en barndom med 
vold og problemer. Hennes egen far hadde bare stukket av en dag, slik at hun vokste opp med sin 
mor som sto for volden i hjemmet.

Mens vi var i Mexico ble jeg selv truet med det ene og det andre. Oppi dette måtte jeg beskytte 
barna mot vold og problemer. Å ta med meg mine to eldste barn å dra var ikke aktuelt, da jeg 
umulig kunne etterlate barn under slike forhold. Selv pådro jeg meg post traumatisk stress av 
situasjonen jeg sto i.

Det jeg så blir møtt av i Norge, er at barnevern og rettsstat velger å fjerne alle bevis for vold og 
mishandling av barna. For dommere har det vært viktig å få barna og deres mor ut av landet for å 
følge Frp politikken, samtidig med at kulturen i rettssystemet er at man ikke ser på bevis, men gjør 
det som det offentlige ønsker. 

Anmeldelsen jeg har gjort mot tidligere ordfører og rådmann i Østre Toten kommune, samt mot 4 
psykologer og en del andre, skyldes en rekke forhold som viser at rettsstaten har falt i Norge.
Saken frem til i dag, viser også at hovedproblemet ligger i den politiske ledelsen som fører et 
system hvor de blir beskyttet som følge av alle ulovlighetene som skjer i den offentlige forvalting 
og rettsstaten.

Bakgrunnen for anmeldelsen mot psykologene, var at de velger å operere i et system hvor de tjener 
penger på å beskytte det offentlige, samt gjøre slik barnevernet ønsker selv om det er opplagt at det 
er til skade for barn!

I forbindelse med at to av psykologene ble satt på saken av barneverntjenesten i Østre Toten 
kommune, valgte barnevernet å fjerne bevis for forholdene. Et sentralt bevis var videopptak fra en 
episode hvor mor drakk seg full mens hun var alene med begge barna. Min yngste datter var da 2 år 
og min yngste sønn var under 3 måneder gammel. Mens mor ligger bevisstløs på baderoms gulvet, 
finner min datter på 2 år frem puppen og begynner å amme for å trøste seg selv.

Opptaket ble gjort via Skype. Jeg var i samtale med barnas mor og forsøkte å overtale henne til å 
slutte å drikke. Hun ble bevisstløs og falt om på badet og samtalen fortsatte derfor i lang tid, mens 
jeg forsøkte å synge og berolige min datter som lå der og ammet sin bevisstløse mor.
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I 2015 var vi i Norge og jeg gikk til BV for å få hjelp og fortalte om forholdene. BV sa de var nødt 
til å informere barnas mor om hva jeg hadde fortalt. Som følge av forholdene, ville det vært umulig 
at barnas mor skulle komme hjem etter en slik samtale med BV. Hun raserte hjemmet for langt 
mindre ting! Dette gjorde slik at BV plasserte mor på et hjem for kvinner utsatt for vold og tok inn 2
psykologer, men fjernet all dokumentasjonen som viste vold og problemer.

I rapporten til psykologene blir jeg omtalt som løgner, sammen med det ene og det andre.
Alt fra virkeligheten er forvrengt slik at mor fremstår som en god mor, og jeg blir hengt ut som 
voldelig og alt mulig annet. Med bakgrunn i den fabrikkerte rapporten, fikk barnevernet flyttet de to
minste bara til beredskapshjemmet hvor mor var. 

Da det ble oppdaget at BV hadde fjernet all dokumentasjon som viste fakta, ble det krevd ny 
utredning. Dette gikk BV til slutt med på som følge av at saken skulle opp i retten, hvor det også 
skulle benyttes psykolog. Det barnevernet i Østre Toten gjorde så, var å endre mandatet slik at de 2 
samme psykologene ikke skulle behandle fakta som var fjernet første gang.
Samtidig skulle rapport komme i forbindelse med rettssaken.

I rettssaken blir jeg derfor møtt av samstemte psykologer som lagde rapporter hvor fakta var 
unndratt. Rettsoppnevnt psykolog dekket over for BV psykologene og sa hun hadde gjort en 
grundig granskning av saken. Dommer brydde seg heller ikke om faktainformasjonen fra saken.
Han fulgte kun hva BV og psykologene sa. Når saken så var oppe i Lagmannsretten, forteller 
rettsoppnevnt psykolog at hun ikke hadde sett så mye på saken og at hun antok at barnevernets 
psykologer hadde gjort en god jobb. Jeg kan dokumentere dette med lydopptak fra rettssaken.

Anmeldelsen fra 2017 er derfor full av faktainformasjon som viser lovbruddene til BV og 
psykologene. Den tar også for seg kommune ledelsen som ikke sørget for gransking, selv om fakta 
som viste lovbruddene var gitt til de. Loven er slik at de har ansvaret for at lover og regler følges av 
kommunens ansatte. Det de gjorde var i stedet å dekke over for lovbruddene av underordnede.

Politiet har fått instruks fra landets politikere om at alle anmeldelser mot det offentlige skal 
henlegges. Denne instruksen er gitt som et hemmelig direktiv i forbindelse med budsjettet.
En slik hemmelig instruks er ulovlig og går under høyforræderi, da det tar rettssikkerhet bort fra 
folket. Politisjefen for politiet innlandet har selv uttalt at de er pålagt å henlegge som følge av et 
slikt direktiv.

At dette har pågått i lang tid er helt tydelig ut fra hvordan systemet har innrettet seg.
Psykologer, psykiatere, dommere, advokater, fastleger, offentlige ansatte og politikere spiller sitt 
makt spill ut fra at alt henlegges av politiet og at landets innbyggere ikke kommer noen vei, når man
står i saker hvor de er motpart.

Rettsstaten er kuppet og det er 3 mulig løsninger hvor kun 2 av de er fredelige.
Stortinget har derfor fått en oversikt over 3 forskjellige løsninger.
I dette viser jeg hvordan innbyggere kan felle et hvilken som helst korrupt regime i verden, uten at 
det går tapt menneskeliv. I dette ligger det enkel sabotasje som fører til at all handel stopper opp.

I Norge har man straffelovens paragraf 19 som sier at man har lov til å gjøre straffbare handlinger 
dersom det gjøres for å stoppe et lovbrudd. Alle som blir utsatt for lovbrudd av det offentlige i 
Norge, kan derfor benytte signal angrepene som er skissert opp i skrivet som våre politikere har fått,
dersom kravene ikke innfris. Det er med andre ord ingen lovbrudd som gjøres, derav ingen 
oppfordring til lovbrudd. Man følger lovens adgang til selvtekt og forklarer om prinsippet slik at 
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undertrykte kan få en slutt på overgrepene. Dette kan koste samfunnet dyrt og partiene har derfor 
fått et erstatningsansvar. 

Våre politikere viser eventuelt tydelig at de ønsker å holde på makten og akter å fortsette slik de har
gjort. Dokumentasjonen jeg har lagt ut, viser at både regjering og storting er ansvarlig for 
overgrepene som skjer. Forsvinner ikke de, blir heller ikke problemet i rettsapparat håndtert. 
Dette ser man fra NAV skandalen hvor de i forkant engasjerte sameboren til tidligere NAV direktør 
som ny Riksadvokat. Selv er jeg også omfattet av NAV skandalen som er langt bredere enn det som 
har kommet frem i nyhetsbildet. Hele systemet lever av å underslå fakta slik de har gjort i 
forbindelse med min sak!

GJØR DET SELV PARTIET

Selv ønsker jeg at Norge skal være et demokrati hvor det ikke skjer undertrykkelse. Jeg ønsker også
at ting skal gå fredelig for seg og at man får en opprydning på fredelig vis. Stortinget har derfor fått 
et eget partiprogram for Partiet Gjør Det Selv. Partiprogrammet viser hvordan jeg ønsker å endre 
hele byråkratiet, for å sørge for at makten ligger hos folket og at det ikke er rom for å oppstå 
undertrykkelse slik som idag.

Mitt mål er å løse saken slik at mine 2 minste barn kan få den hjelpen og omsorgen de trenger.
Selv er jeg villig til å gå inn i politikken for å rydde opp på fredelig vis, dersom Stortinget ikke 
innfrir kravene som stilles.  At de ikke får mer en 14 dager på å bestemme seg, ligger i at det er 
valgår. Dersom de ikke innfri kravene starter jeg et eget politisk parti som har som hovedoppgave å 
rydde opp i alle overgrepene som skjer mot befolkningen, samt sørge for at verden endres i riktig 
retning.

Samtlige partier og topp politikere er involvert og har skyld i forholdene.
Man trenger et parti som ønsker å rydde opp i overgrepene av det offentlige, om kravene ikke 
innfris. Det er partiene i sin helhet som også skal granskes av kommisjonæren for 
menneskerettigheter i Europa. De har ansvar for at politiet blokkerer etterforske av lovbrudd av det 
offentlige. Aksepterer de ikke, må det opprettes at parti som er i opposisjon.

Det normale er at man går av i en situasjon hvor det fremkommer at man har hatt ansvar for 
undertrykkelse av befolkningen som følge av at man har laget ulovlige føringer for politiet. At de 
derfor går av frivillig og slipper andre til anser jeg som en selvfølge med bakgrunn i fakta som er 
lagt ut, samt hva de har fått. Som nevnt går jeg bare til det skrittet for å danne et politisk parti, 
dersom de ikke innfrir kravene. Eventuelt skader som følge av opptøyer må derfor de politiske 
partiene stå ansvarlige for. 

Landets presse har også feilet med tanke på funksjon. Vær varsom-plakatens viktigste punkter sier 
at de skal beskytte folket slik at det ikke skjer overgrep av det offentlige. Likevel styrer pressen som
får pressestøtte unna alle saker som har med BV og å gjøre. Dekker de fra en BV sak, er det heller 
ette at saken har vært oppe i EMD og Norge har tapt. Av den grunn stilles også norsk presse 
ansvarlig økonomisk, da forholdene i det offentlige ikke hadde vært slik de er, dersom de hadde 
sørget for å oppfylle pressens viktigste oppgave.

Personlig ønsker jeg ikke å være aktiv i politikken, da jeg anser hele politikken for å være en kynisk
maktspill. At de ledende politikere ikke har skrupler når det gjelder å undertrykke befolkningen, vil 
man av saksdokumentasjonen jeg sitter på. 
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Et eksempel er at jeg anmeldte ordfører og rådmann i Østre Toten kommune. 
Denne ble henlagt av politiet på tross av bevis slik som lydopptak av leder ved barneverntjenesten 
og påfølgende skriftlige dokumenter, som viser at leder fremsetter falske beskyldninger ovenfor 
Fylkesmannen for å slippe granskning av saken. Kommuneledelsen valgte å dekke over og varslet 
ikke slik de skal i henhold til lovverket.

Når det så er kommunevalg i kommunen, fremlegger jeg dokumentasjon for lovbruddene ovenfor 
alle de politiske partiene i kommunen. Disse er også representert i Stortinget og Regjering.
Arbeiderpartiet var det partiet med flest stemmer i kommunen og ordfører jeg anmeldte var fra 
Arbeiderpartiet. Som følge av henvendelsen inngikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet en avtale, slik 
at Senterpartiet fikk ordfører plassen, på tross av at de hadde langt færre stemmer.

De valgte derfor å ikke granske saken slik jeg krevde. I stedet fikk rådmannen en sluttpakke på 
mange millioner for å gå av som følge av urolighetene. Man ser her et eksempel for hvordan 
politikere benytter lovbrudd av det offentlige for å skaffe seg springbrett i sin politiske karriere.
Senterpartiet hadde aldri fått ordfører posisjonen i Østre Toten kommune, om det ikke var for at de 
benyttet lovbrudd av kommunale ansatte for å posisjonere seg, ved å beskytte Arbeiderpartiet!

Viser til artikkel i Dagbladet: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WbXG1a/raadmann-gaar-av-
med-gullavtale-beholder-millioninntekt-i-tre-aar

Det som er et gjennomgående problem i det politiske apparat i Norge, er at politikere beskytter 
hverandre så lenge det gjelder ting de kan kalle politiske saker. De benytter slikt i maktspill og 
forhandlinger, slik man ser fra Østre Toten kommune. At jeg derfor stiller hard mot hardt bør derfor 
være opplagt. Selv ønsker jeg ikke å gå inn i et slikt politisk system. 
Det er mine barn jeg forsøker å hjelpe! 

KRAV TIL PSYKISK HELSE - fMRI

Det logiske er derfor å heller kreve at viktige posisjoner i samfunnet har plikt på psykisk sjekk, og 
derav et minste krav til empati og at viktige posisjoner ikke kan ha personer med skader som er 
forenlig med psykopati.

Ved hjelp av funksjonell MRI kan man idag avklare om en person har redusert eller ingen empati.
Det man gjøre er å benytte vanlig MRI for å se hjerne aktiviteten, samtidig med at man utsetter den 
som testes med lyd, bilder og andre stimulanser som går på empati for andre.

Dette gjør slik at man kan avdekke psykopati og sosiopati med 100% sikkerhet.
For psykopater har man redusert empati, mens sosiopater har normalt helt fraværende empati.
Statistikk viser at det er en overrepresentasjon av personer med empati brist i offentlige posisjoner.
Empati brist er det som får personer til å gjøre slike handlinger, som man ser at det offentlige og 
vårt rettsapparat er ansvarlig for.

Politikken som føres er også preget av dette og det betviles sterkt at det er personer med godt 
utbygd empati i den ledende politikken i landet. Hovedproblemet med psykiske problemer og 
skader, er at det ikke er så enkelt å se de, da det er skjulte skader. Hos psykopater og sosiopater er 
empati brist det bakenforliggende problemet. Dette fører ofte til fasadebygging og mangel av etikk 
og moral, slik man ser av landets politikere.
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Da man idag kan avklare om en person mangler eller har redusert empati ved å benytte funksjonell 
MRI, kan man sjekke om hjernen har defekter som påvirker empati. Dette gjør det mulighet å luke 
ut personer som er i stand til å gjøre slike handlinger som våre politikere gjør. 
Personer med god empati slåss for de svake, da de har innebygde antenner for god etikk og moral. 
Med andre ord har de med empati samvittighet. Dette mangler hos de med empati brist og fører til 
et kynisk maktspill i politikken, hvor kun de med empati brist og manglende respekt for andre, 
orker å delta.

Før i tiden snakket man om onde og gode personer. De onde personene kan man nå luke ut ved 
hjelp av teknologi, slik at de ikke har mulighet til å misbruke viktige posisjoner i samfunnet. 
Dersom kravet om lovpålagt fMRI testing av landets viktige posisjoner innfris i kombinasjon med 
at det blir en full granskning, ser jeg ikke grunnlag for å gå inn i politikken.

Aller helst ønsker jeg en rolig tilværelse slik at jeg kan ta meg av mine barn og få ryddet opp i alt av
emosjonelle problemer som følge av overgrepene vi har vært utsatt for. Dette i kombinasjon med at 
jeg ønsker å jobbe stille og rolig med å bedre verden ved å drive et GDS verksted.
Jeg viser her til kravet hvor jeg også krever erstatning i form av bistand til et lokalt GDS verksted.

POLITISK KAOS

Situasjonen er at landets politiske partier står samlet om å begå overgrep mot landets befolkning.
At det da blir politisk kaos for å rydde opp er en selvfølge, da alle ledende politikere må vekk fra 
politikken og maktens sentrum frem til granskning er gjort.

I henhold til landets Grunnlov har Kongen mulighet for å innsette sine kandidater, dersom det er 
forhold som tilsier at Storting og regjering må avsettes og erstattes på kort varsel. Min anbefaling er
at dette gjøres, slik at alle offentlige tjenester blir ivaretatt på en god måte mens hele det politiske 
og offentlige granskes.

Man bør også vurderer å utsette årets valg, frem til man har hatt en ordentlig gransking og sitter 
med en fasit for hvor omfattende problemene er, med tanke på samarbeidet som har vært på tvers av
de politiske partier. Jeg velger å være klar på at problemene i det offentlige, er årsaken til at det går 
så mange barnevernssaker til EMD. Det skyldes at politiet henlegger alle anmeldelser mot det 
offentlige og fører til at ingen tør å varsle og de som ikke er egnet i stillingene blir værende mens 
andre slutter.

Dessverre må man påregne at dette kun er toppen av isfjellet og at det er en lang rekke saker som vil
dukke opp når man får oversikt over hvor mange saker det offentlige har trenert på tilsvarende 
måter.

GJØR DET SELV VERKSTED

Det stilles krav om utbetaling av 100 millioner kroner for å starte driften ved Gjør Det Selv, 
Totenvika. Dette er en erstatning for at jeg mistet selskapet jeg drev som følge av saken.

I forbindelse med dette kravpunktet gis Kongen vetorett. 
Det betyr at kongen kan avkorte beløpet dersom stortinget innfrir alle krav.
Kongen har full innsikt i alt som har gått til Stortinget og de politiske partiene.
Jeg viser derfor til nettsiden www.gds-totenvika.no til resten av befolkningen.
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Dersom våre politikere innfrir, vil Kongen kunne benytte vetoretten som jeg gir og endre beløpet 
jeg har bedt om i erstatning. I et slikt tilfelle vil det kreves at kommisjonæren for 
menneskerettigheter heller vurderer skadeerstatning. 

At det blir et betydelig beløp er helt klart, da det offentlige kan lastes for konkursen. Formålet er 
derfor i utgangspunkt å kunne sette en sluttstrek, slik at man kan se fremover og heller gjøre det 
beste ut av fremtiden. At jeg gir en slik vetorett er fordi det ellers kan fremstå som utpressing av 
økonomisk karakter, og det er det ikke.

Det er viktig å få frem behovet for at alle starter veldedige GDS verksteder i lokalsamfunnene. 
Fordelene er egentlig enorme, da det gjør slik at man kan lage et samfunn hvor man ikke trenger 
politikere på nasjonalt nivå. I et høyteknologisk samfunn kan lokaldemokratiet styre. Et stort 
problem man har i storsamfunnet, er at man mister nærkontakten til de i lokalområdet. 

Fra et psykologisk ståsted er dette hovedgrunnen til at ting sklir ut i politikken. Samfunnet har blitt 
så komplekst at det politiske på toppen blir et spill for galleriet. De politiske beslutninger og spillet 
som føres, splitter ofte folket i stede for å føre folket sammen.

Byråkratiet har vokst slik at det er til hinder for befolkningen. Vi står uten nærkontakt med de som 
bestemmer over oss. Dette fører til undertrykkelse da de ansatte i systemet ikke bryr seg.
Ser man på statistikk for psykopati i arbeidslivet, ser man at det blir en opphopning tilknyttet det 
offentlige apparat. Problemet er klagesakene og at personer med empati ikke orker å stå i sånne 
stillinger. Psykopater bryr seg ikke så lenge de får betalt og kan føle seg viktige i fasaden de lager. 
Dette fører til overgrepene man ser i samfunnet.

Ved å ha et sterkt lokalsamfunn, slipper man slike problemer i stor grad. 
I lokalsamfunnet ville man ryddet opp i problemene og ikke dyttet de ned i en skuff, slik det gjøres 
av det offentlige i dag. Når landets Grunnlov ble laget, var også tankegangen rundt det å hindre at 
Norge skulle bli et byråkrati av denne type viktig. Lokalsamfunnet skulle være sterkt. 
Likevel har det motsatte skjedd gradvis helt frem til idag. 
Den utviklingen må snus slik at befolkningen kan få den hjelpen de trenger i sitt lokalsamfunn. 

Makt systemet som politikere får når systemet er slik det er idag, gjør nettopp det at samtlige 
politiske partier fylles opp med personer uten empati. Påkjenningene som er i det politiske systemet,
gjør slik at personer med empati heller holder seg unna. Dette går på det politiske klima som 
inkluderer pressen i landet, og det at det er en mobbe mentalitet og spissfindighet som gjennomsyrer
systemet.

Ved å starte opp høy-tekniske verksteder som kan hjelpe befolkningen med å starte små lokale 
hjørnestensbedrifter, får man et sterkere lokalsamfunn. Ved at verkstedene også lar lokale foreninger
og organisasjoner slik som korps, fotball klubber, ski klubber, sykkelklubber, osv få lage det som 
trengs til aktivitetene, stimulerer man lokalbefolkningen slik at det blir samhold.

Det blir lettere for barnefamilier å la barna få delta i alt av fritidsaktiviteter. 
For alle aldersgrupper får man et sted å gå til for å kunne lage ting til sine fritidsaktiviteter.
Dette er viktig for å få en sammensveiset befolkning som tar vare på hverandre!

Men det er også andre langt viktigere grunner. 
Jeg inviterer derfor alle til å lese det som står på sidene til www.gds-totenvika.no.
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BENÅDNING

I henhold til Grunnlovens § 20, kan kongen benåde i bestemte situasjoner. 
Norge står i fare for å måtte bygge mange nye fengsler som følge av det som har foregått i eliten og 
som også har gjennomsyret samfunnet med useriøse privat aktører som barnevernforetak, 
psykologer, psykiatere, leger, advokater, advokat kontorer, lobby virksomheter, med mer. 

Mye korrupsjon og uærlige handlinger vil oppdages når ting granskes på en redelig måte. 
Politiet har jo henlagt alle anmeldelser mot det offentlige. Dersom kommisjonen for 
menneskerettigheter ser på bruken av politiets henleggelser med tanke på det offentlige, vil det 
komme frem saker som viser at penger går til bedriftseiere, advokater, med mer, som har opptrådt 
uærlig og uetisk på folkets bekostning. Dersom det er klare lovbrudd, er det organisert kriminalitet 
og bør gå under de såkalte mafiaparagrafene med tanke på inndragning av verdier og lange straffer.

Problemet er at det har blitt skapt en ukultur hvor eliten har benyttet uskrevne regler for hvordan 
ting skal håndteres av systemet. Dette har også dommere fulgt og har dømt i strid med 
menneskerettighetene. Alle som har tjent penger på slik aktivitet, er skyldige i organiseringen da de 
ikke har handlet for å stanse problemene, men heller livnært seg på problemene. Derfor bør alt gå 
som organisert kriminalitet når det avdekkes lovbrudd innenfor forvaltningen og tilstøtende 
industrier. 

I partiprogrammet Stortinget har fått, er det satt opp mange politiske virkemidler som gjør fengsler 
overflødige. Min tanke er at Kongen bør vurdere benådning av personer som har begått 
høyforræderi, dersom man har klart å få slutt på kriminaliteten og behovet for fengsler. 
Får man rettet opp i lovbruddene til eliten og det offentlige på en rask og god måte, samt gjort 
viktige endringer for å bedre alle forhold, bør det være rom for benådning. 

I Norge skal det være likhet for loven. Det betyr at en slik benådning først kan inntre når de 
underliggende samfunnsproblemene er dekket og at rus avhengige og andre som idag blir presset til 
kriminelle løpebaner får hjelp, og ikke forfølgelse og fengselstraffer.  Å ha en mulighet for 
benådning vil være en motivasjon for de som har handlet galt. 
Skal man få et godt samfunn i Norge raskt, er det viktig at de med ansvar for ugjerningen også blir 
tatt inn i arbeidet og kan gjøre opp for seg på den måten. De kan da vise nye sider av seg selv til de i
sitt lokalsamfunn. Lokalsamfunnet kan heller avklare om det må fengselsstraff til, eller om de kan 
benådes og således meddele dette til nytt Storting.

Det er veldig bra om vi går foran med et godt eksempel for andre land. 
Et fremtidig Storting bør derfor avklare om forholdene ligger til rette for en benåding av de som blir
stilt for Riksrett og dømt, samt ha en dialog med Kongen rundt benådning. 
Om vi klarer å løse opp i problemene på en god måte med tanke på overgrepene som har skjedd 
som følge av høyforræderiet til våre politikere, kan det være at andre land ser at de kan følge 
eksempelet. Ledere som beklager før de kommer til et slikt punkt som våre politikere har kommet 
til, vil definitivt ha større mulighet for å unngå straff. 

Med dette håper jeg at vi får på plass en ordentlig opprydning i det offentlige og at vi sammen kan 
jobbe for en bedre fremtid for alle!

Med vennlig hilsen

Ingar Andresen
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