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PARTIET GJØR DET SELV
DEL 2
Det vises til Brevet til Kongen og hans folk.
Det vi ønsker er å legge til rette for at alle som har blitt undertrykket som følge av systemet, skal få
hjelp, oppreisning og erstatning for lidelsene de har hatt som følge av politikken som er ført.
Det betyr at vi ønsker at Kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa blir med å granske de
konkrete forhold i Norge. Som en uavhengig part skal spesialister innen internasjonale
menneskerettighet, avgjør om det er foregått undertrykkelse av befolkningen i Norge i strid med
menneskerettighetene vi er forpliktet oss til å følge.
Forholdene vi ønsker gransket strekker seg over flere etater og maktnivåer i Norge. Det skal
granskes det som fremstår som et tydelige samarbeid mellom politikere, politi og juriststanden, hvor
det er laget en justis som gjør at den vanlige borger har mistet rettssikkerheten, samtidig med at
systemet har beskyttet de med innflytelse, penger og makt. Med andre ord skal man se om
prinsippene for landets Grunnlov og kravet til likhet for loven er brutt, slik at landet i faktum har
blitt et aristokrati hvor innbyggere undertrykkes som følge av at rettsstaten har falt.
Samtidig ønsker vi å rette opp feilene i samfunnet, ved å introdusere et helt nytt konsept for hvordan
demokratiet kan fungere slik tanken var når vår Grunnlov ble laget. Ser man i Grunnloven vil man
se at regjeringen kan bestå av så få som statsminister og 7 personer. Meningen var at det ikke skulle
bli et byråkrati slik man har i Norge i dag, og som er kjennetegnet på de såkalte demokratiene som
finnes i vår verden. Demokratier skulle være frie med tanke på handel og byråkratiske anordninger.
Demokrati betyr folkestyre.
Problemet er at makten er sentralisert slik at folket egentlig ikke har stor frihet.
Hele tiden har politikere sørget for at makt sentraliseres og at enkelt personer blir sitter med mer og
mer makt oppover i systemet. Nasjonalt lages et lovverk som alle må følge og stenger for
individenes rett til å bestemme over seg selv og sitt liv.
Vi vil derfor vise hvordan man kan legge om slik at velferden øker for alle.
Hovedpunkter blir derfor:
-Alle får borgerlønn fra fødsel, som skapes av biomasse som reverserer drivhuseffekten.
-Man får lokal styringsrett over lokalt lovverk som ikke påvirker omverdenen negativt.
Dette betyr at alle med felles interesser kan søke sammen og sette opp sitt eget regelverk.
Med andre ord slipper man nasjonal politisk krangling. Man kan samarbeide med likesinnede og
sette opp lokalsamfunn med regelverk tilpasset den enkelte.
-Selvregulerende skattesystem som gjør at man ikke trenger skatteetaten og bokføring for bedrifter.
-Frihandel uten sperrer eller restriksjoner. Ingen skatter og avgifter på varer og arbeid innad i landet.
All skatt legges til utgående grensepasserende transaksjoner og eksport av varer.
Dette betyr at man bestemmer lokalt over sertifiseringer og kompetanse i forbindelse med
produksjon og tilsvarende.
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- Helsevesenet, NAV, Skatteetaten, etc legges ned.
Borgerlønn fra biomasse, tar over for statlige sikringssystemer. Samtidig skal alle ha krav på egen
eid bolig, som finansieres via biomassen og endringer som gjøres ellers.
-Behovet for arbeid vil reduseres da alle har borgerlønn, samtidig med at det satses på
automatisering og robotteknologi som blir tilgjengelig for alle. Frihandel gjør slik at man vil
stimulere til et høy avansert samfunn, hvor arbeidet går over til å være innen reise, kulturliv,
opplevelser, kunst, musikk, matlaging og alt av yrker hvor man finner personlig glede for den som
yter tjenesten, samtidig med at de som betaler ønsker produktet.
Med andre ord går byråkratiske stillinger bort som følge av at regnskap og andre byråkratiske
funksjoner forsvinner fra nasjonal lovgivning. Konkurransen mellom lokalsamfunnene blir å ha det
beste lov og regelverket for sine innbyggere. Med andre ord skaper man konkurranse, fremfor
politisk makt for å styre.
Dette er bare noen av punktene som gjør dette samfunnet overlegent slik demokratier har blitt styrt.
Med dette sikter vi til at det normalt har vært noen få på toppen med masse politisk makt som
bestemmer over alle i hele nasjonen. De har kalt det demokrati, men i realiteten har det vært lobby
krefter og politiske spill hvor det er kastet et og annet bein til arbeiderklasse og de svake, mens de
som har vært innen maktapparat har formet samfunnet etter sine premisser. Derfor har byråkratiet
vokst og rikdommen for enkeltpersoner økt, mens velferden og kjøpekraften for den alminnelige
borger er redusert. De fleste vanlige borgere er gjeldsslaver og slaver av systemet.
VIKTIGSTE FOR ENDRING
Det viktigste punktet for å endre maktspillet og sørge for høy velstand for alle, ligger i å lovfeste at
energiproduksjonen eies av folket, samtidig med at bedrifter må kjøpe energien av folket.
Energi er det som gir makt, da all produksjon og næringsliv krever energi for å driftes.
Ved at folket eier like deler av kraftproduksjonen, sørger man for sosial sikkerhet ved å sette
energiprisen som bedrifter må betale.
Denne lovendringen gjør slik at man slipper å ha et stort byråkrati.
Ved at det kombineres med frihandel hvor man forkaster hele lovverket rundt patentbeskyttelser,
åpner man for at alle kan starte høy-avansert produksjon lokalt. Dette gir en eksplosjon innen
teknologi som gjør at man kan automatisere de fleste livsnødvendig funksjoner som matproduksjon
osv. Alt drives av energien som alle eier, og alle får en lik del av energiproduksjonen.
Et viktig punkt oppi dette, er at man krever at alt produksjonsutstyr skal dokumenteres ved hjelp av
datafiler og informasjon, slik at alle kan starte den samme produksjonen. Det skal være en
menneskerett at alle har teknologien, da dette sørger for at frihandelssystemet fungerer og at
markedene balanserer seg av seg selv.
Blir det dyrt å sende en vare langt, settes det opp produksjon mer sentralt.
Samme gjelder dersom en person priser sine varer for høyt.
Da blir det lokal konkurranse.
Frihandel betyr at alle kan gjøre alt og at det ikke er noen som kan legge stengsler for andre, så sant
det ikke er til fare eller skade for samfunnet. Lov og orden opprettholdes, men vil gå på
menneskerettigheter slik at ingen krenkes eller undertrykkes av andre.
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Nasjonalt lovverk slår derfor ned på vold, svindel, overgrep og undertrykkelse, drap, osv.
Lokalt bestemmer man om det skal være skatter og avgifter, krav til regnskap for bedrifter, krav til
advokat utdannelse for advokater, lov å selge alkohol i butikken eller på bensinstasjonen,
søndagsåpne butikker, åpningstid for barer og puber, osv.
Problemet er at partiene har valgt å benytte overgrep mot befolkningen som en forhandlings brikke i
sine kyniske maktspill.
Det man oppnår er en konkurranse mellom lokalsamfunnene om å ha det best.
Det politikere normalt sett krangler om idag og styrer med politiske spill på nasjonalt plan og
nedover i partifraksjonene på kommunal og fylkeskommunalt nivå, vil man bestemme lokalt.
Makten er fjernet på nasjonalt plan slik at enkeltpersoner og partier ikke får så mye makt.
Dette gjør slik at lobby organisasjoner mister makten over politikken, da politikken i stedet styres
av folket i fellesskap og kun ved få virkemidler.
Resten styres av menneskerettigheter som sørger for lov og orden.
SLÅR BENA UNDER TRADISJONELL KAPITALISME
Ved å endre eierskapet til energien, sørger man for at det blir en utjevning som gjør slik at
enkeltpersoner ikke har adgang til å skaffe seg makt over systemene, slik det har skjedd i de
demokratiske land. Ved at alle innbyggere eier energiproduksjonen og sørger for frihandel, tas
makten vekk fra politiske partier som styrer etter ønsker fra makteliten og alle lobby
organisasjonene.
Frihandel sørger for at markedene er åpne slik de skal være i demokratier.
Faktumet er at markedene ikke er frie i de demokratiske land, da det er avgifter, toll, mva,
inntektskatter, dokumentasjonskrav, reguleringer og byråkrati.
Ved at alle eier energien og har en lik borgerlønn ut av den totale energiproduksjonen, styrer folket
velstanden og skattenivået ut fra prisen man selger energien for til bedriftsmarkedet. Ønskes det
mer velstand, økes prisen på energien eller man øker energiproduksjonen.
Dette gjør at man slipper politiske partier, da alle skaffer sine tjenester fra et frimarked som ikke
kan styres av politikere på nasjonalt plan. Lokaldemokratiet får retten til å lage lover og regler slik
at man har ordnede samfunn, mens på nasjonalt plan stenges det for lovgivning som kan påvirke
markedene.
Dette lager et yrende yrende handelsliv hvor velvære og glede er det sentrale.
Lokalt bestemmes det over næringslivet og hva man kan ha av bedrifter. Dette gjøres i form av at de
som bor der avgjør om de skal selge energi eller ei til driften. Dette øker den lokale styringsretten
over bedriftsmarkedet der man bor og sørger for å fjerne useriøse aktører. Man bestemmer således
lokalt over uteliv, hotell og reiselivsnæring, tungindustri, bygging av hus og bygg, osv.
Dette gjør slik at man har langt større frihet innad i landet og gjør det enklere å finne det særpreg
som man passer inn i eller ønsker at sine barn skal vokse opp i. Samtidig kan man lokalt gå sammen
om å drive industri og annet med energien man har i fellesskap. Dette åpner for kollektiver og
sammensluttinger hvor lokaldemokratiet legger til rette for at man får det nøyaktig slik man ønsker
det i sitt lokalsamfunn. Systemet fører til en stor politiske endring da alle blir politikere og er med å
styre fremtiden for sitt lokalsamfunn fra dag til dag. Man har retningslinjer for viktige prinsipper,
men kan få øyeblikkelig gjennomslag for gode ideer. Slutt på et tunggrodd system!
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Den sosiale sikkerheten kommer av at hver og en eier sin del av energiproduksjonen, samtidig med
at det nektes for enkeltpersoner og bedrifter i å produsere energi som overgår de nasjonale
føringene. Ved at menneskerettighetene pålegger lokalsamfunnet at alle skal ha en sosial sikkerhet i
form av helsehjelp dersom man ikke er i stand til å ta vare på seg selv, har man et hjelpeapparat som
kan trå til. Borgerlønnen som den enkelte får, skal være slik at et opphold på et sykehus er
problemfritt. Frihandel hvor alle medisiner og kirurgisk utstyr kan lages lokalt uten lisens, fører til
at prisene blir på et frihandelsnivå.
Man betaler ikke lenger for byråkratiet og griske fortetningmenn som skal trekke til seg store
summer på andres bekostning. Konkurransen i markedene sørger for høy kvalitet uten byråkrati.
Dette gjør slik at man får topp kvalitet på tjenestene og til riktig pris!
MAKTEN TILBAKE TIL FOLKET MED BIOENERGI
For å gi makten tilbake til folket, ønsker vi en omlegging av lovverket slik at man i lokalsamfunnet
styrer lovverk av betydning for lokalsamfunnet, mens det på nasjonalt plan kun er mulig å styre
lovverk for menneskerettigheter, miljøvern, naturvern og lover nødvendig for nasjonal sikkerhet.
Vet at nasjonalpolitikken ikke lenger har adgang til å styre lokal lovgivning på andre områder enn
de som er nevnt ovenfor, sørger man for at hele det byråkratiske systemet kan legges ned og at det
meste reguleres automatisk ved at markedene er fullstendig åpne og frie..
For å sikre velferden til befolkningen vil vi derfor sørge for at alle borgere i Norge, har sin egen
energiproduksjon og at bedrifter nektes å produsere energi. Dette gjør slik at befolkningen sitter på
velferden og makten, samtidig med at man kan redusere hele det offentlige apparat.
Siden alle har lik energiproduksjon og således fast inntekt av dette, styrer man sin egen velferd ved
å kjøpe de varer og tjenester man trenger. Sosialt skaper man trygghet i nærområdet ved å investere
i høyteknologiske fasiliteter som sykehus, legekontorer, matproduksjon, osv. lokalt. Samtidig med
at man stimulerer til handel og gode boligforhold.
Man kan således fjerne mesteparten av det statlige og offentlige byråkrati og heller benytte
markedsmakten for å få samfunnet best mulig. Alle styrer derfor sin politikk som får øyeblikkelig
virkning i form av tjenestene man skaffer. Velferden er lik da alle får lik energiproduksjon som
stipuleres med 6000 liter oljeekvivalent pr person i året. Dette er gjennomsnittet for dagens
energiforbruk i Norge.
Samtid fjernes alle skatter, avgifter, regnskapsplikt og annet byråkrati i Norge og gjør det enkelt for
alle som ønsker å starte en lokal bedrift. Eneste form for skatt vil være på utgående
grensepasserende transaksjoner, samt varer og tjenester som eksporteres ut av landet.
Dette betyr at alt blir skatte og avgiftsfritt innad i Norge.
Monopoler, sertifiseringer, tillatelser, og andre sperringer fjernes til fordel for frihandel hvor man
har forbruker rettigheter og beskyttelse mot uærlig handel og praksis.
Skatten som kommer fra handel med andre land, fordeles til befolkningen og gjør at man selv råder
over velferden som kommer fra all handel i Norge. Ved at man fjerner kostnaden det er ved å ha
byråkratiet i kombinasjon med at man høyner den teknologiske kapasiteten, sørger man for å legge
til rette for høy trivsel hvor befolkningen ikke trenger å jobbe så mye.
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Vi vil sørge for at alle har egen eid bolig uten lån.
Ved at den vanlige borger ikke har lån på bolig og er presset til å bo sentralt for å ha jobb, sørger
man for at gleden over livet blir det viktige og fører familie og venner nærmere sammen.
Lokalfellesskapet vil bli sterkere og trivselen går opp da det vil legges til rette for hobby, kunst,
musikk, dans, drama, sport, idrett, friluftsliv, ekstremsport og alt annet som aktiviserer folket.
Energien vi produserer er miljøvennlig og reverserer drivhuseffekten.
Dette gjør vi ved å bygge opp en produksjon av biomasse bestående av alger, som eies og styres av
hver borger i landet. Alger vokser 150 ganger raskere enn trær og er hva oljen egentlig kommer fra.
Vi vil derfor benytte oljefondet for å bygge opp en produksjon som gir minst 6000 liter
oljeekvivalent per år, for hver innbygger. Samtidig sperres bedrifter fra å produsere egen energi, slik
at makten er hos folket i sin helhet i form av energisalg til bedriftene.
Dette er omfattende endringer og vi viser derfor til vårt partiprogram som viser litt av alle
endringene og hvordan ting flettes i hverandre for å sørge for at det blir fred og velstand i hele
verden!
GRANSKNING AV UNDERTRYKKELSE I NORGE
Partiet gjør det selv ønsker en full granskning av samtlige Storting og regjeringspartier, deres
politikere, og hele det offentlige og statlige apparat. I tilknytning til dette må man granske
næringsdrivende og bedrifter tilknyttet det offentlige apparat, samt landets nyhetsbyrå.
Formålet for granskningen skal være å avdekke problemer med barnevern, NAV, skatteetaten,
helsevesenet, forsikringsselskap, fagorganisasjoner, handelsnæringen, presse, kommunal og
offentlig drift, politi og retts- og justisvesen, knyttet opp mot politikken som er ført av landets
ledende politiske partier i fellesskap. Granskningen vil derfor gå inn i kommunal, fylkeskommunal
og nasjonal politikk, for å se på anvendelse av systemene i forbindelse med politikeres maktspill.
En rekke saker bærer preg av å ha blitt dekket over for å beskytte politikere og at politikere har nytt
godt av et system hvor politiet er instruert via hemmelig budsjett, om å henlegge alle anmeldelser
mot det offentlige. Systemet har gjort slik at politikere har kunnet bli beskyttet i forbindelse med
lovbrudd, som følge av maktspill hvor lovbrudd av offentlig ansatte inngår.
Man ser saker hvor kommunalsjefer gjør lovbrudd som gir fordeler for politikere, og at politiet
henlegger dette og nekter å etterforske lovbruddene. Slik smøres systemet oppover og fører til en
ukultur som også leder til undertrykkelse av befolkningen, da andre misbruker sine stillinger på
andre måter uten å få konsekvenser.
I stor grad bærer systemet preg av at jurister har for stor makt ved å ha sine advokat privilegier og at
det politiske system har skapt splittelser i folket for å gi stort inntektspotensial for landets jurister.
Vi vil her vise noen konkrete eksempler for hvor vi mener det er begått undertrykkelse av
befolkningen og som vi mener er viktige holdepunkter for at det trengs granskning:
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BARNEVERNET
I Norge har man over en årrekke hatt en lang rekke problemer med barnevernet og hvordan de
håndterer sine saker. Til stadighet hører man om personer som har endt opp i rusmiljøet med de
følger som prostitusjon og yrkes kriminalitet.
Samtidig har Norge over 10 000 milliarder kroner bundet opp i statens pensjonsfond utland.
Man vet at traumer fra barndom leder til rus problematikk og deretter til kriminelle løpebaner.
På tross for alle problemene samfunnet har, samt den enorme lidelsen det er for barnevernets ofre,
får ikke skadelidende hjelp
I stedet treneres sakene og personer med traumatiske barndommer bli skjøvet over til kriminalitet
og prostitusjon for å få medisiner som gjør at de klarer å holde seg i live. Dette gir igjen store
problemer for samfunnet som så sitter med kriminalitet i form av gjenger, MC klubber, ran, tyverier,
innbrudd og et skyhøyt skattenivå for å betale for politi og rettsapparatet.
Stortinget og Regjering har ansvaret for at det ikke er satt inn nødvendige midler for å hjelpe de
som har kommet på skråplan. Det kan se ut som de har hatt større ønsker om store offentlige etater
som har makten til å stå over loven og derfor har prioritert etatene fremfor de som faktisk trenger
hjelp. Det påpekes at politikken har vært kjørt i fellesskap av de politiske partier som har kjørt
politiske spill for å nå sine mål, uten å ta hensyn til at folket har vært skadelidende.
Fremfor å gi ordentlig hjelp og oppreisning til barnevernsbarn og andre som har vært belastet av
problemer fra det offentlige, velger samtlige partipolitikere å dekke over, samt stenge for
granskninger av det offentlige.
For veldig mange er det egentlig overgrep av barneverntjenesten som er bakenforliggende.
Samtlige politikere fra Storting og Regjeringspartiene har ansvaret for at norske innbyggere med en
traumatisk oppvekst ikke får den medisinske eller rettslige hjelpen de har krav på.
Samtidig fører de en politikk i fellesskap hvor de holder vanskeligstilte nede, ved å innskrenke
borgeres rettsvern.
Våre politikere er med andre ord ansvarlige for undertrykkelse av en lang rekke nordmenn da de har
valgt å fører en politikk hvor politiet slår ned på de skadelidende av barnevernets feilbehandling,
fremfor å gi hjelp og oppreisning for skadene.
For Gjør Det Selv partiet er dette et soleklart område som vi ønsker at Kommisjonæren for
menneskerettigheter i Europa skal granske og komme med uttalelser rundt.
Vi mener at Norge har de økonomiske forutsetningene for at lidelsen kunne vært unngått.
Videre at praksisen har ført til en opphopning av personer som ikke har noe å gjøre i forbindelse
med barn og familier, da etaten er gjennomsyret med uetiske personer som spiller maktspill og ikke
bryr seg om skadelidende.
Dersom konklusjon viser at det er begått overgrep og at politikeres grådighet og missforståtte måte
å spare penger på er forbundet med overgrepene, ønsker vi straffeforfølgelse av de ansvarlige for
forholdene. Mye bærer preg av å være politikk for å gi sugerør inn i statskassen for eliten i landet,
mens den vanlige borger får problemer.
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For oss er det viktig å skape et godt samfunn!
Vi går derfor inn i politikken for å få store endringer som også kan hjelpe alle rus avhengige enten
de er offer for barnevernet eller andre offentlige etater. Samtidig ønsker vi også å hjelpe alle andre
som har en vanskelig livssituasjon.
Vårt mål er derfor å fjerne all kriminalitet som følge av vanskelige livssituasjoner ved å gi bistand
og hjelp. Dette vil fjerne inntektsgrunnlaget for gjeng kriminalitet og således fjerne store deler av
kriminaliteten man er belastet med i Norge.
Besparelsene og økning av trivsel vil bli merkbar da hele rettsapparatet og alle problemer knyttet til
slik kriminalitet er en stor belastning for samfunnet og den alminnelig borger!
Vi mener derfor at kommisjonen for menneskerettigheter må se på om det har vært ført politiske
spill hvor nyhetsbyrå, fagorganisasjoner, jurister, politikere, med fler, har stått for et spill hvor eliten
har tjent på å skade landets innbygger.
KRENKELSE AV FOLKESLAG, RELIGION OG RELIGIØSE SAMFUNN
I Norges Grunnlov er det på lik linje med Internasjonal Menneskerettigheter, nedfelt ved lov at
trossamfunn og religion skal beskyttes og at man ikke skal undertrykke.
Bakgrunnen for at religion skal beskyttes, ligger i beskyttelse av samfunnets borgere og at det ikke
skal være undertrykkelse. Krenkelse av religion fra en politisk ledelse, er undertrykkelse om den
aksepteres av rettsstaten i et land og ikke straffeforfølges.
At man har tros frihet i et demokrati, er begrunnet med at det ikke skal være undertrykkelse av
befolkningen. Dersom man krenker en annens tro, krenker man individet og religionen.
Med andre ord undertrykkes det uavhengig om det er en enkeltperson, en gruppe, eller hele folket,
som krenker individet. Samfunnet skal sørge for at det ikke skjer krenkelse og undertrykkelse!
Når et lands politiske ledelse begynner å krenke religionsfriheten ved å godta brenning av religiøse
tekster og benytter dette i sitt politiske spill uten å stilles til ansvar, tegner det et tydelig bilde av at
rettsstaten har forfalt og beskytter landets politikere. Justis skal ikke følges av politikk, men av etikk
og moral som er sentral for menneskerettighetene.
Når rettsstaten aksepterer at rasistiske politikere krenker folkeslag og religion, undertrykkes hele
befolkningen som er skadelidende av demonstrasjonene og opptøyene som oppstår. Det de gjør er å
sette befolkningens liv og helse i fare, samt ødelegger for handelstanden og diplomatiet med andre
land.
Demonstranter som beskytter sin tro og blir tatt av politi og straffeforfulgt for å kjempe for sine
menneskerettigheter, blir i faktum undertrykket av rettsstaten. Straffelovens § 19 er jo for å sørge
for at man kan bryte lovverket, dersom ting ikke skjer i henhold til lovverket.
Likevel undertrykkes disse heller av landets politikere og rettsapparatet ved å bli straffet for å si ifra
ved å demonstrere og vise sin frustrasjon over uretten de blir satt under!
Rettsstaten har ansvar for at slike demonstrasjoner ikke er nødvendige.
Politi skal arrestere politikere som ikke respekterer menneskerettighetene og som Norge har
lovfestet i egen grunnlov. Riksadvokaten har det øverste ansvaret for dette. Folket har krav på at det
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ikke krenkes eller undertrykkes av landets politikere. Demonstrasjonene og urolighetene oppsto
fordi landets jurister er med i et politisk spill hvor rettsprinsipper for etikk og moral ikke er tellende.
I stedet ser man at Riksadvokat er samboer med en tidligere NAV sjef som undersøkes for
undertrykkelse av befolkningen. Med andre ord er det et spill for galleriet hvor makteliten beskytter
seg selv.
Når det åpnes for et behov for demonstrasjoner, er det rettsstaten som har forbrutt seg på landets
Grunnlov og internasjonal menneskerett.
Ut fra dette som utgangspunkt ønsker Gjør Det Selv partiet at Kommisjonæren for
Menneskerettigheter i Europa gransker forholdene i Norge rundt tidligere justisminister Kallmyr og
hans krenkelser av Koranen. Alle henvendelser til politi, politikere, Storting og Regjering, samt
andre involverte i dette, skal tas med som en del av etterforskningen for å studere maktspillet som
kan ha vært i kulissene.
Vi ønsker derfor full gjennomgang av politiledelsen, Spesialenheten, PST, Politidirektoratet,
Riksadvokaten, NAV, Regjeringsadvokatene, Regjeringen, Stortinget og andre offentlige organ med
et ansvar for kontroll og tilsyn av den norske rettsstat.
Dersom det har skjedd krenkelser av religion og religiøse demonstranter er rettsforfulgt som følge
av urolighetene som har oppstått ved at politi ikke har slått ned på radikale rasister, er det viktig at
dette blir dokumentert av en uavhengig granskning som får full tilgang på all informasjon.
Lov forbudene mot krenkelse av andre, er for å innskrenke ytringsfriheten slik at den ikke skal
benyttes som argument for undertrykkelse og krenking av andre. Juristene har likevel valgt å føre en
linje hvor det er i orden for politikere å bryte lovgivningen som sier at det er forbudt!
Samtidig har man journalister og nyhetsbyrå som skal sørge for at landets innbyggere er beskyttet
av menneskerettighetene. At personer straffes for å stå opp for sine menneskerettigheter i Norge er
helt uhørt og man må derfor få en helhetlig granskning og kontroll hvor man også ser på bruken av
pressestøtte. Journalister og redaktører skal beskytte menneskerettighetene og er profesjonelle
aktører med ansvar for at rettssystemet ikke forfaller!
UNDERTRYKKELSE OG RASISME I NORGE
I forbindelse med en annen FRP sak, ble en person fra gjengmiljøet i Oslo straffet for å ha fremsatt
trusler mot en FRP politikere som hadde ytret seg rasistisk i offentligheten.
FRP politiker fikk ingen anmerkninger for rasistiske og fremmedfiendtlig oppførsel.
Dette er nok et klassisk eksempel på at politikere blir beskyttet av politi og rettsstat.
Riksadvokaten har det høyeste ansvaret for å ta tak i lovbrudd av landets politikere.
I et demokrati skal det ikke være slik at politikere kan bryte lovverket bare fordi de selv mener at de
kan gjøre dette som følge av ytringsfrihet. Lovene er klare og tydelige!
Lovverket om ytringsfrihet står ikke høyere enn lovverket som går på krenkelse av andre personer,
religioner eller folkeslag. For Riksadvokaten burde dette vært krystallklart!
Når en person benytter trusler for å få stanset ulovlig handlinger og provokasjon fra en politiker
som Riksadvokat og politiet ikke stanser fra å begå ulovlige handlinger, har personen egentlig ikke
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brutt Norges lover, da Straffelovens paragraf 19 gir enn anledning til å benytte lovbrudd for å stanse
den ulovlige oppførselen.
Dette er nok et eksempel på problemene som oppstår når dommere og jurister har mangel på
empati, slik at de ikke forstår bakgrunnen til at man har menneskerettigheter.
De er ansatt for å beskytte folket mot urett.
Når dommere ikke forstår at overgrepet oppsto fordi en politiker hadde begått lovbrudd som går
under undertrykkelse og krenkende adferd ovenfor en minoritet og folkegruppe, viser dommer kun
at det er en mangel for rettsforståelsen.
Redusert empati er bakgrunnen for at det dømmes feil i slike saker.
Våre dommere har ikke det mentale som trengs for å forstå seg på bakgrunnen for menneskerett og
derfor mener vi at det må innføres bruk av funksjonell MRI ovenfor landets jurister.
For å få en ordentlig avklaring av forholdene, er det behov for at hele rettsstaten granskes av
kommisjonæren for menneskerettigheter og vi som parti ønsker å sørge for at det blir en uavhengig
granskning hvor menneskerettighetene legges til grunn for utfallet!
UNDERTRYKKELSE AV FLYKTNINGER OG MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE
For å vise et eksempel til for hvorfor man må ta fMRI test av alle dommere i Norge, vises det til
eksemplet med tidligere biskop Gunnar Stålsett som kjempet for at en uretturnerbar flyktning skulle
få arbeidstillatelse. Han fikk 45 dagers fengsel for å gi arbeid til en uretturnerbar flyktning med
bakgrunn i at saken måtte prøves for retten. Med andre ord skulle han vært beskyttet av
Straffelovens § 19, da samfunnet ikke ga nødvendige rammer for å få prøvet saken juridisk uten at
en innbygger begikk et lovbrudd.
Det påpekes at makteliten gjemmer seg bak et system hvor vanskeligstilte utestenges fra god
juridisk hjelp, mens kriminelle får full bistand til å forsvare seg.
Dette bryter med likhetsprinsippet, da man som kriminell har større rettigheter enn en som mener
seg urettferdig behandlet av systemet og systemets lovbrudd mot individet.
Det man ser er at det øses ut offentlige midler for å beskytte kriminelle, mens om det offentlige
begår overgrep og lovbrudd mot befolkningen, så stenges det for juridisk hjelp.
Dette mener vi er et klart bevis på at kameraderi og maktspill hos eliten, og har ført til at folket blir
undertrykket, for å gi gode forhold for eliten som omfattes av jurister, legestand, psykologer,
politikere, osv som en elitegruppe som stiller seg over loven.
De vanskeligstilte står uten god juridisk hjelp:
I henhold til internasjonal menneskerett skal alle ha lov til å jobbe.
Grunnen er at det er undertrykkelse av et individ å nekte arbeide, da dette går på et individs
mulighet til å stå på egne ben og føle seg nyttig.
Når en person ikke kan returnere til sitt hjemland som følge av forholdene i det landet, er det også
undertrykkelse av individet å nekte arbeid mens man har lovlig opphold.
Å nekte en person å jobbe fremstår som symbol politikk og viser at rettsapparatet ikke er i stand til
å forstå lovverket og rettsprinsippene som bygger på etikk, moral og empati, men følger heller den
politiske makten i landet.
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FRP og Høyere markedsførte seg med et fremmedfiendtlig partiprogram.
Landets offentlige organer valgte derfor å følge de linjene som landets politikere la føring for og
rettsforvaltningen valgte å godkjenne undertrykkelsen.
I et demokrati skal man ha en uavhengig rettsstat for at det ikke skal skje feilbehandlinger slik som
det ble i denne saken. Dommerstanden i landet har vist at de ikke er i stand til å forstå prinsippene
som ligger bak internasjonal menneskerett som Norge har forbundet seg til å følge.
Resultatet er at dommerstanden aksepterer menneskerettighetsbrudd og blir så med på å
undertrykke egen befolkning ved å dømme i favør av politiske interesser. En
menneskerettighetsforkjemper ble satt i fengsel for å stemple undertrykkelse som lovlig.
BRUDD PÅ YTRINGSFRIHETEN
For å vise hvor galt det står til med rettsstaten i Norge, vises det til varslingsaken fra politiet i
Bergen.
I forbindelse med at utenlandske personer kyniske ble undertrykket ved bruk av vold og trusler til
prostitusjon i Bergen, valgte politiledelsen i Bergen å nedprioritere etterforskning av forholdene.
På bakgrunn av dette valgte en polititjenestemann å varsle om forholdene.
Dette ble det slått ned på med begrunnelse i taushetsplikt.
I et demokrati skal det være full ytringsfrihet for at befolkningen skal kunne varsle den øvrige
befolkning om overgrep og kritikkverdige forhold av det offentlige. Det man har gjort i det
offentlige er å innskrenke ytringsfriheten som befolkningen har krav på, ved å si at alt skal gå
gjennom ledelse eller tillitsvalgte og fagorganisasjonene.
Dette er en knebling av ytringsfriheten til folket som skal være absolutt i forbindelse med offentlig
forvaltning. Loven om taushetsplikt er for å beskytte enkeltindividene i en sak.
Det er ikke lov å innskrenke en ansatts adgang til å ta opp kritikkverdige forhold av det offentlige
eller av offentlige tjenestepersoner dersom de ikke følger loven.
Når man vet at det begås alvorlige menneskerettighetsbrudd skal dette tas av politiet for at ikke
politiet og det offentlige selv skal være ansvarlig for undertrykkelsen. De har jo det øverste ansvaret
for folkets sikkerhet! Dersom det ikke gjøres er man jo med på overgrepene ved å akseptere at det
skjer grove forbrytelser i landet!
Dessverre har man i det offentlige i Norge valgt å lage hindre for ytringsfriheten med tanke på
beskyttelse av befolkningen, samtidig med at man benytter ytringsfriheten feil for å beskytte
politikere og ledelsen i offentlige organ som bryter lovverket.
Snakker man med offentlig ansatte, er det en helt vanlig oppfatning av at man kan miste jobben om
man snakker om problemer på arbeidsplassen. Som journalist får man beskjed om at de ikke tør å
uttale seg anonymt i forbindelse med saker. Dette har vi dokumentasjon for og ønsker at
kommisjonæren for menneskerettigheter ser på.
For oss som politisk parti er det viktig at ytringsfrihet og presse fungerer så man vet at det ikke
skjer overgrep i samfunnet. At det derfor blir gjort en helhetlig granskning av hvordan dette
fungerer rundt i landet, er for oss et absolutt krav for å kunne sitte i en regjeringsposisjon.
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For oss er det helt opplagt at samtlige Storting og Regjeringspartier har vist om problemene, da det
har blitt varslet om forholdene mange ganger. At alle saker hvor det er slått ned på at innbyggere har
benyttet ytringsfriheten for å fortelle om kritikkverdige forhold av det offentlige, må bli gransket av
menneskerettighetkommisjonæren i Europa. Dersom det påvises lovbrudd må partiledelsen for
ansvarlige storting og regjeringspartier straffeforfølges for undertrykkelsen som har oppstått.
Snakker man med personer som er sekretærer i det offentlige og som har med mottak av post,
fortelles det om drøssevis med henvendelser fra fortvilte personer som arkiveres og dyttes bort uten
at ledelsen tar tak i det. De ansatte får beskjed om at det ikke skal gjøres annet enn å arkiveres.
De tør ikke stå frem med slikt offentlig, men forteller om dette samtidig med at de gjør det klart at
de mister jobben om ledelsen får vite at de har fortalt om det.
Det er dette aristokratiet vi ønsker å få en full granskning av, ved at kommisjonæren for
menneskerettigheter tar tak i alle slike henvendelser og stiller ledelse til ansvar!
Når politiet ikke beskytter folket, må man få andre til å ta politiet og hele ledelsen som styrer
systemet og tjener sine penger på andres elendighet, i stedet for å gjør det de blir betalt for å gjøre
for samfunnet.
Å putte overgrep mot befolkningen i skuffer er det aristokratier gjør, ikke demokratier!
PRESSEN
ET SPILL FOR GALLERIET
Som profesjonell aktør har man et ansvar for tjenestene man leverer og at lovverket blir fulgt.
Eksemplene ovenfor viser menneskerettighetsbrudd som pressen burde ha omtalt som
menneskerettighetsbrudd. Ansvarlige redaktører for nyheter har selv et juridisk ansvar for å forstå
når menneskerettigheter og ytringsfrihet blir brutt av et lands maktapparat.
Det er jo nettopp dette de får betalt pressestøtte for å avdekke.
Når media ikke gjør noe for å forklare en befolkning at det begås grove brudd på deres
menneskerettigheter og ytringsfrihet, så er det noe som ikke stemmer i presse redaksjonene!
Journalister og nyhetsbyrå er helt avhengig av at ytringsfrihet fungerer.
For oss fremstår det som et samarbeide hos eliten, hvor nyhetsbyrå har valgt å dekke over for det
offentlige og statlige maktapparat av økonomiske grunner.
Står man i saker med offentlige etater som barnevern, NAV, Skatteetaten, Helsevesenet, etc er det
håpløst å få hjelp selv om man har klare bevis for lovbrudd av det offentlige.
Vi mener at menneskerettighetkommisjonæren må granske forholdene rundt landets presse.
Dersom det fremstår som det systematisk har blitt avfeid å rapportere brudd på ytringsfriheten og
brudd på menneskerettighetene som faktiske brudd slik at befolkningen har kunnet forstå alvoret,
bær det vurderes straffeforfølgelse og økonomisk erstatningsansvar for media og ansvarlige
redaktører.
De har vært med å ført et spill fra galleriet hvor de har tjent penger på uroen, men valgt å la være å
forsvare ytringsfriheten og menneskerettighetene til landets befolkning.
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De har mottatt pressestøtte og hatt store annonseinntekter som følge av urolighetene, men valgt å
holde folket for narr. Derfor mener vi at landets nyhetsbyrå som har mottatt pressestøte skal
granskes med tanke på om de har fulgt Vær Varsom-plakatens viktigste punkter når befolkningen
har henvendt seg med saker som går på overgrep av det offentlige.
Dersom det avdekkes at de har satt slike ting til side, har de brutt kriteriene for å få pressestøtte.
Dersom dette har gått over mange år og vært av grov karakter, skal alt av verdier inndras og ledelse
straffeforfølges. Vi mener dette er rett og rimelig i lys av at overgrep kunne vært unngått dersom
man hadde hatt fokus på å rydde opp i alle slike saker. Dette er journalistenes jobb når det når det
offentlige ikke gjør det. Pressestøtte gis nettopp for å beskytte folket mot overgrep. Velger pressen å
spille politiske spill for å tjene penger, er presseledelsen medansvarlig for undertrykkelse av folket!
VEDRØRENDE GRANSKNING AV DET OFFENTLIGE
Punktene ovenfor er eksempler på hva vi ønsker at Norge granskes for, da det er viktig at vi følger
internasjonal menneskerett. Sittende Storting og regjering er ansvarlige for at loven ikke håndheves
i henhold til menneskerettighetene etter vårt syn.
Vi ser på det som viktig at Kommisjonæren for Menneskerettigheter i Europa og mandatet skal
være åpent for å undersøke andre krenkelser på religion og folkeslag i Norge.
Det må granskes om barnevern, politi, domstoler, fylkesmenn, sivilombudsmann, riksadvokat og
andre er skyldige i undertrykkelse som følge av at det er en manglende rettsforståelse i det
offentlige apparat.
For å få et bedre samfunn er det viktig at det ikke er slike problemer.
Derfor er vi villige til å dekke omkostningene det er ved å ha en så stor gransking av et land.
Det er for oss opplagt at landets jurister har alvorlige bakenforliggende forstyrrelser som gjør de
hindret i å forstå rettsprinsippene som er grunnleggende for et demokrati.
Eventuelt har de styrt ut fra egne maktbehov og prestisje. Med andre ord vist at systemet er feil,
men valgt å la det fortsette da urolighetene har gitt gode inntektspotensial for landets jurister.
Som profesjonelle aktører bør landets jurister og akademiske eksperter som jus professorer ved
universitet, unisont stilles til ansvar, enten ved fysisk fengsling eller ved inndragning av verdier
anskaffet i forbindelse med organisert kriminalitet.
Tilsvarende bør også gjelde for politisk ledelse og ledelse av organ som Politidirektoratet og andre
etater som er viktige for rettsstaten. De er profesjonelle aktører og har operert i et system som ikke
har overholdt rettsprinsippene i vår Grunnlov, samt i forbindelse med internasjonal
menneskerettigheter som Norge er forbundet av.
At inkompetanse og manglende lovforståelse gjennomsyrer de offentlige etater og landets politikk
har skapt enorme samfunnsproblemer langt ut over kun dette eksempelet.
Barnevern, NAV, Skatteetat, helsevesenet, domstolene, politi, skolesystemet, med fler, skader den
norske befolkning fordi det i det offentlige er en kultur som har oppstått fordi man har en
manglende forståelse av rettsprinsippene for et ekte demokrati.
Norge har lovverket som er i takt med prinsippene for et ekte demokrati.
Det er de profesjonelle aktørene som har missbrukt systemet og derav står for undertrykkelse av den
øvrige befolkning.
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Skadelidende for hendelser skal bli lyttet til og eventuelt tilkjennes erstatning for overgrepene.
Mandat for tilkjenning av erstatning skal gis til kommisjonen som gransker forholdene.
At politikere og ledelse for ansvarlige etater og organ blir straffeforfulgt dersom de blir funnet
skyldige i menneskerettighetsbrudd av menneskerettighetskommisjonen er viktig for å rette opp i
det norske samfunn!
GRANSKNING OG ERSTATNING
I kravet som de politiske partiene ble stilt ovenfor, ble det fremmet et krav på 5 millioner per person
som har vært skadelidende. Dette ble satt som et utgangpunkt for at Kommisjonæren for
Menneskerettigheter i EU skulle kunne fastsette erstatninger.
Vi som parti stiller oss bak et slikt krav og ønsker at dette skal være utgangspunkt for tilkjenning av
erstatning.
Det betyr at vi vil sørge for at de økonomiske rammer foreligger for at det kan utbetales erstatning
til skadelidende og pårørende for undertrykkelsen. I dette ligger det erstatning til øvrig familie og
andre som har vært skadelidende som følge av feilbehandlingen fra den norske stat.
Videre ønsker vi å ha et åpent mandat som gjør det mulig for kommisjonæren å granske alle
henvendelser som går på urett som borgere har opplevd i forbindelse med det offentlige, eller som
følge av svikt i rettsstaten.
Dette skal gå langt bakover i tid og sørge for at personer som har problemer i dag, skal få
oppreisning i henhold til premissene som foreligger for erstatning fra granskingskommisjonen.
Dette betyr at enkelte kan få mer erstatning for sine saker, da vi mener at erstatning har vært satt for
lavt tidligere som følge av politikken som er ført. Skadelidende i blant annet barnevernsaker har
ikke fått den oppreisningen de skulle hatt etter vår mening. At det derfor gis en uavhengig uttalelse i
forbindelse med en full revisjon av det offentlige i Norge, er derfor på sin plass for de involverte
som ønsker dette.
ERSTATNING FOR HENLEGGELSE, MED MER
Alle saker som er henlagt og hvor hvor man vet hvem den skyldige er, er brudd på en innbyggers
rettigheter. Dette betyr at de som har tatt ut anmeldelser uavhengig om det er mot privatperson eller
det offentlige, skal ha krav på erstatning. Lovbrytere skal tas og ikke beskyttes slik at uterligere
kriminalitet skjer. Staten er i mange slike saker ansvarlige for overgrep og undertrykkelse av landets
befolkning som ikke får den rettssikkerheten de har krav på!
Personer som har anmeldt forhold ved det offentlige og fått sine saker henlagt av politiet, vil
selvfølgelig få erstatning for undertrykkelse. Videre vil man se på vanskeligstilte som har blitt dyttet
ned, fremfor å få hjelp når de trenger det av f.eks NAV. Norge har enormt med penger og det finnes
ingen unnskyldning for politikere slik vi ser det. Et folk kan også undertrykkes økonomisk og det
mener vi at folket har blitt på mange områder. (Se også under Gjeldsslaveri, i vårt partiprogram.)
Erstatning vil også innebærer problemer som har oppstått ved at store aktører som
forsikringsselskap har fått lov til å felle dom i forbindelse med sine saker, samtidig med at
rettskostnadene er lagt på befolkningen slik at de vanskeligstilte blir tapere da de ikke kan føre sine
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saker for normale domstoler. De svake blir her tapere, da de ikke har adgang til å forsvare seg på en
god måte.
Forsikringsselskapene har lagt seg til en ordning i å dele skyld dersom det er delkasko hos begge
forsikringstagere. De vet at klagenemnda ikke lytter til forsikringstagere og at de som ikke har råd
til ny bil hvor fullkasko trengs, heller ikke har råd til en rettssak. Dette er også undertrykkelse, da
rettsstaten har feilet og de vanskeligstilte får dårligere betingelser! Med andre ord er det brudd på
likhet for loven da de med svak økonomi presses ned av eliten som styrer etter sine behov.
Ser man på bruken av juss ovenfor butikkjeder og andre, fremstår det som beskyttelsesmekanismer
hvor ledelse for næringslivet beskyttes mens befolkningen straffes for deres lovbrudd.
Det normale er at bøter gis og trekkes inn i statskassen, uten at det får straffemessige konsekvenser
for de ansvarlige ledere. Statskassen styres av politikere og fordeles i all hovedsak til eliten som
sitter i godt betalte jobber i landets ledelse.
Tilbake sitter den vanlige borger igjen med høyere priser på mat og annet.
Dette er bare eksempler på hvordan hvitsnipp forbrytelser mot befolkningen lar seg gjøre når
rettsstaten har forfalt. Store aktører og personer med makt er de som blir beskyttet og gjør slik at det
ikke er likhet for loven. Lobby virksomhet og makt i offentlige etater har ført til at store aktører kan
gjemme seg bak et system som gjør det vanskelig for vanskeligstilte å komme frem i rettssystemet.
For oss er det derfor viktig at det kommer på plass en bred granskning slik at man får en helhetlig
opprydning og en forsoning som fører folket sammen når granskningen er ferdig.
ET SAMFUNN I HARMONI
Ovenfor har vi vist litt av bakgrunnen for en rekke problemer i det norske samfunn.
For oss er det viktig å bygge opp landet slik at alle får gode liv!
Det viktigste i et demokrati er at det er godt samhold.
Vi vil derfor legges til rette slik at alle har mer fritid til å utfolde seg i kunst, kultur, dans, drama,
hobby, velvære, reiser og alt som beriker våre liv. Vi ønsker er et yrende liv i lokalsamfunnet hvor
man kan boltre seg i alt av fritids aktiviteter og opplevelser.
Videre ønsker vi å ta viktige skritt for å sørge for en verden uten lidelser og elendighet.
Vi vil nå vise konkrete punkter som vi vil jobbe med iverksettelsen av:
TEKNOLOGI – OMDISPONERING AV PENSJONSFONDET UTLANDET
Norge har over 10 000 milliarder investert i det såkalte oljefondet.
Dette er i stor grad investert i bedrifter som holder på med kynisk drift.
Naturen raseres og ansatte blir kastet ut til fordel for roboter og annet som gjør arbeidere
overflødige, mens investorene trekker ut penger og bryr seg ikke om skadelidende.
Dette vil i lengden underminere samfunnet slik det er i dag.
Norge vil ikke ha penger til sosial sikkerhet som følge av utviklingen hvor enkelte sitter på makten
over teknologien, og kan styre all produksjon og tjenesteyting. Skatteplanlegging gjør slik at
investorer kan flytte til skatteparadiser eller redusere skatter, slik at byrden ligger på alle andre som
blir sittende uten teknologi, eiendom og bolig, etc, som følge av at man ender opp som gjeldsslaver.
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Slik vi ser det, støtter Norge opp under nød og elendighet ved at store aktører over hele verden
ødelegger for lokalsamfunn, samtidig med at arbeidsplasser forsvinner og sender folk ut i fattigdom.
Utviklingen ser man over hele kloden hvor det er enkelte med resurser til automatisering som
underpriser andre. Et eksempel er India hvor små bønder må selge hus og hjem som følge av
industrialiseringen og at eliten benytter teknologi den vanlige bonde ikke har råd til. Fattige bønder
presses derfor bort fra sine landområder, da de ikke har råd til inviteringene. Så kommer investorene
å kjøper eiendommene til en billig penge og presser ut flere for å få mer.
Da det ikke er sosiale systemer for å ivareta de fattige på en god måte, ender det opp i sult og
elendighet. Utviklingen går i samme retning i Norge hvor det også blir et tidsspørsmål før ting
rakner som følge av at eliten har sugerørene inn i statskassen fra alle hold.
For å unngå slike forhold både i Norge og verden, ønsker vi å sørge for at makten ligger hos folket!
GJØR DET SELV VERKSTEDER
Vi ønsker derfor å sette ned et panel med eksperter for å vurdere oppkjøp av bedrifter som sitter på
produksjonsutstyr som gjør at man raskt kan ha høy-avanserte GDS verksteder som kan produsere
alt i lokalområdene til sin egen befolkning.
Målet er å sørge for at man kan produsere alt av produkter lokalt over hele landet, og vi sørger
derfor for å gi folket produksjons kunnskapen og datafiler som trengs for automatisk produksjon
med roboter, 3D printere og annet produksjonsutstyr.
Dagens teknologi åpner for at alt kan produseres i små kvanta ved bruk av 3D printing og robot som
styres med datafiler som kan deles. Ved hjelp av kun få maskiner, kan man produsere et enormt
spekter av maskiner, verktøy, deler og produkter.
I dette vil det ligge at energiproduksjonen blir eid av hver enkelt innbygger, mens bedrifter må
kjøpe energien av folket. Energien vil bestå av miljøvennlig energi som ikke skader naturen, men
heller hjelper naturen tilbake til det opprinnelige.
Vi vil derfor ha fokus på å bygge opp GDS verksteder over hele landet, slik at alle kan starte innen
de yrkene de selv ønsker. Samtidig investeres det i drivhus og bioreaktorer for algeproduksjon.
Oljefondet vil benyttes slik at alle i Norge eier sitt eget produksjonsutstyr for å produsere
tilsvarende energimengde som produseres nasjonalt per dags dato. Dette betyr at bedriftsmarkedet
må kjøpe energien av folket, slik at alle har lik borgerlønn og således en lik sosial sikkerhet.
Samtidig vil lokale GDS verksteder utstyres med det utstyret som lokalsamfunnet ønsker.
Har man 3D printere for metall, plast, osv, tilsluttet et samlebånd med robot armer og annet
verkstedutstyr, kan alt produseres ved hjelp av datafiler på et lite verksted.
Datafilene for produksjon vil vi bistå med, slik at alle har tilgang til å starte lokale bedrifter.
Fordelen er at kravet til kompetanse endres, samtidig med at produksjonslokalene kan være små.
Det legges også til rette for handelen ved å lage en oversiktlig plattform for finne produsenter, hvor
alle kan føre seg opp med det man lager og kan tilby. Frihandel gjør slik at alle skal kunne lage det
samme. Derfor må også datafil for produksjon av produktene legges ut. Slik sørger man for kort
frakt avstand, samtidig med at markedene innordner seg slik at prisnivåene blir fornuftige.
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Det vil være fritt frem for alle å starte produksjon av et produkt så lenge lokalsamfunnet er enige.
Alle kan selge det til markedspris i Norge eller sende ut av landet som eksport.
Alt produseres med energien som folket har som borgerlønn. Man står derfor fritt til å benytte
energien og biomassen for å lage produkter selv, eller selge biomassen til andre. Robot og
automatiseringsteknikk, sørger for at alt av høyteknologi og luksus blir oppnåelig for alle.
Slik sørges det for sosial sikkerhet og at marked hele tiden balanserer seg selv automatisk uten
behov for nasjonal eller internasjonal politikk.
Fra at man har en priviligert elite, sørger man for at alle blir privilegerte da teknologien sørger for at
alt blir allemannseie. I stedet er det tjenester og opplevelse som kunst og håndsverk, reiseliv,
konserter, festivaler, osv som er det som vil styre markedene.
Å se denne endringen er kanskje vanskelig på stående fot for de fleste.
Det påpekes derfor at man i dag har skuddsikker plast som kan lages av alger.
Denne plasten kan man få til å lede strøm. Et bilkarosseri kan 3D printes i skuddsikker plast og hele
ledningsnettet kan printes med strømførende plast. Et barn kan starte produksjonen ved å kjøre en
datafil på lik linje med at man åpner et Word dokument.
Dette er teknologien Space-X benytter når de lager deler i titan og andre metaller til sine romskip.
Slik kan alt lages ved hjelp av datafiler i dag. Det er slik det meste blir produsert i industrien idag.
Det vi gjør er å legge teknologien i hendene til den vanlige borger, slik at alle kan starte den
produksjonen de ønsker selv. Alt uten regler, skatter, avgifter, etc. som følge av at byråkratiet er
fjernet.
På store fabrikker kan man ofte finne bare 2-3 stykker som jobber i et kontrollrom.
Dette kan man også gjøre med matproduksjon og alt man trenger
Vi minimerer størrelsen på fabrikkene, slik at de er lokalt og sørger for behovene til lokalområdene.
Samtidig gis eierskapet til energien til folket, slik at folket sitter med makten lokalt og styrer sin
lokale politikk i fred for nasjonalt byråkrati! Trengs det mer energi for å få et bedre samfunn, lager
vi flere bioreaktorer som fordeles likt på befolkningen. Resultatet vil bli at velferden øker i takt med
at behovet for å jobbe vil synke som følge av teknologieksplosjonen som kommer med dette.
Resultatet er at man kan utfolde seg i livet ved å ha sosiale aktiviteter, være med familie og venner,
dra på oppdagelsesreiser, ferie, osv!
INNKJØP AV PRODUKSJONSUTSTYR
I tilknytning til pensjonsfondet utlandet, vil vi sette ned et ekspert panelet som skal se på oppkjøp
av bedrifter. Målet er maskiner, utstyr og kompetanse, for å sørge for at alt skal kunne produseres
lokalt. Dette betyr at utstyret vil gis til lokalsamfunnene over hele landet, og bygger opp Norge slik
at vi kan produsere alt av høyteknologisk utstyr selv med lokale resurser og egenprodusert
bioenergi!
Selskaper som er små og har maskineri og kompetanse vil være målet, mens man styrer unna de
store som sitter på patenter og lisensrettigheter. Målet vil være å sørge for at alt av produkter kan
produseres ved GDS verksteder. Dette betyr at alt blir veldedig drevet og man trenger ikke å
forholde seg til patenter og andre former for beskyttelse. Lokalsamfunnet får da utstyr slik at de kan
lage produksjonsutstyr og alt som lokalbefolkningen ønsker seg. Lokalt selvstyre gis, slik at man
lokalt skal bestemme utviklingen for sitt bo området med tanke på næringsaktivitet.
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Strategisk vil vi fokusere på all teknologi som gjør at man er selvforsynt i lokalsamfunnet.
Målet er derfor å gjøre det mulig at man i Norge på lokalt nivå kan starte automatisk produksjon av:
-Hovedkort og andre trykte kretser
-CPU, GPU og andre type prosessorer
-Minnebrikker
-LCD og andre type skjermer
-SSD harddisker
-Foto optikk og sensorer
-Sensorer til automatisering
-El motorer til roboter og annen automatisering
-Fiberoptikk
-Polymere
-Elektrolyse
-Karbonfiber
-Kjemi utstyr
-Alge produksjonsutstyr
-Verktøy og utstyr i metall og andre materialer
-Matproduksjonsutstyr
-Tekstiler
Osv.
At oljefondet benyttes for å kjøpe bedrifter som har utstyr og kompetanse for å lage slikt
produksjonsutstyr, vil gjøre det enklere og raskere å få høy-avanserte GDS verksteder som kan
produsere alt som trengs. Dette gjør slik at folket kan starte de bedrifter de ønsker lokalt og de vil få
hjelp av de lokale GDS verkstedene som drives veldedig for samfunnets beste.
FRIHANDEL
Det vi gjør er å legge til rette for at man kan starte alle slike former for produksjon lokalt i Norge og
det vil følge frihandelsprinsippet som gjør at det er fri konkurranse.
Lokalt styrer man politikken for hva slags produksjon man skal ha og hvor mye bedrifter skal betale
for energien. Overskytende energi benyttes til egenproduksjon eller selges til andre lokalsamfunn
som trenger ekstra energi til sin produksjon. Det blir derfor opprettet et eget energimarked for GDS
verkstedene. Lokalt har man så personer som tar seg av dette og sørger for at man har den energien
man trenger i sitt område. Man kan også slappe av og livnære seg på energien, men forutsetter at
man enten får opp produksjonen slik at alt går automatisk, eller at man har en regulering av
energiproduksjonen slik at det er mulig å leve av energiprisen.
Vi vil sørge for at alle lokalområder har utstyr for å lage avansert produksjonsutstyr og at man får
datafiler for å automatisk lage det produksjonsutstyret man ønsker lokalt. Hvordan man løser ting
lokalt vil være opp til det enkelte område.
Alle skal eie teknologien, slik at ingen kan stenge andre borte fra en type produksjon.
På den måten skaper man fri konkurranse og sørger for at ingen sitter med monopoler.
At produksjonskostnad og således varekostnad går ned, gjør at alle kan få større frihet ved at det er
mindre behov for å jobbe. Man har ikke lenger et dyrt byråkrati med papirmølle og overformynderi.
I stedet er det et yrende handelsliv hvor alle er produktive med samfunnsnyttige ting som lager et
bedre lokalsamfunn for store og små.
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Nasjonalt vil vi kun ha regler som går på menneskerett, samt beskyttelse av nasjonen.
Dette går også på å sikre velferden ved at man passer på at landet ikke tømmes for verdier.
Dette løses med at all skatt på nasjonalt nivå vil være på grensepasserende transaksjoner og
vareforflytning.
Lokalt vil man kunne lage lover som gir skatter og avgifter, da lokalsamfunnene bestemmer lokalt.
Men også her er det fri konkurranse da innbyggere kan flytte til andre områder med sine bio
reaktorer for å få det bedre. Hver og en eier sine biomasse produksjon og er man ikke fornøyd der
man er, flytter man til et bedre sted. Med andre ord sørger man for lokal politisk konkurranse, hvor
lokalsamfunnene konkurrerer om å gi sine innbyggere de beste forhold for et godt liv.
Nasjonalt sørger man for at menneskerettighetene og grunnloven følges.
I dette ligger det å passe på at et lokalsamfunn ikke påfører andre tilstøtende lokalsamfunn
problemer, eller skaper problemer for befolkningen generelt. Politisk vil det derfor ikke være mye
som skjer på nasjonalt nivå og politikere har ikke stor makt på toppnivået.
Det er lokalt at politikken føres og det er der de enkelte vedtak fører til endring. Nasjonalt har man
personer med høy empati og omsorgsevne for folket, til å passe på at alt går rett for seg.
Narkotika lovverket er et av lov områdene som vi ønsker å oppheve nasjonalt og heller gi lokal
styringsrett over. Men vi ønsker å stenge for kommersielt salg slik at ingen kan tjene penger på
andres elendighet.
Det betyr at man kan lage til eget bruk dersom det er aksept for dette lokalt, men det vil ikke være
lov å ta penger i motytelse for rus preparater. I stedet vil det gå under menneskerettigheter å få hjelp
av helsevesenet og tilfaller det lokale ansvaret. Alkohol er et rus preparat som man vil kunne
bestemme over lokalt både med tanke på bruk og avgifter. Nasjonalt lovverk forsvinner i sin helhet
med at overformynderi fjernes fra nasjonal politikk. Ansvar overføres til lokalsamfunnene slik at det
er større mulighet til å forme de lokale omgivelser! Alle vil ha lov til å starte produksjon av alkohol
i henhold til nasjonal lovgivning som sier at markedet er fritt nasjonalt. Lokalt kan man lage andre
bestemmelser, men de gjelder lokalt. Hvordan narkotika skal håndteres lokalt, må man bestemme i
hvert enkelt område, men nasjonalt blir det forbud mot å tjene penger på dette og at det skal være
gratis i forbindelse med helsetjenester og medisin.
Uavhengig vil vi at menneskerett skal gjelde. I dette er det et prinsipp om å kunne bestemme over
seg selv.
I grunnloven har man også dette med bestemmelsesrett over eget hjem. Hva man gjør i sitt eget
hjem bør være opp til den enkelte også i områder som har forbud mot narkotika. Dersom et
rusproblem skaper problemer for nabolaget, vil det være adgang til å bortvise personer som ikke
innordner seg etter de lokale regler.
Dette betyr at ansvaret for å oppføre seg godt og akseptabelt i et lokalområde, ligger hos den enkelte
og at konsekvens kan være at man blir bortvist av lokalsamfunnet. Menneskeretten gjør også slik at
vi åpner for at det enkelt skal være mulig å bortvise personer fra et lokalområde som ikke følger
lokalområdets regler for skikk og bruk.
Tilsvarende vil det bli tilrettelagt innen alt av regelverk. Dette betyr at man lokalt bestemmer innen
en rekke områder og vi nevner følgende eksempler for hva man kan bestemme lokalt: om bedrifter
skal føre regnskap eller ikke, om man må være utdannet jurist for å gi jurist bistand, om man må ha
tannlege utdannelse for å være tannlege, om man må være koblet til strøm, vann og kloakk, eller om
man kan bygge eller rive hus og boligblokker uten å søke, osv.
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Alt slikt styres av lokalsamfunnet, samtidig med at man må overholde nasjonale regler som går på
miljøvern, vern av natur, menneskerett som inkluderer retten til ikke å bli svindlet av næringslivet,
osv.
Systemet er et ekte frihandels system hvor man sørger for at makten ligger hos folket, samtidig med
at man opprettholder høy levestandard ved å gi energi til hver enkelt innbygger som en
menneskerettighet. Dette gjøres for at alle skal ha sosial trygghet, samtidig med at man legger til
rette for at alle skal kunne utfolde seg innen sine interesseområder og ha gode liv.
Rammene for alt lages i de enkelte lokalsamfunn og de som kommer på besøk må følge reglene, så
fremt de ikke bryter med menneskeretten. Dette betyr at man ikke kan pålegge tilreisende å følge
skikker og bruk innen en religion, eller være ufin mot personer som kommer og ikke har samme
kultur. I Norge skal det være fritt til å dra rundt over alt og krenkelse av andre er forbudt!
Målet er å sørge for samhold i hele befolkningen ved å vise at det er lov å gjøre ting på en annen
måte. Samtidig vil det være lov for en gruppe religiøse eller andre å stenge seg selv inne på et privat
område, så lenge de ikke er til skade for andre eller bryter menneskerettighetene innad i gruppen.
For alle andre er det å utfolde seg i live som vil være det sentrale!
ALGE PRODUKSJON
Oljefondet skal brukes slik at alle norske statsborgere har sin egen algeproduksjon som benyttes for
å lage miljøvennlig bioenergi.
Målet er å gjøre slik at man ikke har behov for store statlige etater, samtidig med at man sørger for
at makten ligger hos folket og at alle sikres velferd. Vi er på vei inn i en tidsepoke hvor roboter og
automatisering sørger for det meste av produksjon. Vårt mål er å sørge for at makten til denne
teknologien går til en samlet befolkning, slik at alle har høy velferd.
For å kunne klare dette er det behov for en rekke endringer av lovverket.
Som nevnt ønsker vi å fjerne byråkratiet og da må det også fjernes mye lovverk. Samtidig kan man
ikke gjøre alt på en gang, så dette vil gjøres i faser så det ikke blir kaos.
For at det skal være en enkelt overgang er det derfor viktig at man opphever det meste av
godkjenninger, kompetanse krav, krav til bokføring, sertifisering, osv. på nasjonalt plan.
Dette delegeres til lokalsamfunnet, men skjer først innen produksjonsaktivitet knyttet til GDS
verkstedene og utvikling av lokalområdene. Ved at disse er veldedig drevet, har man en rekke
fordeler slik dagens lovverk er. Dette gjør at man kan få på plass store endringer i samfunnet, før
man gjør drastiske endringer som å fjerne hele det offentlige byråkrati. Man tar således en rolig
omlegging og sørger for å opprette lokale arbeidsplasser for alle som jobber i dagens byråkrati.
Vi vil derfor først gå igang med å sikre slik at alle har alge produksjon som danner fundamentet for
sosial sikkerhet. All energi man produserer i form av bioenergi, vil benyttes for å utvikle
lokalsamfunnene og deres GDS verksteder. I oppstartfasen vil således all biomasse være forbeholdt
utvikling av GDS verkstedene, slik at alle lokalsamfunn har egen energiproduksjon.
Utstyret lages slik at landets innbyggere kan ta det med seg om de flytter til et annet sted.
Eierskapet skal fremgå av utstyret ved at det er påført registreringsnummer.
Det vil så gjøres ytterligere endringer hvor det siktes på en liberalisering i nasjonal lovgivning, for å
bane vei for delegering av makt til lokalsamfunnet.
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Lokalt vil man så bestemme over hva slags næringer man kan drive og hvor lenge butikker, barer,
ølsalg, etc kan holde oppe. Om det er vin og sprit i matbutikker, eller om man må dra til
vinmonopol etc eller harrytur til neste lokalsamfunn. Tollgrenser innad i Norge vil være forbudt og
prinsippet om fri flyt av varer og tjenester vil gjelde!
At lokalsamfunnene blir sterke i forkant av dette er viktig, slik at man har en lokal strategi over hele
landet. Det vil derfor være konkurranse om å legge til rette for god bedriftspolitikk i hvert
lokalsamfunn. I dette ligger det at man lokalt legger til rette for det miljøet og samfunnet man
ønsker. Hver og en er ansvarlig for sitt eget lokalområdet. Man kan også søke sammen med andre
med like interesser og ønsker, for å lage små samfunn fra grunnen. GDS verkstedene skal hjelpe
alle med å få lagt til rette!
Samtidig skal GDS verkstedene kunne produsere alt som trengs og vi viser til anskaffelse av utstyr i
punktet ovenfor. Teknologien skal være på plass når vi gjør en slik omgjøring.
Det betyr at man har alt fått på plass produksjon av bioreaktorer og har plassert de ut og testet
produksjonskapasiteten over flere år. GDS verkstedene vil være sentrale for produksjonen av
biodrivstoff og vil stå for algeproduksjonen i de fleste områder.
Vannkraft ønskes faset ut til fordel for alger som kan redusere drivhuseffekten.
Fossile energikilder som olje, gass og kull forbys. Dette fases først ut når forholdene ligger til rette
for det.
Målet er at alle innbyggere skal eie utstyr som automatisk produserer 12 tonn biomasse per år, ved
bruk av solkraft. Alger vokser så lenge det er lyst. Vekst skjer derfor også så på dager med dårlig
vær. Det optimale er selvfølgelig sol.
Denne biomassen vil gi en energiproduksjon som er lik med hva man har i Norge i dag.
Med andre ord ligger dette rundt 6000 liter oljeekvivalent. Privat benytter man ca 1200 liter pr år,
mens bedrifter står for 4800 liter av totalforbruket på 6000 liter.
Dette betyr at all produksjon av bedrifter vil gi borgerlønn til landets innbyggere når energien
kjøpes inn. All skatt i Norge fjernes slik at produkter blir billige for folket innad i landet, samtidig
med at man har sosial sikkerhet i at skatt skjer ved eksport til utlandet.
Dette fjerner byråkratiet fra dagliglivet og man slipper styret i den nasjonale politikken og hele
sirkus apparatet knyttet til dette maktspillet.
Ved å hjelpe til med automatisering av eksisterende bedrifter, sørger man for en naturlig
nedtrapping av behovet for arbeidskraft. Produksjonsbedrifter som benytter mye elektrisitet i dag,
vil få beholde denne strømmen så lenge det er behov for arbeidsplassene og man ikke kan tilby
bioenergi som sørger for strøm til driften. Med andre ord føres ikke elver tilbake i sine naturlig
elveleier, før man har sikret alle arbeidsplasser.
Målet er å sørge for at det ikke er behov for å jobbe i industri, bygg og anlegg, bank og økonomi
industri, offentlig byråkrati, skogindustri, fiske og fangst, etc.
I stedet skal det være helautomatisk mat produksjon av korn, frukt, grønnsake og bær, men en
styrking av dyre velferd ved at dyrket mark omgjøres til beiteområder for husdyr besetning.
Havområder skal fredes for utnytting av kommersiell fiske og fangst, samt oppdrett av fisk i åpne
anlegg. Landbaserte anlegg for oppdrett av fisk i nærområdene skal utvikles og igangsettes slik at
det blir en naturlig avslutning av kynisk drift.
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Automatisering sørger for at alle kan utvikle seg selv og heller starte innen yrkene som omsorg,
velferd, reise, kafeer, restauranter, overnatting, teater, festivaler, kunst, kurs, oppvisning, helse og
velvære, osv.
Skoler og utdanning skal være noe man har tilgang på hele livet, da læring og mestring av nye ting
er viktig for å få nye impulser og forståelse! Utdanning er viktig for trivsel da det gir
mestringsfølelse. Problemet er at dagens skolesystem har ødelagt for lærelyst.
Det vil derfor legges inn mye krefter på å endre skolesystemet slik at det blir inkluderende og styres
av motivasjon, fremfor overlevelse i et kaotisk samfunn som manipulerer med behov.
Med andre ord ønsker vi å øke velferden til folket slik at man står friere til om man skal jobbe,
studere, ta seg av familie eller ha det gøy med venner. Primært ønsker vi at folk skal få jobbe med
ting de virkelig trives med, slik at arbeidet blir en del av det å utvikle seg som person uten stress og
mas.
I dette ligger det at skole må tilpasses behov man står i, og ikke være en totalpakke hvor man må ta
en rekke fag, for å få studert det man egentlig har interesse for. Vi ønsker en overgang til at man kan
ta enkeltfag når man ønsker det og at grunnskolen er fleksibel med oppstart En slik endring gir
motivasjon for studier og gjør at man kan dele opp studier gjennom hele livet. Lokalt vil man kunne
ha lover og regler som går på dette, men nasjonalt vil man se på menneskerett og la det være
rammene for nasjonal skolelovgivning.
Folket skal få lov til å kose seg med å bygge laftehytter og annet etter tradisjonelt håndverk, men vi
vil tilrettelegge for at man kan ta ibruk 3D printing teknologi av hus og bygg, slik at teknologien er
tilgjengelig. For mange høres dette kanskje ut som fantasi, men det finnes allerede 3D printere for
hus og bygninger. Dette ønsker vi å ta ibruk slik at alle har egen eid bolig uten gjeld.
Ved å tilrettelegge for teknologien og gi energi som menneskerett, kommer velferden ved at man
har all energi og kan produseres det man ønsker automatisk i lokalområdet. Arbeid vil bli innen
kunst, sosiale behov, velferd og fritidsaktiviteter, slik at man har mest mulig glede og samhold!
Dette genererer inntekten som trengs for at GDS verkstedene kan drifte omsorgstilbud og annet som
trengs i nærområdet.
Nøkkelen til alt dette er i algebasert biomasse eid av folket.
Derfor satser vi på alger i kombinasjon med GDS verksteder, slik at folket eier og styrer
lokalsamfunnet sammen !
HELHETLIG FREMDRIFTSPLAN
Vår fremdriftsplan ligger i å styrke lokalsamfunnene ved å bistå med åpning av Gjør Det Selv
verksteder rundt om i landet. Målet er at alle skal kunne få legge tilrette for seg og sine lokalt.
Samtidig med at man gir fri slip på hva den enkelte kan yte av tjenester eller produsere av varer,
legger man opp til et system som går på Beste Praksis.
Dette betyr at alle arbeidsoppgaver skal dokumenteres for hvordan de skal utføres og så
videreutvikles for at alt skal være sikkert og trygt. I dette ligger det at alle kan gjøre elektrisk
arbeide, men at det som gjøres må følge forskriftene slik at det utføres på en trygg og god måte.
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Hver og en må derfor følge retningslinjene som skal være enkelt tilgjengelig.
Dette prinsippet vil gjelde alt av arbeide og tjeneste utførsel. Alle krav til utdannelse og
spesialkompetanse utgår, slik at ansvaret ligger i at man utfører i henhold til gjeldende forskrift.
For alle produkter som utvikles for produksjon i et GDS verksted, vil man derfor legge ut
datafilene. Er det oppdateringer hvor deler byttes ut til fordel for mer holdbare deler, oppdateres
dette som en ny modell. På den måten får hvert produkt oppdatert kvaliteten på lik linje med at
andre oppgaver forbedres i samfunnet.
Alle GDS verksteder samarbeider om dette og gjør at alle forbedringer blir tilgjengelig for hele
landet. Kompetansen for hva man kan gjøre og lage, vil derfor utvides i takt med at fagpersoner gir
retningens linjene og at produktutviklere deler sine produkter.
Fokuset vil derfor være å utvikle viktige områder som algeproduksjon, matproduksjon og alt knyttet
til dette, samtid med at man også aktivt går inn for å øke velferden i lokalsamfunnene ved at det kan
produseres ting til hobby og velvære. Målet er å engasjere og legge til rette for en teknologisk
utvikling lokalt.
Samtidig vil man på nasjonalt nivå sørge for nøkkel kompetanse og tilrettelegging av teknologi som
gjøres tilgjengelig for alle GDS verksteder. I dette ligger det å endre hvordan landets skole og
opplæringsinstitusjoner som universiteter, høyskoler og videregående benyttes.
Generelt ønsker man å få fokuset over på ting som høyner velferden ved at folket får teknologi og
nyttige produkter.
Dette betyr at skoleelever som lærer programmering, blir satt til å lære ved å utvide funksjonaliteten
for GDS verksteder. Elever som går på elektrolinjene vil få oppgaver som går på utvikling av
fysiske installasjoner og dokumentering av dette.
På tilsvarende måte endrer man fokuset for all utdanning.
Nøkkelteknologi vil også anskaffes, vi har derfor satt opp en oversikt over teknologi som vi ønsker
en prioritering rundt. Alt dette vil gjøres tilgjengelig slik at det kan produseres i nærområdet ved
hjelp av datafiler og utstyret som plasseres ut. I dette ligger det avanserte 3D printere for metaller
som syrefast stål, titan, aluminium, gull, platina, etc.
Ved å styrke lokalsamfunnene slik at man har alle muligheter for produksjon, gjør man at
overgangen til at velferden kan komme av alger og egenprodusert bio energi.
VELDEDIGE VERKSTEDER SLIPPER PATENTREGLENE
Et viktig punkt med veldedige gjør det selv verksteder, er at man kan benytte alle patenter uten å
tenke på lisens.
Reglene er de samme for veldedige foretak og i forbindelse med forskning, som det er for private
personer når det gjelder patenter og kopi-beskyttelse. Det betyr at man til veldedig bruk ikke er
pliktig til å betale lisenser for å benytte patenter eller design.
Teknologifremskrittet man har fått med 3D printing, setter egentlig verdensbildet på hodet.
Alle deler kan produseres ved hjelp av en datafil og en 3D printer.
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Laser printere kan smelte mikroskopiske metall partikler lag på lag for å konstruere gjenstander.
Det er dette blant annet Space-X benytter seg av i forbindelse med produksjonen av sine romskip,
da kvaliteten overgår alt av støpe teknologi.
På tilsvarende måte kan man benytte 3D printere for å lage gjenstander i plast, glass, leire, osv.
Alt som trengs er en produksjons fil over produktet som kan maskinleses.
Man kan derfor kopiere avansert utstyr og legge ut datafiler for dette, så alle GDS verksteder kan
lage utstyret til selvkost. Det er således datafilene som trengs til hvert produkt man ønsker, som må
lages og distribuere til alle i verden. Da vi alle kunne lage gjenstandene selv med eget utstyr.
Ved å investere i moderne utstyr for å produsere verktøy og maskiner, kan man lage alt til høyavanserte verksteder som man eier lokalt i veldedige foretak som jobber for lokalsamfunnets beste.
Man gir så av det samme verkstedutstyre som man må ha for å starte til andre, slik at de kan lage alt
i sitt lokalområde. Slik sprer man velstand over hele jorden.
Tanken bak Gjør Det Selv verkstedene er at de hjelper alle i lokalsamfunnet med alle tjenester man
trenger, samtidig med at det blir en lokal møteplass hvor man lager alt som trengs til hobby, kunst,
sport, velvære, hus og hjem, osv.
REPRODUKSJON
Som nevnt gjør dagens produksjonsteknolog det slik at man kan produsere alt, kun ved bruk av
datafiler. Et verksted utstyrt med roboter, 3D-printere og annen automatiseringsteknikk, vil derfor
kunne lage kompliserte maskiner og utstyr uten at man trenger faglig kompetanse på stedet.
Dette betyr at selv barn i utgangspunktet kan igangsette produksjon av en bil bare ved å kjøre en
datafil. Man må bare tilrettelegge for det først. Dette gjør også så skolen kan drives av motivasjon.
Med IT-verktøy som FreeCAD designes deler i alt av materialer som metall, plast, glassfiber,
karbonfiber, glass, med mer. Maskinene man vil ha ha ved et GDS verksted, vil kunne produsere
delene og sette de sammen. Alt av produkter vi har i dag kan også 3D skannes ved hjelp av video
teknikk, slik at man raskt har mulighet til å produsere identiske produkter.
Fordelene er mange ved å benytte 3D skriving av deler i metall, plast, osv!
En 3D printer kan lage alt man har laget grafiske tegninger av og man trenger ikke å lage
støpeformer. Videre benyttes det mindre energi for å lage deler i metall og kvaliteten er høyere.
Skal man produsere en skrue i f.eks titan, kan denne enkelt produseres ved å laste en datafil og
kjøres i en 3D skriver som er klargjort for å benytte titan. Man trenger ikke masseproduksjon for å
ha prisen lav. Man øker bare produksjonen av alger, dersom man trenger mer energi i samfunnet.
Det er ikke lenger bruk for mange kompliserte maskiner og mye forskjellig utstyr for å lage
produkter. 3D-printing av metall, plast, glass, keramikk, osv, åpner for at et bredt spekter av
produkter kan lages med få maskiner og minimalt av plassbruk. Robotene setter alt sammen til
ferdige produkter, da opplysninger om hva som skal hvor er i datafilene.
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Verkstedene vil kunne ha spektrometer for å teste hva slags materiale som er i en gjenstand som
skal resirkuleres. Metall vil kunne slipes ned til fint metallstøv som så kan brukes i en 3D printer for
å lage nye produkter. Plast vil kunne gjenvinnes lokalt, da man vet hva den består av.
Ved å sørge for at befolkningen selv kan råde over slikt utstyr i lokale veldedige verksteder, kan vi
sørge for fred i hele verden. Med andre ord gir vi tilgang på maskiner som lager maskiner og utstyr.
Samtidig deler vi filene slik at alle har de samme mulighetene.
Ved at alle har verktøy og utstyr for å produsere energi, mat, klær, osv, sørger man for at det ikke
lenger er nød i verden og at det er likhet for alle.
LØSE VERDENS ENERGIBEHOV OG KLIMAKRISEN
I Norge har man et forholdsvis høyt energiforbruk som følge av vintersesongen, høy levestandard
og en strømkrevende industri. Det ble regnet i underkant av 6000 liter olje ekvivalent per person i
2015. Dette inkluderer forbruket til all næring som også består av kraftkrevende industri.
Photobioreactor heretter omtalt som bioreaktor, er en tank hvor biologisk plante materiale kan
formere seg med fotosyntese. En slik bioreaktor kan få lys fra solen eller fra lyskilder plassert i eller
over tanken.
Dersom man skulle hatt drivhus med bioreaktorer for å produsere denne energien, trenger man ca
500 kvm med drivhus per person. Dette tallet er riktignok beregnet ut fra tall for åpne dammer, og
ikke ved bruk av bioreaktorer som har langt høyre effektivitet.
Tall for produksjon med bioreaktorer finnes ikke for kvadratmeter.
Tallet som er for bioreaktorer, er 2-3 gram alger pr liter vann i døgnet.
Dette betyr at man kan oppnå 1 kg algemasse i året, pr liter vann i bioreaktoren.
Et akvarium på tusen liter, vil derfor kunne gi 1000 kg biomasse og bli til 500 liter olje.
Man vil derfor kunne klare seg med 12000 liter med biorekatorer pr person.

Basseng for algeproduksjon
Bioreaktor
En bioreaktor er bare et avansert ord for en glasstank med vann og gjødsel for algeoppblomstring.
Alger kan benyttes for å rense kloakk, og gjør at man tar vare på næringsstoffer som ellers skylles
ut i havet.
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Bioenergi fra alger tar til seg skadelig CO2 fra atmosfæren og kan derfor brukes for å reversere
drivhuseffekten. Alger vokser gjerne 150 ganger raskere enn trær og kan dyrkes i akvarier i drivhus
som er helautomatiske! En familie ville kunne dekke alle behov ved å dekke taket på boligen og
garasjen med bioreaktorer, eller ha et drivhus med bioreaktorer til algeproduksjon i hagen.
Ved at man lager egne systemer for boliger, slik at de blir selvforsynte med energi og gjenvinner all
avfall og kloakk, legger man grunnlag for at befolkningsveksten i verden ikke utgjør et problem i
fremtiden.
Algene sørger da for gjenvinning av næringstoffer som ellers kan gå tapt, samtidig med at det ikke
gjøres store inngrep i naturen i forbindelse med kraftutbygging, petroleums produkter, eller
avskoging som følge av palmeplantasjer til biodrivstoff.
For Norge betyr det at man måtte bygge i overkant av 2 600 kvadratkilometer med drivhus, dersom
man regner arealet for alge basseng.
Til sammenlikning har vi i dag:
5 518 kvadratkilometer med bebyggelse
11 205 kvadratkilometer jordbruksareal
121 043 kvadratkilometer skog

1,7% av landets areal
3,5% av landets areal
37,4% av landets areal

Dekker man takene på eksisterende bebyggelse med bioreaktorer, samt gjør andre grep i bebygde
strøk, kan man dekke energibehov med miljøvennlig og fornybar energi slik at den produseres i
nærområdet av forbrukerne selv.
Industrien benytter ca 80% av den totale energien.
Aluminiumproduksjonen er den industrien som benytter mest energi.
Det betyr at hver person i Norge i utgangspunktet kun trenger 100 kvm med drivhus for å dekke alt
av strøm til boligen og drivstoff til bilkjøring osv.
Drivhusene trenger ikke være høye. I utgangpunktet er 5 cm bredde optimalt for en bioreaktor.
Dette betyr at 20 kvadratmeter med bioreaktorer gir 1 tonn biomasse. Spørsmålet er hvor tett man
setter reaktorene og hvor høye de lages. Dette vil avgjøre det totale fotavtrykket for
bygningsmassen, i kombinasjon med ombygging av tak og andre konstruksjoner i eksisterende
bebyggelse.
I sommermånedene er solen oppe lenge og betyr at algene har flere timer å vokse på pr døgn.
Dette betyr at man med drivhus som opprettholder varmen om våren og høsten, muligens kan
kompensere for lav produksjon om vinteren.
Veier tar opp et stort volum av det bebygde areal. Ønsker man lyd skjerming eller avsperring for at
dyr ikke kan gå ut i veibanen, kan dette være bioreaktorer i stedet for gjerdene som benyttes idag.
Det er slike løsninger man må se på og integrere i eksisterende bebyggelse!
Dersom man benytter nye områder som ikke er utbygd til drivhus, er det snakk om under 1% av
Norges areal. Dette kan sammenliknes med de områdene av Norge som er dekket av varig snø, is og
bre (0,8%).
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7,4% av Norge er dekket med bart fjell, grus- og blokkmark. Å gjemme vekk slike anlegg i
terrenget på steder som det ikke gjør skade, vil derfor ikke være et problem.
Jeg påpeker at regnestykke er medberegnet all kraft produsert med vedfyring, samt vannkraft.
Dette betyr at man kan føre elver tilbake i sine naturlige løp og laks kan få tilbake elvene.
Skogene kan i større grad tilbakeføres som urskog samtidig med at man redusere drivhuseffekten
ved at også alger bidrar til å redusere CO2 nivået i atmosfæren.
Ved at man lager energien i sine hjem eller i tilknytning til et GDS verksted som drives veldedig i
lokalområdet, har man ikke lenger lenger varierende strøm og drivstoffutgifter, da man gjør det
selv!
Det betyr at energien blir gratis, da det produserer automatisk i verkstedet ved enkel kjemi.
Tanken er at verkstedet kan utvides med helautomatisk matproduksjon, slik at man har produksjon
av mat i lukkede anlegg i nærområdet. Dyrket mark kan helle benyttes som beiteområder, slik at
man får høyere dyre velferd.
Bioreaktorer og drivhus laget i glass har i utgangspunktet ingen utløpsdato.
Det tekniske må skiftes ut fra tid til annen, men ved verkstedet gjenvinnes alt og benyttes til nye og
bedre komponenter ettersom utviklingen går fremover.
KONTROLL OVER DRIVHUSEFFEKTEN
Siden 1700-tallet har industrialderen ført til at det er 45% mer CO2 i atmosfære.
Dette fører til økt temperatur over hele kloden, da CO2 er en drivhusgass.
For at alger skal gro, trenger de vann, CO2, nitrogen, mineraler, lys og varme.
CO2 består av et karbon atom og 2 oksygen atom. Det frigis med andre ord 2 oksygen atomer når
alger tar til seg et CO2 molekyl og benytter karbon atomet som byggemateriale.
Algene kan benyttes til produksjon av olje, etanol, med mer.
Oljen fra petroleum industrien har kommet fra alger og andre organiske materialer som ble fanget
opp i bakken for millioner av år siden. Ved å produsere alger hvor man tilfører CO2 fra atmosfæren,
reverseres drivhuseffekt.
Det betyr at luften renses og at man reverserer CO2 forurensningen fra olje, kull og gass alderen
ved å produsere alger. For byer vil luftkvaliteten økes om takene er dekket med bioreaktorer.
For å ta vare på alle mineralene som trengs for å opprettholde liv, må algene demineraliseres før
bruk. Mineralene som er i algene må med andre ord tas ut, slik at det kan benyttes til ny produksjon
av alger eller til annen mat produksjon.
Det mest hensiktsmessig er å omgjøre algene til demineralisert olje eller etanol. Med andre ord
biodiesel og bioetanol/E85/E100. Dette kan igjen benyttes til plast eller andre petroleumsprodukter
hvor man normalt har benyttet olje fra petroleum industrien.
Ved å opparbeide store lagre med olje/etanol, vil man kunne regulerer jordens atmosfære.
Vi kan benytte tanker til lagring og eventuelt benytte karbonet til andre produkter som kapsler
karbonet inne. Med kjemi kan man lage bygg elementer og andre produkter som også kan stenge
karbonet inne, slik at det ikke lenger skaper luftforurensning eller er i flytende form.
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Det betyr også at man egentlig har ubegrenset med energi, men forutsetter at man har mulighet til å
høste mer CO2 i forbindelse med alge produksjon, enn hva som slippes ut i forbindelse med bruk.
Når energien benyttes til produksjon, kan CO2 føres direkte inn i alge- eller mat produksjon.
At man får en alge produksjon som er så stor at man kan reversere drivhuseffekten er viktig.
Dere ser her et eksempel på hvordan noe negativt for menneskeheten, egentlig kan hjelpe
mennesket videre. At vi har beriket oss på bekostning av planeten, fører til at man kan ha
ubegrenset med energi over hele kloden.
Alt som trengs er bioreaktorer i tilknytting til alle hjem og spredt over hele kloden. Byer bør ha
bioreaktorer på alle tak for å redusere lokal forurensning så det blir bedre miljø i byene.

SOL TÅRN
FASE 1
Norge sitter på høy kompetanse fra blant annet oljeindustrien.
Denne kompetansen kan man benytte til utvikling av miljøvennlig og fornybar energi.
Rundt i verden har man startet å lage sol tårn som benytter sollys for å produsere energi på
forskjellige måter. En teknikk er å smelte salt så det blir flytende, og så benytte dette til
strømproduksjon ved hjelp av vann og dampturbiner. Slik kan solen også gi strøm om natten, da
solvarmen lagres i det flytende saltet frem til strømmen trengs.

På bildet ser man Sierra Sun Tower
fra Lancaster i California.
Dette er har en årlig produksjon på
540 Mwh.

Ved ekvator og områdene Sahara ligger i, regner man med at solen yter 2-3 mega watt energi pr
kvadratmeter i året. Soltårn får reflektert denne energien til seg fra områdene rundt ved hjelp av
speiler. Dette gjør så man får enorme mengder solvarme pr tårn.
Vi ønsker å gå i dialog med land i Sahara området i forbindelse med utbygging av soltårn.
Sanden i Sahara består av 98% quarts som er hovedbestanden til glass.
Dette er hovedproduktet til speiler, drivhus og bioreaktorer.
Ved å tilby at vi bygger opp landene slik at landets innbyggere har GDS verksteder, mot å kunne
opprette soltårn i ubebodde ørkenområder, blir det en vinn vinn situasjon for både de og oss.
Deres innbygger kan da få GDS verksteder hvor de kan produsere det samme som vi kan gjøre i
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lokalsamfunnene i Norge, samtidig med at de får ubegrenset med energi. Forutsetningen ligger i at
deres egen befolkning skal følge tilsvarende prinsipp for statsstyre, ved at makten ligger hos folket
og at folket eier energien fra biomasse. Solenergien som hentes fra soltårnene skal være universell
og fordeles til alle i hele verden. Forutsetningen ligger i at man deltar i GDS systemet og at landene
har tilsvarende politisk styre. Med andre ord at makten ligger hos folket og at alle i viktige
posisjoner for landet har høy målbar empati ved bruk av fMRI testing.
Glassproduksjon ved hjelp av soltårn finnes ikke fra før, og vil kreve både penger og kompetanse.
Oppføres det et slikt soltårn som kan produsere glass, vil dette kunne lage speilene til flere slike
soltårn i området. Mengden med sand som man finner i Sahara er så enorm at man vil kunne utruste
hele verden med bioreakorer i glass, samt vinduer til drivhus.
Å raffinere glasset slik at 98% av sanden blir til glass er lite hensiktsmessig.
Slagget kan benyttes for å lage nye tårn eller andre bygningskonstruksjoner som trengs i området.
I stedet for betong benytter man derfor elementer produsert av glass slagg.
Ved å sørge for helautomatisk prosesser blir kostnaden til drift minimal i det lange løp.
Store glass produsenter har normalt få ansatte som sitter i et kontrollrom, da alt går automatisk på et
samlebånd av flytende tinn og så over i kappe og pakkemaskiner.
Kompetansen man har fra blant annet oljeindustrien kunne benyttes for å hel automatisere slike
anlegg, slik at det normale vedlikeholdet gjøres av seg selv, samtidig med at speiler, vinduer,
bioreaktorer og annet glass til f.eks lab bruk, produseres på egenhånd.
FASE 2
Når man så har dekket verdens behov for glass til bioreaktorer og drivhus, kan produksjonen legges
til fase 2, hvor man man smelter aluminium dioksid om til aluminium ved de samme soltårnene.
1 kg aluminium gir ca ca 14 KWh med energi.
Med elektrolyse får man ut ca 7 KWh med strøm, resten forsvinner i varme som eventuelt kan
brukes til produksjon eller varme hus og bygninger.
Ved elektrolyse av aluminium er avfallstoffene aluminium dioksid og varmt vann når man tar ut
energien fra hydrogenet i vannet. 1 liter vann inneholder 111,11 gram hydrogen som er ca 4,3 Kwh.
Til sammenlikning veier et Tesla batteri på 85 Kwh hele 540 kg.
Med andre ord har et Tesla batteri under 0,2 Kwh pr kg.
Potensialet i aluminium er med andre ord langt høyere.
En rull med aluminium på 10 kg, vil gi 70 Kwh med strøm. Vann kan man fylle over alt, og det er
ikke behov for å fylle 530 liter. Dette betyr at man får en lettere bil og man trenger ikke bygge ut
strømnettet. Med små soltårn kan man også smelte om aluminium dioksid til aluminium i Norge.
Varmen fra elektrolysen gjør at norske vintre ikke er et problem og bilen kan gi strøm og varme til
huset om vinteren.
Dersom man benytter soltårn og smelter aluminium dioksid ved 2050 grader celsius, produseres
aluminium uten karbon. Det er med andre ord ingen forurensning i form av CO2, og gjør at man
ikke forurenser slik aluminium industrien normalt sett gjør det idag.
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Benyttes dette som en ekstra energi kilde, vil man kunne få dekket hele verdens energibehov uten å
forurense eller beslaglegge for store områder som er egnet for mennesker og dyr.
Det finnes i dag soltårn anlegg som yter 650 GWh pr år. Forsiktig beregnet kan man regne 30 000
tonn aluminium pr år med et slikt anlegg. For å dekke hele Norges strømforbruk pr dags dato, ville
man trengt ca 200 slike anlegg.
Store byer kan sende aluminium dioksid til ørkenområdene og få aluminium tilbake.
Man har her et helt klimanøytralt kretsløp som kan sørge for full stans av forurensning i hele verden
og man slipper farene som er ved atomkraft.
For båter og skip har man den fordelen at havet har ubegrenset med vann. Man trenger derfor ikke
bringe vannet med seg slik man vil måtte gjøre i en bil eller et fly.
Det trengs en del forskning på området, men det er mange lovende alternativer som man kan la
norsk kompetanse jobbe med.
Biler, fly og droner kan drives med aluminium støv og vann for å frigjøre hydrogenet i stede for
elektrolyse. Dette vil trenge litt forskning med bakgrunn i eksplosjonsfaren, men teknisk er det ikke
vanskelig med dagens teknologi. Fordelen er at man da får over 7 kwh energi pr kg aluminium.
Vi ønsker jo et høy avansert samfunn uten forurensninger.
Teknologi slik som dette kan gi oss begge deler!
VAKUUM SOLTÅRN – FASE 3
Varme beveger seg ikke i vakuum, da fravær av gasser gjør at varmen ikke kan forplante seg i stor
grad.
Elementet hvor aluminium blir smeltet i et soltårn, kan kapsles inn med glass slik at man kan danne
et vakuum rundt elementet. All sol energien som treffer tårnet vil derfor kunne bli nyttegjort til
energi produksjon, da tårnet ikke har varmeutstråling i stor grad. Tungstenkarbid kan være egnet
som element, da denne legeringen er sort og kan håndtere temperaturer på over 2900 grader celsius.
Karbon er også en mulighet når man opererer i vakuum, da karbon uten oksygen tåler over 5000
grader og kan lede varmen til forskjellige ordninger for strøm produksjon.
Vakuumet sørger for at varmen forblir i soltårnet eller ført ned i et underjordisk anlegg som
nyttegjør seg varmen til energiproduksjon. Dette gjør slik at området rundt soltårnet blir kjøligere.
I Sahara kan man på denne måten gjøre områder dyrkbar og beboelig for mennesker og dyr.
I tillegg vil man kunne produsere all energi som kloden trenger.
Global oppvarming sørger for at luftstrømmene som kommer fra Sahara regionen blir varmere og
fører til at orkanene som treffer Amerika er kraftigere enn tidligere. Ved å sørge for at store områder
av Sahara blir dekket av soltårn som benytter varmen til energiproduksjon i lukkede prosesser, kan
man bidra til å redusere kraften i Orkaner som bygges opp i Atlanterhavet.
Dette vil også normalisere været i Norge, da orkaner ofte ender opp som stormer her i nord.
Samtidig vil teknologi slik som dette kunne sørge for å dekke hele verdens behovet for energi.
Norge har i årevis pumpet opp olje og beriket seg på bekostning av planetens ozonlag.
Om vi kunne gitt en slik teknologi tilbake til verden og sørget for at alt av energi ble fordelt slik at
det ikke er nød, matmangel eller fattigdom, ville vi ha gjort opp for skadene vi har gjort.
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Alt av kriger oppstår normalt som følge av nød og elendighet, da det skaper problemer for
samfunnene og gjør det mulig å oppildne befolkningen til å gå til krig.
Dersom all energien ble fordelt til GDS verksteder som støtter lokalbefolkning rundt om, vil verden
komme i harmoni da alle kan utfolde seg i sine interesser.
Fra mitt ståsted er det slik teknologi man bør benytte det norske oljefondet på å utvikle og sette i
drift. Det finnes ikke noe bedre langsiktige formål enn dette. Energien som tas ut kan også drifte
store data anlegg som benyttes for forskning på medisin og alt annet som er viktig for et
høyteknologisk samfunn. Man kan ha en overflod som gjør at ingen er i nød.
ANSVARLIGHET
Å la et land eller bedriftseiere få tjene penger på sånt som dette, lager bare maktproblemer.
Norge må derfor være ansvarlig nok til å sørge for at verdens befolkning får makten som ligger i
energien, ved at det fordeles på en ansvarlig måte til selvstendige GDS verksteder over hele kloden.
En stiftelse som kun har som formål å besørge at alle i verden har energien de trenger fra teknologi
som sol tårn og bioreaktorer, vil kunne ha denne oppgaven. GDS verkstedene vil kunne få
aluminium, glass til bioreaktorer og drivhus ut fra antall personer som hører til verkstedet.
Man kan heller ha et lovverk som pålegger bedrifter å kjøpe energi av befolkningen.
Ved at energien gis til hver innbygger og ikke bedrifter, er det folket som sitter med makten.
Dette sørger for at man ikke trenger skattesystemer, da folket heller selger energi hver måned og har
gjentakende inndekt hele livet. På den måten sikrer man velferden til alle over hele kloden, samtidig
med at man slipper regnskap, toll og avgifter, da lokale GDS verkstedene sørger for alle
velferdsbehov i stede for statsapparatene. Trenger man høyere velferd, skrus energiprisen opp
lokalt. Lokaldemokratiet sørger slik for at alle får de tjenester man trenger der man bor.
Aluminium syklusen kan også benyttes til forskning.
Datasentre produserer mye varme og kan varme boliger og produksjonsanlegg i kaldere strøk.
Ved at man plaserer datasentre strategisk for å benytte overskuddsvarme til oppvarming, samtidig
med at man kjøler ned ekvator, vil være en god måte å forvalte energien på.
Dette fordrer at energien benyttes til forskning og ikke misbrukes slik som til krypto valuta
produksjon. Verden bør finne bedre betalingsformer som godt kan benytte elementer fra krypto
valuta, men generering av pengeenheten bør ikke være et sløs av resurser i kombinasjon med
spekulasjons objekt.
Norge kan gå i bresjen for en utvikling hvor soltårn og bioreaktorer sørger for all energien som
verden trenger. Vi har både kapitalen og kompetansen til å sette et slikt prosjekt i gang.
Går vi inn for dette, vil man raskt kunne endre verden til en oase hvor alle har dekket sine behov og
man kan utfolde seg innen sine interesser.
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RÅVARER
8,1 % av jordskorpa består av aluminium og danner fundamentet for å kunne ha et verdens samfunn
som benytter aluminium som energibærer.
Leire inneholder høye verdier av aluminium, men mengden varierer ut fra hvilken bergart som har
blitt nedbryt av sur nedbør og blitt til sand og leire. Over hele verden finner man leire i tilknytning
til kvarts sand. I stedet for å kjøpe aluminiumen på verdensmarkedet og skape priskaos og kynisk
gruvedrift, legger man heller til rette for at alle lokalsamfunn fremskaffer aluminiumen fra leire i
sitt område.
Grønn kjemi egner seg for utvinning av råvarer fra lokale kilder som leire i småskala.
Man benytter også elektrolyse til dette. Fra kvikkleiren man har i Norge vil man få 15-30%
aluminium. I tillegg får man også kvarts, silisium, jern, magnesium, kalium, med mer.
Dette betyr at man kan lage data prosessorer, LED-lys og andre komponenter av leiren som man
også henter aluminium ut av. Men leiren kan også benyttes til porselen og leireprodukter i
forbindelse med hobby osv. Med andre ord kan man i Norge nyttegjøre seg av et problem dersom
man legger til rette for det.
Med elektrolyse kan man også hente ut alt av gasser og kjemikalier man trenger fra kilder i
nærområdet. Noe må ofte hentes på litt andre steder, slik som salt fra saltvann dersom man ikke bor
ved havet. Men primært finner man alle mineraler og gasser man trenger i nærområdet.
Uavhengig vil man alltid ha handel. Målet er å sperre for kynisk drift, samt for at enkeltpersoner
skal få for mye makt. Man fjerner også disse behovene, da alle har like muligheter i kombinasjon
med at det ikke er nød og fattigdom som kan utnyttes. Ved at energien gis til hver innbygger i hele
verden sammen med all produksjonsteknologi, sørger man for sunne markeder ved at det blir
frihandel slik det skal være i et ekte demokrati! Man får verdensfred!
De fleste kjemiske prosessene krever ikke stort produksjonsutstyr og kan gjøres automatisk ved
GDS verksteder i småskala av lokalbefolkningen selv. Dette betyr at man med lokale resurser kan
fremskaffe alle råvarer man trenger i et avansert samfunn hvor det er behov for mange forskjellige
mineraler, kjemikalier, gasser osv.
Sentralt er det at man går over til å benytte elektrolyse til utvinningen av mineralene som er i stein
og leire, i stedet for store smelteverk. At Norge utvikler små automatiske enheter som kan lages av
GDS verkstedene selv, vil være et ekstremt bra tiltak for å fjerne nød og elendighet i verden.
Kapitalisme har alltid gått på hvordan de rike skal få bygget store fabrikker, det vi gjør er å benytte
teknologien slik at fabrikkene blir små og miljøvennlige og kan eies av alle i lokalsamfunnene.
Ved å legge til rette for at alle kan benytte lokale råvarer over hele verden, sørger man for at
storindustrien ikke kan gjøre de store og skadelige inngrep. Samtidig sørger man for at alle har
verktøyene til matproduksjon og alt annet man trenger uten å være avhengig av andre.
At litt av oljefondet benyttes til teknologi for å utvinne aluminium av kvikkleire og andre vanlige
natur resurser med småskala anlegg, er en god investering.
Landets innbyggere får tilgang på aluminium samtidig med at man trygger omgivelsene med tanke
på kvikkleire og skred. Man kan bygge underjordiske produksjonsanlegg for mat eller annen
31

produksjon, hvor leire og annen masse blir benyttet for å hente ut aluminium til aluminium
syklusen. Primært bør all produksjon foregå under bakken slik at naturen ivaretas.
Automatisering gjør slik at produksjonen går av seg selv og ikke trenger dagslys.
Da kan industribygg og industriområder tas i bruk til andre gode formål.
Alger har blitt nevnt i forbindelse med bioenergi, men det åpner også for at alt av plast som kommer
fra petroleumsindustrien kan lages biologisk samtidig med at man reverserer drivhuseffekten.
Dette omfatter alt av tekstiler som nylon, akryl, polyester, spandex, med mer.
Dette fremstilles med enkle kjemiske prosesser som går automatisk i store fabrikker, men som kan
gjøres like effektivt med små anlegg i nærområdet.
Alger er et alternativ til skogindustri og kan gjøre slik at skoger kan føres tilbake til urskog.
Karbonfiber og andre materialer kan enkelt lages av alger og benyttes til biler, fly, osv.
Trenger man mer aluminium til energi og er tom for leire, bruker man granitt, feltspat eller andre
bergarter i lokalområdet som har høyt aluminium nivå. Det er samme kjemiske prosess og samme
utstyr kan benyttes for utvinning av aluminium fra stein, men leire er enklere å håndtere.
Dagens teknologi kan således sørge for at man har det meste av råvarer man trenger ved hjelp av
grønn kjemi og elektrokjemi i nærområdet. Dette gjelder også for energi da dette kan lages kun med
bioreaktorer. Likevel er det best for hele verden om man sørger for at energi kan hentes fra
områdene i Sahara og rundt ekvator som en kombinasjon, for å dempe tropiske stormer og orkaner.
Med tanke på havnivå stigning og at landområder står i fare for å havne under vannet, vil man
kunne bruke energi til snøkanoner som sørger for at polisen bygges ekstra opp i vinterhalvåret.
Tankskip benyttet til oljeindustrien kan utstyres med utstyr for å lage snø av saltvann som
destilleres og sprøytes innover polområdene. Dette er slik energi fra aluminium og Sahara kan sørge
for å beskytte øysamfunn og lavere landområder slik som Nederland.
MATPRODUKSJON
Mat gror langt raskere i lukkede vekst anlegg hvor man benytter forhøyet CO2 atmosfære.
En annen fordel er at næringsinnholdet blir høyere og man slipper sprøytemidler.
Ved å lage småskala anlegg for produksjon av alle type grønnsaker, frukter, bær og korn, vil man
kunne redusere behovet for arealer til mat dyrking. Maten blir ferskere, man slipper fordyrende
transport. Man vet også at det ikke er skadelige stoffer eller liknende i maten man selv produserer.
Det vil være mulig å få langt større avlinger i Norge dersom man benytter strøm fra alger produsert
på åkre, og så benytte dette ti matproduksjon under bakken med kunstig lys. En annen fordel med
algeproduksjon og matproduksjon med lukket drift, er at det ikke er behov for matjord.
Drivhus kan settes opp på usjenerte steder hvor det ikke er dyrkbart.
Dette gjør slik at husdyr kan få større beiteområder å bevege seg på utendørs.
Også helautomatiske anlegg for dyrehold og oppdrett av fisk, bør utvikles for småskala produksjon.
Dette kan drives i lokalområdet mens man ivaretar dyre velferden på en bedre måte enn hva som
ofte gjøres i storindustrien som kniver om marginer.
Fiskeoppdrett bør være landbasert for å beskytte dyrelivet og økosystemene i havet, samtidig med at
avfallet benyttes til algeproduksjon. Man oppretter lukkede kretssystemer som gjør at man ikke
påvirker naturen med stordriften mennesket trenger for å ha et høyteknologisk velferdssamfunn.
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Ved at Norge bidrar til å lage slikt utstyr og gjør det tilgjengelig for GDS verksteder, sørger man for
at fattige land kan få i gang både mat og energi produksjon ved å gi de basis utstyret de trenger for å
komme i gang.
Dette betyr at problemet med matmangel og hungersnød forsvinner som følge av at mat og energi
kan dyrkes uten behov for matjord. Vannet sirkuleres i lukkede anlegg og gjør at vannet ikke
forsvinner slik det gjør ved vanlig dyrking hvor vannet fordamper. Dette gjør at mat og energi
produksjon kan gjøres over alt på kloden, da solen skinner alle steder i løpet av et år.
Man sørger også for at menneskeheten kan vokse ubegrenset da man bruker lukkede økosystemer
som ikke påvirker naturen, samtidig med at man sørger for at det ikke blir ut armering av de
essensielle mineralene som trengs for at alt skal vokse å gro. Disse ivaretas i systemene.
Det blir full stopp i forurensning fra landbruket og matproduksjonen.
I stedet bidrar det til å redusere drivhuseffekten.
LOKALE KIRURGISKE AVDELINGER
I dag kan en kirurg utføre en operasjon via Internett og med bruk av robot armer.
Norge bør gjøre en satsning innen utstyret som trengs til dette, slik at GDS verksteder kan
produsere utstyret lokalt med sin maskinpark.
Ved at man utstyrer legesentre, aldershjem, sports anlegg, skoler, osv med dette, vil man kunne få
en helt annen akutt hjelp. For landets innbyggere betyr det at man vil slippe å måtte dra langt av
gårde for å få gjort kirurgiske inngrep, og pårørende er rett i nærheten. Pleien får man i sitt
lokalområdet som gir trygghet. Akutthjelpen man vil få av et slikt helsesystem vil sørge for at
komplikasjonene blir langt lavere enn med dagens akutt tilbud.
Maskinlæring vil også kunne avlaste slik at vaksinering og andre enkle inngrep kan gjøres
automatisk. Samtidig utruster man seg for fremtiden og er klar for at kunstig intelligens kan høyne
den medisinske kompetansen og hjelpen man kan få.
Ved at teknologien gjøres tilgjengelig for GDS verksteder, legges det til rette for høy levestandard
over hele kloden. Denne levestandarden vil også føre til at kompetansen over hele kloden økes.
Utvikler man også lab utstyr til medisinsk forskning og produksjon, står man også langt bedre rustet
ved eventuelle fremtidige pandemier. Man har da testutstyr over hele verden som kan sørge for at en
pandemi stoppes i et veldig tidlig stadie. Samtidig blir det enkelt å stenge ned områder som har
smitte, da alle egentlig er selvforsynte og kan klare seg uten reiser og varetransport.
Stamcelle terapi er også et område det bør satses stort på.
Forskningsresultater viser at man med stamcelle terapi også er i stand til å vekke opp døde områder
av hjernen. Man har klart å få satt igang signalene i området som har med empati å gjøre.
Dette kan potensielt hjelpe menneskeheten enormt og bør være tilgjengelig for alle.
At man derfor forsker og gjør det mulig for alle å få slik behandling for alt av lidelser, er viktig for
menneskeheten. Ved at forskningsprosjekter gjøres i regi av GDS verksteder slik at utstyre for
produksjon er åpen kilde, sørger man for at slik behandling kan hjelpe alle når den er ferdig testet
og utprøvd.
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FORBRUK OG HANDEL
På lik linje med at barnefødsler går ned i et moderne samfunn, vil også forbruket gå ned i et slikt
samfunn som man får med denne typen teknologi.
At all energi er i utgangspunkt er gratis vil ikke være et problem.
Markedsmakten forsvinner som følge av at alle kan kopiere et hvert produkt ved sitt eget GDS
verksted. Dette gjør at produktene som blir laget er av kvalitet og det heller er andre ting
befolkningen søker etter.
Man må heller lage begrensninger for personer som ikke klarer å styre seg.
Likevel vil luksus være en måte å fjerne forurensning på.
I stedet for at det er masse reklame og kjøpepress, sørger man heller for at omsorg, helse, kunst,
kultur, kulinariske opplevelser, reise, overnatting, musikk, sosiale sammenkomster, osv, er
hovedmarkedet for handel og arbeide.
Verden bør bestå av festivaler og arrangementer som man kan delta på for å oppleve andre kulturer.
Dette betyr at håndverk favoriseres fremfor maskinlagde varer.
Alle vil jo kunne printe ut like produkter og gjør at håndlagde gjenstander eller suvenirer kjøpt på
reise, vil bety langt mer enn det som kommer fra vanlig automatisk produksjon.
Råvarer til mat får man gratis av automatiske anlegg, men det er noe helt annet å få servert av en
mesterkokk eller som gatemat på en kulinariske reise rundt i verden. Dette er slikt man dreier
dagens kjøpepress og kontortilværelse i byråkratiet, over til å dreie seg om det nære i
lokalsamfunnet og opplevelsene ute i verden.
TRIVSEL
Den viktigste funksjonen til GDS verkstedene er å sørge for at det er høy trivsel i samfunnet.
Ønsker man å forsøke seg på nye ting, skal man ha tilgang til enten å bruke utstyr som er
tilgjengelig, eller lage det som trengs.
Har man først laget datafiler for alle deler til en go-cart, kan denne go-carten lages ved alle
verksteder. På den måten sørger man for at alt som er artig eller nyttig blir tilgjengelig over alt.
Man trenger selvfølgelig ikke alt alle steder, da det ikke svarer seg.
Det er derfor man heller lager fantastiske anlegg rundt om kring, og sørger for opplevelser og
turisme. Samtidig sørger man for å bevare naturen, slik at man kan ha total fred for de som ønsker
det.
Behovet for å måtte jobbe vil forsvinne ved at man har alle basisfunksjoner dekket som følge av
automatisering. Ved at man hele tiden får energi fra bioreaktorer og eventuelt aluminium fra soltårn,
har ikke samfunnet behovet for veldig mye av dagens byråkrati som følger med et statlig drevet
sosialt støtteapparat og dertil skattevesen med regnskapsplikt og rapportering.
Støtteapparatet tar man heller ansvar for i lokalområdet, slik at man får makten til å bestemme selv
og velge hvordan man vil leve ved å søke det lokalsamfunnet man ønsker seg.
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Yrkes okkupasjon vil i stor grad går over til yrker som gir trivsel og velvære.
GDS verkstedene er tiltenkt å være en nøkkel for å få alle over i yrker hvor de trives og kan holde
på med det de ønsker.
Staten må ha inntekt, men det vil holde med skatt på grensepasserende transaksjoner og eventuell
eksport dersom man fjerner veldig mye av dagens byråkrati. Et slikt system åpner opp for at alt er
skattefritt i Norge. Eksporteres det varer eller går penger over landegrensen, tar man heller skatt på
dette. Dette må man for å beskytte mot at Norge tappes for verdier.
Med et slikt system kan man omlegge Norge uavhengig av hva andre land gjør.
Systemet som er i verden idag gjør slik at det er uroligheter og problemer.
Med et godt samarbeid mellom GDS verksteder verden over, trenger man ikke politikere til å lede,
da det ikke skal være skatter, avgifter og toll barrierer på samme måte.
Får man vekk ledere med redusert empati over hele kloden og makten går ned til folket, vil også
faren for kriger forsvinne. Men man må selvfølgelig sørge for høy levestandard over hele kloden for
å få det til. Får man dette igjennom, vil det være mulig å legge ned militæret og heller benytte
resursene på gode ting.
Ved å starte i det små for å øke velferden i forbindelse med hobby, kunst, velvære, osv, legger man
fundamentet for å få verdensfred og harmoni. At dette må gå over en del tiår for å få på plass, må
man regne med. Men fra et logisk ståsted, finnes det ikke bedre alternativer å gå i gang med for å få
verdensfred eller for å skape et bedre og mer solidarisk samfunn.
Det er trivsel og godhet de aller fleste ønsker.
Det legger man til rette for ved å utjevne alle forskjeller, samtidig med at man gjør så alle får mer
fritid og ro til å utfolde seg med det de ønsker.
KRIMINALITET OG OPPVEKST
Ved å gå sammen å forsøke å aktivisere oss med våre hobbyer og fritidsaktiviteter, innledes det
muligheter for samarbeide og at man bygger opp et solid vennskapsforhold i lokalområdet.
Dette vil gi trygge oppvekstvilkår for barn og unge og gjør at kriminalitet vil gå ned for så å
forsvinne helt, dersom man også setter inn viktige tiltak for å hjelpe familier og personer med
belastning.
Klarer man å automatisere lokalsamfunnet slik at alt av basis funksjoner er dekket, har man ikke
lenger behov for å ha en skole hvor det blir satt for store krav til barn og unge.
Skole bør man ha krav på hele livet og til den tid man selv er moden og klar for læring!
Undervisning må tilrettelegges slik at man kan lære i takt med lærelyst og behov i størst mulig grad.
Dagens system er undertrykkende, da det ikke tas nok hensyn til det enkelte individ.
Ved å dempe presset og kravet som har oppstått i den industrien skolevesenet har blitt, vil man
kunne få sunn læring drevet av nysgjerrighet, indre motivasjon og glede.
Dette gjør så barn kan møte skoleutfordringene når de er klare for det.
I stede for å bli presset til å gjøre ting, sørger man heller for at samfunnet stimulerer til læring fra
lav alder, men sørger for at alle lærer mest mulig gjennom hele livet.
Indre motivasjon skal være bakgrunnen til at man gjør ting.
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Prosessen med læring må sees på som livsoppgaven og det å berike livene til alle på best mulig
måte er viktig for samfunnet. Vitenskap er viktig på lik linje med alt annet. De som ønsker å forsøke
noe eller har gode ideer, må få alle resurser de trenger. Det må stimuleres til vitenskap som kan
hjelpe mennesket til nye høyder.
At mange havner på skråplan skyldes ofte problemer med skolen.
Faller man utenfor i skolen slik mange gjør, er det fort at det går over i kriminelle løpebaner.
Har man et sammensveiset lokalsamfunn hvor det er mye aktivitet som binder alle sammen på gode
måter, sørger man for at alle stimuleres til læring, samtidig med at man står ekstremt godt rustet mot
rekruttering til kriminelle løpebaner.
Satser man på GDS verksteder i lokalområdene, legger man til rette for at oppveksten til alle blir
blir bedre som følge av at hele den psykososiale atmosfæren og dynamikken blir endret både i
lokalbefolkningen og i kjernefamiliene.
DET GODE SAMFUNNET
Det beste vi som mennesker kan gjøre er å leve i harmoni og ha mange artige og interessante ting å
utfolde oss i mens vi er snille og greie mot andre. Det er hele tiden å forbedre seg selv som
menneske, som er målet med livet.
Man kan få innsikt av å se inn i seg selv, men det er å være utadvendt og utfolde seg i livet som gjør
at man virkelig kan utvikle seg som person. Energier kan hjelpe i dette arbeidet, men det må ikke
benyttes i stedet for alt det andre. Det er livet vi skal leve, og da må man jo også gjøre det på en god
måte mens man utfolder seg og opplever mye!
Ved at man jobber i lokalsamfunnet for at alle skal få det bedre, hjelper man seg selv til å få et godt
samfunn. Ved å hjelpe vanskeligstilte slik at de får det bedre, får samfunnet det bedre.
Det er viktig at man enten deltar eller arrangerer aktiviteter i nærområdet.
For at verden skal bli bedre, er det også viktig å vise andre hva man gjør, slik at de også kan gjøre
det samme. På den måten kan man utvikle samfunnet slik at det også blir et paradis her på jorda.
SOLTÅRN STIFTELSE
Vi ønsker å øremerke tusen milliarder av oljefondet som startkapital til en egen stiftelse som skal
bygge opp soltårn. Stiftelsen skal være veldedig drevet og ha som formål å sørge for at alle personer
i hele verden eier sine egne bioreaktorer for algeproduksjon.
Bioreaktorer og utstyr for veksthus vil fordeles likt mellom alle.
Dette betyr at man justerer størrelsen av anleggene etter geografisk beliggenhet, slik at bio massen
er tilsvarende for alle i alle land.
Videre skal soltårnene benyttes til gjenvinning av aluminium i forbindelse med at aluminium
benyttes som energibærer. Denne energien skal også fordeles mellom alle i hele verden som deltar i
GDS samarbeidet.
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ALUMINIUM SOM ENERGIBÆRER
SIKRING AV VERDENS VELFERD OG FRED
Soltårn stiftelsen skal ha som formål å legge til rette for at aluminium blir en viktig energikilde for
hele verden, ved å tilby omsmelting av aluminium dioksid til aluminium.
Driften skal være todelt slik at fly og skipsfart kan kjøpe aluminium direkte, mens GDS verksteder
får gratis levert. Alt overskudd fra denne industrien skal fordeles likt på alle beboere som deltar i
GDS verksteder over hele verden. Utbetaling skjer til GDS verkstedene basert på antall innbyggere
med tilhørighet. Selskaper som står utenfor, vil stå utenfor og får ikke delta i handelen som GDS
verksteder har.
Det er ønske om at skipsfart prioriteres med tanke på utvikling av teknologi for å benytte aluminium
som energibærer. Solkraft vil sørge for at aluminium vil bli et rimeligere alternativ til dagens
petroleumsprodukter. Ved å få shipping industrien over på aluminium som energikilde, sørger man
også for at det enkelt kan tilrettelegges for byer langs kysten over hele verden.
Man utvider så i takt med at produksjonen øker.
Velferden til verdens befolkning sikres ved at pris for smelting av aluminium til industri, balanseres
opp mot velferden og prisnivået på biodrivstoff rundt om i verden. Stiftelsen skal kun selge til fly
og shipping industri og dette overskuddet fordeles over alle GDS verksteder. GDS verkstedene skal
fordele energien fra aluminiumen lokalt og sørger for at det blir en balanse som sikrer velferden i
landet og lokalt.
Internasjonal sørger man for likhet mellom landene, ved å utjevne forskjeller mellom landene som
kan oppstå på grunn av klima variasjoner og andre forhold. Målet er at det er forholdsvis likt
prisnivå over hele verden for livsopphold.
Ved at alle som deltar i GDS samarbeidet har all teknologi og følger et frihandels prinsipp, vil
markedene balansere seg uten behov for politikere som skal sette avgifter, toll, eller andre former
for stengsler.
Dette betyr at dersom produsent priser varene sine for høyt, kommer det konkurranse.
At alle har mat og alt som er nødvendig betyr at man får positive endringer for miljøet ved at
aggresjon, grådighet osv erstattes med gode væremåter som er bra for samfunnet. Dette vil da skje
internasjonalt og gjør at man får handelsbalanse med tilhørende velferd og fred i hele verden!
Målet er at alle skal kunne dra trygt rundt i hele verden og at det skal være velstand og et yrende
kulturliv hvor man kan oppleve alt mulig som gir livet positive erfaringer!
Universiteter vil få i oppgave å utvikler varmeanlegg for boliger i kalde strøk, i form av datasentre
som kan benyttes til forskning. Aluminium vil gis gratis for å støtte viktig forskning, samtidig med
at det utjevner den ekstra kostnaden det er ved å bo i kalde strøk.
Dette er et tiltak som gjøres for å utjevne forskjellene mellom land som følge av klima.
Samtidig skal områder hvor det er ekstra varmt, ha mulighet for å kjøle ned boliger.
Dette krever andre løsninger.

37

Oppvarming med gratis aluminium som ledd i forskning vil alle i hele verden drar fordeler av, da
det i tillegg til forskning også kan dempe intensiteten i orkaner og tyfoner i varmere strøk og gjøre
områder i Sahara beboelig. Målet er en lik algeproduksjon over hele verden, slik at atmosfæren
tappes for CO2 forholdsvis likt.
Energi fra aluminium syklusen kan også benyttes som en handelsvare for å ta ut karbon fra
atmosfæren. Stiftelsen gir energi mot at rent karbon (kull) kapsles i bakken.
Vi viser til øvrig partiprogram som går på teknologi og GDS verksteder.
VELFERD I NORGE
Hovedformålet er å øke velferden og sørge for at alle får det bedre!
For en del personer vil det kunne føles som et overgrep at man endrer samfunnet, da de har tjent
godt på systemet. Problemet er at dagens system skaper alt for mange ofre og samfunnet har
benyttet uetiske virkemidler for å holde svake nede, fremfor å gi de hjelp.
Ting vil kanskje oppfattes som mer skumle enn de er, da det fremstår som store omveltninger.
Målet er at alle skal kunne dra på jordomseiling om de ønsker.
Man skal kunne ha det gøy med rafting eller Go-cart.
Alle skal ha gode boforhold og slippe gjeld og stress fra arbeidsplass.
Målet er ikke å ta verdier bort fra eliten som ikke har stått for overgrep mot befolkningen selv.
Målet er å endre hvordan makt balansen er for handel og politikk.
Som innbyggere skal alle ha sosial sikkerhet og alle skal ha krav på en god bosituasjon.
Dette handler om å gjøre det enklere for de svake, som eliten har presset ned ved å lage hindre.
Ved å liberalisere lovverket slik at man lokalt bestemmer, åpner det for at alle får større frihet og
også større gjennomglassevne for politikk. Det er bare de som bor i nærområdet som trenger å være
enig for å endre spillereglene innen det meste. Et lokalområde kan derfor være for festglade
personer som heller lydisolerer sine hus bedre for å få sove til kl 14.00.
Andre steder kan man velge å si at det skal være stille etter kl 20.00 og at butikken skal være stengt
etter 17.00, samt på lørdag og søndag.
I dette ligger det at den Norske Stat ikke skal gripe inn å være moralpoliti. Skal man ha et
moralpoliti, er det fordi man selv velger å lage det slik lokalt. Nasjonalt følger man menneskeretten.
For å klare dette, må hele regelverket som setter rammene for dagens system, fjernes slik at man
lokalt kan styre handelen og sette regler for praksis. Advokater, leger, psykologer, elektrikere, osv
kan flytte til et lokalområdet som gir beskyttelse for slike titler.
Alle andre står fritt til å benytte deres tjenester. Dette er frihandel hvor forbruker styrer etter kvalitet
og ikke akademiske titler. Svindlere som lover tjenester de ikke er i stand til å gi på en forsvarlig
måte, håndteres av rettssystemet som totalt ser bort fra titler. Faktahenvisninger er derfor påkrevd
selv for psykologer og andre som idag regnes som fellende bevis med bakgrunn i deres titler av
landets dommere.
Menneskerettigheter er for å beskytte alle borgere.
Målet er å sørge for at vanskeligstilte får hjelp og ikke blir utnyttet.
Nasjonalt vil man derfor passe på at ingen utnyttes eller holdes nede ved at det forskjellsbehandles.
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Derfor vil vi sørge for at man nasjonalt passer på at ingen tilrøver seg inntekten andre har fra
biomassen. For å sikre velferden til alle, vil man forby gjeld med rente.
Det betyr at man skal ha mulighet til å låne bort, men rente skal ikke kunne kreves.
Man ønsker ikke ha et gjelds system som må ivaretas av det offentlige eller av rettsforvaltningen
nasjonalt. Lokalt kan man lage slik lovgivning, men nasjonalt vil det ikke følges.
Dette er for å sørge for at ingen skal kunne ende opp i gjeldsslaveri.
En hver borger skal kunne ta med seg sin algeproduksjon og flytte hvor som helst uten hindre.
I dette ligger det ikke at vi skal slå banker konkurs.
Det vi vil gjøre er å sørge for en overgang hvor biomassen skal benyttes for å gjøre alle gjeldsfri i
Norge og sørge for bolig til alle. I denne fasen stenges det for at banker og andre kan kreve renter på
nye lån. Lån betales så tilbake, samtidig med at man sørger for at alle får gode boliger i de
områdene de bor eller ønsker å bo.
Det man må huske på er at behovet for å jobbe i banknæringen også vil forsvinne mye på grunn av
teknologiske endringer som uansett er på vei. Systemet vi går over til, sørger for høy velferd for
hele befolkningen. Finanseliten vil sikkert ikke like denne overgangen, men for å få slutt på
elendighet i samfunnet, er det viktig å sørge for at det ikke er nød.
Hadde finanseliten tatt ansvar for de svake, ville deres system alt ha gjort dette.
Fakta fra verden viser at systemet som har vært, ikke er egnet for å lage verdensfred eller sørge for
likhet og at menneskerettigheter følges. Hadde eliten tatt ansvar for dette, ville deres system ha
bestått. Det man gjør idag er å skylde på økonomi og behovet for effektivisering.
Likevel mener vi definitivt at eliten også vil få det bedre i det samfunnet vi legger opp til.
Målet er å sørge for at alle skal kunne ha et høyteknologisk samfunn hvor det er likhet.
I dette ligger det at alle skal ha mulighet til å gjøre alt og bestemme selv hva de vil gjøre.
Med andre ord er det ingen innskrenkninger for noen, heller stikk motsatt.
Bio massen som alle skal ha i månedlig produksjon, i kombinasjon med automatisering, vil gjøre at
alt egentlig blir oppnåelig og man trenger ikke masse penger for å realisere de tingene man ønsker.
Ved at det er frihandel vil alle også ha tilgang på luksus som idag kun er forbeholdt eliten.
Dette betyr at eliten ikke mister noe, det er resten av samfunnet som får ved at man satser på
teknologi. Det eliten får er å beholde alt, samtidig med at de får fritid.
Frihandel sørger for at det blir et yrende liv hvor alle kan realisere seg selv uten å risikere for mye
da man har borgerlønn. Fremtiden er sikret så det er ingen grunn til bekymring.
Det er slik vi ønsker å gå frem for å sørge for høy velferd i Norge, samtidig med at man styrker
lokalsamfunnet slik at det blir trygge og gode oppvekstmiljø for alle!
FLYKTNING KRISER
Det er en rekke pågående flyktningkriser i verden.
Det vi ønsker er å få på plass ordninger med land som har landområder uten produktivitet i varme
strøk, til å stille områder tilgjengelig for produksjon av soltårn, ved bruk av flyktninger.
Også kriserammede i egne land skal få hjelp.
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Dette vil være et humanitært arbeide hvor man går inn med et stort støtteapparat for å hjelpe
flyktningene på alle områder så de kommer seg over krisen de er i.
Produksjon vil igangsettes i flyktningleire. Målet er at de skal bli produktive og lære alt som trengs
for å drive egne GDS verksteder i sine hjem områder. I dette ligger det også at de skal få alt de
trenger av materialer for å produsere utstyret de trenger, slik at det er mulig å returnere til områdene
de kom fra.
Det man gjør er å sette opp flyktningleirer i f.eks Sahara og starter med utvikling av området slik at
det blir beboelig. Arbeidsføre flyktninger får være med i arbeidet på å bygge opp områdene.
I stedet for å være et problem, bidrar de for å få bygget opp produksjonsanlegg som vil hjelpe hele
verden.
For oss som parti er dette viktig og vi ønsker derfor å stille betydelige midler tilgjengelig til
humanitært arbeide knyttet til stiftelsen for soltårn. Et tilsvarende beløp på 1000 milliarder avsettes
derfor til å kunne benyttes på humanitære prosjekter i forbindelse med oppbygning av soltårn rundt
om kring i verden.
Beløpet på 1000 milliarder skal benyttes for å kjøpe råvarer, mat, medisin, hjelpeapparat og
produksjonsutstyr for å igangsette flyktningleirene og starte GDS verkstedene i disse.
Utvikling av soltårn og annen teknologi til GDS verksteder skal gjøres parallelt.
Det betyr at utviklingen innen det GDS verksteder kan produsere med egne datafiler, utvikles både i
Norge og i flyktningleirer som opprettes.
Tidligere er det nevnt Sahara, men også ørkenområder i USA og varme strøk i Afrika, Østen, Sør-og
Mellom Amerika, Midtøsten, sør Europa, med mer, er høyaktuelle med tanke på
utviklingsprosjekter av denne type hvor sol utnyttes til global energiproduksjon og flyktninghjelp.
Når de en dag kan flytte hjem til sine respektive hjemsteder for å starte GDS verksteder der, har de
også gratis bioreaktorer og drar nytte av aluminium produksjonen fra anleggene de har vært med å
starte i ørkenområder. Med andre ord lager de sin fremtidige energi mens de er på flukt, og kan
vende hjem med velstand.
På denne måten stanser man all nød i hele verden og får en slutt på sult og flyktning katastrofer.
SAMHOLD
Det viktigste for å lage et godt samfunn er å skape samhold mellom samfunnslagene.
Vi ønsker derfor å opprette en egen møteportal hvor resurssterke kan møte befolkningen for å finne
gode tiltak man kan starte opp.
Det vises til at vi ellers har som formål å endre pressestøtten og viser til dette.
Freelance journalistene vil ha som oppgave å dekke alle gode prosjekter som startes opp, slik at
man får gode nyheter å lese om. Denne ordningen gjør at personer som sitter på store verdier, har
mulighet til å benytte sine midler slik at det skaper glede og samhold i samfunnet.
Resurssterke personer som tar initiativ og støtte opp fysisk vil komme med i de gode reportasjene
som lages om alt godt som skjer.
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Vi gir her noen eksempler:
1)
Ungdom rundt om kring i landet trenger flere aktiviteter for å bedre samholdet.
Private aktører sørger for å starte fritidsklubber og samlingssteder for hobby, sport, osv.
Dette dekkes og kommer med i nyhetene og historiebøkene.
2)
Eldre ved det lokale eldresenteret ønsker flere treningsapparater.
Initiativtakere sørger for produksjonen og utplassering av treningsapparater og man lager en
hyggelig fest som dekkes av media.
3)
Rus avhengige ønsker et kollektiv hvor personer med et felles ønske for behandlingkonsept kan få
den atmosfæren de trenger for raskt å bli bra. Dette får de hjelp av til å realisere av resurssterke
personer og prosjektet får mediedekning og oppfølging slik at andre kan ta lærdom av erfaringene
som skapes.
4)
Bedriftseiere ønsker å donere bort arbeidskraft, lokaler, landområder eller utstyr til samfunnsnyttige
formål. Dette blir dekket av freelance journalistene og legges ut i nyhetene.
At man har slike positive nyheter å gi samfunnet, er viktig for at man skal få gode lokalsamfunn.
Målet er at alle skal ha så mye energiproduksjon at man kommer til punkter hvor man gir gode ting
til samfunnet som skaper glede og gode nyheter!
UTVIKLINGSPROSJEKTER
Vi kommer til å igangsette en rekke prosjekter for ting som skal utvikles.
Målet for utviklingen er at produktene skal styrke den enkelte innbygger, samtidig med at det legger
til rette for et høyteknologisk samfunn for alle.
All teknologien finnes og benyttes av industrien per dags dato.
Det vi gjør er å sørge for at man kan lage tilsvarende utstyr i alle GDS verksteder.
Målet er derfor å lage datafiler slik at teknologien er alment tilgjengelig og gjør at alle eier
teknologien. GDS verkstedene vil få basis utstyret som gjør at alt kan lages lokalt, med lokale
resurser.
Vi vil her komme med noen eksempler og starter opp med aluminium produksjon, da dette er viktig
for å kunne få verden over på aluminium som energibærer. Aluminium er nøytralt med tanke på
CO2, da aluminium kan ha en energikrets som ikke benytter karbon.
For å kunne få produksjonsanlegg under bakken og sørge for at mest mulig natur ivaretas, er det
også viktig med utvikling innen utstyr for utvinning av råmaterialer av leire og sten.
LEIRE TIL ALUMINIUM
Vi ønsker å sette av 1 milliard som umiddelbart vil benyttes for å utvikle et mini anlegg for å
utvinne aluminium og andre råvarer av leire. Disse elektrolyseapparatene skal kunne lages av den
enkelte innbygger ved det lokale GDS verkstedet.
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Bergtyper som granitt og feltspat skal også kunne benyttes i det samme apparatet, for å utvinne
aluminium, silisium, quarts, magnesium og andre nyttige mineraler.
Anlegget skal være skaler bart og ha en daglig produksjon a 5 kg aluminium og oppover.
Styringsenhet skal være med standard kort som er rimelige i produksjon, eksempelvis Arduino Uno
eller tilsvarende. Syreproduksjon skal være en del av anlegget slik at dette produseres internt og
sørger for høy sikkerhet.
Hovedkort kan være spesialtilpasset men skal da kunne 3D printes ved bruk av strømførende
polymer i 3D printer for multi filament. Prosessor og andre komponenter må være standard og enkle
å oppdrive.
Det vil legges vekt på sikker og enkel produksjon, fremfor design.
Videre skal det være enkelt å skalere systemet, slik at man kan starte med liten produksjon for så å
bygge det ut. I prinsipp skal alle kunne benytte leire fra egen grunn til å lage aluminium.
Det skal i størst mulig grad benyttes komponenter som masseproduseres per dags dato.
Alt av spesifikasjoner for produksjonsutstyr, dele anskaffelse og programvare skal være tilgjengelig.
Det er ønskelig at NTNU eller liknende kompetent fagskole får lede utviklingsprosjektet.
Det vil settes i gang masseproduksjon av produksjonsutstyr, slik at dette kan fordeles til GDS
verksteder i Norge og andre land.
3D-PRINTING MED METALL OG PLAST
Det vil også settes av 1 milliard til umiddelbar utvikling av 3D-pritnere for metall og plast til GDS
verkstedene. Det ønskes at det utvikles tre forskjellige konsepter av 3D-printere.
Den ene skal være tilsvarende dagens 3D-printere og kunne skrive ut opp til 1 m3, i enten plast eller
metall. Varianten for polymer skal være med lukket kammer og multi filament.
Laser variant skal være med vakuum/argon kammer og kunne håndtere mange type metaller.
Det er ønske om at den kommer i forskjellige størrelser, slik at det er egne printere som er for å lage
små deler. Deler skal primært være likt på alle modellene.
Variant 2 skal utvikles som et skalerbart system bestående av mange skrivehoder som kan styres
separat i et lukket kammer/vakuum kammer. Det skal være mulighet for bruk av robotarmer i
kammeret til 3D skriving og håndtering av deler/produkt.
Variant 3 er spesialisert for å lage kretskort og utstyres med robotarm for å plassere ut andre
komponenter slik at hele kretskortet er ferdig til bruk når det forlater printeren.
Retningslinjene vil følge de samme kriterier med tanke på valg av komponenter, programvare, med
med mer. Hovedkort for å styre enhetene skal kunne printes med variant 3.
Alt av komponenter og maskindeler som trengs til disse 3D printerne, samt maskiner for å
produsere utstyr som lasere, polymere, etc skal kunne lages av disse 3 printere i samarbeid.
Det er ønskelig at NTNU eller liknende kompetent fagskole får lede utviklingsprosjektet.
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ROBOTARM
Det settes av 250 millioner til utvikling av robotarmer med industriell presisjon.
Dette er det mye av på markedet. Det ønskes derfor at man velger ut en del design for 4-7 DOF, i
forskjellige størrelser/vektklasser og forbedrer disse.
Det vil være en fordel om deler/utstyr/verktøy kan gå om hverandre på de forskjellige modellene.
Standard motorer, kretskort, sensorer, koblinger, skruer, muttere, software, etc.
Det ønskes at det deles opp i to byggemateriale for hver type arm. Henholdsvis aluminium og
kunststoffer som kan fremstilles av alger og grønn kjemi.
Et klart mål er at presisjonen skal kunne gjøre disse robot armene i stand til å bli benyttet i
forbindelse med kirurgi og medisinsk behandling. Militæret vil også delta i dette prosjektet, for å
benytte dette til feltsykehus hvor kirurger kan sitte andre steder i verden og utføre kirurgi.
Målet er et robotisert feltsykehus som også kan benyttes til nødhjelp og humanitær bistand.
Teknologien skal tilrettelegges for GDS verkstedene som står for produksjon, slik at man også kan
lage lokale akutt klinikker i tilknytting til skoler, treningssentre, eldresentre, osv.
Samtidig skal det også være roboter som er i stand til industriell produksjon av biler, droner,
militært materiell, etc. Det vises ellers til relevante hovedpunkter som omhandler bruken ellers.
UTVIKLING PROGRAMVARE OG NETTLØSNINGER
Vi ønsker å avsette midler til et eget team med utvikler av programvare og nettløsninger.
I flere offentlige etater er det alt programmerere som kan være aktuelle å ta over til dette.
Vårt mål er å legge ned etater som Skatteetaten og NAV. Dette vil føre til endringer hos Altinn som
også vil ha færre funksjoner som følge av at mange byråkratiske ordninger vil fjernes.
Det betyr at systemutviklere og web designere eventuelt kan tas over på prosjekter i forbindelse
med utvikling av GDS verksteder.
PROGRAMVARE
Det ønskes utvikling av programvare for design av deler, produkter og også arkitekt tegninger.
Programmet må kunne overføre design til G-code, IGES, STEP, lage støpeformer, med mer.
FreeCAD har dette, men det finnes langt bedre profesjonelle programmer som gjør ting mer
effektivt, samt har et mye større bibliotek over ferdige produkter.
De profesjonelle programmene er for dyre for veldedige GDS verksteder.
Det ønskes derfor at man igangsetter en utvikling av FreeCAD, eventuelt lager en fork av et av
programmene som benyttes av de profesjonelle miljøet med store budsjetter. Som veldedig foretak
uten kommersiell drift, har man lov rammene til å overkjøre kopi politikk som kommersielle aktører
har satt opp i forbindelse med sine salgsønsker. Dette åpner for at GDS verksteder kan lage sine
egen versjoner som ikke trenger lisens.
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ALGEPRODUKSJON OG FOREDLING
Det vil bevilges betydelig summer i forbindelse med algeproduksjon.
Fiskeridepartementet vil bli benyttet aktivt i dette arbeidet hvor man også vil se på flere områder
enn kun energiproduksjon. Alger kan benyttes som mat til oppdrettsanlegg og rensing av avfall fra
oppdrettsanlegg. Videre kan alger benyttes for å rense kloakk.
Man vil derfor legge forskning på alger under Fiskeridepartement, men sørge for å benytte
teknologi som kommer fra blant annet NTNU med tanke på automatisering.
Av forsvars hensyn vil vi benytte forsvaret for å hjelpe lokalsamfunnene med å sette opp anlegg for
å produsere alger.
Dette betyr at kunnskapen om de enkelte alger vil komme fra Fiskeridepartementets forskning,
mens produksjonsanlegg lages av andre og tilpasses produksjon i GDS verksteder. Forsvaret vil så
tas inn for å sørge for at man har lokal energiproduksjon fordelt over hele landet.
Under Fiskeridepartement vil man selvfølgelig hente inn relevant forskning og fagpersoner innen
kjemi, polymer produksjon, bio energi, med mer, slik at det tilrettelegges for automatisk produksjon
av sluttproduktene. Dette gjør slik at man eksempelvis kan lage biler og droner i skuddsikker plast
eller karbonfiber, produsert av alger i lokalområdet. Alt som trengs er grønn kjemi og 3D-printere.
ENERGILAGRING
Lagring av energi er viktig for et samfunn som benytter fornybar energi.
Energi fra f.eks vindkraft må kunne lagres miljøvennlig og sikkert.
En mulighet er å benytte dette til aluminium produksjon.
Men det er også andre teknologier man bør se på, da energiforbruket til lagring kan være lavere ved
hjelp av andre teknikker.
Det ønskes derfor forskning på et bredt spekter av energilagring.
Et eksempel er bruk av kompressorer for å fylle ballonger i brønner eller i havdypet med luft.
Dette gjør man med vindkraft når vinden blåser. Energien hentes så ut som trykkluft når det trengs
og kan benyttes til strømproduksjon eller trykkluft verktøy.
Et annet eksempel er i forbindelse med utvinning av salt fra havvann i drivhus, hvor vanndamp blir
ført opp og inn i fjellhaller og kondenserer. Man kan så benytte dette til vannkraft i kombinasjon
med at man produserer drikkevann til lokalsamfunnet.
Målet er å ha gode alternativer som kan benyttes på forskjellige måter eller kombinasjon for å
tilrettelegge best mulig for lokalområdet. Teknologien for lagring av energi i ballonger, vil kunne
benyttes til strømproduksjon i områder med stor forskjell på flo og fjære.
Ved å utforske slike former for lagring av energi, sørger man for at GDS verksteder har CAD
tegninger av de enkelte elementene som trengs til slike anlegg, slik at man kan sette sammen
systemer som passer sitt område.
Vår politikk er derfor å gå inn og støtte alle slike type prosjekter som man ønsker rundt, slik at man
får kompetanse innen et vidt spekter av lagringsformer for energi.
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GJENVINNING OG MATERIAL BEHANDLING
Vi ønsker at alt av vanlige forbruksartikler, matavfall, verktøy, plast, metall, byggematerialer, papir,
etc skal kunne gjenvinnes eller benyttes til energi lokalt.
Til dette er det behov for en del utstyr.
Det viktigste er å tilrettelegge med datafiler for utstyret og gi opplæring.
De som ønsker å gjenvinne selv, skal kunne lage utstyret og sette i gang i sitt nærområde, slik at
man får erfaring og kan utvide omfanget av det som resirkuleres. Det langsiktige målet er å ha
helautomatiske anlegg for gjenvinning hvor roboter håndterer alt utstyret og avfallet i lokalområdet.
Ved å ha dette i tilknytning til et GDS verksted, vil avfallet benyttes i nye produkter lokalt.
Målet er derfor å tilrettelegge for lokal resirkulering. For å ha en rask start er det en del
grunnleggende ting som må på plass.
Til dette ønsker vi å innvilge 250 millioner.
Her følger en oversikt over viktig utstyr som trengs til gjenvinning, gjenbruk og også nyproduksjon.
SPEKTROMETER:
Det ønskes utviklet utstyr for å produsere sensorene slik at disse kan lages ved GDS verksteder.
Kretskort av type Arduino Uno eller liknende kan benyttes, eventuelt kretskort som kan skrives ut
med 3D printer. Komponentene må være enkle å oppdrive.
Utforming skal være for håndholdt enhet som kan skrives ut på 3D printer.
SMELTEDIGEL OG OVNER:
For smelting av metaller og annet, trengs det forskjellige former for beholdere og ovner som skal
holde det som smeltes. Det meste kan lages av leire, sement, eller metaller som behandles på
forskjellige måter.
Det må være et stort spekter av type overflatebehandling og temperaturområder som man kan velge
mellom. Nøyaktige arbeidsbeskrivelser med tilhørende oppskrift på blandingsforhold, herde tider,
etc. må gjøres tilgjengelig for alle GDS verksteder.
VARMEBEHANDLING:
Det ønskes utviklet et skalerbart system for utvinning av hydrogen og oksygen av vann.
Dette skal kunne drive utstyr for varmebehandling ved et GDS verksted. Det tilrettelegges med
forskjellige dyser og blandingsforhold av gass, ettersom hva formålet for varmebehandlingen er.
Det må være klargjort for at en rekke energikilder kan benyttes.
Dette blir derfor et samarbeidsprosjekt hvor man samarbeider med de som jobber med å benytte
forskjellige lokale energikilder.
Produksjons filer og detaljerte beskrivelser skal gis ut, slik at produksjonsutstyret kan lages av GDS
verksteder selv. Målet er at man skal kunne lage sveiseapparater, tørkeanlegg, små smelteanlegg for
plast og metall, samt utstyr til glassblåsing, leirebrenning, destillasjon, etc.

45

METALL FORSTØVNING:
I forbindelse med 3D printing av metall er det behov for utstyr som kan lage metall partiklene som
trengs til dette. Automatisk utstyr i forbindelse med gjenvinning må kunne klassifisere de
forskjellige metalltyper og kvalitetskontrollere sluttproduktene så de er klare for gjenbruk.
Utstyr for dette må utvikles slik at man enkelt kan gjenvinne metall i nærområdet og benytte dette
til 3D printing. Det må derfor samarbeides med de som lager 3D skrivere, spektrometer og andre
sensorer. Alt skal kunne lages av et GDS verksted som ønsker det.
Det vil være også aktuelt å benytte elektrolyse og elektroplattering i tilknytning til slik gjenvinning.
KLOAKK:
Vårt mål er å fjerne byråkratiet og maktapparat. Av prinsipp mener vi derfor at det må være
tilgjengelig alternativer både for byer og for hytter på fjellet.
At man ikke må være koblet til strømnettet er viktig, men vi anser også det å ha alternativer for
kloakk som vel så viktig både med tanke på byråkrati og miljø.
For fremtidig byplanlegging kan dette også forenkle betraktelig, samt redusere kostnaden ved
oppføring av nye boliger hvor man også benytter rensing av regnvann og alternative energi kilder.
Det må således utredes forskjellige alternative løsninger for behandling av kloakk.
Alger kan benytte kloakk som næring. Likevel bør alternativer slik som forbrenning vurderes med
tanke på giftstoffer, antibiotika, etc.
En løsning er at alle tørrstoff i kloakken forbrennes ved hjelp av hydrogen/oksygen fra elektrolyse.
Asken vil kunne benyttes som næring og varmeenergien kan gjenvinnes. Ved å legge til rette for
forskning innen dette, vil man ikke trenger kloakk systemer i byer og tettsteder.
Dette vil kunne gjøre det enklere å bygge om byer, lage nye små samfunn eller sette opp
avsidesliggende hus og hytter som har høy standard og ivaretar miljøet.
REFORM FASER
Det vil være behov for en rekke reformer for å endre Norge til et godt og trygt samfunn hvor
makten ligger hos lokalbefolkningen. Det er ikke mulig å snu hele samfunnet på en dag, så alt går i
etapper som man vil forsøke å få til å gli inn i hverandre. Reformene vil derfor tre ikraft i
forskjellige faser og mange reformer vil bestå av flere faser.
Samarbeid er det viktigste for å endre alt til det bedre. Derfor vil alt dreie seg om å øke velferden og
samholdet i befolkningen i den første hovedfasen. I dette ligger det å få bort kriminalitet ved å
heller gi hjelp vanskeligstilte, samtidig med at man aktiviserer slik at det blir høy trivsel og godt
samhold i lokalsamfunnene. Gjeldsproblemer skal bort ved at man sørger for at alle har egen eid
bolig i et område man trives, og at eventuell arbeidsplass er i det området slik at man slipper lang
reisevei til og fra arbeid. I dette ligger det stimulering for at man bosetter seg tilbake i små
lokalsamfunn slik at presset på boliger i større byer forsvinner, i kombinasjon med at byråkratiske
foretak enten i regi av det offentlige eller private forsvinner. I byer vil det stimulere til trivsel ved å
fjerne all kriminalitet, samtid med at man ruster opp både uteområder og sørger for et yrende liv
innen restaurant, bar, severdigheter, musikk, dans, festivaler, osv.
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Generelt skal alle ha mulighet til å utfolde seg i slike ting ved at skatter, avgifter, byråkrati, etc
fjernes for å gi større frihet til å delta i sosiale ting. Med andre ord fritak for avgifter, skatt,
arbeidsgiveravgift, etc innen en del yrker som er viktige for det sosiale.
Personer som har vært på skråplan skal få hjelp til å starte en del type bedrifter hvor de umiddelbart
får starte under frihandelsprinsippet. Dette betyr ingen skatter og avgifter, ingen krav til utdannelse,
ikke regnskap eller byråkrati. Dette gjøres for å gi motivasjon for å bryte mønsteret de har vært i og
gjøre det enklere å bli en del av det produktive samfunnet. Dette vil også kombineres med
behandling for rus problemer og andre bakenforliggende problemer.
Samtidig vil det sprøytes inn penger i alle aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre.
Målet er å bygge ut velferdstilbudene innen hobby, kunst, musikk, drama, håndverk, osv.
Samtidig vil man starte granskning og opprydning i hele det offentlige og politiske apparat.
I dette ligger det at man hjelper de som har vært skadelidende av systemet.
Forsking og utvikling startes også opp fra start. Dette betyr at det vil gis midler for å utvikle alt som
trengs til GDS verksteder, for å sørge for at man kan produsere alt mulig høyteknologisk utstyr i
lokalområdene. Verkstedene skal kunne lage utstyr slik at man lokalt kan lage datamaskiner, TV og
data skjermer, utstyr for å utvinne aluminium fra leire, osv. Men først sørger man for at verkstedene
kan produsere alt som trengs av produksjonsutstyr til hobby, kunst, musikk, drama, håndverk,
velvære osv. Slik flettes det og alt utvikles glidende gjennom de forskjellige fasene.
Sluttfasen ligger i at det ikke er mye som styres fra det politiske på nasjonalt nivå og at velferden
kommer fra lokalsamfunnet og biomassen som hver enkelt genererer. Det er dette som sikrer
velferden til den enkelte som følge av frihandel hvor man har fritt valg av sykebehandling osv.
Siden det ikke er beskyttelse med titler, er det kvalitet på tjenestene som ytes som er det sentrale.
I kombinasjon med at alle kan starte og at det ikke er byråkratiske hindre, sørger dette for at
tjenestene man mottar er av høy standard! Alt av høy-avansert medisinsk utstyr vil være mulig å
produsere for landets GDS verksteder uten at man har fordyrende lisenser, etc.
Dette gjelder for alt avansert utstyr og gjør at man har en helt annen teknologi for å tilrettelegge for
alt som trengs. Vi vil lage de beste medisiner som finnes til selvkost selv.
Målet er at alle skal styre i sitt lokalområde. Dette er mulig når alle eier sin egen bio produksjon og
velferden kommer fra biomassen som hver enkelt innbygger automatisk produserer selv.
Borgerlønnen ligger derfor i at biomasse og energien er likt fordelt for hver norske statsborger fra
man er født. Ved at denne er lik for alle, reguleres velferden i fri handelssystemet automatisk som
følge av folkets vilje og behovmønster. Når dette er på plass vil således hele dagens maktapparat og
velferdssystem tas bort, og gjør at man kun står igjen med en liten nasjonal administrasjon.
REFORMER
Det er behov for å innføre en rekke reformer for å endre samfunnet slik vi ønsker som parti.
Vi vil her presentere en del av reformene i forsøk på å gi et bilde av endringene og hvordan det vil
påvirke samfunnet i Norge og også verden ellers. Dette fletter seg inn i ting vi har tatt opp i vårt
partiprogram så lang og tilføre nye aspekter ved endringene vi ønsker.
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Hovedmålet er å flytte makten ned i lokalsamfunnet. Dette betyr også at hele maktapparat som
styres av regjering og storting idag fjernes. Departement tas bort i sin helhet, mens slik som
Finansdepartementet blir gjort om til Sikring og Velferd Departementet.
Politikere vil i fremtiden ikke ha oppgaver med nasjonal juss, dette betyr at Justisdepartementet
forsvinner. Nasjonal juss vil i utgangspunktet være menneskerettighetene og vår Grunnlov. Ved at
Grunnloven endres slik at lovgivende makt ligger hos lokalsamfunnene, blir behovet for å endre
lovverket fjernet.
Ved at politiet skal ansettes lokalt, fjernes også politidirektoratet.
Dommerstanden skal også ha lokal tilhørighet.
Høyesterett skal ta seg av tvister som måtte oppstå i lokale domstoler, så fremt det går på
menneskerettigheter eller krenkelse av personer.
Ved at velferden skal komme fra biomasse som den enkelte eier produksjonen av, fjernes NAV.
Skatteetaten forsvinner også i forbindelse med at all skatt gjøres på grensepasseringer.
Frihandel gjør at alle tjenester blir gitt profesjonelt som følge av markedsmakten og man fjerner
derfor Helse- og omsorgdepartementet. Energiproduksjonen skal være så høy at det dekker hel
pensjonat med full sykebehandling for hver enkelt, som følge av at medisiner og utstyr er til
selvkost. Markedsmakten i et frihandels system har bedre forståelse for behov enn politikere og gjør
at byråkratiet kan legges ned.
Funksjonene til Helsetilsynet legges til lokalsamfunnet, derfor fjernes også slikt som Helsetilsynet
og en lang rekke byråkratiske innrettinger som ikke fungerer etter hensikten når man ser på
undertrykkelse av befolkningen og beskyttelse av helsepersonell som leger, barnevernansatte,
psykologer, psykiatere, etc.
I dette legges barnevernet ned og man starter heller et system som skal være lokalt og hete
Familiehjelpen. Eneste funksjon vil være å hjelpe alle familier i området.
Dette vil være et varig tjenestebehov som skal driftes og vil ligge under nasjonale
menneskerettigheter som vil pålegge lokalsamfunnet å ivareta familier med barn og unge, slik at
oppvekstvilkårene er høye. Det skal være god avlastning og personer med bakenforliggende
problemer som rusmidler, skal få bistand slik at de kan bo sammen med barna. Med andre ord skal
det tilrettelegges slik at hele familien får hjelp slik at den med rusproblem har størst mulighet til å
bli frisk. Praksisen som har vært ført i Norge er ikke i henhold til menneskerettigheten og holder
ikke mål med tanke på empati og omsorg. Båndene man har i en familie er sterke. Adskillelse og
hersketeknikk som maktapparatet har stått for er skadelig for barna!
Hjelper man familien og avlaster slik at det blir bra, styrker man barna og foreldrene.
Politiet blir endret ved at det er lokal ansettelse og at man forbyr at det dannes fagorganisasjoner
som kan konsolidere makt på nasjonalt nivå. Nasjonal menneskerett vil legge krav til god empati for
de som skal håndtere en del type saker slik som barn og familie, rus, psykisk helse, med mer.
Frihandels systemet skal sørge for at politiet har det tjenestetilbudet man trenger lokalt.
Personlige faktorer er det viktige og ikke skolekarakterer og bevis for utdannelse.
Alle slike ting illustreres i de forskjellige reformene. Norge skal på ingen måte ha anarki.
Målet er at lokalbefolkning bestemmer regelverket i sine områder, samtidig med at det føres en
nasjonal politikk som gjør at kriminalitet i det store og hele vil forsvinne.
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Lokalpolitikere vil ikke har et stort maktapparat bak seg og mulighet for et videre maktspill med de
oppover i systemet. Grunnen ligger i at de som styrer nasjonal politikk ikke har myndighet til å
styre lokal politikk. Videre vil den store variasjonen av lokalsamfunn gjøre slik at et politisk parti
ikke vil være dekkende, da det er lokaldemokratiet som uansett vil styre. Dette fjerner i stor grad
politiske partier da man i stedet har har avstemning i viktige saker for sitt lokalområde.
Nasjonalt vil man heller velge inn fagpersoner og så evaluere jobben de gjør innen den nasjonale
forvaltningen. Politisk skal det ikke være stort å gjøre på nasjonalt nivå.
Nasjonalt er det overvåkning av at alle blir beskyttet av samfunnet i henhold til nasjonale og
internasjonale menneskerettigheter, vern av natur og miljø, samt sikkerhet for nasjonal velferd, som
blir ansvaret til Stortinget og regjeringen. Lokalt driftes militæret som fortsatt vil være underlagt
kongen, men fjernet fra politikkens maktspill.
I dette ligger det også at UD og UDI forsvinner til fordel for en ny militær og diplomatisk retning.
Det vises kort til at diplomatiet ikke har klart å lage verdensfred i løpet av alle de århundre
diplomatiet har eksistert. Frihandel vil derfor ta over ved at det blir fritt å handle med alle land som
følger menneskerettighetene og tilrettelegger slik at justissystemer fungerer og at reiser og opphold
således er trygt uten diplomati.
Land som ikke legger til rette for trygg frihandel vil derfor avskjæres fra all handel og turisme. Med
andre ord fjernes diplomatiet til fordel for frihandel hvor landets borgere forholder seg til frie land,
samtidig med at man nasjonalt overvåker utenrikssituasjonen ved hjelp av journalistikk.
Nasjonal menneskerett vil gi forbud mot handel med land som har undertrykkende regime.
Det vil kun være lovlig å yte gratis humanitær hjelp ovenfor disse landene og gjøres for å beskytte
de svake i de respektive land. Det vises til hvordan markedsmakten har ført til at svake utnyttes av
eliten. Det vil derfor være bedre at vanskeligstilte kommer som flyktninger og får bistand til å starte
GDS verksteder, slik at de kan bygge opp sitt hjemland til å bli gode og trygge land med frihandel.
Dette er strategien for å lage et godt og trygt samfunn uten byråkrati.
Vi viser derfor til de enkelte reformer.
HELSEREFORMEN
Helsereformen vil omfatte en rekke områder som har behov for å omtales separat.
Vi vil her ta for oss en del av hovedpunktene:
BARNEVERNET
Barnevernet fjernes helt som organisasjon og selve virkeområdet til det offentlige endres helt.
Grunnet nedskalering av det offentlige apparat vil alle sies opp. Familiehjelpen som erstatter skal
være i form av lokalt eide veldedige foretak og må følge landets menneskerettigheter som beskytter
familiene like mye som barna.
For å ivareta familier i Norge på best mulig måte, startes Familiehjelpen som et umiddelbart tiltak.
Målet er å gi bistand til alle familier uavhengig av bakenforliggende. Splitting av familier og barn
fra sine foreldre skal aldri skje i statens regi så sant det ikke er vold eller sedelighet som er
bakenforliggende.
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Med andre ord må det være alvorlig kriminalitet bak og være for å beskytte med tanke på brudd på
menneskerettigheter som undertrykkelse, fysisk og psykisk vold, osv i hjemmet.
Dette må dokumenteres med fysiske bevis. For eksempel kan skjulte opptak i hjemmet gjøres av de
skadelidende i familien. Samtidig stilles det høye krav til empati hos de som etterforsker og avgjør i
slike saker. Hovedfokus vil være at foreldre har all makt sammen og hver for seg.
Dette betyr at konkrete fakta må kunne bevises med tekniske bevis eller stamme fra vitne
observasjoner. Disse vitne observasjonene kan ikke gjøres av granskere eller helsepersonell som
bistår familiene, med unntak av voldshandlinger og tilsvarende grove hendelser. Psykologer vil
derfor ikke kunne gjøre noe uten at det foreligger tekniske bevis som legger fundament for det som
skrives i en rapport.
Novelle fortellinger forfattet av psykologer vil derfor ikke være akseptabelt som bevis da dette er
slik det offentlige undertrykker og missbruker sin autoritet i dag.
Hele denne biten av dagens barnevern vil gå under politiet og ha annet krav til personalet.
FAMILIEHJELPEN
I stedet for slik det har vært, skal det gis bistand i form av tilrettelegging med boliger, familieterapi,
rus behandling, avlastning og tilrettelegging og økonomisk bistand slik at både barn og voksene kan
utfolde seg både som familie og som enkeltpersoner.
Man se på tiltak som redusert arbeidstid for familier med små barn opp til 12 års alderen som straks
tiltak. Tiltak for å avlaste foreldrene skal gis, slik at familien kan ha kvalitets tid.
Dette går på en til en tid, slik at barna blir sett og hørt på en god måte i forbindelse med sine
aktiviteter og interesser. Målet er at det skal være likestilling og at barn skal ha tid med begge
foreldre. Det skal tilrettelegges for fritidsinteresser og aktiviteter som binder familiene sammen og
gir gode og trygge oppvekstvilkår.
Til dette vil vi avsette store resurser slik at det blir en klar og tydelig endring i samfunnet.
Kravet til spesiell fagkompetanse vil fjernes for en rekke funksjoner og støttetilbud.
I dette ligger det at man vil ha kontorer hvor familier kan henvende seg for å få hjelp og avlastning.
Man vil så finne personer som bor lokalt og som kan tenke seg å hjelpe til med å tilrettelegge.
Eksempler vil være leksehjelp, kjøring til og fra aktiviteter, handle på butikken, klippe plenen,
pusse opp barnerommet, osv.
Med andre ord snakker man her om bistand for å øke trivselen til familiene med barn, samtidig med
at man avlaster slik at familien får mer og bedre tid sammen. Familiehjelpen skal også ha ansvar for
gjenbruk knyttet til barnefamilier. Det vil derfor tilrettelegges med at man har et åpent lager hvor
man tar imot alt som er nyttig til barnefamilier. Alle i lokalområdet kan så gå hente det de måtte ha
behov for. I områder hvor det kommer inn mye, vil overskudd disponeres til andre områder med
behov.
Fritidsaktiviteter for barn opp til og med 12 år skal være gratis innen de vanlige fritidsaktiviteter.
Dette er noe vi ønsker å prioritere og vi vil innføre dette med en gang dersom vi blir valgt inn.
I dette ligger det at man også får utstyret som trengs til fotball, håndball, korps, kampsport,
hestesport, osv.
Aktiviteter som Go-kart og liknende må lokalsamfunnet eventuelt stå for med utgangspunkt i likhet
for loven. Med andre ord ønsker vi gjerne å bidra til at man har slike fasiliteter i et nærområde, men
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kan ikke dekke så dyre aktiviteter for barn pr dags dato. Hestesport er også en dyr aktivitet og vil ha
restriksjoner. Målet er å bli disponert for aktiviteter og ikke i å bli verdensmester.
Dette betyr at Go-kart kjøring kan gis som enkeltstående velferdstilbud til en barnefamilie som har
behov for en ekstra opplevelse, men ikke på fast basis.
I familier med problemer innen rus, psykisk helse og tilsvarende problemer, vil man tilrettelegge og
sørge for at det blir gitt et profesjonelt og godt behandlingstilbud for hele familien.
Tabuer skal fjernes så det blir mulig å få kartlagt hvor problemene er. Dette gjøres for å få gitt hjelp
mest mulig effektivt. Med andre ord skal man ikke være redd for de som jobber i Familiehjelpen.
Dette betyr at man ser på personer som har vært i en vanskelig situasjon selv som liten, som en
resurs som kan hjelpe de som står i problemene idag. At personer i en vanskelig situasjon skal ha
personer som har mulighet til å forstå de på samme nivå, er ekstremt viktig for å kunne gi god hjelp.
I dette betyr det at man ser bort ifra skolepedagogikken og vil heller se på resursen som ligger i
personerfaringen til den enkelte som skal jobbe i Familiehjelpen. For en person som har vokst opp i
eksempelvis et rus belastet hjem og som ønsker å bedre situasjonen for andre som har det slik, vil
det være mye enklere å få en dialog og kunne sette opp et godt tilbud som hjelper familien.
Samtidig vil man jobbe helhetlig i slike familiesituasjoner og sørge for at alle medisinske behov er
dekket. Avlastning gis slik at det er kvalitets tid når barna er sammen med den med rus problemer.
Det vil åpnes bo kollektiv hvor alle tjenester kan gis til alle døgnets tider og sørge for at barna får en
god oppvekst til tross for at foreldre er belastet med rus eller psykiske problemer.
RUS REFORM OG PERSONER PÅ SKRÅPLAN
Alle innbyggere som har havnet på skråplan skal få en helt annen hjelp og oppfølging.
Man vil gå ut til alle med et lavterskel tilbud for å bistå enten det er rus eller andre
bakenforliggende årsaker.
Målet er å fjerne all kriminalitet ved å heller stimulere til at hver enkelt har det godt.
I Norge skal det være høy levestandard. Dette betyr at det ikke skal oppstå kriminalitet som følge av
rus problemer. Rus problemer skyldes normalt psykisk påkjenning som følge av dårlige opplevelser
en person har hatt i sitt liv. Rusmidler tas for å fjerne de følelsesmessige problemene man sliter
med. Med bakgrunn i dette skal alle med rus problemer få gratis medisinsk hjelp og omfatter de
preparater de måtte være avhengig av for å klare hverdagen.
I denne reformen åpner man for å legalisere kanabis for egenproduksjon, men stenger for
kommersiell drift. Med andre ord har alle lov til å dyrke i eget hjem, men det vil ikke være lovlig
med salg av slike preparater uten at salget går til apotek. Å gi bort eller bytte med andre vil være
helt lovlig. Leger skal kunne foreskrive dette ved milde hode eller muskel smerter. Dette vil da
selges av apotek, slik at det ikke er mulig å tjene penger på dette for kriminelle miljøer.
I dette skjer det en del lovendringer, som følge av at det liberaliseres slik at legetittel ikke trengs for
utskrivning av resepter. Apotek vil også liberaliseres, men det vil legges inn krav i forbindelse med
menneskerettigheter, som pålegger at lokalsamfunnet ivaretar befolkningen på en forsvarlig måte.
Hvordan dette løses i lokalsamfunnet lar vi stå åpent fra nasjonalt nivå, men det vil gis gode forslag
til hvordan det kan løses slik at makten forvaltes på en god måte i lokalsamfunnet.
Knyttet opp mot nasjonale menneskerettigheter, vil hva som gjøres i en persons hjem være opp til
den enkelte så lenge det ikke er til skade for andre. I dette ligger det også dyrking av slike
preparater til eget bruk. På lik linje med våpenlovgivning for å beskytte folket, må også små barn
beskyttes mot å få i seg slikt. Det vil derfor være krav til sikkerhet for all produksjon og
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oppbevaring. 3D printere kan benyttes for å lage våpen, derfor er ansvarlighet og god psykisk helse
hos befolkningen helt avgjørende for å få et godt samfunn. Vårt hovedmål er derfor å sørge for at
befolkningen har god psykisk helse og høy trivsel, slik at teknologi ikke ender opp med å benyttes
feil.
Skader man ikke andre og tar ansvar, er det opp til den enkelte hva man gjør i sitt hjem.
Utenfor hjemmet vil de lokale regler gjelde og de må man innrette seg etter.
Dette omfatter også høy lyd, kraftig lukt og visuell effekt.
Lokalt settes slike regler og må følges selv om det oppstår på egen tomt eller i eget hjem.
Alle som er vanskeligstilte, vil få støttetiltak på lik linje med hva man gjør for barnefamilier.
Ofte er det oppveksten som har gjort at man kommer skjevt ut. For mange kan det også være
sykdom og at man ikke har blitt ivaretatt slik man skulle av helsevesenet i etterkant. Uavhengig vil
det jobbes for å sette opp velferdstilbud som øker trivselen og gir mulighet for at man skal komme
seg ut av situasjonen man er i på en god måte.
For de med boligproblemer vil det tilrettelegges med boliger som et lavterskel tilbud.
Dette betyr at personer med dårlig økonomi eller i en startfase eller liknende også omfattes av dette.
Med andre ord er ikke kriteriet at rus eller slike ting ligger bak. Har man dårlig økonomi og er i en
vanskelig situasjon så skal man få hjelp!
Samtidig vil man forsøke å starte bo kollektiv med forskjellige profiler, slik at personer med felles
interesser og bakgrunn kan få et tilpasset behandlingstilbud. Målet er å tilrettelegge for høy trivsel i
kombinasjon med gruppeterapi og andre behandlingstilbud. I utgangspunktet blir det de som bor der
som driver stedet og bestiller behandlingstilbudene de ønsker. Med andre ord er det terapeut eller
annet personale som blir kastet ut om det ikke fungerer. Personer som ikke fungerer innad i gruppen
vil kunne bortvises av de andre som bor der da det er et lokaldemokrati.
I forbindelse med en granskning av kommisjonen for menneskerettigheter i Europa, ønsker vil man
se på hele denne gruppen, samt granske hele den delen av helsevesenet som har med psykisk
helsevern samt lukkede anstalter.
Erfaringene man får fra dette vil benyttes for å se på bedringer innen behandling av de med sterke
psykiske lidelser og redusert almentilstand. Vi går derfor ikke inn i denne delen i partiprogrammet,
men vil avvente rapporter. Uavhengig er det å anta at det er mye som kan forbedres.
GJENG KRIMINALITET
Som et utgangspunkt er alle som er i gjenger omfattet av lavterskel tilbudet man har omtalt ovenfor.
Dette betyr at medisiner dekkes og at man skal ha gode boforhold, tilrettelagt terapi og annet.
Det som er målet er å få bort all kriminalitet og derfor er det viktig at man spiller med åpne kort.
Vi ønsker derfor at man setter seg ned og finner gode løsninger sammen, slik at alle i Norge får en
bedre helse som følge av at godt samhold.
Vårt mål er å øke trivselen i samfunnet og motivere slik at det er fellesskap og samhold på tvers av
kulturer og miljøer. Dette betyr ikke at vi vil presse folk til å være A4. I stedet vil vi styrke
fellesskapene, samtidig med at vi skaper trygghet ved at man har aksept for andres meninger og
bakgrunn.
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Vi ønsker derfor å tilrettelegge for at MC klubber har lokaler og baner hvor de kan søke samhold
med de med tilsvarende interesser. Politi vil kun passe på trafikken og at medlemmene er greie mot
hverandre og alle andre de møter.
For ungdomsgjenger i byene, vil vi tilrettelegge med velferdstilbud med det fokus å få bort rus
problemer. Målet er å gi glede, mestringsfølelse og trygghet uten bruk av medisinske preparater.
Det vil derfor satses innen en rekke velferdstilbud og aktiviteter som man åpner for at kan gjøres
kostnadsfritt. I dette ligger tilrettelagte turer for rafting, padling, seiling, fjellklatring osv.
Man vil også tilrettelegge slik at de som er flinke eller motiverte, kan starte egen næring hvor de har
sin interesse som yrke. Målet er å legge til rette for et samfunn hvor alle har tid og overskudd
nettopp til å gjøre slike ting. Da trenger man flere muligheter å gå til. Dette betyr at man må ha
steder man kan teste motorsykler, og det betyr at man må har flere som ønsker å ta med en gruppe
på padletur nedover en elv eller rundt øyer på vestlandet.
Det vil også tilrettelegges med egne lokaler hvor man står fritt med tanke på å lage ting, sette opp
show og forestillinger, konkurranser eller liknende. Med andre ord en utvidelse av ungdomsklubber
hvor man får maskiner og utstyr for å kunne være kreative og gjøre artige ting for lokalområdet.
Har man lyst på en skatepark, skal alt kunne lages ved et slikt lokale.
At man derfor setter seg ned og finner gode løsninger sammen er derfor viktig for å kunne
tilrettelegge og sørge for at alle blir vinnere. Dette gir et godt innblikk i vår politiske reform med
tanke på gjeng kriminalitet.
SKOLE REFORM
Det psykososiale er ekstremt viktig for læring. Vi ønsker derfor en storstilt endring av dagens skole
politikk, slik at det tas hensyn til individet, så man kan få positive psykososiale endringer for
samfunnet.
Ved at man liberaliserer skoleplikten slik at det er indre motivasjon og glede over læring som gjør at
man sitter på skolebenken, sørger man for gode læringsmiljøer. Samtidig sørger man for at skolene
har et mye større spekter for hva som læres bort, slik at barn oppsøker skolen for å få kunnskap i
forbindelse med sine prosjekter.
Dette kan man gjøre i langt større grad i et samfunn som har automatisk produksjon av mat og alt
som trengs. Den sosiale sikkerheten man har for overlevelse er så høy, ved at det er mer enn nok
personer som kan stå for automatisering. Dette gjør slik at man ikke har det samme tidspresset på
seg til å bli selvstendig og ha mulighet til å livnære seg selv.
Ved at man benytter denne luksusen slik at skolen liberaliseres med tanke på alder og hvordan man
gjennomfører hele skoleopplegget, sørger man for at læring kommer av motivasjon fra når man
trenger kunnskapen. Dette gjør at de som setter seg ned for å lære, er motiverte.
Fremfor komplekser og motvilje mot skoleinstitusjonene, får man en befolkning som hele tiden
vender tilbake til skolemiljøet når man er klar for ny læring.
Jo mer en person eksponeres for av impulser, jo enklere får man også motivasjon til å bidra.
Ved at man lager et inkluderende samfunn som finner på artige ting i fellesskap, stimuleres det også
til læring, da vi som mennesker motiveres av forbedringspotensial og nysgjerrighet.
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Ved å sørge for at GDS verkstedene er åpne for alle og at barn også eksponeres for teknologi og
muligheten det gir, sørger man for å få motivasjon til læring. Man må bare ta ansvaret for at barn
ikke får tilgang på teknologi alt for enkelt. Skal de lage en hytte i et tre, bør de få små oppgaver som
sørger for at de også lærer andre nyttige ting samtidig og som relateres til skole, og som er for å
sikre kunnskapen i fremtidige generasjoner på alle områder.
Ved at foreldre skal få mye mer fritid, vil stresset i samfunnet avta.
Ved at foreldre blir mer opplagte og ikke har dårlig tid, sørger man for at foreldre automatisk vil ta
mer del i barnas opplæring. Målet er å sveise alle familier mer sammen, ved å legge til rette for at
det gjøres artige ting sammen i hverdagene.
Endringene som kommer i forbindelse med disse tingene, gjør at man nasjonalt kan legge ansvaret
for skole og opplæring ned til lokalsamfunnene. I dette ligger det at man fra nasjonalt hold vil ha et
liberalt skole lovverk knyttet til menneskerettighetene. I dette ligger det heller rettigheter for barn i
forbindelse med oppvekst, mens krav fra det offentlige forsvinner på nasjonalt plan.
I stedet rettes det et krav mot alle lokalsamfunn at det skal være tilrettelagt for undervisning og
opplæring av alle innen alt man ønsker og har forutsetting eller kriteriene for å få opplæring innen.
Avgrensningene går på beskyttelse av samfunnet, slik at ikke alle vet hvordan man lager en
atombombe, eller pålegger å lære en person noe som krever mye forkunnskaper for å kunne ha
mulighet for å forstå. Med andre ord kan man pålegge at det er nok kunnskap hos den som ønsker å
lære en ting. Riktig nok må det være relevant, slik at man ikke kan pålegge kunnskap innen
matematikk for en som ønsker å lære psykologi.
Ved at barna som skal lage hytte i treet må regne ut hvor mange meter planker de trenger og at de
må lage en plantegning, stimuleres det til at de først må lære litt matematikk og kanskje arkitekt
tegninger med CAD for de store. Dette er i så fall noe de må lære på skolen for å få lov til å låne
utstyret og få materialer. Man legger derfor til rette for at interesser og ønsker for å gjøre noe,
oppnås ved at de må lære basiskunnskapen som trengs og som er nyttig å kunne.
Alder legges til grunn for hvor man legger listen for bakgrunnskunnskaper.
På den måten integrerer man skole og interesser fra hverdagen for å motivere til læring.
Ved at foreldre får tid og at man har små og trygge miljøer med motiverte personer og verksteds
utstyr tilgjengelig for alle formål, sørger man for at lokalsamfunnene stimulerer til læring.
Dette gjør også slik at de som ønsker å fordype seg i skole, får ekstremt gode læringsmiljø.
At man har egne GDS verksteder som fungerer som studie og forskningssentre innen store og
viktige tema, er en selvfølge når alle har borgerlønn i form av biomasse som går til GDS verkstedet
som er spesialisert innen enkelte fagområder, eller et større spekter av kunnskap.
Fra disse stedene vil man så kunne kjøpe tilgang til fagkunnskap over Internett baserte løsninger,
slik at alle kunnskapsnivåer og emner også blir dekket i et lite lokalsamfunn.
Foredrag som er spilt inn som nettlæring, vil kunne gi et fundament for en slik skoleopplæring.
Formålet er at hver og en tilegner seg kunnskap man trenger i forbindelse med sine interesser eller
arbeidsoppgaver. Frihandelsprinsippet sørger for at det er fleksibilitet og at det alltid er tilgang på de
tjenester og funksjoner man trenger i samfunnet.
De som jobber med kunst er kunstnere og trenger ikke papirer.
På lik linje med de som forsker og ikke når lenger enn kunnskapen de selv har.
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Begge har de krav til basis kunnskap og dette har de krav på som alt annet de trenger kunnskap om
for å nå sine mål. For begge eksemplene er det motivasjon som danner læringsbehovene og det er
læringsbehovene som samfunnet har ansvaret for å dekke ved å legge til rette for at kunnskapen kan
nås. Skolesystemet til lokalsamfunnene plikter derfor å ha tilgang til all informasjon, og at man som
elev skal få hjelp utenfra, dersom ikke fagkunnskapen er lokalt. Lokalt kan man lage egne regler
men menneskeretten skal overholdes og beskytter mot dårlig opplæringsmiljø eller metoder.
I dette ligger det at man kan ha karakterer, men alt bygger på beste praksis og gjør slik at vitnemål
for skolegang er overflødig. Ved at man ikke har krav til arbeid som en del av menneskeretten, vil
det heller ikke være et ansettelsevern i landets lovgivning. At de som arbeider med en ting får god
opplæring og er skikket til å gjøre arbeidsoppgavene de tilbyr, har lokalsamfunnet ansvaret for i
forbindelse med skole og utdannelse reformen.
Som GDS verksted vil det ikke være lurt å selge energi til en som ønsker å starte en næringsaktivitet
personen ikke er egnet for å håndtere, da det lager problemer for lokalsamfunnet. Man sørger derfor
for at alle som starter en næring lokalt har nødvendige ferdigheter slik at lokalsamfunnet ikke tar
skade fysisk, eller i form av dårlig omtale for dårlig kvalitet og useriøsitet.
Slik sett sørger man for at lokalsamfunnet sørger for å utdanne og ha faglig dyktige personer i
arbeid. Nasjonalt sørger frihandel til at alle funksjoner dekkes i alle lokalsamfunn.
Fordelen med et slikt konsept for opplæring, er at de som skal lære er motiverte.
For trivsel og dynamikken i samfunnet som helhet, er det viktig å sørge for at skole er positivt for
alle. Ved at det er fleksibilitet og ikke et påtvunget industrielt maskineri som dikterer og dreper
motivasjonen, sørger man for at det er læreglede og indre motivasjon som driver samfunnet
fremover. Dette skaper et samfunn i harmoni, da stress og følelsen av å ikke strekke til forsvinner.
Hovedårsaken til NAV problematikken man står ovenfor i dagens samfunn, hvor alt for mange
dropper ut og gir F i samfunnet, ligger i at motivasjonen forsvinner som følge av manglende
mestringsfølelse. At man føler at man ikke strekker til, fører heller til aggresjon mot
læreinstitusjonene og samfunnet som helhet. Denne trenden snur man ved å sørge for at alt kommer
av indre motivasjon fra man er liten og at skolesystem og utdannelse ligger der som en åpen
mulighet når man er klar for ny læring. Da mestrer man en og en ting, og bygger opp
mestringsfølelsen og således motivasjonen til å gå i gang med ny læring.
SYKEHUS OG SYKEHJEM
Som en følge av at vi ønsker frihandel vil vi legge til rette for at alt av offentlige tjenester blir
privatisert, men på en slik måte at alle får et topp tilbud.
Det sentrale ligger i GDS verkstedene og at man vil lage kopier av alt medisinsk utstyr slik at dette
kan produseres til selvkost over hele landet. Dette vil også gjelde medisiner og preparater som
benyttes. Alt skal kunne produseres ved det lokale GDS verkstedet, men man legger opp til
frihandel som gjør at det blir en sund konkurranse i markedet.
Teknisk utstyr til robotisering av helsetjenester er en naturlig del av fremtiden vi møter.
Dette er derfor et satsningsområde for flere sektorer, samt at det også øremerkes penger til dette.
Militæret vil ha et overordnet ansvar i forbindelse med saniteten, som skal ha robotiserte
operasjonsstuer som kan benyttes i både militært, humanitært og ved katastrofer.
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Dette er slikt som man vil få inn i nærområdene slik at alle store offentlige sykehus og sykehjem
kan legges ned, samtidig mens private hjelpes til å starte mindre enheter i lokalområdene.
Helsetilsynet legges ned og det vises ellers til informasjon vedrørende endring av regjeringens
funksjoner og nedlegging av departement. Det vil ikke være tilsyn med private tjenesteytere, men
den norske stat har ansvaret for at menneskerettighetene følges. Landets journalister har ansvaret for
å passe på at det går riktig for seg i forbindelse med all slags tjenesteyting, og det vises til presse
reformen. Nasjonal rett vil kunne legge ned forbud ovenfor enkeltpersoner i å holde på med
næringsaktivitet dersom det drives uetisk eller ikke er i henhold til standard.
Nasjonal menneskerett vil ikke anse retten til å drive næring som en menneskerett for de som ikke
er egnet til det. I stedet er det en menneskerett å få de tjenester og produkter man blir lovet, og at
man ikke utsettes for lureri, svindel eller former for utnytting. Helse sektoren vil ha ekstra strenge
retningslinjer og det vil opereres med lav terskel for å utestenge personer fra all næringsaktivitet,
dersom de ikke tar sitt ansvar på alvor.
Krav til dokumentert utdanning og faglig kompetanse fjernes på nasjonalt nivå.
I stedet vil helsetjenester også gå under best praksis kriteriene. Personer som ikke har fulgt
retningslinjene vil kunne bli erstatningspliktig. I dette ligger det at ledelse ved et sted som tilbyr
medisinsk behandling er ansvarlig for at alle retningslinjer følges og risikerer forbud mot å drive
næring. Konfiskering av utstyr kan også inngå i dette for å dekke skadeerstatning eller sørge for at
praksisen slutter.
For dagens leger, kirurger, etc vil det tilrettelegges slik at de får tilgang på den nyeste teknologien i
forbindelse med at man faser ut offentlig helseforetak. Byråkrati vil forsvinne fra nasjonalt hold,
men pasienter må fortsatt ha en legejournal og dette vil gå inn under nasjonal menneskerett.
Målet er å sørge for at sykehusene er i lokalsamfunnet og vi vil derfor sørge for at alt medisinsk
utstyr kommer på plass ved å gi teknologien til folket.
For alle som trenger medisinsk hjelp, skal det være mulig å bo på et sykehus å motta all form for
hjelp med dekning i den faste biomassen som produseres. Aldershjem skal driftes av biomassen på
lik linje. I dette ligger det at det vil være en konkurranse med å gi høyest livskvalitet til
pleietrengende slik at de og deres familie ønsker å benytte tjenesten.
Det påpekes at den vanlige innbygger i Norge benytter ca 1200 oljeekvivalent pr år, mens
næringslivet med energikrevende industrier benytter 4800 liter pr år. Sykehus drift er på langt nær
ikke så energikrevende. Samtlige i Norge vil ha en borgerlønn på 6000 liter oljeekvivalent pr år.
Det vil ikke være skatter og avgifter, som gjør at de som jobber ved sykehuset vil ha sin faste
borgerlønn pluss lønn for arbeidet ved sykehuset eller pleie institusjonen. Ved at utstyr og medisiner
er til selvkost og normalt vil produseres veldedig av lokale GDS verksteder, har man mulighet til å
gi topp kvalitet på behandlingen innen rammen for borgerlønnen til den enkelte!
Dette betyr at helse tjenestene i landet skal få en langt høyere standard, samtidig med at alle har
sosial sikkerhet som følge av borgerlønn som ytes med fast produksjon av biomasse.

56

FUNKSJONELL MRI
Det vil gjøres en stor satsning innen fMRI for å utvikle denne teknologien innen for et langt spekter
av psykiske lidelser. Målet er å kunne gi diagnose på en enkel måte, samtidig med at man kartlegger
hvordan hele det kjemiske systemet i kroppen påvirker de forskjellige hjernesentra.
Vi vil benytte midler fra pensjonsfondet til denne forskningen.
Ved å få en bedre kartlegging vil man kunne gi en lang bedre behandling innen en rekke
sykdomsbilder. Vi ønsker derfor en storstilt satsning innen fMRI med bruk av kunstig intelligens.
Dette skal kjøres sammen med forskning innen stamcelle terapi.
For alle GDS verksteder, skal det raskt gjøres slik at man kan produsere MRI utstyr, da det har en
rekke anvendelser. Nasjonalt vil man legge inn en del stillinger som vil reguleres av nasjonale
menneskerettigheter, og vil ha krav til god empati. Dette vil gjelde for storting og
regjeringsmedlemmer, dommere, forsvarsadvokater, aktor og fagpersoner som uttaler seg i
forbindelse med viktige saker, enten det er i en rettssak eller av betydning for folket.
Lokalt vil man stå fritt til hvordan man benytter fMRI i tilknytning til lokalt styre og ansettelse av
politi, dommere, etc. Nasjonalt vil det være plikt for de som sitter med ledende stillinger og
posisjoner i det offentlige eller politiske apparat.
Menneskerett vil gjør slik at alle har stemmerett og det er ikke adgang til å blokkere personers
stemmerett som følge av lav eller fraværende empati. Nasjonalt sikres alle lokalsamfunn ved at man
må følge menneskerettighetene og ikke kan overkjøre dette regelverket lokalt. Hvordan man ønsker
å sikre samfunnet er opp til det enkelte lokalsamfunn. Grunnen til at vi ikke setter klare regler, er
fordi vi ikke ønsker å sette premisser som gjør det vanskelig for små samfunn å ha lokalt styre.
Det vi håper er at man velger å benytte denne teknologien til å bedre egen helse ved å tilpasse
aktivitetene man gjør, dersom man har redusert empati. For samfunnet vil det være et helsekrav i
henhold til menneskerettigheter som tilsier at redusert empati eller andre former for skader på
hjernen skal føre til at man har krav på helsehjelp og avlastning.
Empati brist er ofte på grunn av skader relatert til det emosjonelle fra oppvekst eller arbeidsmiljø.
For leger, advokater, dommere, politi, etc er dette en helt vanlig arbeidsskade som påvirker deres
evne til å forstå forskjellen mellom rett og galt. Det beste behandlingstilbudet er mye frisk luft og
ro, slik at man kan få reflektert over det man har opplevd. Stress fra byliv er det verste, da dette
fører til at de ikke får den ro som kreves for å bygge opp hjernen igjen.
Uavhengig ønsker vi å øke kunnskapen og anvendelsen av fMRI og sette fokus på psykisk helse og
hvordan man kan bedre denne ved å tilpasse sin hverdag.
STAMCELLE TERAPI
Vi ønsker at det satses på forskning innen stamcelle terapi og at det utvikles utstyr som kan
produseres av GDS verksteder for å gi behandling med stamceller.
Dette vil vi benytte offentlige midler på.
Omfanget av hva som kan kureres ved hjelp av kroppens opprinnelige DNA struktur øker i takt med
lidelsene man forsøker å behandle ved hjelp av teknologien.
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Forskning viser at stamcelle behandling kan virke ovenfor en rekke fysiske lidelser som menisk
skader, skulder problemer, organ svikt, samt psykiske lidelser som schizofreni, alzheimer,
psykopati, sosiopati, med mer.
Behandling med stamceller er fortsatt i et tidlig stadie, men ser ekstremt lovende ut.
For oss er det derfor viktig å legge til rette for bred forskning og utvikling av produksjonsutstyr som
kan muliggjøre at man kan benytte stamcelle terapi som et lav terskel tilbud. Med andre ord
tilrettelegging for at alt til produksjon skal kunne gjøres av landets GDS verksteder.
PENSJONISTER
Landets pensjonister vil få tilgang på et langt større aktiviteter som en del av den helhetlige
satsningen på trivsel og velvære.
Det vil også være en rekke byråkratiske ting som vil fjernes for pensjonister for å forenkle
hverdagen. Vi ønsker en øyeblikkelig stans av skatteoppgjør og behov for frikort.
I starten vil all produksjon av biomasse gå til å starte opp produksjonen og sørge for at man har
solide GDS verksteder over hele landet. Når makten til biomassen overføres til den enkelte, vil
landets pensjonister få rådighet over biomassen først. Målet for dette vil være å lage en gradvis
overgang hvor omsorgssektoren bygges ut først.
Ved at alle pensjonister vil ha borgerlønn tidlig, legger man til rette for at man får bygget opp både
gode eldresenter og helseforetak i lokalområdene. Målet er at biomassen sprøytes inn i alt som kan
gi et godt helsevesen og støtteapparat for landets eldre. Frihandelsprinsippet gjør slik at gode tilbud
for eldre blir satset på, og gjør at kvaliteten på omsorgen økes.
Samtidig sikres alle pensjonister en fast borgerlønn på lik linje med befolkningen ellers.
Dette betyr at man i fremtiden kan bli pensjonist når man ønsker det og kan gå tilbake til
arbeidslivet igjen når man ønsker. Alt av skatter og avgifter nasjonalt blir fjernet og man slipper alt
av offentlig styr. Pensjonist begrepet vil således endres, da man ikke trenger å søke, men tar et valg
om forpliktelser rundt bruk av egen tid og slutter å jobbe.
Det vil heller ikke være skatter og avgifter så lenge ikke dette er i lokalsamfunnet man bor.
Eneste skatt vil være om man ønsker å bosette seg i utlandet og opprettholde norske rettigheter.
Det vil da bli skatt på alle grensepasserende transaksjoner, samtidig med at man har full forsikring
og tilgang på helsehjelp. Dette vil gå automatisk og man vil ikke ha behov for å planlegge
utenlandsreiser eller opphold i utlandet for annet enn gyldig pass.
Det vises til partiprogrammet ellers og omgjøring av blant annet forsikringsordninger og lokalt
selvstyre generelt.
UFØRE
Ved å sørge for sosial sikkerhet i form av biomasse som borgerlønn, vil man kunne avslutte bruken
av ordet ufør. Alle som er uføre skal få borgerlønn i form av biomasse, på lik linje med alle andre.
Man vil også la denne gruppen få adgang til sin biomasse på et tidlig stadium, på lik linje med
pensjonister. Dette gjøres for å stimulere opp under helse, velvære og omsorg, slik at man får et
bredt spekter av behandlingstilbud.
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Det viktigste er at denne gruppen har optimal behandling og kan komme seg igjen, eller får det
bedre i situasjonen man står. Personer med handikapp skal ha langt større handlingsrom til å styre
sin hverdag og det vil gjøres satsning innen robot teknologi som kan øke bevegelsesfriheten.
Målet er å legge til rette for at alle kan jobber etter mulighet og at det ikke er stor forskjell på å være
i eller uten arbeid. Automatisering og fjerning av byråkrati gjør slik at basis funksjonene blir dekket
uten et statlig apparat. Egenutvikling og glede skal være hovedformål bak alt arbeid.
Alt av søknader og byråkrati vil forsvinne, da man ikke vil ha behov for å bli erklært ufør.
På lik linje med pensjonister, styrer man dette ved hjelp av tjenester man kjøper.
Den enkelte får derfor total frihet til å velge sine tjenester fra et fritt marked.
Man vil også ha krav på egen eid bolig, eller kan velge å bo på et behandlingssted som har alt
inkludert.
Ved hjelp av frihandel og at alle har biomasse produksjon, sørges det for et stor og variert tilbud
som ivaretar alle uføre og fremtidige uføre, før dagens offentlige helsetilbud fases ut.
Ved at premissene for hele arbeidslivet endres, endres også premissene i forbindelse med uførhet.
Dynamikken i familier og tilknytninger ellers, endres som følge av at jobbmarkedene endres.
Totalt sett vil dette føre til en lang rekke positive effekter for alle som er uføre, da omsorgspersoner
man kjenner vil ha tid til å gi omsorg. Dette vil åpne for en rekke former for tilpassinger.
Ved at skolesystemet endres i henhold til skole reformen, vil barnefamilier enklere kunne bosette
seg i utlandet for perioder eller på permanent basis, samtidig med at man opprettholder norske
rettigheter i forbindelse med uførhet eller annen behandling. Dette vil ikke være behov for
søknader, da dette vil følge prinsippet med at man skatter av utenlands transaksjoner.
Som norsk borger vil retten til norske rettigheter kunne forsvinne dersom man begynner å jobbe i
utlandet eller har annen inntekt fra andre land. Egne retningslinjer vil lages for dette, slik at
systemet ikke misbrukes for at enkelte skal forsøke å karre til seg mest mulig ved å tjene penger
utenlands, mens man sparer opp alt i Norge. Målet er høy livs standard for alle og godt samhold.
Dette får man ved at det er sunn handel og et yrende liv som er tilpasset alle.
Det er dette som blir den største oppgaven til alle i samfunnet. Samtidig er målet at det ikke er noe å
hente på å ha dobbel energiproduksjon. Alt som idag er luksus skal kunne oppnås av alle som følge
av at man gjør automatisering og robotteknologi tilgjengelig for alle i lokalsamfunnet.
Systemet vi ønsker, forenkler alt da man tar bort alt byråkrati og setter rammene for et robust
frihandelsmarked som skaper samhold og trivsel i lokalsamfunnet.
For de som blir uføre eller er uføre betyr dette at alt blir enklere, samtidig med at livskvaliteten
økes. Sosial sikkerhet får man som følge av at det er lokale forpliktelser ovenfor alle som bor i
området og gjør at alle vil bli ivaretatt på en god måte.
STORTING OG REGJERINGS REFORM
Vi ønsker at makten til regjering og storting blir redusert til fordel for lokal styringsrett.
I dette ligger det en styrking av lokaldemokratiet, slik at viktige avgjørelser fattes av befolkningen
lokalt. Samtidig åpnes det for frihandel hvor landes politikere mister makten til å ilegge skatter og
avgifter nasjonalt. Slik myndighet ilegge lokalsamfunnene for å ivareta velferden ut fra lokale
behov.
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Funksjoner som politi, domstol, sykehus, helseklinikker, aldershjem, skoler, barnehager, osv.
Vil derfor legges under lokaldemokratiet. Det aller meste vil privatiseres, slik at det ikke er et
nasjonalt offentlig byråkrati. Landets borgere vil heller handle i et frihandels system hvor de
bestemmer slike rammer lokalt.
Landets innbyggere får således makten tilbake og vil styre ved hjelp av markedsmakt hvor
frihandels systemet er gjeldende og politikere ikke kan gripe inn nasjonalt for å lage stengsler.
Lokalbefolkningen vil stå fritt til hvordan de ønsker å organisere det offentlige apparatet i sitt
område. Dette betyr at de kan velge å leie inn tjenester fra de rundt, eller starte egne foretak som
lønner de ansatte som trengs for å ivareta sikkerheten og velferden.
Fordelen med dette er at man ikke får et tunggrodd system hvor man har politikere som skal krangle
på nasjonalt nivå, for å sette folket i et A4 format.
Ser man at ting fungerer godt et sted, vil man raskt kunne endre dette lokalt selv.
Samtidig er det nærliggende at man ansetter engasjerte personer som bor lokalt, slik at tjenestene
blir gode og innbyggerne har trygghet i hverdagen.
Dette gjør slik at man kan skjære ned på alt byråkrati.
Vi har derfor en rekke reformer som går på å fjerne behovet for politisk styring av de norske
markeder.
REFORM NORGES LOVER
Vi ønsker en rekke endringer i dagens lovverk for å skalere ned hele byråkratiet, samtidig med at
man sørger for at trivsel og samholdet økes i befolkingen.
Det viktige er å fjerne regler om tilsyn og overformynderi fra stat og kommune, samtidig med at det
settes klare regler som beskytter naturen og velferden til mennesker og dyr.
For å klare dette vil det gjøres store endringer med tanke på politikk, næringsliv, byggesaker,
sertifiseringer, godkjenningsordninger, løyver, forbruker rettigheter osv.
Primært skal forbrukeren beskyttes ved at de som yter tjenester må ha høy standard, samtidig med
at lovgivningen forenkles for tjenesteyter. I dette ligger det at krav om sertifiseringer vil bortfalle til
fordel for at man må følge «beste praksis».
Innen bank og finans vil vi også endre lovverket for å beskytte befolkingen fra gjeldsproblemer.
I dette ligger det å blokkere for å ta rente på lån, samtidig som man gjør bolig til en
menneskerettighet som samfunnet er ansvarlig for.
BESKYTTELSE AV DEMOKRATIET
For å trygge demokratiet ønsker vi å gjøre mange endringer i lov og regelverket.
De viktigste går på forebyggende tiltak i forbindelse med at man øker trivselen i samfunnet og gir
folket mer råderett over seg selv. Ved at landets innbyggere får mulighet til å ha en mindre
stressende hverdag, legger man premissene for et samfunn i harmoni.

60

Lov og regelverket vil måtte endres gradvis, samtidig med at man også retter opp samfunnet innen
områder som har blitt sviktet av rettsstaten slik den er i dag.
Eksempelvis vil vi tydeliggjøre ytringsfriheten, innføre krav om god empati for viktige stillinger og
funksjoner, styrke rettsstaten ved at politi ikke skal henlegge saker, øke handlingsfriheten og
selvråde retten til landets borgere, sette stengsler for økonomisk utnytting av personer og samfunn,
lovfeste hjelpe og støtteordninger til rus avhengige, med mer.
FUNKSJONELL MRI
For alle viktige posisjoner ønsker vi å innføre et krav om god empati, på lik linje med god vandel.
Avklaring av empati skal gjøres ved hjelp av funksjonell MRI, eller andre metoder som sikkert og
effektivt kan avklare om en person har god empati.
Denne endringen i stillingskravet vil gjelde en hver form for organisering og titulering man gjør i
samfunnet som følge av at man skalerer ned stordrift, til fordel for lokaldemokrati.
Vi fører her opp en del posisjoner og områder vi mener må ha et slikt krav:
-Representanter for regjering og storting
-Partiledelse for partier som får støtte av offentlige midler.
Gjelder lokalt, kommunalt, fylkeskommunalt, og nasjonalt.
-Regjeringsadvokater, riksadvokater, fylkesmenn, sivilombudsmann, ordførere, rådmenn,
kommunale sjefer, med mer.
Kravet vil gjelde alle ansatte med innvirkning på saker som behandles.
I dette ligger det også at sekretærer må ha god empati slik at ikke problemsaker havner bakerst i
arkivet, men heller hastebehandles eller får et innsyn av en journalist.
-Alle dommere i alle rettsinstanser.
Unntak vil gjøres for grove saker for å skjerme dommere med god empati.
Dette betyr at voldsforbrytelser, insest, terror, osv med klar dokumentasjon for skyld, vil kunne
dømmes av dagens dommere. Er det tvil om skyld, må dommere med god empati avgjøre
skyldspørsmålet basert på faktisk dokumentasjon som kan avklare dette.
Mange av de ovennevnte stillinger vil bortfalle fra samfunnet på permanent basis.
Frem til stillingene fases ut, vil det øyeblikkelig settes krav til god empati og at denne attesteres ved
hjelp av fMRI.
REFORMER DEPARTEMENTER
Vi vil nå vise en del av reformene som er aktuelt for departementene og for hva politikere i
regjering og Storting skal ha som arbeidsområder.
MILJØVERN OG REGULERING AV OMRÅDER
Vi ønsker at Regjering skal ha det overordnede ansvaret for å godkjenne utbygging av nye områder.
Primært ønsker vi at naturen bevares og at skoger tilbakeføres til urskog. Stortinget vil derfor ha
som oppgave å fremlegge gode løsninger som regjeringen kan iverksette eller håndheve.
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Historiske bygg og lokalsamfunn med gamle hus må ivaretas, slik at kulturarven blir bevart.
Støtte vil gis for å tilbakeføre kystsamfunn og andre lokalsamfunn som har forfalt, og det vil skje
lovendringer som hjelper de som ønsker å bevare slike bygg og samfunn med å oppnå dette.
Vern av severdigheter og kultur er en menneskerett for fremtidige generasjoner.
Samtidig ønsker vi at bebodde områder får lokal styringsrett og at landets innbyggere får større
råderett over engen grunn.
Vi ønsker derfor å endre lovverket slik at de som bor med tilsyn til et sted, får større myndighet til å
bestemme hva som er i orden. Dette gjør at man i områder kan bli enige om retningen man ønsker
for arkitekturen, samtidig med at man i andre områder gir full råderett til den enkelte så fremt man
ikke endrer bygningstype. Med bygningstype vises det eksempelvis til at bolighus endres til
boligblokk. Det viktige er at man ikke bygger ut over det som er normalt i området.
Primært skal man kunne bygge et hus uten å søke, så lenge det bygges på en boligtomt og man
følger de faste kriteriene i området. Ønsker man å rive og bygge ny bolig, skal dette også kunne
gjøres uten søknad så lenge man følger kriteriene for området. Ombygninger som ikke endrer bolig
ut over områdets normale praksis kan også gjøres uten søknad. Dette betyr at man kan bygge en
ekstra etasje, så lenge man ikke bygger høyere enn hva reglene for området setter føring for.
I dette ligger det at man ikke trenger ansvarshavende, men er ansvarlig for kvaliteten på det man
gjør selv og lovligheten av prosjektet. Det smarte vil alltid være å høre om ting er i orden for
naboen.
Lokaldemokratiet vil ha som oppgave å løse dette til det beste for alle, slik at man har fastsatte
regler i bebygde områder.
Man skal forsøke å bevare historien til et sted ved at de som bor i området føler tilhørighet til stedet
slik det er enten i form av kultur eller funksjonalitet. Er man uenig i politikken som føres med tanke
på boliger i et område, kan man heller flytte til et område som passer behovene man har.
I områder hvor det ikke eksisterer bebyggelse, vil man se på skadene det vil ha for naturen og for
opplevelsen av fri natur i området. Er det behov for å ha flere bebodde områder, vil man forsøke å
finne områder hvor dette kan gjøres uten store inngrep.
Søker en gruppe personer om å bygge i en avsidesliggende fjellside som vender mot havet og
utformer boligene slik at det kun er vinduer som synes, skal man kunne åpne for slike prosjekter.
Forutsetningen ligger i at man ikke bygger veier eller gjør annen skade på naturen. En liten marina i
en bukt tilknyttet dette vil også være i orden. Slikt vil bli enklere når person droner tar over for
biler, og boliger er selvforsynte med energi og har automatisk renovasjon. Da åpner det for at man
kan bygge fornuftig på steder, så lenge det ikke er til sjenanse for dyr og turgåere som må kunne få
bevege seg i store områder uten merkbar sivilisasjon.
Med bakgrunn i dette ønsker vi å endre dagens lovverk slik at landets innbyggere får slike friheter i
forbindelse med boligbygging, rehabilitering og fornying, samtidig med at staten har ansvar for
bevilgning og omregulering av områder.
POLITI DIREKTORATET
Politidirektoratet vil legges ned og makten delegeres til lokalsamfunnet.
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LOKALT POLITI OG RETTSAPPARAT.
Politiet og rettsapparatet skal ha en lokal forankring og ansettes av lokalområdet.
Dette innebærer at lokalbefolkning får større mulighet til å påvirke resursbruken i sitt område,
samtidig med at man også har overordnede nasjonal tilsynsordninger man kan henvende seg til ved
uenigheter om rettspraksisen.
Ved at staten ikke lenger sitter på pengebingen, vil det være mulig for staten å passer på at
menneskerettighetene følges i Norge. Problemet som har vært er at det har bygget seg opp høye
maktposisjoner i det offentlige etater. Sentraliseringen som har vært de senere år har ført til at etater
som NAV og politi ikke har bakkekontakt med folket. Alt styres av sjefene på toppen og er påvirket
av at landets dommere og politiske ledere har funnet ut at de skal støtte hverandre, fremfor å utføre
de oppgavene de er gitt av folket. Man har endt opp med et system som bærer preg av at bukken har
eid hele havresekken. Derfor slaktes bukken og havren gis til folket slik at man kan få velstand.
Ved at landets befolkning får pengebingen i form av at de produserer all energi som trengs for å
drive landet, har de makten. At politiet blir lokalt ansatt er derfor viktig for lokaldemokratiet.
Ved at landets nasjonale politikere har ansvar for at menneskerettighetene følges i hele landet, i
kombinasjon med at det ikke er et nasjonalt maktapparat, slipper man faren ved at det bygges opp
aristokratiske samarbeid i nasjonal ledelse.
Målet er å tilrette legge slik at overgrep og undertrykkelse ikke finner sted innen justis systemet.
Som en menneskerettighet vil det derfor innføres krav til god empati innen en del stillinger som har
med politi og rettssystem å gjøre. Dette betyr at enkelte stillinger vil få et slikt nasjonalt krav og er
for å beskytte folket. Samtidig vil ansettelser foregå lokalt.
Vi ønsker at politiet skal skilles fra hverandre i langt større grad, men dette håndteres også lokalt.
Vi håper at frihandel og fri konkurranse kan føre til at man har spesialkompetanse med tanke på
hvilke tjenestepersoner som rykker ut til de enkelte oppdrag.
Med andre ord ønsker man at psykisk helsevern, barn og familie, vold og drap, trafikk og
alminnelig lov og orden, ulykker og naturkatastrofer, osv håndteres av tjenestepersoner med riktig
spiss kompetanse. Barn og familie vil normalt gå under Familiehjelpen.
Som en følge av at de nasjonale lovene for blant annet arbeidsmiljø forsvinner, er det ikke et
ansettelsevern. Dette vil også gjelde politibetjenter, som i utgangspunktet kan bli sakt opp på dagen
av sin lokalbefolkning.
Menneskeretten går på at man skal ha en energiproduksjon som gjør at man kan ha et godt liv uten å
jobbe. Personer som ikke er flinke i sitt yrke, vil derfor kunne sies opp på dagen uten advarsel.
Dette kan eventuelt reguleres lokalt med lokal lovgivning, men nasjonalt vil det ikke være et slikt
regelverk. Dette går begge veier og gjør at alt er preget av frihandel og at man må være i stand til å
samarbeide lokalt og ha rettferdighet slik at det skapes samhold. Menneskeretten går ikke på at man
har krav på en jobb man ikke er egnet til, men legger vekt på at tjenesten man yter i sitt arbeide
overholder forventningene til mottakere.
For polititjenestene betyr dette at man må ha god kompetanse på det man rykker ut til, slik at det
ikke blir lokal misnøye. Premissene i samfunnet er anderledes ved at man endrer dynamikken.
Politiet er en tjeneste for å beskytte folket mot kriminalitet og problemer, da må man også sitte igjen
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med den følelsen som følge av tjenesten man mottar i sitt lokalområde. At man derfor sørger for å
ha spisskompetanse innen sitt område er derfor viktig.
Mye av det som omfattes av politiarbeidet i dag, er underlagt helsehjelp og mye av kriminaliteten vi
er belastet med i dag blir borte som følge av omleggingen som gjøres. Vinningsforbrytelser
forsvinner da det ikke er særlig å hente på det. Alle har sosial sikkerhet og det er ingen
gjeldsproblemer slik vi endrer samfunnet.
Dersom det ikke er et lokalt byråkrati, vil man primært stå for trafikk bøter og passe på at alle ferdes
på en god og trygg måte. Ved at man sørger for et friere boligmarked, vil de som liker å feste være i
party områder, mens de som normalt ringer fordi det spilles musikk etter 23.00 vil bo fredelig.
Ved fokus på psykisk helse og alle andre tiltak som gjøres for å senke stress og øke trivsel,
forsvinner mye av voldsforbrytelsene. Som en klar følge av dette er det en langt lavere
administrasjon knyttet til polititjenesten, som i langt større grad vil konsentrere seg om at alt skjer
etter regelboka for området man er satt til å vokte.
Målet er at det skal være gode forhold på alle arbeidsplasser og i tjenestene folket mottar.
Da må det være adgang til å ta vekk de som ikke fungerer, samtidig med at man sørger for å legge
til rette slik at det blir et godt miljø både i og utenfor den enkelte arbeidsplass.
For alt politipersonell betyr dette at ting vil være veldig annerledes fra idag.
Det viser også hvorfor det er behov for spesialkompetanse. Det naturlige er at en som har med
ulykker å gjøre, også er dyktig innen medisin og førstehjelp. Droner kan sørge for vei dirigering.
Slik endrer man samfunnet for å få bedre tjenester, samtidig med at man sørger for at alle jobber
lokalt og i langt mindre enn 8 timer 5 dager i uken. Målet er at politiet bor i samme «gata», slik
målet er for alle andre som jobber. Arbeidsplassen skal være lokalt forankret.
Lokaldemokratiet kan bestemme om det skal være automatiske trafikkontroller.
Bøter og forelegg vil gå til å dekke lokal administrasjonsutgifter og velferdstiltak.
Med andre ord fjernes også slik lovgivning fra den nasjonale og innbyggere i hvert lokalsamfunn
får bestemme selv. Nasjonalt vil man bare se om det er urimelige bøter som gis og man vil kunne
avvise bøter som er uetiske. Et vist samsvar og bakkekontakt med omverdenen er derfor nødvendig
i et hvert område. Dette går også på fartsgrenser og regelverk ellers.
Svindel håndteres nasjonalt da det er overgrep mot andre. Urimelige bøter og straffer fra et
lokalområde med sære regler, vil bli sett på som svindel uavhengig om det er et lokalt flertall som
har forsøkt å være smarte i fellesskap. Hinder for fri ferdsel vil ikke være lovlig for annet enn på
privat eid grunn som ikke regnes som friområder slik som strender, fjell, skog og utmark.
Å sette fartsgrense gjennom et område alt for lavt vil være et hinder for fri ferdsel, dersom det ikke
er fornuft bak det. Systemet legger opp til at man er fornuftig i sitt lokalområde og at nasjonale
myndigheter trer inn dersom det er mangelvare.
Lokaldemokratiet vil kunne bestemme om det skal være video overvåkning for å unngå kriminalitet
på offentlige områder. Nasjonalt vil man ikke ha lovgivning for slike ting og dette åpner for at man
kan benytte automatiske systemer for å holde kjente kriminelle unna sitt område.
Dette vil kunne gjelde for personer med besøksforbud mot innbyggere i et område.
Målet er et ting skal være godt og sikkert for alle som overholder samfunnets spilleregler.
Det vises her til endringene av lovverket som åpner for at man kan utestenge person fra samfunnet
64

ved at de må holde seg innen for egne områder, for de som nekter behandlingstilbud for
adferdsproblemer som fører til samfunnsproblemer. At automatiske overvåkning passer på slikt er
en selvfølge. Samtidig vil menneskerett underlagt nasjonalt lovverk, stenge for at informasjon fra
lokalområde forlater lokalområdet.
Det vil være forbudt å utlevere informasjon om egne innbyggere også med tanke på IP adresser osv.
Alle har krav om vern av sin identitet! Deling av personinformasjon med andre lokalsamfunn vil
derfor være straffbar, så lenge det ikke ligger kriminalitet bak. For alle innbyggere er det viktig at
ingen misbruker informasjonen. Regler for når man kan se på informasjon fra automatisk
overvåking vil derfor være underlagt nasjonal menneskerett.
Ved at et datasystem fanger opp et lovbrudd, vil det være aksept for at politi ser på opptaket.
Skal man gå gjennom et opptak for å se etter hvem som kan være skyldig, vil det være et vern som
ivaretar alle som kan avdekkes på opptaket uten å ha hatt befatning med lovbruddet. Egne lover vil
regulere dette og være underlagt nasjonal menneskerett. Et slikt lovverk vil ikke gjelde for opptak
gjort på privat område. Her er det eier som er enerådende og opptak kan ikke kreves av lokalt politi.
Nasjonal rettssak må føres og menneskerettigheter legges til grunn.
Dommere med høy empati vil derfor avklare hver sak ut fra fornuftig tankegang.
Lokalområdet vil få adgang til å utvise personer som ødelegger og skader atmosfæren som er i
området. Personer som er truende ovenfor enkeltpersoner eller generelt oppfører seg ufint i
samfunnet, skal derfor kunne utvises fra området i kombinasjon med at de gis bolig og helsehjelp et
annet sted. Dette er oppgaver som politiet måtte kunne håndtere på en god måte for å dempe
konflikter og heller legge til rette for at man kan håndtere internt og heller få løst opp i problemene.
Saker som dette må avklares av dommer som har god empati og kan gjøre avveide avgjørelser.
Det vil vektlegges faktiske bevis, fremfor vitnemål dersom det er motstridende forklaringer.
Målet er null visjon for kriminalitet. Det vil derfor utvikles egne politi droner som kan benyttes av
lokalsamfunnet og polititjenesten i området. Målet er at disse skal kunne rykke ut og stoppe
kriminelle ved hjelp av effektive verktøy. Ved at droner er plassert rundt i området, vil man kunne
ha full oversikt over en situasjon i løpet av kort tid. Dette er en del av satsningen for GDS
verkstedene og vil være noe man skal kunne lage selv om man ønsker.
Droner slik som dette vil være verktøy som lokalbefolkning vil kunne ta stilling til om de skal ha i
sitt område. Man må ta i betraktning av at politikken vi ønsker å føre, uansett vil sørge for at veldig
mye kriminalitet som skjer i dagens samfunn vil forsvinne av seg selv. Ved at rus avhengige og
andre vanskeligstilte i landet får den hjelpen de burde fått og fokuset flyttes fra grådighet og over til
trivsel, legger man til rette for et samfunn i harmoni.
Kriminelle og vanskeligstilte fra EU og EØS land får lov til å lage utstyret de trenger for å starte
GDS verksteder i sine hjemland. Uavhengig vil droner raskt sørge for at de blir stoppet og at Norge
ikke er et attraktivt sted for kriminalitet.
Politireformen vil i hovedsak gå på at lokaldemokrat får makten til å bestemme over politiet og alt
som har med relevant lovgivning i sitt lokalområde. Samtidig vil prosessen med å lage passe store
lokale samfunn i stor grad styres av folket selv. Det viktigste vil være at det ikke er større enn at
befolkningen har kontroll og føler at de sitter med makten og har det slik de ønsker det i sitt
område.
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At det er frihandel gjør slik at man i by områder kan ha små eller store områder, ettersom behov for
ansettelse av politi og annet støtteapparat tilsier det. Det viktige er at de som bor i et hvert område
får møtt sine behov. Samarbeid mellom små lokale steder i en by eller på landet, er derfor nyttig for
å få alle tjenester man trenger. De som er dyktige i en politistilling vil derfor ha sikker jobb,
samtidig med at befolkningen har en god polititjeneste tilpasset sitt nærområde.
REGJERINGEN
Vi ønsker at hele nåværende regjeringen skal granskes av kommisjonæren for menneskerettigheter i
Europa. Skyldige skal stilles for Riksrett og dømmes i henhold til landets lovgivning.
Samtidig ønsker vi å gjøre endinger som skalerer ned omfanget av fremtidige regjeringer.
Vi vil selvfølgelig forholde oss til Grunnlovens § 12.
Dette betyr at vi vil forsøke å innordne Norge til å kunne styres av en statsminister og 7 andre
medlemmer i fremtidige regjeringer. Med andre ord er det et stort byråkrati som skal bort og dette
omfatter Justisdepartementet som har hatt ansvaret for lovverket.
Politikk er et maktspill som ikke bør ha tilgang på lovverket på nasjonalt plan og derfor ønsker vi å
endre politikeres adgang til å innføre nasjonale lover som danner grunnlag for byråkrati og
beskyttelse av lobby virksomheters nærings interesser!
Grunnloven og menneskerettighetene er de viktigste lovene på nasjonalt nivå i dagens
høyteknologiske samfunn. Vi vil derfor jobbe for å avvikle alle lover som gir et stort offentlig og
politisk byråkrati, til fordel for klare nasjonale lover og regler som gir gode og trygge forhold for
landets innbyggere.
STORTINGET
Antallet medlemmer i Stortinget ønskes ikke endret og Stortinget vil ha den samme funksjonen som
i dag.
Samtidig vil vi se på muligheten for at man velger personer fremfor partier i forbindelse med
regjering og stortingsvalg. Dette vil sørge for at man ikke får homogene grupper som hjernevasker
hverandre og lager maktspill eller står for kameraderi.
Grunnloven legger føring for dagens Regjering og Stortingsvalg.
Problemet med kameraderi i partiene og maktspillet som foregår innad i partiene, gjør slik at
undertrykkelse i kommunene benyttes i et kynisk politisk spill på nasjonalt nivå. Dette er forhold
som man ønsker at granskingskommisjonen undersøker nøye, når hele det politiske systemet i
Norge granskes.
Basert på denne utredningen vil man vurdere å endre valgene slik at man velger personer fremfor
partier, i en kombinasjon med at kommunene skaleres ned og makten gis til lokalområdene.
Primært ønsker vi å avvikle systemet med profesjonelle politikere, da samfunnet vil ha det best ved
at folket er samstemte om de lokale føringer og retningslinjer.
Ved å sørge for at det er stor variasjon mellom de som velges inn til Stortinget, sørger man for at det
ikke kan bygges opp store fraksjoner som holder sammen som følge av parti politiske spill.
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Stortinget sitter med Kontroll og konstitusjonskomiteen og skal passe på at blant annet
menneskerettighetene overholdes av landets regjering. Politisk maktspill har gjort slik at dette ikke
fungerer og man må se på forbud for nasjonale politiske partier i tilknytting til Kontroll og
konstitusjonskomiteen.
I henhold til Grunnloven skal man kunne danne politiske partier, fagorganisasjoner osv.
Ved at makten overføres ned i lokalsamfunnene og alle innbyggere får råderett over egen biomasse
og annen energi, samt at denne er likt fordelt, åpner man for å si at det vil være bedre for folket om
politiske partier og fagforeninger forbys. Problemet er at disse politiske instrumentene konsoliderer
makt, og makten skal ligge hos folket og ikke slike innretninger. En endring av Grunnloven kan
derfor være aktuelt for å sørge for at politiske partier ikke skal klare å undertrykke folket igjen.
Ved endring av Grunnloven på dette området, vil vi gi folket et eget valg for å avklare om man skal
endre kursen. Alternativer vil derfor utredes og folket vil få avgjøre i sin helhet, når granskning av
dagens politiske system er ferdigstilt.
JUSTISDEPARTEMENTET
Vi ønsker at Justisdepartementet granskes for brudd på menneskerettighetene, undertrykkelse av
befolkning og høyforræderi i tilknytting til en rekke forhold.
Som følge av situasjonen ønsker vi å legge ned Justisdepartementet og heller lage et eget lov
departement som tar for seg alle lovendringer som må gjøres, for å få Norge over til å være et
frihandelsmarked som styres under frihandelsprinsippet.
Det påpekes at et demokrati egentlig skal ha frihandel.
Politisk har det blitt laget et byråkrati og ført til dagens styringsform som undertrykker landets
befolkning.
For å bevege landet tilbake mot et rent demokrati hvor man har fjernet byråkratiet, vil man derfor
overføre lov myndigheten til lokaldemokratiet. Nasjonalt vil det kun være menneskerett som skal
håndteres og dette har ikke Justisdepartementet hatt forståelse for og holdes borte fra endringsfasen.
MAKTEN FLYTTES TIL FOLKET
Under styring av oss vil hovedoppgaven for Lovdepartementet være å legge til rette for at
justismakten flyttes ned til folket. Dette skal gjøres ved at byråkratiet fjernes og at makten til å
endre lover uten betydning for menneskerettigheter, nasjonal sikkerhet og naturvern gis til
lokaldemokratiet. Dette vil være det mest omfattende prosjektene som vi vil ta tak i, da lovverket
flettes inn i alle områder av dagens samfunn.
FRIHANDEL
Vi vil jobbe aktivt for at Grunnlovens § 110 blir opprettholdt på en god måte og vil sørge for at alle
kan ha gode og trygge jobber i lokalområdet.
Det viktigste tiltaket for å fjerne byråkratiet er ved å åpne for frihandel som sørger for at det ikke er
lovfestede sperrer for handelstanden. Med andre ord fjernes toll, mva, gebyrer, skatter og avgifter i
kombinasjon med at man opphever patentlovgivning og beskyttelsesmekanismer som beskyttede
titler, sertifiseringer og godkjenninger. Bokføring forsvinner og statistisk sentralbyrå legges ned.
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Dette innebærer selvfølgelig en stor ned skalering av fremtidige regjeringers virkeområder og parti
politiske funksjoner.
Ved at man har åpnet for frihandel i kombinasjon med at man gir folket tilgang på høyteknologiske
verksteder lokalt, vil de som mister sine arbeidsplasser i byråkratiet ha mulighet til å skape sine
engene arbeidsplasser på en enkel måte. Uavhengig vil de ha fast inntekt i form av egenprodusert
bioenergi, som sørger for høy velferd på tross av en overgang til andre yrker. Dette betyr at
politikere vil ha samme lønn og kan diskutere og kverulere med hverandre uten at det er behov for
mediedekning eller utgjør forskjell for folket ellers. De kan eventuelt starte å gjøre nyttige ting for
samfunnet.
Lovgivning som sørger for at store bedrifter og mektige personer får levert rikdommen på et sølvfat,
fjernes for å få bukt med grådighetskulturen man har fått. Dette betyr at beskyttelsesmekanismer
som godkjenningorgan, lisenser, osv skal bort, til fordel for frihandel hvor lokalsamfunnet får
makten til å styre regelverket for lokale bedrifter, sysselsetting og velferd.
Forbrukermakten og lovgiving for næringsliv skjer lokalt, mens svindel og uærlighet håndteres
nasjonalt og regnes som brudd på menneskerettigheter da det er krenkelse av andre.
LOKALT STYRE I GDS VERKSTEDER
Vi ønsker å lage et eget lov system som gjør at GDS verksteder får styringsrett innen lokale
områder. Dette vil kreve nøye planlegging, slik at alle i Norge kommer godt ut av det, ved at det er
demokratisk oppbygd. Dette innebærer at man har frihet til å melde seg inn og ut av et lokalt GDS
verksted, eller starte et lokalt GDS verksted selv hvor man bruker biomassen slik man ønsker.
Samtidig legges det føring for utbygning av området og adgangen til å starte bedrifter som påvirker
utearealene. Dette må avklares i fellesskap med alle som bor i området slik at man har kjøreregler
for hva som er iorden lokalt. Man opererer med flere nivåer av veldedige GDS verksteder, hvor et
GDS verksted kan ligge under et større i samme område. På aldershjemmet kan man derfor ha et lite
GDS verksted for de kreative beboere, som så er underlagt et større i området.
Lokaldemokratiet og den enkeltes ønske for forvaltning av egen biomasse, danner rammene for det
enkelte lokalsamfunn. Dette gir fleksibilitet og sørger også for at det blir en politisk konkurranse i å
lage gode lover og regler for lokalområdene, slik at man kan nærme seg Kardemomme By juridisk
sett. Frihandel gjør slik at alle som er tilsluttet et lokalt GDS verksted kan gå sammen om å kjøpe de
tjenester de trenger. Man kan også velge å ha GDS verkstedet under et annet GDS verksted som
man har laget gode avtaler med. Slik fungerer kjeden for frihandel og lokaldemokratiet opp til det
nivået man må ha for å ha alle funksjoner dekket i sitt lokalområde.
Teknologien gjør slik at man en dag vil kunne ha alle funksjoner som robotisert kirurgisk
operasjonsstue i sitt eget hjem og automatisk matproduksjon med tilberedning og servering.
Behovet for at alle har det slik er nok marginal, men likefullt skal samfunnet være skalerbart, ved at
frihandel sørger for den sosiale sikkerheten og at alle har dekket de behov de trenger lokalt.
Med andre ord åpnes det for at man alltid søker til den mest optimale samfunnsstrukturen og det er
de enkeltes behov som setter føringen ved at de er markedsmakten.
Dette betyr at kommuner, fylkeskommuner og regioner fases ut og man blir et rike med frihandel og
lokalt selvstyre basert på lokaldemokrati i form av engasjement og sosialt samhold.
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BORGERLØNN
Alle skal ha et lovpålagt eierskap til energiproduksjon i form av at alle innbyggere skal ha fysisk
eierskap i bioreaktorer.
Disse bioreaktorene skal man fritt kunne flytte enten til et annet GDS verksted man blir medlem av,
eller hjem til seg selv for de som ønsker å være uavhengig. Lovhjemmelen vil legges under
Grunnloven, som vil legge føring for at alle har krav på eierskap til lik produksjon av biomasse og
selv har full styringsrett over denne.
Samtidig forbys produksjon av energi for bedrifter eller i tilknytning til næring på nasjonalt plan.
Dette sørger for en konkurranse i lokalsamfunnene om å gi god omsorg i kombinasjon med at man
har gode rammer for næringslivet og sørger for høy trivsel slik at man har energiproduksjonen som
trengs for å drive lokalsamfunnet. Det vil ikke settes et øvre tak for energiproduksjonen, men det
settes et krav til at energiproduksjonen skal være lik for alle innbyggere.
Velferden vil styres ut fra energiproduksjonen og gjør at alle har samme borgerlønn.
Ønsker alle å øke velferden, økes antall bioreaktorer som hver og en har slik at borgerlønnen er lik.
Dette vil føre til lavere energipris for næringslivet og produksjonen vil gå opp slik at velferden øker
som følge av at frihandelssystemet vil justere produkt og tjenestepriser.
Blir arbeidskraft for helsetjenester og andre person relaterte tjenester for høy, økes energiprisene til
næringen for å sørge for sosial sikkerhet. Dette kan derfor reguleres ut fra behovet folket mener de
har. Nasjonalt vil man derfor sette rammene for hvor mye biomasse hver innbygger skal produsere.
Dette gjør slik at man kan ha en utjevning ovenfor andre land man samarbeider med og således ha
en lik sosial sikkerhet og velferd som.
Dette legger til rette for reise og opplevelser for alle på kryss og tvers i alle områder og land som er
med på ordningen, og gjør at borgerlønnen gir mulighet for å utfolde seg innen alle land som følger
frihandelssystemet.
GJELDSSLAVERI
Vi er imot dagens system hvor alt for mange ender opp som gjeldsoffer.
Målet er å komme til en situasjon hvor man ikke har gjeldsofre i Norge.
Dette skal vi uansett løse i løpet av første regjeringsperiode dersom vi får med oss flertallet i Norge
for å gjøre endringer.
Vårt syn på banknæringen er at det har blitt laget en kynisk drift som har utnyttet befolkningen
generelt. Kynismen ligger i at samfunnet setter personer i en dårlig situasjon som følge av
samfunnets dynamikk hvor man er nødt til å ha arbeide og bo dyrt.
Ved at det hele tiden har vært fokus på sentralisering, skapes det alt for høye boligpriser.
Ser man på eierinteressen til Schibsted som styrer det meste av media fokus som påvirker
befolkningen, ser man at banker og finans er store aktører! Disse ligger igjen og styrer mye av
lobby næringen mot politikere og sørger for sentralisering og kjøpepress slik at boliger øker i pris
og folket låner opp til pipa. Vi anser presse og politikere for helt sentrale i bankenes spill!
Banknæringen har blitt beskyttet ved kriser, samtidig med at det er ført en politikk som legger
grunnlaget for at befolkningen må ha høy gjeld. I stedet for å gi folket hjelp på en god måte med og
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legge til rette for kapitalen som arbeidere har, utnyttes andres behov til fordel for bank og
finansnæringen.
Filosofien i dette går langt dypere enn den overflaten man normalt har hatt i politikken hvor man
avskriver seg ansvar. At Norge ligger på toppen når det gjelder å ha belånt hus og hjem, er som
følge av politikken som er ført i landet av de politiske partier.
Det oppfordres derfor til filosofering over hvordan banknæringen undertrykker og skader
samfunnet. Faktumet man må se på er at de med masse penger, sørger for en politikk hvor alt
sentraliseres. Makten bygges opp i høyere og høyere posisjoner, samtidig med at sentraliseringen
sørger for høye boligpriser i områder med arbeid. Unnskyldningen er å spare penger, men faktumet
er at hele arbeiderklassen sitter med skyhøy gjeld, samtidig med at eliten serverer seg skyhøy lønn.
For å få en slutt på gjelds slaveriet i Norge, ønsker vi å sette av 2 000 milliarder fra oljefondet som
øremerkes for å fjerne gjelds slaveri i Norge. Denne summen skal settes av for å bygge bolig til alle
som idag er på leiemarkedet, i en kombinasjon med at man kjøper boliger som er for salg.
Videre ønsker vi å slette all boliggjeld knyttet til primærbolig innen normale verdier.
De som sitter på mange boliger eller alt for dyre boliger, får ingen hjelp med sin gjeld og kan heller
selge om de ønsker å være gjeldfrie.
Bedrifter får heller ingen bistand til å bli kvitt gjeld.
Tidligere er det gitt støttepakker til banknæringen i kriser og resultatet er helt tydelig at det er de på
toppen som har karret til seg denne rikdommen. Beviset for dette ser man i hvor mye rikdom som
har gått til den generelle befolkningen og hvor mye som har gått til de med mye penger fra før.
I tiden etter bank krakket har de rike blitt rikere og de fattige blitt fattigere. Derfor vurderer vi å
endre litt lovverk og sørge for at folket blir gjeldfrie.
FORBUD MOT Å SETTE ANDRE I GJELD
Vi ønsker å beskytte befolkningen mot at personer setter seg i gjeld, da vi anser gjeld som en form
for slaveri og fengsel. Dette betyr at lån med rente forbys og at man lager lover som gjør at banker
og finansinstitusjoner ikke har adgang til å kreve pengene tilbake dersom de er befengt med rente.
På motsatt side vil alle ha mulighet til å kreve tilbake penger fra næringslivet som inkluderer banker
og finansinstitusjoner.
Til gjengjeld vil vi lage et lovverk som gjør at landets innbyggere har krav på egen eid bolig med
god standard. Dette vil løses ved at GDS verksteder som ønsker flere innbyggere i sitt område,
sørger for å bygge boliger som tiltrekker seg andre. Ved at biomassen foredles av det lokale GDS
verkstedet, sørger man for at det genereres penger eller energi for å gi velferdstilbudene i området.
Lokalt vil man styre regel og lovverket for hva som skal være dekket av sosiale tjenester som
tannlege, legetjenester, osv. Alle vil ha biomasse, samtidig med at man gjør hele helsesektoren
rimeligere som følge av frihandel. Det vises her til helsereformen.
Det vil derfor følges med på at alle har sosial sikkerhet og at det ikke oppstår forhold med
helsetjenestene som gjør at personer må settes i gjeld eller stå uten et tilbud.
Målet for å fjerne gjeld er for å beskytte landets befolkning og gi lavere stress i hverdagen.
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ENDRING AV BOLIGMØNSTER
Totalt sett ønsker vi en del endringer innen bolig utbygging og bruken av næringstomter og
næringsbygg. Dette går blant annet på at all produksjon ønskes flyttet under bakken, slik at mest
mulig natur blir vernet. Lokalsamfunnene skal styrkes, mens byråkrati og alt som har med regnskap
og papirmølle fjernes. Dette vil endre bybildet ved at stress går ned da behovet for arbeid synker,
samtidig med at trivsel går opp som følge av at byen vil preges av sosiale aktiviteter.
I forbindelse med utvikling av ny teknologi, har vi satt av midler til utvikling av automatisering
innen bolig bygging. Det eksisterer alt 3D printere som lager bygg i betong.
Vi ønsker å se på slike alternativer i forbindelse med GDS verkstedene, og i tilknytning til at alle
skal ha et godt sted å bo uten gjeld.
Samtidig ønskes en satsning på turisthytter og utbygging av rekreasjon boliger som er åpne for alles
bruk. Slike rekreasjons boliger ønsker vi spredd over hele landet i tilknytting til GDS verksteder.
Fordelen av at de drives av GDS verksteder, ligger i at lokalbefolkning forvalter rekreasjons
boligene.
Dette gjør slik at lokalbefolkningen kan legge en føring for blant annet turisme i sitt nærområde.
Man kan derfor legge opp til å ha stor turisme og legge forholdene til rette for dette i fellesskap,
eller velge å ha rolige og stille omgivelser.
Det nærliggende er at man flytter til det type område som man trives i og kan ha sin arbeidsplass
ved. Dette gjør slik at man blir med i et fellesskap hvor man treffer mange andre med sine
interesser. Å få besøk av andre som kommer langveis fra, vil også bli enklere da samfunnet har lagt
til rette for det ved å oppføre rekreasjon boliger.
At dette systemet skiller seg ut fra dagens system er helt klart.
Vårt mål er at alle skal trives best mulig og at man forbedrer området man bor i ved en form for
dugnad hvor man forvalter energien fra bioenergi. Lokalstyret forvalter biomassen så lenge alle er
enige og ikke tar ut sin andel for å produsere selv. Dette er lokaldemokratiet i et nøtteskall, men det
omsluttes av frihandel som gjør at hele markedet rundt seg er et åpent marked! Videre har man et
ansvar for at alle som er medlemmer og ikke sitter i styret, skal være sosialt sikret. Sitter alle i styret
og er myndige, trenger man ikke ha sosial sikkerhet. Men da står man også utenfor hele det sosiale
sikkerhetsnettet. Dette åpner for en helt annen form for boligplanlegging.
Vi bygger mot en fremtid hvor alle får den samme rikdommen fra fornybar energi ved at alle får
produsert så mye energi som trengs for at man har det slik man ønsker det.
Roboter og kjemiske prosesser trenger energi som kan hentes ut fra fornybar energi.
Dette betyr at man hver eneste dag får mer resurser som kan forvaltes for å få det bedre.
Eneste kriteriet er at all energien skal fordeles likt mellom alle på kloden så det er likhet og man kan
gå mot en fremtid uten krig og elendighet. Energi som produseres for å lage utstyr til veldedighet vil
ikke medregnes. Dette legger til rette for at man raskt kan bygge opp velstand over hele kloden.
At man finner gode måter å få en slutt på gjeldsslaveri er en viktig bit å løse for å oppnå velferd for
alle. Det kan gjøres radikalt ved at befolkningen sier at nok er nok ved en avstemning og så kutte
trådene, eller det kan skje ved en tilnærming hvor man setter seg ned med bank og finansnæringen
for å se på gode løsninger for å få en slutt på problemet.
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At Norge sitter på tusener av milliarder mens det er innbyggere som sliter fra måned til måned på
grunn av høye lån og strømregninger, anser vi som undertrykkelse av sårbare personer med familier.
At dette skal avsluttes er for oss høyt prioritert. Som nevnt ønsker vi sette av 2000 milliarder fra
oljefondet for å få en bukt med problemet raskt. Man sørger således for sikkerheten de som
eventuelt mister sinn inntekt i en overgangsfase.
Ingen skal miste sin bolig som følge av gjeldsproblemer og en overgang til et bedre samfunn.
Gjelden skal bort og betyr at dagens NAV ordning vil kunne fungere for alle, frem til man har
borgerlønn. Ved å delta i sitt lokale GDS verksted har man raskt biodrivstoff og alt annet man
trenger for å komme seg over i yrker man virkelig trives med.
Ved å ha avsatt såpass av oljefondets midler, er det rom for å sikre hverdagen til alle som er tynget
av gjeld i dag. Likevel vil vi jobbe for en fornuftig og ansvarlig bruk av resursene, slik at alle
kommer best mulig ut av det og pengene blir benyttet mest effektivt for samfunnets beste.
Utjevning er det beste slik vi ser det, men da må pengene forvaltes slik at man får et samfunn hvor
alle har det bra sammen. Det er et samfunn i ro, harmoni og glede som er hoved fokuset!
SERTIFIKATER
Som et utgangspunkt skal alle type sertifikater fjernes fra nasjonal lovgivning.
Av hensyn til sikkerhet i forbindelse med transport er det likevel behov for å beskytte folket fra
farene det er med transportmidlene.
For biler ønsker vi å ha samme type sertifikat ordning som idag, men legger til rette for at det ikke
er behov for førekort klasse B i fremtiden. Vi ønsker en egen bil klasse som er fritatt fra normalt
sertifikat ved at de maks kan holde fartsgrensen som er på den aktuelle veistrekningen.
Samtidig skal det være alkoholsperre og en del annet sikkerhetsutstyr som vil være påbudt, slik som
innskrenket akselerasjon. Det vil også være et miljøkrav som stenger for avgasser annet enn vann.
Bilen skal ha automatgir.
Opplæringen for denne klasse bil vil tilrettelegges med dataspill for at unge kan lære seg
kjøremønsteret og regler, for så å ta obligatorisk kjøring i simulator. Simulatorer skal plasseres ut i
alle nærområder, slik at dette sertifikatet kan tas gratis fra man er 15 år.
For trafikksikkerhet og miljø vil denne løsningen være bedre enn moped og lett motorsykkel, da
skadepotensiale er høyere med disse. Dagens tekniske løsninger med bremse assistanse og andre
funksjoner for å unngå ulykker, er heller ikke teknisk mulig på to hjulinger.
I Norge er bil mer praktisk enn to hjulinger som følge av vintersesongen. Ungdommen vil ha
mulighet til å komme seg rundt også om vinteren og fartsgrensen vil følges slik at man unngår køer
og irritasjon. Videre vil GPS ordning sørge for at fartsgrenser ikke kan brytes.
Ved at man beholder høye priser på tradisjonelt sertifikat, sørger man for å få et annet segment av
biler på veien, som sørger for høyere trygghet for alle. Samtidig ønsker vi at det kommer flere baner
for bilsport og ønsker at biler med ubegrenset hastighet i fremste rekke er banebiler og ikke
nyttekjøretøy ute i det vanlige trafikkbildet.
Ved at man legger om samfunnet til å ha mye mer fritid og borgerlønn i kombinasjon med frihandel,
legges også fundamentet for at flere har tid og råd til å holde på med bilsport. Dette gjør det mindre
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belastende å innskrenke friheten på veinettet til fordel for trygghet, da man har gode alternativer for
å kunne utfolde seg med biler ellers.
Det er et mål at GDS verksteder skal kunne 3D printe slike biler som kan kjøres fra 15 års alderen.
Man har idag plast som er sterkere enn stål og som kan lede strøm. Dette åpner for 3D printing av
karosseri med elektrisk system, slik at bare batteri, motor, lys, vinduer, seter, etc må installeres.
Ved å benytter beste praksis modellen, benyttes de beste delene til en hver tid. Dette vil også gjelde
utskiftning av deler etter kjørelengde. Slik får man trygge og sikre biler til selvkost og fjerner
behovet for godkjenninger og andre ordninger som skaper byråkrati idag.
Samtidig legger det fundamentet for god resirkulering, da datasystemene vet hvordan de skal tas fra
hverandre og splitte de forskjellige plasttypene som benyttes. Dette gjør at resirkulering kan gjøres
automatisk når bilene når en vis alder. Led lys og annet med lang holdbarhet vil kunne gjengbrukes,
mens resten resirkuleres eller benyttes til energiproduksjon. Plasten blir uansett laget av alger som
alle produserer, og har derfor ekstrem lav kostnad. Ved at bilene printes med den fargen de skal ha,
trengs det ikke lakkering og annen behandling man må ha idag.
Det vil legges opp til biler i mange segmenter som følger prinsippet om GPS styrt toppfart og
regulering for akselerasjon, slik at alle behov nås for familier og bedrifter. Trekkraft er ikke et
hinder, men hvor fort man kommer opp i en hastighet legger føring for om man trenger et sertifikat
klasse B.
Ved at kostnaden blir ekstremt lav for bilholdet, sørger man for at bilparken hele tiden er moderne
og tilpasset med den nyeste teknologi for å gi en trygg trafikk.
Man tar ikke bort rettighetene fra de som ønsker å ha biler slik som idag.
Kostnadene vil selvfølgelig være langt høyere, selv om også prisnivået for vanlige biler vil gå
betraktelig ned som følge av at alle skatter og avgifter fjernes. Lokal overvåkning for å sørge for at
lokalområdene har trygghet, vil med stor sannsynlighet gjøre slik at det er på bilbanene man drar for
å vise frem Go-bilen og ha det gøy med andre.
LOKAL SKATTEPOLITIKK
Lovverket vil sørge for at det er lokaldemokratiet som bestemmer «skattesatsen» i området, i form
av hvor mye av den produserte biomassen som tilfaller velferdsordningene man har lokalt.
Foredlingen av biomassen foregår ved de veldedige GDS verkstedene.
Hva GDS verkstedet skal produsere veldedig for sine innbyggere er lokalpolitikk som begrenses av
hvor mye biomasse man har til rådighet. Dette styres ut av medlems tall.
Dette gir en form for konkurranse mellom GDS verkstedene på å yte høy velferd og gode
boligvilkår for sine innbyggere, samtidig med at alle som bor der har stemmerett og gjør at hver og
en legger en føring for hvordan man vil ha det.
Hvert GDS verksted vil kunne lage egne lover og regler for sitt område, men alt skal være i henhold
til internasjonal menneskerett. Ønsker man et byråkrati lokalt kan man lage dette, men det vil ikke
være mulig å innføre byråkrati i den nasjonale lovgivningen.
Politikken lokalt vil derfor dreie seg om energi pris til lokale bedrifter da man ønsker å fjerne det
nasjonale strømnettet i forbindelse med at man tilbakefører landets elver i sine naturlige løp.
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Videre kan biomasse foredles til et enormt spekter av råvarer som kan benyttes til produksjon og
således selges til både lokale og eksterne produsenter.
Dette gjør slik at lokalsamfunnet kan satse på forskjellige områder og lage sine egne kulturer og
særpreg, i kombinasjon med at det er politikk. Satser man lokalt på kunst innen keramikk, porselen,
osv, så benyttes biomassen til energi for å drive produksjonen man har, samtid med at man sørger
for fornuftig forvaltning slik at man har høy velferd med tanke på helsevesen og andre tjenester.
Lovgivningen vil selvfølgelig kun gjelde egne GDS medlemmer, samtidig med at man ikke kan
igangsette overvåkning eller liknende uten at det er en lokal aksept for dette og i samråd med
flertallet i området.
PRESSESTØTTE
I demokratier gis det pressestøtte for at pressen skal passe på at det ikke begås overgrep mot
befolkningen. Vær Varsom-plakatens viktigste punkter er de 5 første punktene som går på å dekke
overgrep mot egen sivilbefolkning.
I Norge fungerer ikke dette slik systemet er per dags dato.
Går man til media for å få hjelp i forbindelse med overgrep av det offentlige får man ikke svar.
Uoffisielt får man beskjeder som går på at journalister ikke vil dekke overgrep på grunn av fare for
reduksjon av pressestøtten. Videre kommer det også frem om at journalister ikke ønsker å bruke tid
på det, da redaksjonene normalt ikke tar imot slike nyhetssaker, dette gjør slik at freelance
journalister ikke tar på seg gravejournalistikk da de vil stå uten inntekt.
Dette gjelder spesielt i forbindelse med barnevernssaker.
Med bakgrunn i slike forhold ønsker vi en full granskning av pressen i Norge.
Dette vil vi at kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa skal foreta i forbindelse med en
helhetlig granskning av det offentlige. Dersom det avdekkes at det har vært en systematisk
tildekning av overgrep, ønsker vi å holde pressen som har mottatt pressestøtte medansvarlig for
overgrepene. I dette ligger det straffeansvar for sjefs redaktører og inndragning av verdier i likhet av
hva man gjør i forbindelse med organisert kriminalitet.
PRESSESTØTTE REFORMEN
Uavhengig ønsker vi en full reform med tanke på hvordan pressestøtten skal fungere.
Pressestøtten har opprinnelse i tiden før det var lovlig med reklameinntekt for aviser og annen
media. Ved at pressen i dag har inntekter fra kommersielle aktører er det ekstremt vanskelig å
avklare om pressen har økonomiske interesser som påvirker nyhetene som presenteres.
Det viktigste med offentlig pressestøte er å sørge for at det ikke skjer overgrep i landet.
Vi ønsker derfor opprettelse av et transparent web basert nyhets fora som kun tar for seg lovbrudd
og overgrep mot befolkningen. I tilknytning til dette vil det være et åpent register hvor man
anonymt kan legge inn henvendelse for å få bistand fra journalist i sitt område.
I stedet for at pressestøtte går til store nyhetsredaksjoner, skal pressestøte gå uavkortet til freelance
journalister som skal ta alle innrapporterte saker fra sitt område. Sakene skal så publiseres i et
reklamefritt miljø på web løsningen man har opprettet.
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Videre ønsker vi en lovendring som gjør at det alltid skal være økonomiske rammer for å dekke alle
overgrep som rapporteres inn. Politikere vil ikke ha adgang til å innskrenke støtten så lenge det ikke
er 100 prosents dekning for å håndtere urett enten lokalt eller nasjonalt.
Ved å omlegge pressestøtten slik, vil man sørge for at støtten ikke kan misbrukes og man vil ha et
langt bedre presse verktøy for å beskytte befolkningen.
Målet er å ha samme økonomiske ramme som idag, men at tiden til journalistene i størst mulig grad
skal gå på å dekke kultur, underholdning og andre hyggelige men nyttige hendelser i nærområdet.
Et overordnet mål for journalistikken skal være å lage et godt samhold i befolkningen og at dette
flettes inn i GDS politikken.
Uavhengig vil det bli kuttet tvert i pengestøtten til landets såkalte nyhetsredaksjoner som har vært
med å føre befolkningen bak lyset. Pressestøte vil gå under lovverket for menneskerettighet.
ÅNDSVERKLOVEN
Lovverk for kopibeskyttelse av musikk og programmer skal kun gjelde for kommersiell drift.
All bruk utenfor kommersiell drift skal med andre ord være lovlig både med tanke på deling,
modifisering og bruk.
Opptreden med beskyttet materiale på lokale sammenkomster skal også være i orden så lenge det
ikke gjøres aktivt for å tjene penger på andres verk. Det betyr at musikere ikke kan dra rundt å spille
populære sanger eller ha en rekke konserter med det samme innholdet, hvor de selv ikke er
innehavere av materiellet. Samtidig ønsker man å oppmuntre til samarbeid mellom musikere slik at
man har fleksibilitet og enkelt gjør at andre kan benytte sine verk i kommersiell sammenheng.
Tanken er at man lager en enkel app for lisensiering, slik at andre kan benytte verket på live
konserter til en fornuftig penge.
Samtidig åpnes det for å lage egne versjoner som gir et annet preg, uten at det vil være mulig å
støtte seg på åndsverkloven slik musikkindustrien gjør med sine søksmål i dag. Likevel skal det da
gis kreditt til den som lagde originalen.
Formålet er å få slutt på juridisk flisespikkeri og misbruk av det juridiske system.
Har man tilført et verk en ny dimensjon, er det et nytt verk enten det er innen kunst, film, musikk,
eller tilsvarende.
OVERBLIKK KRIMINALITET - NASJONAL LOVGIVNING
Lovverket skal endres slik at rus avhengige får hjelp og ikke straffes.
Det vises til rus reformen som vil lovhjemles under nasjonale menneskerettigheter, samt til
finansieringen som vil ligge under Sikring og velferd departementet.
Den nasjonale lovreformen vil også sikre velferden og styrke rettighetene til personer med sykdom
enten det er fysisk eller psykisk, slik at de får en bedre hverdag tilpasset den enkelte.
Dette gjøres ved at vanskeligstilte har lov-beskyttelse i form av nasjonal menneskerett som står over
lovverket og regler laget i lokaldemokratiene. Med andre ord er det et eget sikringssystem av
velferden, mens man stimulerer til at alt skal ivaretas lokalt ved at det skaper arbeid i et
frihandelsmarked.
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I et velferdssamfunn må det være tydelig at det også er høy velferd for vanskeligstilte.
Dette skal avspeiles i omsorgen de mottar av samfunnet og vil gå som menneskerettigheter i Norsk
lovgivning på nasjonalt plan.
Straffeloven må revideres slik at overflødige paragrafer med virkning for skatt, toll, narkotika,
regnskapsførsel og byråkrati, osv, forsvinner. Tilbake skal man primært stå med straffereaksjoner
for lovbrudd på rikets sikkerhet, svindel, vold, drap og sedelighet. Straff vil være i form av pålagt
terapi og bortvising fra siviliserte områder. Bruk av fengsler skal fases ut.
Til gjengjeld må man lage et lovverk som sørger for at skatt betales når penger og varer sendes eller
brukes utenfor landets grenser. Det vises her til skattereformen som omtales under omgjøringen av
Finansdepartementet.
Det vil også komme en lang rekke andre lovendringer for å sørge for at byråkrati og overformynderi
forsvinner, samt sørge for at man får et godt samfunn hvor det ikke er misnøye og grobunn for
konflikter.
Vårt viktigste mål vil være å sørge for harmoni mellom alle uansett folkeslag, religion og annen
bakgrunn. Ved at lokaldemokratiet får styringsrett over lover som ikke krenker
menneskerettighetene, legger man et viktig fundament for å lage gode og trygge lokalsamfunn for
alle. Kulturer vil derfor komme mer tydelig frem i lokalsamfunnene og gjør at man vil kunne
tiltrekke seg turisme og nye innbyggere med bakgrunn i særpreget man har laget lokalt.
Dette åpner også for at en bygd kan avskjære seg fra alle rundt og stenge grensene, så lenge de ikke
krenker menneskerettighetene til sine innbyggere. Vi håper selvfølgelig at man ikke gjør dette, da vi
håper at alle er med å lage et inkluderende samfunn hvor man jobber for samhold og at alle har
gode opplevelser i sin hverdag.
KRIMINALITET
Ved å sørge for at alle har egen produksjon av biomasse som fundament for egen inntekt, forsvinner
en lang rekke type vinningsforbrytelser i samfunnet da alle har trygghet for sin fremtid.
Ved at man sørger for en stor energiproduksjon i kombinasjon med at alt automatiseres, blir luksus
tilgjengelig på en helt ny måte.
Alle vil kunne produsere seg en fin bil, da den gamle kan resirkuleres lokalt og en ny produseres av
råvarene fra den gamle kun ved bruk av bioenergi. Ved hjelp av biomasse og billig grønn kjemi, kan
man automatisk lage alt som trengs til en sykkel i materialer som karbonfiber, polykarbonat, etc.
Dette vil også smitte over på luksus segmenter slik som båter og annen luksus, men lokalt legger
man opp til utleie så det ikke er behov for å ta seg av vedlikehold, oppbevaring, etc.
Sluttresultatet er at såkalt hvitsnipp kriminalitet faller bort, da alle i større grad har mulighet til å
oppleve eller oppnå det man ønsker av luksus. Skatteunndragelse vil kun være mulig dersom man
forsøker å føre varer, tjenester eller penger ut av landet på ulovlig vis. Målet er å sørge for at alle
har det så bra at ingen ser på det som aktuelt, da man uansett har det bra.
Ved at rus avhengige får behandling som også inneholder de medikamentene de er avhengig av for å
kunne håndtere hverdagen, forsvinner gjeng kriminalitet, smugling og en rekke former for
kriminelle aktiviteter.
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Bedrede oppvekstvilkår som følge av en satsning på avlastning og tilrettelegging for familier, vil
sørge for at man får endret samfunnet i en retning som gir harmoni i alle familier.
Ved at stresset for å lykkes forsvinner, forsvinner aggresjon og gjør at familievold og andre
voldshandlinger vil gå markant ned.
Kontraktsrett vil følge de vanlige prinsipper, men ved at man ikke kan ta opp gjeld sørger man for at
mye komplikasjoner forsvinner. I praksis gjør det slik at man normalt sett må ha et ferdig produkt
for å selge det. Dette gjør slik at man ikke kjøper ting usett, samtidig med at investorer får begrenset
sine muligheter. For investorer betyr det at akser forsvinner da dette er gjeldsbrev til en bedrift.
At man går sammen om å kjøpe eller lage en ting er problemfritt og ansvaret ligger på de som gjør
dette i fellesskap. Med andre ord slipper man mye saker i det offentlige system i form av tvister,
tinglysning av pant, gjelds register, konkursregistre, osv.
Velger man å lage et eget byråkratisk system i et lokalsamfunn som åpner for lån, kan man
selvfølgelig gjøre det lokalt, men nasjonal lovgivning vil være førende med tanke på
menneskerettigheter. B2B vil ikke tas av nasjonal lovgivning, men må støtte seg på lokal lovgivning
og er derfor en lokal utgift med tanke på rettstvister. Dette gjøres for å ha minimal politisk
administrasjon på nasjonalt nivå og overlater heller slike rettstvister til de som ønsker å ha et
byråkratisk lokalsamfunn.
Likevel vil det oppstå kriminalitet som må håndteres og dette vil dekkes av det nasjonale
rettssystemet, som også vil legge lokal lovgivning til grunn i sine tolkninger, men ha fokus på
fornuftig bruk av menneskerettighetene og individets rett.
Alt som går på krenkelse av andre skal gå under lovgivning underlagt menneskerett.
I denne kategorien ligger vold, drap, svindel og alle former for krenkelse av en annen person eller
bedrift. B2B under samme lovgivning i et lokalsamfunn vil ikke dekkes så fremt det ikke er klar
svindel eller grove hendelser som krever fengselstraff.
Alt som går på krenkelse av den Norske stat vil gå under lovverket for Nasjonal sikkerhet.
Videre vil man ta for seg saker fra lokale områder, dersom dette ikke er løst ved hjelp av de vanlige
spillereglene i lokalområdet. Med andre ord dersom det er tvist i forbindelse med avgjørelsene rundt
straffbare handlinger.
I dette ligger det at det kan være lov å røyke hasj innen et område, mens det er forbudt et annet sted.
Skulle det oppstå en tvist som følge av at det er laget en lov som forbyr en person å være påvirket,
vil det potensielt kunne oppstå en tvist som følge av at THC blir lagret i kroppen.
I slike tvister vil det nasjonale systemet ta over, dersom det ikke lar seg gjøre å løse dette lokalt.
Primært bør lovverkene være liberale med tanke på at alle skal ha rett til å gjøre det de ønsker privat
så lenge det ikke går ut over andre. Regler for oppførsel og hva som er lovlig uten for hjemmet vil
gå på det kulturelle man mener er akseptabelt i området. Det er her man setter lovgivning for om
rusmidler er akseptabelt, om det kan være natteliv i barer, stengetid for alkoholservering, konserter
på helligdager, søndagsåpne butikker, osv. Lokalbefolkningen vil være ansvarlig for at det er trygt
og at man har politi og annet til å håndheve loven og medisinsk hjelp ved fyll og skader, etc.
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Menneskerettighetene som går på at man kan bevege seg det man ønsker, gjør slik at man kan være
der det passer seg med tanke på alle slike ting. Man må derfor innordne seg etter de lokale
spillereglene for hva som er akseptabelt og er der man trives.
Vi ønsker det slik da det er feil at folk skal benytte politikk for å bestemme over hvordan andre skal
ha det og hva de skal gjøre med sine liv. Ved at man overlater disse tingene til lokalsamfunnet,
slipper man å ta nasjonale debatter på samfunnets bekosting for å avklare overformynderi av
myndige personer. Filosofi egner seg best i rolige omgivelser. Et samfunn som åpner for at det er
rolig mange steder og litt galskap andre steder, gjør at man kan utfolde seg slik man ønsker og ta
lærdom av det.
Skades noen i fylla på et sted hvor alkohol og fest er akseptert, skal skade også utredes og
behandles for dette lokalområdets regning, dersom alkoholen er den bakenforliggende årsaken for
skaden.
Lokalt settes hastighetsgrenser på det lokale trafikknettet og eventuelt hovedveier dersom disse går
gjennom tett bebygde strøk eller forbi skoler og andre knutepunkt i lokalsamfunnet.
Fartsgrensene må likevel være innenfor en vis nasjonal standard og vil kunne oppheves av nasjonal
instruks, dersom de fremstår som urimelige.
Den nasjonale lovgivning og straffedomstol vil ha en lovgivning som gjør at lokale lover skal
følges. Normalt straffes brudd på lokale lover og regler ved hjelp av bøter eller bortvisning av
områder for kortere og lengre tid. Bøtene betales lokalt ved at forelegget godtas, eller det lages
tvistesak hvor nasjonal rett kommer inn for å bedømme forholdene.
Også bortvisning fra områder i lokalområdet kan godtas lokalt.
Et lokalområde kan bortvise en person på permanent basis dersom det foreligger store og
uhåndterlige bakenforliggende årsaker. Dette må godkjennes av nasjonal rett som vil ha ilagt
hovedansvaret for menneskerettighetene til samtlige nordmenn. Dommere i slike saker må ha høy
empati og det skal legges vekt på å finne gode løsninger slik at man kommer til enighet.
Det vil være krav til at man har forsøkt forskjellige behandlingstilbud for å få løst problemene.
STRAFFEHÅNDTERING
Pålagt behandling vil primært gis i stedet for fengselstraffer.
Målet er å gjøre personen i stand til å kunne leve et lovlydig liv. I dette ligger det at man vil
behandle de bakenforliggende årsaker og gi bistand slik at personen får et komplett følelsesliv og
klarer å mestre situasjoner på en bedre måte. Med andre ord er det ikke en straff i annen forstand
enn at man må igjennom et behandlingsopplegg.
I tilknytning til et slikt opplegg vil man bli medisinsk undersøkt. Personer med nedsatt empati vil få
hjelp og avlastning slik at de har mulighet til å få ro og komme seg. I et slikt behandlingsopplegg vil
de få kunne få hjelp til å komme i gang med fritidsaktiviteter eller få behandling som kan hjelpe
med stress mestring. Traume terapi og samtalegrupper vil være naturlig behandlingsformer.
Det viktigste er å finne individuelle tiltak som kan hjelpe den enkelte.
Tvungen behandling vil gis dersom personen er til fare for seg selv og andre.
Nasjonal menneskerett vil sørge for at hjelpen blir tilpasset for hver enkelt og sørger for gode og
trygge omgivelser. I dette ligger det at man vil gjøre et store endinger på dagens tvungen psykiske
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helse, samt psykisk helse totalt sett. Terskelen for å få hjelp skal være langt større og hjelpen skal
tilpasses den enkelte for å gi et helhetlig helsetilbud som kan føre til bedring.
Terskelen skal legges lavere med tanke på brev og besøksforbud, samtidig med at hjelp og bistand
skal gis de involverte. I dette ligger det at et lokalsamfunn skal ha en enklere adgang til å utvise en
person som har problemer med å oppføre seg etter lokalsamfunnets regler, samtidig med at det
nasjonalt skal gis behandling og andre botilbud.
En vesens forskjell fra dagens straffesystem er at straff ikke gis for å være straff.
I stede settes det krav til behandlingsopplegg som må følges for å få lov til å ta del i samfunnet.
Personer som kan være til fare for seg selv og andre, vil måtte gjennomføre behandling på egnet
sted. Likevel vil dette tilrettelegges etter den enkeltes ønsker så langt det er mulig.
I ytterste konsekvens kan personer som ikke klarer å oppføre seg og som ikke ønsker å ta
behandling, bli forvist til egne friområder. De kan da velge å søke fellesskap med andre som også er
forvist, eller holde seg for seg selv på anvist område. En kombinasjon av overvåkningsdroner og
PGS merking, vil kunne benyttes for å beskytte den enkelte, samt påse at de som er forvist holder
seg innenfor sitt område. Medisinsk hjelp vil alltid gis etter behov, men adgang nektes til
samfunnet. I dette ligger det at de skal få de medikamenter de mener de har behov for, eller som
lege foreskriver etter deres ønske.
De vil selvfølgelig få tilrettelagt en bolig hvor de har har egen produksjon av biomasse og
foredlings utstyr. De vil få datafiler som gjør at de kan lage det de måtte ønske av nødvendige
gjenstander og ha egen mat produksjon. For at de ikke skal utgjør en fare for omverdenen, legges
det inn sperrer for transportmidler, kommunikasjon, våpen produksjon, osv.
Det påpekes at dette kun er aktuelt for personer som er mentalt i stand til å ivareta seg selv, men
nekter behandling i kombinasjon med at de ikke følger samfunnets regler, eller kan være en fare for
øvrig befolkning dersom de ikke tar behandling. Dersom de ombestemmer seg og går inn for
behandling, vil man tilrettelegge for dette og jobbe mot en situasjon som gjør at personen kan flytte
tilbake til samfunnet.
Det viktigste er å kunne gi en behandling som fungerer og som får den enkelte tilbake til samfunnet.
Derfor vil man også benytte alt av teknologi for å sette diagnose og gi beste behandlingsform for
den enkelte.
FORSIKRING
Det vil gjøres endinger med tanke på dagens forsikringsordninger.
Dette er lovgivning som vil utredes, da man står ovenfor ulike måter folket kan forsikres på.
En vesentlig forskjell går på boliger som blir en menneskerett.
Det naturlige vil være at man bygger opp ny og bedre bolig dersom den gamle brenner ned og at
dette ordnes av lokalsamfunnet. Likevel vil staten ha det øverste ansvaret for å skaffe ny bolig eller
bygge opp bolig til den som er uheldig.
For alt av løsøre vil kostnadene for produksjon gå ned i forhold til dagens system.
Målet er at alt man trenger av biler, sykler, båter, droner, etc skal kunne produseres lokalt ved hjelp
av datafiler. I dette ligger også resirkulering av defekt utstyr. Kostnadene for å erstatte en ødelagt bil
vil derfor bli langt lavere og foregå på andre måter enn i dag.
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Slike ting vil man se på og håndtere ut fra det aktuelle tidspunkt man ønsker å gjennomføre alle
endingene fra dagens system.
Når det gjelder helse vil dette uansett prioriteres og gjelder mennesker og også husdyr.
Dette betyr at det ikke vil være aktuelt med forsikring for helse innad i Norge.
Med tanke på ferieturer i utland vil man lage et system hvor staten tar ansvar.
Primært ønsker vi ikke å ha høy skatt på ferieturer, da det er viktig for trivsel og læring.
Ved at det betales skatt på utgående kontantstrøm, betales det skatt når man er på reise.
Dette betyr at det derfor er nærliggende å lage en ordning hvor man er garantert helsehjelp på reiser
uansett varighet. Skattesats på kortbruk og transaksjoner i forbindelse med utenlandsopphold, vil
reflekteres av kostnaden det er i en slik forsikringsordning.
At man benytter skatt på transaksjoner i forbindelse med ferieturer for å dekke en automatisk
forsikringsordning for landets borgere, vil derfor være et alternativ som alle vil ha nytte av.
Fordelen vil være at man ikke har behov for å anskaffe forsikring, men har dette som følge av at
man er norsk statsborger.
FINANSDEPARTEMENTET
Vi ønsker på sikt å legge ned Finansdepartementet som følge av at folket vil få makten til å styre
lokalsamfunnet ved hjelp av egenprodusert bioenergi. Det vil derfor bli tydeligere at velferden
kommer fra folket, og ikke som følge av politikeres iver etter å ilegge skatter og avgifter.
Som erstatting vil vi opprette Sikring og velferd departementet.
SIKRING OG VELFERD DEPARTEMENTET
Arbeidsoppgavene vil være å fastsette skattesatser på utgående grensepasserende transaksjoner og
vareforsendelser, samt legge til rette for sikkerhet og velferd ved å bevilge av skatteinntektene.
Sikring og velferds departementet skal også sørge for at pressen i Norge er fri, straffedomstolen,
samt sørge for et nasjonalt forsvar.
Pressen vil være finansiert nasjonalt og det vises til Presse reformen.
Lokalt vil man stå for drift av militæret som vil være underlagt Kongen slik som i dag.
Bevilgninger gis fra SVD for å dekke alle utgifter man har i lokalsamfunnet for å forsvare landet.
Kongen vil bli gitt i oppgave å avklare behovet for militære styrker til en hver tid, for å slippe at
dette skal styres av politikere. Samtidig ligger militærmakten hos folket som sitter på
forsvarskapasiteten som skal beskytte landets innbyggere ved behov.
Skatt på varer som sendes ut av Norge vil benyttes som eneste verktøy for å sørge for å balansere
råvarebeholdningen i Norge. Nasjonalt er man derfor fritatt all skatt, men for de som ønsker å tjene
penger på eksport vil det ilegges skatt for å ivareta alle i samfunnet. I dette vil man oppfører
fjernleverbare tjenester som grensepasserende når de ytes fra Norge, slik at dette anses som eksport.
Dersom det eksporteres mye av en råvare i forbindelse med produktsalg, må det være mulig å
importere råvarer slik at Norge ikke går tom for råvaren som benyttes. At man ivaretar resursene
anses som avgjørende for nasjonal sikkerhet og vil derfor være en viktig kontroll funksjon på
nasjonalt nivå.
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Målet er at Norge blir mer økonomisk konkurranse dyktig ovenfor andre land, ved at man har langt
lavere byråkratisk kostnad. Samtidig sørger det for at man kan regulerer seg i henhold til de land
man har et GDS samarbeide med, slik at velferden er lik mellom disse landene. Land som tviholder
seg til politisk og byråkratisk makt, vil derfor kunne utkonkurreres på alle områder da disse er
avhengig av sosiale forskjeller og at store deler av befolkningen holdes nede for at privilegerte skal
ha rikdom og makt. U-produktiviteten ved slike byråkratier sørger for høye priser og liten reel
utbytte av energien som benyttes. Alt for mye av samfunnets resurser går til papirhåndtering av
staten og gir høye skatter og avgifter som forplantes ned i all produksjon.
Ved at man ikke har skatter og avgifter i Norge, er det derfor behov for at man har skatt på
grensepasserende transaksjoner. Fastsetting av denne skatten vil derfor være underlagt Sikring og
velferd departementet, som således er ansvarlig for at velferden er høy i Norge og at man ikke
tappes for resurser og verdier.
Ved hjelp av disse to skatteobjektene skal staten få dekket lønns og driftskostnader for den
offentlige, kongelige og politiske administrasjonen. Det man må ta i betraktning er at alle i
samfunnet produserer bioenergi som gir penger. Dette gjelder også politikere, kongefamilie og
andre offentlig ansatte, som således også har sin borgerlønn som er lik for alle i form av biomasse
de styrer selv. Likevel er det viktige funksjoner som gjør at man også yter ekstra av å stå i slike
posisjoner.
Videre skal penger fra denne skattleggingen avsettes til et velferdsfond som skal hjelpe alle som er
vanskeligstilte og sørge for at alle får hjelp. Dette betyr at alle omsorgstilbud som trengs til personer
som trenger ekstra omsorg for å bli ivaretatt, dekkes av det nasjonale velferdsfondet ved behov.
Primært skal biomassen den enkelte produserer automatisk hver måned, være rikelig for å dekke
alle behov.
Lokalsamfunnene skal drive omsorgstilbudene og det vil være fri konkurranse mellom alle
lokalsamfunn for å stimulere til høy velferd nasjonalt. For de som ikke er istand til å ivareta sine
interesser, betyr dette at lokalsamfunnet får i oppdrag å forvalte biomassen, men sørge for høy
velferd i form av behandling og bistand til den enkelte.
Lovverket som ligger rundt dette vil sørge for trygge rammer slik at undertrykkelse ikke finner sted,
samtidig med at man lokalt kunne få ekstra bevilgninger fra staten slik at alle former for behandling
vil kunne dekkes uten å ramme et lokalsamfunn økonomisk.
Ved et underskudd skal det være adgang å sikre nasjonen ved at man øker produksjonen av
biomasse, slik at produksjon og skatteinntekter går opp. Man vil med andre ord ikke ha behov for
bokføring eller andre byråkratiske systemer ovenfor landets borgere, samtidig med at man sikrer at
velferden skal være god selv om handel og reiser til utlandet skulle stanse opp.
Det man må huske på er at dersom man bestiller en vare fra utlandet, så skjer det en
grensepasserende transaksjon. Så lenge man har en sunn handel og reiseaktivitet med omverdenen
vil landet ha rikelig med statlige inntekter fra denne skatteleggingen.
Overskuddet som eventuelt kommer fra grensepasseringer skal fordeles jevnt til befolkningen, slik
at man har et minimalt behov for topp politikere og nasjonalt byråkrati. I dette ligger det at staten og
politikere på nasjonalt nivå, ikke skal utvide sine virkeområder for å konsolidere makt ved at det
opprettes politiske funksjoner på nasjonalt nivå.
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Folket vil derfor måtte være ansvarlig å velge frem gode samfunnsøkonomer til å få
regjeringsposisjoner, samtidig med at man solidarisk er med å lage et bedre samfunn lokalt for alle
som bor der.
FISKERIDIREKTORATET
Fiskeridirektoratet skal legges ned på sikt, men vil få viktige oppgaver før det skjer.
Bakgrunnen til nedleggelse er at vi ønsker å avslutte kommersiell fangst og oppdrett i havet, for å
sørge for at havets økosystemer blir naturlig. I dette ligger det at fisking skal gjøres av den enkelte i
form av hobby og rekreasjon, og ikke i form av kommersiell drift.
Verden har matmangel og betyr at vi ikke ønsker å gjøre endringer før matmangelen er håndtert.
Fiskeridirektoratet vil derfor få et viktig oppdrag med å bistå for å legge om fiskerinæringen slik at
man får gode landbaserte oppdrettanlegg for en rekke fiskearter og sjødyr som egner seg for
oppdrett.
Fiskeridirektorat vil også være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med utvikling av
algeproduksjon. Alger kan benyttes for å behandle avfall fra fiskeoppdrett og det kan benyttes som
mat i oppdrettsanleggene.
Et stort kritteire vil være velferden for fisk og sjødyr som avles opp i landbaserte anlegg.
Målet vil ikke ligge i kommersiell drift. I stedet ønskes det et fokus på at man kan lage
kombinasjons anlegg hvor folket kan fiske fisken selv, dersom de ønsker.
Med andre ord legger man til rette for hobby og rekreasjon i kombinasjon med at man dekker
behovet for fisk og sjødyr lokalt. Dette kan være i kunstige dammer i friluft eller i underjordiske
basseng og gruveanlegg.
Vi ønsker derfor nytenkning hvor man kombinerer sportsdykking og andre aktiviteter i forbindelse
med anleggene hvor man avler fisk og andre sjødyr. Det bør jobbes for at oppdrettsfisk har et
naturlig kosthold ved at man produserer alger, insekter og andre byttedyr som de normalt livnærer
seg på i naturen. Med andre ord at man skaper komplette økosystemer.
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
Barne- og familiedepartementet legges ned og makten legges til lokalsamfunnet.
Det ønskes at nøkkelpersoner i dagens departement blir gransket for menneskerettighetsbrudd og
undertrykkelse av egen befolkning.
Barnevernet legges ned, samt at andre oppgaver delegeres ned til lokalsamfunnet.
Lokalt vil det derfor gis midler til å starte Familiehjelpen som skal være et lav terskel tilbud til alle
barnefamilier. Det vises til Barnevern reformen.
Barnevern institusjoner og fosterhjem skal gjennom en full granskning.
Man ønsker en endring som gjør at foreldreløse og andre med behov for et annet hjem, skal få full
bestemmelserett over hvor de skal være. Er det bosituasjon hos foreldre, skal det legges til rette for
at familien kan bo sammen ved at Familiehjelpen gir støtten som trengs.
Dette sammenfaller også med reformer som går på rus, fysisk og psykisk helse.
Familier skal ha hjelp og de skal ikke undertrykkes av et velferds samfunn som ønsker å spare
penger!
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I dette ligger det at de skal få velger hva slags sted de skal bo ved i en helt annen grad enn idag for
de uten foreldre. Dette er viktig for at de skal få en tilhørighet og for at de kan finne ro i seg selv.
Trossamfunn skal være selvstendige og uten politisk oppsyn og det vil derfor ikke være behov for at
dette skal være politikk på nasjonalt nivå. Det vi håper på er at folket finner gode løsninger slik at
trossamfunn ikke er avhengig av politisk tilrettelegging i form av statsstøtte.
Målet er at alle innbyggere har stor energiproduksjon i form av bioenergi og gjør at trossamfunnene
kan stå sterkere lokalt. Dette betyr også at trossamfunn og menigheter kan ha eget GDS verksted
som tilhengere kan høre til. Er det forskjellige GDS verksteder i et område, må felles regler lages
med tanke på utbygning og endring av lokalsamfunnet. Dette betyr at et trossamfunn ikke kan
overkjøre de øvrige i området med tanke på utbygning med særpreget arkitektonisk utforming.
Ved å tilrettelegge med slike lover og regler trenger man ikke regjerings politikere til å diskutere
føringer på nasjonalt plan, og Barne- og familiedepartementet vil avsluttes når alt er organisert og
på plass i lokalsamfunnene.
MILITÆR REFORM
Som et hovedmål ønsker vi å oppnå fred og frihet i verden og er imot at man tar liv.
Dessverre er verdenssituasjon slik at Norge må ha et forsvar og betyr at vi som parti også må ha en
forsvars strategi.
Når man er i førstegangstjeneste lærer man at våpenet skal rettes oppover for at man ikke skal være
uheldig å treffe venner og kjente. Dette er egentlig en veldig god forsvarspolitikk som vi ønsker å
videreutvikle slik at den får et god militær slagkraft. Vår forsvarspolitikk vil derfor dreie seg om å
få våpnene til å peke oppover.
Den ny militær strategien tar hensyn til dagens forskning innen psykologi og teknologi utvikling.
Derfor vil alt militært personell bli kontrollert med fMRI og må ha god empati.
Et faktum som kommer tydelig frem fra forskning på menneskets hjerne, er at det er personer med
redusert empati eller fraværende empati som setter i gang kriger eller oppfører seg på en slik måte
at andre land trenger et militære.
For å møte dette problemet på en best mulig måte ønsker vi å utvikle små droner som presist kan
plukke ut problem personer. Med andre ord går vi inn for å spesialisere oss på eliminering av eliten
til en eventuell motstander med mini droner som kan produseres i motstanders land.
Dette gjør slik at man slipper at motstanders soldater og deres familier er skadelidende og sørger
heller for at det er eliten og maskineriet eliten trenger, som er målet for militære aksjoner.
Målene for eliminasjon vil være fra et bredt spekter av viktige personer for motstanders land.
Eksempler er de 100 rikeste, 100 viktigste politikere, 100 mest kjente juristene, 100 dyktigste leger,
diplomat familier de har rundt om kring i alle verdens land, samt alle presse arbeidere slik som
journalister, kjente bloggere, pressesjefer og redaktører.
Målet for aksjonene vil være mot hele familien til de som velges ut som mål.
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I dette ligger det at pressesjefens familie og pressesjefen tas ut, dersom en pressesjef velges som
mål. Det anses viktig at det ikke skal være etterlatte som ønsker hevn.
Bakgrunnen for at man går etter pressen, ligger i at en motstander normalt har propaganda mot egen
befolkning, og står også for undertrykkelse av egne innbyggere. Den mest effektive måten å få
fjernet et korrupt regime, er ved å sørge for at ingen tør å ha mediedekning for dem.
Det man må huske på er at media også har makt over jurister, dommere og øvrig elite.
Man sørger derfor for at interne problemer hos eliten blir avdekket ved at journalister ønsker å
beskytte seg og sin familie. Dette gjør så de blir flinkere til å blinke ut uetiske personer i eliten eller
nøkkel personer eliten trenger. Med andre ord sørger det for dårlig omtale av alle kyniske personer,
slik at hele deres forretningsliv og karriere stagnerer.
Preventivt ønsker vi å ha kampanjer i media rundt om i verden, hvor vi tar opp problemene med
empati brist i eliten til verdens land. Spesielt vil vi ta opp problemene det gir for rettsapparatet og
rettsstaten, slik at de kan få byttet ut psykisk syke jurister, med friske som avsetter syke ledere.
Ved at verdensbefolkningen blir mer obs på hvordan og hvem de kan luke ut for å stanse overgrep
og undertrykkelse i eget land, sørger man for at krigene flyttes til å bli interne i land med korrupt
ledelse. Ledere som skaper problemer blir derfor fjernet av egen befolkning.
Øvrig elite vil fjerne maktgale ledere som kan få landet inn i en krig og således sette den rike elite
på andre lands mål liste.
Av denne grunn må man alltid gå etter et lands journalister og redaktører, eventuelt ambassadører
og diplomatiske utsendinger til internasjonale konvensjoner, etc.
Et viktig argument for endringene er i å spare liv ved at man fjerner roten til problemet, ved at det
blir satt fokus på problemet så det blir ryddet opp. Man sørger for at pressen får den funksjonen den
er tiltenkt i et samfunn.
VELDEDIGE VÅPEN
Samtidig ønsker vi å endre slik at våpenindustrien ikke har produkter å selge.
At våpen industrien har hisset til krig opp gjennom tidene, er det god dokumentasjon for.
Ved å endre slik at våpnene for eliminering blir produsert bak fiendens linjer, sørger man for å
kunne spare mye penger. Faktumet er at de fleste krigerske land har valgt å ikke skrive under på
internasjonale avtaler vedrørende kjemiske våpen. Grunnen ligger i at dette er veldig billig å
produsere, samtidig med at det er veldig effektivt.
Ved at Norge trener opp sabotører som jobber helt på egenhånd og ikke er underlagt norsk militær
kommando, går man rundt forpliktelsene Norge har. Våpnene produseres tross alt ikke av Norge
eller i Norge. Dette betyr at man med en drone til 5-6000 og nervegass til 20-30 kroner, kan utrydde
en pressesjef og dens familie. Alt av våpen kan således produseres rimelig innen fiendens land ved
hjelp av 3D printere og annet utstyr som er sendt over som veldedig utstyr til sivilbefolkningen for å
bygge gode relasjoner.
Landene som anses som en trussel har jo lov til å få bistand og de har teknologi i landet som gjør
dette mulig. Da de ikke har signert på avtaler om at det ikke kan produseres kjemiske våpen i deres
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land, åpner de jo for at selvstendige sabotører skal kunne gjøre dette også.
Likhet for loven er et veldig godt prinsipp.
Som et demokratisk land er det viktig at vi gir bistand til fattige i andre land, slik at det ikke er nød
og problemer som kan føre til krig. At Norge derfor øker bistanden til land med dårlig økonomi og
ledelse, er derfor en viktig militær strategi.
De land som eventuelt ikke ønsker teknologi som gjør det mulig å lage en 3D printer eller annet
utstyr som kan brukes for å produsere utstyr til mat og energi produksjon, kan man godt lage en ring
rundt som blokkerer for all handel, transport og ferdsel inn og ut. Dette er også noe vi vil kunne bli
med å delta internasjonalt med, selv om vi ønsker å trekke oss ut av alle militære allianser.
At man heller har internasjonalt samarbeide om kraftige blokader av de land som ikke har en
mentalt frisk ledelse og som nekter sine borgere i å ha høy velferd, er på sin plass.
Det er uetisk å ha diplomatiske forbindelser til et slikt land, da dette gir inntekter til ledelsen som
undertrykker sin egen befolkning og skaper frykt for krig internasjonalt. Det er av denne grunn vi
ønsker å gå ut av NATO.
NATO gir premissene for at urolighetene fortsetter ved å fore våpenindustrien, og samtidig å la
fiendtlige innstilte ledere og land ha handlingsrom til å tjene penger i eget land. Problemet er
sosiopater som ønsker å tjene penger og blåser i hvor de kommer fra. Land som ikke klarer å følge
en internasjonal standard som kan gi fred, må man kapsle inn, frem til indre krefter har ryddet opp!
I dette ligger det riktignok at sivilbefolkning kan få bistand i form av utstyr til GDS verksteder, slik
at de kan produsere mat, MRI, osv.
For å fjerne våpenindustrien, sørger man derfor for at GDS verksteder får ta over produksjonen av
landets våpenarsenaler. Dette fjerner således penger fra lobbykrefter som ønsker krig og uroligheter
på veiene av våpenindustrien. I dette ligger det selvfølgelig sterk kontroll med tanke på fMRI
testing, slik at man holder personer med empati brist unna produksjonsutstyr for våpen.
Ved å benytte en slik modell, styrker man hele samfunnet, da samfunnet får sitte på høy avansert
utstyr som kan produsere fredelige ting. Militært ønsker vi derfor å rulle ut 3D printere for metall
slik Space-X benytter til sine raketter. Ved at GDS verkstedene får dette og annet utstyr som trengs
for høy avansert våpen produksjon, styrker man alle lokalsamfunn i Norge, i kombinasjon med at
man raskt kan øke forsvarsevnen ved behov.
Vi vil så sørge for at Norge kan produsere alt av deler og utstyr som trengs til det man har av våpen
og utstyr i dag, slik at ikke våpenindustri får tjene penger på dette lenger.
De veldedige verkstedene vil produsere utstyret og gi det veldedig til militæret etter behov.
Ser man på besparelsene man har ved en slik militær strategi, samt den positive effekten for landet
med tanke på utstyr som kan benyttes for å utvikle lokalområdet, er dette overlegent all annen
militær strategi frem til dagens dato.
Kostnaden ved å utdanne spesialister som kan eliminere fiendens politikere, ambassadører,
pressesjefer, diplomater, etc og deres respektive familier, er langt lavere enn ved anskaffelse av dyre
fly, ubåter og annet konvensjonelle våpensystemer.
Den avskrekkende effekten er også langt bedre, samtidig med at man enklere får et godt forhold til
fiendens egen befolkning. De vil jo få overta alt av eiendeler som ledelsen satt på, da også ledelsens
familier er mål. Det er den vanlige befolkningen vi ønsker å ha et godt forhold til, slik at de kan
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være med å dele sin kultur ved at man har handel og turisme begge veier. At vi derfor gir bistand i
form av utstyr til veldedige GDS verksteder, er derfor viktig for å få verdensfred.
Det er med andre ord ekstremt viktig at våpnene rettes oppover, slik at man ikke treffer venner og
kjente. Dette blir derfor styrende for vår militære strategi, da det legger premissene for å få fjernet
alle kyniske ledere slik at det kan bli verdensfred.
MILITÆRE BUDSJETTER
Dagens situasjon gjør at vi ikke planlegger kutt i budsjettene til militæret.
Rammene vil derfor være tilsvarende dagens nivå. Normal drift er planlagt for hele 4 års perioden,
slik at det ikke gjøres endringer som kan skade norsk forsvarsevne.
Samtidig settes 200 milliarder til disposisjon over 4 år som ekstra bevilgninger til militæret for å
starte produksjon av produksjonsutstyr slik som 3D printere, robotarmer, utstyr for å lage
prosessorer, minnebrikker og PCB, etc.
Dette gjøres for å sørge for en trygg og ryddig overgang til egenproduksjon av alt forsvars materiell
og rekvisitta. At man har industriell kvalitet som møter kravene forsvars industrien har med tanke
på deleproduksjon, er viktig.
Det vil opprettes et eget ekspertpanel hvor forsvarseksperter vil få ansvaret med å kartlegge og
igangsette produksjon av alt materiell som det norske forsvaret trenger. Dette innebærer kopiering
av utstyr som benyttes av forsvaret i dag, slik at det kan produseres veldedig i landets GDS
verksteder. Det skal selvfølgelig sørges for at kritisk informasjon ikke kommer på avveie.
Et viktig område forsvaret får ansvar for, er feltsykehus hvor avansert robot teknologi inngår.
Utstyr for å sjekke empati vil også være et viktig redskap for saniteten.
Utstyret vil være for anvendelse til både krig, uhjelp og bistand samt beredskap i forbindelse med
naturkatastrofer. Saniteten vil være sentralt med i utviklingen av dette utstyret, samtidig med at det
åpnes for samarbeide mot skoler og andre fagmiljøer som også vil jobbe med medisinsk utstyr.
FØRSTEGANGSTJENESTEN
Det presiseres at dette er et langtidsprosjekt og at man vil ha en gradvis overgang.
Det betyr at endringer ikke er planlagt for første 4 års periode og at Norge vil beholde samme
forsvarmodell som i dag. I stedet vil man jobbe for å legge forholdene til rette slik at rikets
sikkerhet ivaretas på en forsvarlig måte når eventuelle endringer innføres.
Gradvis overgang er derfor et sannsynlig scenario, da vi må få bygget opp landets
produksjonskapasitet i lokalområdene først.
På sikt ønsker vi en fullstendig endring av førstegangstjenesten.
Målet er å legge til rette for en verden uten hærstyrker og militære enheter, slik at verden blir trygg
og god å være i for alle.
For at dette kan bli en realitet, må man sørge for at folket i seg selv kan slå ut hele eliten i et
fiendtlig land på egenhånd, uten en militær ledelse. I stedet for konvensjonell krigføring, ønsker
man en overgang til å utruste befolkningen med effektive midler for å eliminere personer i et lands

86

elite. Et viktig kriterium for å få opplæring innen eliminering, er at personen har god empati og at
dette er avklart med fMRI.
Bakgrunnen for at det legges krav til fMRI og god empati, ligger i en overgang til opplæring med
tanke på sabotasje og produksjon av nervegass og annet som er nyttig i forbindelse med operasjoner
utenfor landegrensene. Personer med lav eller fraværende empati er den gruppe personer som kunne
benyttet slikt for egen vinning eller som følge av hat og andre mentale problemer.
Disse holdes derfor borte fra det militære og gis heller ha en god tilværelse hvor de kan nyte et godt
og rolig liv med familie og venner.
Som privat aktør for å beskytte sitt land, er det ingen ting i veien for produksjon av nervegass bak
en fiendes linjer så lenge angrepene er mot politisk ledelse og elite. Dette er ikke folkemord, slik
formålet og premissene er for den internasjonale lovgivningen.
Ved å lære opp befolkningen slik at de selv kan gjøre slikt på egenhånd, går man rundt lovgivning
Norge har forbundet seg til ellers. At vi gir opplæring og kunnskap er ikke brudd på traktater og om
alle med høy empati i Norge har slik kunnskap, blir det problemfylt for statsledere i andre land å gå
til angrep.
Ved at diplomatiet fjernes, har de heller ikke mulighet til å benytte krenkelser av luftrom og andre
ting som verktøy i et politisk spill. Gjør de det er det heller frivillige som drar på eget initiativ for å
hjelpe innbyggere hos provokatør med å bygge opp GDS verksteder.
Målet er at alle rekrutter skal kunne lage produksjonsutstyr for fremstilling av små kamp droner
som kan utstyres med nervegass og andre former for angrepsvåpen som kan benyttes mot fiendens
elite og deres familiemedlemmer.
Opplæring vil gis slik at alle som er i førstegangstjeneste vil kunne bygge opp et GDS verksted ved
hjelp av primitive verktøy og eventuelt elektronisk avfall. Alt skal kunne fremstilles av vanlige
husholdningsapparater, leker, mobiltelefoner, etc. som kan fremskaffes i andre land.
Det legges derfor vekt på opplæring innen elektronikk, kjemi, programmering og produkt design,
slik at man ikke trenger å krysse landegrenser med utstyr eller programvare.
Det vil i anledning til dette være aktuelt å lage egne oversikter over kilder til utstyr i andre land, slik
at man vet hvor man kan få tak i det man trenger for aksjoner.
Hver rekrutt skal på egenhånd være i stand til å eliminere motstanders elite uten en norsk ledelse,
eller er organisert opp mot andre aksjonister som opererer bak fiendens linjer. Alt av angrep vil skje
med droner eller andre fjernstyrte angrepverktøy som sørger for å holde aktørens identitet skjult og
beskyttet. Droner som benytter OCR og ansikt gjenkjenning, sørger for at man kan være et annet
sted når ting skjer, i kombinasjon med at man kan styre droner over mobilnett eller trådløse nettverk
man ruller ut med sverm teknologi.
Dette gjør slik at fienden ikke vet om angrepet er gjort av utenlandsk aktører, eller om det er landets
egen befolkning som fjerner ugress. Uansett har de ingen de kan konfrontere om UD er lagt ned og
man ikke har en militær ledelse i Norge. De kan således sløse med deres eget lands resurser så mye
de ønsker, eller gå til en krig som besvares med at alle norske borgere som er trent opp i sabotasje
og geriljakrigføring med kjemiske våpen, går etter landets elite.
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FORDELER VED DENNE MODELLEN:
For innbyggere i andre land vil det være en tankevekker når de hører at Norge har endret forsvaret
av landet på denne måten.
Fordelen ved at man gir opplæring av personer med god empati, er at man ikke trenger en militær
ledelse for å angripe fienden. Dersom Norge angripes eller et land opptrer på en slik måte at det er
nødvendig å igangsette angrep, vil hver enkelt borger kunne igangsette motangrep på eget initiativ
for å beskytte sin familie og venner.
Hver og en vil ha kompetansen til å lage en våpenfabrikk kun ved ha tilgang på viktige datafiler
som er allment tilgjengelig over hele kloden. Datafilene må riktignok modifiseres før bruk, men
opplæring gis for dette. Dette gjør det også uaktuelt for en eventuelt norsk elite i å gjøre overgrep
mot landets befolkning.
Indre justis gjør slik at kun personer med god empati får lov til å få opplæring innen militære
hemmeligheter og hvordan man lager kjemiske våpen med veldig stort skadepotensiale.
At verdens innbyggere kan beskytte samfunnet slik, gjør at det blir stabilt styre og gir en ny
dimensjon av sikkerhet. Verdenssituasjonen vil snust til det bedre, da de som kan bli et problem
med våpen, holdes unna våpen og i stedet får tilrettelagt med fritidstilbud og aktiviteter som er gode
for å styrke empatien.
Diplomatiet kan reduseres som følge av at de juridiske systemene fungerer rundt om i verden.
Problemet er jo empati brist i forbindelse med aktørene i et lands rettsstat. Med andre ord politi,
advokater, dommere, etc.
Som vi også nevnte i forbindelse med den militære reformen, så er et viktig mål for eliminasjon å ta
ut journalister og andre personer i media. Dette betyr at med en gang Norge starter en slik
omlegging, vil media i land med tvilsomme ledere forstå at de raskt kan bli angrepsmål.
Journalister i andre land vil derfor jobbe for å luke ut personer med empati brist fra rettsstaten.
De vet også at de som journalister står i fare for angrep av egen befolkning som ønsker å kopiere
vårt system for å få frihet og slutt på problemene med dagens styre.
For de som jobber i rettsstaten og er regimevennlige, blir situasjonen at de står i fare for å bli
eliminert av profilerte journalister. Slik spres frykten og motivasjonen for å rydde opp, oppover i
systemet.
Journalister kjenner ofte rutinene til nøkkelpersoner og gjør eliten til enkle ofre.
Dersom de eliminerer familien til en kynisk person i systemet og dens familie, er sjansen stor for at
det skaper frykt som spres videre oppover og fører til at eliten eliminerer hverandre eller går
sammen om å fjerne lederen.
Journalister er ofte knyttet opp mot de rikeste i et land og deres familier også. Det vil derfor ramme
eliten fra alle kanter når journalister blir satt som hovedmål for aksjoner. Sluttsummen er at alle i
eliten er mål og de har ikke trygghet så lenge lederen sitter ved makten og befolkningen
undertrykkes.
At vi går tydelig ut og forklarer hvordan vi har endret militæret for å få det bedre i Norge, blir
derfor viktig for verdensfreden. Land som ønsker å stenge grensene for nordmenn skal få lov til å
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gjøre det. Uansett vil veldig mye kunne laste ned og filene vil kunne bli modifisert av de som
ønsker. Nøkkelen er fMRI og at man har et ordnet samfunn. De som undertrykker andre vil bli
håndtert av sine egne før eller senere.
I land hvor journalister blir forfulgt, er det nærliggende at de støtter opp om eliminering av annen
elite for å trygge seg selv. I disse landene vil nok befolkningen gå etter politisjefen med familie,
mens journalistene legger til rette for eliminering av eliten på andre måter.
Kort fortalt sørger man for at pistolene blir vendt opp mot øverste leder i land hvor det sitter
kyniske ledere. Ved å gjøre det klart at vi går etter hele familien til alle journalister og personer i
media, samt ovenfor profilerte leger, forretningsmenn, osv, så legger vi premissene for at også andre
land får ryddige forhold for sine innbyggere.
For oss er dette et langt bedre forsvar enn hvordan man sløser med midler i dagens idiotiske
våpenkappløp. Man vinner enkelt en krig kun ved å eliminere en del personer fra et lands media og
øvrig elite. Tar man ut av de rikeste familiene, vil dette også fort gi mange fordeler for landets
befolkning som kan dele rikdommen når statsledere er eliminert av øvrige elite.
Men det viktigste er bistand slik at sivilbefolkningen blir i stand til å rydde opp selv og gi sitt land
høy velferd.
I en kombinasjon med opplysning av verdensbefolkningen med tanke på at det er kyniske personer
som må elimineres for at det skal bli verdensfred og slutt på undertrykkelse, sørger man også for at
innbyggere i andre land fjerner problempersoner i eget rettsvesen.
Forsvars modellen sørger for at media igjen har funksjonen de skulle hatt i demokratier som fri
presse, da man legger en motvekt til markedsmakten og grådigheten som har ført til at pressen ikke
fungerer for å beskytte folket.
Budskapet er at «skal media få lov til å påvirke folket, skal det være i en god retning»!
De får lære seg psykologi og ta det til etterretning.
Vår forsvarmodell legger opp til at vi som nasjon aldri vil gå til krig, selv om vi kan utradere hele
eliten til fienden med nervegass og andre våpen som er forbudt i henhold til konvensjoner.
Dette er kunnskap vi lærer vår befolkning slik at de kan beskytte seg selv og stanse undertrykkelse
og terrorisering av andre lands politiske ledelse.
Koster det landets innbyggere for mye å ha et luftforsvar som hele tiden skal sende fly på vingene
for å avskjære fly i forbindelse med fiendtlige handlinger fra andre land, kan dette håndteres med en
drone til 5-6 000 kr og en 50-lapp i kjemi.
Vi har således ikke behov for diplomati, da folket individuelt beskytter landet uten et militært styre.
Det handler om å ha trygghet, samtidig med at man kan benytte samfunnets resurser på en god
måte. Diplomatiet har feilet med å lage verdensfred og det er derfor på tide med en ny modell hvor
ikke sosiopater sendes rundt for å snakke svada.
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NASJONAL VELSTAND
Ved å vise andre land at vi har høy velferd og ingen undertrykkelse av egen befolkning, legger vi
viktige premisser for verdensfreden. At militæret derfor får viktige oppgaver utover med å
tilrettelegge for høy standard i lokalsamfunnene, er derfor god strategi.
Ved å fjerne kriminalitet, rusproblemer eller andre forhold som skaper interne problemer, sørger
man for at velferden i Norge øker. Ved at militæret har vært med å lage velferdstilbud og gi
helsebistand og andre tiltak som gjør livet bedre for de svake i samfunnet, viser vi andre hvordan
man kan benytte det militære for å bygge samhold i landet. Militæret vil også ha en stor oppgave
med å hjelpe alle med å få igang produksjonen av biomasse, slik at man ikke er utsatt for at
energinettet til landet blir sabotert.
Vi vil heller vise til at vi sender nødhjelp og forsøker å hjelpe landets befolkning og at vi ikke
ønsker problemer med andre lands maktspill og markeringsbehov og at vi derfor holder avstand for
å ikke få diplomatiske problemer. Hos oss er det tross alt ingen politikere på nasjonalt nivå som
holder på med utenriks politikk. Vi har fri ytringsfrihet i Norge for våre borgere, men vi har ingen
ansatt på nasjonalt plan som skal ytre seg om andre land. Kongen kan selvfølgelig erklære krig i
henhold til Grunnloven om det er behov. Riktig nok må hele folket være enig, da folket sitter på
militærmakten. Dette er uansett lite relevant scenario.
Ved å sørge for at verdens befolkning sitter på eierskapet til energien, sørger man for at det hele
tiden er en utjevning av rikdom og således ingen nød og elendighet som kan føre til krig. Dette
arbeidet er for oss langt viktigere enn forsvaret, men ved å dele vår forsvars modell med verden,
legger man premissene for en ny fremtid med verdensfred.
De som leder verdens land, bør heller gå i seg selv og bli med på å bygge en bedre verden i
fellesskap. Vi håper at psykologien sørger for at alle land får et godt styre og en god rettsstat for
sine innbyggere, slik at man kan ha fred uten et militære.
Dette vil øke den nasjonale og internasjonale velstanden!
MILITÆRT SAMARBEIDE
Som følge av strategien, ønsker vi å ta Norge ut av alle militære allianser og samarbeid.
Bakgrunnen for dette ligger i at forsvarsallianse har tatt i bruk angrep mot andre land som forsvar.
Dette er vi imot, da det setter den norske befolkning i fare for terror angrep.
Et demokrati skal aldri angripe et annet land.
Er det nød skal man gi bistand i form av humanitær hjelp.
Vi ønsker derfor en umiddelbar stans i at norske soldater og materiell sendes ut av landet på
oppdrag. I områder hvor Norge har deltatt, skal det gis humanitær bistand til befolkningen.
I forbindelse med en uttrekning av norske soldater, skal det samtidig gis verktøy og utstyr til den
fattige delen av befolkningen slik at de kan beskytte sine liv på en god måte. Møter skal holdes med
lokalbefolkningen slik at man får en oversikt over hvilken hjelp de helst ønsker. Det viktigste er at
de skal ha mulighet til å bygge seg opp slik at de kan forsvare seg mot problem personer.
Det normale er at personer med god empati er i den produktive delen av befolkningen, mens
kyniske personer søker makt med våpen. Det sørges derfor at bistand tilfaller alle med god empati
og at man hjelper denne delen av befolkningen med teknologi, slik at de kan hjelpe de med skadet
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empati på en god måte. Man hjelper med andre ord innbyggere i konfliktfylte områder, slik at de får
bygget opp velferden og omsorgen for landets borgere.
Prioritere nødhjelp i form av maskiner og utstyr i bistand til lokalbefolkninger gis, slik at de
eventuelt kan forsvare seg mot ekstremister i eget land og kan bygge seg opp. Ved at
lokalbefolkning sitter på makten og får gode helsesystemer og overflod av mat, kan de også ivareta
personer med redusert empati fra egen befolkning.
Målet er å avslutte den onde sirkelen som er ved at vold avler vold.
Drar man fra et land i ruiner slik det har vært vane for å gjøre, så fortsetter konfliktene og leder
heller ut i terror. At lokalbefolkningen får hjelp og støtte i områder Norge har deltatt i militære
oppdrag er viktig. Det legger premissene for at man kan bygge opp gode forhold til hele
befolkningen slik at det ikke er grobunn for videre konflikt.
I forbindelse med NATO har Norge blitt dratt inn i kriger og krigsområder, hvor andre medlemsland
i NATO har bidratt til å lage et konfliktbilde med. Vi som parti ønsker at Norge skal være uavhengig
og ikke har forsvarsallianser som får landet inn i slike konflikter!
At man derfor bryter slike allianser og heller går til skadelidende og hjelper de med å bygge opp
landene på gode måte er viktig. Dette betyr at vi vil gi bistand til lokalbefolkningen i alle land som
godtar at deres befolkning har frihet til å eie og drive GDS verksteder i et frihandelssystem.
Land som undertrykker egen befolkning og ikke godtar dette, må isoleres frem til ledelsen er byttet
ut.
Isolering kan vi gjøre i samarbeid med andre land hvor det er et godt utbygd demokrati og som har
GDS verksteder som sørger for våpenproduksjon. Dette kriteriet gjøres slik at krigs og lobby
industrien ikke får penger til sin drift. Skal vi stille utstyr til disposisjon for å ha en blokade av et
land, må blokaden gjøres utelukkende av utstyr produsert på velferds basis.
Land som sprøyter penger inn i militær produksjon ønsker vi ikke samarbeid med, da lobby
virksomheten i disse landene ofte sørger for urolighet og at det ikke er oppriktige årsaker for krig.
OPPLÆRING AV FLYKTNINGER
Til gjengjeld gis flyktninger fra problem land en full opplæring i hvordan de kan lage egne gjør det
selv verksteder ved hjelp av naturresurser de finner i sitt hjemland.
Denne opplæringen inneholder derfor praktisk erfaring for å lage verktøy til GDS verksteder, kun
ved hjelp av råvarer fra naturen. Formålet vil være å kunne igangsette produksjon av fjernstyrte
droner for geriljakrigføring i eget land, kun ved å få tilgang på en datamaskin, nettbrett eller smart
telefon i hjemlandet for å starte driften.
Målet er å sørge for at flyktninger kan vende hjem og sørge for at deres land blir et ordentlig
demokrati med frihandel.
For å avklare ordet demokrati, går dette på at det er folkestyre og folket har makten.
Det betyr at kommunistiske land hvor det ikke er politisk ledelse også medregnes, dersom all makt
ligger hos folket som har GDS verksteder.

91

Det påpekes at i et ekte kommunistiske land så skal det ikke være en politisk ledelse og man har
ikke varehandel. Det skal være likhet mellom alle og man gjør det beste for lokalsamfunnet uten
bruk av politikere eller statlige instanser som legger føring. Dette er bakgrunnen til at man egentlig
ikke skulle ha penger under kommunisme. Problemet er at det alltid har vært politikere som skal
styre kommunisme. Og det går ikke!
Hva eventuelt maktsyke ledere har av politiske meninger om ordet «kommunisme», ønsker vi ikke
å debattere her da ordet benyttes i sin opprinnelige stand hvor kommunisme var likhet mellom alle
innbyggere og derav full ytringsfrihet, uten politikere eller penger.
Man skulle jobbe for fellesskapets beste uten penger og maktposisjoner!
Dette er mulig med GDS verksteder og derfor avskjæres ikke ekte kommunistiske land fra et mulig
militært samarbeid, da vi anser det som mulig at det blir land hvor man klarer å få etablert ekte
kommunisme. Med andre ord åpnes det for militært samarbeide med ekte kommunistiske land, da
disse også følger prinsippet demokratier har med tanke på likhet for folket og at man bestemmer i
fellesskap. Handel fungerer ikke med et land uten penger, men vi vil gi bistand om de har behov.
Kommunistiske land som ikke følger de viktigste kriteriene for å kunne anses kommunistisk i ordets
rette forstand, anses som aristokratier. Aristokratier undertrykker sin befolkning og disse
samarbeides det ikke med da de har ledere med empati brist.
Aristokratier vil selvfølgelig få bistand og uhjelp, dersom de ønsker å få hjelp.
Forutsetningen er at bistanden ikke går til øket velstanden for eliten, produksjon av våpen eller
styrking av statsmakten på annen måte. Med andre ord er det bistand for å hjelpe de svake i
samfunnet som er kriteriet for å få bistand i form av produksjonsutstyr til GDS verksteder.
MILITÆRT MATERIELL
Kostnadene ved drift og vedlikehold vil reduseres kraftig som følge av de politiske omleggingene vi
ønsker å føre.
I forbindelse med at vi avslutter alt nåværende militært samarbeide, er det også nærliggende å
igangsette egenproduksjon som er tilpasset forsvar av den norske befolkning.
I hovedsak vil dette være droner til overvåkning, rakettsystemer og ubemannede undervannsfartøy.
Det vil også investeres i sverm teknologi for droner med tanke på forsvar. Målet er å ikke ha
soldater som bærer våpen, eller er besetning i militære fartøy som fly, skip, ubåter og helikoptre.
Alt av våpensystemer skal være automatiske eller fjernstyres av drone operatører.
Produksjonsteknologien vi har i dag, gjør slik at biler, båter, lastebiler, stridsvogner, droner, fly, osv,
kan produseres av roboter i automatiske verksteder, og gjør at man ikke trenger høy kompetanse på
produksjonsanlegget. Det viktige for forsvarskapasiteten er derfor at man har produksjonsutstyr
fordel ut over hele landet og raskt kan plassere ut missiler og annet på kort varsel.
For oss som politisk parti er det derfor nærliggende at budsjettposter knyttet til militæret og
anskaffelse av materiell, kanaliseres slik at man har kapasiteter i alle norske lokalområder til å lage
militært utstyr ved behov. Videre at alt til daglig drift av militære forlegninger er selvforsynt fra
lokale verksteder.
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For oss er det viktig at det militæret ikke er forankret langt borte fra den vanlige befolkning, da
dette lager et skille som gjør at militæret kan virke truende for øvrig befolkning.
Militæret bør derfor driftes av folket i samarbeid på lokalt nivå og har artige drone kamper med
nabo områder. Ved at man gjør slik at lokalsamfunnet kan ha det gøy med utstyret, gjør slik at man
både får utvikling, samhold og trygghet.
Resurser til militære formål vil derfor kanaliseres slik at lokalsamfunnene blir selvstendig styrket
både militært og sosialt. Det er et mål at militæret skal være 100% selvforsynt i lokalsamfunnet, slik
at det er lokal arbeidskraft som benyttes til alt.
Militære vil således ha ansvarsområder innen råvarebehandling og utvikling av småskala utstyr til
dette. At man har god tilgang på råvarer er viktig for forsvarsevnen. I fremtiden vil derfor de
militære resurser fordeles ut over landet slik at man har dekket landet med GDS verksteder.
Hovedmålet i den helhetlige politikken er at rikdom og velstand skal komme fra den enkelte
innbygger ved at alle har sin egen energiproduksjon. Nasjonalt vil man måtte ha det overordnede
ansvaret underlagt kongen slik som i dag, men likefullt er det folket som skal ha ansvaret for
forsvarskapasiteten og således stå for finansene og det militære materiell.
For at man er sikret en militær beredskap, må det settes kriterier for bruken av det militære utstyret.
Utstyr anskaffet ved hjelp av militære resurser, ønsker vi derfor at skal bli benyttet til produksjon
av:
1) Våpen, militært materiell og rekvisitta som trengs til det norske forsvar.
2) Utvikling av alt produksjonsutstyr for kjøretøy, rekvisitta, hygiene, medisin, førstehjelp, etc.
3) Tilvirkning av verktøy som trengs ved lokalt GDS verksted for å lage produksjonsutstyr.
4) Utstyr som skal gis i nødhjelp eller bistand til andre GDS verksteder i inn og utland.
5) Forskning og utvikling av utstyr til militære formål.
I dette ligger det at det militæret utstyret primært skal benyttes til militært anliggende.
Til gjengjeld åpnes det for at man lokalt kan benytte militært utstyr til å lage produksjonsutstyr om
man trenger for annen produksjon. Nødhjelp og bistand er viktig for landets forsvar.
Produksjonsutstyr kan derfor benyttes for å lage alt som skal gis i bistand.
VÅPENGRENENE
Dagens våpengrener vil fortsette slik de er, frem til de blir faset ut som en naturlig prosess.
Målet er at ingen skal være bakkesoldater, sitte i stridsvogner eller være besetning i andre type
fartøy enten til luft, bakke eller vann. Alt skal være automatisk eller ved bruk av drone førere.
Ved at alt lages i lokalområdene vil det heller være naturlig at man fjerner det militære preget og
heller betrakter våpnene som resurser. At militært personell løper rundt med uniformer i
lokalsamfunnet, gir ingen mening. Det er kunnskap som er farlig og den dømmes ikke av
innpakning. Derfor må man sørge for å tilrettelegge samfunnet slik at alle har det godt og trygt.
Behov for grønnkledd personell med stjerner på skuldrene gir liten mening når alle med god empati
har mulighet til å starte produksjon av et jagerfly og raketter i sitt GDS verksted.
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At man holder åpent for slik er en selvfølge nå de også kan lage nervegift og andre langt verre ting
enn fly.
At man går vekk fra militære grener og bruken av uniformer er en naturlig del av utviklingen man
får når man går imot et samfunn hvor de med lav empati får et godt støtteapparat og får den
omsorgen de trenger.

NATO
Nato er en forsvarsallianse.
I utgangspunktet skulle ikke NATO gå til angrep på andre land.
Dessverre har utviklingen blitt slik at NATO går til krig mot land med begrunnelse i sikkerhet og
andre forhold. Dette gjør at også nordmenn i Norge, står i fare for terror angrep.
GDS er imot en hver form for angrep på andre land og mot tradisjonell krigføring med soldater.
Skal man gjøre noe i et annet land er det å gi bistand til lokalbefolkning i form av nødhjelp, mat og
utstyr.
Vi mener også det er eliten i landene som står for krig man skal gå imot og ikke soldater.
Med andre ord ønsker vi en overgang til kirurgisk eliminering av alle betydningsfulle personer og
deres familier, fra et land som enten forsøker å okkupere Norge, eller tar seg til rette i norsk
territorium.
Det betyr blant annet at en hver ambassadør og dens familie fra et angripende land, står i fare for å
bli eliminert i et hvilket som helst land i verden. FN utsendinger, diplomater, politikere og landets
rikeste står også på listen over personer og familier som man vil gå til angrep mot.
Av de øverst på listen over mål for eliminering, er personer knyttet til landets presse og som jobber i
propaganda apparatet som fienden har.
Det sentrale er at et hvert medlem av familien er et mål som følge av at man ønsker et opphør i
arverekkene. Øvrig befolkning vil da få råderetten over verdiene til familiene som er en del av
maktapparatet. Med andre ord hjelper man landet slik at de får inn personer med gode verdier i
ledende posisjoner, samtidig med at de får verdier som eliten i landet har opparbeidet seg.
Dette gjør slik at vanskeligstilte kan lage seg GDS verksteder i disse landene også.
Angrepene vil vare frem til angriper trekker seg ut av Norge eller stanser utnyttelse av resurser på
norsk territorium. Forhandlinger gjøres ikke da agentene som trenes opp vil ha ordre om å operere
frem til problemet har opphørt og at fiende har betalt kompensasjon for skadene.
Vi ønsker derfor å gå ut av NATO samarbeidet og heller bygge opp en hær med topptrente
kjemikere og elektro ingeniører som blir spesialisert på fremstilling av våpen i fiendtlig territorium,
samt infiltrasjon, etterretning og sabotasje. Dette vil gjøre slik at eliten til et angripende land i
praksis er fengslet da det vil være livsfarlig å bevege seg ute i sitt eget land.
I utgangspunktet ønsker man at alle nordmenn med god empati skal få full opplæring innen
sabotasje og eliminering ved bruk av kjemiske våpen bak fiendens linjer i forbindelse med
førstegangstjenesten. Den avskrekkende effekten av dette vil gjøre slik at Norge er et lite attraktivt
mål.
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Truende adferd og krenkelser av norsk territorium vil være uten effekt og vil heller føre til
eliminering av fiendens propaganda apparat, uten at det er noen som kan holdes ansvarlig for
eliminasjonen. Eliminasjon ved bruk av droner og og normalt sprøyteutstyr for landbruket, er
effektivt og rimelig.
Kjemi kunnskap er det viktigste ved denne formen for krigføring. Det betyr at penger til militæret
kan benyttes til overvåkning av norsk territorium ved hjelp av droner og liknende.
Med en slik modell er man heller med å lager en bedre verden, i stedet for å ivareta problemene slik
NATO ofte bidrar med. Vi anser at en slik løsning vil være bedre for det norske folk og vil jobbe
politisk for en endring i en slik retning.
FN
Som parti ønsker vi å ha et lite politisk apparat. I dette ligger det å begrense resursbruken på
diplomatiet. FN har en stor tendens til å ikke gjøre noe, da vetoland setter stoppere for viktige
vedtak.
Videre er det vetoland som ikke har demokrati og ledes av personer som undertrykker sin egen
befolkning. Organisasjonen er derav ikke demokratisk, da det er flertallet man lytter til i et
demokrati. Folket blir således ikke lyttet til av FN som organisasjon, da den reelle befolkning ikke
har en tellende stemme. Hos FN er det talerørene for kyniske politikere som står for det som blir
sakt og gjenspeiles av byråkratiets evne til å utrette en faktisk forskjell for verdensfreden og en
forening av verdens land.
Vi ønsker derfor å trappe ned FN samarbeidet til å bestå i journalistisk dekning, slik at vi kun har
innsikt i forestillingen. Å benytte masse penger på å snakke til en forsamling hvor man normalt sett
ikke kan få gjennomslag som følge av at et vetoland blokkerer, ser vi ingen hensikt i.
Likevel vil det være aktuelt å ha et samarbeide innen uhjelp og krisehåndteringer i forbindelse med
pandemier eller liknende. Besparelsen på en nedskalering av FN samarbeidet skal øremerkes
nødhjelp i form av GDS verksteder, slik at man faktisk lager en bedre verden.
UDI
Dagens ledelse skal granskes for mulige menneskerettighetsbrudd.
Alle tvist saker skal granskes av kommisjonæren for menneskerettigheter.
Makten hos UDI skal i stor grad skaleres ned og gis til folket slik at folket tar stilling til ting lokalt.
For å beskytte landets borgere, vil vi derfor lage et nasjonalt lovverk som gjør at minste botid i
Norge vil bli betydelig lenger for å få statsborgerskap. Samtidig vil man lokalt kunne bestemme om
man skal gi opphold til personer fra utlandet. Denne oppholdstillatelsen vil kun gi lokal bolig
tillatelse. Vi viser til noen av hovedpunkter for omlegging:
IMMIGRASJON OG OPPHOLD
Immigrasjon og opphold er i stor grad regulert av EØS samarbeidet.
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Likevel ønsker vi å gå ut med vår politiske tanker rundt endringer av byråkratiet som styrer
immigrasjon og opphold for utlendinger. Samtidig vil vi være en pådriver for å få hele EU og EØS
samarbeidet til å følge vår politiske modell og måte for å avklare opphold og immigrajson.
VARIG OPPHOLD
Med bakgrunn i at vi ønsker å fjerne hele det statlige byråkratiet, er det nærliggende å finne
løsninger hvor lokalbefolkning selv inviterer personer til varig opphold. Tanken er at varig opphold
har en varighet på et eller flere år og at det kan gis for opp til 5 år av gangen.
Oppholdet gis for et bestemt område, men det åpner for at man kan reise fritt rundt i landet på
ferieturer og andre nødvendige reiser. Bosted skal være der oppholdet er gitt.
Fordelen med dette er at man da får en helt annen integrering i samfunnet. Skal noen flytte til Norge
må de med dette systemet ha lokalbefolknings aksept i lokalmiljøet hvor de skal flytte inn.
Tanken er at lokalbefolkning kan bestemme dette og at det er norske statsborgere i området som har
stemmerett. Videre skal man også kunne utvise en person som misligholder reglene for
lokalsamfunnet hvor opphold ble gitt.
Vi ønsker å ha en politisk debatt om mulighet for statsborgerskap. Vi tar derfor ikke noe standpunkt
rundt dette på nåværende tidspunkt, men foreslår minimum 10 års botid og at man har flytende
norsk kunnskaper og følger norsk kultur.
Tanken er at nasjonal tilhørighet må være sosialt og kulturelt forankret. På motsatt side styrer
lokalområdet hvor lang botid personer med varig opphold har. Det man også må se på er om
vedkommende har barn født i Norge. Ved slike forhold bør statsborgerskap være enklere å få. En
mulighet er at det innføres en form for stemmegivning i lokalsamfunnet og at man har en egen
seremoni når det gis statsborgerskap. Personer som får statsborgerskap må jo ha sosial aksept der de
bor og da er det på plass med en fest for å feire med lokalbefolkning.
Systemet i dag hvor det kommer et brev med godkjenning eller avslag er veldig upersonlig.
At det må være en form for tak eller begrensning slik at lokalområder ikke kan ta inn ubegrenset, er
også noe man kan se på. Det finnes land med begrensninger på antall personer som kan få
statsborgerskap pr år, og er noe av det man bør drøfte i en slik omlegging. Om man har en fast
grense for antall nye statsborgerskap, har det ingen praktisk betydning så lenge man er liberal med
tanke på opphold og at lokalsamfunnet styrer dette. Spørsmålet blir rundt dette med eierskap i
bioreaktorer og hvordan dette er i landet hvor personen kommer fra. I praksis vil det være enkelt å
få på plass flere bioreaktorer, slik at de som kommer har egen biomasse produksjon selv om de bare
er på besøk. Dette går derfor på selve nasjonalfølelse og ikke økonomi eller velferd.
Hovedtanken er at man lager et system som er bedre for de som ønsker å flytte til Norge og de som
bor her. Det gjør man om forholdene ligger til rette i området de flytter til og at søknadsprosessen
kan gå raskere og smidigere enn hva de gjør i dag. Besøk kan de gjøre først og at det er et vennskap
til område de flytter til er en selvfølge. Uhjelp gis til de som ønsker å være i sine land å ha det bedre
der, mens man i Norge ikke har behov for arbeidsinnvandring. Da står man igjen med vennskap
eller flyktningstatus som bakgrunn for å flytte hit.
At lokalsamfunnet skal være sterkt og godt er jo formålet med omleggingene vi ønsker å gjøre!
Dette bygger igjen på nasjonalfølelsen som alle sitter med og er grunnen til at vi ønsker åpen debatt.
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STUDIE
På lik linje med at lokalbefolkning bestemmer innen varig opphold, må også opphold i forbindelse
med studie være lokalbefolknings oppgave å avklare. Dersom lokalsamfunnet dreier seg rundt en
skole som normalt har elever fra utlandet på studieopphold, er det nærliggende at det er en
automatisk aksept for slikt type opphold. Hvert lokalområde har selv ansvaret for å ha faste rutiner
på hvordan dette gjøres.
FERIE
Personer som ønsker å være på ferie i Norge og er avhengig av å søke med bakgrunn i nasjonalitet
eller oppholdets lengde ut fra bindende traktater, må søke hos lokalområdet de ønsker å oppholde
seg i under oppholdet.
Det åpnes for at man lokalt kan gi myndighet til at lokale tilbydere for overnatting, kan innvilge
opphold ut fra sine reservasjoner. Hvordan dette løses lokalt vil være lokalt anliggende, men
ansvaret ligger i at ordningen benyttes legitimt.
FLYKTNINGER
Det ønskes full stopp i verdens flyktningproblemer.
For å få stopp i at det er mennesker på flukt, ønsker vi å opprette egne GDS verksteder med
spesialkompetanse.
Alle som kommer til slike GDS verksteder skal få mat og alt som trengs til livets opphold.
Videre skal de få god omsorg med tanke på lege og psykologhjelp, samt gruppesamtaler og andre
former for terapi dersom det er behov for dette.
Det viktigste er at de skal jobbe for å kunne flytte tilbake til sitt hjemland.
De skal derfor få all den kompetanse og hjelp for å lage utstyr som setter de i stand til å returnere
hjem igjen. At de får opplæring i hvordan Norge ivaretar demokratiet og beskytter landet er viktig,
slik at de vet hvordan de kan endre politikken og beskytte lokalbefolkningen i sitt eget land.
På den måten får man utvidet antall GDS verksteder i hele verden og sørger for høy levestandard
over alt.
Det vises forøvrig til de politiske tiltakene som vi ønsker å sette inn for å demme opp for hele
problemet umiddelbart. Dette tar for seg store flyktning leirer i forbindelse med EU og andre
områder av verden. Det viktigste er å stanse katastrofene så tidlig som mulig. At de må ta seg helt til
Norge er en dårlig løsning for alle parter. Deres eget land trenger hjelpen de kan gi etter å ha fått
opplæring og utstyr.
UD
Ved å være tydelige på hvor vi står politisk, vil behovet for diplomati reduseres betraktelig.
Hovedfokus er at Norge skal være selvforsynt på alle områder som idag krever handel, samtidig
med at landets politikere og offentlig ansatte mister adgang til å benytte samfunnets midler for å
fremme forretningsavtaler og føre uproduktive samtaler for å få verdensfred.
Politisk sett er vi således drevet av frihandel og lovgivning for menneskerett, som gjør at vi ikke har
utenrikspolitikk, men fører handel med fri markeder som ikke styres av kyniske eliter.
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Historien viser at diplomatiet ikke løser verdensproblemene, men ofte heller lager problemer for
landenes befolkning som blir skadelidende av maktelitens spill. Dette gjør så vi avvikler de
diplomatiske ordninger ved å utvise alle lands diplomater og stanser andre nasjoners mulighet for
diplomatiske privilegier i Norge.
Hele det norske diplomatiet vil returneres og kun en nødvendig del vil jobbe med EØS byråkratiet i
Brussel. Målet er å tilrettelegge hele EU området med GDS verksteder i forbindelse med humanitær
bistand, slik at man kan få et samlet EU hvor frihandelsmarked råder til fordel for politiske krefter.
Dette vil vi gjøre langt mer effektivt ved å kanalisere alle midler benyttet på diplomatiet, til å
oppruste hele EU`s indre marked med GDS verksteder slik at man får et fritt marked uten
byråkratiske hindre for person forflytting, varer og tjenester.
Vi vil legge til rette for at det norske folk står for kontakten med andre land, ved at vi ikke har
hindre for handel og reise annet ved at det er en skatt på utadgående transaksjoner. Dersom man har
hele EU`s indre marked med på en ordning hvor alle har borgerlønn i form av biomasse og
byråkratiet fjernes, vil man kunne ha dette som en felles skattepolitikk.
Det man må huske på er at landene ikke vil være likestilt så lenge resten av EU`s land ledes av
byråkratier med politiske sugerør ned i biomassen til folket. Det viktige er derfor å hjelpe hele EUs
indre marked med å frigjøre seg fra politikeres klør, så de kan få lokaldemokrati og sørget for ekte
demokrati og frihandel.
Det norske folk vil få økonomiske midler til å gi bistand til andre land og personer de ønsker å
hjelpe med å starte GDS verksteder. Dette er langt bedre tiltak for å fremme fred mellom nasjonene,
enn ved å benytte diplomati.
Utgiftene Norge har hatt i forbindelse med diplomatiet, vil derfor øremerkes til å gå som bistand til
vanskeligstilte i EU`s indre marked, eller som bistand til andre områder som de diplomatiske
kuttene kommer fra. Ved at dette går som direkte hjelp fra landets innbyggere, viser vi hva Norge
står for til omverdenen.
YTRINGSFRIHET OG RELIGION
Som parti er vi for at det skal være full ytringsfrihet.
I land som det ikke er fri ytringsfrihet, er det undertrykkelse og proteksjonisme som ligger bak.
For alle som er religiøse er det viktig og kunne snakke filosofi.
Ser man på situasjonen i Norge, vil det være vanskelig å snakke filosofi rundt godt og ondt.
For å illustrere problemet man står ovenfor i Norge, er jeg nødt til å være direkte.
Det presiseres at dette partiprogrammet er gitt til landets politikere i forbindelse med et krav om full
granskning i forbindelse med undertrykkelse av folket og at dette er unntatt offentligheten for å
beskytte landets politikere, samt nasjonen som helhet.
Med dette som bakgrunn ønskes det å være fult åpen rundt religion i forbindelse med godt og ondt.
Som man vet snakkes det ofte om hellig krig, selvmordsbombere og terrorisme. Dette har opphav i
religionene og er egentlig blitt benyttet for å slå ned på enten undertrykkelse eller benyttet i
forbindelse med forsvar av et land.
Dessverre har en del syke personer forvrengt religioner og misbrukt makten som ligger i religioner.
Samtidig skjer det undertrykkelse i Norge, som gjør at det for religiøse fort blir et problem dersom
det er ønske for å snakke filosofisk rundt emner som helligkrig og terrorisme.
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Slik forholdene er vil jeg selv ikke kunne snakke fritt om slike emner i Norge, fordi det i Norge
skjer undertrykkelse som det offentlige apparat og landets politikere dekker over for.
Problemet er at det nettopp er slike forhold som gjør at man i religioner snakker om godt og ondt,
hellig krig og terror aksjoner. Målet er jo at de gode som blir undertrykket skal få løsrevet seg og få
en slutt på undertrykkelsen.
Selv er jeg gnostiker, og i det ligger det at jeg er en filosof som er religiøs.
Går man til www.gds-totenvika.no/oppvakning vil dere se at jeg blant annet skriver om godt og
ondt. Selv mener jeg at målet er å forstå kunnskapen om godt og ondt, slik at man kan bli rent god.
I dette ligger det ekstremt mye filosofi og selv om jeg har forsøkt å gi en forklaring på hvordan man
lager filosofenes sten, er det fortsatt veldig mange spørsmål som kan komme.
Et spørsmål som raskt vil komme dersom partiprogrammet kommer ut, vil gå på militær reformen
og bruken av nervegift mot selv journalister hos fienden. Hva skal jeg svare dersom jeg blir spurt
om jeg tror man blir tilgitt om man tar liv for å få slutt på overgrepene i Norge?
Hva skal jeg svare på et sånt spørsmål?
Som god person, gir det jo mening med tilgivelse.
Dersom en person angrer seg for en galt ting man har gjort, så er det jo opplagt at personen har
forstått en av kunnskapene om godt og ondt. Det er jo da man skal tilgi en person.
Man skal ikke straffe en person som har forstått at det ble handlet galt, da straff er konsekvens
relatert, mens forståelse er målet. Her var det snakk om en undertrykket person som lurer.
De som skal straffes er jo de som vet de handler galt, men gjør det likevel fordi de er tjent med å
handle galt mot andre. Dette blir som med politikere som snur ryggen til overgrep. Selv om man har
makt til å rydde opp i overgrep, velger man heller å spille politiske spill hvor ofre for norsk
forvaltning er en brikke, slik som man ser fra min sak og politikere i Østre Toten kommune.
Spørsmålet var om man ble tilgitt hvis man drepte en person i Norge, for å få slutt på overgrepene
mot befolkningen. Som god skal man kjempe for det gode.
Det gjelder også de religiøse personene som blir stilt slike spørsmål. Å la spørsmålet være ubesvart
er derfor et brudd på den religiøse plikten man har som god og gjelder uansett hvilken retning man
svarer. Man skal jo forsøke å hjelpe andre!
Hvordan stillingen til personer er, vil være avgjørende. Kan det løses på annen måte enn å ta liv?
Som religiøs ville det vært bra om jeg kunne tatt en prat med personen for å se om jeg kunne vist
andre litt mindre drastiske måter å få ryddet opp i problemene på. Men slik det er i Norge vil jeg
risikere å bli beskyldt for å sette politikere eller offentlig ansatte i fare. Man vet aldri hvor en slik
samtale ender opp, da samtaler fort kan avsluttes eller bli alt for kompliserte slik at man ikke
kommer i mål.
Jeg kunne selvfølgelig forsøkt å si at jeg tror at man blir tilgitt, men hva hadde skjedd da?
Da ville jeg risikert straffeforfølgelse, samtidig med at jeg ikke fikk fulgt min religion som er å
være rent god. Min jobb ville jo være å forsøke å finne andre former for å rydde opp enn å
oppfordre i en retning som tar liv.
Men som nevnt vet man aldri hvordan en samtale ender opp. Dette gjør slik at det vil være helt
uforsvarlig fra min side å gå i dybden både for å gi forståelse av det religiøse aspekter, samt
muligheten for å hjelpe personen. For meg ville det beste vært om personen forstå dette rundt
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tilgivelse og godhet. Da måtte jeg gitt en forklaring på hva det er å slåss for det gode. At man kan
gjøre handlinger man vet er galt for å rette opp f.eks. undertrykkelse og urettferdighet.
I Norge har man straffelovens paragraf 19 som tar for seg det juridiske om at man har lov til å begå
lovbrudd for å få stanset en ulovlig handling. Den sier i og for seg at man ikke skal drepe så sant det
ikke trengs. Og derav er jo dette det førende for hvor lang personen kan gå, ut i fra stillingen
personen er i. Er det ingen vei utenom, eller sjansen for store til at det ikke lykkes uten å ta liv, så er
også for det gode i å ta liv, dersom det beskytter folket. Dette er jo hele legitimiteten til krigføring.
Alt går på hvor langt det offentlige tøyer strikkene for når de skal stanse overgrepene mot
befolkningen. Finnes det ingen annen vei, må man også kjempe for det gode i Norge selv om det
betyr at liv går tapt. Det er det som går inn i hellig krig og filosofien rundt dette.
Som jeg også skrev i Del 1, er det ikke behov for å gjøre slikt i Norge.
Men det er også ut ifra dagens situasjon. Hvordan landets politikere velger å håndtere hele denne
henvendelsen, og hvordan politi og maktapparat ellers håndterer dette, legger premissene for folket.
Kommer dette ut med dagens situasjon, kan jeg ikke snakke religion av frykt for å få problemer
selv. Heldigvis har jeg vist hvordan man kan slå ut et hvilket som helst korrupt regime uten å skade
personer fysisk. For min del er det viktig da jeg har gitt andre en mulighet til å rydde opp, uten at liv
går tapt.
Samtidig er spørsmålet hva som skjer dersom undertrykkelsen ikke stanser opp og det gjøres tiltak
for å sikre strømnettet osv? Tar man bort slike muligheter ved å legge inn beskyttelsestiltak for
landet, uten å rydde opp i årsaken til at angrepene skulle ha skjedd, så har man bare flyttet listen et
hakk i retning av at liv går tapt. Proteksjonismen vil føre til at strategiene fra militærreformen blir
tatt i bruk. Tankegangen bak null-toleranse for overgrep i et demokrati ligger i dette.
For meg er det greit å vite at mennesket er født med fri vilje og at landets politikere, rettsapparat,
politi og alle stemme berettige er født med fri vilje. I dette har jeg oppfylt min tro og vil kunne tie
om jeg blir stilt spørsmål som går på religion med tanke på rett og galt, så lenge det skjer overgrep i
Norge. Jeg vil bare henvise til det jeg har skrevet her i et lukket skriv hvor jeg krever full
granskning i regi av kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa.
I et demokrati skal det være null-toleranse mot overgrep, med bakgrunn i at det er viktig for
religiøse å kunne snakke om godt og ondt. I et land hvor det skjer overgrep mot befolkningen, blir
det ofte at det lages beskyttelsesmekanismer som gjør at folket ikke lenger kan snakke fritt for å
forstå filosofien som ligger bak religionen og den tro man påberoper seg å ha. En del land har
forbud mot religioner og det kan virke som det er for at folket skal kunne nektes filosofi.
Selv har jeg anmeldt en justisminister som hevder han er kristen, men han følger ikke en kristen
oppførsel! Jeg har anmeldt han på grunn av overgrep mot befolkningen og hvordan det offentlige og
politiske systemet fungerer. Problemet er at hele systemet med Storting og regjering i spissen, står
for å beskytter hverandre og eliten. Politi og justisvesen benyttes i dette maktspillet slik at folket
ikke kommer noen vei. Rettstaten fungerer ikke fordi jurister ikke har nødvendig empati og således
aldri vil kunne forstå godt og ondt. Resultatet ser dere ut av hele kaoset dere står i nå.
Forhåpentligvis forstår dere litt mer av både ytringsfrihet, religionsfrihet og hvorfor det skal være
null-toleranse for overgrep i et demokrati nå. Uavhengig er det derfor Partiet Gjør Det Selv ønsker å
rydde opp. Vi er for full ytringsfrihet og vil skape et Norge hvor rettsstaten fungerer og politikere
sørger for at overgrep mot befolkningen ikke skal skje!
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Vi er for demokratiet og at det skal være religionsfrihet og full adgang til å diskutere vanskelige
tema, uten fare for at det fører til skade på andre eller at man skal forfølges av rettsstaten som
ønsker å beskytte seg og sin makt. I dette ligger det at religionene må være gode fordi vi ønsker et
godt og trygt samfunn og at krenkelese av andre er undertrykkelse som ikke omfattes av
ytringsfrihet. Vi er her for å slåss for det gode ved å gjøre gode ting for samfunnet, så det blir
yrende handel, variert kultur og trygge rammer for alle å vokse opp og lære i!
POLITIKKENS ROBIN HOOD
Med bakgrunn i hvordan eliten i Norge har forvaltet landet, mener jeg det er på tide med en ny
fordelingspolitikk som tar sikte på å skalere ned hele det offentlige apparat og politikeres
innflytelse.
Med rikdommen vi har i Norge er det mulig å legge til rette for at hver og en som bor i Norge eller
er norsk statsborger, skal få økonomisk trygghet og makten til å styre over sitt eget liv. Ved å
innføre et velferdssystem som gjør at alle i Norge fysisk eier og genererer energien som landets
bedrifter må benytte, sitter hver og en av oss på pengesekken til vår egen velferd.
Forutsetningen til denne velferden er at man sørger for å ha en modernisering hvor robot og
automatiseringsteknikk benyttes til innbyggernes beste, fremfor elitens ønske om verdier og makt.
Ved å benytte alle patenter humanitært for å bedre samfunnet, sørger man for at det blir likhet og
rettferdig handel. Velferden vil øke da man vil få et bedre helsevesen som kan ta i bruk de nyeste
teknologier og den beste medisin uten å ta hensyn til griske produsenter som er villige til å ofre
menneskeliv for å tjene mest mulig.
Ved å sørge for at befolkningen kan livnære seg på positive yrker fremfor byråkrati og feilslått
juridisk praksis, sørger man for økt trivsel. Forskning og utvikling vil gå raskere som følge av at
grunnleggende behov blir ivaretatt, samtidig med at det heller vil gå prestisje i å utvikle nye ting,
fremfor penger og makt.
At skole og utdanning blir tilgjengelig uansett alder, i en kombinasjon hvor befolkningen er sikret
bolig, mat, klær, fritidsaktiviteter og reise, tannlege og helsetjenester, med mer, legger til rette for at
flere dyktige personer kan fokusere på forskning og utvikling.
Mens politikere frem til nå har fokusert på å sentralisere og øke makten i posisjoner og størrelsen på
byråkratiet, ønsker jeg å sørge for at alle i Norge får makten ved at de selv styrer over politikken i
sitt nærområde. At personer fra eliten som har livnært seg på elendighetene skal få inndratt verdiene
de har opparbeidet ved å føre et undertrykkende system, er for meg en selvfølge. Samtidig med at
de som ikke har gjort noe skal beskyttes av systemet. Vi har dyktige personer i vår elite som ikke
har gjort noe galt.
Personlig ønsket jeg ikke å gå inn i politikken og derfor vil jeg sørge for å fjerne politikk på
nasjonalt nivå. Som undertrykket av en statsminister og hennes regjering, ønsker jeg derfor å legge
til rette for at man i fremtiden slipper å ha personer i så mektige posisjoner.
Dette oppnås ved at folket fysisk eier energiproduksjonen selv, og bedriftseiere plikter å kjøpe av
denne energien fremfor å lage den selv eller bruke landets naturresurser til egen vinning.
Helhetlig tar man makten fra politikere og gir den til folket slik at folket har egen råderett.
Lobbyistene mister sin innflytelse, da de ikke har politikere de kan bestikke for å få gjennom sine
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ønsker.
I vårt partiprogram er det satt opp en del punkter som vi mener er viktige og som vi ønsker å utvikle
ved å benytte penger fra oljefondet. Heldigvis er det veldig mye penger som er i oljefondet.
Derfor inviteres alle som har gode ideer til å finne måter å benytte pengene på for å investere i for
fremtiden. I dette ligger det at det vil gis midler for å igangsette produksjon lokalt så man kan
ivareta lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet kan være en boligblokk i Oslo sentrum eller et lite samfunn
på en øy langs kysten. Hovedfokus vil være at det legger til rette for automatisk lokal produksjon
som øker velferden, samtidig med at det reduserer forurensning og behovet for politikere og
byråkrati.
At alle har teknologien og utstyret for å være selvforsynt og ha høy livskvalitet er filosofien som
ligger bak. Dette betyr at vi vil hjelpe lokalsamfunnene med å kunne realisere sine drømmer ved at
de får høyteknologisk utstyr i egne GDS verksteder, i kombinasjon med at råvarer og andre
subsidier gis så man har mulighet til å starte enten det er innen forskning, mat og energiproduksjon,
kunst, hobby, velvære, omsorg, musikk, dans, drama osv.
Mitt mål er at fremtidige regjerings og stortingsrepresentanter kun skal representere folket og ikke
ha mulighet til å missbruke rettsstaten eller det offentlige system. Politikk skal foregå lokalt uten at
det er nasjonalråderett over det som foregår der, når rammer og handlingsplanene for området først
er gitt. Derfor skal det legges til rette for at alle skal kunne realisere sine drømmer ved at man selv
råder over energien, robotene og maskinene. Alle skal kunne produsere det som trengs i sitt
nærområde ved hjelp av datafiler som er alment tilgjengelig!
Ved å stemme frem Partiet Gjør Det Selv, vil du få makten over energien som gir velferden i
fremtiden. Alle som ønsker en sikker fremtid for seg selv og sine etterkommere, bør derfor gå inn
for å få oss i en posisjon hvor vi har makten til å gjøre endringene som trengs for å skifte kurs.
Vi vil så samarbeide med alle for å tilrettelegge til alles beste, samt sørge for at de som har hatt en
urettferdig behandling skal få sin oppreisning ved at problemene blir anerkjent og erstatning gitt!
At det er ytringsfrihet og religionsfrihet er en selvfølge så lenge man er snill mot alle i samfunnet.
Etter mitt syn er lovverket i Kardemomme By langt bedre enn regelverket som er satt opp for å gi
inntekt til dagens byråkrati. At folket skal ha vide rammer for hva de kan gjøre så lenge det ikke er
til skade eller sjenanse for andre er derfor viktig!
Alle inviteres derfor til å bli med å ta makten vekk fra politikere på nasjonalt nivå, og heller sørge
for at makten blir i lokalsamfunnet og at man styrker lokalsamfunnet i fellesskap!
Med vennlig hilsen
Ingar Andresen
Politikkens Robin Hood
Partiet Gjør Det Selv!
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