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• Vi vil ikke legge Norge under fremmed
herredømme!

• Norge ut av EØS/Schengen-avtalene
— fri fra fremmede makters lovverk

• Norge som fri og selvstendig nasjon med 
frihandelsavtaler

• Slå ring om Norges Grunnlov
— vårt Frihetsbrev

• Slå ring om Norges 1000-årige kulturarv
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Er du misfornøyd med det 
bestående etablissementet? 
Meld deg til tjeneste for et 
realdemokratisk samfunn.

Vi blir med i stortingsvalget 
2009

NORGES GRUNNLOV

Det troverdige alternativ

Norgespartiet er et uavhengig parti med Grunnloven 
som fundament.
Grunnloven er det norske folks Frihetsbrev og nasjo-
nens sikreste verdipapir.
Grunnloven er selve grunnmuren i «Det norske hus».
Vi vil forhindre de gjentatte forsøk på ødeleggelse og 
angrep på Norges Grunnlov.



Norgespartiet står for en helt ny 
politikk

Norgespartiet vil —

 Bygge nye veier.
 Gi helsevesenet det som trengs for å gi det norske folk den helsemessige hjelp 

de har krav på.
 Fornye jernbanen dramatisk med høyhastighetstog og realisere Nord-Norge 

banen.  
 Støtte bygging av bybaner.
 Definitivt og absolutt fjerne alle bomstasjoner.
 Bruke de 60 milliardene som staten tar inn via 15 avgifter på bilismen til 

utbygging av samferdselen. I dag går kun 2-3 milliarder av dette beløpet til vei.
 Sette mennesket i sentrum og gi de fattigste bedre økonomi og kjøpekraft. 
 Føre en aktiv miljøpolitikk og sette ned prisen på miljøvennlige biler.
 Støtte en mer saklig rettferdig og troverdig klimapolitikk.
 Reetablere et forsvar som klarer å forsvare mer enn en bydel i Oslo. Det har nå 

kommet fram at vårt totalforsvar ikke makter mer enn dette.  Forsvaret vårt i 
dag er altså en nasjonal katastrofe.

 Sette skolene i stand til å gi elevene den beste opplæring som kan gis.
 Støtte etablering av private skoler som en selvfølge i det demokratiske Norge.
 Vi vil senke skatter og avgifter til et realistisk nivå. På linje med tankegangen 

bak reduseringen av passavgiften.
 Vi vil verne om Norges tusenårige kulturarv.
 Vi vil restaurere alle Norges gamle offentlige bygninger.
 Fjerne arveavgiften og formuesskatten.
 Gi kommunene større økonomisk handlefrihet. Det betyr styrking av 

lokaldemokratiet.
 Gi bøndene og fiskerne bedre muligheter og større egen frihet over sitt yrke.
 Støtte industrien slik at den ikke flytter ut av landet.  
 Bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter.

Et nasjonalt gnagsår!

Europabevegelsen som en underavdeling av globalismen opptrer 
som et gnagsår på nasjonens fundament.

De gir seg ikke - og varslet allerede den 10. januar 2008 i 
Stortinget, at deres kamp for å avvikle Norge som selvstendig 
nasjon igjen vil komme på dagsorden til avgjørelse i vår nas-
jonalforsamling.

Norgespartiet oppfordrer derfor til en nasjonal dugnad for å få 
en stopp på denne for vår nasjon destruktive politikk i det nor-
ske Storting.

Vi oppfordrer derfor Norges kvinner og menn til en Nasjonal 
Dugnad som en gang for alle setter en stopp for alle disse gjen-
tatte forsøk på å rive fundamentet til «Det Norske Hus» - Norges 
Grunnlov.
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Kjære lesere!  
Vi vil ikke legge Norge inn under 

fremmed herredømme!

Vi hverken vil eller kan.  Ikke en gang en majoritet i folket kan 
bestemme dette.
Det vil være direkte i strid med straffelovens § 83.

Historisk erfaring har vist at Grunnlovens Sannhet har gitt oss 
den beste frihet og orden som noe samfunn noen gang har hatt og 
kan få. 

Denne ødeleggelsen av Grunnloven, vårt Frihetsbrev, er nemlig 
i ferd med å bli til virkelighet — der DU er nøkkelen til at vi kan 
hindre dette.  Arbeidet med å snu denne katastrofale utviklingen 
kan ikke vente, men må påbegynnes allerede i dag og videreføres 
på stortinget i 2009.  Det er det bare DU kjære velger som kan 
bidra til dette, ved at vi gjennom kommende stortingsvalg gis 
tillit - og får fotfeste i Stortinget for å iverksette vår politiske 
snuoperasjon i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper.

Straffelovens §83:
«§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller 
at medvirke til, at Norge eller nogen Del af 
Riget bringes under fremmed Herredømme eller 
indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af 
Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar 
eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år. 

Endret ved lov 12 juni 1981 nr. 62.»
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En nasjon skapes ikke av politikere

Nasjonalitet er et vellykket resultat av stor innsats av landets innbyggere 
gjennom mange generasjoner. En nasjon skapes nemlig ikke av politikere. 
«En nasjon» er et biprodukt av et langt sosialt samliv mellom ulike 
mennesker som er bundet sammen av en felles historie, språk og kultur.  
Nasjonalitet skaper et felles verdigrunnlag, og er den bærende bjelke i 
ethvert demokrati.  Vi vil repetere ordets betydning. Demos (gresk) er 
folk, kratein betyr å styre. Demokrati er altså folkestyret. Dette er gamle 
kunnskaper. Det felles verdigrunnlag er folkets verdigrunnlag. Avgjørende 
for demokratiets være eller ikke være er at vi bevarer den nasjonale 
lojalitet og suverenitet, samt den territoriale jurisdiksjon — som betyr 
myndighetsområde.

Nasjonalstaten har bevist at den er «liv laga». Den begrunner og bekrefter 
retten til å tenke selv, og frihet til å tale og skrive. Nasjonal lojalitet er 
grunnlaget for det liberale medborgerskap. Dette medborgerskapet verner 
om det politiske, det etiske og religiøse fellesskapet for innbyggerne og 
innflyttere. Men det er et vitalt krav til innflyttere at de skal holde seg til 
statens lover.

Hva er norsk kultur? 

Norsk kultur er summen av det norske folks historie og hukommelse fra 
etter istiden — gjennom vikingtiden, Norges samling av Harald Hårfagre og 
kristning under Olav Trygvasson, inntil nyere tid med Norges grunnlov som 
konsekvent bygger på Norges historie, ånd, folk og tradisjon, kongehuset 
og kristendommen og som en fortløpende prosess — føyer til demokrati, 
ytringsfrihet og likestilling. 

Norsk kultur er samtidig summen av våre skikker og omgangsformer, 
språket, sanger, dikt, litteratur, skikk og bruk, høytider, bygningskunst, fest 
og tradisjon i en nordisk kontekst gjennom hundrevis av generasjoner.

Dette har med vår identitet og tilhørighet å gjøre — og det er dette som 
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skaper et fellesskap og dermed et trygt og troverdig samfunn! 
Men denne rotfestede kulturidentitet er en sårbar sak som lett kan splittes og 
ødelegges og dermed føre til et samfunn i oppløsning. Verdenshistorien kan 
berette om svært mange eksempler på kulturer som er gått til grunne av en 
inntrengende fremmedkultur! 

Hele spekteret av den ekte norske kultur kan ikke vedlikeholdes eller 
gjenskapes i fine kulturhus og dyre operaer. Dette er en arv som bare folket 
selv kan ta vare på og verne om til nytte og glede for neste slektledd. 

Den kan rett og slett  miste sin identitet hvis den er for åpen, eller for ukritisk 
til alle impulser utenfra. 
Ingen kultur kan absorbere alt hva andre kulturer har skapt og likevel få 
beholde sin egen identitet og tilhørighet.
En eventuell endring av vår kultur kan- eller må skje på en meget sakte måte 
og på frivillig basis. Dermed vil stabiliteten og samholdet i samfunnet bestå 
og blomstre som før. Den norske kultur har historisk sett vært gjenstand for 
slik sakte og umerkelig endring.

Men det folk som i praksis ikke vedkjenner seg sin kulturelle fortid, vil miste 
sin identitet og tilhørighet. 
De vil da ikke forstå sin nåtid — og har dermed ingen framtid!

Vår politikk skal gjennomføres ved å 
innføre realdemokrati — altså et reelt 
demokrati, et representativt folkestyre

Realdemokrati er et virkelig demokrati som er grunnlagt på demokratiets 
ekte prinsipper og sanne ånd.
Det betyr at makten ligger hos folket. Folket har makten til å innsette 
sine tjenere og avsette dem hvis de folkevalgte ikke oppfyller folkets 
forventninger eller misligholder de oppgaver folket valgte dem til å ivareta.  
Ivareta våre (folkets) interesser.
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Realdemokrati
= sant demokrati.

Folkestyre der makten ligger hos folket.
Folket bestemmer nasjonens skjebne 

1. Rettssystemet og lovverket ivaretar 
borgernes og nasjonens interesser og 
trygghet iht Grunnloven.

2. Grunnloven er bærebjelken i det 
demokratiske samfunn. Grunnloven 
skal vernes.

3. Ved frie valg innsetter folket sine 
nøkkelpersoner  som handler på 
folkets vegne.

4. Nasjonen bestemmer over sine egne 
naturressurser og fastsetter sine egne 
priser.

5. Ved folkeavstemninger kan folket 
avsette de folkevalgte hvis disse 
arbeider imot folkets vilje.

6. Full opplysnings- tale- trykke- og 
pressefrihet. Alle medier er åpne for 
folkets meninger.

7. Nasjonen bestemmer over sin egen 
økonomi og verner om sin egen 
valuta.

8. De folkevalgte er folkets tjenere som 
på folkets vegne ivaretar nasjonens 
og borgernes interesser.

9. Folket bestemmer alle viktige saker 
ved forpliktende folkeavstemninger de 
folkevalgte må respektere.

10. Den frie nasjon kan IKKE binde seg 
til internasjonale traktater som strider 
imot Grunnloven.

11. Folkets og nasjonens interesser er 
selve grunntonen i Realdemokratiet.

12. De folkevalgte ivaretar på folkets 
vegne borgernes og  nasjonens 
interesser og tarv.

Dette er det ekte demokratiet som vi 
aldri har fått høre om

«Demokrat i»
= falskt demokrati

Slik det opererer i dagens Norge — 
En parodi av det sanne demokrati

1. Rettssystemet og lovverket ivaretar 
IKKE borgernes og nasjonens 
interesser og trygghet iht. Grunnloven

2. Grunnloven er under angrep fra de 
folkevalgte.

3. Ved «frie» valg innsetter folket sine 
nøkkelpersoner som handler på 
Globalistenes vegne.

4. Nasjonen bestemmer IKKE over 
sine egne naturressurser og  fastsetter 
IKKE sine egne priser.

5. Ved folkeavstemninger kan IKKE 
folket avsette de folkevalgte  hvis 
disse arbeider imot folkets vilje.

6. Mediene er vinklet for å tjene 
Globalistenes sak og er i sterk 
grad lukket for patriotismens og 
Realdemokratiets talsmenn.

7. Nasjonen bestemmer IKKE over 
sin egen økonomi. Bankvesenet/
næringslivet er på utenlandske 
hender.

8. De folkevalgte er istedet folkets 
herskere som på Globalistenes vegne 
ivaretar de Globale interesser.

9. Folkeavstemninger er utartet til 
parodier fordi de folkevalgte IKKE 
respekterer folkets vilje, men arbeider 
i det skjulte for å omgå folkeviljen.

10. Den frie nasjon binder seg til 
internasjonale traktater som strider 
imot Grunnlovens ånd og prinsipper.

11. Folkets og nasjonens interesser er 
underlagt de Globale interesser.

12. De folkevalgte ivaretar IKKE på 
folkets vegne borgernes og nasjonens 
interesser og tarv.

Dette er det falske demokratiet som vi er 
opplært til å tro på
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Realdemokratiet vil vi gjennomføre 
ved regelmessig bruk av 

folkeavstemminger

Disse avstemmingene koordineres med kommune- 
og stortingsvalgene.

Da blir det spennende, interessant og uhyre lærerikt når vi som 
enkeltindivider får være med og direkte forme og sikre nasjonens utvikling 
og framtid. Hvilke andre muligheter har vi til å realisere vår egen framtid 
som folk og nasjon på denne måten?
Da er det stemmene fra Grasrota som bestemmer helse- og 
omsorgspolitikken, bompenger eller ikke bompenger, energipolitikken, 
forsvarspolitikken, bruken og plassering av oljepengene (ikke aller 
minst), skattetrykket, skolepolitikken, miljøpolitikken, fiskeri- og 
jordbrukspolitikken, næringslivspolitikken, innvandringen, osv. osv.

Utgangspunktet for vår politikk ligger i vår Grunnlov, vår konstitusjon, altså 
fundamentet til «Det Norske Hus», grunnlaget for 17.mai. 
Dette fundamentet er under enormt press i Stortinget. Fundamentet for vårt 
demokrati er det så godt som flertall i det norske Storting for å få forandret, 
slik at vi som et folk og en nasjon uten hindringer for Makteliten elegant 
kan legges inn under Fremmed Herredømme (EU).  Men spillet rundt dette 
råkjøret for å knuse fundamentet for vår nasjon, er det en samlet taushet 
omkring fra presse og media her i landet.  Knuses dette fundamentet, faller 
friheten, selvstendigheten, vår kulturarv og nasjonen Norge i grus, og det er 
noe alle forstår. Da er det ingen vei tilbake.

Realdemokratisk styring av skattemidler

Dette er et kompletterende realdemokratisk tiltak fordi detaljstyring via 
folkeavstemminger ikke alltid lar seg gjennomføre. 
Borgerne skal få lov å styre deler (25%) av det de betaler i skatt til   
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prosjekter/ samfunnsområder/ satsingsområder de brenner for.  Dette 
er øremerking av midler på en annen og mer demokratisk måte, en 
realdemokratisk måte.

Områdene kan deles inn i f.eks «20 områder» og de 5 dårligst støttede 
områdene sjaltes hvert år ut og erstattes med nye for å sikre en dynamisk/
demokratisk rotasjon av interesser. Satsingsområdene kan være flere enn 20 
dersom det viser seg hensiktsmessig.

Denne styringen skal da skje ved avkryssing av aktuelle satsingsområder på 
skattebetalernes selvangivelser i form av et nummerert rutenett på baksiden 
av selvangivelsen.
Skattebetaleren velger selv hvor mange av de oppførte satsingsområder som 
disse 25% av  skattemidlene skal fordeles  på. 

Det skal også vedlagt selvangivelsen følge en forklaring på hva de enkelte 
nummer (satsingsområder) i dette rutenettet representerer.

Videre skal også en oversikt over denne listen med resultater settes opp av 
Norsk Gallup til allmennhetens fulle innsikt.

Globalistene på Stortinget 

Den 10. januar 2008 holdt vi på å miste landet vårt.  Da ble det igjen 
stemt i Stortinget over å forandre Grunnloven vår. Globalistene på Stortinget 
ønsker nemlig å legge folk og land inn under fremmed herredømme, altså 
under styring av en annen og fremmed makt.   

Det var i presse og media forventet et flertall i Stortinget for å forandre 
grunnloven vår.  Heldigvis gikk det ikke Globalistenes vei denne gangen 
heller.  87 mot 74 stortingsrepresentanter sa NEI til endring av Grunnloven 
slik at det skulle bli lettere å melde Norge inn i EU, med andre ord: legge 
Norge inn under fremmed herredømme.  Men stortingsrepresentant Inge 
Lønning (Globalist) gir seg ikke og varslet tidlig under debatten, og før 
avstemmingen, en ny runde i neste Stortingsperiode (2009 – 2013).
  Når det som står i Grunnloven ikke passer Globalistene, forandrer de 
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den bare til sin egen politiske fordel og dermed mot folket.  De har sågar 
gått ut i offentlighet og sagt at Grunnloven har gått ut på dato, stikk i strid 
mot Grunnloven selv.  Deres målsetting er å lage en helt ny grunnlov som 
resulterer i at Norge vil ende opp som en global landsby.

Heller ikke denne gang oppfylte de sine forpliktelser overfor folket og 
offentliggjorde sin grunnlovsstridige handling for å gi folket mulighet  til å 
sette seg inn i saken og på forhånd få anledning til å kunne protestere. Den 
samme fremgangsmåte og handling ble utøvet da de gikk inn for, og stemte i 
stortinget med flertall om å legge ned Odelstinget, Lagtinget og riksretten.  
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— altså et reelt demokrati der folket direkte har hånden på 
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Dette er ingen politiske floskler, men en klar og ufravikelig målsetting. Og 
vi redegjør videre her i denne brosjyren for våre utradisjonelle og folkelige 
løsninger.  

Kommune- og fylkessammenslåing
 
Sammenslåing av kommuner og fylker til store enheter, såkalte regioner, er 
i tråd med maktelitens, altså globalistenes ønskede utvikling. Innbyggerne 
skal holdes unna maktsentrene hvor beslutningene taes. Maktsentre med en 
ennå mer byråkratisk struktur og byråkratiske kommandolinjer. Med andre 
ord: Sentralisering og byråkratisering av «demokratiet». 

Kommune- og fylkessammenslåinger er et ledd i å fjerne folket fra 
nærdemokratiet. Fjerne de fra sin naturlige kontakt med sine folkevalgte.

Vi vil derfor sikre det lokale realdemokratiet ved å hindre slik 
sammenslåing.

Vi vil sikre innbyggernes nærhet til sine lokale folkevalgte 
gjennom en dynamisk realdemokratisk utvikling av det lokale 
selvstyret.

Makten skal tilbake til folket og folket skal selv få bestemme.

En ren rettsstat?
Fra enhetsforvaltning til en tredelt forvaltning

Norgespartiet vil arbeide for å få  offentlig debattert og utredet 
hvordan vi skal kunne få etablert en ren rettsstat gjennom å løse opp 
den enhetsforvaltning vi i dag lever under, og etablere og organisere 
en tredeling av forvaltningen.

Den nåværende enhetsforvaltningen er særdeles uheldig fordi 
politikerne her sitter på alle sider av bordet og bestemmer.
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På den ene siden stifter de lovene og på den andre siden styrer de det 
økonomiske liv.

For at landets lover skal gjelde likt for alle statens borgere, må man i 
statslivet ha en spesiell forvaltningsordning.  Den må være basert på 
sentrale organer som kan sikre en lik behandling i statsområdet.  

Det økonomiske liv og statslivet må ha hver sin styreordning.  Blir 
det økonomiske liv påtvunget den styreform som statslivet må ha, vil 
ledelsen av det økonomiske liv bli sentralisert. Det man oppnår, er 
embetsvelde på det økonomiske livs område.  Slår man det økonomiske 
liv og statslivet sammen, oppstår det også en kamp mellom statslivet 
og det økonomiske liv, og i denne kamp taper statslivet.  Det ligger i det 
økonomiske livs eget vesen at det trekker alt og alle inn i sin malstrøm.  
Det gjør alt og alle til vare. Derfor må det økonomiske liv alltid 
begrenses av et selvstendig statsliv som kan beskytte menneskene på 
grunnlag av de alminnelige menneskerettigheter.  Det økonomiske liv er 
ikke av seg selv i stand til å sette de nødvendige grenser.

Når det økonomiske liv og statslivet slås sammen, blir staten gjort til et 
redskap for de økonomiske krefter, og staten er ikke lenger i stand til 
å beskytte menneskene på grunnlag av menneskerettighetene.  Staten 
opphører å være rettsstat. Forholdet slår om.  Menneskene blir stående 
forsvarsløse overfor en egenrådig maktstat.  

Norgespartiet vil derfor utrede opprettelsen av en tredeling av 
forvaltningen ved å skille det økonomiske liv, det kulturelle liv og til 
slutt rettslivet slik at disse blir organisert under, og får hver sin spesielle 
forvaltningsordning:

Rettslivets forvaltningsordning må organiseres fra statens sentrum og 
utover, det økonomiske livs forvaltningsordning må vokse frem ut ifra 
det assosiative*) prinsipp, mens kulturlivets forvaltningsordning må 
bygge på enkeltmenneskers fulle disposisjonsfrihet.

*) assosiativ av assosiere seg = slutte seg sammen for å drive 
økonomisk virksomhet i fellesskap.
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Norgespartiet ser også denne løsningen som en sterk motvekt mot EU 
og Globaliserings-ideen.  Dette fordi det økonomiske liv da likevel 
vil kunne samarbeide over grensene uten at de selvstendige nasjonale 
stater behøver å underkaste seg en overordnet makt  og miste sin 
frihet, selvstendighet og kulturelle identitet. 

Nei til udemokratisk grunnlovsendring
 
Det er bare én ekte demokratisk —  realdemokratisk —  måte å forandre 
Norges Grunnlov på.

Det er at Stortinget overlater til det norske folk gjennom en folkeavstemming 
å stemme over alle forandringer av den norske Grunnloven, og dette i tråd 
med Grunnlovens ånd og prinsipper. 
 
Denne folkeavstemmingen skal da som sagt følge Grunnlovens ånd og 
prinsipper om 2/3 flertall også hos folket. Dersom det ikke blir flertall for å 
endre Grunnloven, skal Globalistene respektere folkets avgjørelse og legge 
unions-debatten død.  
 
I god tid før en folkeavstemning om vår Grunnlov skal den norske 
stat bekoste og sende ut et særtrykk av Grunnloven til alle husstander/
stemmeberettigede. Bare slik får folket et grunnlag til å bestemme om 
Norge skal være et fritt og uavhendelig rike i tråd med Grunnloven, eller bli 
underlagt et fremmed herredømme. Grunnloven må også inn som pensum i 
skolen allerede på grunnskole nivå.  
 
Denne folkeavstemmingen skal da som sagt, være bindende med 2/3 flertall 
i folket og i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper.  
 
Da snakker vi først om ekte demokrati om realdemokrati.  Realdemokrati 
er å få flest mulig av landets borgere til å avgjøre en slik viktig sak i 
motsetning til i dag hvor politikerne søker å fremme at færrest mulig (ca 113 
stortingsrepresentanter) til å overkjøre landets hele befolkning. 
 
Det får nemlig ikke være slik at en håndfull faktisk håndplukkede politikere 
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— gjennom valgene — skal kunne kaste vårt fremste borgervern på 
søppelhaugen.  Altså at 169 mennesker inne på Stortinget, våre såkalte 
folkevalgte, skal kunne overkjøre hele det norske folk i en så viktig sak for 
nasjonen.

Norgespartiet vil ha bindende folkeavstemminger slik vi har skissert ovenfor 
når Grunnloven foreslås endret.

Kjære leser! 
Vi vil ikke legge Norge inn under fremmed 

herredømme!

Vi vil stoppe ødeleggelsen av Grunnloven — det norske folks 
Frihetsbrev!

Grunnloven er et gammelt, men samtidig levende dokument. Det 
symboliserer og konstituerer Norge, og Norges selvstendighet og frihet. 
Grunnloven må brukes og hevdes. Tvilsomme unnlatelser og omgåelser må 
påtales og stanses. Hvis ikke, utvikles det konstitusjonell sedvanerett som 
ofte vil komme til å stride mot grunnlovens ånd og bokstav. 

En kan ikke se bort i fra at Høyre etter gjentatte tap i avstemninger i 
Stortinget om endring av grunnloven, satser på en strategi som består av 
endring gjennom praksis. Norgespartiet mener at ny konstitusjonell lov ikke 
kan skapes via rettsbrudd og lang tids misbruk. Grunnlovsprinsippene står 
ved lag inntil de endres ved demokratiske avgjørelser i Stortinget.

Velgere som ikke vil at våre nåværende folkevalgte skal legge Norge inn 
under fremmed herredømme, bør huske på:
 
 • At Grunnloven er ubestridelig rett av første rang!
 • At Grunnloven er vårt fremste borgervern.
 • At Grunnloven er fundamentet til nasjonen Norge — til «Det  
   Norske Hus».
 • At Grunnloven er selve garantien for vår frihet og    
   selvstendighet — vårt Frihetsbrev.
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 • At 17. mai er vår grunnlovsdag.
Og du kan — gjennom realdemokrati og folkeavstemming — hjelpe 
Norgespartiet å kjempe for å holde alt dette i hevd. 

Hva betyr så dette for deg?
Realdemokratiet er selve nøkkelen til din frihet, til påvirkning og 
medbestemmelse — ved at du selv direkte er med og styrer landet gjennom 
bindende folkeavstemminger om Norges framtid — i tråd med Grunnlovens 
ånd og prinsipper.  

Disse bindende folkeavstemmingene vil vi søke å legge til —og slå sammen 
med — våre allerede ordinære valg hvert annet år, når folket samlet går til 
urnene.  Altså ved kommune- og Stortingsvalg.

«Til tider opplever vi at enkeltpersoner og ansatte ved institusjoner og 
også stortingspolitikere og statsråder, henviser til lover og regler som 
klart bryter med Den norske Grunnlov.»

Og svært få synes å bry seg så mye om nettopp dette bruddet med 
Grunnloven.  Grunnloven er vårt fremste borgervern og har altså rett av 
første rang, og overstyrer dermed andre lover som nettopp skulle vært 
avledet fra selve Grunnloven for å være gyldige.  Vi har altså i Norge flere 
lover gitt av Stortinget som er uten lovhjemmel og dermed er ugyldige fordi 
de ikke er rotfestet i Grunnloven! Vi har også flere fullmaktslover som åpner 
for totalitære trekk. 

Grunnlovens §75 sier nemlig at det er det norske Storting som skal lage 
lover og regler i Norge — ikke EU/EØS.
Enhver demokratisk Grunnlov av vesteuropeisk type forutsetter eksistensen 
av evig og uforanderlige prinsipper.  Ellers er det ingen Grunnlov.  Grensen 
for statens makt i forhold til individet må være av absolutt natur.

Vi skal i sakens anledning se på noen interessante opplysninger hentet fra  
«Oppgave nr. 1 – 3.12.1999 ved Det juridiske fakultet». Sitat:

«Det som gjør grunnloven til lex superior, har sammenheng med den 
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spesielle endringsprosedyren for grunnloven  (se grl. § 112)  samt at 
grunnloven er hjemmel for Stortingets lovgivning: ”Grunnloven er den 
høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går 
foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten 
av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til 
for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin 
gyldighet av grunnloven” (Andenes 1998 s. 25, jfr. Også s. 10).»

Vår målsetting er at vi vil revidere evt. avvikle  alle lover som er opprettet og 
direkte strider med Grunnloven, for at disse skal være i overensstemmelse med 
grunnlovens ånd og prinsipper.  
Likeledes er vi imot nedleggelse av Odelsting, Lagting og Riksretten.  Vi er 
også imot innføringen av EØS og Schengenavtalene. De siste er et direkte 
anslag mot statens selvstendighet.
(Lex Superior betyr:  «av høyeste rang» eller «høyere lov». Altså Grunnloven 
har den absolutt høyeste rettslige rang.  Alle andre lover er underordnet).

Enhver forening, inklusive politiske partier, har egne lover, og disse lovene 
heter «vedtekter».
I alle disse foreninger gjelder 2/3 flertall for å forandre foreningenes lover, 
altså vedtektene.

Det samme gjelder den Norske Grunnloven, vår konstitusjon som vi feirer 
hver 17. mai.  
Her gjelder også 2/3 flertall for å kunne gjøre en endring i denne vår Grunnlov. 

Se Grunnlovens § 112 her nedenfor:

Grlbest. 24 april 1869, 9 okt 1905, 16. juli 1907, 7 juli 1913, 5 juli 
1946 og 13 juli 1990 nr. 550.»
« § 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges 
Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa 
første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres 
ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie 
Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede 
Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring 
aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa 



16

Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne 
Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i 
saadan Forandring. 

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives 
af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen 
til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i 
Kongeriget Norges Grundlov».

Ingen forening eller politisk parti vil noen gang tillate lovendring i sin egen 
forening, altså såkalt vedtektsendring ved å legge dette ut til avstemming 
i medlemsmassen ved simpelt flertall, altså  50,1 %.  Det gjennomføres 
konsekvent med 2/3 flertall. 

Men det politiske etablissementet (= Globalistene) unndrar seg ikke for 
å «bondefange» oss ved å avholde «rådende» folkeavstemminger med 
nettopp simpelt flertall.  

En beslutning om å legge vårt kjære fedreland inn under fremmed 
herredømme slik et EU-«medlemskap» vil innebære, skal avgjøres ved 
bindende folkeavstemninger. Altså skal realdemokratiet styre beslutningen. 
Det betyr at det må være 2/3 flertall i folket — og ikke simpelt flertall 50,1% 
— for å kunne vedta en slik alvorlig avgjørelse, og dette er da klart og 
tydelig i tråd med grunnlovens ånd og prinsipper.

Vi vil arbeide for å oppheve og 
forby Europabevegelsen på Stortinget 

Denne bevegelsen arbeider for å legge landet inn under fremmed 
herredømme. Dette strider klart og utvetydig mot Grunnloven, samt 
Straffelovens § 83 som gir opp til 21 års fengselstraff. Dette bør kvalifisere 
til rettsforfølgelse av Europabevegelsens medlemmer på Stortinget.

Straffelovens §83:
«§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge 
eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller 
indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med 
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Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år. 

Endret ved lov 12 juni 1981 nr. 62.»

Den 7. mai i 1969 avholdt Europabevegelsen et konstituerende møte 
i Stortinget hvor de etablerte sin egen hemmelige stortingsgruppe. 
Stortingsrepresentant Peder Næsheim ble valgt som formann for denne 
gruppen. Han døde senere på året og påfølgende år (1970) ble Knut 
Frydenlund valgt som ny formann for gruppen. I Europabevegelsens 
beretning den 7. mai 1969 skryter de av å ha 120 av stortingets daværende 
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at Norgespartiet har tatt denne problemstillingen inn i sitt program, nettopp 
fordi ingen andre partier har tatt tak i denne problemstillingen. Folkeviljen 
vil ha Norge som et fritt og selvstendig land, det er visst bare våre 
folkevalgte «tjenere» som ikke har forstått dette. De oppfører seg i stedet 
som våre herskere, og falske forførere i dølgsmål. Det vil Norgespartiet ha 
en slutt på, som bl.a. her gjennom politiske opplysninger i vårt program.

I dag tillater seg også flere folkevalgte stortingsrepresentanter å hevde at vår 
kjære Grunnlov av 1814 har gått ut på dato, og vil lage en helt ny Grunnlov. 
Stikk i strid mot «Konstitusjonen» selv. 
Vi må huske på at det er «Konstitusjonen» vår — altså grunnloven selv — 
som har opprettet Stortinget, ikke motsatt, og det er viktig å merke seg. La 
oss få bort slike stortingsrepresentanter som vil frarøve det norske folk sin 
egen Grunnlov. En slik fremgangsmåte er forbrytersk og bør kunne straffes. 

Grunnloven er folkets fremste 
borgervern. 

Grunnloven er vårt Frihetsbrev. 
Grunnloven er Norges sikreste verdipapir

Skal vi la makteliten her i landet kaste dette på 
historiens søppelhaug?

Kjære lesere, støtt Norgespartiet i kampen for å hindre dette, slik at landet 
ikke overleveres  til fremmede makter. Når de ikke kan selge landet helt, gjør 
de det stykkevis og delt. Salg av fossefallene våre er bare en begynnelse. 
Globalistene (= makteliten) vil også ha resten av naturressursene våre.  
Havbeiteloven, som nå er kamuflert inn under WTO, er et skrekk eksempel. 
Den går ut på å dele havet vårt opp i tomter til salgs. Når så en rik krøsus har 
kjøpt seg et havstykke, og grensene til dette havstykket følger fjæresteinene 
der DU bor er det bare fantasien din som setter grenser for hva som vil skje. 

De som står bak denne negative utviklingen kalles Globalister.  De ønsker 
verdensherredømme, og gikk tidligere under navnet «The New World 
Order» før de skiftet navn til «Global». I deres nettverk finner vi bl.a. 
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Europabevegelsen, Bilderbergergruppen  og mange flere. Flere av våre 
folkevalgte og andre sentrale personer møter også opp i slike møter som 
disse Globalistene holder årlig  med statsledere og prominente personer fra 
hele verden.  På disse Bilderbergermøtene får deltakerne beskjed om ikke å 
avsløre det som er diskutert på møtet. Det er nemlig helt «Tyst» etter at møtet 
er slutt. Pressen får definitivt ikke lov å delta. 

Det må være rett å stille spørsmål ved lovligheten av slike møter ut fra  
straffelovens § 330 som lyder:

«§ 330 i straffeloven:  Med Bøder eller med Hefte eller Fengsel 
inntil 3 Maaneder straffes den som stifter eller deltager i en 
Forening, eller hvis Medlemmer forplikter sig til ubetinget 
Lydighet mod nogen.
Er Foreningens Formaal at forøve eller opmuntre til Forbrydelser, 
kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes.»

Kjære lesere: Undersøk selv våre påstander for å bli overbevist om hvem vi 
egentlig har stemt inn på Stortinget ved de mange stortingsvalg vi har hatt 
etter krigen. Krigen er ikke over, det er bare det at nå er den mer usynlig for 
de fleste. Vi skyter mer i blinde, enn ved en vanlig krig.

EØS og Schengenavtalene er et resultat av denne rettsstridige virksomheten.
Hvordan kan dette ha fått pågå uten noen nevneverdig oppmerksomhet?

I følge flere professorer gjelder Grunnloven 
til evig tid

Mange av vår tids jurister og politikere tror de kan overse Grunnlovens  
paragrafer, og spesielt §§ 1, 2 og 112, som klart forlanger at politikerne skal 
følge dem, og i tråd med Grunnlovens ånd og prinsipper.

Norges Grunnlov står over hvilken som helst annen lov.
Det tilkommer heller ikke Høyesterett å tolke eller/ omtolke den, slik en kan 
med andre lover.
Vi vil her vise til den avdøde nestoren blant våre rettslærde, Johs. Andenes, 
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og siterer fra hans lærebok i Den norske statsforvaltning.
I sin tolkning av § 112 sier professoren: 

«Men sett at Stortinget i Grunnlovsform vedtok å avsette seg selv og innføre 
førerstaten slik som den tyske Riksdag gjorde i 1933.
Eller at det etter en konstitusjonell konflikt i grunnlovsform avskaffet 
kongedømmet og innførte republikk?
Eller at de i de samme former besluttet å la Norge innlemmes i en større stat 
i strid med grunnlovens prinsipp om Norge som et fritt og selvstendig rike?»
«Slike regler ville bety et brudd med vårt nåværende forfatningssystem.»

Norsk medlemskap i EU kan således aldri bli forenlig med vår Grunnlov så 
lenge vi har Eidsvoll-forfatningen.

Det samme blir resultatet av det professor i historie, Sverre Steen sier i 
boken «Arven fra Eidsvoll», som han utgav sammen med Frede Castberg og 
Paal Berg i 1945.

Johs Andenes skriver også i sin bok: «Statsforfatningen i Norge av 1962» 
følgende:  
«Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan 
Kongen (i dag regjeringen) ikke inngå, selv med samtykke fra Stortinget. 
De regler som Grunnloven i sine ’Almindelige Bestemmelser’ gir til vern 
om det enkelte individs frihet og rettsikkerhet, må således respekteres også 
under utøvelse av traktatmyndigheten. Og når Grunnlovens § 1 erklærer 
at: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike» 
er dette en rettslig hindring mot at Konge (regjering) og Storting avhender 
norske landområder til fremmede makter, eller for eksempel går med på 
at Norge skal innlemmes i en nordisk eller europeisk forbundsstat. En slik 
innlemmelse i en større statsdannelse ville for øvrig ikke bare stride mot 
Grunnlovens § 1, men en rekke bestemmelser i Grunnloven, for eksempel 
Grunnlovens §§ 2, 3, 49, 75, 112 m. fl.»

Straffelovens § 83 nekter også de folkevalgte, som er medlemmer av «Den 
internasjonale Europabevegelse,» å være medlemmer der. Da bevegelsens 
målsetting søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt 
for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial 
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integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas 
Forenede Stater, utstyrt med én regjering, et parlament med to kamre, valgt 
ved alminnelig valg, én domstol og et økonomisk og sosialt råd.

Vi har her påvist at EØS og Schengen-avtalen er en forbrytelse mot  
Norges selvstendighet.

De som taler Europabevegelsens sak skal ikke uhindret vinne frem med sine 
argumenter ved å hevde at vi har en sovende eller død Grunnlov.
Norgespartiet vil nøye vokte Norges Grunnlov av 1814, og med alle midler 
prøve å hindre at vårt Storting får gjøre som Hitler gjorde i 1933 da han mot 
den tyske forfatning opprettet førerstaten for seg selv.

Tidligere stortingsrepresentant Jørgen Kosmo har også uttalt at han frykter 
«Demokrati-krise». Samtidig støtter han jussprofessor Eivind Smith som 
sier Grunnloven har gått ut på dato, som også støttes av både Carl I. Hagen 
(FrP), og Ågot Valla (SV).

Vi har et problem når man har både politikere og professorer som er i 
utakt med vår fremste rettskilde: Grunnloven. Norge styres nå mer etter 
flertallsbeslutninger enn etter overordnet lov: Grunnloven.

Noen av våre viktige politiske punkter

Vi vil ha folket med oss i vårt arbeide for å få sagt opp 
medlemskapet i EØS og Schengen.  Vi vil ha handelsavtaler 
med mange land. (3/4 av folket har aldri godtatt EØS-avtalen.)  
Vi forlanger folkeavstemminger i langt større grad enn hittil. 
Og Grunnloven skal følges etter anvisning av og i tråd med 
Grunnlovens ånd og prinsipper.

Vi vil ikke binde oss til EUs indre marked som kun utgjør 6% av 
verdensmarkedet. Utenfor EU har vi tilgang til de resterende 94% av 
verdensmarkedet. 
Disse 6% av verdensmarkedet (EUs indre marked) utgjør altså ca. 
80% av vår eksport. 
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Ganger vi dette opp med resten av verdensmarkedet som er 94% har 
vi et eksportpotensiale i tillegg  på 1253 %. 
Ja-siden vil tvinge oss til å handle med bare 6% av verdensmarkedet. 
De vil sette landet vårt under økonomisk administrasjon av EU.  
Eller rett og slett i økonomisk karantene.

Vi vil gi sykehusene og det øvrige helsestell det de trenger. Gi 
de eldre, uføre og trygdede en bedre og mer rettferdig økonomisk 
utbetaling. Alle sykehusene, også de små, skal beholdes i operativ 
stand. osv.

Vi vil gjenoppbygge det norske forsvar, og ha et  topp nivå innen 
alle forsvarsgrener. Alminnelig verneplikt må tilbakeføres til å gjelde 
all norsk ungdom med absolutt frivillighet fra jentene.  Bare slik er 
vi istand til å forsvare landet vårt selv.  I dag klarer vi bare å forsvare 
en bydel i Oslo. Det brukne geværs politikk er på nytt gjenninnført. 

Vi vil oppløse mediemonopolet, og forlange at alle medier gir et 
korrekt, balansert og et optimalt riktig nyhetsbilde. Dersom DU 
som er samfunnsengasjert og skriver i avisen — også om denne 
saken — ikke får spalteplass, gi oss i så fall beskjed om dette.  For 
da kan vi sammenholde opplysningene fra flere av dere og sette 
fokus på dette diktatoriske mediemaktspillet.  For allerede i dag går 
hundrevis, kanskje tusenvis av leserinnlegg direkte i redaksjonenes 
søppelbøtter.

Vi vil verne om arvesølvet, våre nasjonale naturresurser, og sikre 
dette til neste generasjon og til folkets beste. Folkesviket ved salg av 
vannkraften (fossefallene) til private skal reverseres og tilbakeføres 
folket.

 
Ekteskapet: I vårt kristne land skal samfunnets viktigste byggestein, 
som er ekteskapet mellom en kvinne og en mann, bevares, beskyttes 
og støttes, for å bygge stabile hjem hvor barn kan vokse opp i 
harmoni. Kjønnsnøytral ekteskapslov avvises, da ekteskapet mellom 
mann og kvinne er biologisk begrunnet, er en skaperordning og er en 
samfunnsbærende institusjon. Homofile par i registrert partnerskap 
utgjør bare ca 0,1 % av befolkningen, og det er uholdbart å endre 
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på en fundamental samfunnsordning på grunn av en marginal 
særinteresse. 

Vår målsetting er at Norske hushold skal få levert strøm til 
lavest mulig pris.  Alle nybygg bør også ha alternativt ildsted for 
oppvarming som kan drives med alternativ energi.

Offentlig skole og privatskoler: Den offentlige skole må få 
tilstrekkelige økonomiske ressurser til å kunne bli en av verdens 
beste skoler. Lærerutdanningen bør utvides, og lærerstudentene 
skal ha grundig opplæring i klasseledelse og disiplin, samt solid 
utdannelse i fag, didaktikk og pedagogikk. Godkjente privatskoler, 
som nå får statstilskudd som dekker 85 % av driftskostnadene, 
men ingen støtte til husleie, må få bedre vilkår, med minst 90 % 
statstilskudd til både drift og husleie. Privatskolene skal kunne ha 
ansettelsesfrihet og frihet til å undervise i tråd med sin pedagogiske 
eller religiøse egenart, forutsatt at undervisningen tilfredsstiller 
faglige krav som ligger på nivå med offentlig læreplan. Vi 
vil fremme toleranse og opplæringsfrihet gjennom bl.a. gode 
privatskoler; Norge har svært få privatskoler i forhold til land som 
f.eks. Nederland, hvor rundt 70 % av elevene går i slike skoler.

•  Grunnskolens formålsparagraf, og KRL-faget: Grunnlovens § 2 
slår fast at den norske stat skal bygges på et kristent grunnlag, ut fra 
den evangelisk-lutherske lære. De innbyggere som bekjenner seg til 
evangelisk-luthersk lære, er forpliktet til å oppdra sine barn i dette 
trosgrunnlaget, hvilket gjelder alle som lar sine barn døpes i Den 
Norske Kirke eller i andre lutherske kirker. Siden dette utgjør over 
85 % av landets befolkning, er det viktig at også skolen bidrar med 
kristen opplæring og oppdragelse.

  Derfor vil vi at formålsbestemmelsen i grunnskolen skal 
presisere kristen og moralsk oppdragelse. Videre vil vi beholde 
kristendomskunnskap som den største og viktigste delen i KRL-
faget, og siden fagets egenart tilsier at det ikke kan være nøytralt, 
og en kristen oppdragelse innebærer påvirkning, skal det være tillatt 
med kristen bønn og andakt i KRL-timer, samt veiledning til kristen 
tro. Svikter man kristendommens verdier, svikter man det grunnlag 
som landet ifølge Grunnloven skal bygges på. En livssynsnøytral 
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skole er umulig, forsøkes det, påvirker man til likegyldighet eller 
åpner for tilfeldig påvirkning. 

De som tilhører andre trosretninger, skal kunne få alternativ 
opplæring eller fritas når det holdes andakt eller når det undervises i 
spesifikt kristen tro og etikk.

Det norske vei og jernbanenettet må opprustes og utbygges til 
samme standard som i de andre nordiske land. Oljepenger, samt 
kjøretøy- og drivstoffavgifter bør brukes til dette formål. 

Innvandrings- og asylpolitikk

Norgespartiet vil ha et nasjonalt ”frikvarter”, med det mener vi 5 års 
innvandrings- og asylstopp i landet. Deretter må situasjonen vurderes på 
nytt. Dette gjelder også familiegjenforening. Vi behøver denne pausen for å 
kunne integrere de som allerede er her.

Av totalinnvandringen utgjør bare familiegjenforening flerfoldige tusen 
personer hvert år. 

Det er også tusenvis av personer i Norge med ulovlig opphold.  Disse må 
konsekvent og øyeblikkelig utvises. 
Å utvise personer/ barn som allerede er godt integrert i landet gjennom 
mange års opphold (opptil 10 år), er politisk og menneskelig uvett.  
Innvandringspolitikken er helt ute av kontroll, og vi mener den er uverdig 
et land med de ressursene vi har. Vi ønsker å hjelpe mennesker i nød der de 
bor, da vi på denne måten økonomisk klarer å hjelpe flere.

Den uvettige innvandringen til Norge i dag, er et resultat av EØS og 
Schengenavtalene som fungerer som en «fribillett» for all innvandring av 
alle kategorier.



24

skole er umulig, forsøkes det, påvirker man til likegyldighet eller 
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Utenlandshjelp

Norgespartiet vil gi 1 % av  BNP  til de ideelle foreningene her i landet som 
driver og har erfaring med U-hjelp/nødhjelp. Disse foreningene skal da søke 
om midler med vedlagt handlings- og investeringsplan.  Denne overføringen 
av statsmidler skal også være gjenstand for kontroll av riksrevisjonen for å 
sikre at midlene brukes etter sin intensjon.

På denne måten unngår vi at det politiske systemet «feilfordeler» pengene 
til diktatorer, til kjøp av våpen m.m.  Med vår politikk er det de ideelle 
organisasjonene som betaler ut midlene etter regning.  De aktuelle midler skal 
ikke inn i det aktuelle lands administrasjon eller politiske system.

De ideelle foreningene vil etter vår mening gjøre en bedre jobb og sørge for at 
pengene kommer dit de skal og blir brukt fornuftig og etter intensjonen.  

EU – EØS – Schengen – handelsavtaler

Dagens politikk har som målsetting å gjøre hverdagen vanskelig, slik at folket 
ønsker seg inn i EU.  At de ser EU som en løsning på dagens håpløse forvridde 
politikk.  Våre politikere utøver en politikk som mangler rot i folket, som 
mangler rot i virkeligheten.  De manipulerer oss til å tro at EU er løsningen.

At Norge er med i EØS fordi det norske folk har bestemt det, er en direkte  
usannhet.
Folket ble ikke spurt, men det burde vært en folkeavstemming, og saken burde 
vært avgjort med 2/3 flertall i folket. Enten for eller imot.
EØS ble på udemokratisk vis tredd nedover hodene på det norske folk. Det ble 
gjort i direkte strid med Norges Grunnlov.  Dette er klart og tydelig en direkte 
forbrytelse mot statens selvstendighet.

Resultatet av dette er at Storting og Regjering godtar og innfører tusenvis av 
lover fra EU/EØS-området i direkte strid med Norges Grunnlov.  Grunnlovens 
§ 75 sier og bestemmer at all lovgivning skal gis av stortingets folkevalgte 
medlemmer.
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Som vi har nevnt ovenfor er flertallet av stortingsrepresentantene 
medlemmer av Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe. 
Europabevegelsens (= Globalistene) klare målsetting er å føre Norge inn 
under fremmed herredømme. Dette strider mot Straffelovens § 83, som gir 
inntil 21 års fengsel. 
Denne rettsstridige virksomheten har fått pågå i snart 40 år uten 
protester.

Kommer Norgespartiet i posisjon, er dette en av de første sakene vi må ta tak 
i og få slutt på.
Norge verken kan eller skal inn i EU og dermed under Globalismens vinger, 
på grunn av Grunnlovens bestemmelser, blant annet i lovens første paragraf 
nr. 1 som lyder: 

«§ 1.  Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og 
uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig 
monarkisk. 
Beslutn. 18 nov 1905 jfr. beslutn. 7 juni 1905.»

EØS-avtalen er en direkte tvangsinnførelse av fremmede makters lovverk.  
Dette har bidratt og bidrar fortsatt direkte til kontinuerlig svekkelse av 
landets egne lover, og undergraver systematisk vår frihet og selvstendighet.

Norgespartiet vil derfor aktivt arbeide for å drive igjennom en bindende 
folkeavstemming vedrørende EØS-«avtalen» med 2/3 flertall i folket i tråd 
med Grunnlovens ånd og prinsipper.

Vi vil i stedet opprette handelsavtaler tilsvarende EFTA-avtalen.  Sveits 
klarer seg utmerket godt på denne måten uten EØS.

Eksempler på hvordan EU 
manipulerer sine «medlemsstater»

Ved begge våre to folkeavstemminger om EU ble vi manipulert til å tro at 
det handlet om et vanlig «medlemskap», som om vi skulle inn i en vanlig 
organisasjon.  De vil på denne måten kamuflere at de vil  legge oss inn under 
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fremmed herredømme. 
Det riktige spørsmålet til folket ville da altså vært: «Vil du legge Norge inn 
under fremmed herredømme?»

Hadde spørsmålet vært stilt på denne måten — at landet skulle legges inn 
under fremmed herredømme — ville de ansvarlige på Stortinget som er 
medlemmer av Europabevegelsen hemmelige stortingsgruppe umiddelbart 
kunnet stilles for retten i henhold til straffelovens §83.   Det samme 
straffeansvar gjelder også Europabevegelsen forøvrig som vi redegjør for på 
annet sted i denne brosjyren.

Men makteliten (= Globalistene) valgte altså istedet mot bedre vitende 
å manipulere oss ved å få oss til å tro at vi stemte for eller imot et såkalt 
«medlemskap» i EU.

Hadde vi som sagt i klartekst blitt informert om at det i realiteten 
handler om å avvikle Norge som en fri og selvstendig nasjon, ville 
avstemmingsresultatet ha gått i en mye sterkere favør av et NEI enn det som 
skjedde.
Da ville hele denne debatten om EU vært lagt død for all fremtid.

Men makteliten (= Globalistene) gir seg ikke.  Deres absolutt siste hinder 
nå for å avvikle Norge som en fri og selvstendig nasjon — og legge oss 
inn under fremmed herredømme — er vårt fremste borgervern — Norges 
Grunnlov, vårt felles frihetsbrev.

Vær oppmerksom på at EU og Globalistene er organisert under, og en del 
av «Den Nye Verdensorden». 
(NWO – New World Order). Globalisering har blitt et moteord, men 
er en ren underkastelse under en verdensleder og et verdensdiktatur.  
Utenriksminister Jonas Gahr Støre er i dag Regjeringens og Stortingets 
fremste talsmann for globaliseringen.

Noen stater har stemt NEI gjennom folkeavstemming, men det tar  ikke 
lederne i EU hensyn til.



28

 Avisen Dagen, 091007: – At folket sa NEI i en demokratisk 
folkeavstemming stopper ikke EU-eliten.
Etter en sørgeperiode dukket «Grunnlovstraktaten» opp igjen i en nysminket 
versjon.
Nå omdøpt til «Reformtraktaten».
— Det har vært en lukket prosess uten innsyn, og forslaget er i et komplisert 
juridisk språk så folk ikke så lett kan lese seg til hva konsekvensene er.  Det 
meste av innholdet er beholdt, men «barnet» har altså fått nytt navn. Dette er 
begynnelsen til slutten, hvor de prøver å lure folk til å mene noe de er imot.

Generasjonen i 1814 var fremfor alt fedrelandssinnede og begeistrede 
patrioter, som gjaldt hele Eidsvollforsamlingen.
I dag blir «fedrelandet» ofret på «søppelhaugen», til fordel for en tro på at 
bare verden blir EN og styrt av EN person, er og blir alt bra? Fred vil oppstå, 
krigene tar slutt og «verden blir en snill enhetlig nasjon»: - For det er vel 
dette Globalistene tror, og arbeider etter? — eller «vil tro på»?

KLIMAHYSTERIET
Klimapolitikken som i dag er på den politiske dagsorden er sterkt preget av 
ensidig vinkling.  
Motparten tillates i svært liten grad å komme frem med sine meninger 
gjennom presse og media. 
 
Hele saken har fått en hysterisk utvikling, med ensidig fokusering på 
livsgassen CO2 som årsak til oppvarming av klimaet. 
 
Debatten har en sterk politisk slagside som maler et direkte usant bilde av de 
faktiske forhold. 
 
Vi viser til vedlegget som følger denne vår brosjyre skrevet av redaktør 
Åsmund Kaspersen i bladet «Innsyn».  E-post: asmund@innsyn.com. 
Redaktøren viser til hvordan klimasaken karakteriseres som — «. . .den 
største svindel i vitenskapens historie». 
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Videre viser vi til forfatterne Per Engene og Gøran Tullberg sin bok 
«KLIMAET — Vitskap og Politikk» (ISBN 978-82-997543-0-9. E-post: 
prengene@online.no). Denne boken forteller på en saklig og flott måte 
hvordan vår livsgass CO2 balanseres opp av naturen selv, og dermed ikke er 
noen fare for klimaet.  
 
Forfatterne viser derimot til utslipp av andre gasser som er direkte 
miljøfarlige, men som det ikke snakkes om. 
 
Vi er ikke i tvil om at hele klimasaken er et bedrag, med formål å skaffe FN 
flere milliarder i inntekt via såkalte klimakvoter og andre avgifter. 
 
Vi krever saklighet i informasjonen ved at motparten får komme frem med 
sine velbegrunnede motargumenter. Det er de nemlig sterkt avskåret fra i 
dag.

Velgerne avgjør Norges fremtid 
sammen med Norgespartiet

Våre politikere (Globalistene) arbeider nå på overtid for å finne ut hvordan 
de skal klare å lure det norske folk til å  la Norge bli medlem i EU.  Og 
deretter innlemmet under «En Verdensorden».

Vi skal gjøre hva som må til for at så ikke skal skje. Der er bl.a. over en 
million velgere (hjemmesittere) over det ganske land som kan være med å 
bidra til å stoppe denne galskapen sammen med — og i tillegg til — alle de 
andre velgerne som ser at denne utviklingen må snus. 

Vi håper nå at dere alle har fått det politiske alternativet dere har manglet.  
Om alle dere tar kontakt med, og eller  stemmer  på Norgespartiet, vil vi 
effektuere vårt standpunkt i denne saken.  Norge vil da opprette selvstendige 
handelsavtaler med mange land — også med EU.

EU er begynnelsen til slutten for det frie Europa.
En verdensorden vil da bli opprettet, og det skrives og propaganderes nå 
for at Gorbatsjov vil kunne bli  den første leder av dette globale diktaturet?  
Den øverste  ”Globalist” — den nye verdensleder og verdenshersker, men 
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det kan også dukke opp andre kandidater underveis. Norgespartiet ønsker 
definitivt ikke en slik utvikling.
Vår utenriksminister er den første i norgeshistorien som åpent, usminket 
og bredt snakker om Globaliseringen. Han er Stortingets og Regjeringens 
fremste og største talsmann for Globalismen.  Han er landets fremste aktør 
for at nasjonen Norge skal ende opp som en global landsby. 

 Mot alle odds ber vi om et 
velgerflertall i 2009

1. Vi vil ha din hjelp til å hindre at Norge legges inn under fremmed 
herredømme.  Dette vil vi ta opp til bindende folkeavstemming/
uravstemming i folket med 2/3 flertall.  2/3 flertall er i tråd med 
Grunnlovens ånd og prinsipper.

2. Vi vil ha din hjelp til å si opp EØS og Schengenavtalene.
3. Vi vil ha din hjelp til å  avgjøre aktuelle saker oljepengene bør 

brukes til 
4. Vi vil  ha din hjelp til å hindre at norsk kultur erstattes med 

fremmed kultur gjennom å stoppe den massive innvandringen.
5. Vi vil ha din hjelp til å etablere en egen stor norsk statlig bank som 

disponerer oljefondet eller oljeformuen. 
6. Vi vil ha din hjelp til å drive igjennom økt satsing på helsevesenet 
7. Vi vil ha din hjelp til å få utviklet et nødvendig fremtidig forsvar, 

med reell forsvarsevne. 
8. Vi vil ha din hjelp til å verne om, og  utvikle norsk landbruk for å 

sikre at vi er selvforsynt med mat.
9. Vi vil ha din hjelp til å styrke satsingen innen fiskeri og sikre 

kystfiskerne sitt livsgrunnlag. 
10. Vi vil ha din hjelp til å sikre det sentrale og lokale realdemokrati.
11.  Vi vil ha din hjelp til å sikre et rettferdig skatte- og avgiftssystem.
12. Vi vil ha din hjelp til å avvikle bompengesystemet og få fart i ny  

  veibygging ved bruk av oljeformuen og de midler som allerede i          
dag tas inn via beskatning på bil.
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OPPROP

Globalistene har nå hastverk for å få gjennomført sin bedragerske politikk 
overfor folk og land.  Det ser vi på de mange forskjellige utspill innenfor 
sentrale samfunnsområder.

Vi ber deg derfor om å hjelpe oss å bli registrert i Partiregisteret ved å skrive 
under på vedlagte underskriftsblankett.  Det er kun en underskrift som gir 
Norgespartiet en demokratisk rett til å bli lovlig registrert i Partiregisteret 
i Brønnøysund, slik at vi kan stille til valg ved Stortingsvalget i 2009. 
Vennligst prøv å få flere til å skrive under på blanketten. Myndighetene 
forlanger 5000 underskrifter.

Kjære alle velgere, og kjære alle «hjemmesittere»!  Vi 
håper dere finner å ville stemme på Norgespartiet ved 

Stortingsvalget i 2009!

 Norgespartiet
Postboks 483, 4304 Sandnes

Org. nr. 991 832 343

Bankkonto: 63400526984
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 Emanuel Valand                  Lars Rønbeck
 Leder     Nestleder
 Mobil:  95 21 18 44               Mobil: 45 85 49 07
 Tlf/Faks:  51 66 90 73  

På parti med folkeviljen!

På parti med Grunnloven!

Vår hjemmeside er under konstruksjon og vil snart bli aktivert.

http://www.norgespartiet.no
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Her begrunnes hvorfor Norge ikke kan bli 
«medlem» av EU

Den norske grunnloven og EU
(Debatt): Det hevdes at den norske grunnloven er Europas eldste forfatning. 
Uansett om dette nå er tilfelle eller ikke, så er spørsmålet om grunnlovens 
innhold meget sentral i forhold til spørsmålet om Norge skal bli medlem 
i EU eller ikke. Alle norske politikere vil før eller siden, bli tvunget til å 
forholde seg til det grunnloven bestemmer, enten vedkommende er for eller 
imot norsk EU-medlemskap.
 Jeg har valgt å se på noen av de mest sentrale paragrafene i den 
norske grunnloven som opplagt må fjernes eller forandres før Norge kan 
bli medlem i EU. Disse bestemmelsene i grunnloven har jeg satt opp mot 
elementer i forslaget til EU-grunnlov. Dette har jeg gjort i den hensikt å gjøre 
det tydelig at en rekke paragrafer i den norske grunnloven må endres eller 
fjernes før et eventuelt EU-medlemskap.
 Jeg har også sett på betydningen av §112 i grunnloven som påbyr at 
grunnlovsendringer ikke må bryte med grunnlovens ånd og prinsipper, men 
kun gjelde modifikasjoner.
 Dersom forslag til EU-grunnlov ikke blir vedtatt, vil det jeg har skre-
vet om den norske grunnloven og EU, i all hovedsak likevel gjelde. Det blir 
bare noe mer omstendelig å påvise det.

Norsk selvstendighet
I § 1 i den norske grunnloven heter det at : «Kongeriget Norge er et frit, 
selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige.»
 I forslaget til EU-grunnlov heter det at unionen skal ha enekom-
petanse (rett til alene å avgjøre saker uten medlemslandenes medbestem-
melse.) på områdene: Tollunionen, konkurransereglene for det indre marked, 
pengepolitikken, forvaltningen av havets biologiske ressurser, handel-
spolitikken. (Artikkel I–12). I tillegg heter det i samme artikkel pkt 2 at: 
«Unionen har enekompetanse til å gjøre internasjonale avtaler....» I artikkel 
I–5a i forslaget, heter det at: «Forfatningen og de lover som er vedtatt av 
Unionens institusjoner under utøvelsen av de bestemmelser, som er tildelt 
denne, går foran medlemsstatenes lover.»
 Det heter i forslaget til EU-grunnlov at det i EU blant annet skal 
være: Felles grunnlov, felles lovgivende organer, felles organer for utøvende 
myndighet, felles øverste dømmende myndighet, felles flagg, felles nas–

På parti med Grunnloven!
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jonalsang, felles statsborgerskap, felles mynt, felles pengepolitikk, felles 
sentralbank, felles økonomisk politikk, felles tollpolitikk, felles fiskeripoli-
tikk, felles utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk og felles yttergrense. Det 
heter også i artikkel I–15 at unionen skal arbeide for en gradvis felles fors-
varspolitikk og felles forsvar. Omentrent det eneste som mangler, er felles 
føderalt politi, så har EU alle de kjennetegnene som en stat har.
 Dette betyr at dersom Norge blir medlem i EU, vil Norge bli en del-
stat i en forbundsstat, som med rette kan kalles Europas forente stater. Men 
da vil ikke lenger Norge være et «frit, selvstendigt...Rige», slik grunnloven 
påbyr.
 Dette betyr igjen at før Norge kan bli medlem i EU, må §1 i den 
norske grunnloven endres eller fjernes.

Stortinget
I § 49 i den norske grunnloven heter det at: «Folket utøver den lovgivende 
Magt ved Storthinget...». I § 75 i grunnloven heter et at «Det tilkommer 
Storthinget: a. at give og ophæve Love,...»
 I forslaget til ny EU-grunnlov står det i artikkel I–5a at: «Forfatnin-
gen og de lover som er vedtatt av Unionens institusjoner under utøvelsen av 
de bestemmelser, som er tildelt denne, går foran medlemsstatenes lover.»
 Dette betyr at den norske grunnloven, alle norske lover, forskrifter, 
vedtekter og vedtak, er underordnet EU sine rettsakter på alle de områder 
hvor EU har tildelt seg selv lovgivningskompetanse eller bestemmende 
myndighet. Begrepet rettsakter dekker mange slags ulike vedtak utstedt av 
EU: Lover, forskrifter, administrative avgjørelser, tekniske reguleringer og 
forvaltningsvedtak.
 Dette betyr igjen at Norge ikke kan bli medlem i EU før § 49 og § 75 
i den norske grunnloven er fjernet eller endret.
Følgen av et eventuelt norsk EU-medlemskap, innebærer altså at på alle de 
områder hvor EU tildeler seg selv bestemmende myndighet, blir det norske 
folkestyret avviklet fordi folket ikke lenger «utøver den lovgivende makt 
ved Stortinget».

Regjeringen
I §3 i den norske grunnloven heter det at «Den utøvende makt er hos kon-
gen....» . Når det i grunnloven står «kongen», betyr dette blant annet at det er 
kongen i statsråd det dreier seg om. Regjeringen gjør vedtakene og kongen 
undertegner vedtakene.
 I forslaget til EU-grunnlov heter det at unionen har enekompetanse 
(rett til å bestemme alene) på områdene: Tollunionen, konkurransereglene 
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for det indre marked, pengepolitikken, forvaltningen av havets biologiske 
ressurser, handelspolitikken. (Artikkel I-12). På alle de områder hvor EU 
tildeler seg selv rett til det, vil også EU ha den utøvende makt.
 Dersom Norge skulle bli medlem, vil dette for eksempel, bety at 
det er EU som forhandler og gjør avtaler med Russland om fastsettelse av 
fiskekvoter og andre reguleringer av fiskeriene i Barentshavet. Den utøvende 
makt blir her overført fra den norske regjering til EU.
 I § 26 heter det at: «Kongen har rett til å sammenkalle tropper, 
begynne krig til landets forsvar og slutte fred., inngå og oppheve forbund....» 
(Språket er modernisert av meg.)
I forslaget til EU-grunnlov heter det i Artikkel I–6: «Unionene har status 
som juridisk person». Dette betyr at EU kan inngå bindende avtaler med 
tredjeland («inngå forbund», vedta traktater), på vegne av medlemslandene, 
på alle politiske områder. Artikkel I–12 pkt 2, understreker dette. Der heter 
det: «Unionen har enekompetanse til å gjøre internasjonale avtaler....»
 Dette betyr at dersom Norge blir medlem i EU, vil det være forbudt 
for Norge å gjøre internasjonale avtaler med tredjeland på alle de områder 
hvor EU har bestemt at denne enekompetansen skal gjelde..
 Dette betyr igjen at før Norge kan bli medlem i EU, må grunnlovens 
§3 og §26 fjernes eller endres.

Norsk Høyesterett
I § 88 i den norske grunnloven heter det at: «Høyesterett dømmer i siste 
instans...» og i § 90 heter det at: «Høyesteretts dommer kan ikke i noe tilfelle 
påankes...» (språket modernisert av meg)
 I forslaget til EU-grunnlov heter det om Den europeiske unions 
domstol, blant annet i Artikkel III–274 at «Såfremt et slikt spørsmål (For-
tolkningen av forfatningen/grunnloven og rettsakter utstedt av unionens in-
stitusjoner, organer, kontorer og agenturer) reises i en rettsak ved en nasjonal 
rett, hvis avgjørelse ifølge nasjonale rettregler ikke kan påankes, har retten 
plikt til å bringe saken inn for Domstolen.»
 Dette innebærer at på alle områder hvor EU har tildelt seg selv 
bestemmende myndighet, vil ikke lenger norsk Høyesterett være den som 
dømmer «i siste instans», men EU-domstolen.
 Dette betyr igjen at Norge kan ikke bli medlem i EU før den norske 
grunnlovens § 88 og § 90 endres eller fjernes.
 Professor Johs. Andenæs om de samme problemstillinger
Jeg er ikke den første som har sett på den norske grunnloven i dette per-
spektiv. Der er gjort før. Jeg velger her å sitere noe av det professor Johs. 
Andenæs skrev om dette i boken «Statsforfatningen i Norge.» Boka ble 
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utgitt i 1962. Professor Johs. Andenæs er regnet for å være en av de fremste 
rettslærde som Norge har fostret.
 Han skriver blant annet: «Traktater som i sitt innhold strider mot 
bestemmelser i grunnloven, kan Kongen ikke inngå, selv med samtykke fra 
Stortinget. De regler som grunnloven i sine ”Almindelige Bestemmelser” 
gir til vern om det enkelte individs frihet og rettsikkerhet, må således respe-
kteres også under utøvelse av traktatmyndigheten. Og når grl. § 1 erklærer 
at ”Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udelelig og uafhændeligt 
Rige”, er dette en rettslig hindring mot at konge og storting avhender nor-
ske landområder til fremmede makter, eller f.eks, går med på at Norge skal 
innlemmes i en nordisk eller europeisk forbundsstat. En slik innlemmelse 
i en større statsdannelse ville for øvrig ikke bare stride mot grl. §1, men en 
rekke bestemmelser i grunnloven, for eksempel bestemmelsen i grl §3 om at 
den utøvende makt ligger hos Kongen og bestemmelsene i §§ 49 og 75 om 
at Stortinget han den lovgivende., beskattende og bevilgende myndighet.»

§ 93
I grunnlovens § 93 heter det blant annet at Norge kan avgi suverenitet «på et 
saklig begrenset område.». Paragrafen var det EEC-tilhengerne på Stortinget 
som i fikk vedtatt i 1961, i den hensikt å kunne melde Norge raskere inn i det 
som den gang het EEC.
 Enhver som leser forslaget til den nye EU-forfatningen med et ærlig 
og analyserende sinn, må da se at å bli medlem i EU innebærer noe ganske 
annet enn å avgi suverenitet på et saklig begrenset område.
 En politiker som ønsker å bli tatt seriøst i framtiden, kan derfor ikke 
i fullt alvor, hevde at grunnlovens § 93 hjemler for norsk innmelding i EU. I 
forhold til EU-saken har paragrafen gått ut på dato.
 Grunnlovsendringer etter bestemmelser i §112
Jeg har nå vist at før Norge kan bli medlem i EU, er det opplagt at en rekke 
paragrafer i den norske grunnloven må fjernes eller endres. Dette er viktige 
paragrafer som angår den norske statsforfatningen og som regulerer helt sen-
trale funksjoner til det norske statsapparatet. For å gjenta: Jeg har omtalt §1 
om norsk selvstendighet, §§ 3 og 26 om Regjeringens rolle, §§ 49 og 75 om 
Stortinget rolle og §§ 88 og 90 om Høyesterett. Det finnes flere paragrafer i 
grunnloven som må endres eller fjernes før Norge kan bli medlem i EU.
 Det er §112 i grunnloven som gir bestemmelser om hvordan grunn-
lovsendringer skal skje.
Der heter det at: «Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges 
Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet 
eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det 
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tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at 
bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa 
saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene 
angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne 
Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan 
Forandring.»
 Jeg vil i her rette søkelyset på setningen: «Dog maa saadan Foran-
dring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifika-
tioner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand,»
 Spørsmålet er så hva som er den norske grunnlovens ånd og prin-
sipper. Er de ovenfor nevnte paragrafer noe som berører den norske grunn-
loven ånd og prinsipper ? Jeg mener at svarer er et opplagt ja. Dersom disse 
paragrafene ikke berører den norske grunnlovens ånd og prinsipper, hvilke 
paragrafer er det i tilfelle da ? Konklusjonen blir da at dersom disse ovenfor 
nevnte paragrafer, blir endret slik at det gir grunnlovsmessig hjemmel for 
Norges innmelding i EU, så bryter dette med grunnlovens ånd og prinsipper. 
Det bryter også radikalt med vårt nåværende forfatningssystem. Det vil der-
for være et brudd med innholdet i §112, og juridisk sett ulovlig og dermed 
forfatningsstridig.
 Betydningen av denne bestemmelse i §112 er blitt drøftet også i 
tidligere tider. Jeg velger nok en gang å sitere fra boken «Statsforfatningen i 
Norge», av professor Johs. Andenæs. Han skriver: «Det er ingen ubegrenset 
adgang til å modernisere grunnloven som §112 gir.» Og han skriver videre: 
«Men sett at Stortinget i grunnlovs form vedtok å avsette seg selv og innføre 
førerstaten — slik som den tyske riksdag faktisk gjorde i 1933.  . . .Eller at 
det i de samme former besluttet å la Norge innlemme i en større stat i strid 
med grunnlovens prinsipp om Norge som et fritt og selvstendig rike? Slike 
vedtak ville bety brudd med vårt nåværende forfatningssystem. Juridisk sett 
måtte det være rett å karakterisere dem som forfatningsstridige, dersom en 
ikke kunne se dem som utslag av konstitusjonell nødrett.»
 Som den intelligente leser nok allerede har forstått: Dette blir noe å 
bryne seg på for landets ledende jurister — statslærde og politikere, dersom 
norsk EU-medlemskap skulle bli aktualisert med full tyngde. Dette blir 
følgelig også noe som den vanlige mann og kvinne i Norge da blir tvunget til 
å ta stilling til.
 Der finnes imidlertid et alternativ: Det er at EU-tilhengerne gjør 
revolusjon, eller gjennomfører statskupp.

Sluttbemerkning
Som det framgår av det jeg har påvist, vil en norsk innmelding i EU bety et 
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slikt dramatisk brudd med den norske forfatningen, at man med rette kan 
hevde at dette betyr slakting av den norsk grunnloven. EU-tilhengerne velger 
for tiden enten å stikke hodet i sanden, ignorere — eller benekte dette. Før 
eller siden vil de bli tvunget til å forholde seg til grunnlovsspørsmålet i full 
offentlighet. Deres fremste analytiker har nok allerede drøftet på bakrom-
mene hvordan de skal kunne slakte grunnloven uten at den norske befolknin-
gen oppdager det. (Altså en plan om tyvslakting.) Situasjonen er nå slik 
at EU-tilhengerne har i prinsippet to aktuelle taktiske alternativer. Det ene 
alternativet er å fremme de nødvendige forslag til grunnlovsendringer nå før 
fristen går ut, for vår nåværende valgte Storting, tidlig på høsten 2004. Det 
andre alternativet er å vente med eventuelt å fremme de nødvendige grunn-
lovsforslag, til etter en eventuell folkeavstemning, som de håper på vil gi et 
ja-flertall for medlemskap.
 Dersom de velger det første alternativ, vil det bli åpenbart for hele 
den norske befolkning at EU ikke dreier seg om «samarbeide mellom selvs-
tendige stater» slik de hele tiden hardnakket har hevdet, men noe ganske 
annet. Å levere inn slike grunnlovsforslag vil også påvirke stortingsvalg-
kampen i sterk grad. Derfor vil de nok ikke levere inn slike grunnlovsforslag 
nå.
 Det alternativet de mest sannsynlig vil satse på, dersom de velger å 
prøve seg, vil derfor være at det først avvikles en folkeavstemning, som de 
håper på vil gi et ja-flertall. Dette eventuelle ja-flertallet, vil de så å benytte 
seg av til å prøve å tvinge EU-motstanderne på Stortinget og i befolkningen, 
til å akseptere at de nødvendige grunnlovsendringer blir gjort. Dersom denne 
taktikken følges og skulle lykkes, vil Norge kunne bli medlem i EU tidligst 
høsten 2009. Før det kan det ikke skje, på grunn av bestemmelsene i §112 og 
hvordan grunnlovsforslag kan vedtas.
 Men i det øyeblikket disse grunnlovsforslagene til omfattende en-
dringer av Grunnloven blir innlevert, vil det bli full mobilisering i påfølgen-
de stortingsvalg mot at disse forslagene skal bli vedtatt. Og da er det langt fra 
sikkert at det blir valgt et tilstrekkelig antall representanter på Stortinget som 
vil stemme for disse grunnlovsforslagene og dermed for et EU-medlems-
kap. Dette kan godt skje sjøl om det skulle ha blitt et ja-flertall i en tidligere, 
rådgivende folkeavstemning.

EU-tilhengerne er i en taktisk kattepine !

Jarl Hellesvik, Hammerfest
Kilde: Norge I Dag, 24.05.04. http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=5061
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Norgespartiet står for en helt ny 
politikk

Norgespartiet vil —

 Bygge nye veier.
 Gi helsevesenet det som trengs for å gi det norske folk den helsemessige hjelp 

de har krav på.
 Fornye jernbanen dramatisk med høyhastighetstog og realisere Nord-Norge 

banen.  
 Støtte bygging av bybaner.
 Definitivt og absolutt fjerne alle bomstasjoner.
 Bruke de 60 milliardene som staten tar inn via 15 avgifter på bilismen til 

utbygging av samferdselen. I dag går kun 2-3 milliarder av dette beløpet til vei.
 Sette mennesket i sentrum og gi de fattigste bedre økonomi og kjøpekraft. 
 Føre en aktiv miljøpolitikk og sette ned prisen på miljøvennlige biler.
 Støtte en mer saklig rettferdig og troverdig klimapolitikk.
 Reetablere et forsvar som klarer å forsvare mer enn en bydel i Oslo. Det har nå 

kommet fram at vårt totalforsvar ikke makter mer enn dette.  Forsvaret vårt i 
dag er altså en nasjonal katastrofe.

 Sette skolene i stand til å gi elevene den beste opplæring som kan gis.
 Støtte etablering av private skoler som en selvfølge i det demokratiske Norge.
 Vi vil senke skatter og avgifter til et realistisk nivå. På linje med tankegangen 

bak reduseringen av passavgiften.
 Vi vil verne om Norges tusenårige kulturarv.
 Vi vil restaurere alle Norges gamle offentlige bygninger.
 Fjerne arveavgiften og formuesskatten.
 Gi kommunene større økonomisk handlefrihet. Det betyr styrking av 

lokaldemokratiet.
 Gi bøndene og fiskerne bedre muligheter og større egen frihet over sitt yrke.
 Støtte industrien slik at den ikke flytter ut av landet.  
 Bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter.

Et nasjonalt gnagsår!

Europabevegelsen som en underavdeling av globalismen opptrer 
som et gnagsår på nasjonens fundament.

De gir seg ikke - og varslet allerede den 10. januar 2008 i 
Stortinget, at deres kamp for å avvikle Norge som selvstendig 
nasjon igjen vil komme på dagsorden til avgjørelse i vår nas-
jonalforsamling.

Norgespartiet oppfordrer derfor til en nasjonal dugnad for å få 
en stopp på denne for vår nasjon destruktive politikk i det nor-
ske Storting.

Vi oppfordrer derfor Norges kvinner og menn til en Nasjonal 
Dugnad som en gang for alle setter en stopp for alle disse gjen-
tatte forsøk på å rive fundamentet til «Det Norske Hus» - Norges 
Grunnlov.



Det troverdige alternativ

HOVEDMÅLSETTING
2009 – 2013

• Vi vil ikke legge Norge under fremmed
herredømme!

• Norge ut av EØS/Schengen-avtalene
— fri fra fremmede makters lovverk

• Norge som fri og selvstendig nasjon med 
frihandelsavtaler

• Slå ring om Norges Grunnlov
— vårt Frihetsbrev

• Slå ring om Norges 1000-årige kulturarv

NORGES GRUNNLOV

Er du misfornøyd med det 
bestående etablissementet? 
Meld deg til tjeneste for et 
realdemokratisk samfunn.

Vi blir med i stortingsvalget 
2009

NORGES GRUNNLOV

Det troverdige alternativ

Norgespartiet er et uavhengig parti med Grunnloven 
som fundament.
Grunnloven er det norske folks Frihetsbrev og nasjo-
nens sikreste verdipapir.
Grunnloven er selve grunnmuren i «Det norske hus».
Vi vil forhindre de gjentatte forsøk på ødeleggelse og 
angrep på Norges Grunnlov.


