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2020 Covid-19 og ekstra utfordringer for alle.
På grunn av det utsatte Landsmøtet, og at det måtte holdes via nett — fikk vi
ikke behandlet programmet slik vi hadde ønsket. I stedet ble det utsatt til 2021.

Aldri så ille at det ikke er godt for noe: vi har desto bedre tid til å se mere på
programmet. Vi ønsker å fornye det, og vi vil prioritere medlemmenes forslag —
men vi tar med det vi rekker fra andre også.

Drap og debatt i 2021.
Demokratene har lenge vært opptatt av fordeler og ulemper med innvandring.
Vi ønsker å se mere på vanskelighetene som har oppstått som følge av
hodeløs innvandring til Norge. I første rekke forsøker vi å kartlegge drap begått
av innvandrere mot innvandrere og nordmenn, og senere voldtekt.

Dette er ikke like enkelt å kartlegge som en skulle tro. Presse og myndigheter
tåkelegger med vilje for å unngå at dette blir kjent. "Mann fra Valdres", kan
utmerket godt være det samme som en nylig ankommet, eller ulovlig innvandret
— bosatt på mottak i Valdres, selv om han kanskje for lengst har fått vedtak om
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utvisning.

Vi trenger deres hjelp her. Vi har samlet mye informasjon fra de siste 10 årene,
men omtrent halvparten kan vi ikke med sikkerhet si nok om. Ta kontakt på
saker@demokratene.no om dere mener dere har spesiell kompetanse, eller
innsikt utover det vanlige.

Vi ønsker å lage offentlig debatt og video om dette.

Klimakrise eller hysteri?
Demokratene Viken arrangerte foredrag med Klimarealistene på Litteraturhuset
i Oslo den 25. februar 2020. Ingen andre ville stille som motkandidater fra den
klima-hysteriske siden.

Vi har til og med statsstøttede faktaresistente hysterikere som ikke stiller, til
tross for at de lever av våre skattepenger. Cicero alene har over 80 ansatte,
ledet av Kristin Halvorsen. Slik beskriver de seg selv:

"– CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å
utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er
CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i
Oslo, og vår visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med
forskning og formidling av høy internasjonal standard."

Se videoen her.

Noen artikler fra de nye sidene
Vi har laget helt nye websider. Nå har vi fått en bedre layout, og ikke minst
søkefunksjon. Vi har beholdt de gamle artiklene. Program-sidene skal også
pusses opp, men mens program-arbeidet pågår står de omtrent som de gjorde.

Demokratene sier et rungende NEI
til gigantiske vindturbiner.
Allerede før 2019 var vi motstandere
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av ALL form for vindmøller i Norge.
Vi mener at det er langt bedre å
fornye den miljøvennlige vannkraften
Norge allerede har bygget ut.

Vi ønsker ikke rasert natur og
massedrap av fugler og innsekter
fordi Europa vil ha billigere strøm.

Dessverre er det bare Demokratene
i Norge som sier nei til den

økonomiske diskrimineringen av
norsk ungdom som tar utdanning.

Vi er imot ACER avtalen.
EUs «energimarkedspakker» er et
sett med lover og regler som skal
gjelde energimarkedene i EU.

Mange frykter at Acer skal kunne
pålegge Norge å bygge flere
utenlandskabler, og at det igjen skal
kunne drive kraftprisene opp (gitt at
prisene er høyere «ute» enn
hjemme). Høyere kraftpriser er
negativt for kraftkrevende industri og
kan føre til tap av arbeidsplasser.

Et groteskt syn i norsk natur. I tillegg
kommer alle anleggsveiene som skal
bringe "herligheten" opp på fjellet.
Nei til Vindkraft!

Diskriminering av norske elever!
Tall i kroner, basert på
undervisningsåret 2018-2019, gir
den utenlandske statsborgeren som
har fått asyl i Norge, hele 108.250
kroner årlig i flyktning/gull-stipend.
Dette viser at stortingspartiene
forskjells-behandler norske elever og
gir urimelige særordninger til
utenlandske statsborgere som har
fått asyl i Norge.

Skal vi virkelig sitte her og bare
godta det som regjeringen
bestemmer?
Skal vi virkelig bruke skattepenger
på å bygge nye kabler som EU
ønsker for mer stabil kraft fra Norge?

Vi moderniserer programmet!
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Tiden har for lengst kommet for å modernisere programmet vårt.
 
Vi ønsker å holde tritt med utviklingen i samfunnet og resten av verden. Vi i
programkomitéen samler inn og presenterer forslagene for Landsmøtet 1. kvartal
2021.
 
Det er stortingsvalg om mindre enn ett år, og vi ønsker å være rustet for de utfordringene
som ligger foran oss.
 
Alle medlemmer, og de som er påmeldt vårt nyhetsbrev, kan sende inn forslag til nye
programposter, eller forslag til endring av eksisterende. Tekst som ønskes fjernet, kopieres
fra programmet og formateres med overstrykning. Ny tekst skal være formatert med fet
tekst.
 
Alle forslag vil bli vurdert av programkomitéen. Forslag fra medlemmer vil bli prioritert der
det er nødvendig.

Send inn forslag til nye poster eller endringer i programmet før den 15. desember til
saker@demokratene.no
 
Bruk Programforslag i emne/subject feltet på mail.
 
Landsmøtet er partiets øverste organ, og det er de som til syvende og sist beslutter hvilke
endringer som godkjennes.
 
Hos oss vil de forskjellige fylkene i Norge også ha stemmer etter hvor mange betalende
medlemmer de har før møtet, delt på 10. Det er viktig at flest mulig melder seg inn og
betaler medlemskontingent, slik at fylkene får flere interne stemmer.
 
Betalende medlemmer kan være med og avgjøre saker på Landsmøtet. Har du lokale
saker du mener vi skal ta opp, så ta kontakt med de som er i ditt fylke, eller nærmest deg:
www.demokratene.org
 
Forslag som blir tatt med i vår presentasjon for Landsmøtet vil bli premiert med 3 Buttons
etter ønske blant de vi har tilgjengelige på www.demokratene.org/buttons
 
Betalende medlemmer vil bli informert i forkant av Landsmøtet, sammen med
invitasjonen til å delta på selve møtet.
 
Er du ikke medlem ennå, så meld deg inn for 2021 nå !
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