22. Juli – Hvilken ideologi AP?
Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.04.21
APs Jonas Gahr Støre uttaler i boka ‘Aldri tie, Aldri glemme’, AUFs bok om 22. juli som
lanseres 06.04.21: «Vi har snakket for lite om 22. juli i den politiske debatten. Vi kunne og
burde gjort mer for å sette fokuset på det politiske innholdet i 22. juli.»
Først: Vi husker alle da TV2 intervjuet Støre om kontakt med en terrorist i Midtøsten, Khaled
Meshaal i Hamas – Hamas som skal utslette jødestaten og andre vantro. (Originalsaken hos
TV2 datert 27.11.2011) Støre benektet først slik kontakt, men så satt intervjuer – Pål T.
Jørgensen - med dokumentasjon fra Khaled Meshaal selv som bekreftet kontakten og Støre
ville ta opptaket OMIGJEN! Sannheten ble plutselig brennhet i full offentlighet!
Husk også at Støre som utenriksminister 13. mai 2005 lot Atef Ibrahim Adwan møte avd.
direktør Kåre Eltervåg, i UDs bygninger. Adwan representerte «selvstyremyndighetene» i
Gaza og han var fra Hamas fløyen.
Vi bør også i denne sammenheng minnes en NTB melding, gjengitt i Aftenposten 8. august
2005: «På direkte spørsmål om hvordan Arafat var da han løy, svarer Rød-Larsen: - Han løy
hele tiden, og han visste det.» (…) «Alle mulige slike ting, sier Rød-Larsen, som ifølge
Dagbladet betegner Arafat som en mesterlig manipulator.»
I 2021 vil AP og AUF ha en ideologisk diskusjon etter 22. juli og knyttet opp mot bl.a. ABBs
holdninger. Vent og se, vi ser det allerede, diskusjonen med grunnlag i 22. juli vil utarte seg
til å bli diskusjoner om konservative kristne verdier som mer og mer feilaktig sidestilles høyre
ekstremt, hatparagrafen vil praktiseres utenomrettslig slik at moralsk etisk tenkning vi hadde i
Grunnloven av 1814 og helt frem til for rundt 10 år siden blir rammet etc. Det er dette
sosialismen har kjempet for i mer enn 100 år – helt fra før APs professor Edvard Bull. Bull,
nestformann i Ap, skrev i 1923 boken "Kommunisme og kristendom". Han går rett inn på
samfunnsordninger som er organisert med kristen ideologi. Det bør siteres på nytt, fordi AP
ikke har tatt avstand fra det, men rett og slett fremmer det til stadighet:
"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og
fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre
fordummende sekter". Og videre het det: "Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne
som skal gjøre dem til det". Bull beskrev et dødt demokrati, et totalitært regime uten tros- og
annen frihet.
Så til 22. juli og hva ABB trodde på og frontet – hva bør være diskusjonen rundt 22.
juli?
Det ble forsøkt klistret på ABB at han var en kristen m.m. Få har fått med seg artikkelen
Anders Breivik—Social Darwinism leads to mass murder. av dr Jerry Bergman. Bergman
dokumenterer at ABB var svært preget av eugenikken – altså arvehygienen. Bergman
dokumenterer i Journal of Creation (Volume 26, Utgave 1, April 2012, s 48-53) grundig, med
henvisninger til Breiviks 1 500 siders manifest, at Breiviks ideologiske forankring er i
ideologier som bygger på sosialdarwinismen. Og Breivik er dypt opptatt også av den ariske
rase og med å oppformere denne og «nedformere» uheldige gener. Eugenikk var en del av
Breiviks tenkning. Breivik skal være ikke-religiøs – men det han nok ikke ser er at han har
valgt en religiøs side han også – men den siden har negativt fortegn og har sin kontakt ned i
Ondskapens Rike. Der har mange andre ideologier også sitt arnested, som Marxismen,

Sosialismen m.fl. «Revolusjonen spiser sine barn» heter det i en slags «alles kamp mot alle»
eller i en kamp der prinsippet heter «den sterkestes rett» - som er en av fruktene av
sosialdarwinismen. Vi liker ikke å snakke om akkurat dette i det offentlige rom, for vi vil ikke
minnes Vår Skaper som gav oss det genuine menneskeverdet som var fritt for darwinismen.
Da blir det også mere enn underlig når Stortinget fjernet staten Norges ideologiske forankring
ned i Bibelen den 21. mai 2012 – da «evangelisk-luthersk» ble fjernet mot Grunnlovens egen
Ånd. En stille revolusjon ble gjennomført – der BASISEN for hele MENNESKEVERDET
med et pennestrøk ble radert ut. Og du husker kanskje at også KrF – med Dagfinn Høybråten i
spissen - feiret med bløtkake i Stortinget i 2008, i «kirkeforliket», som da ble implementert
21. mai 2012.
Få vil heller ikke snakke om hva som foregikk fra år til år på Utøya i regi av norske
sosialister. Plakater med boikott Israel og PLO flagg var å finne og det var også besøk
gjennom rundt 15 år fra ungdomsorganisasjonen Fatah på sommerleirer. Yasir Arafat og
Mahmoud Abbas var grunnleggerne av Fatah i 1958 – Abbas er kjent som Holocaust
fornekter og Arafat las du om innledningsvis.
Vi husker også alle ett års markeringen på Utøya der Che Guevara på en stor plakat «prydet»
hovedscenen under markeringen. Che Guevara vet vi hvilken voldsmann denne kommunisten
var, bare og Google. Che Guevara var også en av flere i det nye venstre som drev på fra 1960
tallet sammen med Frankfurterskolens Georg Lukács og Herbert Marcuse. Du kan være mer
en sikker på at disse navnene er godt kjente når APere kurses innen ulike ideologier på LOs
Sørmarka konferansehotell, der vi møter en helfigur av Martin Tranmæl på vei inn mot
resepsjonen.
Hva er dette for ett spill? En død AUFer er jo like mye verdt som en død jøde, eller en
tilfeldig forbipasserende i regjeringskvartalet og ingen har rett til å drepe noen av dem!
Er det slik man skal hedre minnet over døde fra 22. juli og ha respekt for dem som fikk
alvorlige traumer antagelig flere av dem livet ut?! Hvilke ideologier bør vi diskutere
etter 22. juli. Det vi bør gjøre er å raskest mulig komme oss tilbake på sikker og
velprøvd Grunnlovsgrunn!
Det gir ingen troverdighet å begynne en ideologisk undersøkelse av 22. juli før man beskuer
seg selv og også åpner opp for en full etterforskning av 22. juli terroren på Utøya og i
regjeringskvartalet. I 22. juli kommisjonens mandat der ble det svart på hvitt skrevet, i NOU
2012:14 kp 3, side 38:
«Det inngår ikke i kommisjonens arbeid å ta stilling til straffeansvar eller annet rettslig ansvar
i forbindelse med hendelsene, EI HELLER Å VURDERE politiets og påtalemyndighetenes
ETTERFORSKNING av anslagene.» (mine store bokstaver) Hvorfor? Mandatet ble gitt i
kongelig resolusjon av 12. august 2011, under Jens Stoltenberg II. Det er mange i Norge som
spør seg, hvorfor man ikke ville ha noen brei uavhengig etterforskning, mht hva som egentlig
skjedde i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011.

