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Sannhetskommisjon - et interessant forslag fra
Kystpartiet

  0  0 - 1 online nå  

Hurtigsvar

Siter innlegg i svaret?  

 NYE INNLEGG 1 PM

Verden og samfunnet Innenriks

Abonner Lag poll

11 7 1 minutt sidenErik Strand

Norge er plaget av korrupsjon og destruktiv bruk av makt i langt større grad enn man får inntrykk av
ved å følge de etablerte mediene. En sterk artikkel- og litteratursamling om temaet finner man på
https://fampo.info/saksforhold/

Kystpartiet har et forslag i partiprogrammet som tar sikte på å gjøre noe konstruktivt med forholdene.
Forslaget har følgende innhold:

Kystpartiet går inn for å opprette en sannhetskommisjon som skal avdekke korrupsjon og overgrep
begått av norske myndigheter. Personer som har begått visse nærmere definerte handlinger, skal ha
plikt til innen en viss tidsfrist å legge frem for Sannhetskommisjonen hva de har tatt del i. Unnlatelse
av å gjøre det vil bli strengt straffet. Samtidig vil det bli gitt amnesti til de som legger frem for
kommisjonen hva de har gjort. En slik kommisjon må være sammensatt av personer som har vist at
de er til å stole på i slike sammenhenger.

Kanskje det største problemet med omfattende korrupsjon i samfunnet er at det blir mange som får
interesse av å beskytte hverandre. Represalier mot varslere og en smal dagsorden i media og den
offentlige debatten blir lett resultatet. Forslaget tar sikte på å nøytralisere noen av disse virkningene.
Jeg har skrevet ned flere tanker rundt dette forslaget på min hjemmeside:
https://estrand.net/2020/12/22/et-vi...tiets-program/ 

Et forslag som det Kystpartiet kommer med, kan få enorme ringvirkninger dersom det blir gjennomført
på den rette måten. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at det skjer med det første. Det er
allikevel verd det å jobbe for et slikt forslag. På veien kan man sette søkelyset på alvorlige forhold som
samfunnet sårt trenger å få oppmerksomhet om.
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