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Det har siden desember 2016 vært en utrolig vanskelig tid for meg, og for
deler av Aust-Agder FrP
Det startet med at tre av våre fylkestingsrepresentanter, Åshild BruunGundersen, Chim Kjølner og Peter stemte for fylkessammenslåing av AustAgder og Vest-Agder fylke. Dette til tross for at det alltid har vært gjort vedtak
i Aust-Ager FrP på at vi er imot en sammenslåing av disse to fylker. Det
samme har både folkeavstemming og innbyggerundersøkelser vist. I vårt
program står det klart å tydelig at vi er for bindende folkeavstemminger. Jeg
har gått til valg på både nei til ett Agder og på bindende folkeavstemminger.
Som vi alle vet kom det etter dette en vanskelig periode for hele Aust-Agder
FrP, vi følte at all vår troverdighet forsvant ved den fatale stemmegivningen i
fylkestinget. Vi har alltid vært troverdige i Aust-Agder FrP og vi har vært
forutsigbare, denne troverdighet ble brutalt brutt ved fylkestingsgruppes
avstemming i desember 2016. Der Åshild Bruun-Gundersen, Chim Kjølner og
Peter Busch stemte imot fylkeslagets flertall.
Det fulgte eksklusjonssøknader begge veier, men – det var utbryterne (de
som stemte for sammenslåing) som startet ballet.
Mange har villet ha det til at det er nominasjonskampen som fortsetter, men
alle med en viss kunnskap til politikk, vet at her er det sak det gjelder og ikke
person. Saken eskalerte ved at det ble holdt et ensidig møte i Lillesand,
mens jeg var på arbeid som rapportør for Tyrkia, i Tyrkia.
Min kollega Terje Stalleland, startet da med at han håpet at de ville være så
heldige at presidenten i Tyrkia skulle ta seg av meg så jeg ikke kom hjem.
Senere har han fulgt opp med at jeg er et psykiatrisk tilfelle som trenger
behandling, en jævel og en drittsekk og så har han gått i media etterpå og
konstatert at det ikke var sagt i fylla, men at han mente det. Tross
eksklusjonsforslag på ham fra flere parter har han ikke fått noen reaksjoner
fra hverken sentralstyre eller organisasjonsutvalg.
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Det er ikke bare jeg som har fått føle Terje Stallelands onde tunge, flere av
mine partikolleger i Aust-Agder har også fått unngjelde, også her uten at det
har blitt reaksjoner.
De samme personer har også litt slett behandlet over lang tid av både
fylkesstyret og 1. Kandidat Åshild Bruun-Gundersen. Så sterk mobbing er
tydeligvis tillatt i FrP. Jeg viser her til de dokumenter jeg har levert inn til
organisasjonsutvalget, samt hva som har skjedd den senere tid.
Jeg har snart vært medlem av paritet i 17 år. I disse årene har jeg vært en
trofast sliter som ikke har telt timer, hverken som politier eller som ansatt.
Jeg har alltid vært lojal og fulgt opp det som er blitt bestemt, selv om jeg har
hevet røsten min i de fora det har vært riktig, for å si ifra når jeg var uenig i
saker. Men som sagt, til syvende og sist har jeg fulgt det som har blitt
bestemt.
Jeg har i alle år vært tydelig på at jeg har valgt å bli medlem av FrP for 2
saker. Den ene er bindende folkeavstemming og den andre er den gode
Israelspolitikken FrP har. Nå ser jo begge deler til å falle i grus fra neste
periode.
Jeg har også vært tydelig på at jeg ikke kan stemme for sammenslåing av
Aust-Agder og Vest-Agder, så at jeg stemte nei, kan umulig ha kommet som
et sjokk. Ei heller i kommunereformen, i og med at det hadde vært
folkeavstemmingen i flere av disse kommunene i Vest-Agder. Når min
stemmegiving er så klart kunngjort, kan jeg heller ikke se at det er et
tillitsbrudd. Tillitsbruddet ville ha vært der dersom jeg ikke fulgte min
overbevisning om at å følge folkeavstemmingene.
Jeg visste også at jeg ikke kunne be om fritak til å stemme nei, for da ville
nok nesten hele gruppen ha bedt om det samme. Da jeg ikke ville sette mine
kolleger i det dilemma, valgte jeg å bare si ifra om at jeg kom til å stemme
imot.
Så hadde jeg nok forventet at noen av mine FrP verv ville bli tatt fra meg, så
som vara til landsstyret og vara til gruppestyret, men at jeg skulle bli ribbet for
alt av verv både nasjonalt og internasjonalt var nok ikke det jeg hadde
forventet. Ei heller at jeg er fratatt retten til å representere FrP. I realiteten er
det da bare kontingenten jeg har lov til å betale. Jeg har vel heller ikke rett til
å representere dere i Stortingssalen når min rett til å representere er tatt bort.
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Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia. Der folk
mister arbeidet sitt uten å ha gjort noe, de blir fratatt pass og papirer, og er
egentlig levende døde.

Jeg bærer ikke nag eller har vonde følelser over mine kolleger i
stortingsgruppen. De fleste av dem er mine venner. Jeg vet at brevet fra
Stortingsgruppen til sentralstyret er skrevet med påholden hånd, og at ordren
om denne straff kommer fra høyere hold.
Jeg er utrolig skuffet over at politisk ledelse i Stortingsgruppen,( hvor noen av
dem har sittet på Stortinget i flere 10 år), ikke kjenner til regelverket for de
internasjonale organisasjonene, og at de lar Stortingets medlemmer stå for
den straffen de ønsker å gi meg.
Likeså vil jeg nevne, Aust-Agder FrP fylkesstyres og den sentrale
administrasjons brutale inngrep når det gjelder å ta ifra Arendal FrP sitt lovlig
valgte styre. Arendal FrP er Aust-Agder FrPs største lokallag. Hvordan det
kan være lov når ikke noe er misligholdt, er meg ubegripelig.

I mitt hjerte er jeg en FrPer, og med det mener jeg:
Jeg er imot mobbing. Jeg er imot høye skatter og avgifter. Jeg er imot
bompengefinansiering. Jeg er imot eiendomsskatt.
Jeg er for strenge straffer. Jeg er for en streng og rettferdig innvandring. Jeg
er for bindende folkeavstemminger. Jeg er for private løsninger. Jeg er for
eiendomsretten. Jeg er for en bedre eldreomsorg Osv osv
Men –
Et parti som belønner mobbere med fortsatt medlemskap, et parti som til de
grader ønsker å straffe de som følger partiets program og sine egne
valgløfter. Det er ikke et parti for meg.
Og med dette, fra dags dato 20.06.17, og fra det klokkeslett jeg sender denne
mail, og for å imøtekomme stortingsgruppens/gruppestyrets anmodning til
sentralstyret, (viser til brev jeg fikk), melder jeg meg ut av Fremskrittspartiet,
så slipper dere å ha det ekstraordinære sentralstyremøte som dere har kalt
inn til tirsdag 20. juni.
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