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Tidligere justisminister 

Per Willy Amundsen er 

gjest, for andre gang, i 

program «Hovedstaden 

med pastor Torp» på TV 

Visjon Norge. Han er nå 

leder for Justiskomitéen 

på Stortinget. Amund-

sen er en mann som 

våger å stå opp for det 

han mener er sant og 

rett. 

AV MARIE HAGEN VAN WYK, 
redaksjonen@idag.no

n – Hvis du skal sammenligne 
den rollen du har som leder av 
komitéen med da du var justis-
minister. Hva trives du mest med, 
spør Torp.
– For meg er det å være statsråd 
en veldig ansvarstyngende opp-
gave. Og særlig justisminister, for 
du har jo ansvaret for sikkerheten 
i nasjonen i fredstid. I ytterste 
konsekvens for at liv kan gå tapt, 
svarer Amundsen alvorlig. 
– Fra Stortinget har du en litt 
annen rolle, selv om de også er en 
ansvarstyngende jobb. I regjer-
ing har du ansvar for helheten og 
du kan ikke si det du oppriktig 
mener. Sånn sett er det jo veldig 
befriende å faktisk sitte i Justis-
komitéen og representere Frem-
skrittspartiet, og faktisk kunne 
stå for det jeg selv mener. 

Manglende ansvarliggjøring

Angående sin jobb i Justiskomi-
téen trekker han frem ett område, 
som han mener ikke er særlig 
omtalt i mediebildet. 
– Jeg tror ikke folk er klar over 
hvordan utmåling av straff egent-
lig foregår, og da snakker jeg 
om for de under 18 år. Det som 
juridisk sett omtales som barn, 

påstår Amundsen.
I begynnelsen av året leste han 
høyt i Stortinget, fra en dom som 
ble avsagt i Oslo tingrett.
– Jeg tror folk blir ganske sjok-
kert når de hører innholdet i den 
dommen, for det er en person 
som har gjennomført en veldig 
brutal voldtekt. Men fordi denne 
personen var 17 år, så fikk han 
bare 60 dagers fengsel. Det er 
sånt som opprører meg, forteller 
Amundsen og fortsetter: 
– Prinsippet med at du skal ans-
varliggjøres for dine handlinger 
er så fundamentalt i en rettsal. 
Hvis folk var klar over dette, ville 
reaksjonene ha kommet mye 
tidligere. 
– Kan du som leder av Justis-
komitéen gjøre noe med dette, 
spør Torp. 
– Jeg forsøker etter beste evne å 
trekke det frem når jeg får mu-
ligheten, sånn som nå. I 2012 
innførte Stortinget egne regler for 
bruk av straff mot barn, i juridisk 
forstand, hvor de da i realiteten 
har avskjært bruken av straff og 
fengsel, og hvis du skal få noen 
lengre fengelsstraff, så må det 
være drap og at det er gjenta-
gelsesfare, svarer Amundsen.
Den maksimale straff som kan 
gis forbrytere under 18 år, er 60 
dagers fengel og 24 timers sam-
funnstjeneste. 
– Dersom de skal kunne straffe 
hardere, så krever det at Stortin-
get intervenererer. Vi er frie indi-
vider, men vi må også ansvarlig-
gjøres og det gjør ikke dagens 
samfunn i stor nok grad, påpeker 
Amundsen.
– Du risikerer altså høyere 
bøtenivå på å gjøre en trafikk-
forseelse enn for de som sto og 
kastet flasker og brostein på poli-
tiet i Oslo under nydlige demon-
strasjoner, trekker Amundsen 
frem. 

Den radikale  

kjønnsideologien

Amundsen reagerer også sterkt 
på kjønnsideologien og lovforsla-
gene som kultur- og likestill-
ingsminister Anette Tretteberg-
stuen fremmer. 
– Det er svært urovekkende. Vi 
har forøvrig hatt debatt om det 
i Stortinget, bare for noen uker 
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SANNHETER: Frp-politikeren Per 
Willy Amundsen vil motsette seg alle 
forsøk på å vedta usannheter i Stor-
tinget. Han mener også at menings-
rommet har blitt smalere og smalere i 
Norge. Foto: EAI
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tilbake, som handler om 
nettopp disse forholdene 
rundt å bytte kjønn, forteller 
Amundsen.
– Bare for å understreke det, 
så er jo kjønn en biologisk 
sannhet som mennesker ikke 
kan omskrive. Her oppfatter 
jeg at både Bibelen og viten-
skapen står på trygg grunn 
sammen, fastslår han. 
Han tror i forlengelse av det 
at et kjønnskifte egentlig 
ikke er mulig. 
– Det som er skremmende 
er at vi altså der en ut-
vikling hvor man begynner å 
behandle barn og transper-
soner under 18 år, med 
både pubertetsblokkere, 
hormonbehandling og til 
og med kirurgiske inngrep, 
for å bekrefte deres egne 
sannheter, mener Amundsen 
og fortsetter: 
– Det er ikke Stortingets 
oppgave å bekrefte en per-
sons feilaktige virkelighets-
forståelse. Vi skal vedta 
lover og budsjetter, men ikke 
fatte vedtak som strider mot 
vitenskapen, og mot helt 
faktiske åpenbare forhold.
Det har blant annet kom-
met forslag om å åpne for å 
kunne skrive X som kjønn i 
passet, forslag om en tredje 
kjønnskategori i Folkeregis-
teret. 

Sannheten fordreies

– Jeg sa fra Stortingets 
talerstol at om du føler 
deg som en katt, så er du 
ingen katt av den grunn. 
Det samme hvis du føler at 
du er en kvinne født i enn 
mannskropp, så er du ingen 
kvinne av den grunn, mener 
Amundsen. 
– Vi kan ikke fordreie 
sannheten for å ivareta 
enkeltpersoners følelsesliv. 
Mange unge opplever iden-
titeskriser i noen faser, men 
det siste de trenger er en 
ideologisk hette tredd over 
hodet sitt. 
Trettebergstuen og co 
henviser til internasjonal 
utvikling, som i Malta og 
Island.  Men i de største 
deler av verden tror man 

ikke på at det finnes mer enn 
to kjønn.
– Dette er en oppfinnelse 
fra den autoritære venstres-
iden, som har anti-frihets-
holdninger, hvor man skal 
påtvinge andre mennesker 
en ideologi de aller fleste er 
imot. Problemet er at ingen 
tør å reise stemmen, mener 
Amundsen. 

Ytringsfriheten begrenses

– De har oppfunnet syk-
domslignende betegnelser 
på det å ha en mening som 
bryter med den vedtatte 
sannheten. Det er en veldig 
usunn utvikling, legger han 
til. 
Amundsen vil motsette seg 
alle forsøk på å vedta  
usannheter i Stortinget. Han 
mener også at meningsrom-
met har blitt smalere og 
smalere i Norge.  
– Bare hør den argumen-
tasjonen som er tillatt mot 
etnisk norske hvite heterofile 
menn. De er nesten ikke me-
ningsberettiget lengre. Det 
er noe med hele samfunnet 
som har blitt så trangt, påpe-
ker Amundsen og utdyper: 
– Det er i brytninger mel-
lom meninger som står mot 
hverandre  at samfunnet går 
videre, og for å kunne ha 
de brytningene, så må man 
ha ytringsfrihet. Fjerner du 
ytringsfriheten, så avvikler 
du demokratiet. 
Amundsen trekker frem 
historien om «Keiserens nye 
klær» og gutten som sa i fra.
– Skal du med lov kneble 
den gutten som peker på 
Keiseren uten klær? Det er 
egentlig det som er i ferd 
med å skje, sier han. 

Konverteringsterapi

Amundsen synes også kon-
verteringsterapiforbudet er 
helt bak mål. 
– Det viser til de autoritære 
trekkene fra Venstresiden. 
De bruker lov for å hindre 
folk å konsultere de som de 
ønsker å søke råd og hjelp 
fra. Det strider mot alle prin-
sipper i et fritt samfunn, sier 
Amundsen. 
Amundsen bekrefter at 
Fremskrittspartiet definitiv 
vil stemme imot konverter-
ingsterapiforbudet. 
– Noen bør prøve dette opp 
mot menneskerettigheter. 
Trettebergstuen har selv sagt 
at de beveger seg i grense-
land av hva de kan gjøre opp 
mot religionsfriheten. Jeg 
er ganske sikker på at den 
type forbud ikke står seg 
menneskerettighetsmessig, 
mener Amundsen. 
– At Jonas Gahr Støre og 
også Senterpartiet aksep-
terer dette, er ganske sjok-
kerende. Det er merkelig at 
det jeg trodde var erfarne 
prinsipielle politikere sier 
deg enig og ikke slår på 
bremsen.
Pastor Torp og hans medar-
beidere har siden 1992 tatt 
imot hundrevis av men-
nesker som ønsker hjelp 
med sin seksuelle identitet
– Barn under 18 år skal altså 
kunne ta pubertetsblokkere 
og gjøre kirurgiske ingrep, 
mens en voksen person skal 
ikke få lov å søke hjelp der 
de selv ønsker. Det henger 
ikke sammen, avslutter den 
meningssterke Frp-politik-
eren Per Willy Amundsen.

Evangelisk Misjon
Med Bibelens budskap til vår tid!

Før Påske konferanse
30/3 – 2/4 2023

Torsdag 30/3 kl. 17.30 Velkomstmiddag
 kl. 19.00 Gunnar Jeppestøl

Fredag 31/3.  kl. 11.00 Nils Ove Marcelind
kl. 15.00.  Gunnar Harkestad
kl. 19.00 Gunnar Jeppestøl.

Lørdag 01/4.  kl. 11.oo Nils Ove Marcelind
kl. 15.00 Ove Arnoldsen

Kl. 19.00 Gunnar Jeppestøl
Søndag 20/2 kl. 11.00 Nils Ove Marcelind.

Bønn hver dag kl. 09.30 som ledes av
 Anne Marit og Ove Arnoldsen

Bønn hver dag kl. 09.30 som ledes av
 Anne Marit og Ove Arnoldsen

Sang og musikk ledes av Kåre med team.
Anne Margrethe og Mangs Netskar deltar også.

.

Forkynner og leder samling 
Motto: Bibelen, vår tid og det profetiske ord 

Åpen for alle som er opptatt av tiden vi lever i 
8 - 10. mai 2022

Tema: Vår tid og det profetiske ord

Medvirkende: 
Terje Berg, Charles Hansen, Leif Jacobsen, 

Gordon Tobiassen og Mangs Netskar

Pinsestevne, 26 – 29 mai 2023

Fredag 26/5 kl. 17.30 Velkomstmiddag.
Kl. 19.00 Møte: Torunn og Yngvar Hansen

Lørdag 27/5 kl. 11. 00 Gordon Tobiassen.
Kl. 15.00 Solveig og Ovar Svinterud
Kl. 19.00 Torunn og Yngvar Hansen

1 pinsedag kl. 11.00 Gunnar Harkestad
Kl. 15.00 Torunn og Yngvar Hansen

Kl. 19.00. Gordon Tobiassen.

2. pinsedag kl. 11.00 Gordon Tobiassen
Bønn hver dag kl. 09.30 ledes av Anne Marit og Ove 

Arnoldsen

Sommerkonferanse 1. 
29. juni – 3. juli. 

Jon Erling Henriksen og Per Arne Imsen
Gunilla og Johan Sigvartsson 

Sommerkonferanse 2. 
10 – 13. August. 

Nenne Lindberg med flere deltar
Vi ber om å være til velsignelse for det norske folk.

Anne Margrethe og Mangs Netskar

Påmelding og rombestilling til  

alle våre arrangementer er
 

Telefon 33 15 59 59 – 900 45 605
eller Epost:booking@gavelstad.no.
Internett: ev-misjon.dinstudio.no

Gaver til arbeidet:  
benytt konto 0530 38 02519 

 eller Vipps.18527.
 Alle er hjertelig velkommen  

til våre samlinger.

 Bare for å understreke det, så er 

jo kjønn en biologisk sannhet som 

mennesker ikke kan omskrive. Her 

oppfatter jeg at både Bibelen og viten-

skapen står på trygg grunn sammen.

PER WILLY AMUNDSEN 


