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FREMSKRITTSPARTIET –  

INTERNASJONALE REAKSJONER 

OG RELASJONER 
 

 

 

PRESS CONFERENCE: 
 

THE PROGRESS PARTY –  

INTERNATIONAL REACTIONS 

AND RELATIONS 
 

Deltakere:  

Ketil Solvik-Olsen, nestleder (FrP) 

Himanshu Gulati, formann (FpU) 
 

Tid/Sted:  
Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 6. etg., 

Oslo, tirsdag 17. september, kl.12:00 
 

Tema:  
Det urimelige i å klistre massemorderen og 

terroristen Anders Behring Breivik til FrP. Det 

er riktig at han en periode var medlem, men 

han meldte seg ut fordi han ikke fant støtte for 

sitt ekstreme tankegods i FrP. Det urimelige og 

uriktige i å bruke beskrivelser som 

eksempelvis «Far right», «Rechts-

populistisch», «Anti-immigration» og 

«xénophobe» om FrP. 
 

Bakgrunn:  
FrP har vært en del av det politiske landskapet 

Norge i over 40 år. Partiet startet som en 

protest mot høye skatter, avgifter og offentlige 

inngrep. Da innvandringspolitikk kom på den 

politiske agenda i Norge på slutten av 80-tallet, 

gikk FrP inn for en kontrollert, lavere 

immigrasjon, men har aldri gått inn for 

innvandringsstopp og er heller ikke et anti-

innvandringsparti. FrP er et folkelig 

liberalistisk parti, mest opptatt av lavere skatter 

og avgifter, økt valgfrihet på sentrale 

velferdsområder som helse og skole, og en 

fremtidsrettet bruk av landets økonomiske 

handlingsrom. FrP er grunnleggende positiv til 

globalisering og internasjonalt samarbeid. 

Forsvar av menneskerettigheter, demokrati, og 

fremme av frihandel er prioriterte områder i 

partiets utenrikspolitikk.  

 

 

Speakers:  

Ketil Solvik-Olsen, Deputy Leader (PP) 

Himanshu Gulati, Leader (PP Youth) 
 

Time/Place:  

The Progress Party HQ, Karl Johans Gate 25, 

6
th
 floor, Oslo, Tuesday, September 17

th
, 12:00 

 

Topic:  

The unreasonable in highlightning the terrorist 

and mass murderer Anders Behring Breivik’s 

former and passive membership in the youth 

party as relevant in a presentation of the 

Progress Party. He once was a member, but left 

because he didn`t find anyone supporting his 

views in the party. The unreasonable and 

incorrect in using tags such as «Far right», 

«Rechts-populistisch», «Anti-immigration», 

«xénophobe» etc. describing the party 
 

Background:  

The Progress Party has been part of the 

political landscape in Norway for 40 years. 

The party was created on an agenda of minimal 

government, liberal values and lower taxation. 

When immigration became an issue in the late 

80s, the party favored a controlled, lower 

immigration rate, but has not tried to impose 

an immigration freeze. There`s a huge 

difference between advocating a strict 

immigration policy and being anti-

immigration. We are a pragmatic classical 

liberal/liberal-conservative party, advocating 

lower taxes, free choice in health and 

education, and a new anchor in economic 

policy, and strongly in favor of globalization 

and international cooperation. Defending 

human rights, democracy and free trade are 

among the cornerstones of our foreign policy. 
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