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Nasjona1sosia1istenes 
jubelmøte 

S
enterpartiet aviklet sitt 71. landsmøtet på 
Steinkjer i helgen. Det var kanskje ikke tilfeldig 
at det var nettopp Nord Trøndelag som ble 
møtetstedet for dette historiske landsmøtet. Det 

var heller ikke uten grunn at dette ble et jubelmøte for 
senterpartistene. Endelig kunne de samle seg om sine 
innerste ønsker uten hensyntagen til noen politiske 
samarbeidspartnere. Nå kunne nasjonalsosialistene vise 
sitt sanne ansikt. 

Med Anne Enger Lahnstein i spissen avslører nå 
Senterpartiet sin ekstreme nasjonalisme samtidig med at 
partiet ikke skjemmes av å være mer sosialdemokratisk 
enn det norske Arbeiderpartiet. I en kommentar på 
ledersiden i gårsdag(!ns Senterparti-organ «Nationen» 
hevdes det at «sentrale sosialdemokratiske holdninger fra 
Gerhardsen-perioden er idag vel så sterkt representert i 
Senterpartiet som i Arbeiderpartiet. Og ikke bare det. 
De representeres ikke bare av Senterpartiets venstrefløy 
men av trauste, solide folk plassert midt i partiet>. 

I Det er dette partiet som i l 930-årene ikke hadde noe 
problem med å samarbeide med Nasjonal Sarnling og 
som i en tid også hadde en statsråd ved navnet Vidkun 
Quisling. Det er disse ekstremt nasjonalsosialistiske 
tendensene som nå igjen kommer til overflaten i 
Senterpartiet. Partiet jubler over å være kvitt 
regjeringslenkene til Høyre og avviser både medlemskap 
i EF og en EØS-avtale. Til tross for at Anne Enger 
Lahnstein offisielt sier at partiet ikke tar stilling til noen 
EØS-avtale før den foreligger, har landsmøtet sagt nei 
til de forutsetninger en slik avtale vil bygge på. 

Men det var ikke bare den ekstreme nynasjonalismen 
som slo ut i full blomst på dette landsmøtet. Partiets 
sosialistiske visjoner kunne også utmales med bred 
pensel. Markedskreftene er fyord og offentligt 
engasjement og overføringer lovprises til taktfaste 
klampetrapp. Til alt overmål har Senterpartiet opphevet 
blokkdelingen i norsk politikk. 

Intet av dette er av ny dato. Men på grunn av Høyres 
ekstreme vilje til å samarbeide med disse elementene i 
norsk politikk, har Senterpartiet tonet ned sine 
nasjonalsosialistiske tendenser. Grunnen til at 
Senterpartiets sanne ansikt avsløres først nå, må derfor 
Høyre ta mye av skylden for. 

Senterpartiet har nå plassert seg der det hører hjemme. 
Vi håpet både Høyre og Kristelig Folkeparti har merket 
seg dette. 
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