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TRAFIKK
Mens det ene fylket etter det

andre er blitt tilgodesett med
hint om kommende investerin-
ger i Nasjonal transportplan
(NTP), har regjeringa vært helt
taus når det gjelder Sør-Trøn-
delag.
Verken E6 eller ny godster-

minal er blitt nevnt så langt.
Ifølge NTB sa statsminister Er-
na Solberg i går at regjeringa vil

sette av 1000 milliarder kroner
til Nasjonal transportplan de
kommende12 år.
Fylkesordfører Tore O. Sand-

vik etterlyser regjeringas sats-
ing på E6 sør slik Høyre lovte i
2013, og et svar fra Fremskritt-
spartiet ombompenger.
Tidligere i år opplyste sam-

ferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen (Frp) til Trønderbladet at
det vil komme utspill om god-
sterminalen via Nasjonal trans-
portplan imars.
Dakandet bli klart omregjer-

inga vil ha ny godsterminal på
Torgård i Trondheim eller på
Søberg iMelhus.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Er det nådet blir
sørtrøndernes tur?
Regjeringa har hatt
flere lekkasjer fra
Nasjonal transport-
plan, og har så langt
hoppet over Sør-
Trøndelag.

BOMPENGER:E6 skal finansieresmedbompenger, ogde-
riblant i Soknedal. Fylkesordføreren forventer at Frp senker
bompengeandelen.

skeptiske, men det bryr jeg meg
ikke om, hvis vi kan redde unge
jenter fra motepresset, sier
Kahrs.

Tror på suksess
NRK omtalte saken, og varaord-
fører i Trondheim, Hilde Opoku,
stilte seg heller ikke særlig posi-
tiv til forslaget, mens elevene
somble spurt, varmer nyanserte
og delte i sinmening.

– Tenk på alle de tusenvis av
kronene foreldrene sparer på
merkeklær, sier Kahrs.
Demokratene har imidlertid

ikke kommet med noe konkret
forslag til hvordan uniformene
skal finansieres foreløpig, men
de har et ønske om at det skal
væremedoffentlig støtte.

Kahrs er overbevist om at det

POLITIKK
SOLVEIGTOFTE

Kristian Kahrs (45) er fylkesleder
og sentralstyremedlem iDemok-
ratene, og vakte oppsikt da han i
forrigeukegikkut og sa at partiet
hans nå går aktivt ut for å få skol-
er med på et prøveprosjekt med
uniformering av elever.
– Utdanningsforbundet er

vil bli lett å få skoler med på prø-
veprosjektet, og at det vil bli en
suksess.

Mangler disiplin i skolen
I tillegg mener fylkeslederen at
økt grad av disiplin i skolene er
nødvendig for å skape respekt
både mellom elever og mellom
lærere og elever, men hvordan
det skal løses i praksis, har han
ikke noen konkret løsning på.

– Jeg hadde hatt godt av litt
mer disiplin selv, sier han.

Han tilbrakte noen av sine ti-
dligste barneår i kapellangården
i Varmbu på Melhus, som sønn
av daværende kapellan John
William Kahrs, og gikk på Gimse
barneskole.

– Jeghusker jeg la en tegnestift
på stolen til en av lærerne den

– Jeghar tatt påmeg finskjorta for
din skyld, sierKahrshenvendt til
fotografen.Den levner ingen tvil
omden tidligeremelhusbyggens
holdning til Amerikasnyepresident.

Har ambisjoner om stortingsplass:

– Haddehatt godt
avmerdisiplin
Tidligeremelhusbygg
og stortingskandidat for
Demokratene,mener
skoleuniformer og økt
disiplin vil løsemange
problemer.



første timen, men jeg fniste så
fælt at det ble ikke så vellykket.
Det er ofte barn av lærere og
prester som er de verste, humrer
Kahrs.
Men på den tiden var presset

om konformitet, som han selv
sier, et helt annet, samtidig som
han medgir at bruk av skoleuni-
form ikke vil føre til mindre kon-
formitet i klesveien.
– Men jeg tror dette vil skape

en felles identitet for elevene,
sier han.

Tardebattene
Demokratene vedtok sitt pro-
gram for 2017 til 2021 på land-
smøtet i februar, og Kahrs er
svært fornøyd med det de har
fått til.
– Jeg mener det er landets be-

ste partiprogram, sier han.
Han trekker blant annet fram

kriminalpolitikken, som partiet
menermåbli tøffere.
– Vi bruker for eksempel veldig

mye ressurser påAnders Behring
Breivik, men hva om vi hadde
fulgt amerikansk modell, og gitt
ham 77 ganger 21 års fengsel? Da
kunne vi låst døra og kastet nøk-
kelen, uttaler han.
Partiets innvandrings- og asyl-

politikk er han også svært for-
nøydmed. I programmet står det
at de vil begrense migrasjonen
fra islamske kulturer såmye som
mulig, fordi religionen ifølge

partiet ikke er forenelig med et
åpent demokratimed respekt for
ytringsfriheten.
– Vi tør å ta debatten om mus-

limer, fordi vi er ideologisk be-
visste. Frp er populistiske, sier
han om den argeste politiske
konkurrenten, som mange av
Demokratenes medlemmer
kommer fra.

Tror på fredmedTrump
Selv har Kahrs en fortid i Høyre,
men endret politisk syn etter en
periode som offiser i KFOR-styr-
kene i 2000, hvor han i ettertid
fikk en kraftig personlig reaks-
jon, og blant annet endte opp
med et langt mer kritisk syn på
NATO.
– Jeg har veldig stor tro på hver

enkelt nasjons suverenitet, og
det å gå inn i et områdeog ta over
styringa, blir helt feil, sier han.

Men han understreker samti-
dig at han støtter Norges me-
dlemskap i forsvarsorganisasjo-
nen.
Kahrs har også tidligere vært

svært kritisk til USA, men dette
har endret segmednypresident.
– Jeg har tro på en fredeligere

verden med Trump, sier han, og
viser fram det han kaller finsk-
jorta si, med slagordet fra presi-
dentens valgkamp: «Make
America great again».
Demokratene går også inn for

forpliktende folkeavstemninger
i politiske saker, for å øke folks
rett ogmulighet til å delta i større
grad i avgjørelser somangår dem
selv.
– Vi ser for oss athvisdu for ek-

sempel har 100.000 signaturer –
vi har ikke satt noe eksakt tall –
med BankID eller lignende, kan
du kreve folkeavstemning i en
sak, sier han.

Stortingskristianpånett
Kahrs er førstekandidat til Stort-
inget for Demokratene i Sør-
Trøndelag, og ambisjonene om
stortingsplass kom tidlig. Han
opprettet blant annet internett-
siden stortingskristian.com før
han meldte seg inn i Demokra-
tene. Han bodde på den tiden i
Beograd, og komhjem for å sette
planen i verk.
– Jeg kom hjem i 2015 for å ta

del i ledelsen av Demokratene,

for å kommepå Stortinget, og for
å berge landetmitt, sier han.
Ved stortingsvalget 2013 fikk

partiet 0,1 prosent av stemmene
på landsbasis, og samme resultat
i Sør-Trøndelag. Likevel har
Kahrs stor tro på at hanhar en re-
alistisk sjanse.
– Jeg tror vi har gode sjanser

for å ta en del stemmer fra Frp,
sier han.
Kahrs forteller om en god og

fin barndomsperiode påMelhus,
hvor han ikke så rent sjelden var
å se sammen med sin far, enten
det var på vitnemøter eller
gudstjenester.
– Pappa døde i 2004, men jeg

prøver fremdeles å lære av ham.
Han var en fantastisk formidler,
forteller politikeren.

Solveig.Tofte@tronderbladet.no
98260469

yJeg komhjem i
2015 for å ta del i

ledelsen avDemokra-
tene, for å kommepå
Stortinget, og for å berge
landetmitt
KristianKahrs

BARNDOMSHJEMMET:KristianKahrs (t.v.) tokmed segbroren,
JanDitmar, påbesøk til barndomshjemmet i kapellangården i
VarmbupåMelhus.Her boddede til vinteren1982, ogKristian
har ikkevært her siden.

STORHAGE:Bakkapellangårdenerdet en stor hagemedeple-
trær, ogKristianKahrsminnes at hanbådevar på epleslanghos
naboene, og at naboungenekompåepleslanghit. Bådehanog
broren syntesdet var artig å værepågamle trakter igjen.
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Demokratene iNorge er et
norskpolitiskparti, etablert i
2002
Partiet har sin rot i enutbry-

tergruppe fra Pensjonist-
partiet, tidligere kjent som
Generasjonspartiet
Fra 2000kalte de seg

Sosialdemokratene
I 2001valgte flere eksklu-

dertemedlemmer fraFrem-
skrittspartiet åmelde seg inn i
partiet
I 2002ble partiet reorga-

nisertmednavnetDemokra-
tene, ogmedden tidligere
Frp-politikerenVidarKleppe
sompartileder
Partileder fra 2016 erKim

SteinarKjærner-Strømberg fra
Oslo
Partiets hovedsaker er blant

annet åheveminstepens-
jonene til lønnsklasse1i State-
ns regulativ, å fjerne alle bom-
stasjoner, få slutt på illegal
innvandring, innføre omsorg-
slønn for hjemmeværende,
avvisning av adopsjonsrett for
homofile og lesbiskeog en
strengere innvandringspol-
itikk
Partiet sier nei til norsk

EU-medlemskapogSchengen-
samarbeidet, og ønsker fol-
keavstemningomEØS-me-
dlemskapet

Kilde: Store norske leksikon

DEMOKRATENE I NORGE
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