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Fagstoff: Hvem er du, og hva er din identitet? Ordet identitet kommer fra det latinske ordet idem, som betyr
”den samme”.
Identiteten til en person er todelt. Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere. Kun

det kan sikre demokratiets fremtid. Liberalisme og konservatisme er så mangt. Nedenfor gjør jeg et forsøk på å
skissere noen viktige forskjeller og likhetspunkter mellom de to ideologiene. Den besøkende forkynneren
brukte verken powerpoint eller notater.
Han hadde gått frem foran talerstolen og sto helt fremme ved kanten på plattformen med en stor. Jeg vil bare
ha det helt klart at jeg overhode ikke er rasist. Jeg synes det er flott at vi er blitt et flerkulturelt samfunn, og
ønsker alle flyktninger hjertelig. De norske frontkjemperne – hva litteraturen sier og veien videre. av Ivo de
Figueiredo. I årene 1941 til 1945 lot omkring 6000 nordmenn seg verve for å delta i. P3 Dokumentar fikk
være med på da Vigrid-leder Tore Tvedt skulle døpes. Video: Tom Øverlie (foto) og Jørgen Klüver
(redigering), NRK DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske
strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember 2016. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. De siste
dagene har jeg lurt på en ting: Hvorfor sier representanter for regjeringspartiene at de i denne perioden. 2.
verdenskrig Oppgave om andre verdenskrig. Tar for seg svært mye, inkludert invasjonen av Polen, Operasjon
Barbarossa, Pearl Harbour og krigen i Norge.

