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kommentar den 31. mars 2012

Tyskerne elsker Norge, men selv de har begynt å justere bildet av nordmannen.

Siden i vinterhar jeg bodd i Tyskland, nærmere bestemt Berlin. Bare de største nyhetene fra Norge når hit. Nyheten om Erik Solheims avgang
ble imidlertid mottatt med vantro og sjokk over hele Tyskland, som i resten av verden – og i verdensrommet, der NASA har fanget opp
lydfenomener som kan tyde på at selv planetene i fjerne galakser gråter.

 

TEGNING: MARVIN HALLERAKER

I Berlin har oppstandelsen vært stor, og det arrangeres jevnlig tverrpolitiske demonstrasjoner og minnemarkeringer over hele byen. Mange
føler sinne, andre er bare oppgitte og synes å ha mistet håpet for fremtiden. Faren for krig er blitt prekær mange steder i verden. Og bare i løpet
av en drøy uke har den globale oppvarmingen akselerert, både i Oslo, Berlin og i Sahara.

Men ingen er mer lei seg enn Solheims nettverk i Indonesia, Brasil, Venezuela, Peru, Bolivia og flere afrikanske land. Hvordan tror du for
eksempel den indonesiske eller brasilianske miljøvernminister føler det nå? De fikk besøk av en norsk kollega som ønsket å gi dem en milliard
eller to, hvis de lovet å være snille med regnskogen, og ikke laget for mange plantasjer. De trodde først det var en spøk. Så begynte pengene å
renne inn på kontoen.

Og hvordan tror du de har det, de gjennomkorrupte regimene i Afrika som stadig fikk besøk av Solheim? Han fløy inn til land som Etiopia,
Angola, Zimbabwe og Mosambik. Den norske ministeren kunne med egne øyne se at eliten levde et liv i overdådig luksus, mens store deler av
befolkningen sultet og ikke fikk noen hjelp av staten.
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Men Solheim var en ekte venn som bare ga og ga. Dukket det opp ubehagelige evalueringsrapporter om bistandskorrupsjon, eller om at
regnskogssatsingen eller handel med CO2-kvoter ble rene gangsteropplegg, stappet han dem rett inn i makuleringsmaskinen. Han forsvarte
alltid de sterke mot de svake, og hans glede over å gi bort andres penger var uten grenser.

Er det rart denne mannen var populær, ja uerstattelig i egne øyne, siden alle ville være i hans nettverk? Det eneste som gjorde dem usikre var
Solheims urovekkende evne til alltid å smile på feil sted.

Da Solheim måtte gå, sto én person snar med å tilby ham jobb: Bjarne Håkon Hanssen i «kommunikasjonsbyrået» First House. Og da er vi over
på det andre fenomenet tyskerne har merket seg fra Norge, sammen med flommen av korrupsjonsliknende saker.

Den forhenværende helseminister Hanssen tilbyr alle erfarne ministere og politiske rådgivere jobb som lobbyister, og det er ikke engang
ulovlig. Stoltenbergs tidligere statssekretær Jan-Erik Larsen var med å starte opp First House. Hans etterfølger Torbjørn Giæver Eriksen gikk
nylig samme vei. Og i forrige uke kom nyheten om at Norges FN-ambassadør og tidligere statssekretær Morten Wetland (Ap) skal begynne i
First House, han også.

Griskheten ert verrpolitisk, og folk fra alle partier går fra politikken til pr.- og lobbybransjen. Noen går i svingdør eller bedriver en form for
synkronsvømming.

Guri Størvold (Sp) var inntil nylig statssekretæren for Liv Signe Navarsete i kommunaldepartementet. Hun gikk til kommunikasjonsbyrået
Zynk.

Som erstatter hentet Navarsete inn Erlend Fuglum. Han har gått frem og tilbake mellom politikk og lobbyvirksomhet i mange år. Hege Ulstein i
Dagsavisen mener hans fantastiske talent innen hurtighet, spenst og smidighet burde komme det norske friidrettslandslaget til gode.

I det ene øyeblikket hjelper Fuglum kommersielle interesser å påvirke politikere. I det andre hjelper han politikere til å påvirke andre. I det
tredje skifter han jobb, og blir selv politiker, noe som gir ham påfyll av verdifull innsideinformasjon.

Hva er galt med dette? spør kommunikasjonsrådgiverne. Alt, selvfølgelig. Men i møte med gammeldagse begreper som lojalitet trenger
kommunikasjonsrådgiverne selv kommunikasjonshjelp. De har ikke venner, bare nettverk, og nettverksmodellen de bruker har mafiaen som
forbilde.

Det er heri kke plass til å lage noen liste over politikere som er gått til pr.- og lobbyvirksomhet. La oss heller spekulere litt over hvorfor de
tjener så mye penger. Er det slik at folkevalgte politikere er spesielt begavede kommunikasjonsstrateger og rådgivere, slik at private klienter er
villig til å betale millioner for deres vurderinger?

Spørsmålet var retorisk ment. Det man kjøper er tilgang på sittende politikere og toppbyråkrater. Man kjøper vennene til dem som har politisk
makt. En politiker har bare anledning til å lytte til et begrenset antall personer. De er som andre mennesker, og stoler mer på folk de kjenner,
enn på fremmede. Og de skylder hverandre tjenester.

Derfor virker lobbyvirksomheten. Og derfor er den nesten umulig å bli kvitt. Man kan forby korrupsjon. Men man kan ikke forby relasjoner.

Her har du fellesnevneren for alle skandalene som har preget norsk politikk de siste månedene: For nære relasjoner og for små forhold.

Bjarne Håkon Hanssen er nå i medias søkelys for å ha gitt 30 millioner uten anbud til Kirkens Bymisjon, der konen jobbet. Vår
utenriksminister, Jonas Gahr Støre, er i en lignende klemme, etter å ha kanalisert millioner til sin barndomsvenn Felix Tschudi. Lysbakken er
allerede degradert til partileder. Hva som dukker opp i neste uke vet ikke engang Stoltenberg.

Sett fra Tyskland fremstår Norge som et stadig mer korrupt og grisete sted. Men det er sikkert bare fordi ting ser annerledes ut utenfra.

- Morten Strøksnes
← Tynn for enhver pris
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Sorter etter beste ratingViser 9 kommentarer

Flott BT setter fokus på politikeres kriminelle adferd der de deler ut penger i hytt og pine penbart for eget ettermeles del. Visst er dette alvorlig og ministre og
antagelig regjering vil snart felles på det.

Men det er et enda mer alvolrig lovbrudd som avdekkes i disse dager og det er hundrevis av dommere som avløres i årtier å ha avsagt dommer og
kjennelser UTEN Å HA VÆRT DOMMERE! Jeg tenker på den stille skandale som statsminister og domstoler gjør sitt ytterste i å dysse ned, nemlig
dommeres manglende dommerforsikringer og embetseder. For mange dommere er ikke disse avgitt eller avgitt mange år etter at de ble ansatt som
dommere. Det er ÅPENBARE lovbrudd, vel , etter norsk lov og grunnlov i alle fall.

Nå avsløres det hvordan dommere dekker over for hverandres manglende lovlighet. De påstår i strid med loven at manglende formalia ikke er så viktig.
Problemet er at de samtidig setter seg selv over loven! Det er åpenbart at det er en lov for vanlige folk og en annen lov for domere! Det vi ser er en
konstitusjonell krise, der konge og statsminister har delt ut dommerembeter UTEN at domeren har hatt de lovbestemte formalia på plass. Mer om dette her:
http://www.dommerforsikring.no

Loven er klinkende klar, hvorfor gjelder den ikke for dommere??

Rune Fardal, Norwegian page about child related issues.

Rediger Svar0 minutter siden

Nettopp. Norge er på størrelse med et par bydeler i London, men har et maktapparat og adminsistrasjonsstørrelse på linje med land som har mange ganger
flere innbyggere en oss. Dette fører uvergelig til at "alle" personlig kjenner, eller via sitt nettverk har tilgang til noen som deler ut penger. Korrupsjon er altså
en naturlig konsekvens av en overbefolket administrasjon i et grisgrendt land hvor alle kjenner alle.

krrk

Liker Svar4 timer siden 14 Liker

Tidligere SV-statsråd Erik Solheim får nå takk for strevet ved å applaudere inn tidligere statråd Audun Lysbakken. Det at Tyske medier bekrefter dette er
stort da berlinere og
andre prøysere ikke bryr seg nevneverdig om småborgelige saker fra nordkalotten, og
i særdeleshet ikke Norge.
Undertegnede forstår likevel tyskernes reaksjoner idet den utidige og frekke Lysbakken
ikke likte å bli kastet som statsråd. Når han likevel blir valgt til SV-leder så henger ikke
dette på greip idet han har vært gjennom flere juridiske betenkeligheter i form av ulov-
lige pengetildelinger som har gått til hans kommunistiske og sosialistiske miningsfeller
i landet. Hvorfor tidligere SV-leder støttet denne AKPML-mannen til å bli stratsråd for
så å bli offer for sistnevnte som nybakt leder etter statsrådsfallet må bety at SV innad
har mye stridigheter. De er en liten klikk som ikke fevner bredt nok ut til andre SV-med-
lemmer og dermed distanserer de seg fra øvrige tilhengere.
Jeg blir av den oppfatning at SV-leder Lysbakken tok hevn over statsråd Solbakken og
at partiet har falt for eget grep ved å utnevne denne AKPML-mannen til ny leder med
tilhold på Stortinget. Måtte bare hele dette sosialistiske styr og spetakkel forsvinne i fra
norsk politikk for godt da vi her ser frekke og utidige ungdommer med naivitet og dårlig
dømmekraft.

Odd Magne Havneraas
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Bloggere

bergenpuls

Britt Sørensen

Utdannet sosionom. Har forfattet fire skjønnlitterære romaner, og var student ved Skrivekunstakademiet i Hordaland, dramatikerlinjen, i 1992. Har jobbet som journalist siden 1985, i
BT siden 1993, i hovedsak på kulturavdelingen. Ble filmfrelst i 8-årsalderen. Har vært filmkritiker i BT siden 2005, de tre siste årene som avisens hovedanmelder. Sitter for tiden i styret
i Norsk filmkritikerlag, og i den norske juryen som nominerer til Nordisk Råds filmpris.

Odd Magne Havneraas

Liker Svar3 timer siden 8 Liker

Godt skrevet, de rødgrønne sosialistkommunistene har gjort nok skade nå, heretter skal dette landet bli blått der sunt bondevett og fornuft råder

MV
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Dessverre tar du feil, det vil fortsette med skandaler også i en ny regjering. Du vil sanne mine ord. Lik det eller ei.

Steitoll

Liker Svar2 timer siden som svar til MV 2 Liker

slik som i 1940-1945

Laurarey

Liker Svar1 time siden som svar til MV 1 Liker

Takk for at du har skrevet noe av det beste jeg har lest hittil,så langt i år!

Norge har et maktapparat og adminsistrasjonsstørrelse tilsvarende et land med 25 millioner innbyggere.
Dessverre har jeg nesten gitt opp politikk , når jeg ser hvordan vi holder på bare i lokalpolitikken i Bergen

T.Sørebø
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Befriende og fornøyelig lesing. Takk!

timmen
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Flott artikkel av Morten Strøksnes , har med stor interersse lest hans artikler " Da staten ble "gal":http://www.sfm.no/Barnevernser...
Spesielt likte jeg godt den delen som omfatter nytalen til Jens og regjeringen, hvor man rett og slett fjerner ord som er vanskelige , slik som :
Her er et par tilfeldige eksempel fra den senere tid. Noen innenfor det offentlige har utviklet en strategi mot «langtidssykmeldte» og «sykefravær». De vil
begynne å fokusere på «langtidsfriske» og «friskhetsnærvær». Smatt på ordene, kjenn smaken av fullkommen tomhet.

May- Harriet Seppola
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