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VÅR VELSIGNELSE

estlandet fikk seg en ny omgang med vind og vann før sist helg. Men møtene Norge IDA fikk være med på med evangelist
Jan Eriksen ute i de store øyriker, på Austevoll og Stord, gikk i smult farvann, merkelig nok.

Mellom stormene var det ikke mange vindpust, der vi forkynte de gode nyheter, evangeliet.
Men om natten da vi skulle hvile, kom naturens
mektige krefter og blåste ned trær i hagen og
smadret boden som akkurat var reparert etter
en tidligere runde med vind og vann.
Denne enorme energiutlading taler sitt tydelige
språk. Vind og vann er velsignelsen vår.
Det kan finansiere alt, fra Forum til velferdsstaten.
Men våre myndigheter har gjort det ekstremt
vanskelig å gjøre Norge grønt med vindkraft og
vannkraft, og redde verden fra sekularistenes
dommedag, klima og CO2.

MINIMALISTISTISK
VINDTURBIN: Når

slike kasses inn,
kan de gi alle hus
langs kysten den
strøm de trenger
– og gjøre Europa
grønt. Sammen
med små turbiner
i bekker og elver.
Men myndighetene bruker åtte
år for å behandle
en søknad.

Det har skjedd med overregulering og overbyråkratisering som Niall Ferguson, verdensledede professor ved Harvard, illustrerer i boka
«Den store degenerasjonen».
Der ser vi pengeekspertens og Kina-ekspertens
prognose for et Europa, som ikke tar rev i seilene
og avvikler overbyråkratisering og overregulering – med sitt undertrykkende skjemavelde og
sine køer over alt. Hvor staten er inne i bildet.
På Rema ringer de med en bjelle om du står
lenger i kø enn tre minutter, og hjelpere kommer løpende til, som om de hadde en bisverm
etter seg.
I statens tjenesteyting venter du ikke tre minutter, ikke tre dager, ikke tre måneder, men tre årog mer – for presumtivt enkle saker på din egen
eiendom.
Den berømte professoren som vi husker fra serien om «Pengenes historie» og «Siviliasjon»,
på BBC og NRK, har illustrert Europas framtid
– hvis vi fortsetter slik: Med et hus til nedfalls.
Vinduene er delvis borte, taket delvis ramponert, huset skakt og uten veldlikehold.
Den best utdannede av alle tror ikke på lykke-

politikernes løfter – dersom vi ikke fjerner de
faktorer som holder på å ramponedere frihetens
og velferdens hus.
Den samme beskrivelse kommer redaktørene av
The Economist med. I sin bok om «Den fjerde
revolusjonen», ber de om en radikal omlegging
av staten.
De som tviler på dette, les analysen og boka til
Europas beste og mest berømte juorunalister.

nestformann i Høyre og moderniseringsminister. Navnet er Jan Tore Sanner.
Han fjernet mange års ventetid for garasje. I
Bergen bygget man garasjer på spreng før valget, fordi man var redd for regjeringsskifte.
Vi spør Sanner: Hva med Plan- og bygningslovens skjemavelde som forsinker og fordyrer?
Og når får vi fritt sette opp Attefallshus som i
Sverige?

I Oslo sitter en mann som kan gjøre noe. Han er

EN NY KURS FOR NORSK UTENRIKSPOLITIKK?
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide overrasket positivt på den historiske dag, onsdag 6. desember, da Amerika
anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.
1 20, og Folkeforbundets vedtak
i 1922, med Palestina-mandatet
som gir jødene statssuverenitet og
bosettingsrett?

Utenriksminister Ine Marie
Eriksen Søreide kom selvsagt
straks på skjermen.
Men hun gjentok ikke mantraet
til to tidligere utenriksministre
som sa at Israel ved å bosette
seg i jødeland eller Jerusalem
«bryter med folkeretten» eller
«internasjonal lov».
Hun sa i stedet at Amerikas
vedtak om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad var
«i strid med den internasjonale
oppfatning».
Og det siste er helt korrekt.
Tusen, tusen takk for nyanseringen! i lever godt med den. Formuleringsendringen ser liten ut,
men den er stor. Har UD endelig
tatt hensyn til fakta om den historiske folkerett fra San Remo i

Og derfor gjentar ikke Ine det
historisk ukorrekte mantraet til
Jonas og Børge om at Israel bryter
internasjonal rett, når de bosetter
seg i jødeland.
Den internasjonale oppfatning er
jo noe helt annet enn folkerett.

KLOKT ORDVALG: Utenriksminister Ine Marie
Eriksen Søreide uttrykte
seg annerledes enn de
fleste andre, etter Jerusalem-kunngjøringen. Foto:
Scanpix.

Kåre
Kristiansen
samlet
20.000 underskrifter for å
flytte den norske ambassaden og
anerkjenne Jerusalem som Israels
hovedstad. KrF og Frp satte det i
sine programmer.
Anita Apelthun Sæle foreslo det
først, sammen med Jan Simonsen, i Stortinget. Forslaget fikk
støtte fra både Frp og KrF.

Senere har Frp reist det flere ganger i Stortinget,
med delvis KrF-støtte.
Onsdag sist uke feiret vi ikke bare frihet
og rettferdighet for 3000 år gamle jødiske Jerusalem.
i takket også ud for en utenriksminister som
hadde nyanseringer og ikke går på autopilot
med å erklære hver gang, at Israels bosettinger
og Jerusalem som hovedstad, «er i strid med internasjonal lov».
At USA gjør det først – gjør at det ikke kan
reverseres. Historien har løpt fra de som vil
vente. Så det tar vi med ro. Hver gang en utenriksminister ikke bruker historieforfalskningen,
er en seier for sannheten og for demokratisk
styre i Midtøsten (demokrati-kriteriet). Det er
en seier for både jøde og araber. Det sier de arabiske pastorer på alle møter vi har med dem.

