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VEIPLAN FOR TUSENÅRSRIKET
Vi skal kjøre for 300-500 milliarder i lakseeksport til markedene i 2040, i følge
regjeringens framtidsplan. Men fremtidsplanene for vei fra oppdrettsanleggene
til markedene er skjøvet ut i tid. Det er ikke bærekraftig for å si det med regjeringens eget språk.
De 1000 milliardene som regjeringen la
fram til veiutbygging var imponerende. Men
de var alle merket så langt fram i tid at vi fikk
følelsen av at det var regjeringen Solbergs plan
for tusenårsriket – og ikke for å nå regjeringens
mål for hundreder av nye milliarder i verdens
mest konkurransedyktige lakseeksport.
Og det er jo den eneste økonomiske grenen for
å finansiere framtidens norske velferd, med en
halv million nye innvandrere uten jobb.
En sentrumsregjering med Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF – og med et stadig
voksende fremskrittsparti i fristilling i Stortinget som kan holde rorpinnen når det trengs,
kan redde Norge fra en sosialistisk regjering.
Den ville bety mer stat, mer kontroll, mer reguleringer og mindre jobber i privat sektor. Og

5

det er jo i privat sektor jobbskapingen må komme, om ikke skattetrykket skal bli for stort og
reguleringene som kveler oppdriften, ikke skal
ta overhånd.
Reguleringer og jobber utelukker nemlig
hverandre gjensidig. Det er de fleste økonomer
enige om.
Men slike økonomer et vanskelig å finne i
Norge, der alle universiteter er finansiert utelukkende av staten, og derfor ikke har annet å
bestille enn å pønske ut nye påfunn til høyskattestaten – som dreper de små bedrifter og jobbene.
Høy skatt er jobbdrepende, men skjema og
byråkrater er enda verre for småbedriftene som
skaper de fleste jobber.

innlegget

Minervanett –
«borgerlighet»
på kollisjonskurs med
seg selv

JAN-AAGE TORP,
STYRELEDER I
KRISTEN KOALISJON NORGE (KKN)

Vi har registrert at avisen Minervanett har økt
satsing fra årsskiftet, og de hevder sågar at de er den
virkelige «borgerlige» avis.
Her må vi smile. Minervanett synes å ligge mer på
linje med krefter på ytterste venstre fløy, ikke minst
Sosialistisk Venstreparti (SV) og deres åndsfrender i
Human-Etisk Forbund og Hjelpekilden.
Dette er en avis som er så blottet for edruelig konservatisme at den presterer i en artikkel den 17. mars
å sammenligne statsminister Erna Solbergs deltagelse hos JesusKvinner med en eventuell deltagelse
i «konservative muslimske miljøer»:
«Hva slags reaksjoner ville Solberg fått hvis hun stilte
opp hos en tilsvarende konservativ muslimsk forsamling? Er det noen grunn til å behandle dypt konservative kristne miljøer annerledes enn konservative muslimske miljøer?» skriver journalist Therese
Sollien.
Redaksjonssjef og nyhetsleder Kristian Meisingset
presterer enda verre to dager etterpå: «Statsministeren bør ikke snakke fundamentalistiske kristne etter munnen – Erna Solberg sa ikke ett eneste kritisk
ord til JesusKvinner.»
Meisingset sammenligner «utbrenhet» i kristen misjonsvirksomhet med islamsk fundamentalisme. Minerva vil også liberalisere tilgangen til hasj, prostitusjon, alkohol.
Dessverre finnes det krefter som er tilknyttet
dette Minerva-miljøet som vi tror kan gi Høyre og
Fremskrittspartiet avgjørende banesår ved det kommende stortingsvalget.

VEIEN VIDERE: De 1000 milliardene som regjeringen la fram til veiutbygging var impone-

rende. Men de var alle merket så langt fram i tid at vi fikk følelsen av at det var regjeringen
Solbergs plan for tusenårsriket. Foto: Finn Jarle Sæle

SOSIALISMENS POTENSIALE FOR
UNDERUTVIKLING
Sosialismen har et stort potensial for underutvikling. Se bare hva som har skjedd
med sosialiteiske modelstater til nå.
Argentina var rik, men ble fattig med Peronsosialisme.
Venezuela er verdens mest oljerike land, og
de sosialistiske mediene har roste landet opp
i skyer for noen år siden. Nå har katastrofen
inntruffet, melder media.
Cuba var selve ikonet for norske venstreradikale nesten hele den tid vi har levet. Nå er
månedslønnen 300 kroner, ifølge National
Geographic.
De er nå fallerte stater alle tre. Akkurat som
kanskje så mye som 100 andre land som satset
på sosialismen.

Men hver gang sosialismen blir mislykket
i et nytt land, sier sosialistene i media og universiteter: Dette var ikke den ekte sosialismen.
Den kommer neste gang.
Vi tør ikke være med neste gang. Vi trives ikke
med skitt, fattigdom og underutvikling, for ikke
å nevne undertrykkelse og terror, som vi ser de
i det nye Palestina – som for tiden er venstresidens viktigste statsprosjekt.
Vi frykter også den ekte sosialisme – ut
fra alt vi har sett før av kontroll, regulerings,
høyskattestatens og ineffektivitetens prestasjoner.

De representerer «borgerlighet» på kollisjonskurs
med seg selv, og ligner til forveksling på SV i mange
henseende. Vi tenker ikke minst på den ekstremt
liberale Heidi Nordby Lunde som slo den sindige,
dyktige stortingsrepresentanten Kristin Vinje, som jo
har utdanning som spesialfelt, i kampen om en sikker
fjerdeplass fra Oslo Høyre for høstens stortingsvalg.
Erna Solberg bør fortsette som borgerlig
statsminister fordi hun viser klokskap og edruelighet.
Men en del av hennes partifeller og allierte blant «de
blå» kan gi hennes regjering et avgjørende banesår.

Må korset sladdes?
Sekulærfundamentalistene i den norske journaliststand, i akademia, og i sosialdemokratiet i
Norge blir stadig mer kreative i sin hang til å forby
sanne trosuttrykk i det norske samfunn. Integreringsminister Sylvi Listhaug fikk gjennomgå for at
hun bærer et kors-smykke rundt halsen.
Vil man innføre en «kors-sladd»?
Selvsagt vil det være latterlig, men så tøvete
og nedrig oppfører sekulærfundamentalismen seg
i den norske debatten.

