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bt.no/meninger: Her finner du lederartikler,
kronikker, kommentarer og leserdebatt.
Tyskerne elsker Norge, men selv de har begynt Ii justere bildet av nordmannen.

Vare kriminelle nettverk
o

SIDEN I VINTER har jeg bodd i

lYskland. n",rmere bestemt Ber·
lin. Bare de st0rste nyhetene fra
Norge nar hit. Nyheten om Erik
Solheims avgang ble imidlertid
mottatt med vantro og sjokk
over hele 1)rskland. som i resten
av verden - og i verdensrommet.
der NASA har fanget opp Iydfenomener som kan tyde pa at
selv planetene i fjeme galakser
gtater.
I Berlin har oppstandelsen
vrert stor, og det arrangeres
jevnlig tverrpolitiske demonstrasjoner og minnemarkerin·
ger over hele byen. Mange f01er
sinnet andre er bare oppgitte
og synes a ha mistet hapet for
fremtiden. Faren for krig er blitt
prekref mange steder i verden.
Og bare i 10pet av en droy uke
har den globale oppvanningen
akselerert. bade i Oslo. Berlin og
i Sahara.
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MEN INGEN ER mer lei seg enn Solheims nettverk i Indonesia, Bra-

sil. Venezuela. Peru. Bolivia og
flere afrikanske land. Hvordan
tror du for eksempel den indonesiske eller brasilianske milj0vernminister f01er det na? De
fikk bes0k av en norsk kollega
som 0nsket a gi dem en milliard eller to. hvis de lovet av",re
snille med regnskogen. og ikke
laget for mange pIantasjer. De
trodde f0rst det var en sp0k. Sa
begynte pengene a renne inn pa
kontoen.
Og hvordan tror du de har
det. de gjennomkorrupte regimene i Afrika som stadig fikk
bes0k av Solheim? Han fl0Y inn
til land som Etiopia. Angola.
Zimbabwe og Mosambik. Den
norske ministeren kunne med
egne 0yne se at eliten levde et liv
i overdldig luksus, mens store
deler av befolkningen sultet og
ikke fikk noen hjelp av staten.
MEN SOLHEIM var en ekte venn

som bare ga og gao Dukket det
opp ubehagelige evalueringsrapporter om bistandskorrupsjon.
eller om at regnskogssatsingen
eller handel med C02·kvoter ble
rene gangsteropplegg. stappet
han dem rett inn i makuleringsmaskinen. Han forsvarte alltid
de sterke mot de svake. og hans
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glede over a gi bort andres penger var uten grenser.
Er det rart denne mannen var
popul",r. ja uerstattelig i egne
0yne. siden alle ville v.ere i hans
nettverk? Det eneste som gjorde
dem usikre var Solheims unr
vekkende evne til alltid a smile
pa feil sted.
DA SOLHEIM MAnE GA, sto en person snar med a tilby ham jobb:
Bjame Hakon Hanssen i c.kommunikasjonsbyraet> First House. Og da er vi over pa det andre
fenomenet tyskeme har merket seg fra Norge. sammen mod
flommen av korrupsjonsliknende saker.
Den forhenv.erende helseminister Hanssen tilbyr alle
erfarne ministere og politiske
radgivere jobb som lobbyister.
og det er ikke engang ulovlig.
Stoltenbergs tidligere statssekret<er Jan-Erik Larsen var med
11 starte opp First House. Hans
etterf01ger Torbj0nt Gi.ever
Eriksen gikk nylig samme vei.
Og i forrige uke kom nyheten
om at Norges FN-ambassad0r
og tidligere statssekret<er Mor-

ten Wetland (Ap) skal begynne
i First House. han ogsa.
GRISIHElEN ER tverrpolitisk. og
folk fra alle partier gar fra politikken til pr.- og lobbybransjen.
Noen gar i svingd0r eller bedriver en form for synkronsv0ffi-

mingo

Guri St0rvold (Sp) var inntil
nylig statssekret<eren for Liv
Signe Navarsete i kommunaldepartementet. Hun gikk til kommunikasjonsbyraet Zynk.
Som erstatter hentet Navarsete inn Erlend Fuglum. Han
har gatt frem og tilbake mellom
politikk og lobbyvirksomhet i
mange ar. Hege Ulstein i Dagsavisen mener hans fantastiske
talent innen hurtighet. spenst
og smidighet burde komme det
norske friidrertslandslaget til
gode.
I det ene 0yeblikket hjelper
Fuglurn kommersielle interesser a pavirke politikere. I det
andre hjelper han politikere til
a pavirke andre. I det tredje skifter han jobb. og blir selv politiker. noe som gir ham paJyU av
verdifull innsideinformasjon.

Hva er galt med dette? sp0r
kommunikasjonsradgiveme.
Alt. selvf0lgelig. Men i m0te
med gammeldagse begreper
som lojalitet trenger kommunikasjonsradgiveme selv kommunikasjonshjelp. De har ikke
venner. bare nettverk. og nettverksmodellen de bruker har
mafiaen som forbilde.
DEl ER HER ikke plass til a lage

noen liste over politikere som
er gatt til pr.- og lobbyvirksomhet. La 055 heller spekulere litt
over hvorfor de tjener sa mye
penger. Er det slik at folkevalgte politikere er spesielt begavede kommunikasjonsstrateger
og radgivere. slik at private klienter er villig til a betale millioner for deres vurderinger?
Sp0rsmalet var retorisk
ment. Det man kj0per er tilgang pa sittende politikere
og toppbyrakrater. Man kj.,.
per vennene til dem som har
politisk makr. En poliriker har
bare anIedning til a Iytte til et
begrenset antall personer. De
er som andre mennesker. og
stoler mer pa folk de kjenner.

enn pa fremmede. Og de skylder hverandre tjenester.
Derfor virker lobbyvirksomheten. Og derfor er den nesten
umulig a 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 manedene: For n.ere relasjoner og for
srna forhold.
Bjame Hakon Hanssen er na
i medias s0keiys for a ha gitt 30
millioner uten anbud til Kirkens
Bymisjon. der konenjobbet. Var
utenriksminister. Jonas Gahr
St0re. er i en lignende klemme.
etter a ha kanalisert millioner
til sin bamdomsvenn Felix
Tschudi. Lysbakken er allerede
degtadert til partileder. Hva som
dukker opp i neste uke vet ikke
engang Stoltenberg.
Sett fra lYskland fremstar
Norge som et stadig mer kOfrupt og grisete sted. Men det er
sikkert bare fordi ting ser anner·
ledes ut utenfra.
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Det er apenbart for
lett a fa uf9lretrygd
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Dagens norkotikopolitikk skaper mer
kriminalitet enn vi
klarer a bekjempe
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DEl ER 40 AR siden Bergen slukte Asane, Ama,

Fana og laksevag. lije er igjen av den lokale
motstanden - kanskje ikke ~ rart siden mange
av innbyggerne i dag er tilflyttere. Men hva
med identrteten? Er arnabu og bergenser det
sam me? Vi dro til bydelene og sjekket.
jjYULF HJERTENES, IITGAVESJEF

