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Hvem er het i toppen?
VG hadde nylig et større oppslag
med «BLIR HET I TOPPEN»
som overskrift. Det er nordområdene på vår klode det siktes til
(Nordpolen, Grønland, Alaska og
Sibir), der det anslås at temperaturøkningen vil bli på 12 grader
(!) innen år 2100. Ifølge VG er
det Amap (Artic Monitoring and
Assessment Programme) som
kommer med disse spådommene, og dommedagsjournalistene
og Frederic Hauge henger seg
naturligvis på med full tyngde. Det
er dommedagsprofetier som
selger, og det vet selvfølgelig
Hauge når han uttaler at «Store
deler av sivilisasjonen vi kjenner i
dag, ligger an til å bli ødelagt.»
For alle oss som prøver å
beholde bakkekontakten i klimadebatten, ser det ut som at det er
Hauge og dommedagsjournalistene som er blitt en smule hete i
toppen! Det hjelper ikke stort å

prøve seg med Bjerknessenteret
som et slags «sannhetsvitne» når
vi vet at «ekspertene» derfra er
betalt for å mene det de mener!
Er ikke dette en form for indoktrinering? Hvorfor ikke lage et
nøytralt oppslag om klima og
klimaendringer der også klimarealister får slippe til med synspunkter og argumenter som ikke
mer eller mindre er diktert av
servile politikere?
Trond Vivelstad,
Ekeberg
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Desember med christ-mas!
Handelsstanden som er helt
avhengig av desemberomsetningen regner med at vi handler
for mer enn noensinne før jul. På
den måten kan vi ære
ham som ble født i en
stall fordi det ikke var
plass i herberget. Mange
er nå på jakt etter julegaver til sine kjære som
ikke ønsker seg noe for
de har alt, men det er
også alt de har. Nytt av året er
invitasjon til eksklusiv førjulsshopping for de utvalgte. Og personlig
kunderådgiver. Så fortvil ikke. Det
er en virkelig barmhjertighets
tjeneste for stressede menn som
er på jakt etter en passende
gave! Vi blir også i år oppfordret
til å handle med stil hva nå det
måtte bety?
Vi er sammensatte mennesker
som lever sammensatte liv. De
gamle norske folketradisjoner og

den kristne høytiden i desember
viser jo nettopp motsetningene og
mangfoldet! Kirken har aldri helt
klart å kristne midtvintersblotet,
sier enkelte og viser til
hvor mye vi bruker mye
på mat og drikke. Eller
for å si det med Rudolf
Nilsen:
«Og ribbe og surkål
og øl og dram
man åt og drakk for å ære ham
som fødtes i armod og døde i
skam.»
Når klokkene ringer julen inn i
bygd og by, er vi trette og mette.
Hvis vi har krefter igjen etter
hektiske desemberdager, kan vi
som russerne ønske hverandre
god jul med hilsenen «Til lykke
med fødselen.» For dette er en
hilsen som går rett inn i julens
budskap!
Knut S. Bakken,
Seniorprest

Kvinnene sier fra

Fattigdommen
Har nordmenns holdninger endret seg etter 22. juli-tragedien?
Kronprinsen uttaler under et TV-intervju i Nepal (verdens fattigste
land) at vi må bekjempe fattigdommen. Er kronprinsen og alle de andre rike villige til å avgi halvparten av
sin formue til fellesskapet? En pengesterk offentlig sektor og mindre
privat rikdom kan langt på vei løse
fattigdomsproblemet. Offentlig rikdom fører til at vi kan styrke arbeidsmarkedstiltakene og bydelsbudsjettene, øke sosialhjelpssatse-
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(oppvokst i Kongo) setter fingeren
på blant annet det usolidariske
her i landet. Videre tar hun et
oppgjør med 68-ernes nedbryting
av all autoritet i Norge. Respekten
for blant annet familie, politi og

ikke minst lærerne er borte. Nå er
det mest selvrealisering og egoisme. Og Nina Karin Monsen har
engasjert seg som motstander av
politikernes ødelegging av ekteskapet.

ne, heve bostøttesatsene, samt bygge mange flere og rimelige ikkekommersielle boliger. Blomstene
lagt ut over vårt langstrakte land etter 22. juli symboliserte håp, giverglede, kjærlighet og solidaritet. Kan
de vakre blomstene leve videre med
oss i kampen mot ego- og grådighetskulturen?

inn julen på kontofonen. Banken sier det er for å ønske alle kundene
en god jul, men de har nok regnet
ut hvor mye de vil tjene på dette –
min gamle mor ble helt sjokkert –
hun tror enda på julen – og at den
ikke skal utnyttes til å tjene enda
mer. Syk grådighet!

Gunn Pound,
Oslo

Syk grådighet
Hele desember måned har nå
DNB brukt «sølvguttene» til å synge
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Ingrid,
Drammen

Naiv minister
Helseminister Strøm-Erichsen uttaler (VG 12/12) at det å gi foreldrene mest mulig informasjon om
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De fleste som er nevnt
her, er enten født og
oppvokst, har bodd, levd,
studert og/eller arbeidet
mange år utenfor Norge.
Det har, ser det ut til, vært
medvirkende til åpne
deres øyne. Og de tør
alle stå for det de sier og
skriver.
Jeg (som er 70+) har
også flere lange opphold
utenlands (cirka 10 år til
sammen) helt fra begynnelsen av 50-årene
(utenriksfart, soldat, studier – og u-hjelp). Og min
opplevelse, hver gang jeg
kom hjem, var at folk,
stort sett, ble stadig mer
bortskjemte og enda mer
uhøflige. Den egoistiske
individualismen øket
mens godt gammeldags
naboskap forvitret. Først
meg selv, så meg selv.
Med oljen ble det raskt
verre. Pengene ble det
viktigste, og svært mange
mennesker ble latere og latere.
Nå trenger en ikke være borte fra
Norge i det hele tatt for å merke
den stadige endringen – til det
verre.
Steinar Ofstad

fosteret så tidlig som mulig ikke er å
fremme sorteringssamfunnet. Foreldre velger abort i 90 prosent av
tilfellene der Downs syndrom påvises i fosterlivet. Hvordan kan hun
unngå å se at mer informasjon vil
føre til mer abort og mer sorting?
Helseministeren må forholde seg til
realitetene. Kommer rutinemessig
tidlig ultralyd før det har skjedd en
holdningsendring i befolkningen,
fremmer hun sorteringssamfunnet,
uansett om det er intensjonen hennes eller ikke.
Olav Magnus S. Fredheim,
Norges kristelige legeforening
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At det går an! Oslo City
har stjålet julens kristne
budskap. «GUDSKJELOV»
og «FRYKT IKKE» er nå
reklame for åpningstider til
midnatt.
Sidsel,
Oslo

Ber om at den grunnlovsfestede eden som
statsråder gir i forbindelse
med innsettelsen ved Kongen i statsråd i Norge, blir
offentliggjort. Lurer samtidig
på om Stortinget har forpliktet seg gjennom grunnloven, i utøvelsen av sitt virke.
Velger

Oljefondet er ikke større
enn et halvt amerikansk
forsvarsbudsjett. Det sier litt
om størrelsen. Det er lite å
redde verden med.
Terje,
Oslo

Det er noen kvinner som benytter siste rest av ytringsfriheten til å si fra om hvordan det oppleves å
leve i det ensrettede Norge. Og det er nødvendig.
Det er godt å se hver
gang noen setter fingeren
på og forteller oss hvilken
vei det går her i landet.
Jeg nevner noen kvinner. Trude Mostue treffer
spikeren på hodet med å
gå løs på janteloven i en
barnslig nasjon. Videre
ser hun klart hvordan vi
alt for villig bøyer oss for
politikernes forsøk på
ensretting – og stadig
innstramming av ytringsfriheten. Det neste er
barnehage for ettåringer –
og «pappaperm» da. Det
er flott at hun synger ut.
Herborg Kråkevik ser og
opplever, etter cirka 10 år
Danmark, også meget
klart at ting går i gal retning. Nina Witoszek
(professoren fra Polen)
klarer til og med det
kunststykket å se det
morsomme ved de norske
særdrag i «verdens beste
land.»
Amal Aden (nødvendig pseudonym) er en uredd somalisknorsk forfatter som avdekker
forhold som truer menneskeverd,
demokrati og rettssikkerhet i
Norge. Hanne Nabintu Herland
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Statens smålighet slår
vel alle grenser når jeg
etter et sykehusbesøk og
diverse prøver blir sendt
regning pålydende 25 kroner + 61 kroner hvis ikke
betalt innen 14 dager. I
tillegg koster det meg 35
kroner i gebyr hvis jeg
betaler i bank! Er det for å
dekke opp Jens sin skitur til
Sydpolen eller Erik sin
heisatur til Sør-Afrika? Hallo
– jeg har frikort!
Rune,
Ensjø

Ser at Siv Jensen er
stolt av at hun er den
politikeren folk flest irriterer
seg over. Hva sier du til det,
Erna Solberg?
Grete,
Asker

Smørkrise, biffkrise, nei
dette er galskap. Vi
nordmenn er feite og mette
fra før, så vi bør heller tenke
på dem som sulter og har
lite her i verden.
Åge,
Kristiansand

Apropos «smørkrisen»:
Tines avdeling på Tolga
produserte smør som ble
prisbelønnet for sin kvalitet,
men ble lagt ned og smørproduksjonen flyttet til Verdal. Dette for å spare penger! Ett år er nå gått, og
Verdal har fortsatt problemer
med å få til akseptabelt
smør, dette ifølge en reportasje i VG og rapporter fra
lokale bønder. Hvor er
logikken? Legge ned lokal
ekspertise og bruke tid på
prøving og feiling for å
«spare penger»? Heia
nisseland!
Vigdis,
Tolga
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