NORGE – DOBBELTMORALENS LAND

Norske myndigheter liker å sole seg i glansen av ”storfolk” ute i verden. Vi vil gjerne fremstå
som en sivilisert nasjon, en miljønasjon, som tar vare på miljøet, skogen, fjellet og det
økologiske mangfoldet. Vi er visst en foregangsnasjon når det gjelder å verne regnskog
også, mekle til fred ute i verden mellom krigerske nasjoner, og ja – vi er sågar kåret til en av
de beste landene å bo i, opptil flere ganger.
Norske politikere rister hender med de største presidentene ute i verden, med FN og andre
store organisasjoner. Vi står der og bukker og smiler er så stolte over det vi har gjort. Men
hva er EGENTLIG sannheten? Er det slik at vi er så skinnhellige som vi liker å gi inntrykk av?
Hva er det som EGENTLIG skjer?
På tide med en reality check.

”FREDSNASJONEN NORGE”
Norge er et av verdens beste land å bo i, vi tjener fett med penger og de fleste har det bra,
så bra at vi til og med har begynt å tenke på om andre har det bra også. Vi sender ut
millioner av kroner til fattige land, og selv om pengebruken er til dels ukritisk og millioner av
kroner er blitt sendt rett i lommene på diktatorer og tyranner, så har vi ihvertfall gjort NOE,
har vi ikke? Og vi har jo forsøkt å megle istand fred bl.a. i Midtøsten, på Sri Lanka osv. ER vi
ikke flinke?
Joda, noe bra har vi jo gjort, men det hele får en veldig flau bismak i munnen når vi
SAMTIDIG vet at Norge er verdens 7. største våpeneksportør. Yes, korrekt! Bitte lille Norge
spyr ut våpen, ammunisjon og raketter til utlandet, og vi er vel ikke så sinnsvakt blåøyde at vi
tror de våpnene blir stående som utstillingsmodeller i stua til millitærsjefene i disse landene?
Så samtidig som vi mekler mellom stridende land og deler ut u-hjelps millioner, så sender vi
ut tonnevis av våpen til utlandet. Dette er definitivt å gi med den ene handa og ta med den
andre. Vi produserer enorme mengder med våpen, raketter osv., som bl.a. er blitt brukt av
det Israelske millitæret for å bombe Gaza by sønder og sammen, og som vi vet – så var ikke
Israelerne så nøye på om de bombet soldater eller småbarn i fillebiter.
Så det er bare å takke norske politikere for dette bidraget til å opprettholde verdensfreden.

”MILJØNASJONEN NORGE”
Ja folkens, ikke nok med at vi er en av verdens største våpeneksporterer (selv om vi helst
ikke ser at resten av verden skal vite så altfor mye om akkurat DET), så kan vi ihvertfall lene
oss tilbake, sikre på at vi er en skikkelig ”miljønasjon”.  He he, javisst.....
Vi pumper jo opp olje havet, til en verdi av milliarder av kroner hvert år, men ifølge Statoil så
gjøres det på en veldig ”miljøvennlig måte”. Joda, DET gjøres det sikkert (vel, vel...). Men det
er jo litt ”artig” å notere seg hvor ivrig Olje- og Energiminister Borten er på å forsvare Statoils

deltagelse i den skitne oljesandindustrien i Canada. En industri som hittil har rasert et
landskap større enn Hellas, en industri som produserer tusenvis av spilldammer der giftige
kjemikalier lekker ut i naturen, ut i elvene og ut i sjøene. Fisk i elver og vann dukker opp med
store misdannelser, og lokalbefolkningen tørr ikke spise dem noe mer. Tilnærmet ukjent
kreftformer sprer seg som et hurtigtog blant indianerne der oppe, som er de som må lide for
dette her. Denne grådigheten som ingen ende vil ta.
Selvfølgelig har ikke hverken Statoil eller andre deltagere i denne møkkete businessen tatt
noe som helst ansvar for de skader som skjer, og som enhver idiot klarer å se skyldes
nettopp tilstedeværelsen av oljeselskapene og deres ekstremt negative påvirkning av
naturen der borte.
”Miljønasjonen Norge” står i bresjen for denne industrien, og Statoil har ingen som helst
planer med å trekke seg ut heller. Olje- og Energiminister Borten står med et tåpelig glis i
ansiktet og forsvarer denne oljesandindustrien. Han burde skamme seg istedet for. Ettertida
vil huske han som en grådig kapitalist som stod i bresjen for ødeleggelsen av naturen i
Canada.
Og så kan man jo spørre seg, hvem eier Statoil? Jo, det er jo den norske stat – med andre
ord vi nordmenn det. Og dette tillater vi, dette synes vi er helt greit. Det er jo bare indianerne
som må lide for det, og de jo lidd i 500 år allerede, så spiller vel ingen rolle om de må lide litt
til, bare vi kan tjene penger på det.
Jeg tror jeg spyr.
Samtidig skryter vi til verdenslederne om alt vi gjør for å bevare regnskogen. Vi har jo nå
sendt rundt regnet 5 milliarder kroner ut i den store verden, for å ta vare på dette unike
økosystemet. Er vi ikke flinke dere? Jo, NÅ fortjener vi vel en klapp på skuldra for dette
enormt bra tiltaket? Eller..?
Nei.... nå er det jo også slik at samtidig som vi gir 5 milliarder med den ene handa, så tar vi
tilbake 50 milliarder med den andre. Norge investerer enorme pengesummer i selskaper som
hjelper til med å FJERNE regnskogen, hogge den ned eller på annet vis er direkte eller
indirekte ansvarlig for at regnskogen blir hogget ned i rekordtempo. Det norske oljefondet
soper inn penger på disse uetiske selskapene, og det er visst ikke noe problem i det hele tatt
at vi tjener oss søkkrike på andres elendighet.
Da blir disse 5 milliarende en fattig trøst. Vi er fortsatt 45 milliarder i manko før vi kommer til
null. Når skal du bevilge DE pengene Stoltenberg?

”VILLMARKSRIKET NORGE”
Og ikke nok med det, vi skryter til verden over hvor flinke vi er til å ta vare på landet vårt. Ja,
reneste villmarksriket er det ifølge turistbrosjyrene, nærmest upløyd mark, hvor man kan gå
inn i skogen eller fjellheimen og oppleve uberørt natur. BULLSHIT!!
Uberørt, norsk natur finnes ikke. Det er noen stusselige få prosent av landet vårt som har
vern i form av status som såkalt nasjonalpark, men det er i all hovedsak fjellområder. Norsk
urskog finnes omtrent ikke noe mer. Alt er hogstregulert og vår flotte, ”ville” natur, består mer

eller mindre av plantefelt med gran og furu. De få områdene som man kan kalle urskog, er
enten i såkalt vernede områder, eller de er i så utilgjengelige områder at skogsmaskiner ikke
kan ta seg frem der, og DET er nok den eneste grunnen for at skogen der ikke er felt for
lenge siden.
Vi forteller også verden rundt oss hvor flinke vi er til å ta vare på dyr, fugler og fisk og
opprettholder økologisk balanse i naturen her vi bor. Jaggu er vi ikke et foregangsland her
også, for nå har vi jo faktisk fått antall fjellrev-individer, og da må vi jo være flinke? Eller...?
Nei, vi er ikke spesielt flinke. I løpet av det siste året (fra juni 2011 – juni 2012) har vi sørget
for at 261 FREDEDE STORE ROVDYR er drept, skutt eller på annet vis avlivet. De fleste har
gått med i lisensjakt eller såkalte ”ekstraordinære uttak”. Noen er gått med i trafikkulykker, og
et ukjent antall kommer i tillegg til de 261 dyrene. Dette ukjente antallet utover de 261
allerede kjente, døde rovdyrene, tilskrives tjuvjakt, giftåte som legges ut i naturen osv. Det er
spesielt ulven det går utover, da hatet mot den er meget stort i deler av landet. Av de dyrene
som er slaktet i regi av norske myndigheter så snakker vi om 100 gauper, 130 jerv, 22 bjørn
og 9 ulver det siste året.
La meg minne om en ting – disse 261+ dyrene er FREDEDE DYREARTER, som står i fare
for å bli utryddet i Norge. ALLIKEVEL kan sinte bønder og like sinte jegere styre norske
myndigheter omtrent som de vil. Det er altså norsk landbrukspolitikk som mer eller mindre
styrer hvilke dyrearter vi skal ha i dette landet her, og de som er mest uønskede er ulv –
bjørn – jerv og gaupe. En del vil også ha skutt vekk store deler av kongeørnbestanden.
Vi har minimumsbestander av disse dyrene. Det finnes i Norge knapt 34 helnorske ulver, ja –
før 9 stk er avgått med døden nå det siste året.. Tilsammen i Norge har vi kanskje 50-60
ulver, om vi regner med grenseulvene som vandrer mellom Sverige og Norge.
I tillegg er et ukjent antall dyr blitt ”borte”. Dette dreier seg flere steder om alfadyr i
ulveflokkene, og disse alfadyrene vil sjelden/aldri forlate reviret sitt, men i flertallet av de
norske ulverevirene har nettopp DET skjedd, at alfadyr bare forsvinner. Det er sterke
mistanker om at krypskyttere i jegermiljøet og andre hatere som legger ut forgiftede åter i
skogen, i håp om å drepe en ulv eller to, står bak årsaken til flere av disse forsvunnede
ulvene. Det ble bl.a. i vår funnet blodstenkede svamper i Østfold. Disse svampene var også
satt inn med rottegift og plasssert ut i skogen, ved ulverevir, og det sier seg selv hvorfor
disse forgiftede åtene er blitt lagt ut der.
Av bjørner finnes det i følge Rovdata igjen 151 stk her i landet, men det var i fjor. Etter at den
omdiskuterte vårjakta er innført og fellingstillatelser har blitt delt ut i hytt og pine, ja – til og
med på grunnlag av fem minutters telefonsamtaler, så er den norske bjørnebestanden et
sørgelig syn å melde, da 22 til av dem er drept iløpet av 1 år. I tillegg vandrer mange av
bjørnene frem og tilbake over svenskegrensa, så det er høyst sannsynlig at vi har knappe
100 bjørner igjen i Norge, kanskje til og med mindre enn det.
I 2011 ble det påvist 385 stk jerv, og når vi da vet at 130 av disse er skutt eller drept i såkalte
”hi-uttak” det siste året, så ser det stygt ut for jerven også. Hi-uttak er forøvrig et
ekstraordinært uttak der Statens representanter drar ut jervemora og ungene fra hiet deres
og dreper dem. I tillegg er jervebestanden delt opp i to atskilte stammer, som ikke har noe
med hverandre å gjøre, så faren for innavl øker betydelig når så store mengder jerv drepes.
I tillegg er disse hi-uttakene en forkastelig måte å ta ut jerv på, det strider mot alle moralske

og etiske retningslinjer som finnes. ALLIKEVEL gjøres dette, med velsignelse fra det
Kongelige Norske Miljøverndepartement. Forstå det den som kan.
Etter kvotejakta i vinter, så sitter vi igjen med rundt 300 gauper her i landet. Vi hadde 400 i
fjor, 100 er nå skutt og drept, så da lander vi på ynkelige 300 individer igjen. At man kan
skyte ut en fjerdedel av bestanden til en truet dyreart, det er meg en gåte, og det er totalt
uforståelig at slikt går ann. Men i ”miljønasjonen Norge” går det tydeligvis helt greit.
Jeg minner igjen om at dette er FREDEDE DYREARTER, men er det noen her som i det
hele tatt klarer å se at det er en praktisk fredning på disse dyrene? Jeg er ikke istand til å se
det ihvertfall. Det skytes ut store mengder rovdyr hvert år, og det er KUN for å tekkes
landbruksnæringen og jegerorganisasjonene. Vi gir bokstavelig talt fae.... i om vi bryter
Naturmangfoldloven, Forvaltningsloven eller Bernkonvensjonen. Vi gir blaffen i hva andre
land måtte mene om denne nedslaktingen, for vi i anderledeslandet Norge skal jo få herje på
samme viset som vi alltid har gjort, uten at noen andre skal blande seg inn.
Men da får vi jaggu meg ha BALLER nok til å stå for det også! Da får vi si det som det er:
Nei, vi er ingen fredsnasjon, vi er en krigsnasjon. Vi eksporterer enorme mengder våpen og
ammunisjon hvert eneste år. Vi er ingen miljønasjon, vi pumper opp olje i rekordfart og
økningen av forurensende gasser øker hver eneste dag. I tillegg er vi med på å utradere
Canadas villmark med den skitne oljesandbusinessen som vi så ivrige deltar i.
Og villmarkslivet Norge er bare en postkortmyte. Det finnes knapt urskog her noe mer, og vi
utraderer de store rovdyrene omtrent som om det skulle vært skuddpremie på dem.
DETTE er sannheten om ”miljønasjonen, fredsnasjonen og villmarksriket Norge”.
Dobbeltmoralens og hyklernes land. Den vanlige nordmann bør være flau over å se hvordan
norske myndigheter herjer, og INGENTING betyr mer for den norske stat, enn å karre til seg
noen ekstra kroner. Om det går på bekostning av rovdyr, regnskogen eller de barna i Gaza
som ble bombet til småbiter, nei – DET spiller visst ingen rolle. Her er det PENGEGUDEN
som regjerer og det gjør han jaggu godt.
De Nord-Amerikanske Indianerne så og forsto den hvite manns grådighet allerede for 500 år
siden og Cree-indianerne har en profeti som forteller en del om denne grådigheten. Jeg
avslutter med den og håper denne lille artikkelen kan være en ”reality check” for alle der ute
som har lest den.
Skrevet av Lars-Erik Lie
Leder, Bygdefolk for Rovdyr
www.bfrnorge.no
CREE INDIAN PROPHECY
-Only when the last tree has been cut down.
-Only when the last river has been poisoned.
- Only when the last fish has been caught.
-Only then will you find that money cannot be eaten.

