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Regjeringen v/Olje- og Energidepartementet

Høringssvar vedrørende: REPowerEU-diektivet

-Protest mot kort høringsfrist: Å legge en slik viktig høring til skoleferien,
09.06-08.08.2022, når folk er opptatt av helt andre ting enn politikk, er lureri mot
befolkningen.   (Riktignok utsatt frist til 22.08.2022, men allikevel).

-Protest mot at høringsdokumentene bare er utgitt på engelsk: Det bør være et krav at
slike viktige dokumenter må være utgitt på norsk. Unnskyldning om “dårlig tid pga. EU”,
holder ikke.

-Protest mot at Storting og Regjering, mot folkets vilje, vil overlate politisk styring av
vårt kjære, vakre land til EU-kommisjonen.  Vårt demokrati er i ferd med å svekkes. Vår
vakre natur blir ødelagt av enorme, subsidierte vindturbiner som er produsert av
forurensende materiale, driftes med forurensende olje, gjør naboers liv uutholdelig, og i
tillegg dreper fugl i massevis.

-Protest mot at Storting og Regjering fortsetter å lyve for sine velgere om årsaken til
de enormt høye strømprisene. Regjeringen er usedvanlig dyktig når det gjelder å avspore
og tåkelegge årsaken til de høye strømprisene ved å vri debatten fra sakens enkle kjerne til
et sammensurium av synspunkter. De lytter kun til kraftprodusenter og investorer som har
egeninteresse av at strømprisen er høyest mulig. Problemet kunne vært løst ved å sette en
innenlands makspris, slik noen andre land allerede har gjort, og kombinere maksprisen med
leveringsplikt for produsentene. Dermed blir også fyllingsgraden i magasinene ivaretatt.

-Protest mot et voksende byråkrati av høyt lønnede personer, lobbyister, som villeder
og overtaler våre valgte politikere til å ta feilaktige beslutninger. De fleste, også
politikere, har dessverre problemer med å innrømme feil. Ola Borten Moe er et unntak når
han innrømmer at tidligere beslutninger om konsesjoner er tatt på feil grunnlag, og at
beslutningene ikke ville ha skjedd i dag. Det er ingen skam å snu.

-Maktens paradoks.  “Mennesker får makt ved å arbeide for det felles beste gjennom
verdier som empati og samarbeidsvillighet, men mister de samme egenskapene så snart de
får makten. I noen tilfeller kan makt få mennesker til  å oppføre seg som om de har  fått en
hjerneskade i pannelappene. De blir f.eks. mer impulsive og får problemer med å se verden
fra andre menneskers synsvinkel.”   (Dacher Keltner, professor i psykologi).
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