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Leder

Den store prøven 
 ● I 15 år har Recep Tayyip Erdogan og hans parti 

AKP fullstendig dominert tyrkisk politikk. Valget på 
søndag ser ut til å bli hans største prøve. 

Et Tyrkia i unntakstilstand velger 24. juni både 
president og parlament. Meningsmålingen viser at 
valgene kan bli svært spennende. Det er, ifølge 
meningsmålingene, usikkert om Erdogan får mer 
enn 50 prosent av stemmene. Hvis ikke blir det en 
ny valgrunde i juli. Det er også uklart om hans parti 
får rent flertall i parlamentet. Men ingen bør under-
vurdere Erdogans evne til å mobilisere velgere. 

 ● Presidenten kontrollerer en stor del av Tyrkias 
massemedier. Myndighetene har brukt unntakstilstan-
den som ble innført etter kuppforsøket sommeren 
2016 til å stenge flere titalls nyhetsmedier, arrestere 
menneskerettighetsforkjempere og politiske aktivis-
ter. Ingen land har flere journalister i fengsel enn 
Tyrkia. På Reportere uten grensens indeks over 
pressefrihet er Tyrkia på 157. plass blant 180 land. 

Kuppet for to år siden var mislykket, men Erdogan 
har siden brukt unntakstilstanden effektivt for å 
luke bort intern dissens og styrke sitt eget grep om 
makten. Det har i mange tilfeller gått ut over grunn-
leggende menneskerettigheter som ytrings-, presse- 
og forsamlingsfrihet. I en folkeavstemningen i fjor 
fikk han støtte fra et knepent flertall av velgerne for 
grunnlovsendringer som gir presidenten mer 
vidtrekkende fullmakter, på parlamentet og domsto-
lenes bekostning.

 ● AKP har denne gang dannet en valgallianse med 
det nasjonalistiske partiet MHP. Flere opposisjonspar-
tier, med unntak av prokurdiske HDP, har også 
dannet en allianse mot Erdogan og AKP. Erdogan sier 
valget blir en milepæl for Tyrkia. Valget finner sted i 
en tid med stor politisk og økonomisk usikkerhet. 
Bare i løpet av den siste uken falt tyrkisk lire 5,7 
prosent i forhold til amerikanske dollar. Inflasjonen 
er over 12 prosent. Samtidig økte veksten i tyrkisk 
økonomi med hele 7,4 prosent i første kvartal, mye på 
grunn av økt offentlig forbruk. I forrige uke kunn-
gjorde Erdogan at en ny militær offensiv er startet 
mot kurdiske PKK i Qandil-fjellene i Nord-Irak. En 
teori er at Erdogan bruker dette for å mobilisere 
tyrkiske nasjonalisters støtte for sitt kandidatur. 

 ● Det er grunn til dyp bekymring over utviklingen i 
et NATO-alliert land. Tyrkiske velgere utpeker sine 
ledere, men uansett valgutfall bør vestlige allierte 
bruke enhver anledning til å forsvare menneskeret-
tighetene i Tyrkia. Respekten for en fri meningsut-
veksling er grunnleggende i et demokrati. Det er 
også en forutsetning for frie valg.

Astrid Meland
Twitter: @astridmeland
astrid.meland@vg.no

Når politikerne endrer loven oftere enn 
folk skifter jakke, sier ja ett år, og nei det 
neste, da ligner vi litt på land vi advarer 
mot å legge igjen penger i. 

AKKURAT NÅ

S
tabile rammevilkår» er 
et mantra for regjerin-
gen. Folk maser fordi de 
ikke fjerner formues-
skatten. Men der leverer 
de i det minste stabilt. 
Næringslivet sliter mer 
med plutselige avgifts-

økninger, hullete veier og 
forbud ut av det blåblå. Lerum i 
Sogndal fikk 16 millioner kroner 
ekstra i utgifter på sukkeravgif-
ten. Til og med den sukkerfrie 
saften deres har avgift. 

Enda verre er det med 
pelsdyrbøndene. Etter å ha fått 
tommel opp av regjeringen i fjor, 
skal pelsdyrdrift forbys. Trine 
Skei Grandes Venstre fikk 
presset gjennom avvikling da de 
gikk inn i regjering i januar.

For det næringsvennlige 
partiet trumfet dyrevelferd 
hensynet til pelsdyrbøndene. 
Problemet er at dette har vært 
utredet i årevis, før Stortinget i 
fjor ga den sittende regjeringen 
tilslutning til å fortsette med 
pels. Dyrevernalliansen sa det 
var «en skam.» Men bøndene 
kunne satse videre, utvide og 
tilpasse seg strengere krav.

Bøndene sitter igjen med 
gjeld på en farm som ikke lenger 
er noe særlig verdt. Å selge er 
heller ikke lett, få vil kjøpe noe 
som skal forbys. Bankene nøler 
med kreditt om utstyr og 
maskiner går i stykker. Sikker-
heten er for dårlig. Men gjelden 
forsvinner ikke.

I disse sakene risikerer staten 
å bli dratt for retten. 

Staten har vært i retten nå i 
juni, etter at den ble saksøkt av 
utenlandske investorer som 
kjøpte seg inn i det norske 
gassrørsystemet Gassled i 2011 
og 2012. Like etter at salget var 
gjennomført, satte regjeringen i 
2013 ned prisen for å transporte-
re gass i rørene. Altså det eierne 
tjener pengene på. 

Eierne er utenlandske banker 

og pensjonsfond som kjøpte 
store andeler i Gassled da 
hverken staten eller oljeselska-
pene ville ha dem. Oljeselskape-
ne tjener mye mer på å drive 
med olje og gass. Utlendingene 
ønsket seg derimot en stabil, 
langsiktig investering med lav 
risiko og godtok derfor lavere 
avkastning.

Det er ikke rart at selskapene 
reagerte. Tariffen for nye felt ble 
satt ned med 90 prosent. Den 
rødgrønne regjeringen med 
oljeminister Ola Borten Moe i 
spissen gjorde det for å få opp 
farten. Nye felt skulle bli mer 
lønnsomme med lavere trans-
portkostnad, selv om transportta-
riffene er en liten del av kostna-
dene knyttet til gass til Europa. 

Saken ble anket helt opp til 
Høyesterett etter at staten vant i 
de to første instansene. For 
staten har rett til å justere 
tariffen. Men sa departementet 
tydelig nok fra om at de var i 
ferd med å ødelegge inntekts-
grunnlaget til kjøperne av 
gassrørledningene? Departe-
mentet fikk kritikk i begge 
rettsinstanser. Det gjenstår å se 
hva Høyesterett lander på. 

Uansett kan ikke dette kalles 
stabile rammevilkår. 

Det samme gjelder energilo-
ven. De siste fem årene har 
politikerne endret energiloven 
slik at «private» (altså kommuna-
le) kraftkabler til utlandet har 
vært tillatt, ikke tillatt, tillatt og 
ikke tillatt igjen.  

For mens Borten Moe og de 
rødgrønne ikke hadde noe imot 
private eiere av gassrørsystemet, 
mente de at bare staten kan eie 
og utrede kabler som frakter 
strøm til utlandet. De endret 
loven i 2013, slik at det ikke 
engang var tillatt for private å 
tenke tanken på en slik kabel. Da 
de blåblå kom til makten, ville de 
slippe til private. De fikk endret 
loven i 2016. 

Nå må de endre den tilbake. 
Det var kravet opposisjonen 
med Ap i spissen stilte, i 
hestehandelen for å få vedtatt 
ACER. 

En liten smak av 
bananrepublikk

Saken hadde ingenting med 
ACER å gjøre. Men for mange i 
opposisjonen var det viktigste 
ikke det statlige eierskapet, men 
å få stoppet den planlagte 
kabelen North Connect som er 
tenkt bygget fra Hardanger til 
Skottland. 

Mange frykter at den vil gi folk 
flest og industrien dyr kraft. Den 
kalles også privat, fordi det ikke 
er Statnett, men kraftselskap 
som står bak. Fire selskap (stort 
sett offentlig eide) har siden 2011 
brukt rundt 200 millioner på å 
planlegge kabelen, samtidig som 
energiloven har kjørt berg og 
dalbane. Denne uken avsluttes 
høringsrunden for konsesjons-
søknaden til en sjøkabel som 
henger i løse luften.  

Norge er generelt et godt land 
å drive næringsliv i. Og det er 
naturligvis greit med ulikt 
politisk syn. Men i så viktige 
spørsmål som energi, trenger vi 
store, nasjonale kompromiss 
heller enn krumspring. 

Det mener også politikerne. 
Det er mangel på «stabile 
rammevilkår» Finansdeparte-
mentet snakker om når de sier 
nei til norske investeringer i 
utlandet. Siv Jensen advarer mot 
for høy risiko når klimaorganisa-
sjoner og andre krever at 
Oljefondet skal kjøpe seg inn i 
unotert infrastruktur, utenland-
ske flyplasser, vindmøller, 
havner og motorveier. Ustabile 
regimer kan endre rammevilkå-
rene. For eksempel sette ned 
tariffen i et gassrørsystem, slik at 
gevinsten fordufter over natten. 

Og det er sant. Men det skjer 
ikke bare i Afrika. Det skjer også 
i Norge. 

 ● Arrangøren av Arendalsuka håpet å få USAs 
tidligere førstedame Michelle Obama på programmet.

 ● Michelle Obamas svar? No, we can’t.

Nei, takk
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i VG i dag

Podcast

Brenne & Borud
Brenne & Borud gleder 
seg enormt til VM, og 
feirer med tidenes leng-
ste episode, hvor de 
også kommer med dom 
over alle VM-lagene. 

Si det i VG: 
Svein Magne 
Pedersen 
 «behandler» 
kreft pasienter 
med dyre 
 telefonbønner. 
Nå bør  politiet 
gripe inn. 
 Religionsfriheten 
kan ikke brukes til 
å beskytte lureri. 
Preben Aavitsland, 
professor i samfunns-
medisin ved 
 Universitetet i Oslo
Side 29

Sports
kommentar:  
Ingen får så vondt 
som Neymar, og 
VM-åpningen ble 
smertefull for hele 
Brasil.

Trond Johannessen, 
Sporten

Si det i VG: 
«Å snu dagens 
svineproduksjon 
er ikke gjort over 
natten, og det 
skjer ikke av seg 
selv.» 

Jon-Frede Engdahl, 
gründer av Kolonihagen 
Side 28


