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Sist Høyre hadde statsministeren i Norge, var det ingen som hadde hørt om internett, CD var nytt for folk flest,
og euroen en lys idé. Siden da har Høyre vært forvist til en politisk ørkenvandring. Etter katastrofevalget i
2009, var det klart at de måtte legge om sin politiske strategi. Blåkopi viser hvordan norske Høyre nå punkt
for punkt kopierer svenske Moderaterna, både i enkeltutspill og språk. Kopieringen er slående på områder som
arbeidsliv, skole, helse og velferd. Strategien er den samme som ble brukt av G.
W. Bush i USA, Fogh Rasmussen i Danmark - og Reinfeldt og Moderaterna i Sverige fram mot 2006. De
forsto alle at velferdsstaten var for populær til at de kunne angripe den. De omfavnet derfor velferden i en ny
"konservatisme med omsorg". Men Blåkopi viser realitetene bak Moderaternas språk: "friskoler" er eid av
multinasjonale konsern med høye profittkrav. "Det skal lønne seg å jobbe" betyr kutt i arbeidsledighetspenger.
"Å slippe alle gode krefter til" i eldreomsorgen var en storstilt privatisering som førte til skandale. Millioner
av skattekroner endte i kassen til utenlandske investorer i skatteparadis. Blåkopi inneholder også en ny
opinionsmåling gjennomført av SENTIO, som måler norske og svenske velgeres syn på utviklingen i Sverige
sammenlignet med Norge.
Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database [06.06.17]: Et flertall i

næringskomiteen på Stortinget vil fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, og heve konsesjonsgrensen
fra 25 til 35 dekar dyrket mark. Narvik Trekk -Og Brukshunklubb, en klubb for alle. Kjøp praktisk og tøff vest
Pris med logotrykk: medlemmer kr 400,-ikkemedlemmer kr 500,- Velkommen til hjemmesiden for
musikkspillet Lady Arbuthnott - frua på Elverhøy! Her vil du finne informasjon om spillet, billettinformasjon,
skuespillerne, og. Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven.
Et flertall i komiteen vil fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, og. Feltstevnet 11. mars. 11. mars
arrangerer Froland karusellstevne. Registrering og oppmøte er på skytebanen på Uvann. Påmelding på
www.dfs.
no Les mer om. En rekke kinesiske bilmerker er nå i innspurten til Europa-lansering. Men de er langtfra de
første. Vi har hatt noen puljer med optimistiske kinesere. Nyheter om rovdyr, ulv, bjørn, gaupe, jerv ,
kongeørn Arbeider for en ny rovdyrpolitikk. Debatt, nyheter og informasjon om forvaltning av ulv, gaupe,
bjørn og jerv en resensjon og et nØdvendig supplement til artikkelen: s. jakobsen & g. talsethagen:
”husmannsplassene pÅ moldegÅrd”. romsdalsmuseets Årbok 2002 side 92-159.

