
1 DETTE ER POLITIKK!

Har du opplevd å ikke komme med et overfylt tog? Eller har du måttet vente i tre timer fordi den

ene bussen som går fra hjemplassen din, ikke kom? Har du opplevd at fritidsklubben på

hjemstedet ditt har blitt lagt ned? Eller at besteforeldre eller oldeforeldre ikke har fått

sykehjemsplass?

I alle samfunn finnes det problemer. Mange av problemene kan løses, men alle kan ikke løses på

én gang. Løsningen på ett problem kan også skape et nytt i stedet. Så hvilke problemer skal vi

prøve å løse først, og hvem skal betale prisen? Har du en mening? I så fall er du interessert i

politikk, for dette er politikk!



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du arbeide med å:

> utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke

samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for dine

eigne og andre sine meiningar og verdiar

> vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn



> drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar

enkeltpersonar, grupper og samfunnet

> drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit

globalt og berekraftig perspektiv

> utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av

kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

Hvem skal betale?

Det var veldig fullt, så jeg måtte stå helt inntil døra. Da vi kom til Ås stasjon,

presset alle menneskene på for å komme ut, og noen trykket på «åpne»-

knappen. Da døra åpna seg, var vi sikkert fem stykker som ramla ut. Da jeg

datt, knakk den venstre hælen på de nye støvlettene mine. I tillegg slo jeg

hull på buksa mi og fikk et stort skrubbsår på kneet. Jeg måtte gå rundt på

skolen hele dagen i sokkelesten. Haltende. 

Helene, 16

Hvem skal betale for at kollektivtrafikken skal bli bedre?

Helene falt og ødela skoene og buksa si fordi det var så fullt på toget. Hva

bør gjøres annerledes for å hindre nye fall ut på perrongen i framtiden? Bør

Helene ta et tidligere tog, som ikke er like fullt? Da må hun ofre en times

søvn om morgenen, og for mange ungdommer er det en stor byrde. Det kan

også settes inn flere tog, slik at det blir bedre plass på toget. Men hvis det

skal kjøres flere tog for det samme antallet mennesker, øker kostnadene.

Hvem skal betale for det? Skal togkunder som Helene måtte betale dyrere

billett? Kanskje blir det da billigere for Helenes foreldre å kjøre henne til



skolen hver dag i bil. Hvis økte priser fører til at færre vil ta toget, har det

heller ingen hensikt å sette opp flere avganger.

En annen løsning er at staten bevilger mer penger til å drive tog. Men de

pengene må også komme fra et sted. Skal det betales gjennom økte skatter

eller bompenger? Det siste kan være en ypperlig løsning for dem som først

og fremst bruker kollektivtransport. Da får de to goder: flere avganger å

velge mellom og mindre trengsel. Samtidig slipper de økte byrder i form av

høyere billettpriser eller høyere skatter. For dem som vil fortsette å kjøre bil,

blir regnskapet helt motsatt. De får økte byrder med høyere bompengesatser

uten at det kommer noe gode tilbake i form av bedre vei. De ulike

interessene vil lett føre til at brukere av kollektive transportmidler og bilister

kan ha helt ulike syn på hvor viktig det er å løse problemet med trengsel på

toget sammenlignet med andre problemer, og på hvordan problemet bør

løses.

I Norge er det gratis å få behandling på sykehus. Men hvor lenge skal man måtte vente

på behandling, og hvem skal behandles først? Det er et politisk spørsmål.

Makt og politikk

Når det finnes ulike synspunkter på hvilke problemer som bør løses først og

på hvilken måte, blir spørsmålet hvem som skal få viljen sin, og hvem som må



vike. Det er et spørsmål om makt. Begrepet makt kan vi definere som evnen

til å få gjennomslag for sin vilje, også der en møter motstand. Politikk

handler om hvem som skal ha makt i et samfunn, og hvordan de som har

makt, bruker denne makten til å fordele goder og byrder. Goder er alt vi

ønsker oss og setter pris på. Eksempler på goder kan være god og

næringsrik mat, gratis og god skole, effektiv sykehusbehandling, lange ferier

og ren luft. Byrder er alt vi gjerne skulle sluppet. Eksempler kan være

ensformig arbeid og lang arbeidsdag, lang ventetid hos legen, høye skatter

eller forurenset drikkevann. Svært få ønsker å få flere byrder og færre goder,

men ikke alle er klar over at politikk handler om hvem som skal få flere

goder, og hvem som må ta på seg flere byrder. Derfor er nesten alle opptatt

av politikk selv om ikke alle er klar over at det er politikk de er opptatt av.

Partier og konfliktlinjer

Hvis Helene ønsker å få gjort noe med de fullstappede togene for å unngå

nye fall ut på perrongen, hva kan hun gjøre? Og hva kan du gjøre hvis bussen

aldri kommer eller det er for få sykehjemsplasser? Verken du eller Helene

har makt til å presse gjennom den løsningen dere ønsker dere. Noe dere

derimot kan gjøre, er å melde dere inn i et politisk parti. Medlemmene i et

parti er langt fra enige om alt, men de er enige om å jobbe sammen for å få

gjennomført noen bestemte løsninger på problemer som medlemmene er

særlig opptatt av.

De fleste medlemmene i politiske partier er voksne, og kanskje har du mer

lyst til å jobbe politisk sammen med andre ungdommer? Derfor har alle de

større partiene også egne ungdomsorganisasjoner.
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Alle partiene har egne ungdomsorganisasjoner. Her jubler MDGs Hulda Holtved for et

godt resultat i skolevalget i 2019.

Et hovedmål for partiene er å få flest mulig av sine medlemmer inn i de

politiske organene, hvor de politiske beslutningene blir tatt. De viktigste

politiske organene i Norge er Stortinget, regjeringen, kommunestyrer og

fylkesting. Hvordan disse velges, og hvilke oppgaver de har, er blant det vi

skal se på i kapittel 2. De som får plass i de politiske organene, og som tar

politiske beslutninger på vegne av resten av folket, kaller vi politikere.

Så hvilke politikere har en plan for å løse de problemene du er mest opptatt

av på en måte som du synes er riktig og rettferdig? I Norge har vi veldig

mange partier å velge fra, og for mange kan det bli forvirrende å sette seg

inn i hva alle partiene mener om alle saker. Det finnes imidlertid noen

mønstre i hvordan partiene stiller seg i ulike konfliktsaker. Slike mønstre

kaller vi politiske konfliktlinjer.

I en markedsøkonomi styres prisen av konkurransen mellom ulike produsenter – som

på et marked.

Hvem skal betale for godene?

En av de viktigste konfliktlinjene handler om hvem som skal betale for de

godene vi benytter oss av. Skal hver enkelt betale for seg selv, eller skal vi ta

regninga på deling?

Når du går på et marked, vil du ha mange varer å velge mellom. Men hva du

kan kjøpe, avhenger av hvor mye penger du har, og av prisen på varen.
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Prisen på varene er det eierne av de ulike markedsbodene som har bestemt

selv. Skal det lønne seg for selgeren å stå der, må prisene være høye nok til

at inntektene dekker kostnadene. Men på den andre siden vil nok både du og

andre kunder heller gå til en av de andre bodene hvis prisen settes for høyt.

Det samme gjelder når du skal kjøpe noe i en butikk eller over nettet. Det er

selgeren som setter prisen, men er prisen for høy for deg, kan du velge å

kjøpe fra en annen som er billigere, eller ikke kjøpe i det hele tatt. En

økonomi som er basert på prinsippet om at hvor mye du får avhenger av hvor

mye penger du har, og at prisen styres av konkurransen mellom ulike private

produsenter, kalles markedsøkonomi.

Det offentlige

Hvordan kom du deg til skolen i dag? Tok du buss, eller syklet du? Hvis du

tok bussen: Var det gratis, eller i alle fall billigere enn det ville vært hvis du

var voksen? Tenk videre: Nå er du kanskje på skolen. Den er gratis – for deg.

Men noen betaler lærernes lønn, og noen har betalt for at du skal kunne

bruke den boka du holder i nå. Dette er gjerne ting vi ikke tenker over i

hverdagen, men alt dette som er gratis i Norge, som utdanning,

helsetjenester og en rekke andre tilbud, er betalt av det offentlige.

Begrepet offentlig bruker vi om det som er felles og åpent for alle.

Når vi snakker om det offentlige, handler det om alle oppgavene som utføres

av staten, kommunene eller fylkeskommunene. De viktigste er forsvar, politi

og rettsvesen. I de fleste land produserer det offentlige også en del andre

tjenester som innbyggerne kan dra nytte av. Grunnskoleutdanning er blant

de oppgavene de fleste land i verden tilbyr innbyggerne gratis eller

subsidiert. At noe er subsidiert, betyr at det offentlige betaler en del av

kostnaden ved å produsere en vare eller tjeneste, mens kunden eller

brukeren betaler resten.

DEN NORSKE VELFERDSSTATEN

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

GRATIS TJENESTER 

– tjenester som i sin helhet

er betalt av det offentlige

SUBSIDIERTE TJENESTER 

- tjenester som delvis er

betalt av det offentlige

PENGESTØTTE TIL

ENKELTMENNESKER

Behandling ved sykehus

eller psykiatrisk institusjon

Pleie ved alders- og

sykehjem

Alders- og uførepensjon

Behandling hos lege og

tannlege for barn under 16

år (lege) eller 18 år

(tannlege)

Behandling hos lege,

psykolog eller fysioterapeut

Sykepenger

Barne- og

familieverntjenester

Hjemmehjelptjenester Betalt fødselspermisjon
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Arbeidsformidling   Arbeidsledighetstrygd

(dagpenger) og sosialhjelp

10-årig grunnskole

(obligatorisk)

Barnehage Barnetrygd

Videregående opplæring

og studier ved offentlige

universiteter og høyskoler

  Studiestipend og studielån

Bruk av parker, lekeplasser

og biblioteker

Bruk av svømme- og

idrettsanlegg, teatre og

konsertscener

Kunstnerstipend

Bruk av veier uten bomring Bruk av kollektivtransport Produksjonsstøtte for

landbruk

Velferdsstaten

I Norge tilbyr det offentlige flere gratis eller subsidierte tjenester til

innbyggerne enn i de fleste andre land. Enkeltmennesker kan også motta

flere typer pengestøtte fra det offentlige i Norge. En stat som på denne

måten tar ansvar for at innbyggerne får hjelp og støtte i mange faser av livet,

kaller vi en velferdsstat. Tabellen på neste side viser noen av de viktigste

bidragene som den norske velferdsstaten gir.

For å betale for de godene det offentlige tilbyr, må staten og kommunene ha

inntekter. Størstedelen av inntektene kommer fra ulike typer skatter og

avgifter som innbyggerne og bedriftene i landet betaler. Den norske staten

har imidlertid også en del inntekter fordi den eier flere bedrifter, inkludert

noen selskaper som driver over hele verden. De største er energiselskapet

Equinor, aluminiumsprodusenten Norsk Hydro, gjødselprodusenten Yara og

teleselskapet Telenor. Også en del kommuner eier lønnsomme kraftselskaper

som bidrar med inntekter til kommunekassa.

I utgangspunktet er det hele folket som sammen «eier» staten og

kommunene, så de virksomhetene som er eid og drevet av det offentlige, kan

vi si er i felleseie eller sosialt eierskap. En økonomi hvor det meste av de

varene og tjeneste innbyggerne bruker er produsert og levert av det

offentlige, kan derfor beskrives som en sosialistisk økonomi.

Siden vi får såpass mange goder fra velferdsstaten, kan vi ikke si at Norge

har en ren markedsøkonomi, slik som blant annet USA i større grad har. Der

er det ingen offentlig eide bedrifter, og både helsestell og høyere utdanning

er noe den enkelte må betale for av egen inntekt. Til gjengjeld er også

skatter og avgifter lavere enn i Norge. Men ettersom også vi i Norge for egne

penger må kjøpe mange av de godene vi ønsker oss i markedet, og de fleste

bedriftene er eid av private, har vi heller ikke en sosialistisk økonomi. Norge

omtales i stedet som en blandingsøkonomi.
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Alle partier som har noen betydning i Norge i dag, er enige om at både

utdanning og sykehusbehandling skal fortsette å være goder som det

offentlige betaler for. Samtidig finner du heller ingen partier som mener at

du skal kunne gå og hente deg gratis cola i friminuttet, betalt av det

offentlige. Men burde du få sunn mat gratis på skolen? Og skal togturen til

Helene eller bussturen din være et offentlig gode som det offentlige betaler

for? Skal det i så fall bare være gratis om du er på vei til og fra skolen, eller

skal det også være gratis når du drar på trening etter skoletid? Der begynner

uenigheten mellom partiene.

Røde mot blå partier

Om det offentlige skal kunne tilby flere gratis velferdsgoder, må skattene

også bli høyere, eller så må det offentlige eie mer av næringslivet for å hente

inntektene direkte derfra. Flere offentlige goder, flere offentlig eide bedrifter

og høyere skatt vil til sammen gi en mer lik fordeling av godene. De som

ønsker en jevnere fordeling av godene, har helt siden den franske

revolusjonen på slutten av 1700-tallet blitt omtalt som venstresiden i

politikken, mens de som mener at en del ulikheter er nødvendige for å få et

samfunn til å fungere godt, omtales som høyresiden. Mellom venstre- og

høyresiden finner vi sentrum, som forsvarer mer ulikhet enn venstresiden,

men mindre enn høyresiden.

Hvem har mest interesse av at fordelingen av goder skal bli likere enn den er

i dag, de som har lite eller de som har mye fra før? Svaret gir seg selv.

Venstresiden har da også sett seg selv som forsvarere av arbeidere som har

organisert seg i fagforeninger for å sikre seg en større del av godene på

bekostning av de rikere private bedriftseierne. I denne kampen har de

fagorganiserte arbeiderne lenge brukt røde flagg som symbol. Helt siden

middelalderen har et rødt flagg betydd vilje til kamp, det motsatte av hvitt

flagg, som betyr at man overgir seg. De som tilhører venstresiden i dag,

omtales derfor også som røde.

På rød side kan vi skille mellom mørkerøde sosialister lengst til venstre og

lyserøde sosialdemokrater nærmere det politiske sentrum. De mørkerøde

mener at målet må være full likhet, og at måten å oppnå dette på er å

erstatte blandingsøkonomien med en sosialistisk økonomi. Sosialdemokrater

forsvarer i stedet den blandingsøkonomien vi har i dag, men vil gradvis

utvide velferdsstaten og betale for dette gjennom progressive skatter, som

betyr at de som eier eller tjener mer, må betale mer i skatt enn de som eier

eller tjener mindre.
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Høyresiden i Norge omtales også som de borgerlige, noe som har

sammenheng med at de forsvarer interessene til dem som eier private

bedrifter. Begrepet borger oppsto i middelalderen og beskrev dem som levde

innenfor en borg eller bymur, og som hadde rett til å drive egne forretninger

der. Også den som eier en privat forretning og tjener bra, har glede av gratis

utdanning og sykehusbehandling. Men på den andre siden vil en stor

offentlig sektor som gir alle innbyggerne flere gratis goder, bety høyere

skatter, noe som vil redusere overskuddet i bedriften. Borgerlige ønsker

derfor som regel ikke å utvide velferdsstaten til å dekke flere goder enn i

dag, fordi de ønsker å kunne holde skattene på et lavest mulig nivå.

Som kontrast til de røde på venstresiden omtales de borgerlige på

høyresiden ofte også som de blå. De mørkeblå ønsker å kutte skattene så

raskt og så mye at de også er villige til å kutte i de tilbudene folk i dag får

gratis gjennom velferdsstaten for å oppnå dette. De lyseblå ønsker i større

grad å bevare velferdsstaten slik den er i dag, men også de vil prioritere

skattelettelser framfor nye velferdsgoder når det er mulig å velge.

Nordmenn er storforbrukere av feriereiser.

Hvor mye skal vi kjøpe?

Mens konflikten mellom røde og blå handler om hvordan det vi produserer,

skal fordeles, handler en annen konfliktlinje som preger norsk politikk i dag,

om hvor mye vi samlet sett skal produsere og bruke. Til nå har utviklingen

gått i retning av at folk i Norge bor i stadig større hus, kjøper stadig oftere
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nye klær og møbler og drar stadig oftere og lengre på ferie. Det samlede

nivået av alt vi har og bruker, omtales som levestandard.

En økende levestandard er mulig fordi vi har økonomisk vekst, det vil si at

vi produserer mer gjennom effektiv bruk av ny teknologi. Samtidig er det

også slik at det er den stadige økningen i ønske om å kjøpe som driver den

videre økonomiske veksten i samfunnet. Samfunnet vårt kan beskrives som et

forbrukersamfunn, hvor det å handle og bruke mer varer og tjenester er

sosialt motivert. Det betyr at vi kjøper ting selv om vi ikke trenger det for å

dekke de grunnleggende behovene, som er å få i oss nok næring og holde oss

varme.

Er bruktbutikker et alternativ for deg?

Kjøpepress og livskvalitet

Reklame handler om å gjøre deg som kunde bevisst på at et bestemt produkt

finnes tilgjengelig på markedet, og gi deg lyst til å kjøpe det. Hvis reklame

har lyktes med å få de fleste i omgangskretsen din til å kjøpe et bestemt

produkt, kan du oppleve at du blir stilt utenfor om ikke du også har det. Da

skapes det et kjøpepress. Kan du gå med arvede klær som er lite brukt og i

fin stand, og som var skikkelig in for fem år siden? Det kan også tenkes at du

får lyst til å kjøpe noe fordi du har lyst til å ha ting som ingen andre har,

nettopp fordi få andre har det. Kanskje er det også et slags press, hvor det å

skille seg ut blir et mål i seg selv? Hvorfor kjøper noen boblejakke til 10 000

kroner? Er det fordi jakka har helt spesielle varmeegenskaper som kjøperen

virkelig trenger? Eller er det fordi det gir kjøperen en følelse av å være en

spesiell person som andre legger merke til, fordi han har noe spesielt? I så
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fall handler det om at tingene gir sosial status. Kanskje er det ikke tingene i

seg selv som gjør at du får lyst til å kjøpe dem, men heller opplevelsen du får

når du går og kjøper dem. Både blant ungdom og voksne har mange

shopping som sin viktigste fritidsaktivitet. Spørsmålet er om det å kunne

kjøpe stadig mer gir oss en høyere livskvalitet, det vil si gjør det oss

lykkeligere?

Når vi stadig kjøper nye ting som vi strengt tatt ikke trenger, før de gamle

tingene er ødelagt, må vi enten skaffe oss større bolig med mer

lagringsplass, eller så må vi stadig kaste ting. Mange av produktene vi

kjøper, er også laget for relativt raskt å gå i stykker eller bli utdatert, slik at

vi tvinges til stadig å kjøpe nytt også om vi egentlig ikke ønsker det. Dette

gjør produsentene for å kunne selge mer og dermed også tjene mer. Både

forbrukerne og produsentene bidrar dermed til at forbrukersamfunnet ofte

omtales som et bruk-og-kast-samfunn.

Naturens tålegrense

Alle partier er i utgangspunktet enige om at vi må arbeide for å oppnå en

bærekraftig utvikling, det vil si en utvikling som dekker behovene til

menneskene på jorda i dag, uten å redusere framtidige generasjoners

muligheter til å få dekket sine behov. For å kunne få til dette må vi være

bevisste på at alt vi produserer og forbruker, på en eller annen måte har sin

opprinnelse i naturen. Hvor mye vi mennesker kan bruke av naturen,

avhenger av at vi klarer å opprettholde en finstemt balanse mellom klima og

bestemte planter, insekter og andre levende organismer. Hvis vi som lever i

dag, henter ut for mye eller slipper ut for mye av gasser eller andre stoffer,

bryter vi det vi kan omtale som naturens tålegrense, slik at samspillet

kommer ut av balanse. Det innebærer at naturen vil gi mindre til framtidige

generasjoner. Spørsmålet er om det er mulig å nå målet om en bærekraftig

utvikling uten å ta et oppgjør med det forbrukersamfunnet vi har utviklet.

Grønne partier mot vekstpartier

I diskusjonen om bærekraftig utvikling går skillet ikke først og fremst mellom

røde og blå partier, men i større grad mellom dem vi kan beskrive som

grønne partier, og dem som kan beskrives som vekstpartier. De grønne

partiene mener at fortsatt velstandsvekst for alle i rike land er umulig å

kombinere med bærekraftig utvikling. De mener også at det å legge om

samfunnet i retning av å produsere og forbruke færre ting og heller ha mer

fritid, også vil gjøre oss lykkeligere. Et område hvor striden mellom grønne

partier og vekstpartier er særlig synlig, er i samferdselspolitikken, altså

politikken som handler om hvordan transportsystemet vårt bør være. Grønne

partier mener at bilbruk bør reduseres kraftig, og at kollektivtransport,

fotgjengere og syklister bør prioriteres når interessene kommer i konflikt.

Går vi tilbake til eksemplet fra starten av kapitlet, kan vi se at de grønne
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partiene oftest vil mene at det er bilistene som bør betale for at Helenes

togtilbud skal bli bedre.

Vekstpartiene er uenige i dette. De mener det er urettferdig at bompenger og

avgifter som bilister betaler, ikke skal gå til veibygging, men til tilbud som

bilistene selv ikke benytter seg av. Vekstpartiene legger samtidig vekt på at

redusert forbruk og dermed også redusert produksjon vil gi færre

arbeidsplasser, noe som videre vil gi økt arbeidsløshet.

Spørsmålet om i hvor stor grad Norge bør fortsette å være en stor olje- og

gassprodusent i framtiden, er et særlig tydelig konfliktspørsmål mellom de

grønne partiene og vekstpartiene. Dette skal vi gå nærmere inn på i kapittel

5.

Blågrønne og rødgrønne

De som er grønne i spørsmålene om naturvern, oljeutvinning og biltrafikk,

kan både være for og imot å øke skattene for de rikeste for å betale for flere

velferdstjenester. Vi kan dermed si at skillet mellom grønne partier og

vekstpartier er en konfliktlinje som går på tvers av konfliktlinjen mellom røde

på venstresiden og blå på høyresiden.

Det er likevel ulikheter mellom blågrønne borgerlige og rødgrønne

sosialister i synet på hvordan miljøproblemene bør takles. De blågrønne

ønsker å bruke markedet for å få folk og bedrifter til å legge om til mer

miljøvennlig produksjon og forbruk gjennom å øke grønne skatter, blant

annet med økte avgifter på bilbruk. Til gjengjeld vil de redusere andre

skatter, som formuesskatt og inntektsskatt.

Rødgrønne kritiserer slike løsninger fordi det gir de rikeste muligheten til å

fortsette å forurense, samtidig som det er de rike som vil tjene mest på at

andre skatter reduseres når inntektene fra grønne skatter øker. De vil i

stedet bruke mer direkte politisk styring, blant annet ved å begrense

mulighetene til å kjøre inn og parkere i byene. De vil også kutte prisene på

kollektivtransport og betale for dette gjennom økte skatter for de rikeste.

Partienes plassering og hjertesaker

Med utgangspunkt i de politiske fargene rød, blå og grønn, kan vi plassere de

norske partiene på en todimensjonal skala, med de rødeste partiene lengst til

venstre, de blåeste lengst høyre, de grønneste øverst og de mest

vekstorienterte partiene nederst. For flere av partiene er hjertesaken, altså
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den kampsaken partiet er mest opptatt av, knyttet til partiets plassering

langs den rød-blå eller grønne aksen. Når Norge har så mange partier, er det

imidlertid fordi det også er flere andre konfliktlinjer, og for noen partier er

det en av disse som er hovedårsak til at partiet eksisterer.

Venstre

Venstre omtaler seg selv som et liberalt parti. Ordet liberal kommer fra det

latinske ordet for frihet, og for liberale har det å forsvare enkeltmennesket

mot for mye innblanding fra staten alltid vært en hovedsak. For å oppnå

dette er det et mål at all politisk makt skal ha sitt grunnlag i folket. Da

Venstre som Norges eldste parti ble stiftet i 1884, var hovedsaken at kongen

ikke lenger fritt skulle kunne velge hvem som satt i regjering, men måtte

basere seg på hvem som hadde flertall i Stortinget. Dette prinsippet, som vi

kaller parlamentarisme, og som vi skal forklare grundigere i kapittel 2,

innebar en utjevning av politisk makt og dermed en politisk plassering på

venstresiden den gangen. Venstre er imidlertid ikke på venstresiden i norsk

politikk i dag. Liberale er mot at staten i stor grad skal styre økonomien, noe

som gir en plassering på borgerlig side. Venstre kan beskrives som et

blågrønt parti fordi partiet er opptatt av å kutte klimautslipp ved å øke

grønne skatter, samtidig som reduksjon i skatten for små bedrifter også er en

hjertesak for partiet.

Høyre

Høyre ble dannet i 1884 av dem som var imot å innføre parlamentarisme og i

stedet ønsket å bevare maktfordelingen som lå i Grunnloven fra 1814. Partiet

gikk raskt bort fra å mene at kongen skal bestemme hvem som skal sitte i

regjeringen, men har fortsatt å være et konservativt parti. Ordet

konservativ kommer fra samme ord som konservere – bevare. Konservative

mener at store og raske endringer som regel er skadelige for et samfunn.

Samtidig deler Høyre de liberales motstand mot at staten skal gripe sterkt

inn i økonomien. Høyre omtaler seg derfor som et liberalkonservativt

borgerlig parti. Blant partiets hjertesaker er lavere skatt på eiendom, formue

og høye inntekter. For å kunne betale for skattelettelser vil Høyre redusere

velferdsstatens utgifter. Innad i Høyre finnes det både mørkeblå, som vil

kutte mye og raskt i skattene og velferdsstaten, og lyseblå, som vil gå

forsiktig fram.
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Arbeiderpartiet

Som navnet forteller, har kampen for arbeidernes interesser vært

Arbeiderpartiets hovedsak fra starten i 1887. Ifølge Grunnloven fra 1814

hadde bare menn som eide en viss mengde jord eller hadde en inntekt over

et visst nivå, stemmerett. Arbeiderpartiet la seg politisk til venstre for

Venstre ved blant annet å være først ute med å kreve stemmerett for alle

menn. Et annet hovedkrav for partiet var at arbeiderne skulle ha lov til å

streike for å kunne forhandle seg til høyere lønn eller bedre arbeidsvilkår.

Hva streik og forhandlinger i arbeidslivet innebærer, skal vi beskrive

nærmere i kapittel 5. Arbeiderpartiet regnes også i dag til den røde siden i

politikken, men står nærmere sentrum enn de andre partiene på rød side.

Som et sosialdemokratisk parti ønsker Arbeiderpartiet progressive skatter

for å bevare og forbedre velferdsstaten, men er samtidig for en fortsatt

blandingsøkonomi hvor mesteparten av produksjonen skjer i privateide

bedrifter.

Ulvefrykt: Mange steder er foreldre redde for å slippe ut barna alene. Selv om

Senterpartiet bruker grønn som partifarge, har partiet motsatt syn på bevaring av

rovdyr enn dem som ellers kalles grønne partier.

Senterpartiet

Senterpartiet står ofte i midten i spørsmål som skiller høyre- og venstresiden.

Den kampsaken Senterpartiet er mest opptatt av, er motstand mot

sentralisering, som betyr at både mennesker og makt konsentreres i og

rundt storbyene. Partiet kjemper for å bevare sykehus og andre offentlige

tjenester i Distrikts-Norge, altså landet utenfor storbyområdene. Partiet er

også opptatt av nasjonal selvråderett, altså at beslutninger som angår Norge,

skal tas i Stortinget, og er derfor imot EØS-avtalen med EU. Hva EØS-avtalen

og striden om denne innebærer, kommer vi mer inn på i kapittel 2. Når
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Senterpartiet bruker grønn som partifarge, handler det mest om at det å

beskytte «grønne næringer» også i dag er en hovedsak for partiet som het

Bondepartiet fra stiftelsen i 1920 fram til 1959.

Kristelig Folkeparti

Det var motstand mot sekularisering, det vil si at religion får mindre

betydning i samfunnet, som var årsaken til at noen medlemmer av Venstre

brøt ut og stiftet Kristelig Folkeparti i 1933. KrF regnes dermed som et

verdikonservativt parti. Når vi snakker om verdier i denne sammenhengen,

mener vi holdninger til hva som er riktig og viktig. For KrF handler dette om

at de tradisjonelle verdiene i norsk kultur, som i stor grad har vært formet av

kristendommen, ikke skal endres raskt eller mye. Partiet har jobbet imot den

endringen i synet på homofilt samliv som ligger til grunn for dagens

ekteskapslov, som vi skal beskrive i kapittel 3. KrF er opptatt av at

kristendom skal gis mer oppmerksomhet i skolen, og er alene om å arbeide

for innstramminger i abortloven. I spørsmål som har å gjøre med økonomisk

fordeling, regnes Kristelig Folkeparti som et borgerlig sentrumsparti.

Sosialistisk Venstreparti

Da forløperen til Sosialistisk Venstreparti ble stiftet i 1961, var det uenighet i

politikken knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikken som lå bak. De som

stiftet Sosialistisk Folkeparti, mente at USA var en like krigersk og

undertrykkende stormakt som Sovjetunionen, og var derfor mot Norges

medlemskap i NATO. Hva NATO er, og hva striden om NATO-medlemskapet

handler om, kommer vi tilbake til i kapittel 7. Også i dag er SV mot NATO,

mot EU og mot EØS-avtalen. Som navnet forteller, er SV et sosialistisk parti

på venstresiden som vil betale for en større velferdsstat gjennom høyere

skatter for de rikeste. SV er samtidig et rødgrønt parti som er mot fortsatt

satsing på oljevirksomhet, og som prioriterer kollektivtransport, sykkel- og

gangveier foran framkommelighet for biler.

Rødt

Rødt er et sosialistisk parti som ligger lengst til venstre på den norske

partiskalaen. Forløperen ble stiftet i 1973 av grupper som mente at

arbeiderne må ta makten i staten og bruke denne til å ta over banker og

større bedrifter. Rødt mener at velferdsstaten skal dekke mer enn i dag, blant

annet ved å innføre gratis barnehage og gratis kollektivtransport. Dette vil

partiet betale for med en kraftig økning av skatten for de rikeste. Rødt er

mot videre satsing på olje, mot EU og EØS-avtalen, mot NATO og mot at

norske soldater deltar i NATO-oppdrag i andre deler av verden, men for at

krigsflyktninger skal få opphold om de kommer til Norge.

Fremskrittspartiet
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Partiet som i dag heter Fremskrittspartiet, ble stiftet i 1975 under navnet

Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige

inngrep. Som det opprinnelige navnet tydelig forteller, ligger

Fremskrittspartiet lengst til høyre på borgerlig side i Norge. For å betale for

kraftige kutt i skatter og avgifter vil partiet redusere offentlige

støtteordninger, både til landbruket, til ulike kulturtiltak og bistanden til

fattige land. FrP er også det minst grønne av de norske partiene. Partiet er

en pådriver for å satse videre på olje- og gassvirksomhet og ønsker å bruke

mer av oljepengene til veibygging. Partiet er også mer kritisk enn andre

partier til at Norge utvikler seg i retning av et flerkulturelt samfunn. Hva

som ligger i dette begrepet, skal vi gå inn på i kapittel 4. En hjertesak for

partiet er at Norge skal ta imot færrest mulig flyktninger.

Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble stiftet i 1987, og navnet forteller at partiet

ser på kampen for å verne miljøet som overordnet alle andre saker. Partiet

mener at norsk olje- og gassvirksomhet bør avvikles så snart som mulig, at

transport må over til sykkel eller tog, og at forbruksnivået i samfunnet må

ned. MDG er også opptatt av å verne uberørt natur og beskytte truede

dyrearter, inkludert ulv og andre store rovdyr. Partiet er sterkt for

bompenger, økt bensinavgift og andre grønne skatter, men partiet vil

kompensere for at slike skatter skaper økt ulikhet ved å gjøre andre skatter

mer progressive, altså sørge for at de rike må betale mer og de med lav

inntekt mindre.

Utblåsing: I 2010 eksploderte en stor oljebrønn utenfor sørkysten av USA. Millioner av

tonn olje rant ut. Miljøvernere frykter at en tilsvarende utblåsing fra en oljebrønn i
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havet utenfor Nord-Norge vil få større konsekvenser, fordi olje brytes mye

langsommere ned i kaldt enn i varmt hav.

Ideologi og objektive fakta

Som vi har sett, handler politikk mye om at folk har ulike interesser når det

dreier seg om hvilke problemer som blir løst først, og hvilke løsninger som

velges. En som selv bruker tog eller buss til skolen, vil av den grunn kunne

være opptatt av at det blir brukt mer offentlige penger på å bedre

kollektivtilbudet, enn en som kan gå til skolen eller blir kjørt i bil. En som har

lav lønn, vil tilsvarende ha større glede av at prisen på kollektivtransport

settes ned, men kan også bli rammet hardere av høyere bompenger enn den

som har høy inntekt. For den som har høy inntekt og formue, er det skatt på

inntekt og formue som betyr mest for egen økonomi, verken billettprisen

eller bompenger.

Noen ganger kan vi se at politisk strid handler om at partiene åpent forteller

at de i valget mellom ulike interesser prioriterer ulikt. Men oftere handler

politisk uenighet om at partiene ser ulikt også på hva som vil bli virkningen

av forskjellige tiltak. Partiene vil dermed framstille det de foreslår, som god

og fornuftig politikk som alle vil tjene på, mens de samtidig framstiller

løsningsforslagene til partiene på motsatt side, som de er uenige med, som

dårlig politikk som ikke kommer til å fungere i praksis. Dette er fordi

partiene har ulik ideologi. Vi bruker ordet ideologi om et sett av

oppfatninger av hvordan samfunnet fungerer. Disse oppfatningene leder fram

til et sett av holdninger til hva som er rett og galt.

Gir konkurranseutsetting mer velferd for pengene?

Både høyre- og venstresiden er i utgangspunktet enige om at det offentlige

skal kunne gi så gode velferdstjenester som mulig for de inntektene som

kommer inn i stats- og kommunekassene. Det betyr at arbeidet med å yte

tjenester skal utføres så effektivt som mulig, samtidig som så lite som mulig

skal brukes på administrasjon. Administrasjon handler blant annet om å

behandle søknader, planlegge og ta beslutninger, utbetale lønninger og

lignende. Et annet ord for administrasjonen i det offentlige er byråkrati.

Selv om målet er felles, er høyre- og venstresiden helt uenige om hva slags

tiltak som kan sørge for at målet nås. Dette er dermed et tydelig eksempel på

hvordan ulik ideologi preger politiske argumenter.
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Konkurranseutsetting: Blir togtilbudet bedre hvis det blir mer konkurranse om

jernbanedriften?

De borgerlige har stor tro på at konkurranse i markedet skaper større

effektivitet. Derfor mener de som regel at konkurranseutsetting av

offentlige velferdsoppgaver er en god idé. Konkurranseutsetting innebærer

at oppgaver som staten eller kommunene betaler for, blir lagt ut på anbud,

slik at private bedrifter kan konkurrere om å utføre oppgavene. De

borgerlige mener at dette gir både bedre og billigere velferdstjenester, og at

denne metoden derfor bør brukes så mye som mulig for å sikre innbyggerne

tilgang til mange av de oppgavene som det er enighet i Norge om at

velferdsstaten skal tilby.

Sosialister mener derimot at konkurranseutsetting er mindre effektivt enn at

det offentlige utfører tjenestene selv. De peker på at dette systemet

innebærer at det trengs en administrasjon i det offentlige som skal legge ut

tilbudene på anbud og etterpå kontrollere at oppdraget blir utført, i tillegg til

at de private selskapene også må ha sin egen administrasjon. Dersom det

likevel er mulig for det offentlige å spare penger på konkurranseutsetting, vil

det være fordi de private tilbyderne enten vil levere dårligere

velferdstjenester eller dårligere lønns- og arbeidsbetingelser for de ansatte.

Hva sier forskning?

Vil det lønne seg å sette velferdstjenester ut på anbud? Høyresiden sier ja og

venstresiden nei, så hvem har rett? Når du ikke kan stole på at partiene vil gi

deg korrekt informasjon fordi virkelighetsforståelsen deres er så sterkt

preget av deres egen ideologi, bør du søke etter mer objektive kilder. Å
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være objektiv innebærer å beskrive verden slik den er, uavhengig av eget

ståsted og standpunkt.

Som all annen forskning har samfunnsforskning som mål å gi objektiv

kunnskap. Spørsmålet om det er lønnsomt å konkurranseutsette

velferdstjenester eller ikke, er også blant de spørsmålene samfunnsforskning

prøver å finne ut av. For å finne svar på dette spørsmålet kan forskere velge

ulike metoder. En metode er å se på hva som har skjedd i en kommune som

har prøvd konkurranseutsetting, for eksempel av sykehjem, og sammenligne

resultatene før og etter at konkurranseutsettingen ble gjennomført. Hvis

kommunens utgifter til eldreomsorg har blitt redusert, uten at det har blitt

flere klager fra brukerne av sykehjemmene og deres familier, kan vi vel

konkludere med at det lønte seg, og at høyresiden hadde rett. Eller?

Det å undersøke ett bestemt eller noen få tilfeller for å kunne se på

endringer som skjer der i detalj, kaller vi kvalitativ metode. Fordelen med

denne metoden er at vi ikke bare kan se på resultatet, men også det som

ligger bak. Kanskje det i perioden før konkurranseutsettingen var mange

demente med store behov for pass og omsorg, og kanskje vil mange av disse

dø i løpet av perioden sykehjemmet er konkurranseutsatt. Om det ikke

kommer nye brukere med tilsvarende behov i løpet av perioden, kan

bemanningen reduseres og kostnader kuttes, uten at kvaliteten på tilbudet

for dem som er der går ned. Med en kvalitativ metode er dette noe forskerne

har fått innsikt i, og som de kan ta med i drøftingen av resultatene de ellers

har funnet. De kan peke på forhold som tilsier at det kanskje kan ha en effekt

å konkurranseutsette, eller at det kanskje ikke har det, men de kan ikke si

noe sikkert om hva som generelt vil skje dersom alle sykehjem

konkurranseutsettes.

Likevel ser vi mange eksempler på at kvalitative undersøkelser blir brukt

som bevis for at et tiltak fungerer, eller at det ikke fungerer. Det kan ha

sammenheng med at folk ikke har innsikt i hvilke begrensninger som ligger i

den kunnskapen en kvalitativ undersøkelse kan gi, men det kan også være

fordi mange har politisk interesse av at resultatet viser noe bestemt. Derfor

velger de å bruke det i argumentasjonen sin på en måte som det

vitenskapelig sett ikke er grunnlag for.

Tall som kan sammenlignes

For å kunne si noe mer generelt om virkninger av et bestemt tiltak er

kvantitative undersøkelser bedre egnet. Det er undersøkelser som ser på et

stort antall tilfeller, for eksempel ved å sammenligne resultatene fra 50

tilfeldig utvalgte sykehjem som har blitt konkurranseutsatt, med resultatene

fra 50 tilfeldig utvalgte sykehjem som fortsatt drives av en kommune. Hvis et

klart flertall av sykehjemmene som er konkurranseutsatt har klart å redusere
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kostnadene uten å redusere kvaliteten på tjenesten, gir det oss et bedre

grunnlag for å kunne konkludere.

Men fortsatt kan og blir slike resultater problematisert. Ulike forskere ender

med motsatte konklusjoner. En grunn til det kan være ulik tilnærming til

hvilke kostnader det skal ses på. Er det kostnadene per pasient per

sykehjem? Eller er det kostnadene i hele pleie- og omsorgssektoren i

kommunen? Hvis det å omorganisere administrasjonen i kommunen for å

kunne sette ut på anbud kostet kommunen penger, bør dette med i

regnskapet? Om forskerne svarer ja eller nei på dette, kan det påvirke

resultatene de finner fra alle de 100 sykehjemmene de skal undersøke. Hvis

de konkurranseutsatte sykehjemmene har ansatt flere yngre arbeidstakere

med kortere ansettelsestid og lavere lønn, er det en effektiviseringsgevinst

fra konkurranseutsetting, eller en effekt som vil tape seg etter hvert som

disse arbeidstakerne blir eldre, og som regnskapet derfor bør kompensere

for?

Samfunnsforskning handler om å samle inn informasjon, som man bearbeider og

analyserer.

Interesser, ideologi og metodevalg

Alle slike valg som er knyttet til premisser og metoder for forskningen, vil

påvirke resultatene, og dermed også hvilken side i diskusjonen som kan

bruke undersøkelsen til å støtte egne argumenter. Dermed ser vi også ofte at

forskningsrapporter konkluderer i tråd med det som er interessene eller det

ideologiske synet til dem som har bestilt forskningen. For eksempel finner

undersøkelser bestilt av organisasjoner som organiserer bedrifter som



utfører oppdrag for kommuner som blir konkurranseutsatt, ofte at

konkurranseutsetting er lønnsomt og bra for samfunnet, mens undersøkelser

bestilt av fagforeninger som organiserer ansatte som utfører

velferdstjenester i kommunene, ofte finner det motsatte.

Hva er fakta om global oppvarming?

Det at vi av og til må stille oss kritisk til det som blir formidlet av forskere

fordi også forskningen kan bli påvirket av politiske interesser, betyr ikke at vi

bør slutte å bruke forskning som del av den politiske diskusjonen. Gjør vi det,

kan mange ta valg ut fra hva de skulle ønske var situasjonen, heller enn ut

fra hva som faktisk er virkeligheten.

Bør du sette utfor en stor hoppbakke fordi du ønsker å kunne hoppe på ski,

eller bør du la være hvis du aldri har gjort det før, og de som har erfaring

med skihopp kan fortelle deg at dette mest sannsynlig ikke vil ende bra for

deg? Det å handle ut fra ønsketenkning heller enn det som er virkeligheten,

kan få katastrofale følger i det personlige livet, og det samme er tilfellet i

politikken. Derfor kan vi si at du har rett til dine egne meninger, men ikke til

dine egne fakta.

Ønsketenkning og fakta henger ikke alltid sammen. Selv om du gjerne vil hoppe langt

på ski, kan du ikke gjøre det uten mye trening.

Vær kildekritisk!

Hvis en politiker sier at vi er nødt til å gjøre kostbare tiltak for å forhindre

global oppvarming, mens en annen sier at vi ikke trenger det, fordi global
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oppvarming er noe andre politikere har diktet opp, hvem tror du på? Begge

kan ikke ha rett. Noen vil først velge å stole på den politikeren som sier det

som er mest behagelig å høre. Andre vil tenke mer kritisk og anta at det er

mer grunn til å tro at en politiker som sier det folk ikke ønsker å høre er mer

ærlig. Men kan vi legge til grunn at det alltid er pessimistene som har rett?

For å komme ut av en situasjon hvor vi bruker vår egen magefølelse til å

avgjøre hva som er sant og usant, må vi benytte oss av det vi kaller

kildekritikk. Det grunnleggende i kildekritikk er at du alltid husker å stille

følgende fire spørsmål før du velger å bruke informasjonen du har fått fra en

kilde:

1. Gir kilden relevant informasjon? At en kilde er relevant, betyr at den

faktisk gir deg informasjon om det du søker etter.

2. Hvor har kilden kunnskapen sin fra? Jo flere ledd informasjonen har

gått gjennom, jo større er faren for misforståelser. Derfor er den første

kilden til informasjon om et bestemt spørsmål det vi kaller

primærkilden, den kilden som har mest sikker kunnskap. Andre kilder

som videreformidler informasjonen i en kilde, kaller vi

sekundærkilder.

3. Kan vi anta at kilden har andre motiver enn å gi deg objektiv

informasjon? Hvis kilden har som mål å påvirke deg i en bestemt

retning, vil framstillingen ofte bli tendensiøs, altså bevisst ensidig for å

påvirke i en bestemt retning.

4. Samsvarer kildens framstilling med det andre troverdige kilder tidligere

har fortalt om samme tema?

Denne grafikken viser den årlige globale gjennomsnittstemperaturen siden 1850. Den

mørkerøde stripen lengst til høyre er for 2019.
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I dette eksemplet kan vi fastslå at begge kildene gir relevant informasjon,

siden det vi er opptatt av å finne ut, er om global oppvarming er en reell

trussel eller ikke. Men hvor har de kunnskapen sin fra? Det er ytterst få

politikere som selv har drevet med forskning på klima, og som ut fra dette

har grunnlag for å si noe om i hvilken grad global oppvarming er en reell

trussel eller ikke. For å underbygge påstanden sin om et slikt tema må de

kunne vise til hvor de har sin informasjon fra. Det gir oss muligheten til å gå

videre fra politikeren, som her er en sekundærkilde, til primærkilden og

undersøke hva som står der.

Hvis en av politikerne viser til en forskningsrapport som står på engelsk og

med et veldig komplisert teknisk språk, er du i stand til å lese det, og er du i

stand til å vurdere om det som står der er sant eller ikke? For de aller fleste

av oss vil svaret være nei. Det er imidlertid et faktum at det på nettet finnes

artikler fra seriøse forskere på klima som peker i motsatte retninger. Det er

noen som mener å ha funnet at global oppvarming ikke er reelt, eller at

årsakene til dette ikke er utslipp av klimagasser fra menneskelig aktivitet.

Men sammenlignet med alle de vitenskapelige rapportene som viser at global

oppvarming er reelt, og at det skyldes menneskelige klimagassutslipp, er

disse rapportene veldig få. Når vi skal danne oss vitenskapelig kunnskap om

hva som er fakta og ikke, vil vi aldri kunne basere oss på noen få

enkeltstudier. Da man begynte å skjønne sammenhengen mellom røyking og

kreft, var det også enkeltstudier fra seriøse forskere som ikke fant en slik

sammenheng. Men de var få sammenlignet med alle dem som fant at det var

en sammenheng.

FNs klimapanel

For å skaffe verden en så sikker kunnskap som mulig har verdens politiske

ledere, gjennom De forente nasjoner (FN), satt sammen et team av verdens

fremste forskere på klima. Deres oppgave er å gjennomgå og oppsummere

alle de forskningsrapportene som har kommet, og ut fra dette gi en samlet

vurdering av om og i hvor stor grad menneskeskapt global oppvarming er

virkelig og en reell trussel. Konklusjonene derfra har blitt stadig mer sikre i

løpet av de senere årene. De vet nå at temperaturen på jorda øker, at

økningen skyldes menneskelige klimagassutslipp, og at virkningen av videre

temperaturøkning vil bli katastrofal. Det fører til at tørke og flom vil skje

oftere og bli enda kraftigere i deler av verden som allerede i dag er mest

utsatt for slike naturkatastrofer. Jordbruksproduksjonen vil bli særlig hardt

rammet i Afrika og Sør-Asia, de fra før fattigste områdene i verden, der flest

mennesker livnærer seg direkte av jordbruk.
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Kull er det fossile brenslet det finnes mest av i hele verden. I dag står kullkraft for om

lag 11 % av verdens energiforbruk, og 38 % av verdens strømproduksjon .

Kan vi velge å ikke gjøre noe?

Forskningen kan ikke si noe om hvilke tiltak som er riktige å gjennomføre.

Det forskningen derimot kan fortelle oss, er hva som er de sannsynlige

virkningene av å velge det ene eller det andre, og det er også mulig å regne

ut kostnadene. Selv om kostnadene forbundet med å gjennomføre effektive

tiltak mot global oppvarming nå vil bli svært store, er det beregnet at

kostnadene ved å måtte forsøke å overleve i et nytt klimasystem vil bli veldig

mye større.

Samtidig kan forskningen si at det å håpe på at enkle og billige tiltak vil løse

problemet, ikke er realistisk. Noen politikere argumenterer for at problemet i

stor grad vil bli løst uten store politiske tiltak, fordi ny teknologi og fornybare

energikilder allerede er på vei. Men hvis vi undersøker denne påstanden, vil

vi finne ut at nær 80 % av verdens energiforbruk i dag kommer fra fossile

energikilder, og at denne andelen faktisk er litt høyere enn den var på slutten

av 1980-tallet . Det produseres mer energi fra vind- og solkraft i dag enn da,

men samtidig har verdens energiforbruk økt. I årene framover kommer

energiforbruket til å fortsette å øke i mange land hvis vi skal kunne løse den

andre siden av bærekraftig utvikling, det som handler om å skape gode

levekår for dem som er fattige i verden i dag. Hvis energiforbruket i tillegg

skal fortsette å øke i rike land, som Norge, må utviklingen av fornybare

energikilder skje veldig mye raskere enn det det gjør i dag.

2
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SAMMENDRAG: Kapittel 1

Politikk handler om hvordan goder og byrder blir fordelt i et samfunn. For å oppnå makt

til å forme politikken i tråd med sine interesser og sin ideologi, organiserer folk seg i

ulike partier. Makt er evnen til å få gjennomslag for sin vilje, også der man møter

motstand. Ideologi er oppfatninger av hvordan samfunnet fungerer og hva som er rett

og galt.

De som står til venstre i politikken, omtales som røde. De ser seg som forsvarere av

interessene til arbeidere og andre med lav eller middels inntekt og formue. Røde

mener politiske og økonomiske forskjeller er urettferdige og bør jevnes ut.

Velferdsstaten bør derfor tilby flere gratis goder enn i dag, mens skatten for de med

høy inntekt og formue kan økes for å betale for dette.

De som står til høyre politisk, omtales som borgerlige eller blå. De mener at ulikheter i

fordelingen av goder og byrder er nødvendige for å få samfunnet til å fungere.

Borgerlige mener at det er viktigere at skattene reduseres enn at velferdsstaten skal

tilby flere gratis goder. De mener også at skattepenger brukes mer effektivt når

oppgavene i velferdsstaten settes ut på anbud til private.

De som omtales som grønne i politikken, mener mye av forbruket vårt er drevet av

reklame, ikke ekte behov, og at bærekraftig utvikling må bety at forbruket i rike land

som Norge reduseres. Bærekraftig utvikling innebærer at vi klarer å dekke behovene

for de som lever i verden i dag, uten å redusere mulighetene for framtidige

generasjoner.

Det er lett å søke informasjon kun fra kilder som deler ditt politiske syn, men for å ta

gjennomtenkte politiske beslutninger trenger vi relevant og troverdig informasjon.

Troverdige kilder har direkte erfaring eller faglig kompetanse om temaet og er ikke

tendensiøse, det vil si at de ikke vil vri på fakta for å påvirke deg. I tillegg er

informasjonen ikke i direkte strid med det andre troverdige kilder sier.

OPPGAVER

REPETER OG REDEGJØR

1. Hva ligger i begrepene makt og politikk?

2. Hva er hensikten med å bli medlem av en politisk ungdomsorganisasjon?

3. Hvem sine interesser mener de som omtales som røde i politikken at de

representerer? Hvordan gir dette seg utslag i hva røde partier mener om offentlig

velferd og skatt?

4. Hva ligger i begrepene borgerlig og ideologi, og hva kjennetegner borgerlig ideologi?

5. Hvilke partier kan beskrives som grønne og hvilke kan beskrives som vekstpartier?

Hvordan kommer dette skillet til syne i samferdselspolitikken?



6. Hvem sine interesser ser Senterpartiet seg som forsvarer av, og hvordan gir dette

seg utslag i hva som er partiets hjertesaker?

7. Hva menes med å være verdikonservativ? Gi eksempler på politiske stridsspørsmål

som verdikonservative ofte er opptatt av.

8. Hvorfor er det bedre å bruke primærkilder enn sekundærkilder, dersom primærkilden

er tilgjengelig?

9. Hva menes med at en kilde kan være tendensiøs?

10. Hva innebærer konkurranseutsetting av offentlige tjenester? Hva kan forklare at

forskere kan komme til ulike konklusjoner på spørsmålet om konkurranseutsetting av

offentlige tjenester er lønnsomt for stat og kommuner?

REFLEKTER OG DISKUTER

11. Hva mener du ville være den beste løsningen for å unngå trengsel på toget? Diskuter

alternativene nedenfor i grupper og presenter deretter gruppas syn med begrunnelse

i samlet klasse. Dersom medlemmene i gruppa er uenige, presenterer dere et

flertallssyn og et mindretallssyn.

a. La folk ta ansvar ved å stå opp en time tidligere og bruke tog som er mindre fulle.

b. Øke billettprisene og få flere til å kjøre bil i stedet.

c. Øke bompengeavgiftene for dem som bruker veiene, for så å bruke pengene på å

finansiere flere togavganger.

d. Et annet forslag. Forklar og begrunn.

12. Skriv en artikkel hvor du drøfter følgende påstand: «Reklame skaper et kjøpepress

som bidrar til økt levestandard men redusert livskvalitet». Bruk mal for artikkel og

kildeføring som du finner på s. 34.

13. Studer ungdomspartienes svar på påstandene på side 39.

a. Samsvarer det Sosialistisk Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom og

Fremskrittspartiets Ungdom svarer på påstanden «tannhelsetjenester bør dekkes

av det offentlige» med partienes plassering på høyre-venstre-skalaen på side 14?

Begrunn svaret.

b. Er AUF, Senterungdommen og Unge Venstre enige om hvilke grupper som vil tjene

og hvem vil tape på at det offentlige får mer konkurranse fra private? Begrunn

svaret.

c. Samsvarer det Rød Ungdom, Grønn Ungdom og Unge Høyre svarer på påstanden

«Folk i Norge forbruker en for stor del av verdens ressurser» med partienes

plassering i figuren på side 18? Begrunn svaret.

14. Organiser et rollespill i klassen i form av en paneldebatt, der hvert parti er

representert med én elev. Bruk relevante retoriske appellformer aktivt! Resten av

klassen er publikum, som utfordrer panelet med spørsmål. Velg et dagsaktuelt tema

for debatten.

UTFORSK KILDER
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15. Klassen deles inn i grupper på fire elever. Dere gjør deretter et nettsøk på setningene

«Er global oppvarming menneskeskapt» eller «Er konkurranseutsetting lønnsomt?».

Fordel de første åtte treffene, slik at hvert gruppemedlem leser to kilder hver.

a. Presenter for hverandre innad i gruppene hva kildene hver av dere har fått ansvar

for mener om spørsmålet.

b. Vurder kildene sammen i gruppa ut fra de fire kildekritiske spørsmålene på side

28. Søk også opp informasjon om forfatternes faglige bakgrunn, interesser og

ideologiske ståsted som del av dette.

c. Diskuter sammen i hel klasse hva funnene forteller oss om hvor mye vi vet og

hvor mye vi ikke vet om hvert av spørsmålene.

d. Tenk at du skal bruke noen av disse kildene som forberedelse til rollespilldebatten

i oppgave 13. Vil hvilket standpunkt ditt parti har til spørsmålet påvirke hvilke

kilder du vil referere til? Diskuter i samlet klasse.

16. (Norsk) Del klassen i ni grupper og analyser Facebook-siden til hvert deres parti.

Presenter partiets framstilling av seg selv for resten av klassen og svar på følgende

spørsmål:

a. Hvilke politiske saker fremstår som partiets hjertesaker?

b. Tverrfaglig (Norsk) Hvilke uttrykksformer og retoriske appellformer bruker

partiet for å få fram budskapet sitt?

c. I hvilken grad formidler partiet at det representerer interessene til bestemte

grupper i samfunnet?

d. På hvilke måter kan du se at framstillingen preges av partiets ideologi?

DELTA!

17. Tverrfaglig (Norsk) Lag en reklamefilm, en podcast eller et leserinnlegg til støtte for

et parti du er enig med. Bruk relevante retoriske appellformer. Tenk gjennom hvilke

grupper dere henvender dere til. Velg et medium som er hensiktsmessig for å nå ut

til de gruppene dere ønsker å påvirke. Dere må begrunne hvorfor akkurat dette

mediumet er valgt.

FORDYPNINGSTEKSTER: Dette er politikk!

 Hvordan skrive en artikkel i samfunnsfag

Å skrive en fagartikkel er en egen sjanger på lik linje med andre sjangre

som dikt, eventyr og kåseri. En fagartikkel kjennetegnes av at den inneholder

følgende elementer:
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1. en innledning som inkluderer en klart formulert problemstilling og

en oversikt over hva du skal skrive om

2. en hoveddel der du presenterer innsamlet informasjon med

kildereferanser og drøfter problemstillingen

3. en konklusjon der du oppsummerer svaret på problemstillingen som

du har kommet fram til gjennom drøftingen i hoveddelen

4. ei kildeliste som inkluderer alle kildene som du har referert til i

hoveddelen

Kort innledning

I innledningen må du ha med problemstillingen du har valgt, og du må

forklare hvordan du går fram for å finne svar på problemstillingen i resten av

artikkelen. Her kan du nevne hva slags kilder du bruker. Du kan også skrive

et par setninger om hvorfor du har valgt å undersøke dette temaet / denne

problemstillingen. Du må ikke presentere mye bakgrunnsinformasjon om

problemstillingen. Det hører til i hoveddelen.

Fruktbar problemstilling

For å kunne skrive en god artikkel er det viktig at du lager en fruktbar

problemstilling. Vi bruker ordet fruktbar fordi det handler om at

problemstillingen skal gi deg noe mer, nemlig et grunnlag for å skrive en

interessant artikkel. Unngå spørsmål som

enkelt kan besvares med ja eller nei eller et annet kort svar

er veldig vide, slik at du kan fylle på med nærmest uendelig mye

informasjon

har veldig åpenbare svar som nesten alle kjenner fra før

kan besvares med ren synsing, det vil si at du ikke trenger å samle inn

faktainformasjon for å kunne svare på spørsmålet

En fruktbar problemstilling forutsetter at du må samle inn en passe mengde

informasjon, og at du må vurdere betydningen av denne informasjonen. Den

trenger ikke nødvendigvis å lede til et entydig svar. Tvert imot vil

problemstillinger som leder til et nyansert svar, ofte være de mest fruktbare.

Hoveddel med drøfting

I en god samfunnsfaglig artikkel blir problemstillingen drøftet i hoveddelen.

Før du drøfter, må du redegjøre for sentrale begreper og for viktige kilder,

statistikk eller saker du skal fokusere på. Så går du over til å drøfte.

I en drøfting er det viktig at du argumenterer og vurderer. Ofte vil en

drøfting i samfunnsfag handle om å vurdere ulike forklaringer på

samfunnsforhold. Da må du vurdere hva slags faktainformasjon som støtter

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term227


opp om én forklaring, og hva som gir støtte til en annen. Samtidig må du

vurdere om forklaringene utelukker hverandre, eller om begge kan være

sanne samtidig. En annen type drøfting handler om å vurdere hva

informasjonen du har samlet inn, faktisk betyr. Er informasjonen troverdig?

Hvis to kilder sier ulike ting, hvilken kilde skal vi stole mest på? For å få til å

drøfte kan det være fruktbart at du stiller spørsmål til dine egne utsagn.

Hvorfor er dette slik? På hvilken måte ble det sånn? Hvem gjelder dette for,

og hvem gjelder det ikke for? Hvordan kan det endres, og når er det aktuelt?

Ved å bruke spørreordene kan det bli lettere å trenge grundig inn i stoffet.

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

Kilde Hvordan

ser kilden

ut i

teksten?

Hvordan ser kilden ut i kildelista til slutt i teksten?

Bok (Etternavn,

årstall for

utgivelse)

Etternavn, fornavn. (Årstall for utgivelse). Tittel på bok i kursiv.

Sted: Utgiver.

Generell

form

(Olsen,

2015)

 

Eksempel   Olsen, Evelyn. (2015). Amerikansk valgkamp. Image, penger og

moderne politikk. Oslo: Cappelen Damm Forlag.

Artikkel i

papiravis

(Etternavn,

årstall for

utgivelse)

Etternavn, fornavn. (Årstall for utgivelse, dato for den konkrete

avisen du bruker). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv.

Generell

form

(Flå, 2016)  

Eksempel   Flå, Jan Inge. (2016, 5.19.16). Dette skal bli en hyggelig tradisjon.

Oppdalingen, s. 28.

Artikkel på

Internett

(Etternavn,

årstall for

utgivelse)

Etternavn, fornavn. (Årstall for utgivelse). Tittel på artikkel.

Avistittel i kursiv. Hentet dato fra nettadresse.

Generell

form

(Eriksen,

2016)

 

Eksempel   Eriksen, Marte Ramuz. (2016). Innfører finansskatt på lønn og

overskudd. Dagens Næringsliv. Hentet 2.3.18. fra

http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/10/06/1004/Statsbudsjettet

2017/innforer-finansskatt-pa-lonn-og-overskudd

Artikkel fra

oppslagsverk

(Etternavn,

årstall for

utgivelse)

Etternavn, fornavn. (Årstall for utgivelse). Oppslagsord/tittel. Titte

på oppslagsverk i kursiv. Hentet dato fra nettadresse.

Generell

form

(Engelstad,

2016)

 

Eksempel   Engelstad, Fredrik. (2016). Makt. I Store norske leksikon. Hentet

https://www.dn.no/nyheter/finans/2016/10/06/1004/Statsbudsjettet-2017/innforer-finansskatt-pa-lonn-og-overskudd


En dekkende konklusjon

En vanlig feil er å ha en for lang konklusjon eller å ikke ha med en konklusjon

i det hele tatt. I konklusjonen må du ha med en oppsummering av svaret på

problemstillingen din, slik det kommer fram i hoveddelen. Konklusjonen skal

ikke inneholde nye faktaopplysninger eller vurderinger som skulle vært en

del av drøftingen i hoveddelen. Husk også at konklusjonen må samsvare med

drøftingen du har gjennomført. Hvis argumentene for og mot i hoveddelen

framstår som like sterke, bør ikke konklusjonen gi entydig støtte til det ene

standpunktet. Dersom du i drøftingen klart har vist at argumentene for det

ene standpunktet står mye sterkere enn det andre, bør du heller ikke nøle

med å skrive dette klart i konklusjonen.

Kildereferanser i tekst og kildeliste

I hoveddelen i en samfunnsfaglig artikkel må du bruke informasjon som du

har samlet inn fra ulike kilder. Disse må føres opp både underveis i teksten

og til slutt i ei samlet kildeliste. I teksten skal du som hovedregel oppgi

etternavnet til forfatteren til kilden og årstallet som boka/artikkelen ble

skrevet. Dette skriver du inn i en parentes til slutt i setningen der du har

brukt kilden, eller til slutt i avsnittet hvis hele delen er basert på én kilde.

Denne informasjonen kan leseren bruke til å finne fram til hele

kildereferansen bak i kildelista.

Videre vil du nå få en innføring i hvordan du fører kilder i APA-stil. Dette er

bare ett av mange systemer som kan brukes for kildeføring. Det er viktig at

du er konsekvent og følger ett system på korrekt måte.

Andre problemstillinger du kan møte når du fører kilder:

11.2.18 fra https://snl.no/makt

Nettside

uten oppgitt

forfatter

(Institusjon/

organisasjon,

årstall for

utgivelse)

Institusjon/organisasjon. (Årstall for utgivelse). Hentet dato fra

nettadresse.

Generell

form

(Wikipedia,

2017)

 

  (Utdannings ‐

direktoratet,

2018)

 

Eksempel 1   Wikipedia. (2017). Parlamentarisme. Hentet 2.3.18 fra

https://no.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisme

Eksempel 2   Utdanningsdirektoratet. (2018). Regelverk for fravær og vitnemål

Hentet 2.3.18. fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-

regelverk/etter-tema/Vitnemal/

https://snl.no/makt
https://no.wikipedia.org/wiki/Parlamentarisme
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/


1. Finner du ikke ut hvilket årstall teksten er skrevet? Svar: Skriv

«ukjent» der du ellers ville skrevet årstall.

2. Har flere forfattere skrevet teksten? Svar: Hvis det er to forfattere,

oppgir du begges navn hver gang du siterer dem. Hvis det er tre, fire eller

fem forfattere, oppgir du alle navnene første gang du siterer. Deretter

bruker du kun etternavn på den første forfatteren etterfulgt av «et al.».

Hvis det er seks eller flere forfattere, oppgir du kun etternavn på den første

forfatteren etterfulgt av et al.

3. Har du flere kilder skrevet av samme forfatter i samme år? Svar: Du

skiller disse fra hverandre gjennom å bruke små bokstaver etter årstallet

for utgivelse, for eksempel (Olsen, 2016a) og (Olsen, 2016b). De små

bokstavene bruker du også i kildelista, slik at leseren finner igjen kildene

på enklest mulig måte.

Du finner mer informasjon om kildeføring her:

www.kildekompasset.no

OPPGAVER

1. Hvilken av disse kan være en fruktbar problemstilling? Grunngi svaret ditt.

a. Hvor stor andel av Norges eksportinntekter kommer fra olje og gass?

b. Hvilken betydning har olje og gass for norsk økonomi i dag?

c. Hvordan er Norges økonomi i dag?

2. Hvilke(n) av disse setningene framstår ikke som en del av drøftingsdelen i en artikkel?

Grunngi svaret ditt.

a. Konkurranseutsetting av helsetjenester vil ødelegge velferdsstaten, mens

konkurranseutsetting av kollektivtransport vil fungere bra.

b. På motsatt side hevder partiene på venstresiden at konkurranseutsetting fører til

dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

c. Ser vi til Sverige, der den borgerlige regjeringen har brukt konkurranseutsetting i

stor grad, er vurderingene delte.

3. Finn tre ulike nettkilder, og før kilden korrekt etter malen over.

FORDYPNINGSTEKSTER: Dette er politikk!

 Sentrum mot periferi

http://www.kildekompasset.no/


De tradisjonelle konfliktlinjene som plasserer partiene på skalaen fra høyre

til venstre finner vi overalt i verden, og i mange land har vi hatt et stort

borgerlig parti og et stort sosialdemokratisk parti stående som motsatser.

Men hva skjer da når disse store partiene er enige i spørsmål som av mange

oppleves å være blant de viktigste?

Da må vi se til andre konfliktlinjer som bedre kan forklare bevegelser i

politikken som handler om andre spørsmål. Vi har tidligere i kapitlet

beskrevet den grønne konfliktlinjen knyttet til motsetning mellom natur og

miljøvern mot økonomisk vekst og forbruk, som har fått stadig større

betydning både i Norge og mange andre land. I norsk politisk historie er det

også en tredje konfliktlinje som har hatt stor betydning for hvordan

partisystemet vårt ser ut. Det er den som handler om motsetninger mellom

de tettbebygde områdene i og rundt storbyene, og småbyene og spredtbygde

strøk utover i landet. På fagspråket omtales dette som sentrum mot periferi,

som betyr «i ytterkanten». Ofte kobles det sammen med en oppfatning om at

det finnes en slags elite eller overklasse som har tilholdssted i byene, og som

har mye mer makt til å bestemme enn hva de som bor i utkanten har.

I mange saker som treffer denne konfliktlinjen, er problemstillingen delt i to.

Det første spørsmålet er i hvor stor grad man skal kunne avgjøre saker lokalt.

Det andre spørsmålet er i hvor stor grad staten skal bruke tiltak for å støtte

og opprettholde det som gjør at folk ønsker å bo ute i distriktene, eller om

dette skal overlates til markedsmekanismene.

Et eksempel på en sak som har aktualisert denne konfliktlinjen, er den

såkalte nærpolitireformen som Stortinget vedtok i 2015, med et stort flertall.

Reformen har redusert antallet politidistrikter i Norge fra 27 til 12, med mål

om å få et mer synlig og tilgjengelig politi, med større fagmiljøer. Kritikerne

har i ettertid vist at det etter reformen tok lenger tid fra politiet ble kontaktet

til de var på stedet hvor noe var skjedd, og at flere saker enn før ble stående

uløst . Spesielt har denne kritikken kommet fra stemmer som har sagt at å

legge ned lensmannskontorer rundt om i landet er et ønske om sterkere

sentralisering, altså at de større byene får mer makt, på bygdenes

bekostning.

Et annet eksempel på det samme var da Stortinget i 2017 vedtok at mange

kommuner og fylker i Norge skulle slås sammen. I mange deler av utkant-

Norge ble dette oppfattet som et brudd med nettopp at lokale saker skal

kunne avgjøres lokalt. Dette skjedde fremfor alt fordi noen kommuner

opplevde at de ikke selv fikk bestemme om og med hvem de skulle slås

sammen. Folk var også redde for at akkurat deres bosted skulle kunne

komme til å miste tjenester som følge av sentralisering i den nye kommunen.

1
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Historisk har alle partiene som har blitt omtalt som mellompartiene; Venstre,

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, hatt større oppslutning i småkommuner

enn i storbyområdene, og alle disse partiene har markert seg som forsvarere

av distrikts-Norges interesser. Både nærpolitireformen og

kommunesammenslåinger ble vedtatt av borgerlige regjeringer med Venstres

og Kristelig Folkepartis støtte. Særlig Venstre har de senere årene dreid over

mot å bli et parti som konkurrerer med Høyre om borgerlige velgere i

storbyområdene.

Også Arbeiderpartiet stemte for nærpolitireformen i 2015. De som stemte

imot på Stortinget, var Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Rødt var

også imot, men var ikke representert på Stortinget før i 2017. Det at de som

står sammen med Senterpartiet er de grønneste og rødeste partiene som er

mest kritiske til markedsøkonomi, er ganske typisk for de sentrum-periferi-

konfliktene som handler om bruk av offentlige penger og hvor mye makt som

skal legges til kommunestyrer og fylkesting. Likevel ser vi at det er

Senterpartiet som har blitt det store distriktspartiet når det gjelder

oppslutning. Rødt, SV og Miljøpartiet de Grønne er tvert imot de tre partiene

som står aller sterkest i storbyene sammenlignet med oppslutningen i landet

som helhet.

Ved et valg vil de partiene som har distriktenes interesser som hjertesak

gjerne tjene på det hvis det er akkurat disse sakene som får fokus i mediene

og blant velgerne. På motsatt side vil andre partier kunne tape oppslutning

hvis de blir oppfattet som om de ikke støtter opp om det som distriktene

ønsker og trenger. Hvilke saker som kommer i fokus i forkant av et valg, vil

dermed også kunne påvirke hvilke partier som får det lett eller vanskelig i

valgkampen, fordi de partiene gjerne vinner oppslutning som får positivt

fokus på sine hjertesaker.

OPPGAVER

1. Hva handler konfliktlinjen mellom sentrum og periferi om, og hvilke eksempler

beskrives i teksten som viser hvordan dette saksområdet kan skape konflikt?

2. Velg én av sakene som er beskrevet i teksten. Ranger partiene på en linje ut ifra i

hvilken grad de er for eller mot saken. Start med de partiene som det er lettest å

plassere.

3. Sammenlign valgoppslutningen for partiene på Stortinget i Oslo med

valgoppslutningen i Norge som helhet fra siste valg. Hvilke partier har lavere

oppslutning i Oslo enn ellers i landet, og hvilke partier har høyere oppslutning? Hva

kan forklare dette?

4. Velg én av sakene som er beskrevet i teksten, eller en annen sak som gir uenighet

mellom by og land, for eksempel sykehusnedleggelser eller privatisering av

ambulansetjenesten i Nord-Norge. Arranger en paneldebatt mellom de ulike partiene.
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Forbered dere først i partigrupper. Finn minst fire kilder som underbygger hva deres

parti mener. Samle argumentene i et felles dokument slik at alle i partiet får tilgang til

det. Velg en representant til å debattere, og en til å delta som rådgiver for

debattanten via chat. De andre i gruppa deltar i debatten med forberedte spørsmål til

debattantene.

FORDYPNINGSTEKSTER: Dette er politikk!

 Ungdomspartiene kommenterer

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

Påstand 

Tannhelsetjenester bør

dekkes av det offentlige.

Påstand 

Mer konkurranse fra

private gir bedre

offentlige tjenester.

Påstand 

Folk i Norge forbruker en

for stor del av verdens

ressurser.

SOSIALISTISK UNGDOM 

Ja. Tennene er en del av

kroppen. Dette burde være

en selvfølge.

AUF 

Nei. Hvis man ser til

Sverige, og hvordan deres

velferdstilbud ble

privatisert for noen år

siden, viser utviklingen

bl.a. at man får: 

1. et klassedelt

velferdstilbud der

fellesløsningene svekkes, 

2. dårligere arbeidsvilkår

og lønn til for eksempel

lærere og sykepleiere og 

3. at eierne av konsernene

som driver de private

tilbudene tar ut store

overskudd, finansiert av

våre skattepenger.

RØD UNGDOM 

Dagens økonomiske system,

kapitalismen, må alltid

legge til rette for at de som

eier bedriftene skal tjene

mer penger for å overleve

som system. Det kan de

gjøre ved å selge flere varer.

De selger ikke nødvendigvis

varer du trenger, men varer

de vil at du skal kjøpe. For å

stoppe det må vi ha et

annet system som fokuserer

på hva vi trenger, ikke

produsere ting vi egentlig

ikke trenger for å tjene

penger.

KrFU 

Tannhelsetjenester bør i

større grad dekkes av det

offentlige enn i dag, men

først og fremst for dem

med lavere inntekter.

SENTERUNGDOMMEN 

Som et parti i sentrum

ønsker vi en god balanse

mellom private og

offentlige tjenester. På

noen områder mener vi det

er nødvendig at det

offentlige tar ansvar, også

for å få kostnadene på

tjenestene mest mulig like

GRØNN UNGDOM 

Ja! Vårt overforbruk er en

like som trussel mot

planeten som fossil energi. I

rike, vestlige land bruker vi

ressurser raskere enn

naturen klarer å fornye

dem. Dermed blir det

mindre ressurser til

framtidige generasjoner og



og rettferdige. Med det er

også viktig at det offentlige

hele tiden blir presset til å

yte sine beste tjenester, og

da kan konkurranse fra

private aktører være bra.

folk i fattige land. Materielt

forbruket må reduseres og

ressursene fordeles

rettferdig.

FpU 

Finansiering av tannhelse

bør i hovedsak videreføres

som i dag, hvor ungdom får

ordinære

tannhelsetjenester gratis. I

tillegg bør det innføres en

ordning som gjør at folk

med svært lav inntekt får

gratis tjenester. Andre bør

betale for

tannhelsetjenester selv,

med mindre det handler

om sykdom i munnhulen

eller bieffekter av annen

livsnødvendig medisin.

UNGE VENSTRE 

Ja. Det offentlige tilbudet

bør være bærebjelken både

i utdanningsvesenet og

helsevesenet, men privat

konkurranse gir større

valgfrihet til den enkelte og

hjelper samtidig det

offentlige til å bli stadig

bedre.

UNGE HØYRE 

Premisset for påstanden er

at mennesker ikke kommer

til å utvikle mer

klimavennlig,

energieffektive og

ressurseffektive løsninger i

fremtiden. Men det kommer

vi til å gjøre. Målet for

fremtiden må være at flere

land løfter seg ut av

fattigdom og bli forbrukere,

og da er man nødt til å bli

mer ressurseffektive.



2 DEMOKRATI!

Hva betyr det for oss at vi lever i et demokrati? Et av de viktigste prinsippene i et demokrati er at

alle har lov til å delta i den politiske kampen uten å frykte å bli drept eller satt i fengsel av den

grunn.

Men 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i Norge. I tillegg ble mange hardt skadd. De fleste av

ofrene var ungdommer. De ble rammet fordi de deltok i politikken og hadde meninger som

drapsmannen var uenig i. I dagene etter 22. juli 2011 strømmet titusenvis av mennesker ut på

gatene over hele Norge. De ville vise medfølelse med ofrene og deres familier og venner.

Samtidig ble det også viktig å vise at folk flest i Norge står sammen om å forsvare demokratiet

som styreform, selv om vi er uenige om mange politiske saker.



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du jobbe med å:

> reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske

system er organiserte i forskjellige land og område

> vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

> gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på

menneskerettane nasjonalt eller globalt



Er det demokratisk at flertallet alltid får bestemme?

Demokrati!

«Vi tar en demokratisk avstemning, dere!» Lærer Eirik ser utover klassen.

«Hva vil dere gjøre i dag, spille fotball eller basket? Alle som vil ha fotball,

rekker opp hånda nå!» Sylvia ser rundt seg. Nesten alle elevene rekker opp

hånda. Lærer Eirik er fornøyd. «Da blir det fotball, dere, flertallet

bestemmer!» Sylvia himler med øynene. Det ble fotball sist uke også. Og uka

før der igjen. De som ikke er enige med flertallet, blir visst aldri hørt.

Ordet demokrati kommer fra gresk og er satt sammen av de to delene

«demos», som betyr folk, og «kratos», som betyr styre. Direkte oversatt betyr

demokrati dermed folkestyre og er en betegnelse på en styreform som lar

befolkningen være med og bestemme over sitt eget land. For de fleste av oss

går tankene fort til valg og at flertallet bestemmer. Men hva skjer hvis det er

den eneste føringen som skal ligge i begrepet? For Sylvia og de andre i

klassen som ikke vil spille fotball, betyr det at de aldri får gjøre det de har

lyst til. I akkurat dette eksemplet er det kanskje ikke så farlig – å kjede seg i

gymtimen er ikke livets undergang. Men hva hvis det samme skjer i andre

situasjoner?



La oss se videre på hva som kan skje, om vi kun tenker på demokrati som at

flertallet bestemmer. Betyr det at det flertallet bestemmer, uansett er

demokratisk? Hva hvis flertallet i en klasse er med på å mobbe en medelev?

Er det demokratisk fordi flertallet gjør det? Hvis vi tenker enda videre på et

høyere nivå, kan dette se ganske dramatisk ut: Hva hvis flertallet av

befolkningen mener at enkelte folkegrupper er underlegne andre, eller at

enkelte seksuelle legninger bør straffes? Har vi demokrati om flertallet av

befolkningen bestemmer at et mindretall ikke lenger skal ha de samme

rettighetene til å være seg selv og delta i politikken på lik linje med alle

andre?

I neste time er det samfunnsfag. Sylvia gruer seg. Noen få av elevene i

klassen har veldig sterke meninger, og de snakker hele tiden. Lærer Eirik

sier at alle må få si meningen sin, uansett. «Det er ytringsfrihet her», sier

han, «så det er bare å komme på banen!» Men Sylvia får aldri sagt noe. De

som snakker mye, virker så flinke, og lærer Eirik smiler alltid til dem. Så hun

tør ikke spørre, da blir hun heller sittende stille i denne timen også.

«Det er ytringsfrihet her», sier lærer Eirik. Han har rett i at ytringsfrihet er

sentralt i demokratiet. Men er det slik at det betyr at demokratiet fungerer

best hvis de som snakker høyest, er de som blir hørt? Vet vi at disse er de

som sier det som kommer flest til gode? Og hva skjer med dem som føler seg

som Sylvia. Kan det tenkes at hun aldri får trening i å si hva hun mener, fordi

noen andre alltid får dominere? Ut fra definisjonen vi ga i kapittel 1 om at

alle har rett til å delta i den politiske kampen om fordeling av godene, har vi

da ikke lenger det. For at alle skal kunne være med og delta, må alle også få

trening i og kunnskap om hvordan dette skal skje. Sylvia må også få vite
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hvordan hun kan diskutere. Og de som snakker høyt i klassen, må lære

hvordan de lar andre komme til orde.

Disse eksemplene viser oss at et demokrati også forutsetter et sett med

verdier, for eksempel at samfunnet er i stand til å ta vare på minoritetene, og

at alle er like mye verdt. To av de mest sentrale demokratiske verdiene er

toleranse og respekt for andre. I dette ligger det at vi klarer å se at de som

er uenige med oss, også har gode motiver, selv om de har en annen forståelse

av hvordan samfunnet fungerer, eller legger vekt på andre ting når vi må

prioritere mellom ulike goder. En slik tillit er grunnlaget for at vi kan oppleve

samfunnet som et fellesskap, ikke bare individer som ensidig tenker på det

som er det beste for en selv.

Etter 22. juli samlet mange seg i rosetog for å minnes ofrene, støtte de pårørende, og

vise avsky mot terrorangrepene.

Terrorangrepet på regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 viser oss hva

som i ytterste konsekvens kan skje når en slik grunnleggende forståelse for

andres synspunkter forsvinner. Begynner vi å omtale politiske motstandere

som forrædere eller svikere, kan veien bli kortere til å ta i bruk vold.

Begynner en gruppe å bruke vold som politisk virkemiddel, er det lett for den

som står på motsatt side, å la raseriet løpe løpsk og bruke vold tilbake mot

dem som oppfattes å stå på samme side som den eller de som brukte vold

først. Det er derfor vi kan se på rosetogene som fulgte terroraksjonen 22.

juli, som et forsvarstiltak for demokratiet minst like mye som det var en

sorgmarkering for dem som ble drept.



Hvor kommer menneskerettighetene fra?

Vår idé om demokratiet som en styreform hvor alle har rett til å delta på lik

linje i diskusjonen om hvordan goder og byrder skal fordeles, er basert på

forestillingen om at alle mennesker har en del grunnleggende rettigheter,

uavhengig av kjønn, legning, hudfarge, religion og opprinnelse, ganske

enkelt fordi vi er mennesker. Denne ideen kan vi finne spor av tilbake i

antikken, hvor noen greske og romerske filosofer mente at alle mennesker

har rettigheter som dyr ikke har, fordi vi er den eneste arten som er utstyrt

med samvittighet.

Det betyr likevel ikke at vår moderne forståelse av menneskerettigheter

preget det antikke samfunnet. Ordet demokrati har vi fra styreformen i

antikkens Aten, hvor alle frie menn kunne delta direkte i de politiske

beslutningsprosessene. Men økonomien i Aten var basert på at slaver og

kvinner som ikke hadde noe de skulle sagt i politikken, gjorde det meste av

arbeidet.

I opplysningstiden på 1700-tallet ble forestillingene om menneskers

naturgitte rettigheter tatt videre og blant annet skrevet inn i USAs

uavhengighetserklæring fra 1776. Det var imidlertid først etter det blodige

opprøret fra de svarte slavene i den franske kolonien Haiti i 1791 at

forståelsen av at menneskerettighetene skulle gjelde absolutt alle, uavhengig

av hudfarge og opprinnelse, begynte å bre seg. Kvinner måtte også gjennom

en lang periode med kamp for egne rettigheter før de ble ansett som

fullverdige mennesker med rettigheter på lik linje med menn.

Først etter at nazismen var nedkjempet under andre verdenskrig, ble det

allment akseptert at enhver form for diskriminering basert på kjønn,

hudfarge, religion eller opprinnelse er i strid med ideen om naturgitte

menneskerettigheter. Dette ble slått fast da FN-landene i 1948 vedtok

verdenserklæringen om menneskerettighetene, ofte omtalt som

menneskerettighetserklæringen.

Ulike typer menneskerettigheter

Det er statene som er ansvarlig for at menneskerettighetene blir fulgt. Hvilke

regler de konkret skal følge, er fastlagt i flere bindende avtaler, kalt

konvensjoner. Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter handler

om å gi enkeltmennesket beskyttelse mot staten. Eksempler på slike

rettigheter er retten til å delta i valg, retten til en rettferdig rettssak,

ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Konvensjonen om

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter handler om hvilke

forpliktelser staten har overfor innbyggerne sine. Økonomiske og sosiale

rettigheter skal blant annet sikre at alle i verden har tilgang til nok mat,

bolig og arbeid. Kulturelle rettigheter skal gi alle mulighet til å ta vare på og

1
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utvikle sin kultur gjennom utdanning og mulighet til å delta i kulturelle

fritidsaktiviteter.

Brudd på menneskerettighetene

De fleste land bryter noen av menneskerettighetene. Hvilke rettigheter som

brytes, og i hvilket omfang det skjer, varierer sterkt. I stater vi omtaler som

diktaturer, er brudd på de mest grunnleggende menneskerettighetene ikke

bare noe som er utbredt. Menneskerettsbruddene er her en helt nødvendig

forutsetning for at det politiske systemet skal opprettholdes. Diktaturer

kjennetegnes av at all politisk makt ligger hos én person, en liten gruppe

mennesker eller hos ett bestemt politisk parti. Hvis det blir rom for reell

opposisjon, det vil si partier og organisasjoner som arbeider for en annen

politikk enn det makthaverne står for, vil denne maktposisjonen bli utfordret.

Verken retten til å delta fritt i valg, ytringsfrihet eller forsamlingsfrihet kan

eksistere i et diktatur. I et diktatur brukes det ofte straffemetoder som i seg

selv utgjør grove brudd på menneskerettighetene, til å skremme folk fra å

organisere motstand mot diktaturet. I Nord-Korea, for eksempel, finnes det

brutale arbeidsleire der alle som på noen måte er kritiske til statens regler

eller ledelse, kan bli værende uten noen anelse om når, om noen gang, de vil

slippe ut. I Saudi-Arabia brukes henrettelse ved halshugging som straff for

opposisjon mot kongen, og pisking som straff for dem som bryter andre lover,

som for eksempel å flørte uten å være gift.

Selv om de groveste menneskerettighetsbruddene som regel blir utført av

diktaturer, har også Norge fått kritikk for å bryte menneskerettighetene.

Varetektsfengsling innebærer at man holdes fengslet før eller underveis i en

rettssak, det vil si at man sitter fengslet uten å være dømt. I Norge blir de

som sitter varetektsfengslet noen ganger holdt i isolasjon, det vil si at de ikke

får ha kontakt med noen andre, unntatt noen kortvarige besøk fra advokaten

sin. FNs menneskerettighetskomité mener at bruk av isolasjon ved

varetektsfengsling over flere uker, slik dette gjøres i Norge, er tortur.
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Norge har blant annet blitt kritisert for sin behandling av enslige, mindreårige

asylsøkere.

Et annet område som Norge har blitt kritisert for, er asylpolitikken. Norge

har signert FNs flyktningkonvensjon, som skal sikre at alle som er på flukt

fra uholdbare forhold i hjemlandet, skal få opphold i et annet land til det er

trygt å reise hjem. Selv om Norge har undertegnet denne konvensjonen, har

regjeringen flere ganger blitt beskyldt for brudd på menneskerettighetene

når det gjelder hjemsendelse av asylsøkere til områder som FN vurderer som

utrygge, og for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Rettsstat og maktfordeling

En viktig forutsetning for at et land skal kunne regnes som et demokrati, er

at det har en fungerende rettsstat. Det innebærer at man kun kan straffes

dersom det kan bevises at man har brutt en lov. Dette prinsippet regnes også

som en grunnleggende menneskerettighet, som blant annet er nedfelt i

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. I land som ikke er

fungerende rettsstater, kan lovene i landet i teorien tillate alle å ytre seg og

organisere seg. De som forsøker å organisere en opposisjon, kan imidlertid

bli arrestert uten grunn, tiltalt for forbrytelser de ikke har begått, eller

risikere å bli drept eller banket opp av andre, uten at politiet eller dommerne

forsøker å beskytte dem og straffe de ansvarlige.

Hvis de samme menneskene både lager lovene, har ansvar for å sette dem ut

i livet og i tillegg bestemmer om andre tolker og etterlever dem på riktig

måte, kan vi se for oss at det oppstår maktmisbruk. I demokratiske stater er

det derfor vanlig å organisere staten i tre deler: den lovgivende makten, som
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vedtar lovene, den utøvende makten, som styrer staten i det daglige, og den

dømmende makten, som straffer dem som bryter lovene. Tanken om at disse

tre delene av staten skal opptre uavhengig av hverandre, omtales som

maktfordelingsprinsippet. Som vi skal se senere i kapitlet, kan ulike

demokratiske stater ha ulike løsninger på om, og i så fall hvordan, den

lovgivende og den utøvende makten skal være uavhengige av hverandre.

En dømmende makt som er uavhengig av den lovgivende og den utøvende

politiske makten, er en forutsetning for at et land skal kunne fungere som en

rettsstat og dermed også som et demokrati. Dommere må ikke frykte å miste

jobben eller bli straffet på annen måte dersom de ikke dømmer på en slik

måte som de politiske lederne til enhver tid ønsker. De må følge lovene som

politiske organer har vedtatt, og dømme alle likt. De må ikke dømme dem

som tilhører opposisjonen, annerledes enn dem som støtter dem som har

makten. For å sikre at dommere er reelt uavhengige, blir de i motsetning til

de lovgivende og utøvende politiske organene ikke valgt av folket, men er

fast ansatte i staten.

Medborgerskap

Et demokratisk samfunn er altså bygd på at alle har like rettigheter. Men et

demokrati forutsetter også at innbyggerne er aktive deltakere i det sosiale og

det politiske samfunnet som de er en del av. Dette kaller vi medborgerskap.

Å være en medborger innebærer deltakelse i politikken og i arbeidslivet, men

også på andre arenaer i samfunnet, som ryddedugnad i barnehagen, å være

med på organiserte aktiviteter som kor eller fotball eller å ta turen ut til

grilling med naboen.

Medborgerskap er dermed noe mer enn bare å stemme ved valg eller skrive

et leserbrev til en avis – det handler om å være med i og føle seg som en del

av et samfunn. Om man ikke føler seg som en del av samfunnsfellesskapet,

kan det gi svekket tillit til for eksempel politikerne og domstolene, fordi
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man føler at disse ikke hører eller tar opp i seg de behovene man selv har.

Kontakten innad i samfunnet, mellom personer og familier med ulik

bakgrunn, blir dermed viktig.

Å delta på dugnad kan også være med på å gjøre deg til en del av det fellesskapet

medborgerskap bringer med seg.

For å oppnå medborgerskap må medlemmene i samfunnet ha det vi kan kalle

demokratisk kompetanse. Det betyr at de har tilegnet seg egenskaper som

de trenger for å delta i det demokratiske samfunnet. Dette kan dreie seg om

for eksempel å tenke kritisk for å skille sannhet fra løgn og å utøve

kildekritikk. Andre sentrale egenskaper kan være å kunne ytre sin egen

mening og argumentere for den på en saklig måte, å lytte til og bygge på

andres resonnementer for å skape en felles enighet eller en forståelse for hva

et problem er. Og til sist er det også sentralt at man støtter opp om

demokratiske verdier.

Vi ser dermed at å ha demokrati inneholder flere ulike nivåer:

Det ene er hvilke verdier som ligger til grunn for demokratiet.

Det andre er hvilken kompetanse innbyggerne i et demokrati trenger

for å være en del av, bevare og videreutvikle det demokratiske

samfunnet.

Det tredje er hvordan systemet i et demokratisk samfunn er organisert.

Direkte og indirekte demokrati

De demokratiske landene er ulikt organisert. Kanskje vet du at

folkeavstemninger er mye brukt i Sveits? Det gir et mer direkte demokrati
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enn det vi har i Norge, ved at folket i større grad direkte bestemmer hvordan

landet skal styres. Vi kan ha folkeavstemninger i Norge også, men det brukes

sjeldent for å avgjøre politiske spørsmål som gjelder hele landet. Forrige

folkeavstemning i Norge var om EU-medlemskap i 1994. I Sveits arrangeres

det folkeavstemning hvis minst 100 000 innbyggere skriver under på en

underskriftskampanje om en sak. Forslaget vil bli vedtatt hvis man i

folkeavstemningen får mer enn 50 prosent av befolkningen og kantonene

(delstatene) med seg. Dette har ført til at det har blitt arrangert

folkeavstemninger blant annet om økt veiavgift (nedstemt), seks ukers ferie

til alle (nedstemt), forbud mot bygging av minareter (vedtatt) og forbud mot

jetflybråk i turistområder (nedstemt).

Sakene som kommer opp, illustrerer hvorfor bruken av så mange

folkeavstemninger kan være problematisk: Det kan være ganske smale saker

som ikke angår hele befolkningen, og deltakelsen i folkeavstemningene i

Sveits er dermed ofte lavere enn ved valgene i Norge. I tillegg er det dyrt å

gjennomføre en folkeavstemning. Med dette som bakgrunn har de fleste

demokratiske land valgt å ha indirekte demokrati, hvor innbyggerne velger

representanter som styrer for dem.

Parlamentarisme

Når norske borgere går til stortingsvalg, stemmer vi på hvilke partier som

skal få fylle de 169 plassene på Stortinget. Men stortingsvalget handler like

mye om hvem som skal danne regjering. I Norge er det nemlig flertallet på

Stortinget som avgjør hvilke partier som får sitte i regjeringen. Rent praktisk

betyr det at den som får mer enn halvparten av de 169 representantene på

Stortinget til å foretrekke sitt regjeringsalternativ, får danne regjering.
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Figuren viser fordelingen av mandater på Stortinget i perioden 2017-2021.

Dette betyr likevel ikke at det eller de partiene som støtter en regjering, selv

må være en del av den. Det holder at flertallet på Stortinget foretrekker et

regjeringsalternativ framfor de mulige alternativene. Dette systemet, hvor

regjeringen er avhengig av Stortingets sammensetning, kaller vi

parlamentarisme.

En konsekvens av parlamentarismen er at stortingsflertallet også kan tvinge

en regjering til å gå av. Hvis noen av stortingsrepresentantene mener at

regjeringen eller et regjeringsmedlem har gjort en alvorlig feil, kan de

fremme et mistillitsforslag. Hvis forslaget får flertall i Stortinget, må

regjeringen eller regjeringsmedlemmet gå av.

På motsatt side kan regjeringen velge å stille kabinettspørsmål. Dette er et

slags ultimatum til Stortinget, hvor regjeringen sier at den vil gå av om den

ikke får flertall i Stortinget i en sak som den mener er svært viktig. Om ett

eller flere av partiene som i utgangspunktet ikke ønsker å støtte regjeringen i

denne viktige saken, heller ikke ønsker en ny regjering dominert av helt

andre partier, kan kabinettspørsmålet fungere som et pressmiddel for

regjeringen. Det kan også handle om at regjeringen ikke ønsker å ta ansvaret

for et stortingsvedtak som den er grunnleggende uenig i, og ved å stille

kabinettspørsmål tvinges de partiene som støtter vedtaket, til å ta ansvar for

det.

Regjeringen til Erna Solberg besto av flere partier, og er dermed en koalisjon. Etter at

FrP gikk ut, dannet Høyre, KrF og Venstre sammen en mindretallsregjering.
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Det kan også bli et regjeringsskifte dersom partiene som har samarbeidet om

å støtte regjeringen, blir uenige om en eller flere viktige saker slik at de ikke

lenger vil eller klarer å samarbeide. Da sier vi at regjeringen sprekker. Men

et regjeringsskifte skjer likevel oftest etter et stortingsvalg ved at andre

partier vinner valget. Praksis er da at statsministeren går til Kongen og

informerer om at han eller hun ønsker å gå av, og gir Kongen et råd om å

utnevne den personen det nye flertallet på Stortinget peker på til

statsminister. I motsetning til land som Saudi-Arabia, hvor kongen har makt

til å ta alle politiske beslutninger han ønsker å ta, skal kongen ikke ha noen

personlig makt i det politiske systemet Norge har i dag. Kongen følger derfor

alltid det rådet som den avgående statsministeren gir basert på

stortingsflertallet.

Hva gjør regjeringen?

Regjeringen har ansvaret for den daglige ledelsen av staten. Den kan bestå

av ett parti eller av flere partier som sammen danner en

koalisjonsregjering. Statsministeren er sjefen i regjeringen. Men det betyr

ikke at statsministeren selv legger nye togskinner eller skriver fagplaner for

de ulike skolefagene. Hvem er det da som gjør det? I tillegg til

statsministeren sitter det flere statsråder eller ministre i regjeringen.

Statsrådene har ansvaret for hvert sitt fagområde, og de er (oftest) ledere

for hvert sitt departement. Hvert departement består av en rekke ansatte,

og de arbeider med å utforme regjeringens politikk innenfor det fagområdet

som de er en del av. Utenriksministeren jobber dermed i

Utenriksdepartementet med utenrikspolitikk, mens helseministeren jobber i

Helsedepartementet sammen med de andre ansatte der med helsepolitikk.
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Det er ikke samferdselsministeren som selv bygger veier, men arbeidet organiseres

gjennom departementet.

Ministrene og deres nærmeste rådgivere som er på toppen og styrer

departementene, er det vi kaller politisk ansatte, som må gå av når andre

partier danner regjering. Det store flertallet av dem som jobber i

departementene med å utforme og gjennomføre konkret politikk, er det vi

kaller administrativt ansatte, og de beholder jobben uavhengig av hvilken

regjering som styrer.

Stortingets arbeid og stortingsmakt

En stor del av arbeidet for dem som sitter på Stortinget, handler om å følge

opp det som kommer fra regjeringen. Nye lovforslag er det som regel

regjeringen som arbeider fram, men det er Stortinget som vedtar dem, og i

prosessen fram mot et vedtak kan det bli gjort endringer i regjeringens

forslag. Det er også regjeringen som utarbeider forslag til statsbudsjett, selv

om det kan skje store endringer i det når det behandles i Stortinget. Det

gjelder særlig dersom regjeringen er en mindretallsregjering. En

mindretallsregjering betyr at regjeringen består av partier som bare har

under halvparten av de 169 mandatene på Stortinget. Da må ett eller flere av

opposisjonspartiene være med på å støtte budsjettet, og disse partiene vil

alltid kreve å få inn en del av sin politikk i budsjettet før de kan stemme for

det. En mindretallsregjering vil dermed være avhengig av å snakke og

forhandle med de andre partiene på Stortinget for å få igjennom sin politikk.

En flertallsregjering, derimot, har til sammen mer enn halvparten av

mandatene på Stortinget.
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Lokaldemokrati

Det er et demokratisk prinsipp at beslutninger bør tas så nær den det gjelder

som mulig. Staten har derfor overført, eller delegert, ansvaret for en rekke

oppgaver og beslutninger som ikke gjelder hele landet, til kommuner og

fylkeskommuner. Den nærheten lokalpolitikken gir mellom velgere, politikere

og aktuelle saker, kan gjøre at det føles lettere å greie å påvirke politikken.

Det kan også være lavere terskel for å kontakte en lokal politiker enn å møte

opp på Stortinget eller kontakte et medlem av regjeringen. Det samme

gjelder for sjansen til selv å delta i politikken. Med et mindre område og

færre mennesker vil sjansen for selv å kunne nå opp til en posisjon hvor man

kan være med og arbeide politisk, også bli relativt mye større.

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

POLITIKK ‐

OMRÅDE

KOMMUNEN FYLK ‐

ESKOMMUNEN

STATEN

HELSE OG

OMSORG

> Legevakt,

allmennhelse ‐

tjeneste, pleie av

hjelpetrengende

> Psykisk helsevern

> Barnevern

> Distriktstannlege > Sykehus

> Psykiatri- og

rusomsorgsinstitusjoner

> Barnevernsinstitusjoner

UTDANNING OG

KULTUR

> Grunnskole,

barnehager

> Lokalbibliotek

> Svømme- og

idrettsanlegg og

parker

> Fritidsklubber,

kinoer og

kulturhus

> Videregående

skole

> Fylkesbibliotek

> Universitet og

høyskoler,

forskningsmidler

> Riksarkivet

> Nasjonalbiblioteket

> Fordeling av

tippemidler og

kulturstøtte

> NRK, teatre, opera,

ballett

INFRASTRUKTUR
> Vann- og

kloakknett,

avfallshåndtering

> Kommunale veier

> Gang- og

sykkelstier

> Fylkesveier

> Buss- og T-

baneruter

> Strøm-, post-, tele- og

kringkastingsnett

> Riksveier

> Jernbane og flyplasser

ARBEID OG

INNTEKT (NAV)

> Sosialstøtte
 

> Arbeidsformidling

> Dagpenger og

trygdeutbetalinger



NÆRINGS- OG

AREALPOLITIKK

> Reguleringsplaner > Regional

samordning

> Fordeling av

tiltaksmidler

> Miljøverntilsyn

> Fordeling av

næringsstøtte

SAMFUNNSSIKK ‐

ERHET

> Brann og redning
 

> Forsvaret

> Sivilforsvaret

> Politiet

> Domstolene

Med tre styringsnivåer er det ikke alltid så lett å vite hvem som har ansvaret for de

ulike offentlige oppgavene. Denne tabellen viser fordelingen av noen av de viktigste

områdene.

Det kommuner og fylkeskommuner får bestemme selv, er imidlertid kun

spørsmål som i utgangspunktet ligger under den utøvende makten,

regjeringen. Lovene som Stortinget vedtar, gjelder likt for hele landet, og

domstolene som skal dømme etter disse lovene, er også statlige, selv om det

finnes flere domstoler spredt ut over landet.

Tabellen på forrige side gir en oversikt over hvordan ulike oppgaver er

fordelt mellom de tre styringsnivåene: staten, fylkeskommunen og

kommunen. Det som avgjør hvor ansvaret er plassert, er gjerne om det

trengs lokalkunnskap eller bred ekspertise for å løse oppgaven best mulig,

hvor mange innbyggere den gjelder, og hvor god økonomi som trengs.

For å ta stilling til de spørsmålene som staten har delegert til kommunene og

fylkeskommunene, har disse sine egne folkevalgte organer. Kommunene har

hvert sitt kommunestyre eller bystyre. Og fylkeskommunene har fylkesting. I

motsetning til stortingsrepresentantene er de færreste av

kommunestyrerepresentantene heltidspolitikere. Som det folket de skal

representere, har de ulike jobber. I kommunene og fylkeskommunene

arbeider det også en rekke administrativt ansatte som ikke er folkevalgte,

som har ansvar for å gjennomføre de vedtakene som politikerne gjør.

Formannskapsmodellen

De fleste av landets kommuner og fylkeskommuner er styrt etter

formannskapsmodellen. Den ser slik ut:
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1/4 av representantene (minst 5) i kommunestyret velges ut til formannskapet.

Formannskapet forbereder sakene som skal tas opp i kommunestyret, og har

ansvar for at vedtakene settes ut i livet. Det politiske arbeidet ledes av en

ordfører. Kommuner som bruker formannskapsmodellen, har også en ansatt

rådmann som har ansvaret for den daglige driften av kommunen.

I de to største byene i Norge, Bergen og Oslo, omtales kommunestyret i

stedet som bystyre. I Oslo, som både er en kommune og et fylke, har bystyret

ansvaret for oppgavene som ligger både til kommunen og fylkeskommunen.

Oslo og Bergen har verken formannskap eller rådmann. Her forbereder i

stedet et byråd saker til bystyret og har ansvar for den daglige driften av

kommunen. Byrådet dannes av ett eller flere partier som har støtte hos et

flertall i bystyret, på samme måte som regjeringen må ha støtte i Stortinget.

I tillegg til det lokale selvstyret i kommunestyrer og fylkesting har Norge i

hvert fylke en fylkesmann. Han eller hun er ikke folkevalgt, men er utpekt

av regjeringen for å passe på at Stortingets og regjeringens vedtak og

retningslinjer følges opp.
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Sametinget er samenes øverste organ i Norge. Her fra den årlige åpningen av

Sametinget i 2017.

Sametinget

I et demokrati er det en sentral verdi at alle skal ha medbestemmelsesrett.

Det betyr at alle skal kunne være med på å påvirke beslutninger som gjelder

dem selv eller den gruppa de er en del av. Samene har en særstilling som

minoritet i Norge på grunn av statusen de har som urfolk. Dette gir samene

en rekke rettigheter som Norge har anerkjent ved å undertegne FNs

urfolkskonvensjon. Samene har sin egen folkevalgte forsamling, kalt

Sametinget, som har en rådgivende funksjon overfor Stortinget. De 39

representantene kan ta opp alle saker de mener er viktige for den samiske

befolkningen.

I hovedsak arbeider Sametinget på to områder. Det første er bevaring av de

samiske språkene og den samiske kulturen ved å gi tilskudd til læremidler på

samisk. Det andre er å opprettholde de samfunnsmessige rettighetene

samene som urfolk har krav på, for eksempel ved å arbeide for at samene

skal få beholde sine tradisjonelle land- og vannområder.

Det gjennomføres valg til Sametinget hvert fjerde år. For å kunne stemme må

du stå i samemanntallet og være fylt 18 år. Visse krav må oppfylles for å bli

oppført i samemanntallet. For det første må du oppfatte deg selv som same. I

tillegg må enten du, dine foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre ha et av

de samiske språkene som førstespråk. Du kan også stå i samemanntallet hvis

en av disse slektningene står eller har stått der.
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Valgsystem: forholdstallsvalg

I Norge er det valg til Stortinget hvert fjerde år, og det samme gjelder for

både fylkesting og kommunestyrer. Disse er lagt slik at det er valg

annethvert år. For å kunne stemme ved et stortingsvalg må du fylle 18 i løpet

av valgåret og være norsk statsborger. Ved kommune- og fylkestingsvalgene

kan også innvandrere uten norsk statsborgerskap stemme hvis de har bodd i

landet i minst tre år.

Valgsystemet i Norge kalles forholdstallsvalg eller proporsjonalvalg. Ved

et stortingsvalg utgjør fylkene valgkretser, og hvert fylke sender et visst

antall representanter til Stortinget. I perioden 2017–2021 har for eksempel

Rogaland fylke 13 representanter på Stortinget. Disse ble fordelt mellom

partiene ut fra hvor stor andel av stemmene partiene fikk i Rogaland ved

valget i 2017. Siden KrF fikk 8,4 prosent av stemmene i Rogaland, skulle

dette partiet ha litt under 1/10 av de 13 representantene som skulle sendes

til Stortinget. Dette betydde i praksis at KrF i Rogaland fikk sende én

representant for denne perioden.

Fylkesvis fordeling av mandatene på Stortinget. Etter fylkesreformen i 2020 vil disse

tallene endre seg.

Samtidig finnes det noe som kalles utjevningsmandater. Disse blir fordelt

mellom partiene ut fra prinsippet om at det antallet mandater hvert parti skal

ha på Stortinget fra alle fylker, til sammen skal være omtrent proporsjonalt

med velgeroppslutningen i Norge som helhet. Partier som får under fire

prosent av det totale stemmeantallet, får ikke være med på utdelingen av

disse utjevningsmandatene. Dette kaller vi sperregrensen. Disse partiene kan
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likevel komme inn på Stortinget fra fylker der partiet har gjort det særlig

bra. I 2017 fikk både Rødt og Miljøpartiet De Grønne rundt seks prosent av

stemmene i Oslo, og dermed hver sin stortingsrepresentant fra fylket, selv

om partiene fikk mindre enn fire prosent av stemmene i Norge som helhet og

derfor ingen utjevningsmandater.

Hvem som blir valgt fra de ulike partiene, avhenger av hvem som står øverst

på partilistene. Hovedregelen er at hvis et parti får inn tre personer i

kommunestyret, så er det de tre øverste fra partiets liste som kommer inn.

Det er medlemmene i partiene som bestemmer hvem som skal stå på hvilke

plasser på partilistene. Den som ikke er partimedlem, har dermed liten

mulighet til å påvirke hvem som skal stille til valg for partiene. Ved lokalvalg

kan likevel også de som ikke er partimedlemmer påvirke personvalget

gjennom å gi personstemmer. Det vil si at du kan gi en ekstra stemme til en

kandidat som står på valglista til partiet du stemmer på, ved å sette et kryss

ved navnet. Dette kalles å kumulere. I kommunestyrevalg er det også

anledning til å gi slengere, som betyr at du kan føre opp navn fra andre

partiers lister.

Sammenligning: Slik styres USA

I likhet med Norge har USA et politisk system som er basert på at folket

velger politikerne som styrer landet. Men måten dette er organisert på, er

ganske annerledes enn i Norge. Hos oss har vi parlamentarisme, som betyr

at det er flertallet på Stortinget som bestemmer hvem som skal sitte i

regjeringen, og dermed være utøvende makt. Slik er det ikke i USA. Et av de

mest sentrale prinsippene i den amerikanske grunnloven er at makten skal

være tydelig adskilt mellom de ulike delene av staten.
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Det er presidentvalg i USA hvert fjerde år. President Trump ble valgt til president i

2017. Han sitter for det republikanske partiet.

Kongressen velges i et annet valg, uavhengig av presidentvalget. Medlemmene i

Senatet velges for seks år, mens medlemmene i Representantenes hus velges for to år

av gangen.

Presidenten i USA blir ofte omtalt som «verdens mektigste person», og er

den som leder regjeringen, den utøvende makten. Presidenten velges i ett

valg, mens Kongressen (som tilsvarer Stortinget) velges i et annet valg.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term178


Presidenten er i utgangspunktet ikke avhengig av å ha støtte hos et flertall i

Kongressen for å bli sittende. Dette er altså annerledes enn i Norge, hvor

stortingsvalget også avgjør hvem som sitter i regjeringen.

Makt- og ansvarsfordeling

Kongressen i USA har, på samme måte som Stortinget i Norge, ansvaret for å

vedta lover, mens presidenten, på samme måte som regjeringen i Norge, har

som oppgave å sette disse ut i livet. Men der forholdet mellom disse to

delene av staten i Norge er basert på at Stortinget bestemmer over

regjeringen, er systemet i USA basert på det man på engelsk kaller «checks

and balances». Dette finnes det ikke noe helt dekkende begrep for på norsk.

Men poenget i systemet er at Kongressen og presidenten er tydelig adskilt

fra hverandre, og at de har ulike maktmidler som de kan bruke for å «sjekke»

eller kontrollere hverandre.

Representantenes Hus og Senatet

I Norge har vi én stor lovgivende forsamling, Stortinget. Hvis flertallet på

Stortinget vedtar en lov eller et statsbudsjett, er det et gyldig vedtak. Selv

om kommunene og fylkene har egne oppgaver, må alle følge de samme

lovene. Den lovgivende forsamlingen i USA, Kongressen, er derimot delt i to

deler eller kamre: Senatet og Representantenes hus. De er valgt på hver sin

måte, og begge kamrene må vedta den samme loven og det samme

statsbudsjettet for at det skal være et gyldig vedtak fra Kongressen.

Representantenes hus består av 435 representanter som er valgt fra hver

sin valgkrets. Det betyr at hele USA er delt inn i 435 områder, som alle er

omtrent like store i innbyggertall. De varierer dermed i geografisk størrelse

ut fra hvor tett befolket et område er. Det sendes for eksempel 53

representanter fra den mest folkerike delstaten, California, mens en

folkefattig delstat som Alaska bare sender én. I Senatet er derimot alle de

50 delstatene representert med to senatorer hver. De folkefattige delstatene

har dermed mye mer makt i Senatet enn i Representantenes hus.

Både maktfordelingen med «checks and balances» mellom presidenten og

Kongressen og inndelingen av Kongressen i Representantenes hus og

Senatet gjør at det er langt vanskeligere å få ting vedtatt i USA enn i Norge.

Det var også et mål for dem som skapte grunnloven i USA, fordi de i

utgangspunktet ikke ønsket en stat som griper så sterkt inn i

enkeltmenneskenes liv som det velferdsstaten i Norge gjør.

Delstatene i USA har stor makt til å styre seg selv på svært mange områder.

Skolesystemet er for eksempel ulikt i de ulike delstatene.
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Føderalisme

Også i USA finnes det kommuner, counties, som har lokalt selvstyre

tilsvarende det norske kommuner har. Men mellom kommunene og de

sentrale myndighetene har USA også et annet styringsnivå som vi ikke har

noen parallell til i Norge, nemlig delstatene. Delstatene har stor grad av

selvstyre. Prinsippet om at land består av flere delstater med sin egen

lovgivning på flere områder kalles føderalisme. Det har vi ikke i Norge: Selv

om fylkeskommunene og kommunene selv regulerer og organiserer en rekke

områder, har de ikke helt egne systemer og lover som er forskjellige i ulike

deler av landet.

Mens all utenrikspolitikk styres av den sentrale føderalstaten, har de ulike

delstatene i USA ansvar for for eksempel sosialpolitikk, straffelovgivning,

våpenlovgivning og skolepolitikk. Det er forklaringen på at mens noen

delstater praktiserer strenge regler for våpenkjøp for innbyggerne, er andre

delstater svært liberale, og at man i noen delstater praktiserer dødsstraff,

mens man i andre delstater ikke gjør det. Dette er områder som er definert

som delstatenes ansvar, og det er dermed delstatspolitikerne som avgjør

hvordan disse områdene skal styres. Hvilke områder delstatene bestemmer

selv, er klarlagt i den amerikanske grunnloven.

Valgsystem: First past the post

Også valgsystemet i USA er ulikt organisert i forhold til hva vi er vant til. De

aller fleste valg i USA gjennomføres i tråd med et valgsystem som kalles

First past the post, eller på norsk omtrent «Førstemann til mål». Dette er
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en motsetning til i Norge, hvor vi har forholdstallsvalg, slik du kan lese om

på side 57.

Valgsystemet i USA leder velgerne mot et topartisystem der de stemmer på

det av de to største partiene de er minst uenige med, i stedet for å velge det

partiet blant alle alternativene som de er mest enige med, slik det er greit å

gjøre i et land med forholdstallsvalg. Resultatet er da også at det er to

partier som helt dominerer politikken i USA, selv om det i teorien finnes

veldig mange partier å velge mellom.

EU – et overnasjonalt demokrati

EU er en forkortelse for Den europeiske union. Utgangspunktet for EU er at

medlemslandene deler et felles indre marked hvor bedriftene skal kunne

konkurrere fritt, uavhengig av landegrensene. Grunnprinsippet i de indre

markedet er de fire frihetene: fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og

arbeidskraft. Dette innebærer at all toll mellom medlemslandene er fjernet.

Toll er en avgift du må betale når en vare passerer en landegrense, noe som

gjør at varer som er importert, altså kjøpt fra en produsent i utlandet, blir

dyrere enn varer produsert i eget land. Det er heller ikke lov å hindre fri

konkurranse ved å ha ulike regler i de ulike medlemslandene for hvordan

varer skal produseres, eller hva som skal til for å kunne tilby en tjeneste.

EU vedtar en rekke direktiver som pålegger medlemslandene å sørge for at

lover og regler som kan påvirke konkurransen, blir like i hele EU. Et direktiv

er en beskrivelse eller retningslinje for hva og hvordan noe skal gjøres. Når

EU har vedtatt et direktiv, er det medlemslandene som er ansvarlig for å

innføre det, det vil si å endre sine egne lover og regler slik at de stemmer

med det som står i direktivet. EU har slik for eksempel satt mål for hvilke

tilsetningsstoffer det er lov å bruke i matvarer, hvilke opplysninger selskaper

har lov å lagre om innbyggerne i EU, og hvilke regler som skal gjelde for

bruk av innleide vikarer.
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Brexit: Storbritannia vedtok, gjennom en folkeavstemning i 2016, som første

medlemsland i EU å forlate unionen.

I tillegg til å vedta direktiver som gjør at medlemslandene får like lover, har

EU også felles politikk på en rekke andre områder som har med økonomi og

konkurranse å gjøre. EU har blant annet felles landbrukspolitikk og

fiskeripolitikk, felles handelspolitikk overfor land utenfor unionen og felles

energi- og miljøpolitikk. Flertallet av medlemslandene har også en felles

valuta, euroen, og for å kunne ha dette har disse landene også bundet seg til

felles regler for hvor stort underskudd landene kan ha på statsbudsjettene

sine. EU utvikler seg også i retning av at også mer av politikken som ikke har

direkte med produksjon, handel og konkurranse å gjøre, blir felles. Blant

annet søker EU å utvikle en felles utenriks- og forsvarspolitikk.

Det er EUs felles politiske organer som vedtar direktiver og utformer EUs

felles politikk på ulike områder. EU er dermed det vi kaller en overnasjonal

organisasjon. Det innebærer at medlemslandene har gitt EU makt til å

bestemme politikken på flere områder, og at EU kan ta beslutninger uten at

alle medlemslandene nødvendigvis er enige.

Organisering av EU

Politikken i EU drives framover av Det europeiske råd, som består av

statsministrene i alle EU-landene. Rådet ledes av en president som rådet

velger for en periode på to og et halvt år. Presidenten representerer EUs

felles utenrikspolitikk på internasjonale toppmøter. Ved siden av
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statsministrene er også presidenten i Europakommisjonen medlem i Det

europeiske råd.

Europakommisjonen har ansvaret for den daglige driften av EU på samme

måte som regjeringen i et land. Alle forslag til nye direktiver blir forberedt

her, og det samme gjelder forslag til EUs felles budsjett og fordeling av

fiskekvoter. Hvert av de store EU-landene har to medlemmer i kommisjonen,

de mellomstore har ett hver, mens de minste har ett kommisjonsmedlem som

går på rundgang. Medlemmene utnevnes av regjeringene i hvert av

medlemslandene. Etter at de er utnevnt, er ikke jobben deres å arbeide for

sitt eget lands interesser, men å jobbe i et fellesskap for hele EUs interesser.

Mens regjeringen i Norge må få vedtatt nye lover og statsbudsjett i

Stortinget, må EU-kommisjonen få vedtatt nye direktiver og EU-budsjettet

både i Rådet for Den europeiske union og i Europaparlamentet. Først

når begge disse har vedtatt det samme, er det vedtatt.

Rådet for Den europeiske union består av én minister fra hvert EU-land.

Hvilken minister som møter, avhenger av hva som skal diskuteres. Hvis for

eksempel jordbruk er tema, er det landenes landbruksministre som stiller.

Når rådet stemmer, må minst 55 prosent av landene (15 av 27 land) stemme

for, og disse landene må samlet representere minst 65 prosent av

innbyggertallet i EU.

EU-parlamentet er derimot valgt direkte av innbyggerne i EU. Hvert land

har et antall representanter som er omtrent proporsjonalt med antallet

mennesker i landet, men det gir de mindre landene flere enn innbyggertallet

skulle tilsi. Representantene velges i et eget EU-parlamentsvalg og sitter

sammen og stemmer i partigrupper på tvers av landegrensene. EU-

parlamentets valgsystem er proporsjonalt, slik vi har i valg i Norge.

EU-strid i Norge

Det norske folket sa i 1972 og i 1994 nei til EU-medlemskap i

folkeavstemning. Også i dag viser meningsmålinger at flertallet ville stemt

nei hvis det hadde kommet en tredje folkeavstemning om EU-medlemskap.

Hovedargumenter mot medlemskap har vært at medlemslandene mister sin

suverenitet, altså muligheten til å styre seg selv, når så mange beslutninger

tas i EU, og at mulighetene for vanlige folk til å påvirke politikken svekkes

når de som bestemmer er lenger unna. EU-motstandere har også

argumentert for at det at EU opptrer som en blokk, bidrar til å skape økt

konflikt med land utenfor EU, og at EUs mål om økt handel gir mer transport

og dermed økte utslipp av klimagasser.

Tilhengerne av EU argumenterer for at unionen har bidratt til å opprettholde

fred, og at EUs krav om at medlemsland må ha demokratiske valg, være en
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fungerende rettsstat og ikke bruke dødsstraff, har bidratt til at flere

overholder de grunnleggende menneskerettighetene. De legger også vekt på

at felles regler er nødvendig for å løse felles problemer, som klimaendringer.



Norge har sagt nei til EU-medlemsskap to ganger. Her fra 1994.

EØS

Selv om Norge har sagt nei til medlemskap, er vi i dag likevel nær knyttet til

EU gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, EØS. Avtalen

innebærer at Norge, sammen med Island og Liechtenstein, er en del av EUs

indre marked på de fleste områder. Unntaket er fiske og landbruk. Her har vi

både toll på import og en egen politikk for styring av ressursene.

EØS-avtalen forutsetter at Stortinget vedtar eller endrer norske lover dersom

disse ikke er i tråd med de direktivene EU har vedtatt, og som gjelder for de

delene av det indre markedet som EØS-avtalen dekker. I motsetning til EU-

land kan Norge likevel melde fra til EU at vi ikke ønsker å gjøre et direktiv til

en del av lovverket vårt. Dette heter reservasjonsretten. Skjer det, kan EU

svare med å si at det området som direktivet gjelder for, ikke lenger omfattes

av EØS-avtalen, og at norske bedrifter dermed heller ikke har tilgang til EUs

indre marked på dette området. Norge har derfor bare brukt

reservasjonsretten én gang, og reservasjonen gjaldt da kun en kort periode,

før en ny norsk regjering valgte å innføre det direktivet Norge hadde

reservert seg mot.

Også EØS-avtalen har vakt politisk strid i Norge, selv om det var et stort

flertall på Stortinget som stemte for avtalen da den ble vedtatt i 1993.

Senterpartiet, SV og Rødt er motstandere av avtalen, mens alle de andre

partiene på Stortinget er for. Mye av striden handler om hvordan den frie

arbeidsinnvandringen fungerer i arbeidslivet i Norge. Dette kommer vi

tilbake til i kapittel 5.

SAMMENDRAG: Kapittel 2

> Ideen om menneskerettigheter, at alle mennesker, uavhengig av kjønn, hudfarge og

bakgrunn, har krav på noen grunnleggende rettighetene fordi de er mennesker, har

utviklet seg over lang tid ved at undertrykte grupper har kjempet rettighetene fram. De

er i dag nedskrevet i konvensjoner – avtaler som de fleste land har forpliktet seg til å

følge.

> I diktaturer brytes menneskerettighetene systematisk. Demokratier har derimot en

rettsstat hvor domstolene er uavhengige av de politiske myndighetene.

> Demokrati betyr styre av folket, og forutsetter at folket får avgjøre politiske spørsmål

gjennom å velge sine representanter, eller gjennom folkeavstemninger. Men demokrati

forutsetter også aktive medborgere som støtter demokratiske verdier, har respekt for
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andres meninger og minoriteters og urfolks rettigheter, og som har kunnskap og

engasjement til å delta aktivt i samfunnet.

> Norge har parlamentarisme, som betyr at regjeringen som styrer landet må ha støtte i

det folkevalgte Stortinget. I USA er den politiske makten derimot delt mellom

presidenten, som er valgt i et eget valg og som selv utnevner regjering, og Kongressen,

som vedtar lover og statsbudsjett. De ulike delstatene kan også vedta egne lover, i

motsetning til norske kommuner og fylker som har begrenset selvstyre.

> Den europeiske Union – EU, er en overnasjonal organisasjon som kan pålegge

medlemslandene å innføre eller endre lover gjennom direktiver. Direktivene skal sikre fri

bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft i et felles indre marked. Unntatt

for fisk og landbruk er Norge del av det indre markedet gjennom EØS-avtalen, og må

følge EUs direktiver på alle områder EØS-avtalen gjelder for.

OPPGAVER

REPETER OG REDEGJØR

1. Hva er grunnideen i menneskerettighetene? Hvilke historiske samfunn og hendelser

har bidratt til at ideen om menneskerettigheter har vokst fram?

2. Hva er forskjellen på Norge og Saudi-Arabia og Nord-Korea når det gjelder hva man

kan bli fengslet for?

3. Hva er forskjellen på Norge og Sveits når det gjelder bruk av folkeavstemninger?

4. Hva er forskjellen på Norge og Saudi-Arabia når det gjelder hva slags makt kongen

har?

5. Definer følgende begreper: Parlamentarisme, koalisjonsregjering,

mindretallsregjering, mistillitsforslag, kabinettspørsmål og forholdstallsvalg.

6. Hvilke oppgaver har rådmannen og formannskapet? Hvem har overtatt rådmannens

og formannskapets oppgaver i Oslo og Bergen?

7. Hvilke oppgaver har Sametinget?

8. Hva er forskjellen på Norge og USA når det gjelder

a. Hvordan medlemmene av Stortinget og Kongressen velges

b. Hvordan statsministeren og presidenten utpekes

c. Hvor mye makt fylkene og delstatene har

9. Hva er EUs fire friheter?

10. Hvem vedtar EUs direktiver, og hvorfor kan disse påvirke politikken i Norge?

DISKUTER OG REFLEKTER

11. Diskuter i grupper. Er dere enige i følgende beskrivelser av hva som kjennetegner en

god medborger?



a. Vil alltid vise respekt for den som har vektlagt andre hensyn, har andre verdier og

andre standpunkter til politiske konfliktspørsmål enn seg selv.

b. Er enig i at demokrati alltid er den beste styreformen og at alle land må innfri alle

menneskerettighetene.

c. Vil aldri være opptatt av å fremme egne interesser, men heller la andre bestemme

for å unngå unødvendig konflikt i samfunnet.

d. Vil ta ansvar for å sette seg inn i sannsynlige utfall av ulike politiske valg i viktige

stridsspørsmål før et valg, også der virkningene er sammensatte.

e. Vil alltid stemme i alle valg hvor dette er mulig.

f. Vil ikke velte alt ansvar over på andre, men er med på å ta sitt ansvar for

nærmiljøet, landet og verden.

12. Studer tabellen side 54 og les grundig sidene om lokaldemokrati s. 54–55. Tenk deg

at regjeringen foreslår å endre den oppgavefordelingen som ligger der nå.

a. Hvilke av oppgavene som er kommunale i dag er aller minst egnet for å bli

overtatt av staten?

b. Er det noen statlige oppgaver du tenker kunne blitt overtatt av fylkeskommunene?

c. Hvis fylkeskommunen ble nedlagt: Syns du kommunene eller staten burde overta

fylkeskommunens viktigste oppgaver?

13. Diskutere de følgende påstandene, enten i grupper eller i par. Lån gjerne argumenter

fra ungdomspartienes kommentarer på side 77.

a. En vanlig norsk innbygger har for liten innflytelse på politiske beslutninger.

b. Finnmarksloven ivaretar samenes rettigheter som urfolk i Norge på en god måte.

c. Norge bør melde seg inn i EU.

14. Hvilke av disse menneskerettighetene fra FNs konvensjon om politiske og sivile

rettigheter er de viktigste i et demokrati? Jobb i grupper, og ranger fra øverst til

nederst. Begrunn deretter valgene deres for de andre gruppene.

Artikkel 1: at befolkningen i et land har rett til å styre landet og kontrollere

naturressursene i landet

Artikkel 2: at alle innbyggerne har like rettigheter uavhengig av hudfarge, kjønn,

språk og religion

Artikkel 14: at ingen skal kunne fengsles over lengre tid uten å være dømt for en

forbrytelse i en rettssak der den dømte har hatt rett til å forsvare seg og ha en

forsvarer

Artikkel 18: at alle har rett til å gi barna sine opplæring i egen religiøs tro eller livssyn

Artikkel 19: at alle skal ha rett til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker

av alle slag.

Artikkel 20: at det skal være forbudt å drive propaganda for krig og forbudt å spre

hat mot bestemte befolkningsgrupper basert på hudfarge, språk eller religion
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UTFORSK KILDER

15. Hent informasjon om hvilke menneskerettigheter Norge har fått kritikk fra FN for ikke

å innfri, og årsaken til dette på FN-sambandets temaside «Norge og

menneskerettighetene» (https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-

menneskerettighetene). Velg en av problemstillingene FN kritiserer Norge for og skriv

en drøftende tekst hvor du vurderer om og i så fall hvordan Norge bør endre

politikken vi fører på området. Søk også etter kilder som er kritisk til FNs kritikk av

Norge i dette arbeidet.

16. Tverrfaglig (Engelsk) Del klassen i grupper på tre. Hver gruppe får tildelt hvert sitt

land fra ulike deler av verden og gir en presentasjon for resten av klassen av i hvilken

grad og på hvilke måter Amnesty International mener at grunnleggende

menneskerettigheter blir brutt i landet. Bruk nettsidene

https://www.amnesty.org/en/countries/ som kilde. Lærer velger om presentasjonen

skal holdes på engelsk eller norsk.

17. Velg et annet land enn de to som er presentert i dette kapittelet. Dere skal finne

informasjon om det politiske systemet, og sammenligne dette med det norske

og/eller amerikanske. Resultatet skal vises som en veggavis, en digital presentasjon

eller et foredrag.

DELTA!

18. Se filmen Til Ungdommen fra 2012.

a. Diskuter i grupper: Hvilke begrunnelser gir ungdommene for sitt politiske

engasjement? 

På hvilke måter forsøker de å forsvare demokratiet?

b. Gjør som ungdommene i filmen! Tenk gjennom hvilket politisk stridsspørsmål som

betyr aller mest for deg. Undersøk hvilke av partiene som er enige med deg, og

meld deg inn i ungdomsorganisasjonen til ett av dem, gjerne et som er enig med

deg i andre spørsmål også.

FORDYPNINGSTEKSTER: Demokrati!

 Demokratiets utfordringer

«Skyt de kriminelle på stedet!»

I 2016 ble Rodrigo Duterte valgt til president på Filippinene. Før Duterte ble

valgt, hadde politikerne hatt bakgrunn fra den rikeste og høyest utdannede

delen av befolkningen, det vi kan kalle eliten. De hadde i stor grad styrt uten

å bry seg så mye om de problemene som det fattige flertallet slet med.

Duterte, som selv har en enkel bakgrunn, lovte å sette det fattige flertallets
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ønsker først. Aller øverst på lista over gjøremål var å forsøke å gjøre noe med

kriminalitet knyttet til kjøp og salg av narkotika. I valgkampen skrøt Duterte

av at han selv hadde skutt og drept tre narkoselgere i sin tid som ordfører.

Dersom man skal ta Dutertes uttalelser bokstavelig, betyr det at han selv er

kriminell. Han skulle vært stilt for retten og fengslet – ikke blitt president.

Etter at han ble president, har hundrevis av antatte narkoselgere og

misbrukere blitt myrdet av ukjente gjerningsmenn. Mistankene går sterkt i

retning av grupper innad i politiet. Frykten for å bli drept har ført til at

mange misbrukere har ønsket behandling for rusmisbruk, og den generelle

kriminaliteten har gått ned.

Duterte har beholdt sin popularitet i folket. Men hva kan skje med

demokratiet etter hvert når rettsstaten ikke lenger gjelder? Bør ikke ledere

som setter rettsstatens prinsipper til side, bli avsatt og arrestert?

De militære griper inn

Etter flere uker med store demonstrasjoner og kaos grep generalene i

Thailand i 2014 inn og avsatte statsminister Yingluck Shinawatra.

Shinawatras parti hadde vunnet valget i 2011, med sterk støtte fra bøndene i

den fattige og folkerike nordøstlige delen av Thailand. De som hadde

demonstrert mot statsministeren før hun ble avsatt, var i stor grad folk med

utdanning og høyere inntekt i hovedstaden Bangkok og turiststedene lenger

sør i landet. De mente at Shinawatra i praksis hadde kjøpt stemmer fra

risbøndene, fordi hun hadde gitt dem store summer fra statskassa i

pengestøtte. De mente derfor at hun og partiet hennes var skyldige i

korrupsjon. Den samme politikken hadde broren til Yingluck, Thaksin

Shinawatra, stått for da han ble valgt til statsminister noen år tidligere. Også

han var blitt avsatt og måtte flykte fra landet for ikke å bli arrestert.

I Thailand kan altså valgte politikere bli avsatt dersom de blir mistenkt for en

forbrytelse, som for eksempel korrupsjon. Men er det å bruke statens penger

på å hjelpe fattige bønder korrupsjon? Etter at de militære tok over, har

ressursene som tidligere gikk til risbøndene i nord, igjen blitt brukt på veier

og andre utviklingsprosjekter i den fra før mest utviklede sørlige delen av

landet. Kan vi si at eliten i Thailand har misbrukt anklagene om korrupsjon til

å innføre en politikk som i stedet tjener deres interesser? Hvem skal kunne

fjerne en valgt politisk leder? Er det problematisk at dommere og generaler,

som selv tilhører en utdannet og rik elite, gjør det? Hvilke konsekvenser kan

det ha?

Hvem sine menneskerettigheter?

Sommeren 2017 marsjerte en høyreekstrem gruppe i Kristiansands gater.

Når det blir gitt tillatelse til at grupper som har et ekstremt negativt syn på

for eksempel jøder og muslimer, kan holde torgmøter eller marsjere i gatene,



vil antirasister ofte organisere motdemonstrasjoner. Dette kan føre til

slagsmål mellom de demonstrerende gruppene eller mellom

motdemonstranter og politiet. I tillegg til at selve demonstrasjonene kan

oppfattes som truende, er det et spørsmål om hvorvidt hatgrupper skal

beskyttes av demokratiets spilleregler.

I Thailand ble statsminister Shinawatra beskyldt for å kjøpe stemmer fra risbønder,

fordi de fikk store summer i statsstøtte for å drive landbruk.

Ytringsfriheten er en menneskerett, nedfelt i artikkel 19 i FNs konvensjon om

sivile og politiske rettigheter. Men ytringsfriheten er ikke absolutt, for i

artikkel 20 i den samme konvensjonen slås det fast at krigspropaganda og

rasisme er forbudt.

I Norges lover finnes det ikke noe forbud mot krigspropaganda. Vi har

derimot en rasismeparagraf som sier at det er forbudt å spre hat mot

bestemte folkegrupper. Men hvor går grensene mellom det som må få være

del av den politiske debatten, og det som er spredning av hat mot

befolkningsgrupper?

Medienes makt og kampen om sannheten

Papiraviser, nettaviser og tv er sentrale informasjonskilder for folk til å finne

informasjon om hva som rører seg i samfunnet. Samtidig benytter mange seg

i stadig større grad av sosiale medier som sin viktigste informasjonskilde.

Massemediene skal kontrollere politikerne og byråkratiet ved at de

rapporterer om hva disse gjør og ikke gjør. Mediene fyller dermed en rolle

både ved at de kontrollerer politikerne, og ved at de gjennom å snakke om



saken setter den på dagsordenen. Det er dette som gjør at mediene har blitt

omtalt som den fjerde statsmakt.

I tillegg til å kontrollere politikerne har mediene en svært viktig rolle å spille

ved at de påvirker både hva vi tenker på, og hvordan vi tenker om det.

Mediene kan jo ikke formidle alt som skjer, de må gjøre et utvalg med tanke

på hvilke saker de gir oppmerksomhet. Og for leserne vil dette gi et bilde av

hva som er viktig. Vårt bilde av hva som skjer i verden, er dermed kraftig

påvirket av hva slags utvalg mediene gjør.

I tillegg til å velge hva vi anser som viktig, former mediene også hvordan vi

tenker om det vi ser i mediene. Hvis en norsk idrettsutøver blir dømt for

doping, vil dette kanskje i norske medier bli framstilt som en feilaktig dom,

som den norske idrettsutøveren ikke kunne noe for. I utenlandske medier vil

det kanskje bli framstilt som et typisk eksempel på at en stor idrettsnasjon

ønsker spesialbehandling når de ber om mildere straff, og at det er viktig å

straffe feilgrep hardt. Hvis Norge deltar i en konflikt, kan mediene også

forme hva vi tenker om den. Hvis mediene fokuserer på antall drepte, lidelse

og død, vil vi kunne tenke at deltakelsen er negativ. Hvis mediene derimot

fokuserer på at Norge hjelper sivilbefolkningen, på overgrep begått mot

sivile (som man nå skal stoppe), vil vi kunne oppfatte det som skjer, på en

helt annen måte. Hva mediene sier om den saken de velger å sette fokus på,

er dermed viktig.

Mediene er i dag i stor grad kommersielt eid. Det betyr at det er private som

eier dem, som tjener penger på at sakene som produseres, blir lest, sett eller

hørt. Dette betyr at mediene tjener penger på å produsere saker som blir

lest, sett eller hørt av flest mulig. Hva gjør dette med hva mediene fokuserer

på? Mange har pekt på at mediene fokuserer på såkalte K-saker, som krise,

konflikt, krangel og krig, mens andre typer saker ikke når fram. Forklaringen

på hvorfor er enkel: Det er disse sakene folk flest trykker på, så det er mest

lønnsomt. Mediene tar også gjerne individfokus. Det gjør det lettere for

leseren å sette seg inn i akkurat den personens opplevelse, men det gir ikke

nødvendigvis det store bildet som forklarer en hel situasjon. Medienes mål

om inntjening kan dermed gå på tvers av deres rolle som vokter av de andre

statsmaktene, fordi lønnsomhet ikke nødvendigvis harmonerer med deres

rolle som de som skal opplyse befolkningen om hvordan ting henger sammen.

Til sist har mediene også i stadig større grad blitt et medium som vi ikke

bruker i fellesskap, men som hver og en av oss bruker på sin måte. Det betyr

at vi ikke lenger ser på den samme tv-kanalen og på de samme sendingene,

men at hver og en av oss finner sine nyheter og sine kanaler. Denne

utviklingen kan omtales som en fragmentering. Et fragment er en bit av noe,

og fragmentering betyr dermed at noe deles opp i flere biter. I denne

sammenhengen er det forståelsen av hvordan verden ser ut, som deles opp i



biter. Det skjer ved at jeg får et bilde av hvordan ting ser ut gjennom de

mediene som jeg bruker, mens du får et annet bilde gjennom de mediene du

bruker. Dette vil mekanismene i søkemotorer og sosiale medier gjerne

forsterke. Disse fanger opp og siler ut hva slags informasjon du er interessert

i og pleier å lese, og gir deg mer av det du allerede har søkt på, og mindre av

det du ikke har søkt på.

Dette kan på mange måter føre til at mediene ikke lenger har en samlende

effekt. Tidligere formidlet mediene gjerne ett felles bilde som vi som samfunn

kunne bruke til å bekrefte vårt fellesskap og vår felles oppfatning av hvordan

virkeligheten så ut. Hvis vi ser tilbake på de verdiene som et demokrati bør

ha, så kan det være problematisk hvis dette forsvinner. Hvis vi ikke er enige

om hva som er viktige problemstillinger, eller om hvordan vi skal tenke om de

ulike problemstillingene, kan det gå ut over den sentrale verdien som ligger i

å respektere meningsmotstandere og det demokratiske systemets evne til å

ta vare på mangfoldet.

Etter at USAs president Donald Trump holdt sin innsettelsestale, hevdet

pressetalsmannen hans at dette var den innsettelsestalen som hadde blitt

sett av det største publikummet av alle USAs presidenters innsettelsestaler.

Bildene fra innsettelsestalen viser derimot noe annet, og dette er dermed et

eksempel på falske nyheter (fake news), nemlig noe som framstilles som en

nyhet, men som egentlig er en beskrivelse av noe som aldri har skjedd. Fake

news fremmes gjerne for å underbygge et bestemt politisk syn eller for å få

mange klikk eller mye oppmerksomhet om en sak.

I sosiale medier kommer kritiske spørsmål til det flertallet av politikere i

Norge er enige om, fram i langt større grad enn hva som er tilfellet i

tradisjonelle medier, som i dag også blir kalt mainstream-media. Men i

sosiale medier finner du ikke bare sanne fortellinger som de tradisjonelle

mediene ikke har funnet plass for. Du finner også oftere beskrivelser av fake

news, som at å vaksinere barn er farlig. 23 prosent av befolkningen  i Norge

sier at de har delt en nyhet de senere fant ut at var falsk på Internett.

For at demokratiet skal fungere, er det ikke tilstrekkelig at folk har mulighet

til å ytre seg om spørsmålene som er oppe til debatt. Det er også nødvendig

at argumentene og faktakunnskap som ligger til grunn for de beslutningene

som tas, blir kjent for alle. Det forutsetter at vi har frie og troverdige medier

som kan gi oss forholdsvis objektiv informasjon, gjennom at de presenterer

fakta og argumenter så korrekt som mulig.

Men er mainstream-media bedre? Venstresiden har ofte irritert seg over at

mediene er for lite kritiske til hva Norge og andre vestlige land foretar seg i

konflikt med land fra andre deler av verden. Mange på høyresiden har

kritisert mediene for ikke å beskrive problemer med innvandring eller for
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ikke å slippe til klimaskeptikere i klimadebatten. Men bør denne kritikken

sidestilles? Meningsmålinger viser at en stor del av befolkningen i mange

land mener det ikke finnes noen trussel fra menneskeskapt global

oppvarming, selv om dette er et syn som har minimal støtte blant dem som

driver med forskning på klima. Vil mediene være objektive dersom de

likebehandler argumenter som er basert på forskningen på området, med

argumenter fra dem som velger å se bort fra denne?

KILDER:

Al-Jazeera.com 21. Feb 2018: Senator: Rodrigo Duterte’s drug war has killed 20,000. 

https://www.aljazeera.com/news/2018/02/senator-rodrigo-duterte-drug-war-killed-20000-

180221134139202.html

CNN.com 19. Okt 2016: ‘Why I still support Duterte’ 

https://edition.cnn.com/2016/10/18/asia/philippines-duterte-supporters/index.html

En.wikipedia.org. Sist endret 17. november 2017: 2013–2014 Thai political crisis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2013%E2%80%932014_Thai_political_crisis

Fredrikstad Blad 16. Juni 2017: Politiet frykter voldelige motdemonstranter – forbyr

nazimarsjen i Fredrikstad 

https://www.f-b.no/nyheter/politiet/demonstrasjoner-og-opptoyer/politiet-frykter-voldelige-

motdemonstranter-forbyr-nazimarsjen-i-fredrikstad/s/5-59-785261

Independent 10. Nov 2017: Philippines President Rodrigo Duterte admits murdering someone

‘over a look’ as a teenager. 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/duterte-murder-philippines-president-

stabbing-killing-teenager-over-look-a8049041.html

NRK 29. juli 2017: Tar høyreekstrem demonstrasjon til Stortinget 

https://www.nrk.no/sorlandet/tar-hoyreekstrem-demonstrasjon-til-stortinget-1.13621767

REPETER OG REDEGJØR

1. I hvilke situasjoner kan målet om demokratiske valg og rettsstatens prinsipper komme

i konflikt med hverandre?

2. Hva slags kritikk har blitt rettet mot «mainstream-media»?

3. Hva kan være problemet med å bruke sosiale medier som den viktigste kilden til

nyheter?

4. Er det riktig å delta i motdemonstrasjoner for å forhindre hatgrupper i å spre sitt

budskap?

FORDYPNINGSTEKSTER: Demokrati!
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I 2019 arrangerte Extinction Rebellions «klimabrølet» foran Stortinget.

 Hør på oss da!

En sentral del av medborgerskap er at befolkningen bruker de mulighetene

de har til å delta i politikken. For mange strekker den politiske deltakelsen

seg til å stemme ved valg, og for andre er ikke engang det tilfelle. De

færreste ungdommer sitter høyt oppe i organisasjoner eller har direkte

påvirkningskraft i politiske partier. Selv om mediene i utgangspunktet er

åpne for alle, er det begrenset hvor mange som slipper til, i alle fall gjennom

de tradisjonelle massemediene.

Det finnes likevel en måte å påvirke politikken på som er tilgjengelig for alle.

Aksjoner er en direkte form for politisk deltakelse, som ofte er knyttet til en

konkret sak. De kan gjerne være tverrpolitiske. Det betyr at flere partier og

organisasjoner er enige om at en sak er viktig, og at de derfor kan delta i en

aksjon for denne saken sammen. Andre ganger trenger det ikke å være

partier eller organisasjoner som står bak aksjonene i det hele tatt, men heller

være spontane folkeopprør.

Kun oppfinnsomheten og loven setter begrensninger for hvilken form

aksjonene kan ta. Noen lar seg heller ikke stoppe av loven, men bryter den

bevisst. Dette kalles sivil ulydighet. Å lenke seg fast til en politistasjon er et

slikt eksempel, eller å bevisst skape bilkøer og forsinkelser i

kollektivtrafikken. De som er sivilt ulydige, gjør dette fordi de tenker at en

eventuell straff uansett er et lite offer for å skaffe oppmerksomhet for saken

de kjemper for. Utfordringen med sivil ulydighet er at aksjonene kan risikere

å gjøre folk irriterte, og at de derfor tar avstand fra saken i stedet for å støtte

den.

For ungdom er aksjoner kanskje den formen som er lettest å anvende. Troen

på at det nytter, at du faktisk kan påvirke, har en sammenheng med

deltagelse i aksjoner. Aksjoner krever mindre av deltakerne, man blir ikke

formelt medlem i noe, og fordi de sjelden varer så lenge er de mindre

krevende å engasjere seg i.

Tradisjonelt viser det seg at påvirkningskraften til aksjoner er mindre enn

påvirkningskraften til for eksempel organisasjoner, noe som sannsynligvis

har å gjøre med at aksjonistene ikke nødvendigvis får tilgang til de formelle

påvirkningsmulighetene som organisasjonene har. I tillegg er det slik at de

store protestene gjerne kommer etter at de politiske avgjørelsene allerede er

tatt.. Et eksempel på dette er kampen om fraværsgrensen på videregående

skole. Først etter høringsrunder og vedtak ble det organisert

elevdemonstrasjoner mot fraværsgrensa. Dette førte ikke frem, og fra 1.
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august 2016 har elevene hatt en maksgrense på 10 % fravær. Riktignok har

det vært noen mindre justeringer av reglen, men hovedpoenget har ligget

fast siden den ble innført.

Samtidig kan aksjoner være et sterkt virkemiddel om de klarer å påvirke hva

mediene skriver og snakker om. Sosiale medier har forandret

medieverdenen, noe som gjør at aksjonistene i større grad selv kan legge ut

bilder og videoer. Dermed får aksjonistene definert hva samfunnet og

politikerne må snakke om og forholde seg til. Idet denne boken skrives, er

det klimakampen som for alvor frontes gjennom diverse demonstrasjoner og

ulike aksjoner. I stor grad er det unge mennesker som står bak ønsket om

tydelige politiske forandringer. Svenske Greta Thunberg begynte høsten

2018 å skolestreike for å skape oppmerksomhet rundt klimautfordringene og

manglende politisk vilje til å gjennomføre større tiltak. Det påfølgende året

spredte aksjonen seg over store deler av verden. Også i Norge tok

skoleungdom til gatene for å vise sin misnøye med tingenes tilstand, og med

et brennende ønske om å se forandringer. Dette har i enda større grad ført til

at klimasaken er i befolkningens og politikernes tanker, selv om det gjenstår

å se hvorvidt engasjementet fører til store, konkrete forandringer.

OPPGAVER:

1. Hva kan forklare at ungdommer ofte foretrekker politiske aksjoner som sin

påvirkningsform?

2. Hva kan være grunnen til at aksjoner ikke fører frem?

3. Hvordan ville du gått frem hvis du skulle skaffet oppmerksomhet til en sak du brenner

for? Lag en kort handlingsplan for en aksjon, og få med hva du ønsker å oppnå.

FORDYPNINGSTEKSTER: Demokrati!

 Ungdomspartiene kommenterer

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

Påstand 

En vanlig norsk

innbygger har for liten

innflytelse på politiske

beslutninger.

Påstand 

Finnmarksloven ivaretar

samenes rettigheter

som urfolk i Norge på en

god måte.

Påstand 

Norge bør melde seg inn

i EU.

SENTERUNGDOMMEN AUF RØD UNGDOM 



Ja. Selv om vi lever i et

demokrati der alle i

prinsippet har like

rettigheter ser vi at penger

og andre ressurser gjør at

noen har mer makt enn

andre. Alle kan stemme

ved valgene, men det er

bare de med mye makt og

ressurser som også har

innflytelse mellom valgene.

Vi ønsker å utvide

demokratiet. Et eksempel

er deltagende budsjettering

der innbyggerne i en

kommune får være med på

å bestemme hva

kommunen skal bruke

pengene til.

Finnmarksloven er en viktig

lov for urfolkene i Finnmark

sine rettigheter, men den

burde også gitt sjøsamene

fortrinnsrett til fisket i

fjordene og nært

mottaksanleggene.

Nei. Beslutninger bør tas

nærmest mulig dem de

gjelder. Hvis Norge blir

medlem av EU overtar EU

styringa over en rekke

områder som Norge i dag

styrer selv. Som medlem vil

det bli mye vanskeligere for

vanlige innbyggere å

påvirke politikken som føres.

EU er traktatfestet

markedsliberalistisk, noe

som gjør det vanskeligere

for Norge å føre den

politikken vi vil.

KrFU 

I Norge har vi kort avstand

mellom politikere og

velgere, både på riksplan

og særlig i lokalpolitikken.

En mulighet for å gi

innbyggerne økt innflytelse,

er økt bruk av

folkeavstemninger. Men

mye av politikken dreier

seg ikke om typiske «ja

/nei»-spørsmål, og da

egner folkeavstemninger

seg dårlig.

GRØNN UNGDOM 

Finnmarksloven er viktig

for samenes rettigheter til

naturressurser i Finnmark,

men dekker ikke andre

områder hvor det også er

behov for å få gjort

avklaringer. Sametinget

skal ha tilstrekkelig makt

og økonomi til å ivareta og

utvikle samisk

medvirkning, kultur og

livsgrunnlag.

SENTERUNGDOMMEN 

NEI! Folkestyret er den

viktigste grunnen til at

Senterpartiet mener at

Norge fortsatt skal stå

utenfor EU: Det skal ikke

være embetsmenn i EU som

utformer regler for det

norske samfunnet. Våre

egne folkevalgte, som

kjenner vårt samfunn og

som er ansvarlige overfor

norske velgere, skal

bestemme hvordan Norge

skal styres.

UNGE VENSTRE 

Norske lokalpolitikere har

veldig liten innflytelse, og

den blir stadig mindre.

Dette er et problem fordi

det gjør at de nære

folkevalgte man kan treffe

til daglig ikke er de som tar

de avgjørelsene som er

viktigst for ditt liv. Det er

ikke alltid slik at

stortingspolitikere i Oslo

vet best.

FpU 

Fremskrittspartiets Ungdom

mener man skal unngå

konvensjoner, avtaler og

lover som inndeler folk

etter etnisk tilhørighet. Vi

bør bidra til å ta vare på

samenes kultur og historie,

men vi må ikke gi noen

folkegrupper fordeler og

rettigheter utelukkende

basert på etnisitet.

UNGE HØYRE 

Unge Høyre mener Norge

bør bli medlem av EU. EU er

tidenes mest vellykkede

freds- og

solidaritetsprosjekt. Et

kontinent som var herjet av

flere år med krig klarte å

bygge en felles plattform og

bli enige om felles løsninger

på felles utfordringer.

Gjensidig avhengighet

gjennom økonomisk og



politisk samarbeid skaper

fred og stabilitet.



3 DU OG SAMFUNNET

Helt fra du var liten, har du hatt mennesker rundt deg som har lært deg hva du skal gjøre for å

fungere som en del av samfunnet. Du har lært om du skal spise med fingrene, med pinner eller

med gaffel og kniv. Du har lært hvordan du kler deg i bursdagsselskap, og hvordan du henvender

deg til fremmede. Du vet hvor lenge du får være oppe om kvelden, og du vet hvem du må spørre

om du vil være ute lenger. Alt dette, sammen med alle de andre tingene du vet om hvordan du

skal oppføre deg, er resultater av en lang læringsprosess. Denne læringsprosessen er formet av

samfunnet og kulturen du er en del av.



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du jobbe med å:

> gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom

blir påverka gjennom sosialisering

> reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar,

normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp



> reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og

drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast

Rollekonflikt: lese til prøve eller gå ut med venner?

Roller og rollekonflikt

Hver eneste dag går vi inn i mange ulike roller. Du er kanskje datter, søster

og barnebarn, men også skoleelev, venninne, kjæreste, fotballspiller og

gamer. Hver av disse rollene gjør at du oppfører deg litt forskjellig i ulike

situasjoner. Tenk på hvordan du snakker når du besøker bestemor eller en

gammel tante. Kanskje er du litt ekstra høflig? Er det også bestemte emner

dere snakker om? Hun er kanskje opptatt av hvordan du gjør det på skolen,

eller hvordan de andre i familien har det? Tenk så på hvordan du snakker når

du besøker en jevngammel venn. Kanskje bruker du andre ord eller

formulerer deg på en annen måte? Hva snakker dere om? Antageligvis er det

andre ting enn når du besøker bestemor. Se så til slutt for deg at du må til

legen. Hvordan snakker du da, og hvordan oppfører du deg?

De tre scenarioene ovenfor viser tre ulike roller en person kan ha. En rolle

er summen av alle forventninger som knytter seg til en stilling eller posisjon,

og hvilke forventninger vi har til hvordan man skal oppføre seg i denne
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rollen. Forventningene til en rolle er skrevne og uskrevne regler som vi

tenker finnes for hvilket språk du bruker, hvordan du oppfører deg, hvilke

temaer du snakker om, og hvor høflig du er. Modellen nedenfor viser en

rekke forventninger som knyttes til din rolle som skoleelev. Prøv å lage

samme type modell der du skriver «venn», «pasient» eller «barnebarn» i

midten. Hvilke forventninger møter du i de rollene?

Noen ganger kan det oppstå situasjoner der forventningene til ulike roller

kolliderer. Kameratgjengen forventer at du skal være med ut om kvelden,

mens foreldrene dine krever at du benytter kveldstimene til en siste

krampelesing før morgendagens viktige matteprøve. Dette kalles

rollekonflikt, og den oppstår når du går inn i to roller som ikke er forenlige.

Du kan ikke både bli med vennene ut og lese til prøven samtidig. Hvilken

rolle velger du, hvilke normer er sterkest?

Hvilke normer følger vi?

Alle de reglene vi møter i ulike roller, kaller vi normer. En norm er alle typer

forventninger til hvordan vi skal opptre. De normene som er skrevet ned i

form av lover eller regelverk, kaller vi formelle normer, mens uskrevne

oppfatninger om hvordan vi skal oppføre oss, kalles uformelle normer. Den

som bryter formelle normer som er nedskrevet i straffeloven, kan risikere å

bli møtt med kraftige negative sanksjoner fra staten. Du kan få bot eller i de

mest alvorlige lovbruddene fengsel. Brudd på formelle normer i straffeloven

omtales som kriminalitet. Du kan møte negative sanksjoner hvis du bryter

uformelle normer også, for eksempel ved at bestemor blir avvisende og lei

seg hvis du er uhøflig mot henne, mens vennen din kanskje ikke gidder å

være sammen med deg hvis du behandler ham dårlig.
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I en rekke situasjoner oppfører vi oss på én bestemt måte uten at vi tenker

over det. Når du går inn i gangen hos en venn, tar du antagelig av deg

skoene? Dette er et eksempel på en bestemt handlingsmåte, som ikke

nødvendigvis er lik i alle land. Samtidig står du ikke i gangen og vurderer

nøye om du skal ta av deg skoene, du bare gjør det, helt automatisk. Da sier

vi at normen er internalisert. Det betyr at normen har blitt til noe du gjør

automatisk, uten at du tenker over det. Denne normen er uformell: Det står

ikke skrevet i noen lov at man må ta av seg skoene inne.

Sosialisering

Hele den lange prosessen med å lære seg normene og å passe inn i de ulike

rollene startet da du var liten. I den første tiden var foreldre og nær familie

de viktigste personene i livet ditt, og du lærte helt grunnleggende ting som å

smile og snakke for å få kontakt med dem rundt deg. Etter hvert kom andre

grunnleggende handlinger som å være høflig, å si hei, å spise med bestikk og

ikke med hendene og så videre. Hele denne prosessen med å lære seg

hvordan man skal oppføre seg, kalles sosialisering. Den defineres som

prosessen hvor et barn lærer seg samfunnets normer og regler, og dermed

blir en del av dette samfunnet. Den første sosialiseringen som skjer i tidlig

alder, kalles gjerne primærsosialisering. Primær betyr først eller fremst og

sier noe om at dette er det første steget i en utviklingsrekke.

Senere i livet kommer sekundærsosialiseringen. Sekundær betyr den

andre i rekken. Det er fortsatt snakk om å lære samfunnets normer og regler,

men når du blir eldre, skjer det som regel ikke bare via foreldrene, men også

på skolen, med venner, gjennom fritidsaktivitetene dine og andre steder hvor

sosialiseringen foregår. Her lærer du for eksempel hvordan du skal oppføre
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deg i et klasserom, hvordan du skal opptre hvis du venter i kø på butikken,

eller hva slags forventninger som stilles til deg hvis du skal se en film med

venner.

Sanksjoner og selvfølelse

Sosialisering handler altså om at andre mennesker former måten du oppfører

deg på, ved at de gir deg ulike positive og negative sanksjoner på det du

gjør. Negative sanksjoner kan være at læreren gir en anmerkning fordi du

kommer for sent til timen, eller at medelever hvisker og ser på deg i kantina

på grunn av noe du har gjort. Positive sanksjoner arter seg som belønning,

for eksempel gode karakterer, eller når mormor lager det beste du vet til

middag fordi hun synes det er så hyggelig å ha deg på besøk. Sanksjonene

skaper et sosialt press som sørger for at folk stort sett holder seg til reglene

for hvordan det er akseptert å oppføre seg, fordi vi endrer adferden vår for å

oppnå flere positive og færre negative sanksjoner.

Denne sosialiseringen er avgjørende for at du skal kunne mestre livet ditt.

Gjennom livet vil du stadig måtte lære å gjøre nye ting, og tilbakemeldinger

på det du gjør, er en viktig del av denne prosessen. Men skal du kunne

mestre noe nytt, er du ikke bare avhengig av å få tilbakemeldinger på hva du

foreløpig ikke har klart. Du må også ha en grunnleggende positiv

selvfølelse.

Positiv selvfølelse handler ikke om å tro at du er bedre enn andre, eller prøve

å framstå som om du er det. Det handler derimot om å se på deg selv som en

aktiv person som er i stand til å lære å mestre nye ting, og som blir verdsatt

for den du er. Gjentatte negative tilbakemeldinger kan få deg til å tenke
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negativt om deg selv på en slik måte at du gir opp å få til noe du i

utgangspunktet ønsket å kunne mestre. Men det er ikke sånn at det å få ros

hele tiden gjør at du automatisk utvikler en positiv selvfølelse. Et barn som

stadig får ros, kan bli veldig usikkert senere i livet hvis rosen uteblir. Derfor

er det viktigere at vi møter andre med å vise aksept for følelsene deres,

heller enn å være overdrevent positiv. Når noen ikke mestrer noe, kan vi

møte dem med for eksempel å si «jeg skjønner at det er vanskelig for deg når

dette skjer», eller «dette er en stor utfordring, det er ikke rart at du blir

stressa». På denne måten viser vi at vi ser andres følelser, og det er med på å

bygge opp en positiv selvfølelse.

Å vise aksept for andres følelser betyr ikke det samme som å si «du har rett»,

eller «ja, dette blir for vanskelig», for følelser og realitet henger ikke alltid

sammen. Derfor er det viktig å være konkret hvis man skal gå videre og klare

å mestre en situasjon på en bedre måte. Da kan det være lurt å få respons på

hvordan man har jobbet med noe, og hvordan man kan forbedre denne

prosessen, ikke bare på om noe er rett eller galt. Respons virker også bedre

hvis vi kan hjelpe personen til å se sammenhenger mellom beslutningene

som tas, og hvordan omgivelsene spiller inn på beslutningene.

Det er viktig å vite at du kan hjelpe og støtte noen hvis de har det vanskelig.

Men det er også viktig å ta større problemer videre til fagfolk. Hvis du har

mistanke om at noen har det vanskelig og er deprimerte, eller du vet eller

har mistanke om at de har andre alvorlige problemer, må du ta det opp med

noen som har erfaring med slike ting. På skolen har helsesøster og rådgiver

en spesiell rolle i dette arbeidet.



Det er viktig å ha gode støttespillere, og å ta kontakt med en voksen ved behov.

Identitet

Selvfølelse henger også sammen med identitet. Ordet identitet har det

samme opphavet som ordet identisk, som betyr lik. Når du går inn i en rolle,

plasserer du deg samtidig inn i en gruppe med mennesker som er litt lik deg

i akkurat den situasjonen – pasientrollen er den samme for mange, å være

fotballspiller gir like normer for de fleste. Men summen av alle gruppene du

tilhører, blir helt unik for deg. Samtidig er det også du som avgjør hvilke av

alle gruppene du tilhører som er de viktigste for deg. Til sammen vil dette

prege den oppfatningen du selv har om hva det er som kjennetegner akkurat

deg. Det er dette som er din identitet.
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Hva er din identitet?

Identiteten din er preget av rollene du inntar i hverdagen, uten at du

nødvendigvis har valgt alle disse rollene selv. Men samtidig vil identiteten din

også kunne prege måten du opptrer på i de ulike rollene. Hvis du for

eksempel har en identitet som skoleflink fordi du tidligere har fått

tilbakemeldinger om at du mestrer skolen godt, vil du mest sannsynlig også

være mye mer konsentrert om skolearbeidet enn om du ikke har en slik

identitet. Har du ikke opplevd at andre mener at du er flink på skolen, men

heller fått positive sanksjoner på andre ting, for eksempel at du er morsom



eller sosial, vil du også bli mindre opptatt av å forsøke å bli flink på skolen og

mer opptatt av å bekrefte rollen din som morsom eller sosial. Identiteten din

vil dermed ikke bare prege hvem du oppfatter at du er, men også påvirke

hvem du blir.

Makt mellom kjønn

Kjønn og seksualitet har tradisjonelt vært definert i tydelige roller.

Mannsrollen har vært tydelig definert som noe annet enn kvinnerollen, og

det er lett å tenke at dette alltid har vært sånn, og at det er først i nyere tid

at disse rollene har endret seg. Men rollene har alltid vært i forandring. For

eksempel har forventningene til om kvinner skal arbeide eller bruke all sin

tid i hjemmet, gjerne variert med i hvilken grad samfunnet har hatt bruk for

at kvinnene faktisk skulle gå ut i arbeid. Når normene for hvordan jenter og

gutter eller kvinner og menn skal oppføre seg i lignende situasjoner, er ulike,

snakker vi om kjønnsroller. I Norge i dag har vi et lovverk og en ambisjon

om at det skal være likestilling mellom kjønnene, men historisk er dette et

ganske nytt fenomen, også i Norge.

Oslo, 1956: Nybakte fedre møter på kurs i spedbarnsstell hos Oslo Røde Kors.

Mannens rolle i familien besto i stor grad av å forsørge kone og barn gjennom arbeidet

sitt.
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Daniel har pappaperm. I dag har mannsrollen endret seg til at mannen også skal være

en aktiv del av familien.

Historisk har det vært forventet at kvinner skal bruke mer tid enn menn med

barna og i hjemmet. I dette synet ligger en bestemt forståelse av hvordan

familien skal se ut, og hvilken rolle den skal spille. Kjernefamilien, hvor de

to voksne har ulike oppgaver som er definert opp mot eller i motsetning til

hverandre, forutsetter en slags grunnforståelse av at mann og kvinne er

forskjellige, samtidig som de har gjensidig utfyllende roller. Da kan man

tenke seg til at menn og kvinner klarer ulike ting og har ulik funksjon, men at

de også fungerer best sammen, fordi de da får «tilført» de egenskapene de

selv ikke har gjennom å gå inn i partnerskap med en av motsatt kjønn som

man antar at har nettopp de egenskapene.

Likeverd og likestilling

Menneskerettighetene sier at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av

hvem vi er. Dette innebærer at arbeid for likestilling er sentralt. Men også

forholdet til andre er nevnt i menneskerettighetene, for eksempel er det en

rettighet å elske hvem man vil. Når vi finner disse rettighetene i det norske

lovverket, er det dermed basert både på et internasjonalt regelverk og på en

samfunnsutvikling i Norge.

Tidligere har du kunnet lese om begrepene normer og makt. Normer er alle

typer forventninger til hvordan vi skal opptre, og disse forventningene er

gjerne stabile over tid. Makt betyr at man kan få noen til å gjøre noe de ellers

ikke ville gjort, hvis de ikke hadde blitt påvirket av den som har makt. Disse
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begrepene kan vi bruke for å si noe om at det finnes forventninger og

uskrevne regler for hva og hvordan vi tenker om hvordan vi skal oppføre oss i

ulike roller. Hvordan disse reglene eller forventningene ser ut, bunner gjerne

i hvem som har hatt makt til å påvirke hvordan vi tenker. I dette tilfellet betyr

ikke makt nødvendigvis fysisk tvang. Vi kan også snakke om makt til å

påvirke hvordan mange tenker om noe, noe som kan være like viktig.

Den måten å tenke på som vi har beskrevet ovenfor, sier at mannsrollen og

kvinnerollen er likeverdige, selv om de ikke har likt innhold. I praksis er det

likevel slik at egenskaper som rasjonalitet og styrke, som har blitt sett på

som «mannlige», har blitt vurdert som bedre enn eller mer verdifulle enn

«kvinnelige» egenskaper, som det å være følelsesrik og empatisk. Dette har

også ført til at menn kan bli vurdert som bedre egnet til høyere stillinger i

arbeidslivet, og at menn oppfattes som mer saklige og kunnskapsrike enn

kvinner. Ideen om likeverd mellom to kjønn som har ulike oppgaver, trenger

derfor noe mer for å gjøre at kjønnene også faktisk blir oppfattet og

behandlet likt.

Likestilling er dermed noe mer enn likeverd. I likestilling ligger at alle skal

ha like rettigheter og muligheter i samfunnet. Dette gjelder på alle områder,

så selv om vi i denne sammenhengen bruker begrepet om kjønn, brukes

begrepet likestilling også i dag om rettighetene til for eksempel

funksjonshemmede og minoritetsgrupper. For at mulighetene skal være like,

holder det ikke å si at alle roller har like mye verdi. Likestilling krever at man

faktisk skal kunne gjøre det samme: på skolen, i arbeidslivet, i det sosiale, i

idretten og på alle andre felt i samfunnet. Det krever tilrettelegging, ikke

bare i form av at man har laget en rekke formelle normer i lovverket som

sikrer at alle får de samme mulighetene, men også gjennom at samfunnet

som helhet gjør en endring i verdisett som gjør at det er både tenkelig og

akseptabelt å ta mer utradisjonelle valg.

Kjønn og yrkesvalg

Kanskje skulle man tro at i et samfunn som er kommet så langt som Norge

med tanke på likestilling mellom kjønnene, så ville ungdom velge mer

utradisjonelt? Slik er det ikke. Fremdeles ser vi i Norge at de fleste jenter

velger kvinnedominerte yrker som omsorgssektoren, mens gutter velger

mannsdominerte yrker. Forskningen viser at jo friere og mer likestilt et

samfunn er, jo mer tradisjonelle er valgene ungdom faktisk tar når det

gjelder utdanning og yrke. I andre land hvor likestillingen ikke er kommet så

langt, som for eksempel i India, velger mange flere jenter å ta utdanning som

ingeniør enn i Norge, hvor de aller fleste som velger denne utdanningen, er

gutter. Vi kan tenke oss at en forklaring på dette er at ingeniør er et yrke

som gir både status, god inntekt og mange frynsegoder i begge land. Men i

Norge kan man klare seg godt økonomisk også hvis man velger å jobbe i en
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barnehage eller på et sykehjem, altså også uten den statusen som mange

andre yrker gir. Er det slik at kvinner i Norge velger det de egentlig har lyst

til, og de ulike valgene skyldes biologiske forskjeller mellom kjønnene? Eller

skjer valgene fordi de uformelle normene fortsatt er svært sterke til hvordan

kvinner og menn skal velge? Og hva er det som gjør at typisk

mannsdominerte yrker har blitt og fortsetter å bli høyere verdsatt enn typisk

kvinnedominerte yrker som krever like lang utdanning?

Hva skal du velge?

Det at menn fortsatt dominerer sjefsstillingene, og at tradisjonelle

mannsyrker gir bedre lønn enn tradisjonelle kvinneyrker, kan vi se på som

resultat av at menn fortsatt har mer makt enn kvinner, også i Norge. Det

betyr ikke at alle gutter og menn opplever å ha mye makt. Tvert imot kan de

forventningene som ligger i den tradisjonelle mannsrollen om å være tøff og

sterk, bidra til at mange sliter med identitet og selvbilde. Andre får

problemer på grunn av handlinger de gjør for å innfri forventningene. Gutter

gjør det dårligere på skolen i mange fag og har større risiko for å droppe ut

før de har fullført videregående skole. Gutter og menn dominerer også

selvmordsstatistikken, og mer enn 90 prosent av alle innsatte i norske

fengsler er menn.

Individ eller samfunn?

Hvordan vi er eller føler at vi bør være i den rollen vi har, kan forklares ut fra

to ulike ståsteder. Vi kan skille mellom en forklaring som tar utgangspunkt i

individet, og en forklaring som tar utgangspunkt i samfunnet rundt.



«Emil har valgt å gå bygg- og anleggslinja på videregående. For å bli snekker

er det viktig å være sterk, og det er jeg, tenker han. Emil er opptatt av fotball

på fritiden og bruker ikke særlig mye tid på klær eller utseende. Det er sånt

som jenter driver med.»

Om vi nå ser for oss Emil, kan vi forklare valgene hans ut fra de to ulike

perspektivene:

Hvis vi har individet som utgangspunkt i forklaringen, vil vi vektlegge at de

tingene som skjer i Emils liv er en konsekvens av valgene han selv tar. At han

har valgt en linje som er guttedominert, er et individuelt valg – det var det

han hadde mest lyst til, så da gjorde han det. At han har interesser som

mange gutter (og flere gutter enn jenter) har, er fordi Emil er interessert i

disse tingene – uavhengig av hva andre måtte mene eller tenke om det. Når

Emil vil velge et yrke fordi han tenker det krever styrke, henger det også

sammen med at han har gode fysiske forutsetninger for det. Det henger altså

også sammen med egenskaper og fysiske forutsetninger han har. Emils liv

forklares dermed ut fra ting ved ham som individ.

På den andre siden kan Emils valg forklares ut fra samfunnet rundt ham. Da

vektlegger vi ikke bare at han gjør valg uavhengig av andre, men hvordan

strukturer rundt Emil har påvirket ham. Når han velger en guttedominert

linje, kan det være fordi det er lettere enn å velge for eksempel helse- og

oppvekstfag? Forventningene fra foreldre, venner og skole til hva det er

vanlig for en gutt å velge, kan være sterke og påvirke at han velger

annerledes enn han ville gjort hvis de forventningene ikke var der. Da tar

Emil valg ikke bare fordi han ønsker det selv, men på grunn av faktorer som

ligger utenfor ham selv. På samme måte kan interesser være et resultat av

miljø og ikke av hva han selv ville valgt om han hadde flere alternativer. Hvis

han bor på et sted hvor det er vanlig at alle guttene er opptatt av fotball,

bilkjøring eller ishockey, vil det være mange faktorer som skyver i retning av

at han skal være det samme. Det er ikke bare fordi det er lett å velge det de

andre gjør, men også fordi han kanskje havner utenfor vennegjengen hvis

han velger noe annet, eller fordi det kanskje ikke er så mange andre

muligheter tilgjengelig for å gjøre noe annet. Da ligger forklaringen på

hvorfor Emils liv formes som det gjør i samfunnet som han er en del av.

Ofte er skillet flytende mellom individforklaringer og samfunnsforklaringer

på hvorfor noen handler som de gjør. Det betyr at det både kan være

individuelle valg og samfunnets innflytelse som gjør at noen ender med å

handle på en bestemt måte. Når vi skal forstå hvorfor mennesker gjør som de

gjør, er det likevel nyttig å ha dette skillet med oss, både når vi snakker om

kjønn, når vi snakker om hva som gjør at noen begår kriminelle handlinger,

og som forklaring på høyt sykefravær. Hvordan perspektivene individ og

samfunn brukes, vil nemlig si noe om både hvorfor vi tenker noe er som det



er, og om hvordan vi eventuelt bør jobbe for å forebygge eller endre

bestemte handlingsmønstre.

Å være usikker på hvem man liker, eller på sin egen kjønnsidentitet, kan være

vanskelig.

Kjønn og seksualitet

En elev i samfunnsfag skal ha en vurderingssituasjon, og hun sitter utenfor

døra til klasserommet og venter på å få komme inn. Hun skal ha en

fagsamtale med læreren, og temaet er sosialisering og kjønn. Hun er nervøs.

Hun har lest samfunnsfagsboka, og hun kan det som står der godt. Men både

boka og læreren har kun snakket om kjønn som i en todelt verden av menn

og kvinner. Hun kan definere likestilling og likeverd og snakke om

kjønnsforskjeller og verdivalg. Men selv passer hun ikke inn i det skjemaet

som læreren har tegnet opp.

Situasjonen ovenfor forteller om en elev som ikke føler at hun passer inn i

den tradisjonelle, todelte forståelsen av kjønn. I Norge har vi en juridisk

definisjon av kjønn, som definerer mann og kvinne. Men det er også mulig å

føle at man ikke passer inn i disse to kategoriene, enten ved at man opplever

at man er begge deler på en gang, at overgangen er flytende, eller ved at

man ikke føler seg hjemme i noen kategori. Hvilke begreper som brukes,

varierer. Homofil er kanskje det vanligste, men også dette begrepet

forutsetter en kjønnsidentitet som holder fast i den tradisjonelle forståelsen

av at vi har to roller, mann og kvinne, og homofili betyr at menn forelsker seg

i menn og kvinner i kvinner. Men man kan også gå over i å si at selve

identiteten som kjønn varierer i større grad, ved for eksempel at man føler



seg som verken mann eller kvinne. Begrepet trans eller transperson

beskriver dem som ikke føler seg som det biologiske kjønnet de har fra

fødselen, som da samsvarer med den juridiske kategorien for kjønn som de er

plassert i. Å føle seg utenfor de tradisjonelle kjønnsrammene kan være svært

vanskelig, spesielt om man er en del av et miljø hvor dette ikke er akseptert.

Hvilke normer vi følger, kan variere over tid og mellom ulike grupper i

samfunnet på et gitt tidspunkt. Normene knyttet til det å være homofil og å

leve i et homofilt forhold er et eksempel på at normene har endret seg bare i

løpet av en generasjon. Forbudet mot homofili ble opphevet i 1972, men det

skulle gå nesten 20 år før vi i 1993 fikk partnerskapsloven som gjorde at

homofile offisielt kunne registrere samlivet sitt og blant annet få rett til å

arve hverandre når den ene parten dør. Homofilt partnerskap hadde

imidlertid fortsatt ikke samme status som ekteskap mellom mann og kvinne,

blant annet når det gjaldt muligheten for å få kunstig befruktning, retten til å

adoptere barn eller til å dele foreldrerett til den andre partens barn. Dette

ble endret ved innføringen av den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2009.

Siden 2009 har det også vært lov for homofile å gifte seg, og det inngås

omtrent 270 ekteskap mellom to av samme kjønn per år.  Fra 2017 ble det

også vedtatt i Den norske kirke at homofile kan gifte seg der.

Like rettigheter: Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs giftet seg som det første

homofile paret i en norsk kirke. Vigselen fant sted i Eidskog kirke ved midnatt 1.

februar 2017.

Denne endringen i det formelle lovverket speiler også en endring i normene i

samfunnet. Homofili er et eksempel på at noe som har vært sett på som noe

unormalt og også forbudt, i dag ikke er det. Slik følger lovendringen med og

viser den samme utviklingen som vi ser ellers i samfunnet. Men vi kan også
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tenke oss at endringer av en lov kan gå den andre veien, og at man endrer på

loven nettopp for å oppnå at befolkningen skal tenke annerledes om noe.

Når det dreier seg om homofilt samliv, er det fremdeles slik at i enkelte

religiøse miljøer er forventningene til at samliv fortsatt skal bestå av en

mann og en kvinne, større enn hva de er i befolkningen for øvrig.

Holdningene til homofili er også mer negative på landet enn i byene, og

menn er mer negative enn det kvinner er.  Dette forteller oss at selv om

lovverket har gitt det formelle rommet for at noe er tillatt, betyr ikke det at

normene i samfunnet samsvarer med lovverket i alle tilfeller. Derfor er det

viktig å se at ja, likestillingen går framover, men samtidig er det fremdeles en

vei igjen å gå med tanke på at også andre grupper skal oppleve samme grad

av aksept.

Sosiale medier

Samtidig kan det å være i sin egen kropp være vanskelig nok også uten at

man stiller spørsmål ved sin egen seksualitet og identitet. Økt kroppsfokus er

et faktum spesielt hos ungdom, og det er vanskelig å ikke sette dette i

sammenheng med at vi også ser at ungdom, spesielt jenter, i stadig større

grad strever med psykiske problemer. Sosiale medier gjør at det er vanskelig

å komme unna trykket om å se bra ut og gjøre de tingene som gir

oppmerksomhet og popularitet.

Kan sosiale medier gi mer prestasjonsangst?
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Flere populære sosiale medier opererer med en selvpålagt aldersgrense på

13 år. Men mange møter også denne verdenen tidligere, enten ved at de

bruker nettstedene eller appene selv eller gjennom at foreldre eller venner

introduserer dem når man er yngre. Det kan føre til at man selv ønsker at

egne bilder og poster skal bli kommentert og likt, og at man føler behov for å

perfeksjonere og skape et bilde av seg selv som andre kan bekrefte. Det kan

også være ved at man møter et stort antall bilder og poster som viser

mennesker som bruker livet sitt på sitt eget utseende og i sosiale medier, og

som dermed framstiller en levemåte og et utseende som det for de aller fleste

vil være umulig både å oppnå og gjennomføre.

Forskning viser likevel at sammenhengen ikke er veldig sterk mellom om

man har godt selvbilde, og om man i stor grad bruker sosiale medier.  Det er

også vanskelig å si om det er slik at press fra sosiale medier skaper et dårlig

selvbilde i de tilfellene hvor det skjer, eller om det er de som allerede har

dårlig selvbilde, som får dette forsterket gjennom sosiale medier.

Uansett om bruken av sosiale medier gir endringer i unges selvbilde eller

ikke, kan vi anta at det kan gjøre noe med hvilke forventninger vi har til hva

det vil si å være vellykket, og hva vi bør ønske å få til med livet vårt. Verdien

i det overfladiske har svært lett for å få oppmerksomheten, og det er mange

eksempler på at bildene vi får ikke er sanne på grunn av retusjering eller

gjennomtenkt fokus.

Med et enkelt bilderedigeringsprogram ser du plutselig helt annerledes ut.

Det finnes også mange eksempler på at bilder i sosiale medier har blitt

avslørt som juks, enten fordi andre har sett det, eller fordi de som har lagt

det ut selv har ønsket å vise hvor lett det er å manipulere bilder og nyheter.
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Mange av de mest kjente bloggerne, kjendisene og de såkalte influencerne

(påvirkerne) har også møtt sterk kritikk for måten de presenterer kropp og

kjønn på i sine kanaler. Det har igjen ført til at andre har fått et eget marked

i å ha kanaler som kritiserer nettopp denne framstillingen, gjennom for

eksempel å dele bilder som frontes som vanlige, normale eller uperfekte.

Pornografi

I forlengelsen av livet på sosiale medier ser vi også at pornografi, eller porno,

er noe som unge møter både tidligere og oftere. Barn og medier-

undersøkelsen fra 2018 viser at 42 prosent av ungdom i alderen 13–18 år har

sett porno på Internett. Tallene er likevel svært ulike for jenter og gutter: For

gutter er tallet 65 prosent, mens det for jenter er 22 prosent. Disse tallene er

usikre fordi vi kan tenke oss at sjansen for feilrapportering er relativt stor.

Likevel gir det oss en pekepinn om omfanget.

Mange vil møte porno før de debuterer seksuelt. På mange måter kan porno

da sette en slags standard for hvordan sex skal være. Med tanke på at mange

scener i de bestselgende pornofilmene inneholder fysisk eller psykisk tvang –

svært ofte i form av at mannen presser kvinnen til seksuelle handlinger, kan

det gjøre at sex kan virke både skremmende og ubehagelig. Mange unge

forteller også at de opplever et stort press om å utføre seksuelle handlinger

som er vanlige i filmer, men som de selv opplever som ukomfortable eller

smertefulle. For jenter kan det virke skremmende og voldsomt. Men også for

gutter kan det oppleves som et sterkt press om å oppføre seg på en bestemt

måte. Mange unge som har sett porno, opplever dette som ubehagelig uten

at de har noe forum å snakke om dette i.

Samtidig etterlyser ungdom generelt mer kunnskap om hva sex egentlig er,

hva som skaper lyst, og hvordan man kan komme bort fra det stereotype

bildet om hvordan man skal oppføre seg. Stedet å begynne for å få dette til er



gjerne bedre seksualundervisning og mer refleksjon rundt kjønn og

seksualitet – og kanskje kan det starte ved at du leser dette kapitlet i denne

boka nå. Det er nemlig slik at debutalderen, altså det tidspunktet da man har

sex for første gang, per i dag går opp. Gjennomsnittet er at jenter debuterer

når de er 17 år, mens gutter debuterer når de er 17,9 år, men her er det stor

variasjon. Det store flertallet av ungdom som har debutert seksuelt, har

heller ikke sex som ligner på den man ser på film.

Ulike forventninger til gutter og jenter

Undersøkelser blant ungdom viser at kjønnsrollene når det dreier seg om

seksualitet fortsatt er sterke. Svarene viser at både gutter og jenter

fremdeles opplever forventninger om at gutten skal ta initiativ og lede an,

mens jenta skal være mer tilbakeholden og avventende. Både gutter og

jenter omtaler også jenter som ikke er seksuelt aktive som «skikkelige» eller

«ordentlige», mens mange kan oppleve negative kommentarer eller

ryktespredning hvis de er eller noen sier at de er det motsatte.

Da er det naturlig å stille spørsmål ved hvor en slik rollefordeling kommer

fra. For hvorfor er det slik at forventningene til gutter og jenter på det

seksuelle området er forskjellige? For jenter er idealene man møter relativt

motsetningsfylte. Mange jenter står i et krysspress fordi de skal framstå

som attraktive, men ikke seksuelt aktive. Fortsatt er det slik at det for jenter

forbindes med skam og dårlig rykte hvis de oppfattes som seksuelt aktive,

eller hvis de er for åpne om sin egen seksualitet eller seksuelle identitet.

Samtidig møter de bildene i sosiale medier og et utseendeideal som krever

enormt mye. Allerede i tidlig alder opplever mange jenter å få positiv

oppmerksomhet ikke ut fra hva de gjør eller er, men ut fra hvordan de ser ut.

Ser vi på hvordan kjønn omtales, vet vi også at voksne kvinner som er synlige

i samfunnet og i mediene, mye oftere møter kritikk som handler om

utseende, mens menn som får kritikk, får den på grunn av noe de har gjort

eller ikke fått til.



Fremstiller sosiale medier et urealistisk bilde av hvordan livet faktisk er?

Også for gutter kan krysspress og sterke normer være vanskelige å forholde

seg til. Mens det gjerne tidligere har vært slik at jenter har møtt sterkere

press om å se ut på en bestemt måte, øker kropps- og forventningspresset

også for gutter. Oppdragelse til at man som gutt skal være sterk og

initiativrik, kan skape en stor forskjell mellom idealbilde og virkelighet hvis

du ikke passer inn i dette bildet. I virkeligheten er det slik at flere gutter,

senere menn, blir stående uten partner enn tidligere. Flere menn forblir også

barnløse gjennom hele livet. Samtidig sier gjerne normene at gutter som er

attraktive, skal være sterke og selvsikre, samtidig som de skal fylle den nye

og mer moderne mannsrollen hvor de også skal kunne snakke om følelser og

være en god og likestilt partner.

Kriminalitet

Kriminalitet defineres som at formelle normer brytes. I dette tilfellet er de

formelle normene det norske lovverket. Hva som regnes som kriminelt, vil i

likhet med andre normbrudd variere fra stat til stat og til ulike tider. Det som

var ulovlig i Norge for femti år siden, trenger ikke være ulovlig i dag, og det

er ikke nødvendigvis samme oppfatning av hva som er kriminelt i Norge som

i Ecuador eller Thailand. På samme måte vil den kriminelle lavalderen, altså



hvor gammel en lovbryter må være for å kunne straffes, variere fra land til

land. I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år.

Lovverket i det digitale rom

Du har tidligere i kapitlet lest om både sosiale medier og pornografi og

dermed om hvordan framstillinger av kjønn og sex kan påvirke både hvilke

uformelle normer som gjelder, og hvordan vi oppfører oss. Men den digitale

verdenen åpner også for en rekke andre problemstillinger, som også grenser

over i det formelle lovverket. For hva har vi egentlig lov til å dele, hva har vi

lov til å lagre, og hvordan kan vi vite hvor grensene går?

Hvilke apper og bildedelingstjenester som er mest populære, varierer. Men

generelt kan det være rimelig å si at der vi før hadde større tjenester hvor

det man delte var tilgjengelig for veldig mange gjennom en blogg eller en

åpen profil, er mye av det ungdom deler i dag flyttet inn i mer lukkede,

digitale rom. Hvor mange vi deler ting med i disse rommene varierer. I

mange tjenester kan man selv velge om man deler bilder og poster med

offentligheten, med alle som følger en, med alle man er venn med, eller med

en mindre gruppe eller enkeltpersoner.

Ofte vil vi kanskje tenke at denne avgrensningen mellom privat (du

kontrollerer hvem som ser noe du har delt) og offentlig (alle kan se hva du

har delt), gjør at vi ikke trenger å tenke over hva vi deler. Men her kommer

det formelle lovverket inn. Straffeloven definerer også Internett som

offentlig rom. Det betyr at selv om du er i en lukket gruppe, betyr ikke det

at du kan si hva du vil. Det er nemlig slik at alt du sier som er ment å nå en

større gruppe med mennesker, regnes som om du har sagt det offentlig. Det

er altså det samme å stå på butikken og si noe høyt slik at 20 personer hører

deg, å skrive noe på Facebook i en gruppe der 20 personer kan lese det du

har skrevet, og å legge ut noe i Snapchat slik at 20 personer kan se det.



Det er straffbart å sende nakenbilder til noen som ikke ønsker å motta det. Dette kan i

følge straffeloven straffes med bot, eller med fengsel opp til ett år.

Det finnes etter hvert en rekke saker hvor ungdom har publisert bilder og

filmer i sosiale medier, hvor den som har sendt det, selv ikke har vært klar

over at det han eller hun har gjort, er både alvorlig og straffbart. I 2016 kom

den første dommen, hvor en 18-åring ble dømt til bot og betinget fengsel for

å ha delt et sexbilde via Snapchat. Det finnes nemlig en rekke formelle regler

som regulerer hvordan det er lov å opptre i sosiale medier. Å sende bilder av

kjønnsorganer teller for eksempel som å blotte seg i offentligheten. Det betyr

at det uansett er straffbart å gjøre dette overfor noen som er under 16 år.

Hvis den som mottar er over 16 år, er det bare greit hvis vedkommende har

samtykket til å motta bildet. Det er heller ikke lov å ta, ha eller dele noen

form for bilder av seksuell aktivitet av noen under 18 år, eller å oppbevare

bilder som seksualiserer noen under 18 år. Dette kan falle bort hvis noen

sender et nakenbilde til noen som er i omtrent lik alder (mellom 16 og 18 år),

og som frivillig har sagt at de ønsker å motta bildet. Men det er uansett

forbudt å dele dette videre.

Også i mediene er det økt fokus på ungdoms bruk av sosiale medier, gjerne

med store overskrifter om nakenbilder, kropp og press. Men er det slik at alle

bruker sosiale medier på denne måten? Her er det viktig å se at det er et

skille mellom hva som diskuteres, og hva som er fakta. En oppfatning av at

for eksempel å dele nakenbilder er vanlig, kan føre til press om å gjøre det

samme. De fleste gjør det likevel ikke. 87 % i aldersgruppa 13–18 har ikke

gjort det siste år. Dette er altså ikke noe som flertallet er med på, selv om det

kan føles sånn om vi ser på hvordan det blir omtalt i mediene.



På mange måter utfordrer det digitale oss på nye måter fordi det vi gjør, blir

så mye mer synlig enn hva det tidligere har vært. Gruppepress og

forventninger kan også bli sterkere på mange områder fordi det som blir

dominerende i mediene blir så synlig, mens det vanlige eller alminnelige ikke

blir det. Det kan dermed bli lett å tenke at det vi ser, er det samme som det

flertallet gjør, og slik er det gjerne ikke. Det gjelder egentlig for alle feltene

vi har behandlet ovenfor: når det gjelder framstillinger av kjønn, sex og

pornografi og bildedeling og framstilling av seg selv og andre.

Personvern

Det er ikke bare bildedeling som er regulert i lovverket. I 2018 vedtok EU

GDPR, som står for «General Data Protection Regulation» og er EUs

regelverk om personvern. Gjennom dette regelverket reguleres hvordan

bedrifter samler inn, bruker, håndhever og lagrer data fra innbyggerne i EU.

Regelverket gjelder for alle som lagrer eller bruker data om borgerne i EU

og EØS. Det betyr at også et amerikansk eller kinesisk firma som bruker

digital informasjon om kunder i Norge, må følge reglene som GDPR gir.

Gjennom GDPR kan du få svar på hva slags informasjon som er lagret om deg

på Internett, hvor det er lagret, hvem som har tilgang til denne

informasjonen, og hva den blir brukt til. Du får også rett til å bli informert om

og gi samtykke til at informasjon lagres og brukes, og til å trekke tilbake

samtykket, for så at informasjonen som finnes digitalt om deg, blir slettet.

British Airways fikk i 2019 en bot på 183 millioner britiske pund for brudd på GDPR. På

grunn av svak sikkerhet i de digitale systemene mistet selskapet kredittkort- og

innloggingsinformasjon, navn og adresser på rundt 500 000 kunder.



Fordelene med dette er at innbyggerne i EU-området får bedre kontroll på

opplysningene om seg selv, og at firmaer må ta ansvar for hvordan de

håndterer data om kundene sine. Det blir også lettere både for

enkeltpersoner, bedrifter og enkeltland å vite hvilke regler som gjelder, når

lovene blir like i alle landene.

EUs regelverk for digitale spor kan også utgjøre en stor forskjell i

innbyggernes mulighet til å undersøke hvem som har tilgang til data og

personopplysninger om dem. En av hovedbegrunnelsene for regelverket er

da også å beskytte innbyggernes rett til privatliv. Dette er viktig med

utgangspunkt i et demokratisk verdisett, som legger opp til individuell frihet

og at du skal kunne ha kontroll over deg selv. Dette er viktig både med tanke

på å begrense hvor mye selskaper som ønsker å selge deg ting får vite om

deg, og for å forhindre muligheter for statlig overvåkning av innbyggerne.

Men det gjør jo ingenting, tenker du kanskje. Hvis man ikke har gjort noe

galt, så har man heller ingenting å skjule?

Kritikerne av GDPR hevder at å standardisere regelverket og legge strenge

bøter på de firmaene som ikke følger opp, vil ramme mindre bedrifter og

virksomheter hardest. Direktivet har også fått kritikk for å være et overtråkk

inn i medlemslandenes rett til å bestemme over seg selv.

Å få tilgang til store mengder data kan også gi bedrifter mulighet til å forme

reklamer og det du ser på en slik måte at du kanskje lar deg påvirke til å ta

andre valg enn hva du ellers ville tatt. Vi vet også at brukerdata som for

eksempel opplysninger om hvilket parti folk har stemt ved tidligere valg, kan

ha blitt brukt til å påvirke resultater av framtidige valg, for eksempel

gjennom målrettede kampanjer i sosiale medier. Da blir persondata på

avveier ikke bare et problem for akkurat de personene det gjelder, men også

for demokratiet som styreform. Men også de mindre postene kan få

dramatiske konsekvenser. Hvis tidligere opplysninger ikke er mulig å fjerne,

vil kanskje en framtidig arbeidsgiver søke deg opp og få treff som du ikke

ønsker skal påvirke muligheten din til å få drømmejobben.

Samtidig gir tilgang til dine egne digitale fotspor også fordeler. GDPR gir deg

også muligheten til å be om å få tilgang til å bruke de opplysningene som en

bedrift har samlet. Hvis du har fått et tilbud fra et forsikringsselskap, kan du

be om å få alle data de har samlet om deg, for så å gi disse til et annet

selskap og også be om et tilbud fra dem. Slik er tilgangen til data ikke bare

noe som skal beskytte oss, men også noe som skal sikre flyt og tilgang der

dette trengs. Det samme gjelder for samarbeid spesielt i helsesektoren, hvor

en del viktig forskning bygger på nettopp tilgangen til persondata.

Seksuallovgivning



Antall anmeldte voldtekter ÅR

1313 2006

1452 2008

1446 2010

1646 2012

1630 2014

2235 2016

2564 2018

Straffelovens kapittel 26 behandler det som omtales som seksuallovbrudd.

Det betyr at man her får oversikt over hvordan denne typen kriminalitet

straffes. Men hvordan definerer vi da seksuallovbrudd? Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet definerer seksuelle overgrep med at det er å utsette

noen for seksuelle handlinger eller krenkelser mot deres vilje.

Eksempler fra lovverket på hva som defineres under dette, er for eksempel

voldtekt, å skaffe seg seksuell omgang med noen gjennom at man står i en

maktposisjon overfor dem eller misbruker et tillitsforhold, blotting, beføling

og å vise eller gi porno til noen som er under 18 år. Hvor streng straff som

gis for disse handlingene, varierer blant annet etter hvor gammelt offeret er,

i hvor stor grad lovbruddet har påført offeret smerte og ydmykelse, og hvilke

langtidskonsekvenser det har fått.

Voldtekt er kanskje det ordet man oftest setter i sammenheng med seksuelle

overgrep. Men hva er egentlig voldtekt? Det er ofte slik at man tenker at

voldtekt er et fullført samleie mellom offer og overgriper. Og dette er riktig –

det er voldtekt – men voldtekt defineres i straffeloven bredere enn dette.

Utgangspunktet er at man skaffer seg seksuell omgang med noen ved hjelp

av vold eller truende oppførsel, eller at den som er offer, er ute av stand til å

si nei, for eksempel fordi hun eller han sover eller av andre grunner ikke kan

svare for seg selv. Men seksuell omgang trenger ikke bety fullbyrdet samleie.

Det kan også bety innføring av ting, for eksempel fingre, i skjede- eller

endetarmsåpningen, eller at overgriperen ved trusler får offeret til å utføre

handlinger på seg selv, for eksempel å onanere. Dette defineres også som

voldtekt og er straffbart. Og da blir bildet vårt av hva som er voldtekt,

bredere enn hvordan begrepet kanskje ofte brukes.

Sterk økning i antall anmeldelser

Generelt går de fleste typer kriminalitet ned i Norge. Det er færre tyverier og

færre tilfeller av vold, og færre driver med økonomisk kriminalitet. Men

antallet anmeldte seksuallovbrudd øker. Slik statistikken ovenfor viser, ser vi
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en dramatisk økning. To spørreundersøkelser blant 18–19-åringer i Norge

utført i 2007 og 2015 viser imidlertid at andelen som forteller om at de har

blitt utsatt for seksuelle overgrep, har sunket noe. I 2007 oppga 27 prosent

av jentene at de var blitt utsatt for minst én form for seksuell krenkelse. I

2015 var tallet 23 prosent.  For gutter var tallet da fire prosent. Nedgangen

gjaldt både mild og grov seksuell vold. Dette kan tyde på at økningen i antall

anmeldelser heller skyldes at flere anmelder overgrep, enn at omfanget av

overgrep har økt. En mulig forklaring på denne økningen i anmeldelser er at

medier, skole og andre de senere årene har blitt tydeligere på å understreke

at seksuelle overgrep alltid, uansett hva som skjedde i forkant, er

gjerningsmannens feil og ansvar. Det kan føre til at flere tør anmelde

forholdet.

Undersøkelsen fra 2015 tyder imidlertid på at det fortsatt er slik at de fleste

seksuelle overgrep går uanmeldt. En grunn til at mange ikke anmelder

voldtekt, kan være at de ikke er klar over at det er voldtekt de har vært

utsatt for. På direkte spørsmål svarte fem prosent av jentene og en prosent av

guttene at de var blitt voldtatt. Da ungdommene ble spurt om de var blitt

utsatt for handlinger som loven definerer som voldtekt, var det derimot hele

ti prosent av jentene som svarte at de var blitt utsatt for en eller flere av

disse handlingene.

En annen grunn kan være at de fleste seksuelle overgrep blir begått av noen

som står offeret nær. Noen kan la være å anmelde fordi de ønsker å skåne

overgriperen eller felles kjente for belastningen ved en rettssak.

Undersøkelsene fra 2007 og 2015 viste at det er flere som nå blir utsatt for

overgrep fra jevnaldrende venner. I 2015 sa 67 prosent av dem som svarte at
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de var blitt utsatt for et overgrep der overgriperen var en venn, venninne,

kjæreste eller bekjent. Det tilsvarende tallet fra 2007 var 49 prosent.  Dette

kan gjøre at det oppleves som svært belastende å anmelde, fordi man da

også vil få høre hva venner og lokalsamfunn sier. Å møte samfunnets

fordommer kan dermed være en tung, ekstra belastning for den som har blitt

utsatt.

Mange opplever fremdeles det å ha blitt voldtatt som en skam, og mange har

et bilde av den som har blitt voldtatt som svak, eller en som ikke har klart å

si nei, eller en som har stilt seg selv i en dårlig posisjon. Det gjør at det kan

føles vanskelig å anmelde et overgrep, fordi man ikke selv føler at man

passer inn i dette bildet av hvem som blir utsatt for voldtekt. På samme måte

passer sjelden bildet vi får i mediene av hvem en overgriper er, med hvem

som faktisk står bak de fleste overgrepene. Mediene gir gjerne et stereotypt

bilde av at seksuelt overgrep er det samme som en overfallsvoldtekt, hvor

gjerningspersonen gjerne er av utenlandsk opprinnelse, og at det brukes stor

grad av vold. I virkeligheten er det mye vanligere at en voldtekt skjer på et

sted man kjenner, og at den som ut-fører den er noen man kjenner.

Om en voldtekt anmeldes, avhenger også gjerne av hvilken type voldtekt det

er. I mediene og i politiets statistikk skilles det gjerne mellom

overfallsvoldtekt, festvoldtekt, sovevoldtekt og så videre. I begreper som

«festvoldtekt» og «sovevoldtekt» blir noe av forklaringen fort lagt i rammene

rundt. En «festvoldtekt» kan vel delvis forklares med at det var en fest? En

«sovevoldtekt» kan vel delvis forklares med at noen sov? Mens en

overfallsvoldtekt kan forklares med at noen utførte et overfall? Hvis

begrepene forstås slik, kan det være lett å tenke at «fest», «sov» og

«overfall» blir styrende for hvordan vi tenker om det som har skjedd, noe

som både kan avdramatisere situasjonen i de tilfellene hvor det ikke har

skjedd et overfall, og som også kan skyve skyldfølelse over på offeret i de

tilfellene hvor hun eller han selv har gått inn i de rammene hvor voldtekten

har skjedd. Det er dermed viktig at vi holder fast på hva begrepet voldtekt

faktisk betyr, og at de overordnede maktstrukturene med bruk av tvang eller

at offeret er ute av stand til å motsette seg en handling, gjelder uavhengig av

hvor dette skjer, og av hvem gjerningspersonen er.

Ungdom og rus

Det å bruke alkohol, cannabis eller andre narkotiske rusmidler er skadelig

for kroppen og for hjernen, og spesielt farlig for ungdom som fortsatt har en
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kropp og hjerne som er i utvikling. Det å gi ungdom tilgang til rusmidler er

derfor forbudt og straffbart. Likevel er det svært utbredt at ungdom bruker

rusmidler, først og fremst alkohol. Det er så utbredt at selv om den formelle

normen sier at ungdom ikke skal ha tilgang til alkohol før de har fylt 18 år,

kan vi si at det samtidig også finnes en uformell norm som sier det motsatte

av den formelle, nemlig at ungdom skal drikke alkohol.

Hvilken norm følger vi da? Her ser vi at ulike enkeltmennesker og grupper av

ungdommer og voksne tar ulike valg, men fram til nå har det vanligste i

Norge vært at ungdom følger den uformelle normen om at de skal drikke

alkohol. Sammenlignet med hvor ofte det skjer, er det sjelden at noen faktisk

straffes for å ha gitt alkohol til ungdom under 18. For mange kan de negative

sanksjonene av ikke å følge den uformelle normen om at ungdom skal drikke

alkohol, derimot være tydelige ved at man utsettes for drikkepress og

negative sanksjoner hvis man ikke følger dette presset.

Selv om bruk av rusmidler kan handle om å døyve et negativt selvbilde, er

det grunn til å tro at de fleste som drikker alkohol, gjør det fordi det finnes

en forventning om å gjøre det innenfor vennegjengen. Drikkepresset ser

imidlertid ut til å ha blitt svakere enn det var før. I 2003 svarte hele 84

prosent av norske 15–16-åringer at de hadde smakt alkohol, mens tallet i

2015 var sunket til 57 prosent. I 2017 fortalte under halvparten av Vg1-

elevene, 43 prosent av guttene og 47 prosent av jentene, at de hadde vært

beruset minst en gang siste år, mens 77 prosent av guttene og 76 prosent av

jentene i Vg3 rapporterte det samme. I dag drikker norske 17–-18-åringer

altså omtrent som 15–16-åringer gjorde rundt årtusenskiftet.

Når det gjelder bruk av ulike narkotiske rusmidler, har det i større grad vært

samsvar mellom hva de formelle og de uformelle normene sier. Dette er

rusmidler flertallet av norsk ungdom holder seg unna. De som likevel bruker

slike rusmidler, risikerer straff. Dette er rusmidler som det både er forbudt å

selge, kjøpe, være i besittelse av og bruke. En betydelig andel av dem som

sitter i norske fengsler i dag, sitter inne for narkotikaforbrytelser. Dette har

bidratt til at flere ungdomspolitikere nå støtter avkriminalisering, det vil si

at de som bruker rusmidlene, ikke lenger skal risikere straff. Noen støtter

også legalisering, det vil si at det også skal være tilgang til å kjøpe stoffene

lovlig.

Det er svært få, om noen i den offentlige debatten, som bestrider at bruk av

narkotiske stoffer er svært skadelig for hjernens og kroppens utvikling,

spesielt for ungdom. Argumentene for avkriminalisering eller legalisering har

stort sett handlet om at forbudet ikke virker, fordi vi de senere årene har sett

en viss økning i bruken av narkotiske rusmidler, og at straff bidrar til at

brukere som ellers er lovlydige, kommer inn i et kriminelt miljø. De som er

6
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imot avkriminalisering og legalisering, hevder på sin side at den økningen i

bruk vi har sett, nettopp kan handle om at det signalet som sendes til

ungdom i denne diskusjonen, er at disse rusmidlene ikke er så farlige likevel.

Et annet argument er at det at stoffene er ulovlige, gjør det mulig for politiet

å komme inn og spille en rolle i det å hjelpe ungdom som har begynt å utvikle

et rusproblem, til å slutte.

KILDER:

Locta europol, politiets cybercrime rapport, oslo pds trendrapport

https://www.aftenposten.no/digital/i/RR5kgW/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-

Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger

https://medietilsynet.no/om/aktuelt-2018/barn-og-medier-2018/

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Seksuelle_over

grep_mot_barn/

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuelle-overgrep--statistikk/

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda (tabell voldteksttall)

https://www.bufdir.no/lhbt/Aktuelt/Rundt_10_prosent_grosser_bare_av_tanken_pa_homofile_menn/

https://forskning.no/uit-norges-arktiske-universitet-kjonn-og-samfunn-partner/menn-har-ofte-mer-

makt-i-familien/360591

Seksuell trakassering i skolen https://utdanningsforskning.no/artikler/seksuell-trakassering-er-et-

stort-problem-blant-ungdom/

https://forskning.no/data-mobiltelefon-psykologi/ny-studie-sosiale-medier-pavirker-unges-trivsel-

lite/1334652

https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/

SAMMENDRAG: Kapittel 3

> Med sosialisering menes prosessen hvor et barn lærer seg samfunnets normer og regler,

og dermed blir en del av dette samfunnet. I samfunnet har alle mennesker ulike roller,

og summen av disse utgjør vår identitet.

> Å være gutt eller jente gir et tydelig sett av forventninger til hvordan du skal utfylle en

rolle. Likestilling er noe mer enn likeverd for ulike roller - nemlig at alle skal ha samme

sjanse og mulighet til å gjøre det samme. I vårt moderne samfunn er kjønnsrollene i

endring, men mange opplever likevel et press for å oppføre seg på en bestemt måte.

Dette gjelder også med tanke på seksuell legning og identitet, og kan skyldes mange

ulike faktorer, som påvirkning fra sosiale medier, porno, og holdninger som finnes både

blant ungdom og i samfunnet for øvrig til hvordan gutter og jenter skal eller bør oppføre

seg.

> Når formelle normer brytes, definerer vi det som kriminalitet. Deling av bilder er

regulert i straffeloven, og på generelt grunnlag er det ikke lov å dele eller lagre bilder av

noen uten at de har samtykket til det. Lagring av bilder og informasjon er også regulert

gjennom GDPR, som er EUs regelverk for datalagring. Også seksuallovbrudd er

beskrevet i straffeloven. Slike lovbrudd er underrapportert, men andelen som blir

anmeldt øker. Kanskje på grunn av mer fokus på at skylden ikke ligger hos offeret, og på

grunn av mer kunnskap i samfunnet om hva en voldtekt faktisk er.

https://www.aftenposten.no/digital/i/RR5kgW/Sondre-18-ble-domt-for-a-ha-delt-sexbilde-via-Snapchat--Forsto-ikke-at-det-fikk-folger
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https://forskning.no/data-mobiltelefon-psykologi/ny-studie-sosiale-medier-pavirker-unges-trivsel-lite/1334652
https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/


> Rus er også noe mange ungdommer møter. Den uformelle normen om å drikke alkohol,

står ofte i motsetning til den formelle normen, hvor loven sier at man ikke kan drikke før

man er 18.

OPPGAVER

REPETER OG REDEGJØR

1. Definer og gi eksempler på følgende begreper: Rolle og rollekonflikt, sanksjoner og

sosialt press, norm, primær- og sekundærsosialisering, internalisering, identitet,

selvfølelse.

2. Hva slags normer har du brutt om du begår en kriminell handling?

3. Hvor ofte bryter du normer du har internalisert? Begrunn svaret.

4. Hvordan kan selvfølelse og identitet påvirke skoleresultater?

5. Hva er forskjellen på likeverd og likestilling? Bruk eksempler, og forklar.

6. Hvordan har normene rundt det å være homofil forandret seg frem til i dag?

7. Vis med eksempler hvordan både jenter og gutter kan oppleve krysspress.

8. Hva betyr det at Internett er definert som offentlig rom, og hvilke regler gjelder der?

9. Hvordan har omfanget av bruk av alkohol og narkotika blant norsk ungdom utviklet

seg de senere årene?

10. Hva kan det skyldes at vi fortsatt kan anta at antallet begåtte voldtekter er høyere

enn det antallet som anmeldes?

DISKUTER OG DRØFT

11. Sitt i grupper og diskuter sosialisering og selvfølelse. Skriv notater fra diskusjonen,

og lever til lærer.

a. Hvilke uformelle normer gjelder blant ungdommer på ditt hjemsted?

b. Hva slags sanksjoner kan den som bryter disse normene bli møtt med fra andre

ungdommer?

c. Gi eksempler på kommentarer og kroppsspråk som kan bidra til å gi en ungdom

negativ selvfølelse.

d. Gi eksempler på hvordan inntrykk fra sosiale og andre medier kan bidra til å gi

ungdom en negativ selvfølelse.

e. Hva kan være mulige årsaker til at noen velger å sende ut budskap som bidrar til

å gi andre negativ selvfølelse?

f. Gi eksempler på budskap og tilbakemeldinger fra andre ungdommer, voksne i

nærmiljøet og medier som kan bidra til å gi en ungdom som sliter med negativ

selvfølelse en mer positiv selvfølelse.



12. Gå tilbake til modellen på s. 81. Lag et tilsvarende skjema for deg selv, som viser hva

som påvirker din identitet. Skriv deretter en tekst hvor du redegjør for hva som er

viktige elementer i din identitet, og vurderer hva som kan ha bidratt til å forme den.

Bruk oppsett for artikkel som du finner på s. 34. Kildeføringsmal finner du på s. 36.

13. Se musikkvideoen Bangir Bangir med den tyrkiske artisten Gulsen på Youtube.

Hvordan tematiserer videoen sexlyst og kjønnsroller? Diskuter i hvilken grad dette

temaet, og måten det framstilles på, er typisk for musikkvideoene du vanligvis ser,

og hva som eventuelt er annerledes. Diskuter også om du liker hvordan temaet

framstilles her bedre eller dårligere enn i andre musikkvideoer, og hvorfor.

14. Se NRK-serien Nudes, episode 4 og 6 om Victor. Noter underveis stikkord til

handlingen, og til hvilke konsekvenser de ulike hovedpersonene opplever. Diskuter

deretter i grupper:

a. Hva slags forklaringer kan vi finne til at Viktor handler som han gjør? 

Prøv å tenke både i individforklaringer og samfunnsforklaringer.

b. Kunne dette skjedd i deres vennekrets? Hvorfor/hvorfor ikke?

c. Vi får ikke vite noe om reaksjonene til gutten som ble filmet. Hva kan dette

skyldes?

d. Vet ungdom nok om hvilke regler som faktisk gjelder for hva som er lov og ikke

lov når det kommer til deling av film og bilder av andre? Hva burde man vite, og

hva slags regler er det faktisk som gjelder?

15. Diskuter i par: Hva kan forklare at antall anmeldte voldtekter har økt samtidig som

andelen som rapporterer at de har blitt utsatt for seksuelle krenkelser har blitt noe

redusert de senere årene? Hva kan det skyldes at vi fortsatt kan anta at antallet

begåtte voldtekter er høyere enn det antallet som anmeldes?

UTFORSK KILDER

16. Velg en av påstandene som ungdomspartiene har kommentert på side 113 som du

selv er uenig i. Finn kilder som støtter påstanden, og skriv en tekst hvor du referer

argumentene deres presist og med riktig kildehenvisning. Fullfør deretter drøftingen

med å forklare hvorfor du mener disse argumentene ikke holder eller ikke kan

tillegges avgjørende vekt. Se side 36 for regler for kildeføring.

17. Velg to ulike linjer på den skolen du går på.

a. Finn ut hvordan kjønnsfordelingen er. Er det forskjeller, eller er det ikke forskjeller,

og hva kan dette skyldes?

b. Finn frem til kjønnsfordelingen for de to linjene i hele Norge. Samsvarer tallene på

de du fant for din skole? Er det forskjeller, eller er det ikke forskjeller, og hva kan

dette skyldes?

c. Les s. 88 om kjønn og yrkesvalg, og individ eller samfunn. Skriv en samfunnsfaglig

artikkel om hva som kan forklare yrkesvalgene til gutter og jenter på

videregående skole. Bruk faktorer fra både individ- og samfunnssiden. Du skal

selv formulere en problemstilling som skal besvares i artikkelen. Se s. 34 for tips

til hvordan skrive en samfunnsfagsartikkel.
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18. Få en venn til å unfriende deg på Facebook og andre sosiale medier. La

vedkommende google deg og lage en liste over all informasjonen han eller hun kan

finne om deg.

a. Hva slags informasjon kommer opp? I hvilken grad stemmer dette med det bildet

du tenker vil gi et helhetlig bilde av deg? Var det noe av det som kom opp som du

ikke visste at lå der, som noen har delt uten tillatelse, eller som du syntes var

ubehagelig å finne?

b. Forestill deg at du er arbeidsgiver, og skal ansette nye folk til sommerjobb. La tre

av de andre i klassen være aktuelle kandidater, og bruk Internett for å finne all

informasjonen du kan om vedkommende. Hvem vil du ansette, og hvorfor?

DELTA!

19. Del klassen i rene jente- og guttegrupper. Les innlegget «Billig» og «pulbar» på neste

side. Diskuter i gruppene i hvilken grad og på hvilke måter seksuell og kjønnsbasert

trakassering (som uønsket beføling eller nedsettende bemerkninger på kropp og

utseende) er et problem for ungdom på ditt hjemsted. Skriv ned notater fra det dere

har diskutert, med forslag til tiltak for å forhindre at slikt kan skje, og for å påvirke

holdningene til dem som utøver slik form for trakassering og lever til læreren. Vurder

i hvilken grad og på hvilke måter dette er noe hver enkelt elev kan gjøre noe med, og

om det er noe elevrådet, lærerne og skolens ledelse kan gjøre.

FORDYPNINGSTEKSTER: Du og samfunnet

 «Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri til

skolegården

Si ;D-innlegg: For oss spiller det ingen rolle hva de voksne mener guttene

legger i disse kommentarene. Aftenposten.no/meninger/sid 4. mars 2019

For litt over et år siden ble #metoo et begrep som alle fikk et forhold til.

Kvinner verden over fortalte sine personlige historier, og mange

arbeidsplasser satte inn tiltak mot seksuell trakassering.

Verre etter #metoo

På vår arbeidsplass, skolen, har vi derimot ikke sett noen resultater av

#metoo, og bruk av nedsettende seksuelle bemerkninger har, etter vår

mening, økt.

Vi er tre jenter på 14 år som går i 9. klasse. Vi vil gjøre både elever, lærere

og foreldre mer oppmerksomme på hva som skjer i skolemiljøet til veldig

https://aftenposten.no/meninger/sid


mange ungdommer.

Vi opplever at mange har et inntrykk av at vår generasjon vokser opp i et

likestilt samfunn. Det stemmer ikke.

Hver dag får jenter på vår alder slengt nedsettende kommentarer etter seg

som «hore», «slut», «billig» og «fitte». Vi får høre at vi er svake og naive, at

vi bør operere kroppene våre, og vi får høre om at vi er pulbare eller ikke.

Gutter bare er sånn

Om vi sier ifra om dette til lærere eller andre voksne, opplever vi ofte at de

bagatelliserer situasjonen. De sier at gutter bare er sånn, og at de sikkert

bare mener det de sier som tull.

For oss spiller det ingen rolle hva de voksne mener guttene legger i disse

kommentarene. Vi opplever dette som ren hersketeknikk og ekstremt

nedlatende.

For det første er det ingen voksne som hadde funnet seg i å få denne typen

karakteristikker slengt etter seg på jobben, og for det andre gir vi guttene et

dårlig utgangspunkt for oppførsel i voksenlivet.

Normalisert sexisme

Å leve i et samfunn hvor du blir kalt «hore» eller «fitte» hver dag, er ikke å

leve i et likestilt samfunn. Vi nekter å godta dette som vår hverdag. Og vi

oppfordrer alle til å ta en runde med seg selv og tenke over hvordan du selv

forholder deg til sexisme i hverdagen.

Vi kan ikke leve i et samfunn der denne måten å snakke til hverandre på er

normalisert!

Vi håper at så mange som mulig vil møte opp 8. mars på Youngstorget, høre

oss holde appell om dette temaet og gå under vår parole:

«Jeg går på skole, ikke kall meg hore – Stopp sexismen i skolegården!»

OPPGAVER:

1. Bruk Internett og finn ut: Hva står #metoo for? Hva er bakgrunnen for at denne

hashtaggen oppsto?

2. Hva er det de tre jentene som har skrevet innlegget opplever, og hvorfor mener de at

de ikke lever i et likestilt samfunn?

3. Innlegget avsluttes med «Stopp sexismen i skolegården». Hva kan gjøres for å endre

hvordan ungdom snakker til hverandre? Tenk både på hvilke tiltak som nevnes i

teksten, og på hva dere selv mener kan hjelpe.



Kilde: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/e1VOPQ/billig-og-pulbar-metoo-kom-aldri-til-

skolega

FORDYPNINGSTEKSTER: Du og samfunnet

 Å svelge den svarte pillen:

Incels og utenforskap

I Norge er det slik i dag at rundt én av fire menn ikke har fått barn når de

fyller 45 år. For kvinner er andelen mye lavere, her er det rundt én av seks

som ikke får barn. Det er altså flere kvinner som får barn, selv om kvinnene

biologisk har en stoppdato for når dette er mulig. Det betyr at flere kvinner

får barn med de samme mennene, mens andre menn aldri får barn. Å ikke få

barn, eller å ikke ha en partner, kan oppleves som både vondt og smertefullt,

og ikke minst destruktivt, hvis man opplever å bli stående utenfor samfunnet.

På Internett finnes det et forum for det meste, og en gruppe som har funnet

fellesskap, er disse mennene som føler seg satt utenfor samfunnet på grunn

av at de ikke har en partner. Disse kaller seg incels. Incel er sammensatt av

to engelske ord: involuntary som betyr ufrivillig, og celibate, som betyr

sølibat, altså at man lever uten å ha sex. En incel er dermed en person som

lever uten sex, uten å ville det. Incelkulturen kan beskrives som en

motkultur, hvor en gruppe tar avstand fra hovedkulturen i samfunnet.

Innenfor incelgruppen møtes og samles mange som har erfaringen at kvinner

ikke er tilgjengelige for dem. Og legg merke til formuleringen: ikke

tilgjengelige. I incelmiljøet forklares ikke dette ut ifra at de ikke har prøvd

nok, ikke har funnet den rette, har for høye krav til en partner eller lignende.

Derimot forklares ufrivillig sølibat med at kvinner rangerer menn i ulike

grupper. Selv plasserer incels seg lavest på rangstigen, og setter dette i

sammenheng med en rekke ytre og/eller biologiske kjennetegn som (lav)

høyde, manglende hår, eller mangel på maskuline tegn som gjør at de

oppfatter seg selv som lite attraktive. Disse mennene blir ifølge seg selv aldri

valgt av kvinner, og det er kvinnene som avgjør hvilke menn som velges ut.

Dermed er de i en situasjon hvor de aldri vil få en partner, uansett.

I populærkulturen har det lenge vært en referanse at du i livet kan velge

mellom å ta en rød eller en blå pille. Å ta den blå pillen symboliserer at du

aksepterer alt som det er, og lever lykkelig uvitende om eventuelle

problemer. Mens å ta den røde pillen innebærer å få innsikt i sannheten om

hvordan ting henger sammen – også der dette innebærer ubehag.

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/e1VOPQ/billig-og-pulbar-metoo-kom-aldri-til-skolega
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Men i noen miljøer, snakkes det også om den svarte pillen, eller om å være

«black pilled». Hvis du har tatt den, har du innsett at livet er uten håp, og at

det ikke er noen vits i å prøve å få det bedre. Det er ingenting du kan gjøre

for å forbedre din egen situasjon, og livet ser, bokstavelig talt, svart ut. Og

det er slik incelmiljøet ser på seg selv. Det er de som vet hvordan verden

egentlig er. Og situasjonen de selv står i, er ifølge dem selv, helt håpløs.

Ekkokammer og mulighet for ekstremisering

Å oppleve enhet med andre i en vanskelig situasjon, vil oftest være en fordel.

Ulempen med incelmiljøet er at det er et fellessskap deltakerne ønsker seg ut

av, samtidig som det gjerne er det eneste som de føler tilhørighet til. Følelsen

av skam overfor det de selv er, og en utrolig sterk negativitet, gjør at de

stadig får bekreftelse på at de selv er elendige og sjanseløse gjennom at alle

andre forteller det samme. I faglitteraturen omtales dette som et

ekkokammer. Å høre et ekko betyr å høre gjenklang av sin egen stemme.

Internett kan fungere som et slikt rom, hvor du bare hører ekko av det du

selv mener hvis du kun oppholder deg i deler av Internett hvor alle mener det

samme som deg. I et forum hvor mange sier det samme, kan man oppleve å

bare få bekreftelse på at det man selv opplever som riktig er sant og virkelig

– også når det ikke er det. Dette kan føre til handlingslammelse, fordi man

hele tiden får bekreftet at man ikke kan gjøre noe for å endre på sin egen

situasjon – men også, i sjeldne tilfeller, til ekstremisering.

Ekstremisering betyr at noen beveger seg mot å få holdninger som er langt

unna det som er godt begrunnede normer som de fleste vil være enige om at

bør være slik. En slik norm vil i vårt samfunn for eksempel være at alle

mennesker er likeverdige, og skal kunne bestemme over sitt eget liv. I deler

av incelmiljøet finner man forståelse for ekstreme holdninger som å hevde at

menn har rett til langvarige og stabile forhold, og at de dermed bør tildeles

en kvinne fordi det er deres rettighet som mann. I de mest ytterliggående

tilfellene vil slike holdninger kunne gjøre at man kan forsvare voldtekt eller

terrorhandlinger begått av andre i samme miljø.

Utenforskap og mangel på tilhørighet

Misnøye og følelsen av å være utenfor skapes gjerne i forhold til noe annet.

Det er dermed når avstanden blir stor mellom hva man oppfatter at andre

har og hva man selv har, eller at man forventer noe annet enn hva man får, at

følelsen av å mangle noe oppstår. Og for gruppene som føler seg utenfor,

medfører dette helserisiko. Flere i gruppen som ikke har barn eller fast

partner har psykiske problemer eller blir avhengige av sosialhjelp. I stor grad

gjelder dette menn med lav utdanning og lav inntekt, og mange bor på

landet. I disse områdene er det samtidig flere kvinner enn menn som flytter

til sentrale strøk, og dermed blir det også i utgangspunktet et

mannsoverskudd, med flere menn enn kvinner på et sted.
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I et videre perspektiv blir dermed menn som faller utenfor også noe som

handler om faktorene som gir utdanning, og om hvordan vi som samfunn

møter behovet for at alle trenger nære relasjoner, hvor forskningen viser at

de fleste har det bedre hvis de har nære venner og noen de kan snakke med.

OPPGAVER

1. Hvilke forklaringer finnes i incelmiljøet på at noen menn faller utenfor i samfunnet?

2. Hvilke individ- og samfunnsforklaringer som ikke samsvarer med incelmiljøets

oppfatning av seg selv finner du beskrevet i teksten?

3. Hvordan kan et lukket miljø føre til ekstremisering?

FORDYPNINGSTEKSTER: Du og samfunnet

 Ungdomspartiene kommenterer

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

Påstand 

Det bør ikke være

politikernes rolle å

sørge for full likhet

mellom kjønnene i

arbeidslivet.

Påstand 

Det bør ikke være

forskjell på rettighetene

om man gifter seg

homo- eller heterofilt.

Påstand 

For å forebygge vold og

voldtekter bør

alkohollovgivningen bli

strengere enn i dag.

SOSIALISTISK UNGDOM 

Jo, selvsagt! I dag tjener

kvinner i gjennomsnitt kun

85 % av en manns

månedslønn, mindre enn

en av fem toppledere er

kvinner og kun en av fem

ordførere er kvinner. Det

skal og bør være

politikernes oppgave å

sørge for at alle, uavhengig

av hvilket kjønn de har, har

like muligheter til å delta i

arbeidslivet.

AUF 

AUF mener at det ikke bør

være forskjell på

rettighetene om man gifter

seg homo- eller heterofilt.

Det skal ikke ha noen som

helst ting å si hvem du

elsker eller hvem du ønsker

å dele livet ditt med.

RØD UNGDOM 

Det vil forebygge vold, men

vi trenger andre tiltak for å

stoppe voldtekt. De fleste

overgripere kjenner offeret

og de fleste voldtektene

skjer i hjemmet. God

opplæring om seksualitet

kan forebygge at ungdom

begår eller aksepterer

seksuell trakassering eller

seksuelle overgrep.

Grensesetting og arbeid mot

seksuell trakassering bør inn

i pensum på skolen.

GRØNN UNGDOM 

Vi mener det er politikernes

KrFU 

Homofile skal selvsagt ha

SENTERUNGDOMMEN 

Forskning viser klart at jo



oppgave å sikre at alle har

like muligheter i

arbeidslivet, uavhengig av

kjønn. Når kvinner tjener

85 % av det menn gjør, og

næringslivet fortsatt er

kraftig mannsdominert, er

noe galt. I Norge kreves det

at 40 % av

styremedlemmene til

børsnoterte selskaper skal

være kvinner. Dette mener

vi er et godt eksempel på

et sted hvor kvotering er

viktig, og kan bidra til å

endre fastgrodde

strukturer.

muligheten til å ha juridiske

rammer rundt sitt samliv.

Angående rettigheter

knyttet til det å få barn,

mener KrFU at alle barn har

rett til en mor og en far.

Denne retten må gå foran

voksnes ønsker om barn.

Selv om mange har en fin

oppvekst med bare en av

foreldrene sine eller med

homofile foreldre, mener

KrFU at de gangene staten

skal gi foreldre til et barn,

er det best at det er en mor

og en far.

mer man drikker og jo oftere

man er beruset, desto mer

sannsynlig er det at man

utøver vold eller blir utsatt

for vold. Ved siden av et

folkehelsearbeid som

fremmer sunne

alkoholvaner, er kontrollert

tilgang og høye avgifter de

mest virkningsfulle tiltakene

for å redusere

alkoholrelatert vold.

Aldersgrense for kjøp av

alkohol er også viktig.

FpU 

Politikerne bør ikke

involvere seg i hvilket kjønn

en arbeidstager eller

student har, og således

heller ikke kvotere. Det

som er viktigst er at alle gis

anledning til å utdanne seg

i den retningen de selv vil,

og at de blir kompetente til

den jobben de ønsker. Dog

bør man ha på plass et

apparat for å hindre

diskriminering, enten det er

på grunn av kjønn eller

annet.

UNGE HØYRE 

Selvsagt bør det ikke være

forskjell på rettighetene om

man gifter seg homo- eller

heterofilt. Noe annet ville

vært fordomsfullt og

bakstreversk. Det er helt

naturlig å være homofil, og

det er helt naturlig å være

heterofil. Da er det ingen

grunn til å behandle folk

forskjellig basert på

seksuell legning.

UNGE VENSTRE 

Nei. Effektiv forebygging

handler ikke om å begrense

friheten til alle som lever

lovlydig, men om

målrettede tiltak som synlig

politi, gatebelysning og

effektiv skjenkekontroll.



4 KULTUR I ENDRING

Hva er typisk norsk? Du har sikkert måtte svare på dette spørsmålet flere ganger i løpet av

skolegangen din. Kanskje svarte du konkrete ting som brunost eller 17. mai-feiringen, eller

kanskje snakket du om ideer og meninger som du oppfatter som typisk for nordmenn. Uansett

hva du svarte, lever du i et annerledes samfunn enn hva besteforeldrene dine gjorde, uavhengig

av om de bodde i Norge, Polen eller Pakistan. Verdiene og normene er i stadig utvikling, og den

norske befolkningen er sammensatt på en annen måte i dag enn for bare et par tiår siden. Dette

fører til både muligheter og utfordringer. Spørsmålet om hva som er det typisk norske, fortsetter å

fascinere oss. Kanskje er det typisk norsk å være opptatt av hva som er typisk norsk?



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du jobbe med å:

> reflektere over likskapar og ulikskapar i identitet, levesett og kulturuttrykk

innanfor og mellom majoritetar og minoritetar i Noreg og Sápmí/Sábme/Sáepmie

> vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og

hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen



Hvordan hilser du?

Hva er norsk kultur?

Ordet kultur kan dekke alt mennesker har skapt eller forandret. Det er alt

som ikke er ren natur, som fjell, hav og ville dyr. Norsk kultur kan dermed

enkelt beskrives som alt det menneskeskapte som finnes i Norge.

Jordbrukslandskapet i bratte fjellskrenter langs smale fjorder, gjenoppbygde

vikingskip, kunstverk som «Skrik» eller norske langrennsutøvere er

eksempler på hva mange tenker på som norsk kultur ellers i verden.

I samfunnsfag handler kultur først og fremst om hvordan vi lever, og om de

normene og verdiene som overføres fra generasjon til generasjon, selv om de

gradvis endres. Det at to personer oppfører seg ulikt i samme situasjon, betyr

ikke at de tilhører ulike kulturer. Men om det som de har blitt lært, forteller

dem at de skal opptre på ulik måte, kan vi si at de tilhører ulike kulturer. For

eksempel kan måten vi hilser på, være uttrykk for at vi tilhører ulike kulturer.

I Norge håndhilser vi gjerne på noen vi møter for første gang, mens det i

Japan er vanlig å slå sammen sine egne håndflater før man plasserer

hendene foran seg og bøyer seg forsiktig for hverandre. Berøring anses

nærmest som uhøflig.



Kulturer endrer seg hele tiden. Noe av det som skaper kulturell endring, er

møte med andre kulturer gjennom for eksempel reiser, innvandring og

utenlandsk populærkultur. Selv om det også finnes forskjeller, kan vi se at

dagens norske kultur har mye mer til felles med nåværende kulturer i andre

deler av verden enn med den kulturen som bidro til å skape en «typisk

norsk» ting som vikingskipene. Ikke bare har all den nye teknologien gjort

levemåten svært forskjellig fra hva den var, også normene er helt ulike.

«I Norge snakker vi norsk og spiser ribbe»

De ytre kulturelle kjennetegnene som språk og matvaner er heller ikke alltid

de samme som da besteforeldrene dine var små. Det norske språket har vært

i kontinuerlig utvikling gjennom møtet med utenlandske handelsmenn i

middelalderen, unionstiden med Danmark og de siste tiårene med

amerikansk populærkultur og innvandring fra ikke-europeiske land. Norsk er

fortsatt hovedspråket i Norge, men dagens norsk er ikke identisk med hva

det var for femti år siden. På samme måte er matvanene våre en blanding av

kjøkken fra alle verdenshjørner. Få sekstenåringer vil ha et kosthold som i

hovedsak er basert på poteter, sild, svineribbe og annet som omtales som

tradisjonell norsk kost fordi det preget matvanene i Norge på midten av

1900-tallet. De matvanene nordmenn hadde på 1900-tallet, hadde vi heller

ikke hatt i veldig mange generasjoner. For eksempel kom ikke poteten til

Norge før på 1700-tallet. Den er opprinnelig fra det søramerikanske landet

Peru.

Et kristent land?

I tusen år har kristendommen vært den dominerende religionen i Norge.

Troen har formet store deler av kulturen, fra de grunnleggende normene i de

ti bud til stavkirkene og flagget. Så sent som i 1970 var 94 prosent av

befolkningen i Norge medlemmer av Den norske kirke. I 2019 var andelen

under 70 prosent, men fortsatt kan det sies å være typisk norsk å være

medlem i dette trossamfunnet.



Den norske kirke har mange medlemmer, men få av dem går i kirken hver søndag.

Gjennom de siste hundre og femti årene har norsk kultur likevel endret seg i

sekulær retning, altså at religion får mindre betydning. Denne

sekulariseringsprosessen er tydelig å se i norsk hverdagsliv, blant annet ved

at Norge ikke lenger er fullstendig stengt på søndager, og at kristendommen

ikke lenger har en like tydelig rolle i norsk skole. Selv om det fortsatt er en

del som regner seg som kristne, oppga kun 19 prosent av Norges befolkning i

2017 at de deltar på gudstjeneste eller andre religiøse møter månedlig, og en

stor andel av disse tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke.

Demokrati og likestilling

I Norge er det også vanlig å si at demokrati og likestilling mellom kjønnene

er verdier som kjennetegner den norske kulturen. Demokrati er ikke er unikt

for Norge, men sammenlignet med andre land er folk flest i Norge ekstra

opptatt av demokrati. I internasjonale skoleundersøkelser scorer norske

elever middels på blant annet matematikk og naturfag, men høyt på

forståelse av hva det betyr å delta i et demokrati.

Som vi så i forrige kapittel, har vi langt fra fullstendig likestilling mellom

kjønnene i Norge i dag. Vi har imidlertid et lovverk og en ambisjon om at det

skal være likhet mellom kjønnene. Historisk sett er dette et ganske nytt

fenomen, også i Norge, men i dag reageres det gjerne kraftig hvis noen

skulle hevde at menn har krav på flere rettigheter eller goder enn kvinner.

Holdningene til at homofile, bifile og transseksuelle har krav på respekt og

likeverd, er også noe som har styrket seg kraftig de siste tiårene, selv om vi

langt fra er i mål på det området heller.



Norge setter arbeidet for likestilling høyt. Vi har blant annet et eget likestillingsombud.

I 2020 hadde Hanne Bjurstrøm denne stillingen.

Likestillingen i Norge har også handlet om at det lenge har vært forholdsvis

små økonomiske forskjeller mellom folk. Som vi skal gå mer inn på i de neste

kapitlene, er det til dels voksende økonomiske ulikheter mellom dem som har

minst og dem som har mest. Sammenlignet med andre land er forskjellene i

Norge likevel fortsatt små, og økonomisk likhet er en verdi mange nordmenn

gir uttrykk for at de støtter. Kanskje er det en sammenheng mellom dette og

det at nordmenn ofte er uformelle? For mange utlendinger vil det kunne

oppfattes som rart at menn i Norge kan gå uten dress på de fleste

arbeidsplasser, og at vi ikke bruker formelle vendinger som «De», «takk» og

«vær så snill» så ofte som i mange andre land.

Majoritet og minoriteter

Både i Norge og i andre land finner vi kulturell variasjon mellom ulike

landsdeler, mellom småsteder og storbyer og mellom kjønn, generasjoner og

yrkesgrupper. Det er ikke bare dialektforskjeller, men også forskjeller i hva

folk oftest snakker om, og måten de uttrykker seg på, mellom fiskere i

Honningsvåg, elever på musikk, dans og drama i Kristiansand og

pensjonister på vestkanten i Oslo. Likevel er det vanlig å si at flertallet i alle

disse tre gruppene tilhører majoriteten i Norge. På motsatt side kan vi si at



de som driver med reindrift i Kautokeino, og flertallet av skolebarna i de

østlige bydelene i Oslo, tilhører ulike minoriteter.

Når vi snakker om majoritet og minoriteter på denne måten, er det

tilhørighet til ulike etniske grupper det dreier seg om. En etnisk gruppe er

en gruppe som opplever seg som et fellesskap på grunnlag av felles språk

eller religion, historie og tradisjoner. Ordet folkegruppe blir også brukt som

synonym for etnisk gruppe. Det er ulike kriterier som brukes for å beskrive

tilhørighet til ulike etniske grupper. I mange tilfeller er det et felles språk

som er det viktigste kjennetegnet. I andre tilfeller kan det være religion,

historisk opprinnelse eller tradisjonell levemåte. Det som derimot gjelder alle

etniske grupper, er at det å tilhøre gruppa er en del av identiteten til folk.

17. mai er et symbol på norsk kultur. Den feires av de fleste som bor i Norge – uansett

hvor de bor og hvor de kommer fra.

Hvem er «etnisk norsk»?

De som ut fra definisjonen av etniske grupper kan beskrives som etniske

nordmenn, er de som har en identitet som norske, og denne identiteten

trenger ikke ha noe med statsborgerskap å gjøre.  I stedet pekes det på at

gruppa bruker norsk som morsmål og har en felles opprinnelse og langvarig

tilknytning til den norske kulturen. Mange av dem som det blir referert til, og

som oppfatter seg selv som etnisk norske, har imidlertid gener fra andre

steder i verden, for Norge har jo aldri vært fullstendig isolert fra

omverdenen. Begrepet er omdiskutert fordi det brukes forskjellig, hvor noen

1
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blant annet diskuterer hvor mange generasjoner slekta må ha bodd i Norge

før en faktisk kan kalle seg norsk.

Mange grupper har gjennom årene blitt assimilert inn i den etnisk norske

hovedkulturen. Assimilering innebærer at en etnisk gruppe går bort fra å

holde på kulturelle særtrekk og egen identitet, og på den måten går den inn i

og blir en del av en annen etnisk gruppe. Nordmenn med for eksempel

svenske oldeforeldre vil i dag bli vurdert som norske, uten at noen vil tenke

noe særlig over det. Når svenske innvandrere i så stor grad har glidd inn i og

blitt en del av den norske majoritetsbefolkningen, har det sammenheng med

at norsk og svensk kultur i utgangspunktet er nokså lik. Som svensknorske

David skriver i teksten i slutten av dette kapitlet: «Menneskene i Norge og

Sverige er ganske like. Den sosiale omgangstonen blant ungdom er omtrent

den samme.»

Urfolk og nasjonale minoriteter

Selv om Norge hovedsakelig har vært et samfunn med relativt små forskjeller

hvor mange grupper ble assimilert inn i den norske majoritetskulturen, har

Norge også bestandig vært et flerkulturelt samfunn. Det innebærer at

ulike etniske grupper bor side ved side, samtidig som hver av gruppene har

bevart viktige deler av egen kultur og identitet.

Norge har underskrevet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Den gir samene en

spesiell rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur.

Samene regnes som Nordens urfolk fordi de har levd her fra før dagens

stater ble etablert, og samtidig som de har hatt en levemåte som i mindre
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grad påvirker og endrer naturen enn det som preger hovedkulturen. Mens de

som etter hvert ble etniske nordmenn, i hovedsak var bofaste bønder og

fiskere, var samene nomader, altså mennesker som flytter fra sted til sted.

De levde opprinnelig av jakt og sanking. Etter hvert begynte mange av dem

som levde i innlandet, med reindrift, mens samer i kyststrøk i Nord-Norge

kombinerte jordbruk og fiske og ble etter hvert bofaste.

Andre etniske grupper som har bodd lenge i Norge uten å bli fullstendig

assimilert, omtales som nasjonale minoriteter. Skogfinnene begynte å

drive jordbruk ved å brenne skogen og så i asken i barskogsområder på

Østlandet på 1600-tallet, mens kvenene etablerte seg som bønder og fiskere

i Nord-Troms og Finnmark på 1700- og 1800-tallet. Begge disse gruppene,

som opprinnelig var utvandrere fra Finland, slo seg ned i deler av Norge som

til da var helt eller nesten ubebodd av nordmenn. Finsk språk og kultur

kunne dermed lenge bli dominerende i disse delene av Norge.
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Da romani og rom dukket opp i Europa, visste ikke folk hvor de kom fra. Det har gitt

opphav til betegnelsen gipsy og sigøyner, basert på en feilaktig forestilling om at de

kom fra Egypt.

Romani og rom har begge sin opprinnelse i grupper som utvandret fra India

på 1200-tallet, og som siden har levd som omreisende håndverkere, med

småhandel, musikk og annen underholdning i tillegg. Romanifolket som

begynte å komme til Norge allerede på 1500-tallet, giftet seg ofte med

nordmenn, som ble med på det omreisende livet. Det er dermed først og
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fremst den omreisende levemåten som kjennetegner romanifolket som en

etnisk gruppe. De som omtales som rom, og som først begynte å komme til

Norge på 1800-tallet, har i større grad hatt som kulturell norm å gifte seg

innad i egen gruppe. Denne folkegruppa har derfor vært tydeligere avgrenset

fra den norske majoritetskulturen enn romanifolket.

Den siste nasjonale minoriteten er jødene. Den norske Grunnloven fra 1814

fastslo at luthersk kristendom var den eneste lovlige troen og gjorde det

forbudt for jøder å innvandre til Norge. Året etter at denne paragrafen ble

opphevet i 1851, begynte imidlertid jødiske familier fra Øst-Europa å

etablere seg med handel eller håndverk i de større norske byene. Den første

synagogen ble opprettet i Oslo i 1892. Også i dag knytter mange sin jødiske

identitet opp mot jødisk tro, mens andre er mer opptatt av kultur, tradisjon

og historie. Flertallet av de norske jødene feirer høytidene der samling av

familien og opprettholdelse av gamle tradisjoner, særlig mat, er viktig.

1 Statistisk sentralbyrå. (2018, 21. mars). Anmeldte lovbrudd i 2017. Hentet 22.03.18 fra

https://www.ssb.no/lovbrudda/.

Kultur, språk og identitet

Hva betyr det å være same eller å tilhøre en av de nasjonale minoritetene i

Norge i dag? For samer som lever av reindrift på Finnmarksvidda, kan vi se

at viktige deler av den tradisjonelle levemåten eksisterer fortsatt, selv om det

nå brukes snøskutere i arbeidet med å samle reinflokkene. Barn er ikke

lenger med foreldrene på vidda i hverdagen, men går i barnehage eller på

skole, i likhet med barn ellers i Norge. Språket som brukes i barnehagen og

skolen, er imidlertid nordsamisk. De fleste bruker også nordsamisk hjemme

og på butikken.

Slik er det ikke for samer som lever i andre deler av Norge, og slik er det

heller ikke for dem som tilhører de nasjonale minoritetene. I kyststrøk av

Finnmark og Nord-Troms, hvor en betydelig andel av befolkningen ser på seg

selv som samer eller kvener eller begge deler, er norsk det dominerende

språket. Det anslås at det er rundt 2000 mennesker i Norge som fortsatt

bruker det kvenske språket i dag, og de fleste av disse er eldre mennesker.

Kun 40–50 barn får kvenskundervisning ved norske skoler . Det skogfinske

språket på Østlandet døde ut en gang i løpet av første halvdel av 1900-tallet.

Det at et flertall av dem med samisk og nasjonal minoritetsbakgrunn i dag

bruker norsk både hjemme og ute, er et resultat av at den norske staten fra

slutten av 1800-tallet og fram til andre verdenskrig hadde som mål å

assimilere samene og de nasjonale minoritetene. Politikken hadde som

utgangspunkt at alt som er særegent for urfolkets og minoritetenes kultur,

var uønsket og burde forsvinne så raskt som mulig. For å oppnå dette

foregikk all undervisning på norsk, og det var også forbudt å snakke samisk,
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finsk eller kvensk i friminuttene. Barn av reindriftssamer måtte bo på

internatskoler, gjerne langt borte fra foreldrene. En slik ensidig assimilering

hvor målet er å gjøre minoriteter så norske som mulig, omtales som

fornorskning.

Karasjok, 1950: Samiske barn får norskundervisning ved internatskolen for

flyttsamebarn.

Det at barn fikk undervisning bare på et språk de i liten grad forsto, førte til

at utbyttet av undervisningen ble dårlig. Med dårligere utdanning hadde

samisk-, finsk- og kvensktalende barn også dårligere vilkår for å lykkes i

deler av arbeidslivet. Viktigere var det kanskje likevel at det negative synet

på urfolk og etniske minoriteter som denne politikken innebar, også bidro til

at mange utviklet et negativt selvbilde, og alkohol ble for noen et middel til å

dempe sorgene kortvarig. Det at nedvurdering av urfolks og andre

minoriteters kulturelle og etniske bakgrunn leder til rusmisbruk og andre

sosiale problemer, er et fenomen vi kan finne over hele verden. Vi kan

dermed se at et mål om assimilering kan stå i direkte motsetning til et mål

om integrering. Integrering innebærer at minoritetsgrupper tilegner seg

kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i samfunnet på

like vilkår med andre, men uten at de må oppgi alt av egen kultur og

identitet. Fornorskningspolitikken var et forsøk på å utslette samenes og

minoritetenes kultur og identitet som grupper, og den førte samtidig til at

disse gruppene ble gitt dårligere vilkår enn andre til å klare seg i det norske

samfunnet.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term138
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term163


Antall registrerte i samemantallet har økt kraftig de siste årene, og stadig flere unge er

stolte av sin samiske bakgrunn. Artisten Ella Marie Hætta Isaksen er et forbilde for

mange.

Det å bli verdsatt handler derfor ikke bare om å bli anerkjent som

enkeltmenneske. Verdsettelse av ulike etniske gruppers kultur og egenart

kan også ha mye å si for hvordan hver enkelt har det i sitt eget liv. Det er en

av grunnene til at det i dag er viktig for mange å få anerkjennelse som urfolk

eller nasjonale minoriteter, og at samfunnet nå verdsetter og søker å ta vare

på det som er særegent for deres kulturelle bakgrunn, også der språk og

flere andre kulturelle kjennetegn har gått tapt.

Assimileringspolitikken overfor samene og de nasjonale minoritetene har

blitt forlatt, mye på grunn av deres egen organiserte kamp for språk og

rettigheter. Norge har også skrevet under på FNs urfolkskonvensjon, som

innebærer at samene har medbestemmelsesrett i saker som angår dem. I

praksis er det foreløpig begrenset til at Sametinget har en rådgivende

funksjon og gjennom Finnmarksloven deltar i styringen av statens

eiendommer i Finnmark.

Det å la seg skrive inn i samemanntallet, som er nødvendig for å kunne

stemme i sametingsvalget, har i dag også blitt et viktig uttrykk for samisk

identitet. For å kunne bli registrert der må minst en av dine oldeforeldre ha

brukt samisk som hjemmespråk, eller du må ha minst en forelder som

allerede er registrert i samemanntallet. Her ser vi at antallet registrerte har

økt kraftig, fra 5500 i 1989 til 16 958 før sametings- og stortingsvalget i

2017. Dette betyr ikke at antallet som har samisk bakgrunn har økt mye, men



heller at flere av dem som har samisk bakgrunn nå er stolte av bakgrunnen

sin.

Selv om det ikke finnes noe tilsvarende selvstyreorgan for de nasjonale

minoritetene, har det etter anerkjennelsen som nasjonale minoriteter vært en

økende interesse og stolthet over egen kulturbakgrunn og identitet også

blant dem med kvensk, skogfinsk, romani, rom eller jødisk bakgrunn i Norge.

Innvandring bevarer og endrer Norge

I 2019 var 14,4 prosent  av den norske befolkningen regnet som innvandrere

fordi de ble født i et annet land. Dette inkluderer både arbeidsinnvandrere,

som har kommet til Norge for å søke arbeid, familieinnvandrere, som har

kommet fordi ektefelle eller foreldre har opphold her fra før, og flyktninger

som har kommet til Norge for å søke beskyttelse fra krig eller forfølgelse i

hjemlandet. I tillegg hadde 3,4 prosent av befolkningen som er født i Norge

to foreldre eller fire besteforeldre som alle var født i et annet land. Dermed

var det totalt nesten 18 prosent av den norske befolkningen som kunne

beskrives som å ha innvandrerbakgrunn.

Innvandring har spilt en viktig rolle for å opprettholde økonomi og

samfunnsliv i flere deler av landet. I små kystkommuner i Nord-Norge har

befolkningsutviklingen gjennom flere tiår vært preget av utflytting. Ungdom

flytter sørover eller inn til større byer, som Tromsø, for å ta høyere

utdanning, og blir deretter værende. Jobbene i fiskeindustri og kommunenes

helse- og omsorgssektor er ikke attraktive nok for norsk ungdom, og disse

har i stor grad blitt besatt av arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske land.

Nest etter Oslo var den lille fiskerikommunen Båtsfjord i Finnmark den

kommunen i Norge som i 2019 hadde den høyeste andelen innvandrere. I

Båtsfjord er litauerne den største innvandrergruppa, mens det i Norge som

helhet er flest med polsk innvandrerbakgrunn. Både polakker og litauere er

relativt nye grupper i Norge. De fleste har kommet etter at Polen og Litauen

ble medlemmer i EU i 2004, som en følge av EØS-avtalens regel om fri

arbeidsinnvandring mellom Norge og EU.

Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, ssb.no

Ikke-vestlig bakgrunn – en større kontrast

Personer med innvandrerbakgrunn er svært ulike, både når det gjelder hvor

lenge de har bodd i Norge, hvor i Norge de bor, og hvor lik eller ulik kulturen

i deres hjemland er sammenlignet med majoritetskulturen i Norge. Landene i

Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand omtales gjerne som
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Vesten, og innvandrere fra disse landene kalles vestlige innvandrere.

Hovedkulturen i Norge kan på flere måter ses som typisk for den vestlige

verden, med en levemåte preget av en moderne økonomi, fokus på individets

rettigheter og med en omfattende velferdsstat. Kristendommen har vært den

historisk dominerende religionen, men sekulariseringen har jevnt over blitt

mer og mer dominerende.

De som har bakgrunn fra land i Latin-Amerika, Afrika eller Asia, omtales med

et fellesord som ikke-vestlige innvandrere. Noe de har til felles, er at

forskjellene mellom familiens kultur og den norske hovedkulturen kan

oppleves som mye større enn det svenske og andre vestlige innvandrere

opplever.

Marina (15) sier: «Det jeg liker med den norske kulturen, er at den er så fri.

Hvis jeg hadde levd i tråd med den norske kulturen, ville jeg ikke følt meg

hindret i å uttrykke meg. Kulturen min hjemme er ikke sånn. Kulturen min er

strengere enn den norske. Jeg føler at man må tenke mer på hva man får lov

til å gjøre i min kultur.» Derya (15) sier derimot: «Kurdere behandler

hverandre som bror og søster om du så er fremmed eller venn. (...)

Nordmenn er som regel hyggelige og imøtekommende mennesker, men

likevel ville det vært veldig rart om en fremmed kom og satte seg ved siden

av deg på bussen og slo av en prat.» Mohammed (15) er enig og sier: «Det er

noen regler som er litt rare i den norske kulturen, som for eksempel at du

ikke skal gå på besøk til noen uten at du sier det til dem du skal besøke på

forhånd, mens det er helt vanlig i Somalia.»

Ungdom med ulik kulturbakgrunn framhever både like, ulike og av og til

motstridende sider ved de to kulturene de er en del av. Alle de tre

ungdommene sier noe om at kulturen de har med seg hjemmefra, er tettere i

den forstand at kontakten og kontrollen folk har med hverandre er

tydeligere. Mens Marina framhever dette som negativt fordi hun opplever sin

egen kultur som streng, får Derya og Mohammed fram det positive ved dette

gjennom at de viser hvordan tette bånd også gjør at de i sin minoritetskultur

har et mye nærmere forhold både til familie og fremmede. På tross av at de

beskriver et fenomen som ligner, opplever de det forskjellig.

Normendring i minoritetskulturer

Det at normene og verdiene som overføres fra generasjon til generasjon

gradvis endrer seg, er som nevnt en del av definisjonen av kultur. Denne

endringen har mange ulike årsaker, og påvirkning fra andre kulturer er bare

en av disse. For dem som tilhører en minoritetskultur, vil imidlertid

påvirkning fra majoritetskulturen ofte være den sterkeste årsaken til at

kulturen endrer seg. Ofte kan påvirkningen være veldig sterk, og endringene

kan derfor skje mye raskere i minoritetskulturer enn i majoritetskulturen.
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Et eksempel på det er holdningene til forelskelse og parforhold. Går vi noen

generasjoner tilbake, var seksuelle forhold utenfor ekteskap tabu, altså noe

som ble sett på som helt uakseptabelt, og som det ikke engang gikk an å

snakke om, også i den etnisk norske kulturen. Det var også vanlig at unge

som ønsket å gifte seg, måtte legge saken sin fram for familien og slekta og

få godkjennelse derfra før forlovelse og bryllup kunne komme på tale.

Endringene fram til dagens normer har vært gradvise, gjennom flere

generasjoner. I kulturene hvor flertallet av dem med ikke-vestlig

innvandrerbakgrunn i Norge kommer fra, har dette som vi kaller arrangerte

ekteskap derimot vært normen helt fram til i dag.

Selv om det også kan være en del som synes det er helt fint at foreldrene

finner en partner til dem, er det grunn til å tro at flertallet av ungdom med

ikke-vestlig innvandrerbakgrunn også ønsker den friheten som ligger i

dagens norske kultur til å forelske seg og velge partner selv.  Mange har

likevel gitt etter for familiens ønsker uten motstand, fordi de ikke har ønsket

å komme i konflikt med resten av familien og andre med egen

kulturbakgrunn. Samtidig er det også en god del som har valgt å ta en

konflikt med egen familie og slekt for å kunne velge selv. Slike konflikter

skjer ikke bare i Norge, men også i de landene som de med ikke-vestlige

innvandrerbakgrunn har opprinnelse fra, parallelt med at disse landene

utvikler seg økonomisk og flere får utdanning. Det at den norske

majoritetskulturen så tydelig sier at ekteskap er noe som de unge selv skal

bestemme, og at tvangsekteskap er straffbart, kan ha bidratt til at flere av

dem som har ønsket å bryte med familiens forventninger og gifte seg etter

eget ønske, har vært i stand til å gjennomføre ønsket sitt. Og når flere

allerede har vært i stand til å gjøre det, endres også normene innad i de ulike

minoritetskulturene.

Fortsatt er det mange med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som gifter seg

med noen fra foreldrenes hjemland, men andelen er synkende. Mens det i

1996 var 74 prosent av kvinner med pakistansk bakgrunn i Norge som giftet

seg med en mann fra Pakistan, var tallet redusert til 40 % i 2012 og 20

prosent i 2018 . Allerede i 2008 rapporterte seks av ti kvinner og sju av ti

menn med pakistansk bakgrunn at de valgte ektefelle selv, mens bare en av ti

i deres foreldregenerasjon kunne fortelle det samme.  De som utøver vold

eller psykisk press på egne barn for å få dem til å gifte seg med en de ikke

ønsker, bryter i dag ikke bare norsk lov. De blir også i mye større grad enn

tidligere sett ned på og møtt med negative sanksjoner fra andre i Norge med

samme kulturbakgrunn.
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Flerkulturell idrett: Mens de med bakgrunn fra Polen utgjør den største gruppa med

innvandrerbakgrunn i Norge som helhet, er det de med bakgrunn fra Pakistan som er

den største gruppa med innvandrerbakgrunn i Oslo. Den pakistanske kulturelle

innflytelsen i enkelte bydeler i Oslo viser seg blant annet gjennom hvilke idretter den

lokale idrettsforeningen på Mortensrud i Oslo sør tilbyr. Landhockey er Pakistans

nasjonalidrett, mens cricket er den mest populære idretten.

Kan minoritetene påvirke majoriteten?

Totalt sett bor det i dag nesten en halv million mennesker i Norge med

bakgrunn fra ikke-vestlige land. Når vi snakker om verdien av at Norge

dermed har blitt et mer flerkulturelt samfunn, blir det ofte lagt vekt på at

innvandrere har brakt med seg nye typer mat, men kan innvandringen også

påvirke norsk kultur på en mer grunnleggende måte enn at kebabsjapper

erstatter pølseboder?

Vi beskrev i kapittel 3 at det i norsk kultur har eksistert en uformell norm om

at ungdom skal drikke alkohol på tross av at dette er i strid med de formelle

normene i lovverket, men at denne normen har blitt svakere de siste årene.

Det kan være flere årsaker til denne utviklingen, men det er sannsynlig at

påvirkning fra ikke-vestlige innvandrerkulturer er en av forklaringene.

Tidligere var det særlig på Sør- og Vestlandet at ungdom drakk mindre

alkohol enn i resten av landet. Denne delen av landet har vært sterkt preget

av kristen motkultur. Vi snakker om motkultur når en gruppe i et samfunn

tar tydelig avstand fra viktige normer i hovedkulturen, det vil si normene til

dem som har mest makt i et land. Mens alkohol alltid har vært en akseptert
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del av den norske hovedkulturen, har den blitt sett sterkt ned på i den

kristne bedehuskulturen.

I dag er forskjellene mellom Sør- og Vestlandet og resten av landet mindre

enn de var tidligere, og de områdene i Norge hvor ungdom drikker minst

alkohol, er nå Oslos østlige bydeler. Dette er en del av Norge hvor flertallet

av ungdom har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, og flertallet av disse er fra

land hvor islam er dominerende religion. I islam er alkohol haram, forbudt,

og mange muslimer overholder dette forbudet.

Det er imidlertid ikke bare ungdom med muslimsk bakgrunn som drikker

mindre i Oslo øst. Det gjør også etnisk norsk ungdom. En forklaring på dette

kan være at når mange i en vennegjeng ikke drikker fordi religionen forbyr

det, eller fordi de ikke får lov hjemme, blir det lettere også for andre i

vennegjengen å velge det samme. Drikkepresset blir svakere eller forsvinner

helt.

Rasisme og diskriminering

Forestillinger om at noen mennesker er bedre og mer verdifulle enn andre på

grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse, er det vi kaller rasisme. Rasisme

fører ofte også til diskriminering, det vil si at mennesker blir fratatt

muligheter som andre har på grunn av sin bakgrunn. Både samene, nasjonale

minoriteter, ikke-vestlige innvandrere og adopterte fra andre verdensdeler

har i betydelig grad blitt utsatt for ulike former for rasistisk diskriminering i

det norske samfunnet.

Hva skal det være lov å si?

«Gratulerer har du klart å ligge deg til permanent oppholdstillatelse. Hvorfor

kan du ikke ta med deg familien din og flytte tilbake til Afrika. Hvorfor kan

du ikke vise såpass respekt, det er ikke krig der dere kommer fra. Din frekke

motbydelige halvape. Kom deg ut av landet. Jævla nigger.»

Sitatet over er hentet fra en reell sak hvor en ung mann skriver på en kjent

norsk kvinnes åpne Facebook-profil etter at han har fått kjennskap til at hun

venter barn med en norsk politiker. Kvinnen har etnisk norsk mor og far fra

et afrikansk land. Ekstremt, tenker du? Eller er dette noe man kan si under

dekke av ytringsfriheten?
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Ytringsfrihet betyr at staten har ansvar for å passe på at ingen blir hindret i å

si meningen sin, uansett om det som blir sagt, faktisk er noe flertallet helst

skulle ønske ikke ble sagt. Men har vi ytringsfrihet for alle dersom det er lov

og akseptert for noen å si alt de tenker? Kvinner og mennesker med

minoritetsbakgrunn kan oftere enn andre oppleve at saklige utspill blir møtt

med kommentarer om klær, utseende eller seksualitet (for kvinner) og

etnisitet og hudfarge (for folk med minoritetsbakgrunn). Disse gruppene blir

dermed oftere møtt med kritikk for det de er, og ikke for det de mener. Dette

kan begrense disse gruppenes ytringsfrihet ved at de negative erfaringene

disse har med å delta i samfunnsdebatten, gjør at de kanskje velger å ikke

ytre seg neste gang. Dette er en utfordring for medborgerskapet og

demokratiet i Norge, ettersom viktige stemmer kan bli utelatt fra den

offentlige debatten.

Gjennom lovverket er det forbudt å oppfordre til vold og ulovligheter, å true

noen og å komme med hatefulle eller diskriminerende utsagn. Straffeloven

bestemmer hvordan hatefulle ytringer skal straffes. Diskriminerende eller

hatefulle ytringer kan straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Hatefulle

ytringer vil si å true eller fremme hat mot noen på grunn av hudfarge,

etnisitet, religion og livssyn, seksualitet eller nedsatt funksjonsevne. Det er

altså forbudt ved lov å fremme hat mot noen. Hvis man gjør noe annet

straffbart, for eksempel en voldshandling, vil straffen bli strengere om man i

tillegg blir dømt for at handlingen har skjedd på grunn av hat.

Ofte kan det være vanskelig å skille hva som er straffbart, og hva som ikke er

straffbart. I Norge har rettsvesenet tolket lovene slik at bare de groveste

formene for rasistiske hatytringer blir straffet. I FNs konvensjon om politiske

og sivile rettigheter står det i artikkel 20.2: «Enhver form for fremme av

nasjonalhat, rasehat eller religiøst hat som innebærer tilskyndelse til

diskriminering, fiendskap eller vold, skal forbys ved lov.»  Norge har flere

ganger fått kritikk fra FN for å tillate for mye rasisme i det offentlige

rommet. I januar 2019 kom FNs komité for bekjempelse av

rasediskriminering med en rapport om Norge hvor det blant annet sto at

«komiteen er fortsatt svært bekymret for hatefulle ytringer mot muslimer,

folk med afrikansk bakgrunn, jøder, asylsøkere, samer, rom og andre som

bidrar til å skape hat og intoleranse mot disse gruppene, spesielt fra ledende

politikere og medieaktører og på Internett».

Lovverket og straffer er ikke nødvendigvis den eneste eller den mest

effektive metoden for å bekjempe spredning av hatefulle ytringer. Ler du med

når en venn forteller en vits om samer, jøder eller muslimer? Eller sier du fra

at det var rasistisk og ikke særlig morsomt? Ofte betyr de reaksjonene som

kommer, eller ikke kommer, fra familie, arbeidskolleger, klassekamerater og

10
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Facebook-venner, mer for å hindre spredning av hat og rasisme enn hva som

blir straffet eller ikke straffet i domstolene.

Minoriteter møter oftere hat og stygge ytringer enn andre, både på Internett og ellers.

Ofte handler det om kritikk for hvem de er, noe som kan være mye mer sårende enn

annen type kritikk.

Diskriminering i arbeidslivet

Det er dokumentert at diskriminering av mennesker med ikke-vestlig

innvandrerbakgrunn skjer i sosiale sammenhenger, for eksempel på

utesteder og på boligmarkedet. Størst konsekvenser har kanskje den

diskrimineringen som skjer i arbeidsmarkedet. I 2012 ble det gjennomført en

undersøkelse hvor to og to fiktive jobbsøknader ble sendt til reelle

stillingsutlysninger, der søkerne med de to søknadene som gikk til samme

søkerliste, hadde lik utdanning og arbeidserfaring og like språkferdigheter.

Det var én ting som skilte dem: navnene. Den ene søknaden hadde et navn

som signaliserte at vedkommende var av utenlandsk opprinnelse og dermed

en minoritet, mens den andre søknaden hadde et norskklingende navn.

Denne studien viste at det er omtrent 25 prosent mindre sannsynlighet for å

bli innkalt til et jobbintervju dersom du har et utenlandsk navn og ikke et

norskklingende, til tross for kvalifisert utdanning og/eller arbeidserfaring.

Ville du byttet navn for å få jobb?

Dette bidrar til at arbeidsledigheten er vesentlig høyere blant dem med ikke-

vestlig innvandrerbakgrunn enn i resten av befolkningen. De som får arbeid,

må oftere ta til takke med lavtlønte jobber som krever mindre utdanning enn

det de har. Det igjen fører til at fattigdommen er større og levekårene

dårligere i områder hvor andelen mennesker med ikke-vestlig

innvandrerbakgrunn er høyere enn i resten av samfunnet.

Hvordan bekjempe diskriminering og hat?

Det er i dag bred enighet i Norge om at rasisme og diskriminering er et onde

som vi skal bekjempe. En viktig del av dette handler om å forstå årsakene til

at det oppstår, for deretter å kunne sette inn mottiltak.

Generalisering og fordommer
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På et tidspunkt har du garantert vært i krangel med et søsken eller en venn.

Kanskje har det ført til at broren, søsteren eller vennen din har sagt eller

gjort noe mot deg som såret deg. Samtidig har du helt sikkert også opplevd

mye fint med det samme mennesket. Derfor tenker du ikke at dette generelt

er en dårlig person.

Selv om vi krangler med venner og søsken, tenker vi ikke at de er dårlige personer.

Det blir fort annerledes om du har kommet i krangel med en person du ikke

kjente fra før. Når du ikke har mange andre positive opplevelser sammen

med denne personen, vil det negative du opplevde, lettere prege inntrykket

du får av hva slags individ dette er. Hvis personen tilhører samme

kulturbakgrunn og har samme etniske opprinnelse som deg selv, vil du

imidlertid ikke begynne å tenke at folk som har den typen bakgrunn, bare er

sånn. Du vil ikke generalisere. Å generalisere betyr å legge til grunn at noe

som gjelder for en eller flere personer som tilhører en bestemt gruppe, også

gjelder for alle andre i denne gruppa. Det er langt lettere å generalisere

dersom du har opplevd noe negativt fra en person som tilhører en annen

gruppe enn deg selv. Spesielt gjelder dette hvis du heller ikke kjenner mange

andre mennesker fra denne gruppa. Hvis du kjente mange andre fra samme

gruppe, ville du være mer bevisst på at de ikke er like.

Generaliseringer trenger ikke å være basert på noe du selv har opplevd. Det

kan like gjerne stamme fra noe du har hørt fra andre, lest på sosiale medier

eller sett i nyhetene. Og ikke alle generaliseringer er gale. Vi kan for

eksempel si at somaliere har mørk hudfarge, selv om vi ikke har møtt alle

somaliere i hele verden. Antakelsen vil likevel stemme for de fleste fra
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Somalia. Hvis generaliseringen derimot innebærer at man har bestemte

holdninger til personer på grunn av gruppa de tilhører, snakker vi om

fordommer. Hva en fordom er, ligger i ordet. En fordom er en «dom» man

har tenkt ut på forhånd, uten nok kjennskap til personen eller gruppa det er

snakk om.

Statistikk og diskriminering

De fleste er klar over at oppfatninger de kan ha om bestemte grupper, ikke

gjelder alle som tilhører gruppa. Likevel er det mange som lar

generaliseringer ligge til grunn for hvordan de oppfører seg mot

enkeltpersoner i hverdagen. En arbeidsgiver som får mange jobbsøknader fra

kvalifiserte søkere, kan tenke at det er viktig å snakke godt norsk i jobben.

Ut fra navnet vil han generalisere at Marwan Iqbal trolig har

innvandrerbakgrunn, og etter all sannsynlighet har han også det. Han vil

også kunne tenke at andelen som ikke snakker godt norsk, er høyere blant

dem som har innvandrerbakgrunn enn blant dem med etnisk norsk

bakgrunn. Det er heller ikke en feilaktig antakelse. Arbeidsgiveren kan godt

være klar over at dette ikke nødvendigvis gjelder Marwan Iqbal, at han like

gjerne kan være oppvokst i Norge og snakke helt flytende norsk. Men i en

hektisk hverdag er det greit å unngå for mange intervjuer, og siden det er litt

usikkert med språkferdighetene til Iqbal, kaller han heller inn Mats Iversen.

Dermed kommer ikke Marwan Iqbal til intervju, selv om han faktisk snakker

like bra norsk som Mats Iversen, og til tross for at han kanskje var bedre

kvalifisert for jobben.

Kulturforklaringer på sosiale problemer

Når Marwan Iqbal ikke kommer til jobbintervjuer fordi han heter det han

heter, blir sannsynligheten for at han ender som arbeidsløs, vesentlig større

enn for Mats Iversen. De som ikke får seg jobb, blir i større grad avhengige

av sosial stønad. Statistikken viser dermed at personer som tilhører

minoriteter som er utsatt for diskriminering på grunn av generaliseringer,

fordommer og rasisme, i større grad enn andre er arbeidsløse, og at de oftere

mottar sosial stønad.

Nå har vi sett hva grunnen var til at akkurat Marwan Iqbal endte som

mottaker av sosial stønad. Men hva tenker den som leser en avisartikkel som

forteller at personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn oftere mottar

sosial stønad enn andre? Er det kanskje fordi de kommer fra land hvor

kulturen sier at det er greit å ikke arbeide?
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Ettersom statistikk i seg selv bare forteller hvordan sammenhengen mellom

to forhold er, ikke noe om årsaken til sammenhengen, er det lett å trekke

slutninger om årsakssammenhenger ut fra de oppfatningene du hadde i

utgangspunktet. Har du hørt eller lest et sted at folk fra Afrika, Asia og Latin-

Amerika er mindre glad i å arbeide enn folk fra vestlige land, er det lett å

oppfatte en statistikk som viser at folk med bakgrunn fra disse verdensdelene

mottar mer sosial stønad enn andre, som en bekreftelse på det du hadde

hørt. Hvis du har begynt å tenke at folk med bestemte bakgrunner er mer

arbeidssky og liker å motta sosial stønad framfor å jobbe, er veien kort til å

begynne å se ned på denne gruppa og tenke at de ikke burde bo i Norge.

Minoriteter og kriminalitet

Sammenhengen mellom kriminalitet og innvandring er et mye diskutert tema

i den norske debatten. Her kan fordommene gå på at en bestemt etnisk

gruppe begår kriminelle handlinger fordi dette ligger i genene eller i

kulturen til denne gruppa. Forestillinger om hvor mye kriminalitet folk med

minoritetsbakgrunn står for, er ofte overdrevne, og en unyansert bruk av

statistikk kan i noen tilfeller bidra til å styrke fordommer.

Et eksempel på det var da Oslo-politiet i 2009 gikk ut og fortalte at alle

gjerningsmenn bak overfallsvoldtekter i Oslo de tre foregående årene hadde

ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.  Utfordringen med en slik statistikkbruk

er at selv om de er riktig for en kategori av voldtekter et gitt sted i en gitt

periode, gir det ikke et dekkende bilde av hvem som begår

seksualforbrytelser i Norge. I 2019 ble det gjort en mer systematisk

gjennomgang av alle voldtektsdommer i 2018, og her gikk det fram at 71

prosent av gjerningspersonene var født i Norge. Når man tok hensyn til alder

og kjønn, var det en liten overrepresentasjon av innvandrere sammenlignet

med den øvrige befolkningen. Overrepresentasjon handler om at en gruppe
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utgjør en større andel av en gitt gruppe enn andelen skulle tilsi.

Overrepresentasjonen var likevel ikke i nærheten av det bildet som ble skapt

i 2009. Tallene viste også at norskfødte med innvandrerforeldre ikke var

overrepresentert på voldtektsstatistikken sammenlignet med den øvrige

befolkningen.

For en del andre kriminalitetstyper finnes det derimot en viss

overrepresentasjon både for innvandrere og norskfødte med

innvandrerforeldre. Men samtidig har det generelle omfanget av kriminalitet

i Norge gått ned når vi ser utviklingen over lengre tid, parallelt med at

andelen med innvandrerbakgrunn har økt. Hvordan kan vi forklare en slik

tilsynelatende motsetning i tallene? Det dette viser, er at det er andre

samfunnsforhold som i mye større grad påvirker kriminalitetsutviklingen enn

befolkningens etniske sammensetning.

Det å begå kriminelle handlinger handler ofte om at internaliseringen av

grunnleggende normer har sviktet, om å oppleve seg som utenfor samfunnet

og utvikling av et negativt selvbilde med rus og andre problemer. Når

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert på en

del kriminalitetsstatistikker, kan det handle om at det er flere med

innvandrerbakgrunn som sliter med denne typen problemer. Flyktninger som

har rømt fra krig, kan slite med traumer fra hjemlandet, men også rasisme og

negative holdninger som en del opplever i møtet med det norske samfunnet,

kan bidra til kriminalitet. Fra andre land ser vi et tydelig bilde av at

minoriteter som har vært og fortsetter å bli utsatt for mye rasistisk

diskriminering, også er sterkt overrepresentert på kriminalitetsstatistikkene.

Når både den generelle kriminaliteten og overrepresentasjonen av

innvandrere på kriminalitetsstatistikken synker i Norge, kan det være et tegn

på at utviklingen også går i riktig retning med mindre rasisme,

diskriminering og utenforskap blant dem med minoritetsbakgrunn.

Internasjonale konflikter og rasisme

Rasistiske holdninger og diskriminering kan også ha bakgrunn i konflikter

mellom stater eller innad i andre land i verden. En del av bakgrunnen for

fornorskningspolitikken var den nasjonalistiske ideen om at etnisitet og

landegrenser må samsvare med hverandre. I perioden mellom første og

andre verdenskrig fantes det en frykt for at Finland skulle bruke utbredelsen

av finsk og samiske språk til å gjøre krav på deler av Norge.

I vår tid kan vi se hvordan jødehat ofte kobles til Israel-Palestinakonflikten.

Mange jøder er opptatt av Israels sak, samtidig som mange jøder også er

sterkt kritiske til måten den israelske staten går fram på mot palestinerne.

Dette har likevel ført til at en del av dem som i større grad støtter den

palestinske siden i konflikten, holder alle jøder ansvarlige for Israels politikk.
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Dette blir av den andre siden i konflikten brukt til å betegne muslimer

generelt som jødehatende rasister, selv om de fleste muslimer ikke har

utviklet rasistiske holdninger til jøder på grunn av konflikten. Begge ideene

er rasistiske generaliseringer.

Muslimhat kobles også til den feilaktige oppfatningen at de fleste muslimer

sympatiserer med ekstreme islamistiske grupper som utfører terror og

ønsker å innføre sharialov i Europa. Sharia er et ord som på arabisk betyr

vei, og som handler om hvilke forventninger religionen stiller til muslimer.

Islamister mener at sharia også bør være styrende for statens lover. Men det

er bare et forsvinnende lite mindretall av muslimene i Norge som er

islamister. De aller fleste muslimer som er politisk engasjert, støtter partier

som er for et sekulært samfunn, altså at lovene er basert på allmenne

oppfatninger av hva som er rett og galt, på tvers av religioner og livssyn, og

at religion er en privatsak.

DISKRIMINERINGSLOVEN

I Norge eksisterer det lovverk som skal fungere som et vern mot

diskriminering og rasisme. Det var kanskje ikke rasistiske holdninger som

gjorde at arbeidsgiveren kalte inn Mats Iversen til jobbintervju i stedet for

Marwan Iqbal, men resultatet er at Iqbal ikke får den samme muligheten som

Iversen fordi han ikke har etnisk norsk bakgrunn. Det er i strid med

diskrimineringsloven, som ble vedtatt av Stortinget i 2005. Denne loven er en

del av det rettslige vernet mot diskriminering sammen med blant annet

arbeidsmiljøloven. Den inneholder regler om forbud mot diskriminering både

i ansettelsesprosesser og på arbeidsplassen. Det finnes også et likestillings-

og diskrimineringsombud som har i oppgave å gi råd og veiledning til

mennesker som mener seg utsatt for diskriminering.

For arbeidsgivere som skal ansette medarbeidere, er det viktig med

kunnskap både om konsekvensene av diskriminering og om gjeldende

lovverk. I mange tilfeller åpner lovverket for positiv særbehandling eller

kvotering. Det betyr at man har lov til å foretrekke en søker med

minoritetsbakgrunn hvis alle andre kvalifikasjoner er like. Et annet tiltak som

kan brukes i arbeidslivet, er å gjøre det lettere for søkere å få godkjent

utdanning og kompetanse fra hjemlandet.

SAMMENDRAG: Kapittel 4
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> Det finnes kulturelle forskjeller innad i den etnisk norske majoritetskulturen mellom ulike

yrkesgrupper, landsdeler og generasjoner. Kjennetegn ved norsk kultur i dag kan blant

annet sies å være en uformell klesstil og sterk oppslutning om verdier som demokrati og

likestilling. Det betyr ikke at alle nordmenn følger typisk norske normer eller støtter

typisk norske verdier.

> Tidligere tiders fornorskningspolitikk overfor samene og de nasjonale minoritetene bidro

til at det i dag er et mindretall i disse gruppene som bruker egne språk. Anerkjennelse

som urfolk eller nasjonal minoritet, og at samfunnet legger til rette for å ta vare på

kulturelle særtrekk for disse gruppene, er for mange viktig for egen identitet og

selvfølelse, noe som er viktig for å bli integrert og fungere i samfunns- og arbeidslivet.

> Et fellestrekk ved det vi omtaler som ikke-vestlige kulturer er at kontakten innad i

familie og slekt er tettere og nærere og innebærer mer sosial kontroll enn i norsk og

andre vestlige kulturer. Normene blant dem med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er

samtidig i rask endring, blant annet i synet på parforhold. Ikke-vestlige

innvandrerkulturer kan også påvirke norsk kultur på ulike måter, fra mat til ungdoms

alkoholvaner.

> Rasisme er forestillinger om at noen mennesker er bedre og mer verdifulle enn andre på

grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse. Rasisme leder fort til diskriminering, det vil

si at mennesker blir fratatt muligheter som andre har på grunn av sin bakgrunn.

> Ytringsfrihet innebærer at det skal være lov å fremme meninger som andre er helt

uenige i, og syns er feil og provoserende. På den andre siden kan hatefulle og rasistiske

ytringer bety at minoriteter skremmes fra å delta i samfunnsdebatten. Hvor grensene

går for hva det skal være lov å si og ikke, er et stridsspørsmål.

OPPGAVER

REPETER OG REDEGJØR

1. Hvem kan sies å tilhøre ulike kulturer; to som har lært det samme om hvordan de bør

oppføre seg i en gitt situasjon, men som oppfører seg ulikt, eller to som har lært ulikt

om hvordan de bør oppføre seg i en gitt situasjon, men oppfører seg likt likevel?

2. Hva betyr det at norsk kultur har blitt sekularisert? Gi eksempler.

3. Tverrfaglig (Norsk) Hva er definisjonen på et urfolk, og hvilke særlige rettigheter

har samene som urfolk ut fra Konvensjonen om urfolks rettigheter?

4. Hva er en nasjonal minoritet, og hvilke grupper har status som nasjonale minoriteter

i Norge i dag?

5. Tverrfaglig (Norsk) Var fornorskningspolitikken overfor samene og de nasjonale

minoritetene et eksempel på assimilerings- eller integreringspolitikk? Begrunn

svaret.

6. Hvordan har normene i forhold til inngåelse av parforhold endret seg blant de med

ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Norge de siste tiårene?



7. Hvor i Norge drakk ungdom minst alkohol for noen tiår siden, og hvor drikker

ungdommen minst alkohol i dag? Hva kan forklare endringen?

8. Gi eksempler på hvordan ubegrunnede generaliseringer, misvisende statistikk eller

feilaktige årsaksforklaringer knyttet til arbeidsledighet, kriminalitet og internasjonale

konflikter kan ha bidratt til å skape rasistiske holdninger mot ulike etniske

minoriteter.

REFLEKTER OG DISKUTER

9. Sitt i grupper og skriv ned alle tanker dere har om hva slags forskjeller som finnes

knyttet til hvordan folk lever, snakker og tenker mellom de ulike landsdelene i Norge

(Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet). Diskuter deretter hvilke

av disse oppfatningene dere kan vite er sanne, og hvilke som kanskje baserer seg på

fordommer.

10. Hvordan vil du rangere hvert av punktene under ut fra hva som er viktigst og minst

viktig for din identitet? Gi hvert av punktene under en poengscore fra 0-7, hvor 7 er

viktigst. Oppsummer deretter felles i klassen. Er det stor individuell variasjon innad i

klassen, eller er det et mønster i hva dere oppfatter som viktig eller mindre viktig?

Tror dere det ville være ulikt mønster i denne rangeringen ut fra om flertallet har

etnisk norsk bakgrunn sammenlignet med en klasse hvor flertallet tilhører det

samiske urfolket, en av de nasjonale minoritetene eller har innvandrerbakgrunn?

a. Hvilket land du bor i

b. Hvilket land besteforeldrene dine ble født i

c. Hvilket språk familien din snakker hjemme

d. Hvilket språk slekta di snakket hjemme for noen generasjoner siden

e. Hvilken dialekt du snakker

f. Hvilket lokalsamfunn eller bydel du bor i

g. Hvilken tro eller livssyn du og andre i familien din har

h. Hva slags yrker som har vært vanlige i familien din

11. Hva bør være grensene for ytringsfrihet i Norge? I 2019 ble tre nynazister dømt til

bøter på opptil 12000 kroner for å ha hengt opp bannere med hakekors og teksten

«vi er tilbake 9. april.». Samtidig gjorde regjeringen det klart at det å brenne koranen

skal regnes som en lovlig politisk ytring. Er det riktig å sette grensene der

myndighetene i Norge definerte dem i 2019, eller burde begge ytringene vært

forbudt eller begge tillatt? Bruk dette som utgangspunkt for å skrive en drøftende

artikkel. Bruk mal for artikkel og kildeføring s. 34, og les gjerne også om ytringsfrihet

på s.133. Lag overskrift og problemstilling selv.

12. Bør kvotering brukes oftere for å motvirke diskriminering i arbeidslivet? Del klassen i

to, og la hver halvpart finne kilder med argumenter for hvert syn på dette temaet.

Diskuter deretter først to og to, og deretter i full klasse.

13. Se hva ungdomspartiene har kommentert til påstandene på side 152, og diskuter

hver av påstandene i grupper. Velg ut den påstanden det er mest uenighet om innad

i gruppene eller mellom gruppene, og diskuter denne felles i klassen.
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UTFORSK OG BRUK KILDER 

 

REFLEKTER OG DISKUTER

14. Tverrfaglig (Geografi) Hvor stor andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn, og

fra hvilke land er det flest innvandrere i din kommune? Hvordan skiller tallene i

kommunen din seg fra tallene for Norge som helhet? Bruk gjerne

ssb.no/kommunefakta og https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef som

kilder.

15. Tverrfaglig (Norsk) Les en eller flere skjønnlitterære tekster som tematiserer møte

mellom ulike kulturer. Analyser hvilke ulikheter i levesett, normer og kulturuttrykk

mellom ulike yrkesgrupper, aldersgrupper, landsdeler og etniske grupper som

kommer til syne i tekstene. I hvilken grad og på hvilken måte preges kulturmøtene av

misforståelser, konflikt eller positiv nysgjerrighet?

16. Kartlegg fordommer og diskriminering:

a. Intervju en person som regner seg som same, kven, skogfinne, romani, rom eller

jøde, eller som har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Finn ut i hvilken grad og på

hvilke måter personen har opplevd fordommer og/eller diskriminering i forbindelse

med utdanning, arbeid, bolig eller i sosiale sammenhenger. Finn også ut i hvilken

grad personen opplever positivt nysgjerrighet og respekt fra andre for egen

bakgrunn og identitet i dag.

b. Presenter funnene for hverandre i mindre grupper og oppsummer fellestrekk og

ulikheter.

c. Presenter gruppas oppsummeringer for resten av klassen.

d. Diskuter hvilken gruppe som er mest utsatt for rasisme og negative fordommer i

ditt nærmiljø, og hva som kan være årsaker til dette.

DELTA!

17. Tverrfaglig (Norsk) Jobb i grupper: Ta utgangspunkt i informasjonen dere samlet inn

i oppgave 15. Produser plakater eller filmer som kan bidra til å motvirke rasisme og

fordommer mot gruppa. Bruk hensiktsmessige retoriske appellformer.

FORDYPNINGSTEKSTER: Kultur i endring

https://ssb.no/kommunefakta
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef


Er nordmenn redde for fysisk nærhet?

 Minoritetsungdom i Norge forteller

Afghansk og norsk: Marina

Det første jeg tenker på når jeg hører «norsk kultur», er bunad og fjell.

Norsk kultur er også norsk mat, for eksempel pinnekjøtt. Men jeg vet ikke så

mye om norsk kultur fordi jeg har vokst opp på steder med

minoritetskulturer og har selv minoritetsbakgrunn. Men som barn var jeg

med i Lucia-toget og julekalenderen på skolen.

Norsk kultur er fri

Det jeg liker med den norske kulturen, er at den er så fri. Hvis jeg hadde levd

i tråd med den norske kulturen, ville jeg ikke følt meg hindret i å uttrykke

meg. Kulturen min hjemme er ikke sånn. Kulturen min er strengere enn den

norske og enda strengere for jenter enn for gutter. I den norske kulturen er

det liksom ingen som bryr seg så veldig om hva du gjør, eller hvordan du går

kledd. Du kan gå i BH og shorts uten at folk sier noe. Jeg føler at man må

tenke mer på hva man får lov til å gjøre i min kultur, fordi det er så mange

som bryr seg med det. Det spiller ikke så stor rolle for meg hva andre sier om

meg, men det betyr mye for familien min. Det at jeg for eksempel ikke kan

kle meg som jeg vil, uten at folk som ikke engang kjenner meg, bryr seg, er

noe jeg ikke liker med min egen kultur. Vi må være mye mer forsiktig med

hva vi sier og hva vi gjør. Jeg synes det er lettere å være seg selv i den norske

kulturen. Det finnes normer og regler der også, men mange av de normene



er basert på at alle kan få være som de vil, og at alle skal stå for den de er. I

min kultur opplever jeg det mer som at man blir presset til å være «perfekt»

og oppføre seg «riktig». Det er ikke alltid så lett å stå for den du er og det du

mener da.

Somalisk og norsk: Mohammed

Etter min mening er folk i Somalia mer åpne enn folk her i Norge. Når du

møter på en du kjenner her i Norge, kan det hende at det eneste han eller

hun sier, er «hei». Men i Somalia er det omvendt, folk hilser godt på

hverandre og snakker lenge. Folk sier ikke mer enn «hei» bare når de møter

noen de ikke kjenner, i hjemlandet mitt.

Noen ganger når jeg møter vennene mine andre steder enn på skolen og

skolebussen, der vi alltid møtes, er det eneste de sier, «hei». I begynnelsen

lurte jeg på om de ikke var venner med meg lenger, fordi jeg var vant til å si

«hei» bare til folk en ikke kjenner. Nå har jeg blitt som dem, men jeg er redd

for at jeg en dag når jeg er i Somalia, sier bare «hei» der også.

Rare regler

Selv om jeg har vært tre år i Norge, kan jeg nokså mye om norsk kultur. Det

er noen regler som er litt rare i den norske kulturen, som for eksempel at du

ikke skal gå på besøk til noen uten at du sier det på forhånd til dem du skal

besøke, mens det er helt vanlig i Somalia. Folk i Somalia pleier også å ha mye

kroppskontakt. Da jeg kom til Norge, var det mange som trodde at jeg likte

gutter fordi jeg var vant til å ha mye kroppskontakt med folk.

Ny kultur?

Nordmenn pleier å reise mye til utlandet når det er ferie, og jeg lurer på om

det begynner å bli en ny del av den norske kulturen. Det er også forskjell på

maten som er vanlig i Norge, og den som er vanlig i Somalia. I Norge er det

vanlig å spise poteter, grønnsaker og fisk, og i Somalia er det ris, kylling og

spagetti.

Ski og fjell!

Jeg synes at den norske kulturen er bra, og at den har mange positive sider.

Mine favorittting i den norske kulturen er ski og fjellturer. Jeg synes det er

veldig kjekt. Selv om jeg kommer fra et land som er langt fra Norge, synes

jeg det var lett å venne seg til den norske kulturen.

Kurdisk og norsk: Derya

Jeg vil tro at 17. mai framstiller norsk kultur best. Vi går i barnetog, noe som

ikke er vanlig i andre land. Og så har vi nasjonaldrakten, bunad, nordlyset,

fjordene, ostehøvelen, brunosten og vikingene som blir relatert til Norge i



dag. Norsk folkedans, noe som ikke er like vanlig lenger, er også en del av

norsk kultur. Norge er også et homogent samfunn.

De største forskjellene

Den største forskjellen mellom kurdisk kultur og norsk kultur må nok være

måten de hilser på, maten og feiring av bryllup. Kurdere, spesielt i Kurdistan,

behandler hverandre som bror og søster om du så er fremmed eller venn.

Nordmenn er som regel hyggelige og imøtekommende mennesker, men

likevel ville det vært veldig rart om en fremmed kom og satte seg ved siden

av deg på bussen og slo av en samtale, mens blant kurdere er dette ganske

normalt. Når kurdere hilser på hverandre, om det så er første gang de hilser,

så kysser de hverandre på kinnet. Nordmenn håndhilser og klemmer bare om

de kjenner hverandre fra før av. Det er også typisk at en familie i Kurdistan

lager ekstra mat og tar det med bort til naboen.

Bryllup

Den største forskjellen mellom disse to kulturene vil jeg nok tro er feiring av

bryllup. Et kurdisk bryllup består av flere hundre gjester, kurdisk musikk og

dans. Kurdere har sin egen dans, det vil si at det på en måte er koreografert

fra før av, og det er ganske få som ikke kan disse dansetrinnene. Kurdere har

også nasjonalklær. Disse nasjonalklærne brukes i bryllup, forlovelser,

høytider og andre typer feiringer.

Svensk og norsk: David

Det er en vanlig oppfatning i Skandinavia at de skandinaviske landene er

relativt like. Dette stemmer nok ganske godt, men samtidig finnes det store

forskjeller. Før jeg flyttet til Norge, hadde jeg store forventninger til

økonomien i landet. I Sverige anser man Norge som Europas «gullgris», med

tanke på de enorme lønningene som finnes her, om man sammenligner med

de andre europeiske landene. Denne oppfatningen forsvant allerede etter et

par måneder i landet da jeg blant annet oppdaget at norske myndigheter ikke

hadde sørget for at norske skoler tilbød elevene mat.

Skrytepaver?

Menneskene i Norge og Sverige er ganske like. Den sosiale omgangstonen

blant ungdom er omtrent den samme. Men det er store forskjeller på hvordan

nordmenn og svensker ser på saker og ting. Jeg ble overrasket over hvor

utrolig mange nordmenn som virkelig skrøt av landet sitt og framgangen og

rikdommen her. Dette var nesten litt skremmende, ettersom jeg aldri

opplevde dette i Sverige. Dette understrekes av Gro Harlem Brundtlands

uttalelse «det er typisk norsk å være god», og av stemningen etter OL på

Lillehammer i 1994. Norske medier slår opp norsk framgang med større

overskrifter enn det svensk framgang blir omtalt med i Sverige. Dette har



nok også å gjøre med at nordmenn har en sterkere nasjonalfølelse enn

svenskene, noe som fra svensk side kan oppleves litt som propaganda.

Sterk nasjonalfølelse

Jeg anser dette med nasjonalfølelsen som den største kulturforskjellen

mellom Norge og Sverige. Derimot sier jeg ikke at svensker ikke har

nasjonalfølelse, bare at den norske befolkningen setter seg selv og

nasjonalfølelsen mye høyere enn det en gjør i andre land. Bare se på hvordan

man feirer nasjonaldagen. Det har vært Norges «helligste» dag siden 1814,

med enorme feiringer rundt om i landet. I Sverige var nasjonaldagen en

vanlig hverdag fram til 2008, da myndighetene bestemte at også svenskene

burde ta del i sin nasjonaldag. Dette er et godt eksempel på at svensker, som

mange andre nasjonaliteter, ikke har en like sterk nasjonalfølelse som det

nordmenn har.

Nordmenn feirer gjerne norske idrettsbragder. (Fra VM i Oslo, 2011)

OPPGAVER

1. Hvilke fellestrekk kan du finne i det ungdommene tenker på som typisk norsk?

2. Kan du peke på fellestrekk i beskrivelsene ungdommene gir av sin egen kultur?

3. David peker i sin tekst på at nordmenn har sterk nasjonalfølelse, og at vi er svært

stolte av landet vårt. Stemmer dette? Diskuter.

4. Del klassen i grupper:



a. Finn informasjon om hva som kjennetegner minoritetsgruppene som disse

ungdommene representerer (svensker, somaliere, kurdere og afghanere).

b. Presenter funnene for hverandre.

c. Diskuter i klassen hva som kjennetegner kulturen til minoritetsgrupper i Norge med

utgangspunkt i presentasjonene av de ulike minoritetsgruppene.

d. Bruk det du nå har lært, til å skrive en oppsummering om minoritetsgrupper i

Norge. Teksten skal være på 250 ord og ha overskriften «Minoriteter i Norge».

FORDYPNINGSTEKSTER: Kultur i endring

 En del av to kulturer

Av Eli Anne Nystad, 23 år, fra Karasjok, førskolelærerstudent

Jeg har bodd mesteparten av mitt liv i Karasjok i indre Finnmark. Det er det

som er hjemme for meg. Jeg føler at jeg har levd et ganske beskyttet liv i

Karasjok. Der snakker de aller fleste samisk, og det er det språket jeg har

brukt til daglig. Det er mitt morsmål. På mange måter føler jeg ikke at norsk

er mitt andrespråk. Jeg foretrekker å se på engelske TV-program og lese

engelske bøker, og jeg føler at jeg kan engelsk bedre enn norsk. Det kan

hende det er fordi jeg får kritikk for den måten jeg snakker norsk på – det er

ikke rent nok, ikke godt nok. Jeg kan fire språk (samisk, norsk, engelsk og



finsk), men i mitt hjem snakket vi bare samisk med hverandre. I Karasjok bor

nordmenn og samer side ved side, og det har aldri vært et problem.

Utfordringer

Det ble et problem så fort jeg bevegde meg ut av de samiske områdene. Der

er ikke det samiske like akseptert. Det hender at man hører stygge

kommentarer fordi man snakker samisk, eller så ser folk rart på meg fordi de

ikke forstår språket. Det er til tider ensomt å være blant nordmenn, hvor det

ikke er folk som snakker samisk og helt forstår meg.

Det er utfordrende å komme fra to kulturer. Nordmenn ser på samer som

eksotiske og annerledes enn dem. Det virker som om nordmenn ikke

skjønner at samene også lever i 2013 og ikke på 1800-tallet. Man får stadig

rare spørsmål: om vi har veier i nord, bor vi i lavvo, finnes det strøm, har vi

rein i hagen og så videre. Nå bor alle i hus, har elektrisitet, og til alles store

sjokk så har ikke alle samer rein. Reindrifta kommer veldig høyt opp i

medienes søkelys, og det er det de aller fleste forbinder med samer, men de

fleste samer har helt vanlige jobber. Men man kan ikke klandre dem heller,

for de vet ikke bedre. Jeg synes virkelig det er på tide å oppdatere det

fagstoffet nordmenn leser om samer. Lærere må også lære mer om samer,

slik at de kan lære det bort videre.

Bevare kulturen

Jeg er veldig stolt over min bakgrunn og har aldri forsøkt å skjule for noen at

jeg er same. Jeg føler meg heldig som får være en del av denne fantastisk

fine kulturen, og man har et mye rikere liv når man er en del av to kulturer.

Jeg er heldig som har fått vokse opp med å være stolt over den jeg er. Jeg er

glad for at jeg ikke levde 60 år tilbake i tid, da hadde jeg ikke vært like

heldig. Nordmenn klager hvis man nevner fornorskningen, det skjedde jo for

lenge siden. Men fornorskningen lever i dag også til en viss grad, som når

nordmenn klager på at det er samiske program på TV. Det er en ganske

egosentrisk tankegang. Nordmenn tenker bare på at de ikke skjønner samisk,

og at vi forstår norsk. Men TV-program og radiosendinger er med på å holde

liv i det samiske språket, noe som er veldig viktig for meg. Folk bør prøve å

skifte synspunkt og tenke på hvordan det ville vært for dem om de snakket et

språk som ikke alle kunne, og man måtte krangle seg til alt mulig for at

språket ikke skulle dø ut. Tenk om nordmenn måtte kjempe for å få noe på

sitt eget språk!

Norsk og samisk

Jeg er norsk selv om jeg er en same. Så jeg er en del av to kulturer. Jeg spiser

pinnekjøtt på julaften, liker vafler og brunost og feirer 17. mai. At jeg går i

kofte, er det samme som når nordmenn går med bunad, kofta ser bare litt

annerledes ut. Man bruker bunad og kofte til samme type anledninger. For



meg er det ikke vi og dem, det er oss. I hvert fall er det realiteten for meg.

Jeg ønsker ingen skiller mellom oss. Jeg vil ikke krangle, jeg vil leve i fred

sammen med nordmenn. Men ČSV-eren i meg våkner til live når nordmenn

rakker ned på samer i forskjellige nyhetsartikler om samene. (ČSV står for

čájet sámevuođa, som på norsk betyr «vis din samiske identitet».) Nordmenn

tror at alle samer er like, at alle lever akkurat likt, at alle har rein, at alle får

kjøre med snøscooter, og at vi har flere rettigheter enn dem og krever altfor

mye.

Men jeg får ikke kjøre med snøscooter hvor som helst, jeg må kjøre på

merkede løyper. Reindriftssamer har særlige rettigheter som de har kjempet

for. Nordmenn har bestemt hva vi må tåle. Vi har ingenting vi skulle ha sagt.

Man får bare høre «hallo, det var en spøk, det der må du tåle». Jeg mener at

jeg ikke skal måtte tåle negative holdninger forkledd som «spøk». Alle har

rett til å være seg selv, ingen har rett til å rakke ned på andre.

OPPGAVER

1. Hvilke fordommer mot samer har Eli Anne Nystad opplevd at en del nordmenn har?

2. Hva mener hun med at «ČSV-eren» i henne våkner? Når skjer dette?

3. Diskuter påstandene:

a. Det er egoistisk om nordmenn vil fjerne samiskspråklige TV-programmer.

b. Samene bør tåle at nordmenn gjør narr av kulturen deres.

FORDYPNINGSTEKSTER: Kultur i endring

 Analysebegreper fra sosiologien:

Etnosentrisme og kulturrelativisme

Det finnes ulike måter å sammenligne kulturer på. Et vanlig begrepspar som

får fram to ulike sammenligningsmetoder, er etnosentrisme og

kulturrelativisme.

Når vi sammenligner kulturer med et etnosentrisk perspektiv, bruker vi vår

egen kultur som utgangspunkt. Om vi ser på ordet etnosentrisme, så ligger

dette også her: Ens egen etnisitet står i sentrum. Vi kan se for oss denne

sammenligningsmodellen som en slags stjerne hvor man setter sin egen

kultur i midten. Jo lenger vekk fra sentrum en annen kultur ligger, altså jo

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term113
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term189


mer forskjellig den er fra vår egen, jo dårligere vil vi bedømme den. Et

eksempel her kan være hvordan vi i Norge bedømmer det å spise hundekjøtt.

I andre land, for eksempel i Kina, er det helt vanlig å spise hund. Det finnes

ingen objektiv grunn til at man ikke skal spise hundekjøtt, eller hestekjøtt for

den del. Men på grunn av at man lærer, som del av en kultur, at noen typer

kjøtt ikke skal spises, vil vi automatisk bedømme de andre kulturene der

dette gjøres, som dårligere enn vår egen. Vi kan dermed oppsummere et

etnosentrisk syn med at man bruker sin egen kultur som utgangspunkt, og at

man ser på andre kulturer som er ulike fra ens egen, som mindre bra,

ufullstendige eller uutviklede.

Kulturrelativisme er en annen måte å sammenligne kulturer på. Da prøver

man å ikke sammenligne, men å forstå enhver kultur på dens egne premisser.

Om vi tenker videre på eksemplet med hundekjøtt, vil det være relevant å

stille spørsmål som: Hvorfor spiser man hundekjøtt i Kina? Hvilke andre

alternativer har man? Hvilke tradisjoner følger med denne skikken? Når man

har et kulturrelativistisk utgangspunkt, prøver man altså å forstå en kultur ut

fra hvordan medlemmene i denne kulturen tenker, og dermed ut fra deres

egen logikk – uten å sammenligne med andre kulturer.

Både etnosentrismen og kulturrelativismen møter kritikk. Den etnosentriske

tenkemåten kan lett føre til at vi idealiserer vår egen kultur, som blir ansett

som «den beste» som alle de andre må måle seg ut fra. Dette kan i verste fall

utgjøre et hinder som fører til at vi overser eller undervurderer viktige deler

av eller forklaringer på andres kultur. Kulturrelativismen får på sin side

kritikk fordi vi med dette utgangspunktet er nøytrale og ikke gjør en

vurdering av rett og galt. Det kan føre til at en skikk som tvangsekteskap,

som er et åpenbart brudd på menneskerettighetene, ikke blir kritisert fordi

det kulturrelativistiske utgangspunktet er å forstå, ikke å vurdere.

OPPGAVER

1. Oppsummer med egne ord hva som ligger i begrepene etnosentrisme og

kulturrelativisme.

2. Finn to andre eksempler enn de som er nevnt i teksten, og forklar hvordan vi vil kunne

analysere disse med etnosentrisk og kulturrelativistisk utgangspunkt.

3. Oppsummer med egne ord kritikken av de to perspektivene.

4. Bruk Googles bildesøk, og finn ulike bilder som forklarer begrepene

etnosentrisme/kulturrelativisme. Gå sammen i grupper og vis hverandre bildene dere

har funnet.

a. Snakk sammen om hva bildene viser.

b. Finn sammen fram til en definisjon – hva ligger i begrepene?



c. Hvilke fordeler og ulemper kommer fram ved å bruke disse måtene å sammenligne

kulturer på?

FORDYPNINGSTEKSTER: Kultur i endring

 Ungdomspartiene kommenterer

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

Påstand 

Barn med

minoritetsbakgrunn bør

få lære foreldrenes

morsmål på skolen.

Påstand 

Økt innvandring gir økt

kriminalitet.

Påstand 

Også rasister bør få lov

til å holde offentlige

møter i fred.

AUF 

Barn med

minoritetsbakgrunn med

norsk som fremmedspråk

må tilbys

morsmålsopplæring, da det

er veldig vanskelig å lære

et nytt språk uten å kunne

et annet språk godt både

muntlig og skriftlig.

Språkmektighet er også en

veldig stor verdi i en

globalisert verden, og det

er en stor ressurs for Norge

at innbyggerne kan flere

språk.

SOSIALISTISK UNGDOM 

De aller fleste som

innvandrer til Norge

kommer hit for å få jobb,

ikke for å være kriminelle.

Kriminalitet henger

sammen med fattigdom og

vanskelige livssituasjoner,

ikke hudfarge eller etnisk

bakgrunn. Økt innvandring

gir ikke økt kriminalitet,

men mangel på tiltak for å

utjevne forskjeller i

samfunnet,

fattigdomsbekjempelse og

inkludering gjør det.

RØD UNGDOM 

Ytringsfriheten er en

menneskerett, men noen

ganger kolliderer forskjellige

rettigheter. Organisert

nazisme og rasisters

ytringsfrihet kolliderer med

retten til frihet fra vold og

frykt. Ofrenes ytringsfrihet

blir en illusjon: De

skremmes til taushet. Alle

bør få lov til å holde møter

så lenge det ikke truer,

trakasserer eller fremmer

hat. Men i et demokrati må

man og regne med

motreaksjoner.

GRØNN UNGDOM 

Ja! Språklig mangfold har

en verdi i seg selv.

Språkmangfoldet i

innvandrermiljøene må ses

på som en ressurs for hele

samfunnet. Integrering bør

fokusere på å fremme

barns flerspråklighet og

bevare sine morsmål.

SENTERUNGDOMMEN 

Dette er en myte som har

fått rotfeste i Norge. Med

en gang det blir begått

kriminalitet her i landet har

man en tendens til å skylde

på innvandrere. Nøkkelen

er fokus på integrering i

språk og kultur, det å føle

seg en del av fellesskapet.

En må alltid forebygge mot

kriminalitet enten det

KrFU 

Ytringsfriheten og retten til

å ha møter bør strekke seg

langt, så lenge det ikke

oppfordres til vold eller

annen kriminalitet. Samtidig

kan de ikke kreve at ikke

folk tar til motmæle.

Rasisme og tanker om at

noen mennesker er mindre

verdt enn andre må møtes



gjelder etniske nordmenn

eller det er innvandrere.

med solide argumenter og

debatt, ikke meningsforbud.

UNGE HØYRE 

Det viktigste er at barn

med minoritetsbakgrunn

lærer seg norsk. Dersom

noen ønsker å lære seg

foreldrenes morsmål, bør

de gjøre det på fritiden.

FpU 

De aller fleste innvandrere

oppfører seg bra, arbeider

og bidrar til samfunnet.

Dessverre er det enkelte

innvandrere som ikke

integreres særlig bra, og

som begår kriminalitet.

Dette må man slå hardt

ned på, og kriminelle

innvandrere som dømmes

til mer enn 3 måneders

fengselsstraff bør sendes

tilbake til hjemlandet.

Norge bør ta imot

innvandrere som ønsker å

bidra og arbeide i Norge.

UNGE VENSTRE 

Vi har organisasjonsfrihet i

Norge. Ytringsfriheten

gjelder for alle, også for de

som tar feil. Flertallet bør

derfor ikke nekte rasister å

holde møter. Samtidig er det

enhver liberalers plikt å si

ifra og kjempe mot

rasistiske holdninger og

hatefulle ytringer i

samfunnet. Slike ytringer

imøtegås best ved å bli

tvunget ut i det åpne rom,

ikke gjemt vekk i mørke

kroker.



5 SKAPE VERDIER

Du lever i et av verdens rikeste land, og du vet at du er heldig. Det har du fått høre mange nok

ganger gjennom oppveksten. Men har du tenkt på hvorfor vi har det så bra? Velferdsstaten gir oss

mange goder, men for å betale for velferdsstaten må vi ha skatteinntekter. Og for å få inn skatt

må det finnes bedrifter hvor folk kan jobbe og tjene penger. Disse bedriftene vil bare eksistere

hvis de over tid klarer å få et overskudd fra å selge varer og tjenester som folk i Norge eller andre

land vil kjøpe. Det er hva vi kaller verdiskaping. Så hva slags verdiskaping har gjort Norge til det

rike landet vi er i dag? Og hva skal vi leve av i framtiden?



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du jobbe med å:

> utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og

påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg

> utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg

har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter

utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor



> drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit

globalt og berekraftig perspektiv

Verdi og verdiskaping

Hva har størst verdi, lufta du puster i, klærne du har på deg, tiden du

tilbringer på skolen, eller sponplatene du ser på bildet? Skulle du måtte

velge, er det liten tvil om hva som har størst og minst verdi for deg i

øyeblikket. Uten luft dør du i løpet av få minutter. Uten klær vil du på en

vanlig norsk dag raskt bli kald og dessuten føle deg svært ukomfortabel. De

fleste takler greit det å ikke være på skolen, til og med flere dager i strekk,

men du skjønner sikkert at skolegangen er viktig for framtiden din. Om ikke,

kan du bla fram til kapittel 6. Men sponplatene – er det noe du har bruk for?

Det vi har beskrevet nå, er hva som har bruksverdi for deg. Når vi snakker

om verdier og verdiskaping i økonomien, snakker vi om verdi på en annen

måte. Da tar vi utgangspunkt i bytteverdi. Hva bytteverdien av noe er, kan

du se ofte se på prislappen. Selv om luft har større bruksverdi for alle enn

noe annet, har det ingen bytteverdi fordi luft er gratis tilgjengelig. Da du

kjøpte klærne du har på deg nå, måtte du derimot bytte inn verdier du hadde

i form av penger for å få klærne. Som vi så i kapittel 1, er skolen ikke noe du

betaler for, men noen andre har betalt for det gjennom skatt.
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Bedriften Forestia i Våler kommune, som blant annet produserer møbelplater, er viktig

for verdiskapingen i kommunen.

Når vi snakker om verdiskaping, snakker vi om varer og tjenester som blir

skapt gjennom menneskelig arbeid. Der kommer også sponplatene inn.

Sponplater er plater laget av sagflis og spon, og de brukes blant annet til å

produsere møbler. I likhet med undervisningen du får på skolen, men

antageligvis i motsetning til klærne du går med, er sponplatene produsert i

Norge. Når noen kjøper sponplater produsert i en bedrift i Norge, får

bedriften inntekter som kan betale lønn for arbeiderne. Arbeiderne blir i

stand til å kjøpe klær og andre varer og til å betale skatt, som blant annet

brukes til å betale for skolegangen din. Slik sett har du nytte av at

sponplatene blir produsert, selv om det ikke er du som bruker dem.

Industri skaper rikdom

Hvorfor er Norge et rikt land? Mange tenker det er fordi vi har olje, men

forklaringen ligger ikke der. Olje kan forklare hvorfor Norge de siste tiårene

har blitt enda rikere enn et rikt naboland som Sverige, men Norge var et rikt

land i verdenssammenheng med høy levestandard for folk flest allerede før

den første oljekrona kom inn på statsbudsjettet i 1975. Det som er forskjellen

på rike og fattige land, er hvor store verdier vi er i stand til å produsere per

person og per arbeidstime. Dette kaller vi arbeidsproduktivitet. Det at

arbeidsproduktiviteten er mye høyere i Norge enn i fattige land, har ikke noe

med arbeidsinnsatsen å gjøre. Alle som har sett arbeidere i et fattig land sitte

på et nakent sementgulv og sy fotballer for hånd, eller sett tebønder plukke

blader som de kaster i en kurv bak på ryggen i et rasende tempo, vil skjønne

det med en gang. Det som forklarer forskjellen, er hva slags redskaper og

maskiner vi bruker, det vi kaller teknologi.

Mens produksjon av varer med enkle håndredskaper kalles håndverk, blir

produksjon av varer med maskiner drevet av en mekanisk energikilde omtalt

som industri. De rike landene omtales som industriland, gjerne forkortet til

i-land, fordi de aller fleste varer her blir produsert med stadig mer avanserte

maskiner. Fattige land omtales som utviklingsland, forkortet til u-land,

fordi utviklingen mot å bli et industrialisert land fortsatt ikke er fullført. Der

brukes fortsatt relativt enkle redskaper og mye menneskelig arbeid i mye av

produksjonen, spesielt i jordbruket.

Næringer og næringsgrunnlag
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På samme måte som kroppen vår trenger næring i form av mat for å fungere,

trenger samfunnet næringer. En næring består i denne sammenhengen av

alle som deltar i produksjonen av en bestemt type vare eller tjeneste. De

ulike næringene grupperes ofte i tre hovednæringer:

Primærnæringene – de første næringene – består av jordbruk,

skogbruk og fiske.

Sekundærnæringene – de andre næringene – består av all produksjon

av fysiske varer utenfor primærnæringene.

Tertiærnæringene – de tredje næringene – består av alle typer

tjenesteproduksjon, både transport og varehandel, restaurant og

reiseliv, bank og forsikring og det offentlige med alle velferdsstatens

tjenester.

Selv om teplukkerne på Sri Lanka jobber raskt, går arbeidsprosesser med håndkraft

tregere enn mer teknologiske.

Fra jordbruks- til tjenestesamfunn

Land hvor industrialiseringen i liten eller ingen grad har startet, beskrives

som jordbrukssamfunn fordi det overveldende flertallet av befolkningen

arbeider i jordbruket. Når arbeidsproduktiviteten er lav og den samlede

produksjonen av varer er liten, må det store flertallet jobbe i jordbruket for

at det skal bli produsert nok av det aller mest nødvendige: mat. På

begynnelsen av 1800-tallet jobbet 80 prosent av befolkningen i Norge i

primærnæringene. Slik er det fortsatt i de fattigste u-landene, de vi kaller
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MUL-land (minst utviklede land), mens det i Norge i dag bare er rundt 3

prosent  av alle sysselsatte som jobber i primærnæringene.

Da industrialiseringen startet i Norge fra midten av 1800-tallet, økte

etterspørselen etter nye varer, og sysselsettingen i sekundærnæringene økte

kraftig fram til omtrent 1950. Norge kunne da omtales som et

industrisamfunn. Etter hvert har imidlertid forbedringene i

arbeidsproduktiviteten tatt igjen veksten i etterspørselen etter varer, og

dermed har behovet for arbeidskraft blitt mindre. Automatisering – det at

maskiner gjør mye av jobben i stedet for mennesker – har ført til at andelen

som jobber i sekundærnæringene har falt etter 1970. I 2019 arbeidet 19

prosent av alle sysselsatte i Norge i sekundærnæringer.

I tjenestesamfunnet er mange oppgaver automatisert. Betaler du i den bemannede

kassen, eller bruker du selvbetjening?

Også i tjenestenæringene foregår det en automatisering. Mens det tidligere

var mange som arbeidet i banken og på postkontoret, har digitalisering,

altså at informasjon lagres og overføres elektronisk, redusert behovet for

ansatte kraftig i disse næringene. Digital teknologi har også gjort det mulig å

innføre selvbetjente butikker. Det kan komme til å redusere behovet for

arbeidskraft i handelsnæringene kraftig i årene framover.

I en del andre virksomheter, for eksempel barnehager og skoler, er det

derimot vanskelig å se for seg at maskinene skal kunne erstatte menneskene.

Det utvikles også stadig tjenester for nye behov som folk har råd til å betale

for. Personlig trener var for eksempel et ganske ukjent yrke for 20 år siden.

1
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Andelen som arbeider i tjenestenæringene, er nå nesten 80 prosent i Norge,

og det fortsetter å øke. Ser vi på hvor folk flest i Norge jobber, kan samfunnet

vårt i dag utvilsomt omtales som et tjenestesamfunn.

Næringsgrunnlag i lokalsamfunn

Når en stadig større andel av befolkningen arbeider med tjenestenæringer,

betyr det at vi kan klare oss uten vareproduksjon i framtiden? Tenker vi oss

om et øyeblikk, skjønner vi at svaret må være nei. Vi kommer fortsatt til å

trenge både mat, klær, hus og mye annet. Vi er ikke bare avhengige av å

kunne kjøpe varer i butikken. Vareproduksjon har også avgjørende betydning

for næringsgrunnlaget, det som gjør at det finnes bosetting og andre

arbeidsplasser rundt om i landet.

Forestia får råstoff fra nabobedriften Moelven Våler.

La oss vende tilbake til bildet på side 154. Bildet er fra bedriften Forestia i

Braskereidfoss i Våler kommune i Innlandet fylke. Omtrent 200 mennesker

arbeider i denne bedriften . Vegg i vegg ligger Moelven Våler, en annen

bedrift som har 78 ansatte . Moelven Våler er et sagbruk, et sted hvor

tømmer skjæres opp til planker. Avfallet fra sagbruket brukes i produksjonen

av sponplatene til Forestia. Det å ha en kunde for avfallet gjør at det blir

lettere for Moelven å drive lønnsomt, samtidig som Moelven kan gi rimelige

leveranser av råstoff til produksjonen hos Forestia, som dermed også gjør

produksjonen der rimeligere og mer lønnsom. Om den ene av bedriftene

forsvinner, er det stor sannsynlighet for at heller ikke den andre vil klare å

produsere lønnsomt. Til sammen har de to treforedlingsbedriftene 85 prosent
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av alle de ansatte i sekundærnæringer i kommunen, noe som utgjør omtrent

20 prosent av alle som er yrkesaktive der. Hva så med de andre 80

prosentene?

I små kommuner som Våler er det som regel en langt større andel som

arbeider i primærnæringer enn i Norge som helhet. Mye av kommunen

består av skog, og skogbruk er da også hovednæringen for mange av de

snaut ti prosentene av kommunens innbyggere som jobber i primærnæringer.

Jordbruk og skogbruk er en del av kommunens næringsgrunnlag i den

forstand at dette er noe innbyggerne der har levd av gjennom århundrer,

lenge før andre næringer ble etablert. Samtidig er skogbruket, ikke bare i

kommunen, men i det større området rundt, helt avgjørende for at de to

treforedlingsbedriftene skal ha råstoff til produksjonen.

Også i Våler jobber to av tre i tertiærnæringene, men veldig mange av

arbeidsplassene her er direkte eller indirekte knyttet til skogbruket og

treforedlingsindustrien og ville ikke eksistert uten disse. Mest direkte kan vi

se at en stor del av dem som jobber med transport kjører råstoff inn, og

ferdige produkter ut fra de to treforedlingsbedriftene. For kunne lønnsomt er

lokale butikker og spisesteder også avhengige av kunder som jobber i

skogbruket, treforedlingsbedriftene eller med tømmer- og trelasttransport.

Tilsvarende kan vi se at mange av dem som jobber i kommunens skoler og

barnehager, heller ikke ville hatt jobb om ikke skogbrukere og

treforedlingsarbeidere, transportarbeidere og ansatte i lokale butikker og

spisesteder hadde bodd i kommunen og hatt barn i ulike aldre. En av de

største arbeidsplassene er kommunens eldreomsorg. Gamle og syke ville det

fortsatt vært i kommunen selv om arbeidsplassene i industrien, og med dem

mange transportarbeidsplasser, butikkarbeidsplasser og skole- og

barnehagearbeidsplasser, forsvant. Men ville det da vært nok skatteinntekter

til å betale for kommunens velferdstilbud? Det er tvilsomt.

Våler kommune kan beskrives som et lokalsamfunn, det vil si et sted

innenfor et mindre område hvor folk møter hverandre i ulike roller og er

gjensidig avhengige av hverandre. Det vi har beskrevet, er hvordan

ringvirkninger av skogbruket og treforedlingsindustrien legger grunnlaget

for bosetting og de fleste av de andre arbeidsplassene i kommunen. Selv om

to av tre jobber i tjenestenæringene, kan vi derfor si at det er skogbruket og

treforedlingsindustrien som utgjør næringsgrunnlaget for dette

lokalsamfunnet.



Hvordan får vi investeringer?

For å opprettholde velstanden vår er vi altså avhengige av at det finnes

industribedrifter, men hva skal til for at noen vil ønske å investere i industri?

Svaret er enkelt: Mulighet for å tjene penger. Å investere handler om å bruke

verdier, ikke for å få goder med en gang, men for å få de verdiene man

investerer, til å vokse over tid. Verdier som brukes til investeringer, omtales

som kapital, og det at kapitalen vokser, omtales som avkastning.

Kapitalen gir avkastning når bedriften går med overskudd, altså at

inntektene fra salget er høyere enn de samlede utgiftene. Hvilke muligheter

som finnes for å få solgt varer til en høy nok pris til at inntektene overstiger

kostnadene, er dermed det som vil avgjøre om en kapitaleier vil se det som

fornuftig å investere kapitalen sin i etablering av en industribedrift. Hvor

høyt bedriften kan sette prisen på produktene sine, avhenger imidlertid av

etterspørselen, det vil si hvor mange som ønsker å kjøpe produktet. Er

etterspørselen høy, kan produsenten sette prisen høyt og likevel få solgt

produktet.

Fra proteksjonisme til frihandel

Dersom kundene i et land allerede har tilbud om gode og billige produkter

som er kjøpt fra utlandet, kan det hindre investeringer i industrien i eget

land. Da vil kundene i landet foretrekke å fortsette å kjøpe de utenlandske

varene, med mindre en ny produsent i hjemlandet kan produsere bedre eller

billigere produkter. Det vil ofte være vanskelig for bedrifter i et land som

ikke har erfaring med industriproduksjon fra før.

Bruk av toll og andre virkemidler for å hjelpe bedriftene i eget land mot

konkurranse fra utenlandske produsenter kaller vi proteksjonisme (som i

engelsk protect – beskytte). I drøyt hundre år ble proteksjonistisk politikk

brukt aktivt til å bygge opp stadig nye industrinæringer i Norge, og rundt

1960 kunne Norge beskrives som et velstående i-land. De fleste industrivarer

norske forbrukere kunne kjøpe i butikken, var da produsert i Norge, alt fra

klær og sko til vaskemaskiner og radioer.

Med moderne maskiner kan 200 ansatte produsere veldig store mengder

sponplater av en bestemt type, flere sponplater enn folk i Norge alene har

bruk for. For å kunne drive lønnsomt er Forestia på Braskereidfoss derfor

avhengig av å kunne eksportere, det vil si å selge varene til kunder i andre

land. Bedriften får dermed et problem hvis andre land beskytter

produsentene i hjemlandet med høy toll. Hensynet til bedrifter som Forestia

er hovedårsaken til at myndighetene både i Norge og i andre rike i-land etter

1960 ble enige om å gå i retning av mer frihandel, det vil si redusere toll og

andre hindringer for å kunne kjøpe og selge varer på tvers av landegrensene.
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Overgangen til frihandel har gjort at norsk økonomi har blitt stadig mer

globalisert. Globalisering betyr at politikk, kultur og økonomi blir knyttet

stadig tettere og raskere sammen på tvers av landegrensene, og det

innebærer at mer av det vi bruker, er importert, samtidig som mer av det vi

produserer, blir eksportert. I Norge er landbruket det store unntaket. På

tross av vår plassering langt mot nord og med mye fjell og trange daler, er

det mulig å produsere en god del av den maten vi spiser, og drive jordbruk i

alle landsdeler. Men norske bønder klarer ikke å konkurrere på lik linje med

bønder i land hvor dyrkingssesongen er lang og landskapet flatt. Jordbruket i

Norge er derfor fortsatt beskyttet med høy toll, samtidig som norske bønder

får subsidier, altså pengestøtte fra staten for å produsere.

De ytre forholdene i Norge gjør det vanskelig å konkurrere med land der

dyrkingsesongen er lang og jordene flate.
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Rammevilkår og innovasjon

For å opprettholde næringsgrunnlaget i en global økonomi preget av

frihandel må norske bedrifter være konkurransedyktige, det vil si være i

stand til å vinne i konkurranse med produsentene i andre land. Hva skal til

for å oppnå dette? Tenk på deg selv når du skal kjøpe deg en ny mobiltelefon:

Hva er det som avgjør hva slags modell du velger? Er det prisen, hva slags

funksjoner den har, designet eller en kombinasjon av dette?
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Hvor lavt bedriften kan sette prisen på produktene sine og fortsatt tjene

penger, avhenger av hvor store kostnader bedriften har. Blant det som

påvirker kostnadene er hvor høye lønningene er, hvor mye råvarene koster,

hvor dyr strømmen er, og hvor strenge forurensningslovene er. Slike forhold i

samfunnet utenfor bedriften som påvirker kostnadene, omtales som

rammevilkår.

Konkurranseevnen til en bedrift påvirkes også av innovasjon, det vil si

bedriftens evne til å utvikle noe nytt. Den som tilbyr et nytt produkt som er

bedre enn konkurrentenes, kan sette prisen høyere og fortsatt få kunder.

Innovasjon kan også handle om å utvikle nye produksjonsmetoder. Hvis ny

teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte, mindre råvarer, mindre

energi eller at de slipper ut mindre forurensning, får bedriften lavere

kostnader selv om rammevilkårene er de samme som før.

Et organisert arbeidsliv

Blant de faktorene som i stor grad påvirker rammevilkårene og

konkurranseevnen til bedriftene, er måten forholdet mellom arbeidsgiver og

arbeidstaker er organisert på. En arbeidsgiver er en som eier en bedrift, og

som gir arbeid ved å ansette noen, mens den som blir ansatt – som tar arbeid

– omtales som arbeidstaker.

Arbeidsgiver og arbeidstakere har en felles interesse av at det skal skapes

størst mulig verdier i bedriften, men har samtidig motstridende interesser i

hvordan verdiene skal fordeles. Mens de ansatte ønsker seg høyere lønn, mer
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fritid eller flere velferdsgoder på jobben, har arbeidsgiveren interesse av at

kostnadene holdes lavest mulig, slik at avkastningen på kapitalen blir så høy

som mulig.

I de fleste tilfeller har arbeidsgiveren mye mer makt enn arbeidstakeren når

de skal forhandle om lønns- og arbeidsbetingelser. Om en ansatt er

misfornøyd med den lønnen arbeidsgiveren tilbyr, kan han eller hun si opp

jobben. Men for at det skal hjelpe, må det finnes en annen arbeidsgiver som

er villig til å ansette ham eller henne og betale mer. Den muligheten finnes

ofte ikke. Arbeidsgiveren kan samtidig ansette en ny, og dersom det ikke er

en jobb som krever helt spesielle kvalifikasjoner, vil det som regel gå greit så

lenge det er noen som er arbeidsledige. Hver for seg har en vanlig

arbeidstaker som regel lite annet valg enn å akseptere den lønnen

arbeidsgiveren tilbyr.

Fagforeninger og streik

For å styrke sin forhandlingsposisjon kan arbeidstakerne gå sammen og

danne fagforeninger. En fagforening er en organisasjon som består av flere

arbeidstakere innenfor samme bransje eller yrke. Når arbeidsgiveren

forhandler med de tillitsvalgte i de ansattes fagforeninger i stedet for å

forhandle med hver enkelt ansatt, kalles det kollektive forhandlinger.

Dette gjør at maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere blir mer

balansert. Om de ansatte er misfornøyde med det arbeidsgiveren er villig til

å tilby, kan de gå ut i streik, det vil si at alle medlemmene i fagforeningen

unnlater å møte på jobb. I en slik situasjon vil arbeidsgiveren fort slite med å

klare å holde virksomheten gående, og hele bedriften stanser opp. På kort

sikt kan de streikende arbeiderne tape penger fordi de ikke har krav på lønn

i den perioden de streiker, selv om de mottar stønad fra fagforeningen, men

tapet for arbeidsgiveren vil fort bli mye større. Målet er at arbeidsgiveren

raskt skal forstå at det er mer å tjene på å gå med på fagforeningens krav, og

dermed få slutt på streiken.
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Streik er et virkemiddel de ansatte kan bruke.

Streik på en industribedrift vil ikke bare ramme denne ene bedriften. Som vi

har sett, er for eksempel Moelven Våler og Forestia gjensidig avhengige av

hverandre. Hvis den ene bedriften blir rammet av streik, rammes også den

andre. For å hindre at uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i

ulike bedrifter til stadighet skal føre til streik og forstyrrelser for andre deler

av samfunnet, har vi i Norge laget et regelverk for når og hvordan

forhandlinger skal foregå. Et lignende regelverk finnes også i Sverige og

Danmark, og dette omtales derfor som «den nordiske modellen».

Tariffavtaler

Utgangspunktet her er at fagforeningen og arbeidsgiveren forhandler seg

fram til en tariffavtale som skal gjelde i to år. I tariffavtalen er det blant

annet fastsatt hva som er normal time- og årslønn for ulike grupper,

pensjonsordninger, skiftarbeid og rett til ferie, permisjoner og

overtidsbetaling. Noen steder er det fagforeningen på en enkelt bedrift som

har forhandlet fram en tariffavtale direkte med arbeidsgiveren. Mer vanlig er

det likevel at tariffavtalen er forhandlet fram av fagforbund, det vil si en

sammenslutning av fagforeninger fra ulike bedrifter over hele landet.

Fagforbundet vil ha forhandlet med en arbeidsgiverforening, som bedriften

er medlem av. For eksempel forhandler Fellesforbundet, som blant annet

organiserer industriarbeidere, om en tariffavtale med arbeidsgiverforeningen

Norsk Industri. Fagforbundet, som organiserer hjelpepleiere,

brannkonstabler og andre kommuneansatte, forhandler med

arbeidsgiverforeningen KS.
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LO-leder Hans-Christian Gabrielsen overleverer årets lønnskrav til NHO-sjef Ole Erik

Almlid i 2019.

De fleste fagforbundene er videre med i en hovedsammenslutning.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er den største av

hovedsammenslutningene, og Fellesforbundet og Fagforbundet er de to

største forbundene i LO. De andre store hovedsammenslutningene for

arbeidstakere er Unio, YS og Akademikerne. De fleste

arbeidsgiverorganisasjonene er medlem i en hovedsammenslutning. Den

største sammenslutningen for private bedrifter er Næringslivets

Hovedorganisasjon (NHO).

Forhandling og konflikt

I den perioden en tariffavtale er forhandlet fram å gjelde for, er det

fredsplikt. Det betyr at alle typer arbeidskonflikter er forbudt. Dette gjelder

for streiker og for lockout, som vil si at arbeidsgiverne stenger de

fagorganiserte arbeiderne ute fra arbeidsplassen for å presse fagforeningen.

Et unntak fra fredsplikten er politiske streiker. Da legger arbeiderne ned

arbeidet i protest mot politiske beslutninger. Disse streikene er kortvarige og

varer sjelden mer enn en eller to timer.

Under forhandlingene om ny tariffavtale har organisasjonene konfliktrett, det

vil si rett til å bruke streik eller lockout. Det skjer dersom arbeidstaker- og

arbeidsgiverorganisasjonene ikke klarer å bli enige etter å ha vært inne til

mekling. Dette foregår hos riksmekleren, som er utnevnt av regjeringen for

å lede disse forhandlingene. Regjeringen kan stanse en arbeidskonflikt ved å

fremme lov om tvungen lønnsnemnd dersom konflikten truer liv og helse
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eller «sentrale nasjonale interesser». Partene i konflikten må da gå tilbake til

vanlig arbeid, og i stedet for at de sammen kommer fram til enighet,

bestemmer en gruppe utnevnt av regjeringen hvordan den nye tariffavtalen

skal være.

Lønnsvekst og sysselsetting

Bruken av kollektive forhandlinger har bidratt til at lønningene i Norge er

blant de aller høyeste i verden for vanlige arbeidere. Dette gjør at norske

bedrifter i utgangspunktet har høyere kostnader enn konkurrenter i de fleste

andre land. Bedrifter som Forestia, som har klart seg i internasjonal

konkurranse likevel, har greid det fordi de har vært svært effektive og

innovative når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi som reduserer

behovet for arbeidskraft. Arbeidsproduktiviteten i norsk industri er derfor

blant de høyeste i verden. Det er likevel en grense for hvor mye høyere

lønningene kan være i Norge sammenlignet med andre land som produserer

tilsvarende produkter, uten at også Forestia og andre gjenværende

industribedrifter blir utkonkurrert. LO og de andre hovedsammenslutningene

blant arbeidstakerne har derfor vært enige i at moderat – forsiktig –

lønnsvekst er nødvendig for å opprettholde næringsgrunnlaget for

lokalsamfunn rundt om i Norge.

Frontfagsmodellen vil si at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet

lager en norm som de som forhandler etter dem følger.

Frontfagsmodellen



Langt fra alle har en jobb som er utsatt for konkurranse med bedrifter i

andre land. Norske lærere blir for eksempel ikke utkonkurrert av lærere i

andre land om lønningene skulle øke mye. Om lønningene til lærere og andre

tjenesteyrker øker veldig mye, mens lønningene i industrien henger igjen, er

det da særlig mange som vil ønske å jobbe i industrien? Siden svaret på dette

er nei, har hovedsammenslutningene i arbeidslivet blitt enige om at

tarifforhandlingene starter i industrien, og at lønnsveksten i andre næringer

og i det offentlige skal legge seg på omtrent det samme nivået. Siden

fagforeningene i industrien forhandler først – går i front, blir denne måten å

organisere tarifforhandlinger på omtalt som frontfagsmodellen.

Hvor mye skal en leder tjene?

Hva med lederlønningene?

Selv om mye av lønnsveksten i Norge styres av det som skjer i

tariffforhandlingene mellom fagforbund og arbeidsgiverforeninger, er det

også lov for hver enkelt å forhandle selv med sjefen om personlige

lønnstillegg. Som vi skal se eksempel på i neste kapittel, kan ledere og andre

som sitter i særlig viktige stillinger, og som på den måten har skaffet seg

kunnskap som bedriften vanskelig kan klare seg uten, oppnå veldig mye

bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn det folk flest kan regne med. Så lenge

dette gjelder et ganske lite mindretall, betyr det ikke så mye for bedriftenes

kostnader og konkurranseevne direkte. Signaleffekten, derimot, kan ha mye

å si. Mange vil kunne tenke at det er urettferdig at vanlige arbeidere skal

godta moderate lønnstillegg, samtidig som de som fra før har de høyeste

lønningene, kan forhandle seg til stadig mer.
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Likevektsledighet

I tiårene etter andre verdenskrig var målet i Norge at arbeidsledigheten

skulle holdes på et lavest mulig nivå, og gjennomgående lå ledigheten

mellom 1 og 2 prosent av de arbeidssøkende. Det innebærer at alle som

ønsker det og er i stand til å arbeide, i praksis vil kunne finne jobb i løpet av

kort tid. En slik situasjon beskrives som full sysselsetting. Full sysselsetting

er bra for den enkelte som dermed får jobb og inntekt, og også bra for det

offentlige som får lave utgifter til stønader til dem som står uten jobb.

Når ledighetsnivået i landet som helhet er så lavt, innebærer det samtidig at

det mange steder ikke finnes arbeidsledige i det hele tatt. Hva skal da en

som ønsker å starte en ny bedrift og ansette folk, gjøre? Den eneste

muligheten er da å tilby høyere lønn for å tiltrekke seg ansatte som i

utgangspunktet jobber i andre bedrifter. Bedriftene som allerede er etablert,

må da også sette opp lønningene for å kunne beholde sine ansatte. Den høye

lønnsveksten ble et problem for industrien da Norge gikk over til frihandel.

Målet om full sysselsetting ble derfor oppgitt tidlig i 1990-årene til fordel for

et mål om en likevektsledighet på mellom 3 og 4 prosent. En ledighet på

det nivået gjør at bedrifter som ønsker å ansette nye folk, stort sett kan finne

folkene de har behov for, uten å måtte lokke ansatte fra andre bedrifter over

med høyere lønn. Samtidig er arbeidsledigheten da fortsatt såpass lav at de

offentlige utgiftene til de arbeidsledige ikke blir for store.

EØS og arbeidsinnvandring

Som vi har forklart i kapittel 2, er Norge gjennom EØS-avtalen del av EUs

indre marked, inkludert fri bevegelse av arbeidskraft. Det har gjort det mulig

for østeuropeiske arbeidere, som i utgangspunktet har hatt mye lavere

lønninger i hjemlandene sine, å komme til Norge og ta arbeid etter at disse

landene ble medlemmer i EU fra 2004. Som vi beskrev i kapittel 4, har det

kommet særlig mange innvandrere fra Polen og Litauen. I noen bransjer som

bygg og anlegg, renholdsbransjen, fiskeindustrien og bilpleie har

utenlandske arbeidstakerne ofte jobbet for betraktelig lavere lønn enn sine

norske arbeidskolleger. I tillegg til lavere lønn kan de også være villige til å

godta betraktelig dårligere arbeidsvilkår. Dermed kan norske arbeidere bli

utkonkurrert, eller de har også måttet godta lavere lønninger og dårligere

arbeidsvilkår. Dette omtales som sosial dumping.

I bilpleiebransjen er det oppdaget mange tilfeller av det vi kaller sosial dumping.

Kritikerne mener at det at EØS-avtalen bidrar til å redusere lønnsnivået i

noen bransjer og dermed til å øke forskjellene i Norge, er et argument mot

hele avtalen, og at Norge heller bør ha den typen frihandelsavtale som vi

hadde med EU før 1993. Den avtalen ga frihandel med varer, men betydde
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ikke frihandel med tjenester eller fri arbeidsinnvandring. Tilhengerne av

EØS-avtalen mener derimot at avtalen sikrer at norsk industri kan eksportere

til sine viktigste eksportmarkeder, som er i EU, uten å bli begrenset av noen

type hindringer. EØS innebærer ikke bare at vi slipper toll, men at også

regelverket i Norge og EU er likt, slik at eksport og import ikke hindres i at

ting som er forbudt i Norge, er lov i EU, eller motsatt. Tilhengerne peker

også på at tilgangen til utenlandsk arbeidskraft har vært viktig for at norsk

industri har unngått for sterk økning i kostnadene, og at innvandringen

dermed har bidratt til at arbeidsplasser som kanskje ellers ville blitt lagt ned,

har blitt opprettholdt.

Et bærekraftig næringsgrunnlag?

Selv om stadig flere jobber i tertiærnæringer, fortsetter sekundær- og

primærnæringer å utgjøre næringsgrunnlaget i de fleste lokalsamfunn rundt

om i Norge.

Mye av industrien i Norge er imidlertid flyttet ut av landet. Kostnadene ved å

produsere i et land med lave lønninger blir fort mye lavere enn om man

fortsetter å produsere i et land med høyt lønnsnivå som Norge. I tillegg

bruker ikke norske bedrifter så mye økonomiske ressurser på forskning og å

utvikle ny teknologi som det våre naboland gjør .

Resultatet er at det aller meste av næringsgrunnlaget i Norge er basert på å

utnytte særegne norske naturressurser. Spørsmålet er om dette er et

næringsgrunnlag som er i tråd med målet om bærekraftig utvikling.

Bør vi avvikle oljenæringen?

Den viktigste norske eksportnæringen i 2020 var olje og gass. Denne

eksporten sto for omtrent 50 prosent av all norsk eksport, og omtrent hver

sjette krone vi bruker på statsbudsjettet, er oljeinntekter. I 2017 ble det

anslått at det totalt var rundt 170 000 mennesker som hadde arbeid knyttet

til oljendustrien i Norge.  I dette tallet inngår også alle de 86 000 som

arbeider i leverandørindustrien, på verft som bygger oljeplattformer, og

annen industri som leverer utstyr til oljeproduksjonen. Samtidig vet vi at

bruken av våre viktigste eksportvarer også er hovedårsaken til global

oppvarming.
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Olje eller vindkraft -eller begge deler? Mange steder i landet skaper dette spørsmålet

store diskusjoner.

Spørsmålet om, og i så fall i hvor stor grad, Norge fortsatt bør satse på

utvinning av olje og gass i tiårene som kommer, er det spørsmålet som

tydeligere enn noe annet skiller grønne og mindre grønne partier.

Fremskrittspartiet og Høyre er de mest oljevennlige partiene. De mener

Norge fortsatt bør satse på olje- og gassvirksomheten ved å åpne de mest

aktuelle områdene for videre utvinning. Det inkluderer Lofoten, Vesterålen

og Barentshavet, som miljøvernere og grønne partier er særlig opptatt av å

verne, fordi disse områdene er særlig sårbare for oljesøl. Miljøpartiet De

Grønne, SV, Rødt og Venstre går inn for at både Lofoten og Vesterålen og

Barentshavet vernes mot videre utvinning, og at Norge utvikler planer for å

erstatte oljenæringen med annen virksomhet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet

og Kristelig Folkeparti står i midten. De vil verne Lofoten og Vesterålen som

er det mest sårbare og verdifulle området, men ønsker likevel å satse videre

på oljenæringen ved å åpne andre områder, blant annet noen områder i

Barentshavet.

Det at norsk økonomi har blitt så oljeavhengig i dag, har sammenheng med

at det i alle år etter 1977 har blitt investert mer i olje og gass gjennom leting,

utvinning og rørtransport enn de samlede investeringene i all annen

industri.  Dersom norsk økonomi skal kunne klare seg uten olje på sikt, må

investeringene umiddelbart snus i en annen retning. De grønne partiene

mener arbeidsplassene i oljenæringen kan erstattes med arbeid innenfor

utvikling av ny fornybar energi og andre mer framtidsrettede nye næringer.

De oljevennlige partiene mener derimot at en slik snuoperasjon på kort sikt

ikke er realistisk, og at stans i oljeleting og utvikling av nye oljefelt ganske
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umiddelbart vil føre til at størstedelen av de 86 000 arbeidsplassene i

verftsnæringen vil gå tapt. Dette vil i så fall gi massearbeidsledighet og

økonomisk krise i en rekke lokalsamfunn langs kysten. Skal dette unngås, må

oljenæringen få nye leteområder i de områdene hvor det er størst

sannsynlighet for å finne olje.

Gasstanker ved Melkøya, Hammerfest. Olje- og gassindustrien er viktig for mange

lokalsamfunn.

De som støtter fortsatt satsing på norsk oljeindustri, hevder at selv om det er

nødvendig å kutte kraftig i det globale forbruket av fossil energi, vil det ikke

føre til reduksjon i globale klimautslipp om Norge stopper oljeleting og

produksjon i løpet av de kommende tiårene. Selv om forbruket av olje og

gass som er utvunnet på norsk sokkel vil slippe ut mye CO , er norsk olje og

gass renere enn mange av alternativene. Det er særlig store utslipp fra bruk

av kull og fra olje produsert fra oljesand og skiferolje. De to siste typene har

hatt sterk vekst i Canada og USA de senere årene.

Motstanderne av videre satsing på olje- og gassindustrien hevder på sin side

at klimakrisen er så alvorlig at det ikke kan være et spørsmål om vi skal

kutte kull, oljesand og skiferolje eller stanse videre satsing på oljevirksomhet

i norske havområder. Alt dette må kuttes. Skal det fortsatt produseres noe

olje framover, bør det heller skje i de landene hvor energiforbruket ved selve

utvinningen er aller minst. Det er ikke på store havdyp i Barentshavet, men i

land som Saudi-Arabia, Irak og Iran. Der befinner oljen seg i lett flytende

form, rett under overflaten og på land. Om olje skal utvinnes andre steder, er

det bedre at dette skjer i fattige u-land som i mye større grad enn Norge

trenger oljeinntekter for å skape gode levekår for sin egen befolkning.

Skal landbruket fortsatt beskyttes?

Av industri som mest er rettet mot forbrukere i Norge, er det i dag stort sett

bare næringsmiddelindustrien igjen. Denne bransjen blir beskyttet mot

konkurranse fordi vi har beholdt høy toll på importerte matvarer for å

beskytte det norske landbruket. I antall ansatte er næringsmiddelindustrien i

dag den største industrien i Norge, større enn oljeindustrien. Men bør vi

fortsette å verne landbruket og næringsmiddelindustrien i Norge mot

internasjonal konkurranse?

Hovedskillet i landbrukspolitikken går mellom de blå partiene som ønsker å

redusere vernet av norsk landbruk og gjøre det mer markedsorientert, og

partiene i sentrum og på venstresiden som i hovedsak ønsker å videreføre

dagens politikk. Et argument for å opprettholde dagens politikk er at

landbruket og næringsmiddelindustrien har stor betydning for

sysselsettingen og næringsgrunnlaget rundt om i Norge. Et annet argument
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er at det å opprettholde norsk matproduksjon er viktig for å sikre forsyninger

i en eventuell framtidig krisesituasjon, spesielt i en situasjon hvor global

oppvarming kan true matproduksjonen i mange andre deler av verden.

På motsatt side kan et kutt i subsidier til norske bønder føre til at de pengene

som brukes her, vil kunne benyttes til andre ting, som mer velferd eller

skattekutt. Samtidig vil det å fjerne toll på utenlandske varer kunne gi norske

forbrukere flere produkter å velge blant. Som vi kommer tilbake til i kapittel

7, er spørsmålet om hva som kan hjelpe fattige land til å utvikle seg, også en

del av diskusjonen om norsk landbrukspolitikk.

SAMMENDRAG: Kapittel 5

> Norge er et industrialisert land hvor avansert teknologi inngår i alle deler av

vareproduksjonen og viktige deler av tjenesteproduksjonen. Utvikling av bedre

produkter og mer effektive produksjonsmåter kalles innovasjon. Det gir stadig høyere

arbeidsproduktivitet, det vil si at verdien av hva som blir produsert per arbeidstime

øker. Det er dette som har gjort Norge til et rikt land.

> Selv om 80 prosent av de som er i jobb i dag arbeider med tjenesteproduksjon, utgjør

vareproduksjonen næringsgrunnlaget i de fleste lokalsamfunn i Norge. Uten produksjon i

industri, jordbruk, skogbruk og fiske ville det ikke vært grunnlag for bosetting og

dermed heller ikke tjenestenæringer i størstedelen av landet.

> Da Norge ble industrialisert, hadde vi høy toll og andre tiltak for å beskytte norske

produsenter mot utenlandske konkurrenter, men i dag er norsk økonomi sterkt

globalisert. Bortsett fra matvarer, hvor vi har opprettholdt beskyttelsestiltakene, er det

meste av det vi kjøper i butikkene produsert i utlandet. Samtidig blir det meste av norsk

vareproduksjon eksportert.

> Den skandinaviske samfunnsmodellen innebærer et høyt lønnsnivå for vanlige yrker

fordi nivået bestemmes i tarifforhandlinger mellom fagforbund og

arbeidsgiverforeninger. Moderate krav fra fagforbundene, mål om at arbeidsledigheten

ikke skal under 3 prosent og en EØS-avtale som gir arbeidsgivere tilgang til arbeidere

fra EU-land, har imidlertid gitt lavere lønnsvekst de senere tiårene.

> Norge var rikt før den første oljekrona kom inn på statsbudsjettet i 1975, men i dag er

olje og gass Norges viktigste eksportnæring og viktig for sysselsetting i store deler av

landet. Det er politisk strid mellom grønne partier og vekstpartier om utfordringen med

global oppvarming bør føre til at vi trapper ned satsingen på olje, eller om nye norske

havområder bør åpnes for oljeleting.

OPPGAVER
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REPETER OG REDEGJØR

1. Hva ligger i begrepene verdiskaping, arbeidsproduktivitet, teknologi og innovasjon?

2. Hva kan forklare at det store flertallet av de sysselsatte i Norge i dag arbeider innen

tertiærnæringer?

3. På hvilke måter kan vi anta at automatisering og digitalisering vil påvirke hvilke yrker

du kan velge?

4. Hvorfor kan vi si at primær- og sekundærnæringer danner næringsgrunnlaget i

mange lokalsamfunn i Norge, selv om flertallet arbeider innen tertiærnæringer?

5. Hva menes med proteksjonisme, og hvordan bidro proteksjonistisk politikk til

industrialiseringen av Norge?

6. Hva menes med frihandel, og hva kan forklare at Norge og andre industrialiserte land

fra 1960-tallet ble enige om å arbeide for økt frihandel?

7. Hva innebærer den nordiske modellen og frontfagsmodellen?

8. Hva menes med sosial dumping?

9. Hvilken industrinæring i Norge bidrar med mest eksportinntekter, og hvilken gir flest

arbeidsplasser?

REFLEKTER OG DISKUTER

10. Tegn de ulike trinnene i et samfunns økonomiske utvikling som er beskrevet på s.

155, og legg inn illustrasjoner på de ulike næringene som er dominerende.

11. Lag et brettspill med tema «fagforeninger og lønnsforhandling». Les først grundig

sidene om «et organisert arbeidsliv» s. 163. Sett dere sammen i grupper på 3-4

elever, og lag et spill. Dere kan velge for eksempel stigespill, alias, kortspill,

kortskalle, mimespill eller spørrespill, og kombinere elementer fra disse. Bytt deretter

på å spille de andre gruppenes spill, slik at dere får sett og prøvd hverandres

produkter.

12. Presenter argumentene for og imot påstandene under. Bruk også ungdomspartienes

kommentarer på side 183 til å hente argumenter. Velg deretter den av påstandene

som det er mest uenighet om i klassen og debatter spørsmålet i et nettforum.

a. Norge bør melde seg ut av EØS.

b. Det bør være et mål å ha en arbeidsløshet på under 1 prosent i Norge, ikke

mellom 3 og 4 prosent som i dag.

c. Skal vi opprettholde velferden i Norge i tiårene som kommer, er vi nødt til å åpne

nye havområder for oljeleting.

BRUK KILDER

13. Tverrfaglig (Geografi) Kartlegg næringsgrunnlaget i din kommune: Del klassen i

grupper. Hver gruppe besøker og gjør intervju i en av de større bedriftene i

kommunen. Finn ut følgende informasjon og presenter funnene for resten av klassen.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term097
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/chapter_005.xhtml#page155
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/chapter_005.xhtml#page163
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/chapter_005.xhtml#page183


a. Hva slags varer eller tjenester produserer bedriften?

b. Hva er årsakene til at bedriften har valgt å plassere produksjon i kommunen?

c. Hvor er de viktigste markedene for bedriftens produkter, og hvor er de viktigste

konkurrentene?

d. Hvilke rammebetingelser er viktigst for bedriftens konkurranseevne?

e. Hvilke teknologiske endringer har blitt foretatt i bedriften i løpet av de siste 20

årene?

f. Hvilke endringer har blitt gjort når det gjelder arbeidet i bedriften? Har antallet

ansatte i bedriften økt eller blitt redusert de siste årene? Bruker bedriften mange

innleide vikarer, eller gjøres alt arbeidet av fast ansatte? Hvor mange av de

ansatte er utenlandske statsborgere?

g. Hvilke ringvirkninger bidrar bedriften til å skape i kommunen?

h. Hvilke naturressurser benytter bedriften seg av i produksjonen?

i. Hvor store utslipp av klimagasser eller annen forurensning er det fra bedriften?

14. Søk opp artikler og statistikk om arbeidsledighet, inntektsforskjeller og økonomisk

politikk i Norge på 1970-tallet og i dag. Bruk denne informasjonen sammen med

informasjon du finner i kapitlet til å sette opp en punktvis sammenligning av Norge

på 1970-tallet og i dag.

DELTA!

15. Finn en sak med streik eller strid rundt arbeidsforhold. Bruk arbeidsmiljøloven, og

finn ut hvilke rettigheter som har blitt brutt.

a. Lag en oversikt over hvilke rettigheter som er viktige for ungdom i arbeidslivet.

Denne kan presenteres i en infobrosjyre, eller digitalt for eksempel ved hjelp av

www.explaineverything.com

b. Diskuter dere videre frem til rettigheter som dere mener burde gjelde. Begrunn

dem godt, og lag en kampanje hvor dere argumenterer for at dette burde gjelde.

16. Tverrfaglig (Geografi) Lag en plan for hvordan kommunen deres kan opprettholde

og utvikle et bærekraftig næringsliv for de neste 30 årene. Undersøk om kommunen

har en næringsplan, og vurder i så fall denne kritisk. Tenk både på hvordan det skal

være tilstrekkelig med arbeidsplasser og skatteinntekter som kan finansiere velferd,

uten å forbruke for mye ressurser eller slippe ut for mye klimagasser eller annen

forurensning. Jobb først i grupper og presenter hver deres plan. Diskuter deretter

felles i klassen og summer de ulike tiltakene til en felles plan. Ta avstemninger der

det blir uenighet. Be deretter med et møte med ordføreren eller andre folkevalgte i

kommunen for å legge fram og diskutere planen deres

FORDYPNINGSTEKSTER: Skape verdier
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 Hvordan søker du jobb?

Det første du må gjøre hvis du ønsker deg en jobb, er å finne ledige jobber.

Noen bedrifter lyser ut stillinger i aviser eller på nettet. Dersom du har

problemer med å finne jobber, kan du gå til Nav-kontoret og få hjelp. Der

registrerer du deg også som arbeidssøker, noe som er nødvendig for å få

dagpenger eller sosialstønad. Det er også mange arbeidsgivere som ikke

lyser ut stillinger, men som likevel kan ha arbeid å tilby dem som kommer og

spør. Det gjelder i stor grad for butikker og andre som gjerne ansetter

ungdom og andre som ikke har lang utdanning. Derfor lønner det seg å gå

rundt og spørre selv i tillegg til å skrive søknader.

En god CV

Enten du sender en søknad til en stilling som er lyst ut, eller du går og spør

etter arbeid selv, er det viktig at du gir arbeidsgiveren CV-en din. En CV er

en skriftlig oversikt over hvem du er. Den skal inneholde relevante

opplysninger om utdanning og arbeidserfaring, navn, fødselsdato,

postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er også vanlig å legge til

kunnskap du har, hvis den er nyttig for jobben du søker på. Det kan for

eksempel være språkkunnskaper hvis du søker sommerjobb på et

turistkontor, eller førerkort hvis du søker jobb som pizzabud.

På CV-en kan du også skrive litt om hvilke interesser du har, eller

fritidsaktiviteter du driver med. Også her må du tenke på hva som kan være

nyttig i jobben du søker på. Kanskje har du vært fotballtrener eller tillitsvalgt

i klassen? Du bør ikke være så beskjeden at du lar være å nevne ting du

faktisk har gjort, som kan være relevante. Samtidig blir få arbeidsgivere

imponert over mye direkte selvskryt på CV-en. Det beste er å ha en kort og

saklig CV og overlate skryting til andre i form av attester og referanser.

Nederst i CV-en legger du inn navn og telefonnummer til referansene dine.

Dette er personer som den eller de du søker jobb hos, kan kontakte for å få

informasjon om deg. En god regel er å ha en referanse som er en tidligere

arbeidsgiver, og en referanse som kan si noe om hvordan du er som person,

for eksempel en lærer eller en trener. Hvis du søker din første jobb, har du

ingen arbeidsgivere å føre opp. Sett likevel opp et par andre som har sagt ja

til å være referanse for deg.

Vedlegg er viktig

Vitnemål fra skole er viktig å legge ved CV-en. For de fleste arbeidsgivere er

fraværet og ordens- og oppførselskarakterene på vitnemålet viktigere enn

fagkarakterene. Fagkarakterene avgjør derimot hva slags videre utdanning

du kommer inn på. Og hva slags utdanning du får, vil i stor grad avgjøre hva

slags yrker du senere kan søke jobb i. I tillegg til vitnemål hender det at du
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kan bli spurt om å legge ved attester. En attest er et skriftlig dokument fra

en tidligere arbeidsgiver som forteller når og hvor lenge du hadde jobben, og

eventuelt hvordan du utførte arbeidet. Det er ikke alltid du trenger dette,

fordi dette punktet blir dekket av referansene dine. Samtidig skal du ikke

føre opp mer enn to–tre referanser. Etter hvert som du får mer erfaring, er

det greit å ha attestene som en oversikt over alle arbeidsforholdene dine.

Pass derfor på at du får en skriftlig attest når du slutter i en jobb.

Curriculum Vitae Dato

Ditt navn

Fødselsdato: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-post:

Utdanning

Hvilke skoler har du gått på? Skriv det her. Du kan også skrive opp kurs du har tatt,

hvis det er relevant for jobben.

Erfaring

Her skriver du opp tidligere arbeidssteder. Hva jobbet du som, hva var

arbeidsoppgavene dine, og hvor lenge var du ansatt? Du kan også skrive opp andre

verv du har hatt – for eksempel hvis du har vært fotballtrener, instruktør i korps osv.

Kvalifikasjoner

Her kan du liste opp hva som gjør at akkurat du passer til den jobben du søker. 

Les utlysningsteksten godt!

Referanser

Spør helst en tidligere arbeidsgiver som du vet kan si noe positivt om deg som

arbeidstaker, om å være referanse for deg. Hvis du ikke har hatt noen jobb før, kan

du for eksempel spørre en lærer som kjenner deg godt, om å være referanse.

Undertegn med navn, sted og dato.

OPPGAVER

1. Bruk nettsidene til Nav eller annonsesidene i en lokal avis til å finne en

stillingsannonse for en jobb du kunne tenke deg å søke på, nå eller i framtiden.

2. Skriv en søknad til jobben du har funnet. Den skal inneholde tre avsnitt: ett kort om

hvor du fant jobbannonsen, ett om hvorfor du ønsker å ha denne jobben, og til sist ett

om hva arbeidsgiveren får om han eller hun velger å ansette nettopp deg. Det siste
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avsnittet er kanskje det vanskeligste, for her må du reklamere for deg selv. Hvis du

ikke kommer på noe du kan skrive, spør noen du kjenner: «Hva er det med meg som

gjør at jeg passer til å ha denne jobben?»

3. Lag også din egen CV. Følg mønsteret som beskrives i teksten, og bruk gjerne også

nettet om du trenger å vite hvordan en CV skal se ut.

4. Å bli kalt inn til intervju: Bruk nettet til å finne fram til vanlige spørsmål som blir stilt

på et jobbintervju. Gå sammen i par der den ene forbereder seg på å være

intervjuer/arbeidsgiver og den andre på å være jobbsøker. Spill intervjuscenene foran

klassen. Diskuter deretter:

Hva er det viktig å tenke på når man møter en potensiell arbeidsgiver for første

gang?

Hvordan er det lurt å forberede seg før et jobbintervju?

Finnes det «riktige» svar på spørsmålene som blir stilt på et intervju?

Hva tror dere vil avgjøre hvem som får jobben?

FORDYPNINGSTEKSTER: Skape verdier

 Fagforeninger og tariffavtaler: angår det

deg?

Av: Helene Bergane (tidligere ansatt)

Se for deg dette senarioet: du er 16 år, og jobber i en stor pizzakjede der du

tjener 10 kr mindre enn det «alle andre» i samme bransje gjør. Du jobber ofte

så sent som til kl.01:00 om natta, men får ikke ekstra betalt for det. Du får

ikke vaktplan før kun et par dager før du skal jobbe, så du må planlegge alt

du skal gjøre ellers i siste liten. Du jobber gjerne 11-12 timer om dagen uten

pause, og uten mulighet til å spise i løpet av arbeidsdagen. Du tenker at

dette ikke er riktig, og kontakter et fagforbund for å få hjelp. Da får du

beskjed fra sjefene dine om at du får sparken hvis du prøver å endre de

urimelige arbeidsforholdene dine. Dette høres kanskje ut som en lite reell og

ekstrem situasjon, men dette skjedde i 2019 i Norge. Og det skjedde ikke

bare i én pizzarestaurant, men i to.

Uten en tariffavtale har du mye mindre forutsigbarhet enn det du ville hatt

med en avtale. De ansatte i pizzarestaurantene i eksempelet hadde aldri hatt

en tariffavtale. Ved å ikke ha faste regler og rammer, kan det fort oppstå en

arbeidssituasjon som er preget av mye uforutsigbarhet. Gjennom en

tariffavtale skal en forholde seg til bestemmelser om blant annet arbeidstid,



lønn og vaktlister, noe de to pizzarestaurantene i dette tilfellet hadde store

utfordringer med. Siden de ikke hadde en konkret avtale å følge, var

arbeidsdagen preget av diskusjoner med arbeidsgiver der det var uenighet

om hva slags vilkår arbeiderne skulle ha.

Når du har en deltidsjobb ved siden av skolen og studier, er det viktig at du

har mulighet til å kunne planlegge i god tid. Vanligvis er en deltidsjobb ved

siden av studiene en prioritet nummer to, der skole er det som kommer først.

I dette tilfelle måtte de ansatte sette skolen til side fordi arbeidsstedet deres

ikke tok hensyn til de ansatte. Vaktplanene kom ofte kun et par dager før de

skulle jobbe, noe som gjorde det umulig å planlegge både studier og sosiale

hendelser. Mange av studentene som jobbet i bedriften hadde også familie på

den andre siden av landet, noe som gjorde det vanskelig for dem å planlegge

hjemreiser, ikke bare i helger, men også i høytider og ferier.

En helg hadde en av de ansatte bestilt flybilletter hjem. Billettene kostet

nesten 3000 kroner. Dagen før han skulle reise, fikk han en vaktplan der det

sto at han måtte jobbe hele helga. Den ansatte ga beskjed om at han hadde

bestilt billetter hjem, og derfor ikke kunne jobbe den helga. Dette hadde

arbeidsgiver også fått beskjed om på forhånd. Den ansatte fikk da beskjed

om at han fikk sparken hvis han ikke kom på jobb. Ifølge arbeidsmiljøloven er

dette ulovlig, noe arbeidstakeren visste, så han dro hjem likevel. Da han kom

tilbake fra ferien var han fjernet fra alle vaktplaner, og sjefene nektet å svare

ham på telefon og epost. Det var da de ansatte skjønte at de måtte ta tak!

Alle de ansatte i de to pizzarestaurantene, med unntak av to stykker, valgte å

fagorganisere seg og bli med på kampen om å få en tariffavtale. Dette

handlet ikke kun om høyere lønn, men først og fremst om bedre og mer

forutsigbare vilkår for alle de ansatte. De ville ha bedre arbeidstid, fastsatte

pauser og vaktlister i god tid. Etter å ha meldt seg inn i et fagforbund, tok de

kontakt med forbundet og fortalte om forholdene. Det ble satt opp et møte

med en representant, der de fikk beskjed om at dette kom til å ordne seg.

Likevel skulle det ta nesten ett år før arbeidsgiverne ville vurdere å sette

opp en tariffavtale til de ansatte. I begynnelsen nektet arbeidsgiverne å svare

på de ansattes krav om tariffavtale, noe som førte til en rekke møter mellom

de ansatte og fagforeningen de hadde meldt seg inn i. Dette mislikte ledelsen

så sterkt at de truet de ansatte med å både sparke og permittere dem hvis de

ikke sluttet å kommunisere med fagforeningen. Dette gjorde bare de ansatte

sinte, og det resulterte i at de til slutt valgte å kontakte media med

informasjon om at de ville gå ut i streik hvis de ikke fikk tariffavtale. Etter

dette fikk arbeidsgiverne fart på seg.

Dårlig medieomtale var noe arbeidsgiverne til de ansatte i

pizzarestaurantene umiddelbart responderte på. De kom med motsvar, og

benektet forholdene, før de ga beskjed om at de var villige til å møte de
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ansattes krav om tariffavtale. Etter å ha kjempet i et år for respektable

arbeidsforhold og like vilkår, hadde endelig de ansatte nådd frem til ledelsen.

En ledelse som har truet og kjeftet på de ansatte gjennom hele dette året.

Hvorfor valgte de ansatte å stå i det? Kunne de ikke bare sagt opp jobben sin

og funnet seg noe annet? De valgte å stå i det for dem som kommer etterpå.

Når en først har forhandlet frem en tariffavtale, er det ikke mulig å erstatte

denne med en dårligere avtale. Vilkårene kan kun bedres. Ingen av de

ansatte så på jobben på pizzarestauranten som et evig arbeidsforhold, men

de valgte å ta kampen for alle ungdommene som eventuelt vil komme etter.

Med hjelp av en fagforening kan en verdig arbeidshverdag bli en realitet. Du

må bare vite hva rettighetene dine er, og kjempe for saken din!

OPPGAVER:

1. På hvilke måter var arbeidsvilkårene dårligere for de ansatte på pizzarestaurantene

uten tariffavtale sammenlignet med arbeidsplasser med tariffavtale?

2. Har du selv en deltidsjobb ved siden av skolen, eller kjenner du noen andre som har

det? Kjenner du igjen noen av beskrivelsene i teksten?

3. Hva tror du er årsakene til at noen arbeidsgivere ikke ønsker å inngå en tariffavtale

med de ansatte?

4. Hva var grunnen til at en tariffavtale likevel kom på plass til slutt på

pizzarestaurantene som er omtalt i teksten?

FORDYPNINGSTEKSTER: Skape verdier

 Arbeidsmiljøloven

Alle arbeidstakere i Norge har rett til et godt arbeidsmiljø. Denne retten er

nedfelt i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv, oftest omtalt bare

som arbeidsmiljøloven. Med noen endringer er det en lov vi har hatt i Norge

siden 1977. Hva betyr loven i praksis?

Sikre fysisk og psykisk helse

I den første lovparagrafen står det at formålet med loven er «å sikre et

arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i

samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet» (§ 1-1 a).



Dette innebærer blant annet at arbeidsgivere er pålagt å sørge for at alle har

tilstrekkelig verneutstyr og opplæring (§ 3-2) at ingen pålegges uheldige

belastninger i arbeidet (§ 4-1) og at ingen blir utsatt for trakassering eller

mobbing (§ 4-3).

Rett til medvirkning

Samtidig fastslås det at loven skal «gi grunnlag for at arbeidsgiver og

arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i

samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll

fra offentlig myndighet» (§ 1-1 d). Selv om arbeidsgiver har siste ord når det

er uenighet, garanterer loven de ansattes rett til å organisere seg i

fagforeninger, og gjennom disse ha rett til å bli rådspurt om viktige

beslutninger i bedriften (§ 8-2).

Verneombud og arbeidstilsyn

Blant det arbeidsgiver plikter å gjøre, er å sørge for at de ansatte får valgt et

verneombud som har medansvar for å sikre trygge arbeidsvilkår, både fysisk

og psykisk (§ 6-1). Verneombudet har rett til å stille krav om forbedringer

dersom dette ikke er innfridd, og kan også kreve at arbeidet i bedriften

stanses dersom arbeidsgiver ikke gjør det som trengs for at arbeidsmiljøet

skal være trygt (§ 6-3).

Ved siden av verneombudet, har også myndighetene rett og plikt til å

undersøke arbeidsforholdene der det er mistanke om at det kan være farlige,

helseskadelige eller arbeidsforhold som på andre måter bryter med det som

er tillatt i loven. Dette gjøres gjennom arbeidstilsynet. Dersom det er

kritikkverdige forhold ved bedriften som en ansatt varsler om, fastslår

arbeidsmiljøloven at arbeidstilsynet skal la varsleren være anonym overfor

arbeidsgiver (§ 2 A-4), og at det er forbudt for arbeidsgiver å på noen måte

utsette arbeidstakere for gjengjeldelse dersom det er kjent hvem som har

varslet eller vil varsle (§ 2 A-2).

Et inkluderende arbeidsliv

«Å bidra til et inkluderende arbeidsliv» er beskrevet som et mål med loven (§

1-1 e). En del av dette innebærer «å legge til rette for tilpasninger i

arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og

livssituasjon» (§ 1-1 c). Det betyr alt fra at arbeidsplasser skal tilrettelegges

for at blant annet rullestolbrukere skal kunne komme seg på jobb og gå på

toalettet (§ 4-1) til at mødre med små barn har rett til å få ekstra pauser og

kortere arbeidsdag for å kunne fortsette å amme barnet etter at de er tilbake

i jobb etter permisjon (§ 12-8).

Loven fastslår at om «en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som

følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig,



iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et

passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i

sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller

arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak» (§

4-6).

Arbeidskontrakt og overtid

Målet med loven er også «å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling

i arbeidslivet (§ 1-1 b)» I dette ligger det at loven inneholder regler for

ansettelse, arbeidstid og overtidsbetaling. Blant de viktigste punktene er

kravet om at alle ansatte har rett på en skriftlig arbeidskontrakt som forteller

hva arbeidet består i, når arbeidet skal utføres, og hva slags betaling som

skal bli gitt. Det fastslås også at alle har rett til ekstra overtidsbetaling på

minst 40 prosent av normal timelønn dersom arbeidslengden overstiger det

som blir beskrevet som alminnelig arbeidstid. For de fleste betyr det

maksimalt 9 timer per dag og maksimalt 40 timer per uke (§ 10-5).

For de som ikke er organisert i fagforeninger, er det ikke lov å avtale mer

enn ti timers overtid per uke, mens det er tillatt å avtale inntil 20 timer

overtid i uka der det finns en tariffavtale mellom arbeidsgivernes og

arbeidstakernes organisasjoner. I spesielle tilfeller kan det også tillates

overtid på inntil 25 timer i uka, men da må arbeidstilsynet godta dette (§ 10-

6). Det har imidlertid vist seg at begrensningene på bruk av overtid i

arbeidsmiljøloven ofte blir brutt, spesielt innen helse- og omsorgssektoren i

kommunene.

Regler for avskjed og oppsigelse

Et annet viktig punkt er reglene for avskjed og oppsigelse. Å få avskjed betyr

at du mister jobben fordi arbeidsgiveren mener du ikke har utført jobben din

skikkelig, eller fordi du har brutt regler på jobben (§ 15-14). Å bli oppsagt

betyr også at du mister jobben. Begrunnelsen er da ikke at du ikke har gjort

jobben din, men at arbeidsgiveren ikke lenger har bruk for arbeidskraften

din. En representant for de ansatte har rett til å være med å fastsette hvilke

kriterier som skal gjelde for hvem som må sies opp (§ 15-1). Det vanlige er at

man går etter ansiennitet, det vil si at den som har vært kortest tid i jobben

sies opp først. Arbeidsgiveren kan ikke velge å bruke det at en er gravid eller

i svangerskapspermisjon (§ 15-9) eller har vært mye syk (§ 15-8) som

grunnlag for oppsigelse.

Strid om midlertidige ansettelser

Et annet hovedpunkt i tilknytning til trygge ansettelsesforhold er at

hovedregelen i norsk arbeidsliv er at ansatte skal være fast ansatt (§ 14-9).

Uten fast ansettelse blir det blant annet vanskelig å planlegge egen økonomi,

få lån og dermed mulighet til å skaffe seg egen bolig. Samtidig er det
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vanskeligere for midlertidig ansatte å organisere seg i fagforeninger og stille

krav om bedre lønns- og arbeidstidsordninger. I EU-landene har det blitt vist

at midlertidig ansatte i gjennomsnitt har 11 prosent lavere timelønn enn fast

ansatte.

Spørsmålet om midlertidige ansettelser er også det temaet det har vært mest

politisk strid om i forbindelse med arbeidsmiljøloven. I 2015 endret den

borgerlige regjeringen arbeidsmiljøloven for å åpne opp for noe mer bruk av

midlertidige ansettelser enn det som hadde vært tillatt tidligere. Dette ble

møtt med sterke protester fra arbeidstakerorganisasjonene. Partiene på

venstresiden har også sagt at de vil endre denne loven tilbake til slik den var

før 2015 hvis de får flertall på Stortinget.

OPPGAVER:

1. Finn arbeidsmiljøloven på lovdata.no og gi begrunnede svar på disse spørsmålene:

a. Arbeidsgiveren gir deg avskjed fra jobben din med den begrunnelse at du ofte

kommer for seint. Du klager på beslutningen fordi du vet at selv om du av og til

kommer for seint, har du mer erfaring ettersom du har vært i jobben mye lenger

enn en annen ansatt som ikke får avskjed. Sjekk § 15-14. Kommer du til å få

medhold i klagen?

b. En eier av en klesbutikk sier opp en av de ansatte som har jobbet der lengst, fordi

hun er den som koster bedriften mest. Hun er mye borte fra jobben fordi hun selv

og barna hennes ofte er syke. Du er nesten aldri syk og har ikke barn, så eieren

ansetter deg i stedet. Sjekk § 15-8. Er det lov?

c. Verneombudet i et byggefirma mener at stillasene på byggeplassen ikke er

tilstrekkelig sikret. Arbeidsgiveren er uenig og mener det blir unødvendig dyrt å

sikre dem mer. Verneombudet stanser da alt arbeidet på byggeplassen. Sjekk § 6-

3. Kan han det?

2. Finn mer informasjon fra ulike kilder om hva striden knyttet til midlertidige ansettelser

og bruk av vikarbyråer i arbeidslivet handler om, og hva som er de sentrale

argumentene på begge sider i striden. Formuler en problemstilling og skriv en

drøftende tekst om temaet. Husk å føre kilder på riktig måte!

FORDYPNINGSTEKSTER: Skape verdier

 Ungdomspartiene kommenterer

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

http://lovdata.no/


Påstand 

Norge bør melde seg ut

av EØS.

Påstand 

Det bør være et mål å

ha en arbeidsløshet på

under 1 prosent i Norge,

ikke mellom 2 og 4

prosent som i dag.

Påstand 

Skal vi opprettholde

velferden i Norge i

tiårene som kommer, er

vi nødt til å åpne nye

havområder for

oljeleting.

SENTERUNGDOMMEN 

Ja! Vi ønsker å si opp

EØSavtalen og inngå andre

samarbeidsformer med EU.

I dag griper EØS-systemet

inn i de fleste sider ved

norsk forvalting. Et

eksempel er reglene for

offentlige innkjøp der ESA

mener at stat, kommune og

fylke ikke kan kreve at

arbeidere skal ha tarifflønn

for at et selskap skal kunne

vinne anbud. Det er

udemokratisk.

RØD UNGDOM 

Vi ønsker full sysselsetting.

Det må være et mål å ha

så mange som mulig i

arbeid, og med de store

utfordringene

helsesektoren står ovenfor

burde dette være mulig.

SOSIALISTISK UNGDOM 

Økt utvinningstempo på

norsk sokkel er å gå

baklengs inn i fremtiden.

Norge trenger satsing på en

ny fornybar

fastlandsindustri, ikke økt

oljeleting til havs. Det er

ved å investere i verdens

reneste aluminiumsindustri

og bygge opp

verdensledende

kompetanse på annen

miljøvennlig produksjon at

vi skaper fremtidens

arbeidsplasser.

KrFU 

EU er vår største

handelspartner. EØS-

avtalen sikrer oss tilgang til

EUs markeder for våre

eksportvarer. EØS-avtalen

er ikke demokratisk

perfekt, men den er bedre

enn fullt EU-medlemskap,

fordi vi beholder

selvråderetten på blant

annet landbruk og fiskeri.

Norge bør ikke si opp

EØSavtalen. Noen vil ha

ulike handelsavtaler i

stedet for EØS, men dette

er ikke en realistisk løsning.

AUF 

AUF mener at målet skal

være at alle som kan jobbe,

får jobbe. Derfor burde

målet egentlig være 0 %.

Dette er ikke mulig å

oppnå, fordi samfunnet er

for sammensatt og mobilt

for det, men visjonen er at

alle som kan jobbe, skal få

jobbe.

GRØNN UNGDOM 

Nei. Norge kommer til å

tape masse penger og

arbeidsplasser om vi

fortsetter å være så

avhengig av oljenæringa.

Det er altfor risikabelt å

satse på fossil energi når

verdensmarkedet går over

til fornybar. Dessuten må all

kjent olje bli liggende om vi

skal ha en sjanse til å unngå

katastrofale klimaendringer

som garantert vil ødelegge

velferden.

UNGE VENSTRE 

Så lenge vi ikke er med i

EU, bør vi beholde EØS-

avtalen. Den sikrer norske

borgere og bedrifter tilgang

til våre naboland, og er av

avgjørende viktighet for

norsk næringsliv. Ulempen

UNGE HØYRE 

Hvis vi hadde hatt en

arbeidsledighet på under 1

%, ville det blitt et enormt

press i økonomien, og det

ville antagelig ført til at

arbeidsmarkedet hadde

blitt statisk og uten evne til

FpU 

FpU mener vi må ta i bruk

de naturressursene vi har

for å opprettholde

velferdsnivået i Norge.

Samtidig er det viktig at vi

bruker vår unike mulighet til

å bygge landet med tanke



er selvsagt at den ikke gir

norske velgere muligheten

til å påvirke politikken vi

uansett må følge, og det er

et massivt demokratisk

problem. Da er EU-

medlemskap den beste

løsningen.

å fornye seg og stå imot

konkurransen fra utlandet.

Uansett hvor rart det høres,

er det derfor til det beste

for alle at vi har en

arbeidsledighet på et sted

mellom 3 og 4 %.

på at norsk

petroleumsindustri er et

tidsbegrenset eventyr. Hvis

vi ikke allerede nå starter en

satsing på blant annet

forskning og infrastruktur,

så vil vi få en brå overgang

den dagen oljen tar slutt.



6 ULIKHET OG UTENFORSKAP

Eliza er renholdsoperatør i et stort selskap. Jobben hennes er å vaske toalettene i bygningen fire

ganger hver dag og å vaske og støvsuge alle gulv etter at de andre ansatte har gått hjem. Eliza

tjener 30 000 kroner i måneden.

Trygve er seniorrådgiver i det samme selskapet. Jobben hans er å finne informasjon om mindre

selskaper og vurdere hvilke det kan være interessant å kjøpe. Med unntak av oppsatte møter kan

han selv bestemme når han vil jobbe, og om han vil jobbe på kontoret eller hjemmefra. Trygve

tjener 180 000 kroner i måneden.

Eliza og Trygve lever svært ulike liv. Den personlige økonomien deres er fullstendig ulik, noe som

gjør at valgmulighetene deres ellers i livet også skiller seg fra hverandre. Hva slags liv venter deg

etter at du er ferdig med den utdanningen du er i gang med?



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du jobbe med å:

> innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Noreg og drøfte

samanhengen mellom ulikskap og utanforskap

> drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar

enkeltpersonar, grupper og samfunnet



> utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg

har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter

utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Hva er sosial ulikhet?

Begrepet sosial ulikhet brukes for å beskrive et samfunn hvor fordelingen av

goder og byrder er systematisk ulikt fordelt mellom medlemmene. Det

handler ikke om at ulike folk tar ulike valg og oppnår ulike goder, men om at

noen får ta mange valg i livet, mens andre må ta til takke med det de får.

Eksemplet med Trygve og Eliza viser hva det innebærer. Kan vi gjette på at

både du og alle de andre i klassen din vil foretrekke Trygves heller enn Elizas

situasjon om dere kunne velge?

Viktige sosiale bånd kan skapes allerede i barndommen.

Sosial bakgrunn

Det du har med deg fra barndommen som påvirker hvor du ender senere i

livet, kalles sosial bakgrunn. For Trygves del kan det hende at han har en

far som har drevet i samme bransje tidligere, eller kanskje han kjenner

arbeidsgiveren eller har spilt fotball med sønnen hans? Eliza har kanskje
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foreldre med lav utdanning og lav inntekt, og kanskje har de vokst opp i et

annet land. Tror du arbeidsgiveren hadde vurdert heller å ansette Eliza om

hun hadde tatt den samme utdanningen og fått like gode karakterer som

Trygve?

Sosiale lag

Det vi ser, er ikke bare at godene samler seg i noen jobber og byrder i andre.

Vi ser også at det å komme til de gode jobbene som har mange goder knyttet

til seg, er noe som henger sammen med sosial bakgrunn. Fordi fordelingen

av goder på den måten ikke bare er systematisk ulikt fordelt mellom

enkeltpersoner, men også mellom større grupper, hvor nivået av hvor mange

goder du får tilgang til, i stor grad går i arv, snakker vi om at samfunnet er

delt i ulike sosiale klasser eller sosiale lag. Trygve og familien hans

tilhører høyere sosiale lag, mens Eliza og hennes familie tilhører lavere

sosiale lag.

Ulike valgmuligheter

Ulikheter i inntekt er langt fra det eneste som betyr noe for hvordan vi har

det. Familie og helse spiller også en viktig rolle. Det gjelder alle, også

Trygve, men for ham vil familiesituasjonen ikke ha så mye å si rent

økonomisk. Om han har en ektefelle eller samboer eller ikke, og om hun eller

han er i jobb eller ikke, behøver ikke å påvirke hva han velger å spise til

middag. Har han lyst på hummer, kan han kjøpe den og lage til måltidet

hjemme eller gå på restaurant. For Eliza, derimot, har det veldig mye å si om

hun har en ektefelle som tjener mer enn henne, eller om hun for eksempel er

alenemor. Hvis Eliza er alenemor, vil hun som oftest måtte velge den maten i

butikken som er billigst. Da er det vanskelig å tenke mye på hva som er mest

sunt.
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Ulikhetene i arbeidstid og arbeidsvilkår har også mye å si. På en strålende

solskinnsdag i mars kan Trygve melde fra til kontoret at han tar

hjemmekontor denne dagen, ta med seg telefonen og legge ut på en lang

skitur fra morgenen av. Det han ikke får gjort i løpet av selve arbeidsdagen,

kan han ta igjen på kvelden eller dagen etter. Denne muligheten har ikke

Eliza i sin jobb.

Ulik helse

Både kosthold og fysisk aktivitet har nær sammenheng med inntekt og type

jobb. Samtidig er den friheten Trygve har, både til å styre sin egen arbeidstid

og gjøre valg i jobben han utfører, noe som reduserer stress, selv om jobben

kan innebære mye ansvar. Motsatt er det slik at det å ha lite frihet i jobben

og måtte utføre ensformige oppgaver skaper mye stress. Kombinasjonen av

dårligere kosthold, mindre fysisk aktivitet utenfor jobben og mer stress gjør

at helsetilstanden til dem som tilhører lavere sosiale lag, er dårligere enn for

dem som tilhører høyere sosiale lag. Forskjellen i helsetilstand kan måles i

hvor lenge ulike grupper i gjennomsnitt lever. Selv om kvinner ellers i

gjennomsnitt lever 3,5 år lenger enn menn, har Trygve på grunn av sin

tilhørighet til høyere sosiale lag utsikter til å leve lenger enn Eliza.

Utenforskap

Utenforskap er et ord vi bruker for å beskrive det å ikke være en del av det

flertallet har anledning til å delta i. På skolen kan utenforskap handle om

bevisst utestenging og andre former for mobbing. Det å bli mobbet i

barndommen i kortere eller lengre perioder er noe mange har opplevd, og

det trenger ikke å ha noe med sosial bakgrunn å gjøre. Også barn fra høyere

sosiale lag kan oppleve dette. Men for den som kommer fra en familie med

lav inntekt, kan utenforskapet også handle om at familien ikke har råd til at

barna kan delta i aktiviteter som andre barn driver med, og at de blir stilt

utenfor av den grunn.

Trygve, som selv er en ivrig skiløper, vil helt sikkert være veldig positiv og

følge opp med både å kjøpe dyrt utstyr og sende barna på renn og samlinger

hvis ett av barna hans skulle bli interessert i ski. For alenemoren Eliza vil det

å oppfordre barna til å starte med ski, sykkel eller andre idretter som krever

mye utstyr og mye oppfølging fra foreldre, derimot være ganske uaktuelt.

Flertallet av norske barn har på et tidspunkt drevet med idrett, men det er

fem ganger større sjanse for at unge fra lavere sosiale lag aldri har vært med

i organisert idrett sammenlignet med dem fra høyere sosiale lag. Og blant

dem som har vært med i barne- og ungdomsidrett, er det langt større sjanse

for å slutte tidlig dersom foreldrene kommer fra lavere sosiale lag.

Hvem har lavinntekt?

1

2
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Begrepet lavinntekt brukes om dem som i gjennomsnitt har tilgang til

mindre enn 60 % av inntektene til medianinntekten etter skatt i Norge.

Medianinntekten er inntekten til den som står helt i midten hvis du deler

Norges befolkning i to like store grupper med den halvdelen som har høyest

inntekt på den ene siden, og den halvdelen som har lavest inntekt på den

andre. Har du tilgang til mindre enn 60 % av medianinntekten, blir det sett

på som et problem nettopp fordi slike husholdninger vil ha problemer med å

betale for deltakelse i det som ellers regnes som vanlige sosiale aktiviteter,

de vil ha problemer med å kjøpe god, næringsrik og sunn mat og problemer

med å skaffe seg fast bolig med grei boligstandard.

Å ikke ha råd til å være med på det alle andre gjør kan være vondt.

To voksne som bor sammen, klarer seg med lavere inntekt for hver enn det

en trenger alene, og en enslig person uten barn trenger lavere inntekt for å

klare seg greit enn en med barn. For at lavinntektsbegrepet skal beskrive

dem som faktisk har problemer med å delta i ulike samfunnsaktiviteter, tar

definisjonen hensyn til dette. I Norge pleier vi å bruke referansebudsjett fra

forskningsinstituttet SIFO  for å få en oversikt over hvor mye ulike

husholdninger trenger for å ha et rimelig forbruksnivå. Hvis Eliza er enslig

forsørger for ett barn, vil hun trenge ca. 312 000 kroner i året. Med en

årsinntekt på 360 000 kroner må Eliza regne med å betale ca. 19 prosent i

skatt.  Hun vil da sitte igjen med drøyt 290 000 kroner i året. Men i tillegg til

lønn får hun dobbelt barnetrygd for barnet. I 2020 utgjør det litt over 25 000

kroner per år. Hvis vi legger det til de 290 000 kronene hun har i lønn, gjør

det at hun så vidt er over lavinntektsgrensa. Er hun derimot aleneforsørger

3
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for to barn, tilsier utregningen at hun trenger drøyt 380 000 kroner for å

unngå at familien havner i lavinntekt. Selv med 50 000 kroner i barnetrygd

når hun ikke opp til den summen.

Fattigdomsproblemer blant personer 16 år og over. Prosent

  2018

Økonomisk romslighet og betalingsvansker  

Bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å

møtes

6

Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift 19

Bor i en husholdning med minst ett betalingsproblem 5

Materielle goder  

Ikke råd til å gå til tannlege 4

Ikke råd til å erstatte utslitte klær 3

Mangler minst en materiell gode 13

Sosiale goder  

Ikke råd til en ukes ferie i løpet av et år 6

Ikke råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter 4

Mangler minst en sosial gode 9

Kilde: ssb.no

101 000 barn under 18 år bodde i en husholdning med lavinntekt i 2016. Det

utgjør 10,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppa. Flertallet av barn som

vokser opp i husholdninger med lavinntekt har innvandrerbakgrunn, men i

2016 var det også 5,5 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn som levde i

https://ssb.no/


en lavinntektshusholdning.  Mange av disse barna bodde i en husholdning

med en enslig forsørger med flere barn. Andre grupper som ofte faller i

denne gruppa er husholdninger med to voksne, men bare en inntekt, men

oftest er det husholdninger hvor ingen er i arbeid.

Utenfor arbeidslivet

Som vi har sett, ville Elizas familie havne i gruppa med lavinntekt hvis hun er

alenemor med to barn, selv om hun er i full jobb. Det er likevel mye større

sannsynlighet for å ende med lavinntekt om du som voksen står utenfor

arbeidslivet. Det å stå utenfor arbeidslivet er belastende, ikke bare på grunn

av den utestengingen fra ulike aktiviteter som det å ende med lavinntekt

fører med seg, men også fordi jobben for de fleste er en viktig del av hvem vi

oppfatter at vi er – av vår identitet. For mange kan derfor følelsen av «å ikke

være noe» være like tyngende som den dårlige økonomien.

Jobben er samtidig et sted vi kan utvikle oss, få brukt evnene våre og oppleve

at vi bidrar til å skape de verdiene vi alle lever av. Det å være i jobb kan gi

oss respekt fra andre og ikke minst anledning til å møte folk. Det å ikke

kunne jobbe er derfor noe helt annet enn å ha en lang ferie. Det kan også

skape ensomhet og psykiske problemer, som igjen kan føre til fysisk sykdom.

Så hvem er det som faller utenfor arbeidslivet, og hvorfor? I det vi kaller

arbeidsfør alder, som er voksne som er over den alderen de er opptatt med å

ta utdanning, men under pensjonsalder, kan vi skille mellom fire grupper som

står utenfor arbeidslivet.

Noen velger å være hjemmeværende.

De hjemmeværende

De hjemmeværende er de som er fysisk i stand til å jobbe, men som velger å

ikke gjøre det av ulike årsaker. Den som selv velger å ikke være i

inntektsbringende arbeid, vil ikke få noen form for pengestøtte fra det

offentlige, men vil være avhengig av å bli forsørget av andre i husholdningen.

Det store flertallet av dem som tilhører denne gruppa, er kvinner. De gjør

som regel mye arbeid, men det er ulønnet arbeid med stell av hus og barn og

i noen tilfeller også gamle foreldre eller svigerforeldre. Som vi har beskrevet
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i kapittel 3, har normene knyttet til kvinners yrkesdeltakelse endret seg mye

gjennom de siste hundre årene, men i dag kan vi se at normen i norsk kultur

er at kvinner deltar i arbeidslivet, selv om det ikke er helt på linje med menn.

Langt flere kvinner enn menn velger deltidsjobb. Den største andelen

hjemmeværende kvinner finner vi blant kvinner med ikke-vestlig

innvandrerbakgrunn, men også her er andelen som velger å være

hjemmeværende, langt lavere blant yngre kvinner enn blant de eldre.

De arbeidsledige

De som er i stand til å jobbe, ønsker å jobbe og forsøker å skaffe seg jobb,

men uten å ha oppnådd det, regnes som arbeidsledige. Har du vært i jobb,

men har mistet jobben, har du krav på dagpenger som tilsvarer 62,4 prosent

av det du tjente mens du var i jobb, i inntil to år etter at du har mistet

jobben. Hvis du hadde svært høy lønn, får du bare dekket 62,4 prosent av

«6G», som er 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (99 858 kroner i 2019).

Hvis du ikke har vært i jobb, er det eneste du har krav på sosial stønad fra

kommunen. Denne stønaden er behovsprøvd. Det betyr at hvor mye du da

får, avhenger av hva kommunen mener du har behov for. Har du mulighet til

å bo hjemme hos foreldrene dine, er det for eksempel ikke sikkert du får noe,

og har du sparepenger, krever kommunen at du bruker opp disse først.

Mange turistattraksjoner er sesongbaserte. Det kan føre til sesongledighet for

arbeidstakerne.

Friksjons- og sesongledighet

Som vi så i forrige kapittel, har Norge i dag et mål om å ha en

arbeidsledighet på 3–4 prosent til enhver tid. Det innebærer at svært mange

av dere som leser dette, i en kortere periode av livet vil komme til å oppleve
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å stå uten arbeid. Det kan være fordi bedriften du jobbet i får mindre

oppdrag og må nedbemanne, fordi du ikke trives på arbeidsplassen og sier

opp stillingen selv, eller fordi ektefellen eller samboeren din får jobb et annet

sted og dere må flytte. Det å gå ledig en kortere periode mens du søker ny

jobb, kalles friksjonsledighet. I noen typer yrker kan det også være slik at

tilgangen til arbeid varierer mellom ulike årstider. For malere, tømrere og

andre som driver med oppussing av hus, er det ofte færre oppdrag midt på

vinteren, mens det er mange som ønsker å få huset pusset opp i

sommerferien, når det er greit å sette vinduer og dører på vidt gap mens

arbeidet pågår. Dersom det fører til at du blir permittert fra arbeidsplassen

din i vintermånedene, snakker vi om sesongledighet.

Konjunktur- og strukturledighet

Hvis du blir sagt opp fra jobben fordi det er økonomiske nedgangstider, når

folk er mer forsiktige med å bruke penger og det er færre oppdrag for mange

typer bedrifter, snakker vi om konjunkturledighet. Står du derimot uten jobb

fordi du mangler den utdanningen og den erfaringen som ledige jobber

krever, snakker vi om strukturledighet. Det er disse to siste typene av

ledighet som oftest innebærer at folk blir stående lenge uten jobb og blir det

vi kaller langtidsledige.

Færre jobber for skoletrøtte

Selv om hvem som helst kan oppleve kortvarig arbeidsledighet en gang i

løpet av livet, ser vi at det over tid ikke er tilfeldig hvem som oftest blir

arbeidsledig, og hvem som forblir arbeidsledig lengst. For den som ikke liker

teoretisk læring i skolen, var det tidligere mange typer arbeid å velge

mellom. Men nå blir det stadig færre slike jobber. Som vi så i forrige kapittel,

har automatisering redusert behovet for arbeidskraft i mange næringer. Bruk

av avansert teknologi har samtidig stilt økte krav til fagkunnskap blant dem

som skal ansettes i mange næringer.
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I «gamle dager» var det flere jobber for ufaglærte enn det er i dag. Mange jobbet for

eksempel som hushjelp.

Betydningen av utdanning kan vi derfor se veldig tydelig i

ledighetsstatistikken. Blant dem som ikke har fullført grunnskoleutdanning,

er sannsynligheten for å være arbeidsledig mer enn ti ganger så høy som i

befolkningen ellers. På motsatt side har den som har fullført en universitets-

eller høyskoleutdanning, mindre enn halvparten så stor sannsynlighet for å

være arbeidsledig som den som kun har fullført grunnskole.

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

ØVERSTE

FULLFØRTE

UTDANNINGSNIVÅ

ANDEL AV

BEFOLKNINGEN

ANDEL AV DE

ARBEIDSLEDIGE

SANNSYNLIGHET

FOR

ARBEIDSLEDIGHET

Ingen fullført

utdanning

0,6 6,2 10,3 ganger

Grunnskole 25,6% 38,4 1,5 ganger

Videregående skole 39,9% 35,6 0,9 ganger

Høyskole eller

universitet

34,1% 19,9 0,6 ganger

Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/11021

Flere ledige med innvandrerbakgrunn

Som vi også beskrev i kapittel 4, ser vi at sannsynligheten for å være

arbeidsledig er mer enn dobbelt så høy blant dem med innvandrerbakgrunn

enn blant dem uten innvandrerbakgrunn. Noe av dette handler om at det
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blant dem med innvandrerbakgrunn er flere som ikke har fullført

grunnskoleutdanning enn i resten av befolkningen. Noe handler om svakere

norskferdigheter i grupper som har bodd relativt kort tid i Norge, men noe

handler også om fordommer og diskriminering.

De syke og uføre

Har du en jobb og blir syk, får du full lønn inntil du er frisk, så lenge du blir

frisk innen det har gått et år. Er du fortsatt syk etter dette, kan du søke om

arbeidsavklaringspenger, men det du kan motta da, er vesentlig mindre

enn det du tjente i jobb, og som du mottok i sykepenger det første året. Hvis

helsa er så dårlig at du varig er ute av stand til å arbeide, kan du få

uføretrygd. Å være ufør betyr at du ikke kommer tilbake til arbeidslivet på

grunn av sykdom, ulykke eller medfødt skade, men blir stående utenfor fordi

du ikke kan arbeide. Blir du uføretrygdet som enslig ung person uten barn,

så kunne man i 2019 motta rett over 290 000 kroner i året. Det er så vidt

over grensen for lavinntekt.

Du kan få hjelp til å finne ny jobb hos NAV.

I 2019 var det litt over 10 prosent av Norges befolkning i alderen 18 til 67 år

som var uføretrygdet. Den høyeste andelen uføretrygdede er i de eldste

aldersgruppene før pensjonsalderen. I 2019 var hele 29 prosent av dem

mellom 62 og 67 år uføretrygdede, mens andelen uføretrygdede i alderen 35–

44 år var på 5,8 prosent. De som mottok sykepenger eller

arbeidsavklaringspenger var mer jevnt fordelt mellom de ulike
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aldersgruppene, men også her er det større fravær blant de eldre

arbeidstakerne.

Det kan være tungt for kroppen å jobbe i fysisk tunge yrker et langt yrkesliv. Mange i

denne gruppen blir uføretrygdet.

Ufaglærte kvinner slites ut først

Fortsatt finnes det jobber for dem som ikke har fullført videregående

opplæring, blant annet vaskejobber av den typen Eliza har. Men med økende

konkurranse om slike jobber har arbeidsgiverne kunnet stille krav om økt

intensitet i arbeidet, og belastningene på muskler og skjelett øker

tilsvarende. Vil kroppen til Eliza tåle intens gulv- og toalettskuring til hun blir

67 år? Statistikken sier at svaret oftest er nei. Over halvparten av kvinner

over 62 år som kun har fullført grunnskoleutdanning, var i 2019

uføretrygdet. Også i gruppa 55–61 år var det i 2019 så mange som 42,2

prosent av kvinner med kun grunnskoleutdanning som var uføretrygdet. I

den gruppa Trygve tilhører, menn med universitets- og høyskoleutdanning, er

det derimot bare 10 prosent som blir uføretrygdet i den eldste aldersgruppa

før ordinær pensjonsalder. Men det er også svært mange uføretrygdede blant

menn med bare grunnskoleutdanning, som typisk har hatt fysisk slitsomme

arbeideryrker. 42,6 prosent av menn mellom 62 og 67 år var uføretrygdet i

2019.

Mer psykisk sykdom

Den største økningen i andelen uføretrygdede har kommet i aldersgruppa

hvor det i utgangspunktet er færrest uføre, altså blant de yngste. Mellom
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2010 og 2019 økte andelen uføretrygdede mellom 25 og 29 år med 177

prosent.  Av dem under 35 er det flere uføretrygdede blant menn enn blant

kvinner. Dette kan henge sammen med at det er flere gutter enn jenter som

ikke klarer å fullføre videregående. Det overveldende flertallet av unge uføre

har bare fullført grunnskole.  En del av denne økningen har en positiv

forklaring som handler om at bedre medisinsk behandling fører til at flere

med alvorlige sykdommer eller kromosomfeil som tidligere ofte døde i løpet

av barneårene nå overlever til voksen alder, men at de da ikke får jobb eller

tar videregående utdanning. Det som ikke er positivt, er at en annen del av

økningen skyldes at flere unge har alvorlige psykiske lidelser. At ungdom og

unge voksne i dag er latere enn før og bare ikke ønsker å jobbe, finnes det

ingen grunn til å anta ut fra statistikken .

Funksjonshemmede som ønsker å jobbe

Av dem som regnes som fysisk eller psykisk funksjonshemmet, er godt under

halvparten i arbeid,  og de fleste av disse mottar uføretrygd. En betydelig

andel av denne gruppa både kan og ønsker å arbeide, men det forutsetter

mer tilrettelegging fra samfunnet enn det som blir gjort i dag. Ansvaret for å

få flere funksjonshemmede ut i arbeid hviler både på det offentlige, det

private næringslivet og de funksjonshemmede selv. Et sentralt virkemiddel

har vært den såkalte IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv), som er en avtale

mellom regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og

arbeidstakerorganisasjonene. Målet for avtalene er å legge til rette for at så

mange som mulig kan arbeide så mye som mulig så lenge som mulig.  Dette

betyr at arbeidsgivere har plikt til å tilrettelegge arbeidssituasjonen, slik at

folk kan være i jobb. Eksempler på tilpasning er endring av arbeidsoppgaver,

endring i arbeidstid eller fysisk tilrettelegging i form av tilpassede

arbeidsforhold.
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Å føle at man gjør noe meningsfullt er viktig for alle.

Når det ikke i tilstrekkelig grad blir tilrettelagt for at funksjonshemmede

med arbeidsevne og arbeidsvilje kan delta i arbeidslivet, betyr det at de blir

utelatt fra en viktig arena for sosialisering og mestring. Selv om mange

personer med funksjonshemminger, både psykiske og fysiske, klarer seg godt

og er aktive deltakere i samfunnet, vet vi det er mange med disse

utfordringene som risikerer å bli isolerte. Denne samfunnsgruppa har i

tillegg større sannsynlighet for å motta hatytringer og oppleve mobbing enn

majoriteten av befolkningen.

Ulike oppvekstvilkår

Sosiale ulikheter er mye større i storbyene enn på småsteder. På småsteder

er det få som har inntekter på Trygves nivå, og langt flere som er mer på nivå

med Eliza. Til gjengjeld er som regel også boligprisene langt lavere. De fleste

kan dermed ha en grei boligstandard selv om inntekten er relativt lav. Det er

heller ikke så vanlig utenfor de store byene at det går et tydelig skille mellom

områder hvor de med høyere og de med lavere inntekt bor.

Sosiale bydelsskiller

I storbyene ser vi derimot markerte sosiale skiller mellom ulike deler av

byen, og spesielt tydelig er dette i Oslo. Den som har høy inntekt, som
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Trygve, kan velge å kjøpe seg en villa med stor hage, om han liker

hagearbeid. Er han mer glad i å bruke byens kulturtilbud, kan han kjøpe seg

en stor sentrumsleilighet med takterrasse i stedet. Enhver bank vil gi Trygve

det lånet han ber om.

For Eliza, derimot, er dette langt mer usikkert. Om hun har fast stilling, kan

hun kanskje få lån i banken og mulighet til å kjøpe egen bolig selv om lønna

er lav. Hvis hun derimot bare har kontrakt for en kortere periode om gangen,

vil banken tenke at inntekten hennes er for usikker til at hun kan få lån. Da

blir hun trolig nødt til å leie bolig i stedet for å eie. Dette kan på sikt være

veldig kostbart, fordi hun ikke kan tjene noe på bosituasjonen sin. Hvis Eliza

hadde fått kjøpt et eget hjem, kunne hun tjent penger på at prisen på boligen

steg, i tillegg til den tryggheten det gir for mange å eie sitt eget sted.

Det kan være store forskjeller i boligprisene mellom by og land. En ettromsleilighet i en

by kan koste like mye som en enebolig utenfor tettbygd strøk.



Selv om hun har fast jobb, vil Eliza få problemer med å få kjøpt seg et sted å

bo dersom hun bor i en storby hvor boligprisene er høye. Hovedregelen er at

banker kun gir lån opp til 4,5 ganger egen inntekt. For Eliza betyr det et lån

på inntil 1,6 millioner. Det får hun knapt en liten ettromsleilighet for i de

større byene i Norge. Om Eliza har en ektefelle som tjener det samme som

henne, kommer de til sammen opp i 3,2 millioner. Det kan være nok til en

liten familieleilighet, men i storbyene vil det bare være i de delene av byen

hvor prisene er lavest at de har mulighet til å kjøpe leilighet. Resultatet av

dette er at vi i større byer ser et tydelig sosialt skille mellom ulike bydeler.

Folk fra lavere sosiale lag samler seg i noen deler av byen hvor det finnes

mange leiligheter med relativt lav standard og dermed lave priser, mens de

fra høyere sosiale lag samler seg i nabolag med høyere boligpriser.

Kriminelt belastede områder

De som har lavest inntekt, aleneforsørgere og husholdninger hvor en eller

begge de voksne er arbeidsledige eller uføre, vil ofte heller ikke ha nok

inntekter til å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet, men er avhengig

av å få kommunal bolig. For å spare penger kjøper kommunene oftest

kommunale leiligheter i områder hvor boligprisene er lavest. I kommunale

leiligheter kan lavtlønte aleneforsørgere som Eliza få plass, nyankomne

flyktninger som ennå ikke kan norsk, får også plass her, og det samme gjør

mennesker med tunge rusproblemer eller andre psykiske lidelser. Hvordan er

vilkårene for å gjøre det bra på skolen dersom du vokser opp i et slikt

nabolag, sammenlignet med om du vokser opp i et villastrøk hvor nesten alle

har høy utdanning og god råd? Hvilke barn er det lettest å rekruttere for

kriminelle gjenger? Kriminalitetsstatistikken viser tydelig at risikoen for å



havne i fengsel er svært mye høyere for den som vokser opp i et strøk hvor

mange har alvorlige problemer av ulik art fra før og flere allerede er

involvert i kriminalitet.

Innvandrerbydeler

Ettersom de med innvandrerbakgrunn oftere enn andre har lav inntekt og

oftere enn andre bor i storbyene i Norge, har de boligområdene som i

utgangspunktet har de laveste boligprisene i storbyene, i økende grad blitt

preget av folk med innvandrerbakgrunn. Som vi beskrev i kapittel 4, er det i

dag et stort flertall av barn og unge som har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

i de østlige bydelene i Oslo. Dette behøver ikke i seg selv å være noe

problem. For noen som selv har innvandrerbakgrunn, kan det tvert imot

oppleves som en trygghet å bo i et område med mange andre fra samme

kulturbakgrunn. Mange vil også se det som positivt at muslimsk og annen

ikke-vestlig kulturell påvirkning bidrar til at andelen ungdom som drikker

alkohol, er lavere på Oslos østkant enn noe annet sted i Norge. Dette kan

også delvis motvirke tendensen til at områder hvor folk har lav sosial status,

generelt er mer belastet med rusmisbruk og kriminalitet enn andre områder.

På motsatt side vil det at mange barn ikke snakker norsk hjemme, kunne føre

til at flere har utfordringer med å forstå det som blir forklart på skolen, og

videre til at flere kan miste konsentrasjonen og skape bråk og uro. Hvis dette

skaper et mindre bra læringsmiljø på skolene, vil også de med

innvandrerbakgrunn som har god nok råd til å flytte, velge å gjøre det.

Dermed vil andelen barn og ungdom med vanskeligheter hjemme øke

ytterligere, og problemene kan forsterke seg.

Ulikhet, utenforskap og velferdsstaten

På tross av forskjellene som du har lest om til nå i dette kapitlet, er Norge et

samfunn hvor forskjellene mellom dem som har mest og minst små i forhold

til hvordan dette ser ut i mange andre land. En hovedgrunn til dette er at

Norge er en velferdsstat som gir oss en rekke gratis og subsidierte goder og

ulike stønadsordninger – slik du kan lese om i kapittel 1. En av

velferdsstatens hovedoppgaver er nettopp å være med på å utjevne de

økonomiske forskjellene mellom innbyggerne. Men hvor langt er det riktig å

gå for å jevne ut inntektsforskjeller? Og hvilke tiltak gir best effekt for å

hindre utenforskap og redusere sosial ulikhet? Dette er spørsmål vi får ulike

svar på, avhengig av om vi spør høyre- eller venstresiden i politikken.
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Velferdsstaten sørger for at alle får det de trenger fra fødselen av.

Eldrebølgen

En av de største utfordringene for velferdsstaten ligger i det vi omtaler som

eldrebølgen. Det beskriver en situasjon hvor andelen av befolkningen som

er i pensjonsalderen, øker betraktelig. Det er to årsaker til dette. Fra midten

av 1970-årene har kvinner i Norge i gjennomsnitt fått færre enn to barn hver.

Det innebærer at andelen unge voksne nå er lavere enn andelen som nærmer

seg pensjonsalderen. Samtidig lever de som har blitt pensjonister stadig

lenger, slik at antallet pensjonister også øker på den måten. Problemet med

eldrebølgen er at utgiftene til pensjoner naturlig nok øker når det blir flere

pensjonister. De eldste pensjonistene trenger dessuten mer enn pensjon.

Svært mange behøver også mye behandling, pleie og omsorg. Til sammen

gjør dette at velferdsstatens utgifter til de eldre vil øke kraftig. Samtidig

synker antallet i de unge voksne aldersgruppene som skal være i arbeid og

betale den skatten som skal dekke de økende pensjonsutgiftene. Færre

arbeidsføre må altså forsørge flere pensjonister og gamle pleietrengende.

Økt pensjonsalder eller høyere skatt?

Partiene nær sentrum, fra Arbeiderpartiet til Høyre, har ment at svaret på

dette er å innføre en pensjonsreform som innebærer at pensjonsalderen også

øker parallelt med at gjennomsnittsalderen øker. Mens det tidligere var slik

at alle kunne se fram til å ha rett på full pensjon idet de fylte 67 år,

innebærer det nye systemet at denne grensen gradvis vil heves parallelt med

at forventet levealder stiger. De som er født i år 2005, må regne med å stå i

jobb til de er 73 år.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term111


De som var uenige i dette, var Fremskrittspartiet på høyresiden og SV og

Rødt på venstresiden. Fremskrittspartiet har i stedet foreslått å innføre en lik

og ikke særlig høy offentlig grunnpensjon for alle, og at hver enkelt ellers må

dekke ønsket om en høyere pensjon i alderdommen ved å tegne private

pensjonsforsikringer. Partiene på venstrefløyen hevder på sin side at det er

nettopp dette som skjer uansett med pensjonsreformen. De med høye

inntekter og gode stillinger sikrer seg gode vilkår for å kunne gå av med

pensjon uansett. Det vil være slitere i arbeidslivet, som Eliza, som vil få

byrden ved å måtte jobbe til hun er godt over 70. Som vi har sett, er det

svært få kvinner som driver med renhold som klarer å stå i arbeid helt fram

til dagens pensjonsalder, så i praksis betyr det flere på uføretrygd i stedet.

Løsningen for de røde partiene er derfor å øke skattene, spesielt for slike

som Trygve.

Innvandring – løsning eller utfordring?

Ikke bare partiene på venstresiden, men også partier på borgerlig side,

spesielt Venstre, mener at en del av løsningen på eldrebølgen ligger i å øke

antallet innvandrere til Norge. Uten den innvandringen vi allerede har hatt,

ville eldrebølgen vært enda kraftigere enn den er allerede, ettersom

innvandrerne som har kommet, gjennomgående er unge voksne. Ved å

fortsette å ta imot flere unge voksne innvandrere kan effekten av eldrebølgen

dempes også framover.

Klarer vi oss uten arbeidsinnvandring?



Særlig Fremskrittspartiet er helt uenig i at dette er en løsning. De peker på

at andelen av dem med innvandrerbakgrunn som er i jobb, totalt sett er bare

litt høyere enn resten av befolkningen, fordi en langt større del i denne

gruppa er enten arbeidsløse eller utenfor arbeidslivet av andre grunner. Også

partiene som ser på innvandring som en mulig løsning, ser at dette er et

problem, men mener løsningen ligger i å legge bedre til rette for at

innvandrere kommer i jobb. En del av dette handler om å forbedre

norskferdigheter og på andre måter sørge for at innvandrerne har

kunnskapene og ferdighetene som trengs. Samtidig er det også viktig å

bekjempe diskriminering i arbeidslivet, ikke bare av hensyn til den enkelte,

men også for at samfunnet skal få tatt i bruk de kunnskapene og den

arbeidsevnen som ligger i innvandrerbefolkningen, på en bedre måte.

Strammere for syke og uføre?

Når velferdsstatens utgifter til de eldre øker, blir det et enda større problem

at andelen i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet også øker. Partiene

på høyresiden mener en del av løsningen på dette er å kutte ned på de

stønadene varig syke og uføre får i dag. Det handler delvis om at staten

dermed får reduserte utgifter i seg selv, men en viktigere begrunnelse er det

at høyresiden antar at dette vil føre til at flere kommer seg tilbake til jobb, og

at det skjer raskere. Venstresiden er helt uenig i dette. De mener tvert imot

at det å kutte i stønadene til varig syke og uføre kun vil føre til at disse får

dårligere levekår, dårligere muligheter til å delta i samfunnsaktiviteter og

dermed større sannsynlighet for aldri å klare å komme seg inn i arbeidslivet.

Vil sykefraværet gå ned hvis arbeidstagerne ikke får lønn den første dagen de er syke?



En del på høyresiden foreslår også å kutte i sykelønnsordningen, slik at du

for eksempel ikke får betalt 100 prosent lønn de første dagene du er syk. De

som argumenterer for dette, mener dagens sykelønnsordning i realiteten

legger opp til en del skulk, og viser til at sykefraværet i Norge er vesentlig

høyere enn i land hvor sykelønnsordningen ikke er like god som vår.

Venstresiden er også helt uenig i dette kuttforslaget. De er enige i at et slikt

kutt trolig vil føre til en reduksjon i det innmeldte korttidssykefraværet. Men

for slike som Trygve, som har en fleksibel jobb hvor ingen kontrollerer hva

han gjør når, kan det bare føre til at han melder om at han tar hjemmekontor

i stedet for å si at han er syk, når han har vondt i halsen. Eliza, derimot, vil

kanskje ikke oppleve at hun har råd til å være hjemme, selv om hun har

vondt i halsen. Går hun ofte på jobb syk, ser det fint ut på

fraværsstatistikken, men langtidsresultatet kan være at hun får dårligere

helse av dette.

Er det riktig at noen skal kunne tjene penger på å selge tjenester til de som er syke?

Mer privat helse?

Utviklingen i helseteknologien går stadig framover. Sykdommer som tidligere

var en dødsdom, kan nå behandles. Legemiddelselskapene som utvikler nye

medisiner og behandlingsmetoder, skal imidlertid ha dekket utgiftene de

hadde til forskning og utvikling, i tillegg til avkastning for eierne. Prisen på

nye medisiner og behandlinger kan noen ganger bli skyhøy. Skal

velferdsstaten betale for alt som kommer, alltid?

Et annet spørsmål handler om behandlingskøer. Hvis det aldri skal oppstå

køer, må behandlingskapasiteten være høyere enn det som vanligvis trengs,



slik at alle kan få behandling med en gang også når det kommer et uvanlig

stort antall som trenger samme type behandling. Det å ha stående ledig

kapasitet gir ekstra kostnader, som i et offentlig helsevesen må dekkes med

økte skatter. For den som ender med å måtte vente, kan det imidlertid

oppleves som både smertefullt, irriterende og meningsløst. For en

arbeidsgiver som kan oppleve at en verdifull ansatt blir gående sykemeldt

mye lenger enn nødvendig på grunn av dette, kan det også være kostbart.

Når det stadig oppstår køer, og det kommer flere og flere muligheter for

behandling som velferdsstaten ikke dekker, vokser markedet for private

helseforsikringer. Dette er forsikringer som privatpersoner kan kjøpe, og som

går ut over det som arbeidsmiljøloven krever, og det som arbeidsgiveren eller

staten må dekke. Slike fordeler kan for eksempel være rask tilgang til

legebehandling, tilgang til behandling som det offentlige helsevesenet ikke

dekker, eller mulighet til å gå av med pensjon tidligere, mens man fremdeles

får utbetalt en ekstra sum i tillegg til det man får fra staten. Dette er gode

ordninger for dem som har hatt råd til å betale. Og hvem er det, Trygve eller

Eliza?

Partiene lengst til venstre mener at en slik utvikling, hvor sosial ulikhet i

økende grad gir seg utslag i ulik helse, ikke er akseptabel. De krever at folk

som Trygve må betale vesentlig mer i skatt for at ikke bare han, men også

Eliza, skal kunne få behandling raskere ved offentlige sykehus og tilgang til

mer av de nye medisinene og behandlingsmetodene som utvikles. Partiene på

høyresiden er uenige i dette. De mener at Trygve allerede betaler høy nok

skatt, og at det må være opp til han om han vil betale ekstra for

helsetjenester som velferdsstaten ikke har mulighet til å dekke for alle med

dagens skattenivå.



I Norge er det et viktig prinsipp at alle skal ha råd til utdanning -også på universitets-

og høyskolenivå. Her: NTNU i Trondheim.

Kan skolen gi lavere sosial ulikhet?

Det at barn blir i stand til å oppnå høyere sosial status enn foreldrene sine,

omtales som sosial mobilitet. Utviklingen av velferdsstaten, med gratis

offentlig utdanning fra grunnskole til universitet, førte til at mange med

arbeiderbakgrunn kunne ta høyere utdanning i 1960- og 1970-årene. Den

sosiale mobiliteten i Norge var blant de høyeste i verden. Men i de senere

årene har denne mobiliteten blitt redusert.

Hvilke barn skal få mest?

En årsak kan ligge i de ulikhetene i oppvekstmiljø og læringsmiljø på skolen

som skapes av det at folk med ulik sosial bakgrunn bosetter seg i ulike

områder, som vi har beskrevet tidligere. Elizas barn får trolig ikke oppleve et

like bra læringsmiljø på skolen som det Trygves barn får. Velferdsstatens

prinsipp om at det er behovene som avgjør hva du får, ikke hvor mye penger

du har, tilsier at det skal gis ekstra ressurser til klasser og skoler hvor det er

mange elever som har problemer. Men hvor mye mer ressurser per elev skal

skolen til Elizas barn få, sammenlignet med skolen til Trygves barn?

Venstresiden legger i større grad vekt på prinsippet om at de med ekstra

behov skal få mer, mens høyresiden her er mer opptatt av likhet i form av at

skolene får en bestemt sum per elev, som de selv vurderer hvordan de vil

bruke.
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Det viktigste tiltaket mot sosial ulikhet er at alle barn får en utdanning.

Teori og praksis i videregående

Høyre- og venstresiden er også enige om at det er viktig å redusere andelen

som faller utenfor arbeidslivet fordi de mangler de rette kvalifikasjonene til å

få en jobb. På grunn av dette ble videregående opplæring lagt om i 1990-

årene. Tidligere var det et veldig tydelig skille mellom studieforberedende

retninger, med mye teori, og yrkesfag, som i all hovedsak besto av å øve opp

praktiske ferdigheter i et bestemt yrke. Etter omleggingen ble det vesentlig

mer teori også på yrkesfagene. Omleggingen ble begrunnet med at også de

som tar yrkesfag, skal ha muligheter til å omstille seg raskt dersom yrket de

utdanner seg i endrer seg mye eller forsvinner helt i framtiden. For å kunne

klare å omstille deg raskt trenger du ferdigheter i kritisk tenking og kreativ

problemløsning.

Problemet med omleggingen har vært at for elever som ikke er så glade i

teori, har de yrkesfaglige studieretningene blitt vanskeligere å gjennomføre.

Både partier på høyre- og venstresiden har derfor kritisert omleggingen og

argumentert for at yrkesfagene igjen må bli mer praktisk orientert. Målet om

å klare å lære mer teori gjennom praksis har til nå vist seg å være lettere å

formulere som teori enn å gjennomføre i praksis.

GENERELLE KILDER:

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/renholdsoperator (hva tjener en renholder?)
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https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20autom

ation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Executive-summary.ashx, McKinsey

Global Institute, A Future That Works: Automation, Employment og productivity, 2017, Hentet: 20.07.2019

SAMMENDRAG: Kapittel 6

> Sosial ulikhet beskriver et samfunn hvor fordelingen av goder og byrder er systematisk

ulikt fordelt mellom medlemmene, ved at faktorer som økonomi, arbeidstid og helse

henger sammen i positiv eller negativ retning. Utenforskap beskriver det å ikke være en

del av det flertallet har anledning til å delta i. Ofte skyldes dette fattigdom, eller at man

av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Sjansen for at dette skjer, er større for noen

grupper, som noen minoritetsgrupper, funksjonshemmede, og i noen bydeler spesielt i

Oslo øst.

> I Norge er forskjellene mellom samfunnsmedlemmene likevel små. Dette skyldes i stor

grad velferdsstaten, som fordeler goder og byrder mellom oss. Men hvis mange blir

stående utenfor arbeidslivet, gir det staten både færre inntekter og større utgifter. Det

er dermed en problemstilling både at det blir flere eldre, hvis minoriteter blir stående

uten arbeid, og at flere blir uføre også i ung alder. Ulike forslag til tiltak, som det er

politisk uenighet om vil fungere, er mindre økonomisk støtte til dem som står utenfor

arbeidslivet, større mulighet til å ha privat helsehjelp, og endringer i skolen som å gi

mer til de skolene som har flest elever med ekstra behov, og mindre teori spesielt på

yrkesfag.

OPPGAVER

REPETER OG REDEGJØR

1. Hva ligger i begrepene sosial bakgrunn, sosiale lag og sosial mobilitet?

2. Hva kan forklare at de som tilhører høyere sosiale lag, i gjennomsnitt lever lenger

enn de som tilhører lavere sosiale lag?

3. Hva menes utenforskap? Hvilke eksempler på utenforskap er omtalt i kapitlet?

4. Hvordan defineres begrepet lavinntekt?

5. Hvilke grupper har større sannsynlighet enn andre for å bli arbeidsledige, og hvilke

grupper har større sannsynlighet enn andre for å bli uføretrygdede?

6. Når kan det ha betydning om du har fast eller midlertidig ansettelse?

7. Hvordan er sammenhengen mellom gjennomsnittsinntekt og andel med

innvandrerbakgrunn i ulike bydeler i storbyene? Hva kan forklare denne

sammenhengen?

8. Hva ligger i begrepet eldrebølge, og på hvilke måter utgjør eldrebølgen en utfordring

for velferdsstaten?

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Executive-summary.ashx


9. Hvordan og hvorfor ble videregående opplæring endret på 1990-tallet, og hva har

vært problemet med denne omleggingen?

REFLEKTER OG DISKUTER:

10. Jobb i par: Beskriv mulige virkninger for den enkelte av hver av følgende situasjoner:

a. Ikke bli invitert til å være med i lunsjen av andre i klassen.

b. Ha foreldre som ikke er i arbeid

c. Leve i en lavinntektsfamilie

d. Ikke få lov til å delta i idrett eller andre organiserte fritidsaktiviteter

e. Ikke få mobiltelefon eller klær i samme prisklasse som alle andre medelever

bruker

f. Ikke fullføre videregående opplæring

Beskriv hvordan det kan være en årsakssammenheng mellom noen av de beskrevne

formene for utenforskap. Diskuter om noen av disse formene for utenforskap ville

forsvunnet eller blitt redusert om inntektsforskjellene i samfunnet ble redusert.

11. Del klassen i grupper. Bruk store ark, og la hver gruppe tegne enten Eliza eller Trygve

i full figur. Figurene må ha plass til å skrive både inni og utenfor figuren. Bruk kapitlet

mens dere jobber videre.

Inne i figuren skal dere notere ned alle valg og muligheter som personen deres

selv kan ta.

Utenfor figuren noterer dere ned alle momentene som påvirker eller berører eller

bestemmer over personen, uten at vedkommende selv kan bestemme over seg

selv.

Heng tegningene på veggen og presenter funnene for hverandre. Reflekter deretter i nye

grupper:

Hvilke forskjeller er det mellom Eliza og Trygves liv, og hva skyldes disse

forskjellene?

Hvordan tror dere det oppleves å være i de to ulike posisjonene?

12. Fullfør utfyllingen av skjemaet under om utfordringer enkeltpersoner og samfunnet

står overfor som er beskrevet i kapitlet. 

Bruk også ungdomspartienes kommentarer på side 218 til dette.

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små skjermer

UTFORDRING VENSTRESIDENS

LØSNINGER

HØYRESIDENS

LØSNINGER

  Gi flere gratis tilbud

gjennom velferdsstaten slik

at det blir lettere for alle

barn å delta i organiserte

fritidsaktiviteter

Redusere stønadene for de

som står utenfor arbeidslivet

for å stimulere flere til å

komme seg ut i jobb

Norske bedrifter møter tøff Opprettholde  

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/chapter_006.xhtml#page218


konkurranse fra land med

lavere lønns- og

arbeidskostnade

arbeidsmiljøloven og andre

rettigheter for arbeidere

som sikrer et stabilt

arbeidsliv

Andelen eldre i

befolkningen som skal

motta pensjon og pleie øker

sammenlignet med andelen

i arbeidsfør alder

  Øke pensjonsalderen og

akseptere at hver enkelt må

betale mer for andre

offentlige goder

UTFORSK KILDER

13. Tverrfaglig (Mattematikk) Bruk statistikk fra blant annet www.ssb.no og www.nav.no

om sosial ulikhet og utenforskap.

a. Hva er arbeidsledigheten i Norge som helhet, i det fylket hvor arbeidsløsheten er

høyest, og i det fylket hvor arbeidsledigheten er lavest?

b. hvilke yrker eller utdanningsgrupper er arbeidsløsheten høyest, og hvor er den

lavest?

c. Hva er den gjennomsnittlige årslønnen for renholdsassistenter, for ufaglærte

arbeidere i industrien, for førskolelærere, ingeniører og direktører i næringslivet?

d. Hvor stor andel av barn i Norge lever i familier med lavinntekt i dag?

e. Skriv en artikkel der du diskuterer mulige forklaringer på det statistikken viser på

spørsmål a-d. Du finner mal for artikkel og kildeføring på s. 34.

14. Se den svenske filmen Goliat (2018). 

Skriv stikkord underveis slik at du kan gjengi hovedinnholdet i filmen. Diskuter

deretter i grupper:

Hvilke faktorer gjør at hovedpersonen opplever utenforskap?

Er det personer/steder/tidspunkter i filmen hvor hovedpersonen kunne fått hjelp til

å endre sin livssituasjon?

Hva tenker dere kunne hjulpet hovedpersonen?

Filmen er laget i Sverige. Kunne dette også skjedd i Norge? Husk å begrunne

svarene deres.

DELTA!

15. Tverrfaglig (Norsk og geografi) Diskuter i grupper mulige løsninger som skisseres i

kapitlet på utfordringene knyttet til eldrebølgen. Finn mer informasjon om hva de

ulike partiene mener om dette. Skriv et leserinnlegg til en avis for eller mot et av

forslagene som er del av debatten. Innlegget skal være kort og konsist, maksimalt

3000 tegn med mellomrom.

https://www.ssb.no/
https://www.nav.no/
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/chapter_001.xhtml#page34


FORDYPNINGSTEKSTER: Ulikhet og utenforskap

Elektrikerlærlingen Fredrik har spart i BSU siden han var 15. Hvordan sparer du?

 Dine penger

Du disponerer kanskje en viss sum penger som du selv bestemmer hvordan

du skal bruke? Men hvor kommer disse pengene fra? Får du lommepenger

hjemmefra? Kanskje har du en jobb i tillegg til å gå på skolen? Eller har du

noen kroner på konto som du kan bruke hvis du har behov for det? Uansett

hva svarene på disse spørsmålene er, preger personlig økonomi livet ditt.

Budsjett

Etter hvert som du blir eldre, forventes det i stadig høyere grad at du skal ha

kontroll på din egen økonomi. Et viktig steg for å få kontroll på

privatøkonomien er å skaffe seg oversikt over kommende utgifter og

inntekter i en bestemt periode.

Dette kalles å sette opp et budsjett. Også når du blir voksen og får din egen

husholdning, vil det være smart å sette opp budsjett. En husholdning består

av alle som bor sammen i et hus eller en leilighet som en enhet – det kan

være en person, to voksne og ett barn eller en storfamilie.

Et budsjett trenger ikke å være avansert, du må bare huske på å inkludere

alle de forventede inntektene og utgiftene for den neste uka, måneden
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eller året, som du så setter opp i ulike poster. På inntektssiden er lønn

viktigst for de fleste. Andre kilder som kommer til, kan være aksjeutbytte,

kontantstøtte og eventuelle trygdeytelser.

Etter at perioden du har budsjettert for, er ferdig, er det lurt å sette opp et

regnskap. Regnskapet skal inneholde de samme postene som budsjettet, men

du skal føre opp de faktiske utgiftene og inntektene for perioden. Dette gjør

at du får oversikt over den økonomiske situasjonen. Kanskje kan det være

nødvendig å gjøre endringer på inntektene eller utgiftene for den neste

budsjettperioden.

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

INNTEKTER:     UTGIFTER:  

Lønn butikkjobb 3500,-   Mobil 500, -

Lommepenger 1000,-   Mat og drikke 800, -

      Klær og sko 800, -

      Personlig pleie (after shave, såpe,

hårvoks)

500,-

      Fritid (kino, kafébesøk, reising og

lignende)

900,-

Totale inntekter: 4500,-   Totale utgifter: 3500,-

Overskudd 1000,-

Faste utgifter

På utgiftssiden skiller vi mellom faste og variable utgifter. De faste

utgiftene er de en vet at skal gå ut av kontoen hver måned. Riktignok kan

strømregningen variere ut fra forbruk og leverandør, og mobilregningen kan

bli høy om noen har strømmet for mye over mobilnettet. Vi kan likevel anta

omtrent hvor mye utgiftene kommer til å være på. Andre eksempler på faste

utgifter er husleie, kommunale avgifter og renter og avdrag på lån.

Variable utgifter

I tillegg til de faste utgiftene vil en husholdning ha en rekke utgifter som

varierer. Det kan for eksempel være utgifter til klær, ferier og

fritidsaktiviteter. Disse punktene er ofte enklere å gjøre noe med enn de faste

utgiftene. Husleien må uansett betales, mens det er mulig å kutte i

kinoutgifter eller velge billigere alternativer i dagligvarebutikken. Under

denne utgiftsposten sorterer også uforutsette utgifter som at en må kjøpe ny

vaskemaskin eller nye vinterdekk, eller om en plutselig får vannlekkasje på

badet. Dette er kostnader som absolutt ikke kan kuttes, og som en dermed

må betale selv om en på forhånd ikke visste om dem.



Når du begynner å sette opp et husholdningsbudsjett, kan det være vanskelig

å vite hvor mye penger som går med. SIFO (Statens institutt for

samfunnsforskning) har beregnet standardutgiftene til ulike

husholdningstyper. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel når du skal sette

opp ditt budsjett.

La oss se på et eksempel på et budsjett for en ungdom. Amir på 17 har satt

opp budsjettet øverst på siden for en måned. Amir har en sunn økonomi. Det

betyr at inntektene er større enn utgiftene. I en vanlig måned er overskuddet

på 1000 kroner. Imidlertid kan det være måneder hvor utgiftene er større. I

desember kommer kanskje julegaveinnkjøp, mens sommeren ofte betyr

ferieturer. Da går pengene fort, og dermed er det lurt å spare i alle fall noe

av overskuddet.

Spare, spare, spare

Det koster å leve, og Norge er et dyrt land. Dette gjør at det er lurt å

planlegge forbruket sitt for hver enkelt av oss. De fleste av oss er avhengige

av å spare før vi foretar store investeringer som bilkjøp eller om vi skal reise

på ferie.

Men hvordan kan vi egentlig spare? Sparing kan foregå på ulike måter, der

sparing i banken er det vanligste. I tillegg finnes det en del som investerer i

aksjer, som vil si at de kjøper en eierandel i et selskap eller en bedrift.

Aksjesparing kan gi stor gevinst i forhold til banksparing, samtidig som det

er knyttet et mye større element av risiko til denne formen for sparing. Det

er ikke gitt at bedriften vil gå bra, eller at aksjekursen vil stige i verdi.

Å låne penger

De fleste av oss må ta opp lån i forbindelse med boligkjøp, og det finnes også

andre anledninger hvor oppsparte midler ikke strekker til. Mange tar opp lån

i Statens lånekasse når de studerer eller går på videregående. Når du

kommer til en bank, sjekker de betalingsevnen din. Alle banker er interessert

i å tjene penger, så de må vite om de som ber om lån, har fast inntekt, og

hvor stor den er. Det er for å ha kontroll på om de klarer å betale tilbake det

de låner. Banken sjekker også om en lånekunde har betalt ned tidligere lån

på en skikkelig måte. Hvis en har hatt betalingsproblemer tidligere, kan det

hende at en ikke får lån.

Bankene tjener blant annet penger ved å kreve renter på beløpene som

lånes ut, og disse lånerentene varierer hele tiden. At du må betale renter,

betyr at du må betale banken for å få låne penger der. Ved å låne penger får

du lov til å kjøpe noe før du egentlig kan betale for det, og rentene er den

prisen du betaler for å gjøre dette.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term258


I tillegg til de store banklånene tar mange opp mindre forbrukslån i løpet av

livet. Det finnes mange utlånere som tilbyr slike smålån. Felles for lånene er

at de ofte er veldig dyre, med høye renter og kort nedbetalingstid. Enda

vanligere er det å handle på kreditt. Det vil si at du ikke betaler for en vare

der og da, men i stedet betaler ned senere. Bankene tilbyr vanligvis

kredittkort til sine kunder, og dette har etter hvert blitt en vanlig

betalingsmåte. Enkelte lar seg imidlertid blende av at «de ikke trenger

penger for å handle», og bruker mer penger enn de har muligheter til å

betale tilbake.

Penger er kanskje ikke veien til lykke, men det å ha kontroll på din

personlige økonomi gjør det enklere å planlegge livet. Det å ende opp med en

uhåndterlig gjeld legger sterke begrensninger på hva du kan gjøre og ikke

gjøre. Et virkemiddel for å motarbeide dette, er å passe på forbruket ditt. Å

sette opp et personlig budsjett og regnskap vil hjelpe deg med å ha kontroll.

OPPGAVER

1. Hva er et budsjett, og hva er et regnskap?

2. Hvilke fordeler er har det å ha kontroll på din personlige økonomi?

3. Sett opp et personlig budsjett for den neste måneden. Husk på å få med alle de

forventede inntektene og utgiftene. I løpet av måneden skal du registrere alt av

inntekter og utgifter, slik at du kan sette opp et regnskap når måneden er over.

4. Vil du, ut i fra budsjettet, si at du har kontroll på din personlige økonomi?

5. Hvordan skiller regnskapet ditt ut seg fra budsjettet?

6. Er det noe i regnskapet som overrasket deg? I tilfelle: hvorfor det?

7. Tror du at denne måneden var en typisk måned for deg, eller er det ting som gjorde at

dette var en spesiell situasjon?

FORDYPNINGSTEKSTER: Ulikhet og utenforskap



 Lånt lykke

Har du sett forbrukerprogrammer på TV eller nett? Programmer hvor

privatpersoners økonomi brettes ut, og det avsløres hvordan det egentlig står

til? Det fortelles hvor mye gjeld de har pådratt seg, hvor håpløse kjøp de har

foretatt, og hvor lite kontroll de har på utgiftene sine. I sofaen humrer vi lett;

«Tenk at det går an». Har vi egentlig noen grunn til å le av de andre, eller er

overforbruk og gjeld blitt en nasjonal utfordring?

Forbrukersamfunnet

Du er en forbruker. Når du shopper, reiser eller surfer på nett, forbruker du.

Hele samfunnet vårt er et forbrukersamfunn, hvor det å handle og bruke

penger i stor grad er sosialt motivert. Det betyr at vi kjøper ting selv om vi

ikke trenger det for å dekke grunnleggende behov, som er å få i oss nok

næring og holde oss varme. I stedet handler kjøpene våre i stor grad om at vi

handler en identitet. Vi ønsker oss materielle goder, og kanskje frykter vi å

havne utenfor ved å mangle noe «alle andre» har.

Daglig bombarderes vi av reklame for en uhorvelig mengde produkter. På

nettet møter du på tilpasset reklame basert på din tidligere nettaktivitet. I

tillegg til den relativt åpne markedsføringen påvirkes du kanskje gjennom

blogger eller produktplassering i filmer og serier. Produktplassering er at et

firma har betalt, eller gjort andre avtaler, mot at produktene deres kommer

tydelig frem i filmen. Det er derfor ikke nødvendigvis tilfeldig om alle heltene

i en film bruker Ray-Ban-briller, eller om det drikkes Pepsi i stedet for Coca-

Cola.



Resultatet av presset fra kommersielle aktører og vår egen kjøpsmulighet har

skapt et bruk-og-kast-samfunn. Når vi som samfunn stadig kjøper nye ting,

uten at de gamle er ødelagt, må vi enten skaffe oss større lagringsplass eller

kaste ting. Mange av produktene vi kjøper, er også laget for relativt raskt å

gå i stykker eller bli utdatert, slik at vi stadig vekk kjøper nye ting. Denne

kjøpefesten kan selvfølgelig skape arbeidsplasser og materiell lykke, men det

er samtidig en stor utfordring med tanke på å skape en bærekraftig utvikling.

Lånt lykke?

En potensiell utfordring for privatøkonomien i Norge er at mange handler på

kreditt eller avbetaling. Dette betyr at du ikke betaler varen idet du kjøper

den, men garanterer at du skal kjøpe den på etterskudd. Et kjøp på

avbetaling vil betales tilbake i deler, og totalsummen blir høyere enn om du

hadde betalt alt med en gang. Kjøper du en mobiltelefon til 7000 med

kredittkort, vil kredittkortkontoen din bli trukket for disse 7000 kronene.

Dermed står du i minus eller med underskudd, som du skylder banken eller

selskapet du har kredittkort hos. Du må betale tilbake det du skylder, og i

tillegg må du betale renter om du ikke betaler hele beløpet innen fristen. Å

betale med kredittkort er det samme som å låne penger, og de skal betales

tilbake. De siste årene har det også blitt stadig flere som benytter seg av

forbrukslån, det vil si at en tar opp usikret lån. Vanligvis trenger man hus, bil

eller lignende som en sikring for lånet en tar opp, men et forbrukslån har

ikke noe slike krav. Utfordringen er at disse lånene ofte har høye renter.

Bruken av kredittkort og forbrukslån har økt kraftig i Norge de siste årene. I

2018 var det hele 567.000 nordmenn som hadde kredittkortgjeld, altså at det

løper rente på gjelden, og 117.000 mennesker hadde et forbrukslån.

Summene varierer fra småsummer til millioner. Spesielt er det mange unge

som nærmest livnærer seg på forbrukslån. Uansett om beløpet er stort eller

lite, er man i en fortvilet situasjon hvis man har lån som man ikke betaler

tilbake. Dette vil også føre til at man får betalingsanmerkninger, som igjen

vil føre til at det blir vanskelig å få lån til ting som man gjerne ønsker seg

senere i livet, som hus eller leilighet. På litt lengre sikt kan det også være et

problem for norsk økonomi at store deler av befolkningen havner i økonomisk

uføre, hvor de må bruke en stadig større del av pengebeholdningen sin til å

betjene gjeld.

Det er forståelig om du ønsker kredittkort eller forbrukslån for å kjøpe deg

noe du har lyst på akkurat nå. Men du bør stille deg selv spørsmål om dette

er noe du egentlig har behov for. Det finnes fordeler ved å bruke kredittkort.

En samlet regning for alt forbruket i en måned kan gi deg bedre oversikt

over økonomien, og bruken av kredittkort kan gi større sikkerhet når du

handler i utlandet eller på Internett. I tillegg kan det være en nyttig løsning

hvis du får en overraskende utgift av litt størrelse, som kan betale der og da.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term185
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term077


Faren oppstår om du bruker kredittkort i tillegg til de inntektene du har, slik

at du ikke får betalt tilbake lånet du har tatt opp. Da begynner rentene å

løpe, og gjelden stiger raskt. Plutselig er det din økonomi som burde vært

utsatt for en gjennomgang på forbrukerprogrammene. Lykken som kanskje

ble skaffet gjennom lånene er forduftet, og latteren over de andres dårlige

økonomi er stilnet.

OPPGAVER

1. Hva vil det si at Norge er et forbrukersamfunn?

2. Flere steder på Internett tilbyr lån uten sikkerhet, og et forbrukslån er bare et

tastetrykk unna. Gå på nett og bruk søkeordet «forbrukslån»

a. Hvilke betingelser knytter det seg vanligvis til forbrukslånene?

b. Hvordan er rentesatsene?

c. Hva kan være positivt med å ta opp et forbrukslån?

d. Hva kan være negativt med å ta opp et forbrukslån?

3. Er det mulig å se for seg et samfunn der man ikke bruker penger som

betalingsmiddel? Skriv en kort historie, eller lag en tegning som viser hvordan

samfunnet da ville fungere, eller ikke fungere.

FORDYPNINGSTEKSTER: Ulikhet og utenforskap

 Ungdomspartiene kommenterer

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

Påstand 

Arbeidsmiljøloven må

endres for at norske

bedrifter skal kunne

overleve i konkurransen

med utenlandske

bedrifter i framtiden.

Påstand 

Dagens

sykelønnsordning er for

kostbar for staten og

arbeidsgiverne.

Påstand 

Når statens utgifter til

alderspensjoner og pleie

for eldre vil øke, må vi

betale mer selv for andre

offentlige goder.

AUF 

Nei! Arbeidsmiljøloven

sikrer arbeidernes

rettigheter, og er med på å

skape et stabilt næringsliv,

som er en av styrkene ved

norsk næringsliv. Et ensidig

RØD UNGDOM 

Folk blir syke fordi de har

belastende jobber. Det er

høy sysselsetting i Norge,

og det er bra, men flere

syke er en konsekvens av

det. Å få en verdig

SOSIALISTISK UNGDOM 

Arbeidere i Norge jobber

også mer effektivt enn noen

gang. I realiteten kreves det

dermed færre arbeidstakere

per pensjonist enn tidligere

for å opprettholde



fokus på lønn og

arbeidsvilkår som

avgjørende for

konkurransedyktigheten til

næringslivet er altfor

snevert. I internasjonale

vurderinger som av lands

næringsvennlighet scorer

Norge veldig godt.

behandling når man er syk

er en viktig del av

velferdsstaten. For å få ned

utgifter på sykefraværet

må vi se på brutalisering av

arbeidslivet, usikkerheten

rundt jobbutsikter og

underbemanning som fører

til sykdom.

velferden. Problemet er at

de siste tiårene har det

private forbruket økt raskere

enn det offentlige.

Alternativet er at alle bidrar

til fellesskapet etter evne og

at vi dermed kan

opprettholde et godt tilbud

for alle.

GRØNN UNGDOM 

Grønn Ungdom er imot

svekkelser av

arbeidsmiljøloven. Norge

kan uansett ikke konkurrere

på pris med bedrifter i

lavkostland. Vi vil legge til

rette for

kunnskapsintensive

næringer, blant annet

gjennom storstilt satsing på

fornybar energi, og mener

det er kvalitet og kunnskap,

ikke dårligere

arbeidsforhold, som må

sikre Norges

konkurranseevne.

KrFU 

Vi skal ha en god

sykelønnsordning i Norge.

Det er særlig viktig for de

som er syke over lengre

tid. Samtidig ser vi et

betydelig korttidsfravær,

og en tredel av dette

skyldes alkoholmisbruk. Vi

bør innføre en karensdag,

dvs at man ikke får

sykelønn før sykedag

nummer to. Det er viktig

med unntak for dem med

gode grunner for hyppig

korttidsfravær, som

kroniske sykdommer.

SENTERUNGDOMMEN 

Politiske beslutninger

handler hele tiden om

prioriteringer, det koster å

være verdens beste land

med gode velferdstjenester.

Vi velger å prioritere

velferdstjenester for de

eldre, da går det på

bekostning av for eksempel

alkohol- og tobakksavgifter.

Å betale noen kroner mer

for en sigarettpakke eller ei

flaske vin for å få finansiert

en god alderdom mener vi

er rett.

FpU 

Arbeidsmiljøloven er viktig

for å ivareta arbeidernes

interesser. Dessverre

ødelegger den for blant

annet ungdom og

innvandrere, som sliter

med å komme seg inn på

arbeidsmarkedet. Man bør

derfor åpne opp for at

ungdom og andre grupper

kan ta på seg midlertidige

ansettelser slik at man kan

få arbeidserfaring, og på

sikt få seg en fast

ansettelse.

UNGE VENSTRE 

Det er rettferdig og viktig

for den enkeltes

økonomiske sikkerhet at

inntekten sikres ved

sykdom, men denne

økonomiske kostnaden må

spres på en forsvarlig måte

mellom individet, staten og

arbeidsgiveren, og det må

alltid lønne seg å jobbe.

Sykelønnen bør reduseres

noe, samtidig som man

hever trygden for varig

uføre.

UNGE HØYRE 

Ja, med mindre vi vil øke

bruken av oljepenger så

betyr det at vi må betale

mer selv for andre offentlige

tjenester.
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7 GLOBALE UTFORDRINGER

Folk klamrer seg fast. Panikken stiger. Bare mellom januar og oktober i 2019 druknet tusen

mennesker i forsøket på å komme over til Europa. Hva kan være årsaken til at de har lagt ut på en

slik livsfarlig ferd bort fra hjemlandet sitt? Er det krig? Ser de ingen andre muligheter for å komme

seg ut av fattigdom? Eller er det kanskje virkningene av klimaendringer som har gjort at det ikke

lenger går an å leve på hjemstedet deres?

Krig, fattigdom, klimaendringer, grenseoverskridende kriminalitet og mennesker på flukt er

eksempler på globale utfordringer. Det som skjer ett sted i verden, påvirker livet til mennesker

som lever et helt annet sted. Spørsmålet er: Kan vi også løse utfordringene sammen?



KOMPETANSEMÅL

I dette kapittelet skal du jobbe med å:

> drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit

globalt og berekraftig perspektiv

> vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

> gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på

menneskerettane nasjonalt eller globalt



> utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og

drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Aleppo, Syria. Det er ikke bare menneskeliv som går tapt i en væpnet konflikt. Å bygge

opp igjen et samfunn tar ofte mange år.

Suverenitet og krig

I det norske demokratiet har vi regler for hvordan vi håndterer uenighet.

Hvem sine interesser som skal prioriteres, avgjøres gjennom hvilke partier

som får makten ved valg. Lovene er like for alle og vedtas i Stortinget. Og

hvis du bryter loven, er straffen lik for deg som for alle de andre.

Hver stat har sine egne lover og regler for sine innbyggere. Prinsippet om at

det er vi som bor i Norge som selv skal bestemme hvordan vi vil løse våre

egne problemer og utfordringer, omtaler vi som suverenitetsprinsippet.

Det innebærer at staten har sine egne lover og regler for hvordan den skal

styres, og at krefter i eller utenfor landet ikke skal kunne overstyre dette.

Men hvem regulerer hvordan statene skal oppføre seg mot hverandre? Og

hva skjer om de som har makten i en stat, begår grove brudd på

menneskerettighetene til innbyggerne i landet? Svaret er at det ikke finnes
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noe rettssystem eller politi som har makt til å bestemme hva statene skal

gjøre i det internasjonale systemet. Inter betyr mellom, mens begrepet

nasjon i denne sammenhengen brukes som overlappende med begrepet stat.

Internasjonal betyr dermed mellom statene. Samtidig brukes begrepet nasjon

også om urfolk og andre etniske grupper som ser seg selv som et fellesskap

uavhengig av statsgrensene, slik vi blant annet kan omtale samene som en

nasjon.

I motsetning til hvordan det er innad i en stat, finnes det ingen felles

verdensregjering som kan ta beslutninger på vegner av alle. Dette gjør at det

å løse en internasjonal utfordring eller konflikt kan være vanskelig, og

partene i en konflikt klarer ikke alltid å bli enige om ikke-voldelige måter å

løse uenighetene på. Da kan det å ty til våpen bli en mulighet. En væpnet

konflikt oppstår når en av partene i en konflikt velger å ta i bruk våpen for å

tvinge gjennom en løsning, og den andre parten også svarer med våpenbruk.

Begrepet krig blir brukt om en konflikt der det blir drept mer enn 1000

mennesker i løpet av ett år som følge av konflikten.

Kina skriver under FN-traktaten som første land i 1945.

FN og folkeretten
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Krig har blitt beskrevet som en forlengelse av politikken med andre midler.

Men forskjellen mellom det å drive politikk med militære og ikke-militære

midler er selvsagt at politikk med militærmakt innebærer å påføre

befolkningen død, ødeleggelse og uendelig mye sorg og lidelse. Etter andre

verdenskrig, hvor anslagsvis 70 millioner mennesker døde, ble det

overveldende flertallet av statene i verden enig om å danne organisasjonen

De forente nasjoner (FN) for å forhindre at en slik katastrofe skulle kunne

skje igjen. Mens det tidligere ble sett på som akseptabelt for en stat å ty til

våpen for å løse en konflikt om hvor grensene skal gå eller andre uenigheter

med en annen stat, fastslår FN-pakten at dette nå er absolutt forbudt. FN-

pakten og andre avtaler som statene i verden har forpliktet seg til å følge,

omtales som folkeretten.

Sikkerhetsrådet

Når det oppstår en situasjon hvor en konflikt som truer freden, har brutt ut

eller kan bryte ut, skal Sikkerhetsrådet i FN kalles inn til møte. I

Sikkerhetsrådet sitter det femten medlemmer, deriblant fem faste: USA,

Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. Dette er de fem stormaktene som

sto på seierherresiden etter andre verdenskrig, og de har sittet i denne

posisjonen siden den gang. Vedtak i FN omtales som resolusjoner. Vedtak i

Sikkerhetsrådet forutsetter at minst ni av de femten medlemmene stemmer

for et resolusjonsforslag, og at ingen av de fem faste medlemslandene

stemmer mot. De fem faste landene har dermed vetorett, noe som betyr at

de kan stoppe enhver inngripen fra FN i en konflikt, selv om alle de andre

FN-landene skulle ønske det.
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Sikkerhetsrådet kan iverksette en rekke ulike tiltak, som spenner fra politisk

press og kalle partene inn til megling til å vedta økonomiske sanksjoner eller

å godkjenne bruk av militærmakt mot en av partene. Landene som sitter i

Sikkerhetsrådet, har dermed stor makt, for når et vedtak er gjort her, er det

bindende for alle medlemslandene i hele FN.

Suverenitetsprinsippet tilsier at politisk strid innenfor et land er noe andre

land skal holde seg utenfor, også om den politiske striden går over i

borgerkrig, hvor ulike væpnede grupper i landet slåss med våpen mot

hverandre. Ofte vil imidlertid andre stater ha interesse av utfallet av en

borgerkrig i et annet land, og de kan derfor velge å blande seg inn, blant

annet ved å levere våpen eller annet utstyr til en av partene. Hvis det er

sannsynlig at en borgerkrig står i fare for å spre seg og dermed også true

freden i et større område, har FN et grunnlag for å bli koblet inn også i

borgerkriger.

Myndighetene er forpliktet til å beskytte sin egen befolkning mot overgrep, for

eksempel når barn brukes som soldater. Her: 8-årige Ahmed hjelper opprørsgruppa

Den frie syriske hæren, der faren er soldat (Salahadeen, 2013).

Krigsforbrytelser

En annen begrunnelse for at Sikkerhetsrådet i FN kan gripe inn i politisk

strid i enkeltstater, er om det er fare for at det skal bli begått folkemord

eller andre krigsforbrytelser. Folkemord handler om at en hel folkegruppe

blir forsøkt fjernet fra et område, enten gjennom drap eller fordriving.

Krigsforbrytelser er brudd på Genèvekonvensjonene, et sett av avtaler som

er eldre enn FN, som beskriver hva som er lov og ikke lov å gjøre når krig

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term081
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term132
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term187
https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term148


bryter ut. Hovedprinsippet i Genèvekonvensjonene er at soldater som er i

krig, ikke skal kunne straffes for å drepe fiendens soldater i kamp, men at

bevisst å rette angrep mot sivile er forbudt. Blant det som regnes som

krigsforbrytelser, er bruk av masseødeleggelsesvåpen, det vil si våpen som

dreper alt og alle, uavhengig av om de er sivile eller stridende soldater.

Minnesmerket i Choeung Ek (Kambodsja) er et grimt eksempel på at også stater kan

begå uhorvelige overgrep mot egen befolkning.

Generalforsamlingen og R2P

Ved siden av Sikkerhetsrådet har FN også Generalforsamlingen eller

Hovedforsamlingen, hvor alle medlemsland deltar med en stemme hver.

Generalforsamlingen velger de ti medlemmene av Sikkerhetsrådet som ikke

er faste, og er samtidig en plattform hvor alle medlemsland kan formidle sitt

syn på viktige spørsmål. I motsetning til resolusjoner som er vedtatt i

Sikkerhetsrådet, er resolusjoner fra Generalforsamlingen ikke bindende for

alle medlemsland. De har likevel betydning fordi de uttrykker hva det vi kan

kalle verdenssamfunnet mener om et spørsmål. Også mektige stater, med

vetorett i Sikkerhetsrådet, kan bli fordømt eller kritisert i resolusjoner fra

Generalforsamlingen. I 2005 vedtok Generalforsamlingen en resolusjon som

inkluderte et prinsipp som på engelsk blir omtalt som responsibility to

protect (R2P). Det kan tolkes som en nedtoning av suverenitetsprinsippet,

fordi det fastslår at FN ikke bare kan, men skal gripe inn for å forebygge og

motarbeide folkemord og krigsforbrytelser.
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Jens Stoltenberg har vært NATOs generalsekretær siden 2014. Her fra en

pressekonferanse i NATOs hovedkvarter i 2018.

NATO

NATOs grunnprinsipp er kollektivt forsvar, som betyr at et angrep på ett

medlemsland skal oppfattes som et angrep på alle. Organisasjonen ble stiftet

under den kalde krigen, da Russland var del av Sovjetunionen. Her eide og

styrte staten det meste, og kommunistpartiet var eneste tillatte parti. Flere

fryktet da at Sovjetunionen skulle bruke makt for å spre sitt samfunnssystem.

En del av årsaken til denne frykten var at kommunistene i 1949, samme år

som NATO ble stiftet, tok makten i Kina etter en lang og blodig borgerkrig.

Den kalde krigen ble avsluttet da Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

Ettpartisystemet ble avviklet, og alle de femten republikkene som

Sovjetunionen hadde bestått av, ble uavhengige stater. Den statsstyrte

økonomien ble også erstattet med privat eierskap og markedsøkonomi. I Kina

har kommunistpartiet beholdt makten og ettpartisystemet, men også der har

økonomien i betydelig grad blitt endret i retning av markedsøkonomi. Likevel

har motsetningene mellom NATO-landene og Russland og Kina blitt større

igjen i de senere årene. Det betyr også at landene som sitter i

Sikkerhetsrådet i FN ofte har motstridende interesser: Oftest står USA,

Storbritannia og Frankrike, som alle er medlemmer i NATO, på den ene

siden, mens Russland og Kina står på den andre. Hvordan kan vi forklare at

det fortsatt er slik i dag?

Propaganda
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Kampen om hvordan folk tenker, er en viktig del av internasjonale konflikter,

og dette vil også prege hva partene peker på som årsaker til en konflikt. Kan

du få befolkningen i et annet land til å tenke at det deres hjemland kjemper

for, ikke er et rettferdig eller godt mål? Kan du få folk til å tro at det som

staten deres gjør, ikke er noe som er nødvendig for å beskytte landets

sikkerhet og frihet? I tilfelle kan kampen vinnes gjennom at motstanderen

trekker seg før konflikten utvikler seg til åpen krig.

I konflikten mellom NATO og Russland og Kina forklarer begge partene

årsakene til konflikten med at motparten på ulike måter bryter folkeretten,

fordi de prøver å sikre seg kontroll over markeder og naturressurser i andre

land. Dette kom godt til syne i argumentasjonen rundt den politiske

konflikten i Ukraina i 2013, som utviklet seg til væpnet konflikt året etter. De

vestlige landene beskyldte Russland for å presse Ukraina til å holde seg

utenfor et tettere samarbeid med EU fordi de ønsket å kontrollere Ukraina

som en nær alliert. Russland på sin side mente at USA og EU ønsket å presse

Ukraina inn i en avtale med EU for å bryte opp de tette økonomiske

forbindelsene mellom Ukraina og Russland. Hvordan Vesten og Russland

beskriver konflikten ulikt, kan du se eksempel på i fordypningsteksten på s.

260.

Når sterke interesser står på spill i en internasjonal konflikt, vil også bruk av

bevisst løgn, det som kalles desinformasjon, ofte være en del av striden. I

debatter på ulike nettfora kan noen være noen andre enn de utgir seg for å

være. Russland har blitt beskyldt for å ha egne avdelinger av betalte

«nettroll», som sprer informasjon som tjener Russlands interesser og sår tvil

om det myndighetene i vestlige land sier. Samtidig har også NATO-land egne

avdelinger av «Facebook-krigere» som sprer informasjon som tjener NATO-

landenes interesser, både til egen befolkning og til befolkningen i andre

land.  All informasjon som blir presentert med det formålet å forme ditt syn

på en konfliktsituasjon heller enn å gi deg et objektivt og dekkende bilde av

konflikten, kan omtales som propaganda.
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Internasjonale konflikter utspiller seg i dag også på Internett.

Krig i vår tid

Moderne konflikter og kriger utkjempes dermed ikke lenger utelukkende på

slagmarken. De mulighetene for kommunikasjon, påvirkning, desinformasjon

og sabotasje som Internett gir, gjør at å ha kontroll på Internett i dag kan

påvirke en konflikt i stor grad. Der forsvaret tradisjonelt har bestått av

landforsvar, sjøforsvar og luftforsvar, snakker man i dag gjerne i tillegg om

cyberforsvar.

At statene har et cyberforsvar, betyr at man også tenker at det vil komme noe

man må forsvare seg mot. Betyr det at vi bør frykte cyberkrig? En cyberkrig

vil være en krig som utspilles i cyberspace, altså på Internett. Samtidig har vi

tidligere i kapitlet definert krig som at mer enn 1000 dør i konflikten. Per i

dag har vi dermed ikke sett noen cyberkrig i verden. I stedet kan vi snakke

om cyberangrep. En slik måte å angripe motstanderen på via Internett

innebærer mindre risiko for den som utfører det: Ingen soldater risikerer

livet, og man trenger ikke nødvendigvis investere i dyrt militært utstyr.

Samtidig kan effekten være stor. Hva skjer hvis motstanderne mister

muligheten til å samle seg fordi telefonene deres ikke fungerer, eller man

klarer å påvirke befolkningen i et område med desinformasjon slik at

motstanderen mister støtte? Da dør ingen direkte, men det kan bidra til å

svekke en part i en konflikt betraktelig. Enda større blir effekten hvis man

ser for seg et scenario hvor Internett eller strømnettet i et helt område eller

land blir tatt ned. Om dette for eksempel rammer sykehus, kan folk også dø.

Men i motsetning til i tradisjonell krigføring er det vanskeligere å definere

hva som er et cyberangrep, og hva som ikke er det. De internasjonale

spillereglene for slike angrep er heller ikke tydelige ettersom dette er et nytt

felt.
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Strid om NATO og atomvåpen

Som vi beskrev i kapittel 1, har Norges NATO-medlemskap vært et

stridsspørsmål i norsk politikk. Både de borgerlige partiene og flertallet i

Arbeiderpartiet mener at NATO var og er viktig for å trygge det norske

demokratiet, og at Norge trenger sterke allierte fordi vi ikke klarer å

forsvare oss på egen hånd. Etter at den kalde krigen tok slutt, har NATOs

oppgaver forandret seg ved at alliansen også har deltatt i flere konflikter

utenfor Europa. De som støtter NATO, har argumentert med at dette er riktig

fordi selv om ingen av medlemslandene har blitt angrepet direkte, kan slike

konflikter spre seg og etter hvert true medlemslandene. Det har også blitt

argumentert med at NATO har militær og politisk evne til å gripe inn og

stanse overgrep der FN ikke kan eller vil gripe inn.

NATO-motstanderne i SV og Rødt peker på sin side på at det kun er

Sikkerhetsrådet i FN som har rett til å godkjenne militær makt utenfor eget

lands område. De er også uenige i NATOs framstilling av seg selv som en

organisasjon som fremmer demokratiske verdier.  NATO-motstanderne

hevder at NATO i perioder tvert imot har bidratt til å skape og opprettholde

diktaturer i noen av medlemslandene, blant annet i Hellas fra 1967 til 1974.

De peker også på at både Finland og Sverige har opprettholdt stabile

demokratier gjennom hele den kalde krigen uten å være NATO-medlemmer.

NATO-medlemmene USA, Storbritannia og Frankrike er alle

atomvåpenmakter. NATO som organisasjon har også atomvåpen som del av

sin forsvarsstrategi, og slik har også Norge atomvåpen som en del av vårt

forsvar, selv om det norske Forsvaret selv ikke har denne typen våpen. Denne
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atomvåpenstrategien er det flere i Norge som er kritisk til enn de som også

er imot selve NATO-medlemskapet.

Skulle det bryte ut en væpnet konflikt i verden hvor atomvåpen blir brukt, vil

selv en avgrenset konflikt mellom mindre atommakter som India og Pakistan

kunne føre til at to milliarder mennesker vil sulte, og i en direkte

konfrontasjon mellom NATO og Russland ville trolig mesteparten av

menneskeheten bli utryddet. De direkte dødstallene som følge av

bombenedslag anslås å bli 35 millioner i løpet av fem timer.  Den mest

alvorlige virkningen av atomkrig er imidlertid ødeleggelsen av atmosfæren

som vil gi en drastisk global nedkjøling, tørke og dessuten kraftig økning i

ultrafiolett stråling fra sola. Til sammen vil dette føre til sultkatastrofe over

hele verden.

Flertallet av landene i FN har derfor stemt for og underskrevet konvensjonen

mot atomvåpen, som ikke bare gjør det forbudt å bruke, men også forbudt å

produsere og ha atomvåpen. Alle statene som i dag har atomvåpen, stemte

imot dette vedtaket, mens Norge og flere andre land i NATO valgte å stemme

avholdende. Det betyr at de stemte verken for eller imot vedtaket.

Kan vi utrydde fattigdom?

I 2015 vedtok FN en rekke mål for å oppnå bærekraftig utvikling. Som du

leste om i kapittel 1, beskriver bærekraftig utvikling en situasjon hvor

behovene til menneskene på jorda i dag dekkes uten å redusere framtidige

generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. Det å nå disse målene er

avgjørende for å kunne innfri menneskerettighetene som FN har samlet og

klargjort i de konvensjonene vi omtalte i kapittel 2.
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FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet

og stoppe klimaendringene innen 2030.

Blant FNs bærekraftsmål finner vi for eksempel å utrydde fattigdom og sult,

å sikre god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst for alle og å

stoppe klimaendringene. I stadig større grad har man innsett at disse tre

områdene påvirker hverandre, og at det ikke er mulig å få til bærekraftig

utvikling på ett område uten å også jobbe med de andre områdene. Dårlige

sosiale forhold med fattigdom og nød vil kunne skape konflikter i et samfunn,

som igjen vil gjøre at man ikke klarer å jobbe for å bevare truede dyrearter.

Velstandsvekst i vestlige land er tett knyttet til økt grad av klimautslipp i

andre deler av verden. For å få til en bærekraftig utvikling må vi dermed se

på disse områdene i sammenheng og ikke løsrevet fra hverandre.

Hvorfor har vi fattige land?

Det første bærekraftsmålet er å utrydde fattigdom.  I denne sammenhengen

menes det da absolutt fattigdom, som betyr at man har problemer med å

skaffe seg det som er nødvendig for å overleve – som mat, vann, husly og

helsetjenester. Ifølge FN innebærer dette å skulle overleve på under 1,90

amerikanske dollar per dag. I 2017 anslo FN at 767 millioner mennesker i

verden var nødt til å klare seg med så lite.
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India: Denne familien på 4 lever under FNs fattigdomsgrense. De tjener 29$ i

måneden. Deres største drøm er å få råd til å bore etter vann.

Når vi snakker om fattige land, gjelder det land der en stor del av

befolkningen er fattige i absolutt forstand. Som vi forklarte i kapittel 5,

handler forskjellen mellom rike og fattige land først og fremst om at de rike

landene, industrilandene, har tatt i bruk maskiner og annen moderne

teknologi i de fleste deler av produksjonen. I de fattige landene,

utviklingslandene, har denne overgangen til moderne teknologi kommet mye

kortere, spesielt i jordbruket. Hva kan forklare dette?

En viktig del av forklaringen ligger i historien. Europeernes store erobringer

fra slutten av 1400-tallet satte i gang en prosess som ledet fram mot den

industrielle revolusjonen i Europa og i land i Nord-Amerika og Australia som

ble befolket av europeere. I andre deler av verden ble derimot utviklingen

holdt tilbake gjennom århundrene med slavehandel og kolonitid. Det at

prosessen startet mye senere enn i de rike landene, gjør at fattigdommen

fortsatt er stor, selv om vi også i mange tidligere kolonier i dag ser at

industrialiseringen er på god vei. I de fattigste landene ser vi heller ikke i

dag mange tegn til industrialisering. Her henger heller mønsteret fra

kolonitiden igjen med at landets ressurser fortsatt utnyttes av rike og

mektige stater.
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Kartet viser i hvilken grad ulike land oppfattes som korrupte eller ikke. Mørke farger

indikerer et korrupt land. Høyeste mulige score er 100, og dette indikerer et land som

oppfattes som svært lite korrupt. Kilde: Transparency International (2018) og The

Economist Intelligence Unit (2017).

Noen land er rike på naturressurser, men mangler en styreform hvor

innbyggerne kan kontrollere makthaverne gjennom valg, et uavhengig

rettsvesen og en fri og kritisk presse. Her ender det lett med at mye av

inntektene fra landets naturressurser forsvinner i korrupsjon. Korrupsjon

innebærer at politikerne som har makten, bruker statens inntekter på seg

selv og sin egen familie og omgangskrets i stedet for på å styrke og utvikle

landet. Dette kan noen ganger føre videre til væpnet konflikt mellom ulike

grupper som alle ønsker å komme i maktposisjon og gjøre seg rike på landets

ressurser. Tidligere kolonimakter og andre stormakter kan også forsterke

konfliktene ved å alliere seg med og levere våpen til ulike grupper i

konflikten for å sikre seg tilgang til ressursene.

https://les.unibok.no/bookresource/publisher/cappelendamm/book/p196719/epub/2387/EPUB/defs/glossary.xhtml#term184


Korrupsjon er et stort problem i mange land.

Krig gjør at infrastruktur som veier, strømledninger og kloakkledninger kan

bli ødelagt. Det fører gjerne til forurensning av drikkevann og spredning av

sykdommer, samtidig som drift av sykehus og forsyninger av medisiner

rammes. Hvis en stor del av den voksne befolkningen deltar i

kamphandlinger eller drives på flukt, vil det ikke bli dyrket tilstrekkelig med

mat eller produsert andre varer. Barn og ungdom vil heller ikke få den

utdanningen de trenger for å bli produktive som voksne, og få vil investere i

et land mens det er krig der. Krig ødelegger dermed også

utviklingsmulighetene på lang sikt.

Handelspolitikk

Handelspolitikk kan også ha stor betydning for om et land kommer i gang

med industrialisering, eller om det forblir et fattig land. Som vi så i kapittel

5, brukte Norge tidligere en proteksjonistisk politikk hvor toll og andre

handelsbegrensninger ble brukt for å gjøre det mer lønnsomt å bygge og

investere i landet. Det samme gjorde de aller fleste andre land som i dag er

industrialiserte. Senere har industrilandene imidlertid blitt enige om å

arbeide for mest mulig frihandel i verden. Arbeidet for å redusere toll og

andre handelshindringer i verden skjer innenfor Verdens

handelsorganisasjon (WTO), hvor de fleste land i dag er medlemmer.
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Demonstrasjoner mot G20-møtet i Hamburg i 2017. Når lederne for verdens 20 største

økonomier møtes for å diskutere verdens problemer, samles også demonstranter fra

mange land for å protestere mot det de opplever som en urettferdig form for

globalisering.

Det har imidlertid vært stor strid i WTO om veien videre. Mange rike land gir

sine egne bønder subsidier og tollbeskyttelse mot konkurranse fra utlandet.

Dette har de fattige landene krevd at de rike landene må slutte med. USA,

EU, Norge og andre rike land har ikke ønsket å gå med på dette, men har

vært mer opptatt av å fremme mer frihandel for tjenester og strengere felles

regler for opphavsbeskyttelse, det vil si hindre at produsenter i fattige land

kan kopiere produkter som er utviklet i rike land. Slike regler mener derimot

mange fattige land vil være et hinder mot at de får utvikle seg teknologisk og

økonomisk.

Er frihandel bra for de fattige?

Om økt frihandel bidrar til å redusere fattigdom i de landene som i dag er

utviklingsland, er et spørsmål det er politisk uenighet om, både

internasjonalt og i Norge. I norsk politikk mener både Arbeiderpartiet og

partiene på borgerlig side at frihandel er positivt både for Norge og for

utviklingsland. På motsatt side er partiene som er imot EØS-avtalen,

Senterpartiet, SV og Rødt, også uenige i at frihandel tjener utviklingen i

fattige land.

I en verdensøkonomi basert på frihandel vil ulike land produsere ulike typer

varer som de har spesialisert seg på å lage. Frihandelstilhengerne peker på

at når alle land kan handle med hverandre, er det bra for forbrukerne, som
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dermed har tilgang til varene som de andre produserer. I tillegg slipper hvert

land å skaffe seg kunnskap om og utstyr til å produsere alle typer varer, noe

som ville vært både dyrt og arbeidskrevende. Ved å kjøpe varer som landet

ikke kan produsere effektivt og billig selv, kan varene bli billigere for

kundene. Den økte handelen vil gi økt produksjon, større inntekter og flere

arbeidsplasser. Samtidig blir det også mulig å selge mer av de varene landet

produserer, til utlandet.

Med frihandel vil selskaper fra rike land også kunne investere fritt i fattige

land og dermed bidra til å spre teknologi raskere. Blant annet sitter mange

fattige land på rike naturressurser, men mangler den nødvendige

kunnskapen og teknologien for å hente ut verdiene. Det kan hjelpe at

internasjonale selskaper som har kunnskap om hvordan dette gjøres, driver

virksomhet i fattige land.

I dag er det meste av det du finner i klesbutikkene, laget i Asia. Her fra Kina.

Kritikerne av frihandel er enige i at utenlandske investeringer kan bidra til å

spre teknologi som fattige land trenger, men peker på at dette ikke

nødvendigvis kommer til å skje. Da de norske oljeressursene ble oppdaget i

slutten av 1960-årene, stilte Norge krav til internasjonale oljeselskaper om at

de måtte dele teknologien sin med Statoil (Equinor i dag) og bidra til å

utdanne norske fagfolk innenfor oljeindustrien. Dersom frihandelsregler

hindrer fattige land i å kunne stille lignende krav, kan landene stå igjen som

like fattige etter at ressursene er hentet ut og selskapene har forlatt landet.

Da blir det internasjonale handelssystemet mest lønnsomt for landene som

allerede har en godt utviklet økonomi. De mer utviklede landene vil kunne

produsere avanserte varer mer effektivt og billigere fordi de allerede har

utdannede eksperter og bedrifter med erfaring. De fattige landene må i

stedet spesialisere seg på å produsere varer som trenger lite maskiner, men



mye billig arbeidskraft, for eksempel kakao, bananer, klær og fotballer. Dette

er også varer som gir relativt lite fortjeneste når de selges. De fattige

landene vil dermed spesialisere seg på å produsere varer som gjør at de

fortsetter å være fattige.

Kan vi stoppe klimaendringene?

Temperatur og nedbørsmønstre henger sammen, og vi vet sikkert at når

klimaet på jorda blir varmere, vil nedbørsmønstrene endre seg, og både tørke

og flom vil bli mer vanlig. Dette vil ramme matproduksjonen, først og mest i

tropiske strøk hvor flertallet av verdens fattigste land befinner seg. Mens det

tidligere var slik at regntidene kom omtrent til samme tid hvert år, slik at

jordbruket i området har tilpasset seg, har for eksempel bøndene i Kenya de

senere årene opplevd flere sesonger hvor regnet nesten har uteblitt helt,

mens det i andre sesonger har kommet i voldsomme mengder. Både tørke og

flom ødelegger avlinger.

Konsekvensene av at kloden blir varmere blir tøffest for dem som allerede har minst.

Det å stoppe klimaendringene er derfor et av FNs sentrale bærekraftsmål

som i høy grad henger sammen med målene om å utrydde fattigdom og sult.

Det store dilemmaet er at metoden som hittil har blitt brukt for å få land ut

av fattigdom, industrialisering, også er det som er årsaken til det økende



forbruket av de fossile brenslene olje, gass og kull, som er hovedårsaken til

global oppvarming. For at de fattigste i verden skal kunne komme opp på en

akseptabel levestandard, må vi derfor finne nye utslippsfrie måter å

produsere på.

Vind-, sol- og vannkraft er fornybare energikilder.

Det å utvikle og ta i bruk ny utslippsfri teknologi er ikke gratis. Spørsmålet

blir både hvem som skal utvikle og ta i bruk denne teknologien først, og når

og hvordan denne teknologien skal bli tilgjengelig for de fattigste landene.

Det er et stort spørsmål om det er realistisk at teknologien kan utvikles så

raskt at produksjon som forurenser mye, kan erstattes fullstendig. Det vil

være nødvendig hvis de fattigste i verden skal kunne øke forbruket sitt, uten

at forbruket i den rike delen av verden skal måtte reduseres betraktelig. Som

vi har beskrevet i kapittel 1, er spørsmålet om vi i Norge er nødt til å innstille

oss på et redusert forbruk i årene framover, et hovedskille mellom de grønne

partiene og vekstpartiene.

Det har i mange år pågått internasjonale forhandlinger i regi av FN om å få

til en avtale som forplikter alle land til å kutte sine utslipp hvis de slipper ut

mer klimagasser enn det som er bærekraftig. Det som skaper så stor

fortvilelse for dem som allerede rammes av et endret klima, er at lederne i de

fleste land har vært opptatt av å finne løsninger som gjør at akkurat deres

land slipper lettere unna. Kull, gass og olje er fortsatt de billigste kildene til

energi i verden i dag. Når et land setter inn tiltak som begrenser bruken av

disse fossile energikildene, betyr det at prisen på energi blir høyere for

innbyggerne og bedriftene i deres eget land. I en global økonomi med fri
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konkurranse på tvers av landegrensene kan dette bety at landets bedrifter

taper i konkurransen mot bedrifter fra andre land, noe som kan gi økt

arbeidsløshet og fattigdom. Som vi har beskrevet i kapittel 5, er det at

oljeindustrien er den næringen som både gir oss de største inntektene og

mange arbeidsplasser, et stort dilemma for oss i Norge.

Det er spesielt unge som har engasjert seg i kampen for å få verden til å jobbe for å

stoppe klimaendringene.

Paris, Paris!

I desember 2015 skrev nesten alle verdens ledere under på Parisavtalen. I

denne avtalen slås det fast at verdens land er enige om at

klimagassutslippene i verden må ned på et nivå som er lavt nok til at vi kan

unngå at temperaturen på jorda stiger mer enn 1,5 grad. Dette målet er satt

fordi FNs klimapanel (IPCC), som samler de fremste forskerne innenfor klima

i hele verden, har fastslått at oppvarming over dette nivået kan få

katastrofale følger for verdens matproduksjon.  Oppvarming over dette

nivået kan også utløse det som kalles tilbakekoblingseffekter, det vil si

prosesser i naturen som gjør at oppvarmingen vil fortsette av seg selv,

uavhengig av menneskelige utslipp, og oppvarmingen vil dermed bli

ustoppelig.

For å nå målet om å holde temperaturøkningen under 1,5 grader, er alle land

forpliktet til å sette sine egne utslippsmål og rapportere disse til de andre.

Landene har forpliktet seg til stadig å skjerpe sine egne mål om

utslippsreduksjoner, men det er opp til hvert enkelt land å fastsette hvilket

tempo utslippsreduksjonene skal skje i. Mange har derfor kritisert avtalen for

ikke å inneholde noen realistisk plan for hvordan 1,5-gradersmålet skal nås.
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Nicaragua nektet å underskrive avtalen fordi landet mener avtalen stiller

altfor svake krav til utslippskutt i de rike industrilandene, som har de største

utslippene per innbygger. På motsatt side har avtalen blitt kritisert i USA for

å legge for store begrensninger på landets bruk av egne kull- og

oljeressurser, og USAs president Donald Trump varslet i 2017 at USA vil

trekke seg fra avtalen. Utmeldingsprosessen skal være ferdig høsten 2020.

Internasjonal kriminalitet

De indiske arbeiderne arbeidet opp til 14 timer hver dag. Bare korte pauser,

som for å gå på toalettet, var tillatt. Arbeiderne måtte bo på arbeidsstedet og

fikk ikke komme og gå som de ville. På seks måneder fikk de én fridag. For

hele perioden fikk de utbetalt rundt 20 000 kroner. Det tilsvarer omtrent 100

kroner i lønn per arbeidsdag.

Høres dette ut som en sak fra et annet land, i en annen del av verden? For

mange vil det nok gjøre det. Men eksempelet ovenfor er hentet fra Norge,

hvor to menn ble dømt for menneskehandel etter å ha utnyttet indiske

arbeidere som de hentet for å jobbe ved sine gartnerier. De kriminelle

stopper ikke ved en stats grenser, og dermed kan heller ikke forebygging og

politiarbeid gjøre det.

FN vedtok i 2000 en egen konvensjon som skal hjelpe landene med å bygge

felles front mot grenseoverskridende organisert kriminalitet. Konvensjonen

har en egen underdel som spesielt fokuserer på hvordan landene kan

forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og

barn.  Også i EU har man siden 1990-årene sett et utstrakt samarbeid om

kriminalitetsbekjempelse. Framfor alt har dette skjedd gjennom etableringen

av Europol. Europol er EUs felles byrå for politisamarbeid mellom de ulike

statene i EU, som jobber for å forebygge og bekjempe internasjonal

organisert kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel er ett av Europols

hovedsatsningsområder.
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Også i Norge har det blitt avdekket saker med menneskehandel og utnytting av

arbeidskraft.

Menneskehandel

Omfanget av menneskehandel på verdensbasis er stort. ILO, som er en av

FNs underorganisasjoner, anslår at det er rundt 21 millioner mennesker som

var ofre for menneskehandel i 2016.  I tillegg vet vi at omsetningen knyttet

til menneskehandel er på mange milliarder kroner. Det er imidlertid store

mørketall knyttet til dette, noe som gjør det vanskelig å fastslå nøyaktige tall.

Både menn, kvinner og barn er utsatt for denne typen kriminalitet, selv om

kvinner og barn utgjør majoriteten av ofrene.
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Konsekvensene av å bli solgt som en vare er dramatiske, spesielt for de som allerede

er sårbare.

Ofte henger menneskehandel sammen med fattigdom, lavt utdanningsnivå og

høy arbeidsledighet. Dette kan for eksempel føre til at foreldre ikke ser noen

annen utvei enn å selge eller gi bort barna sine i håp om at disse skal få et

bedre liv. I stedet kan barna ende i prostitusjon eller utnyttes til produksjon

av barneporno, eller de kan arbeide under svært kritikkverdige forhold. For

mange kvinner gjelder også at de blir lokket med et bedre liv, mens de i

stedet ender i prostitusjon eller grov utnyttelse. For ofrene, og også familiene

deres, er konsekvensene enorme. Mange kommer aldri tilbake til hjem og

familie. Og for dem som gjør det, er livet deres ofte preget av rus, sykdom og

psykiske plager for resten av livet.

Internett og den grenseoverskridende kriminaliteten

Internett har gjort at globaliseringen, det vil si at mennesker, områder,

stater, organisasjoner og firmaer blir mer gjensidig avhengige av hverandre

ved at kultur, økonomi og politikk knyttes tettere sammen, får stadig større

fart. Når du søker i en søkemotor, er du fort oppe i hundretusenvis av

søkeresultater, og du kan bla deg igjennom kilde etter kilde. For de fleste vil

det da naturligvis se ut som om du har fått tak i all informasjonen som du kan

få tak i.

Men Internett er større enn hva det ser ut som ved første øyekast. Om du ser

for deg et isfjell, så vet du kanskje at den delen som vi ser over vannet, bare

er en liten del av det totale isfjellet. Mesteparten av isfjellet befinner seg

under vannflaten og er usynlig for oss. Slik er det også med Internett. Den

delen som vi ser, og som vi bruker gjennom søkemotorer og de mest vanlige

nettsidene, er overflaten – altså den delen som er over vannflaten. Men

under, eller bak dette, er isfjellet enda mye større.

Den delen av Internett som ligger under vannflaten, er ikke søkbart og kan

ikke nås direkte gjennom de vanlige nettsidene som de fleste av oss bruker. I

stedet kommer man seg dit gjennom å bruke en bestemt type programvare

eller ved å bli gitt tilgang fordi man oppfyller bestemte kriterier. Denne delen

av Internett kalles dark web, som betyr det mørke nettet. Forskjellen mellom

å bruke det vanlige internettet og dark web er i de fleste tilfeller at man kan

være anonym, og at det også er anonymt hvem som står bak ulike sider eller

nettverk.
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Er anonymitet på Internett positivt eller negativt?

Hva brukes dark web til?

Anonymiteten dark web tilbyr, gjør det mye vanskeligere for myndighetene å

overvåke det som skjer der. Den positive siden ved dette er at det gir

mulighet til å samarbeide og kommunisere for alle. I land med diktatur, hvor

myndighetene begrenser innbyggernes mulighet til for eksempel å bygge

politisk opposisjon eller å samle seg for å demonstrere, kan det å få til å

kommunisere utenfor myndighetenes kontroll være svært viktig og et godt

virkemiddel for å fremme en rekke menneskerettigheter som ytringsfrihet og

forsamlingsfrihet.



På den negative siden er dark web også tumleplass for tung kriminalitet.

Anonymiteten både i hvem man er, hvem man snakker med, hvem som eier

en side, og hvem som betaler for noe, gjør at det har åpnet seg et marked for

våpen, narkotika og ulovlig pornografi. I tillegg vet vi at

kommunikasjonsmulighetene også benyttes til å planlegge terrorisme.

Internett er ikke kriminalitet eller kriminelt i seg selv. Men med Internett

kommer det rammer som gir de kriminelle nye rom å handle i. I flere saker

har nordmenn for eksempel blitt tiltalt for å kjøpe direktesending av grove

overgrep mot barn, som har blitt direkte overført på Internett. Det vi da ser,

er at forhold som allerede er straffbare, både fordi det dreier seg om

overgrep mot barn og menneskehandel, får enda en dimensjon ved at en

person i Norge, via dark web, kan bestille et lovbrudd i en annen del av

verden. Å jobbe internasjonalt for å bekjempe dette er dermed helt

avgjørende for at gjerningspersonene skal bli tatt.

Hvem skal ta ansvar for flyktningene?

Målet med FN er at verdens stater heller enn å krige mot hverandre skal

samarbeide for å løse felles problemer. Blant de problemene som FN fikk i

oppgave å prøve å løse allerede fra starten, er utfordringene knyttet til alle

dem som har flyktet og blitt fordrevet fra hjemlandet sitt på grunn av krig

eller politisk forfølgelse i hjemlandet. Til denne oppgaven opprettet FN en
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egen avdeling med en egen ansvarlig, FNs høykommissær for flyktninger

(UNHCR).

Arbeidet til høykommissæren har ikke blitt mindre med årene. I 2018 var

nesten 71 millioner mennesker på flukt. Dette er det høyeste tallet som er

registrert noensinne. En del av dem som flykter, rømmer fordi de er

opposisjonelle i et diktatur hvor de risikerer å bli drept eller fengslet og

torturert for sine meninger. Flertallet av flyktningene rømmer imidlertid fordi

krigshandlinger har gjort det livsfarlig å fortsette å bo på hjemstedet deres.

Flyktninger og asylsøkere

For å defineres som flyktning må man oppfylle noen kriterier: Man må være

utenfor sitt eget hjemland, og det må være reell fare for at man blir forfulgt

på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe eller

politiske meninger i hjemlandet. Alle som ønsker status som flyktning, må

først søke om politisk asyl, som helt konkret betyr at man søker om

beskyttelse. Det er deretter myndighetene i det landet man har reist til som

behandler søknaden, og hvis de finner at asylsøknaden er godt begrunnet, vil

man få innvilget flyktningstatus. Når man er flyktning, får man rett til å

oppholde seg i landet man har kommet til, inntil situasjonen man flyktet fra

har bedret seg. Samtidig får man rett til blant annet arbeid og utdanning i

det landet man oppholder seg i.

I 2015 ankom svært mange asylsøkere Europa. Dette utløste sterke reaksjoner, både

fra de som var i mot økt innvandring, men også fra dem som mente at Europa har et

ansvar for å hjelpe de som opplever krig i sitt eget hjemland.
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Asylsøkere som får avslag på asylsøknaden, må derimot reise tilbake til

hjemlandet. De som ikke fyller kriteriene for å politisk asyl, men der det

likevel er for farlig å bli sendt tilbake, kan bli innvilget opphold på

humanitært grunnlag. Det gjelder blant annet flyktninger fra Syria og

andre krigsflyktninger som har måttet flykte fordi krigshandlinger gjør det

livsfarlig å oppholde seg i hjemlandet. Asylsøkere blir imidlertid også

tvangsreturnert til land hvor det pågår krig. Begrunnelsen er at dersom det

ikke er like farlig overalt i landet, kan krigsflyktninger fra farlige områder

leve som internt fordrevne, det vil si leve som flyktninger i andre deler av

hjemlandet i stedet for å komme til Norge.

Både Norge og alle andre rike demokratiske land har innført visumplikt fra

land som mange flykter fra. For den som ønsker å dra til Norge, betyr det at

man må søke om tillatelse på den norske ambassaden i hjemlandet før man

kan få gå om bord i et fly eller et annet ordinært transportmiddel for å dra til

Norge. I praksis blir nesten alle visumsøknader som kommer fra mennesker

som kan mistenkes for å ville søke asyl, avvist. De fleste asylsøkere må derfor

betale menneskesmuglere for å få plass bak i en lastebil eller andre steder

hvor de kan krysse grenser uten å bli oppdaget. Som vi viste til i

innledningen, må de ofte også krysse hav i små og usikre båter.

Flertallet reiser ikke langt

Flertallet av verdens flyktninger blir likevel værende dit de kommer først.

Det er ikke fordi de foretrekker å bli værende der, men fordi det i praksis er

umulig for de fleste å komme seg videre til et mer stabilt land hvor det er

mulig å finne varig trygghet. Nær halvparten blir internt fordrevne, som vil

si at de blir værende i en annen del av sitt eget hjemland. Flertallet av dem

som flykter over landegrensene, blir også værende i det første landet de

kommer til. De fleste krigsherjede land ligger i den fattige delen av verden,

og det er dermed andre fattige land som tar imot flest flyktninger. På lista

over de landene som har tatt imot flest flyktninger de siste tiårene, finner vi

land som Sudan, Kongo, Uganda, Etiopia, Bangladesh og Pakistan. Av de mer

utviklede landene er det Tyrkia som har tatt imot flest.
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De aller fleste flyktninger er internt fordrevne, det vil si flyktninger i eget land. Her fra

en flyktningeleir i Sudan.

Få overføres fra flyktningleirer

For noen få finnes det en mulighet til å komme til andre deler av verden selv

om det er nesten umulig å klare det på egen hånd. Av flyktningene som har

kommet til Europa, har et lite mindretall blitt hentet som

overføringsflyktninger. Systemet med overføringsflyktninger ble opprettet

av FN for å fordele byrdene ved å ta imot flyktninger, slik at ikke alt faller på

de ofte fattige landene som ligger nærmest et land i konflikt. Det innebærer

at asylsøkere som oppsøker og blir registrert som flyktninger i en

flyktningleir i et fattig land, kan bli plukket opp av FN for å bli omplassert til

et land som har sagt seg villig til å ta imot flyktninger.

Det viser seg imidlertid at det antallet flyktninger stabile land er villige til å

ta imot, ikke er i nærheten av det behovet som finnes i flyktningleirene. De

aller fleste som kommer til en slik leir, blir derfor værende der i årevis. I

noen situasjoner kan de etter hvert dra hjem trygt fordi konflikten eller

undertrykkingen i hjemlandet tar slutt. I andre situasjoner kan myndighetene

i landet hvor flyktningleiren ligger, bestemme seg for å stenge leiren og

tvangssende flyktningene tilbake, selv om det eventuelt fortsatt er farlig i

hjemlandet deres.

Person uten lovlig opphold

Politisk forfølgelse og krig er ikke de eneste grunnene til at folk ser det som

nødvendig å forlate hjemlandet sitt. I Mellom-Amerika har organisert
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kriminalitet knyttet til narkotika gitt så høye drapstall og skapt så mye

utrygghet at mange forsøker å flykte fra det. Mangel på arbeid og

inntektsmuligheter er også en viktig årsak til at mange søker seg til et annet

land, og klimaendringer kan flere steder være en medvirkende årsak til den

fattigdommen folk søker seg bort fra.

De som flytter på tvers av landegrensene fordi de ønsker bedre levekår,

omtales som migranter. Mellom noen land i verden er mulighetene for

arbeidsmigrasjon åpne. Som vi har omtalt i kapittel 2 og 5, er det fritt fram

for enhver innenfor EU og EØS å søke seg arbeid i et annet EU/EØS-land.

For dem som ikke kommer fra et annet land innenfor EU/EØS-området, er

det bare mulig å få opphold i Norge om de har en spesiell kompetanse som

det er mangel på i det norske arbeidsmarkedet. Andre migranter blir sendt

hjem. Det samme er tilfellet i de fleste andre rike industriland.

Mange illegale innvandrere finner jobb i den amerikanske landbruksnæringen. Hvordan

hadde det gått om amerikanske bønder skulle gjøre denne jobben uten tilgang på

ekstra arbeidskraft?

I USA er det anslått at så mange som 11–12 millioner, altså rundt 3 prosent

av det totale innbyggertallet, er personer uten lovlig opphold. Svært

mange av disse innvandrerne jobber i jordbruket. Mange jobber også i

industrien eller som hushjelper eller i andre tjenesteyrker, og uten det

arbeidet disse innvandrerne utfører, ville viktige deler av USAs økonomi

stanset opp.
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De som er uten lovlig opphold, har ikke rett til å motta noen former for støtte

fra det offentlige, samtidig som de risikerer hjemsendelse om de klager på

ulovlige arbeidsvilkår hos arbeidsgiveren. Det gjør det mulig for

arbeidsgivere å tjene mye på å betale lønninger som det knapt er mulig å

overleve på, hvis de våger å bryte loven ved å ansette personer uten lovlig

opphold.

Ved grensa mellom Mexico og USA.

Det er sterk politisk uenighet i USA om hva løsningen på dette problemet er.

Noen mener løsningen ligger i en strengere praktisering av lovverket slik at

flere av dem som er i landet uten lovlig opphold, blir tatt av politiet og

tvangssendt ut av landet. Andre mener arbeidslivet i USA er helt avhengig av

den arbeidskraften som migrantene bidrar med, og at løsningen dermed er å

gi disse personene lovlig opphold slik at de kan organisere seg i

fagforeninger og rapportere ulovlige arbeidsforhold.

Også i Norge finnes det mennesker som bor her uten lovlig

oppholdstillatelse, selv om antallet er mye lavere enn i USA og en del andre

land i Europa. De fleste av disse har søkt asyl, men fått avslag. Noen lever i

skjul for politiet og vil bli pågrepet og sendt hjem om de blir oppdaget. Andre

som ikke har lovlig opphold, kan likevel ikke bli tvangssendt tilbake til

hjemlandet fordi myndighetene der nekter å ta imot dem. Slike

«ureturnerbare» asylsøkere opplever ofte selv at det er for farlig å reise

tilbake til hjemlandet, og når de heller ikke blir tvangssendt tilbake, velger

de å bli i Norge selv om de verken har rett til å arbeide her eller få noen form

for støtte fra det offentlige. De kan da kun overleve gjennom å få gaver av
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venner eller slektninger som bor her fra før med lovlig opphold, eller ved å

jobbe ulovlig.

Strid om flyktningpolitikken

Slik vi har nevnt i kapittel 1, er flyktning- og asylpolitikken et konflikttema i

norsk politikk. Fremskrittspartiet mener Norge bør føre en strengere

asylpolitikk, hvor enda færre får opphold på humanitært grunnlag og enda

flere sendes tilbake, også om det tilsier at de må bli internt fordrevne fordi

det er for utrygt å dra tilbake til hjemstedet deres. Argumentene for dette er

først og fremst at Norge ikke selv har behov for innvandrere fra land preget

av konflikt og undertrykkelse, og at politikken derfor skal gjøre det mindre

attraktivt for flyktninger å søke seg hit. Selv om det er bra for de få som

eventuelt får opphold i et rikt land som Norge, vil de pengene som brukes på

å ta imot og gi utdanning til disse menneskene, kunne gi hjelp til langt flere

om de heller brukes på å hjelpe de internt fordrevne og dem som oppholder

seg i flyktningleirer i fattige naboland.

På motsatt side mener SV og Rødt lengst til venstre, men også MDG i

sentrum og KrF og Venstre på borgerlig side at det er egoistisk at et rikt land

som Norge legger det meste av ansvaret over på noen av de fattigste landene

i verden. De argumenterer for at vi i Norge både har nok penger og

muligheter til å la flyktninger bli en del av arbeidsmarkedet og samfunnet.

Selv om det er viktig med nødhjelp til dem som bor i flyktningleirer, er det

ofte helt umulig for disse landene å la flyktningene bli en del av det vanlige

arbeidsmarkedet der, gitt at mange av disse landene er fattige u-land hvor

det knapt finnes arbeid til dem som bor der fra før.

I flere land kan et økende antall flyktninger bidra til å forsterke konflikter

som allerede eksisterer, og potensielt skape nye flyktningkatastrofer. Disse

partiene mener derfor at Norge bør hente flere overføringsflyktninger fra

leirene og gi opphold til flere asylsøkere fra land som er så utrygge at de som

sendes tilbake, ender som internt fordrevne. Disse partiene argumenterer

også for at asylsøkere som det er umulig å sende tilbake til hjemlandet bør få

arbeidstillatelse inntil det faktisk er mulig å sende dem tilbake.
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For de som får opphold i Norge, er det viktig å lære seg norsk og komme seg fort inn

på arbeidsmarkedet.

SAMMENDRAG: Kapittel 7

> Det finnes mange store internasjonale utfordringer. Eksempler i dette kapitlet er krig og

krigsforbrytelser, fattigdom, klimaendringer, internasjonal kriminalitet og ansvaret for

verdens flyktninger. Alle disse utfordringene har felles at de går over landegrensene, og

at statene i verden prøver å svare på dem med å samarbeide.

> Det internasjonale systemet har ikke en felles regjering som bestemmer over alle

statene. Derimot finnes det mange internasjonale avtaler, som til sammen kalles

Folkeretten. Det finnes også mange internasjonale organisasjoner som statene kan

velge å være medlem av, som FN, NATO og WTO. I møte med problemer er det ofte en

problemstilling hvem som skal ta størst ansvar for å betale for løsningen, og i hvor stor

grad man skal kunne sette krav til de enkelte statene. Suverenitetsprinsippet sier at alle

statene skal kunne bestemme over seg selv, og setter grenser for i hvor stor grad man

kan pålegge statene å oppføre seg på en bestemt måte. På den andre siden har FN

vedtatt at statene også har ansvar for å beskytte sivilbefolkningen i stater hvor staten

selv begår overgrep mot egen befolkning, og en utvikling for bærekraftig utvikling eller

for å hjelpe verdens flyktninger vil kreve at statene ikke bare prioriterer seg selv og sin

egen utvikling.
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OPPGAVER

REPETER OG REDEGJØR

1. Hva menes med suverenitetsprinsippet?

2. Hva er folkeretten?

3. Hva er det som gjør at Sikkerhetsrådet er det mektigste organet i FN?

4. Hvordan skiller et cyberangrep seg fra vanlige krigshandlinger?

5. Hva vil det si at folk lever i absolutt fattigdom?

6. Hvilke ulike årsaker finnes til at mennesker velger å forlate sitt land?

7. På hvilke måter kan vi si at FNs bærekraftsmål henger sammen med hverandre?

8. Hvorfor har det vist seg så vanskelig å stanse de menneskeskapte klimaendringene?

9. Hva er Parisavtalen?

10. Hvilke sammenhenger finnes det mellom globalisering og kriminalitet?

DISKUTER OG REFLEKTER

11. Klassen deles inn i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe skal lage en presentasjon som

tar for seg en av de fire utfordringene dere kan lese om i dette kapitlet: Krig,

fattigdom, klimakrisen og internasjonal kriminalitet.

Dere velger selv hva dere ønsker å fokusere på innenfor temaet, og dere skal selv

velge form på presentasjonene. Dette kan for eksempel være veggavis, digital

presentasjon eller fremføring. Sluttproduktet skal vises for resten av klassen.

12. Bruk et stort ark, og sett ordet flukt i midten av arket. Lag deretter et tankekart som

viser hvordan de andre utfordringene som du kan lese om i dette kapitlet henger

sammen med at folk velger å emigrere.

13. Gjennomfør FN-Sambandets rollespill om Sikkerhetsrådet. Dette finner du på

følgende nettadresse. http://opplev.fn.no/sikkerhetsraadet.php. Etter at rollespillet er

gjennomført, skal følgende spørsmål diskuteres:

a. I hvilken grad er FN i stand til å drive konfliktløsning?

b. Er den statlige suvereniteten til hinder for at FN kan sørge for skikkelig

konfliktløsning?

c. Er oppbygningen av Sikkerhetsrådet en gode eller en byrde når det gjelder å løse

konfliktene i verden?

d. Hvordan kan det internasjonale systemet eventuelt forandres for å få til bedre

konfliktløsning?

UTFORSKE KILDER
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14. Tverrfaglig (Geografi og norsk) Skriv en artikkel hvor du analyserer hvordan

absolutt fattigdom preger livene til de som rammes direkte, hvordan det påvirker

samfunnsutviklingen i land hvor mange er fattige, og hvordan det også kan påvirke

folk i rike land som Norge. Vurder i hvilken grad økonomisk vekst i de fattige landene

er nødvendig for å nå bærekraftsmålet om å utrydde fattigdommen i verden, og

hvordan dette i så fall kan oppnås. Vurder deretter hvilken effekt global oppvarming

vil kunne få for kampen mot fattigdom. Drøft til slutt mulige tiltak for å løse

dilemmaene som finnes knyttet til kampen mot fattigdom og global oppvarming.

Ta gjerne utgangspunkt i analysene som er presentert i dette og tidligere kapitler og i

kommentarene til ungdomspartiene på side 263, men suppler med andre kilder som

presenterer tematikken fra ulike vinkler eller med ulikt standpunkt. Bruk mal for

artikkel og kildeføring fra s. 34.

15. Tverrfaglig (Engelsk) Bruk Uppsala Conflict Data Program (https://ucdp.uu.se/

exploratory)

a. Hvordan har utviklingen i dødsfall knyttet til krig og konflikt vært de siste fire

årene?

b. Har det blitt flere eller færre væpnede konflikter de siste årene?

c. I hvilket land mistet flest mennesker livet som en følge av krig og konflikt i fjor?

d. Hva kan forklare tendensene fra de siste årene?

e. Hvor troverdig vil du si at denne kilden er?

f. Lag et nyhetsinnslag på 3-4 minutter hvor du er en ekspert som skal forklare

hvorfor vi ser den utviklingen vi ser.

16. Se dokumentaren Fortell og forsvinn fra NRK Brennpunkt, og svar deretter på

følgende spørsmål.

a. Hva menes med begrepet menneskehandel?

b. Hvordan havnet kvinnene i filmen som sexselgere på gaten i Norge?

c. Hva er det med det norske systemet som gjør det vanskelig for ofrene å bryte ut

av sexhandelen?

d. Hvordan forklarer politiet at de i liten grad lykkes med å ta bakmennene for

menneskehandelen?

e. Hva i dokumentaren reagerer du mest på?

f. Drøft hvem som bærer ansvaret for at menneskehandel er relativt omfattende,

også i Norge.

DELTA!

17. Velg den problemstillingen knyttet til bærekraftig utvikling som engasjerer deg

sterkest, for eksempel global fattigdom, krig og flyktninger, menneskehandel eller

global oppvarming. Ta kontakt med en tverrpolitisk ungdomsorganisasjon som

arbeider med temaet du er mest engasjert i, for eksempel Spire - Utviklingsfondets

ungdomsorganisjon, PRESS - Redd Barnas ungdomsorganisasjon eller Natur og
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ungdom. Få informasjon om kommende aksjoner eller kampanjer du kan delta i for å

sette fokus og skape endringer på temaet du er opptatt av!

FORDYPNINGSTEKSTER: Globale utfordringer

 Problemene i klimaforhandlingene

Når denne teksten skrives, tidlig i 2020, kan vi konstatere at

klimagassutslippene økte også i 2019. Hvis økningen fortsetter i samme takt,

vil vi mest trolig gå mot en global oppvarming på drøyt 3 grader innen 2100.

Det er et katastrofescenario, som blant annet vil innebære et dramatisk fall i

den globale matproduksjonen. Landene i verden er altså i ferd med å

mislykkes med å gjøre det de har skrevet under på i Parisavtalen.

Som vi har forklart tidligere i kapitlet, innebærer Parisavtalen en konkret

forpliktelse til hva alle land i verden til sammen skal oppnå av

utslippsreduksjoner. Samtidig skal hvert enkelt land selv definere hva deres

egen del av denne forpliktelsen skal være. Derfor må det hvert år forhandles

videre for å få de ulike landenes forpliktelser til å nærme seg det som må til

for å nå den felles forpliktelsen. I 2019 endte det globale klimatoppmøtet

uten noen annen forpliktelse enn at landene skal møtes igjen i 2020 for å

fortsette forhandlingene om de temaene som ikke ble løst i 2019. Det er



særlig to spørsmål, som også henger sammen, som har hindret en mer

bindende og effektiv global avtale.

Hvordan få til utslippsmarkeder?

Utslippsmarkeder handler om at et land betaler et annet land for å

gjennomføre utslippskutt i stedet for å gjøre det selv. Utslippshandel kan

fungere effektivt dersom alle land i utgangspunktet har fått tildelt en fast

utslippskvote, det vil si en grense for hvor mye CO -de kan slippe ut i

atmosfæren. Landet som selger sin utslippskvote, må da kutte sine egne

utslipp tilsvarende det landet som kjøper kvota får øke sine utslipp med. Hvis

det for eksempel er billigere å erstatte et nytt kullkraftverk i Pakistan med

solenergi enn å legge ned alle kullkraftverkene i EU, kan EU betale Pakistan

for å få noe av landets utslippskvoter for å kunne beholde noen av

kullkraftverkene sine. Disse pengene kan Pakistan så bruke på å bygge ut

solenergi, som i utgangspunktet ville koste mer enn å bygge kullkraftverk

som produserer tilsvarende mye energi. Kanskje vil de også sitte igjen med et

lite overskudd som landet kan bruke på helse, utdanning eller andre nyttige

formål.

Selv om både rike og fattige land kunne hatt interesse av et fungerende

utslippsmarked, har forsøkene på å få til en praktisk ordning hittil ikke blitt

noe av. De rike landene vil ikke ha en ordning som gjør at de betaler

utviklingsland for tiltak uten sikkerhet for at de samlede utslippene går ned.

Problemet slik de rike landene ser det, er at så lenge det ikke har blitt

enighet om at også fattige utviklingsland er bundet av utslippsbegrensninger,

finnes det ingen garanti for at penger rike land eventuelt bruker på å betale

for utbygging av solenergi, faktisk fører til at det også blir bygd ut mindre

kullkraft og sluppet ut mindre CO . For fattige land som i utgangspunktet har

altfor liten elektrisitetsforsyning til egen befolkning og industri, vil det å få

penger for å bygge ut solenergi være positivt, uten at det dermed i seg selv

gjør det mindre interessant å bygge ut kullkraft i tillegg.

Utviklingslandene har på sin side nektet å gå med på å pålegge seg selv

utslippsbegrensninger som vil kunne hindre dem i å oppnå industrialisering

og dermed bekjempe fattigdommen i eget land. De har påpekt at selv om rike

land som EU og Norge har fastsatt konkrete mål for utslippsreduksjoner og

gjennomført en del tiltak som har gitt effekt, er utslippene i de rike landene

fortsatt mye høyere per innbygger enn hva de er i utviklingsland. Før disse

landene skal måtte forplikte seg til kutt, må de rike landene ha lagt

grunnlaget for at dette skal være mulig gjennom grønn teknologiutvikling, og

dele denne teknologien med de fattige landene, uten ekstra kostnad for

disse.

Hvem skal betale for klimaskadene?

2

2



Parisavtalen handler ikke bare om reduksjon i klimagassutslipp for å

forhindre de aller mest katastrofale virkningene av global oppvarming. Den

tar også for seg det som omtales som klimatilpasning, det vil si hvordan de

skadevirkningene som allerede viser seg, og virkninger som vil være

uunngåelige i framtiden, skal motvirkes.

Global oppvarming vil gi store skadevirkninger i form av blant annet økt

flom- og rasfare også i land i Europa, inkludert Norge. Noen studier har

beregnet at kostnadene forbundet med mer elveflom i EU alene kan komme

opp i 100 milliarder euro (1 billion kroner) i året. Dette er likevel bare en

bitteliten brøkdel av hva de samlede kostnadene av mer tørke og flom, og

tilhørende avlingssvikt, drepende hetebølger, skogbranner, voldsomme

orkaner og havnivåøkning vil være i de delene av verden som ligger nærmere

ekvator, hvor flertallet av verdens fattige lever.

Parisavtalen fastslår at det er de etablerte industrilandene som i all hovedsak

er ansvarlige for å ha skapt problemet, og at det er de som må betale for de

økte kostnadene de fattige landene vil få på grunn av global oppvarming. En

hovedgrunn til at det ikke ble noen mer bindende avtale i 2019, var at

industrilandene sørget for at formuleringene knyttet til hva de må betale

erstatning for, og hvor mye, ble holdt uforpliktende. Utviklingslandene mener

at det ikke vil være mulig for dem å forplikte seg til dyre utslippsreduksjoner

så lenge de kan være nødt til å dekke store kostnader for klimautslipp

forårsaket av de allerede rike landene fra egne budsjetter.

Det at rike land i større grad forplikter seg til å betale klimaerstatninger, er

dermed en forutsetning for at også utviklingslandene skal ta på seg

utslippsreduksjonsforpliktelser, som igjen er en forutsetning for å få et

effektivt system for utslippshandel. For politikere i mange industriland som

allerede sliter med underskudd på statsbudsjettet, har det å forplikte seg til

raskt økende milliardoverføringer til fattige land ikke framstått som en

oppskrift på å sikre seg valgseier. Vil det endre seg?

Klimastreik og gule vester

Det at heller ikke toppmøtet i 2019 brakte verden noe nærmere en

klimaavtale som hindrer katastrofal global oppvarming over 2 grader, skapte

et voldsomt raseri blant millioner av unge som i løpet av 2019 hadde deltatt i

skolestreik for klimaet, ledet av den svenske aktivisten Greta Thunberg. Mye

tyder på at det også har påvirket foreldre- og besteforeldregenerasjonen.

Både i Europa og USA nevner flere velgere enn før klima blant spørsmålene

de er mest opptatt av.

Men samtidig har det også vært sterk motstand mot mange av de tiltakene

som har blitt gjennomført for å endre folks adferd i klimavennlig retning. I

Frankrike vokste en bevegelse kalt de gule vestene fram i 2018 og 2019,



opprinnelig for å protestere mot økte drivstoffavgifter. Hovedbudskapet fra

de gule vestene var at byrdene blir veltet over på vanlige arbeidere og folk i

distriktene, mens en elite av høyt utdannede, velstående mennesker i

storbyene fortsetter å leve godt. Utfordringen blir å finne fram til effektive

klimatiltak som også oppleves som rettferdige av de fattige landene i verden,

og av vanlige arbeidere i industrilandene.

OPPGAVER

1. Hva er problemet med handel med utslippskvoter dersom utviklingslandene ikke er

bundet til utslippsbegrensninger?

2. Hva stiller utviklingslandene som krav til industrilandene for å gå med på egne

utslippsbegrensninger?

3. Gjennomfør et rollespill om internasjonale klimaforhandlinger. Del klassen i sju

grupper som representerer hver av følgende deltakere: Norge, EU, Australia, Brasil,

Kina, Kenya og Kiribati. Finn ut hva deres part har som særlige utfordringer i forhold til

klimaendringer og hva som er deres mål i forhandlingene. Pass særlig på punktene

det ikke ble enighet om på klimatoppmøtet i 2019 når dere forhandler.

FORDYPNINGSTEKSTER: Globale utfordringer

Mogadishu 14. oktober 2017: De fleste terrorangrep foregår i konfliktområder. Det

dødeligste terrorangrepet etter 2001 rammet Somalias hovedstad da 512 mennesker

ble drept.



 Terrorisme

Terroraksjoner som angrepene på New York og Washington i 2001 eller

massakren på Utøya i 2011 har festet seg i vår felles bevissthet. Vi leser og

ser bilder på Internett fra nye hendelser fra rundt omkring i verden, men hva

menes egentlig med begrepet terrorisme?

En mye brukt definisjon på terrorisme er at det er en voldelig strategi som

benyttes av ikke-statlige grupper og enkeltpersoner for å fremme en politisk

sak gjennom frykt. Det er vanlig å legge til at terrorisme skiller seg fra krig

ved at terrorangrep bevisst retter seg inn mot å ramme sivile, heller enn

motpartens væpnede styrker.

Selv om det ligger nøye planlegging bak terroraksjoner, kan ofrene være

tilfeldige. Tanken er at ved å ramme noen få vil mange kunne bli påvirket

fordi de blir skadet eller skremt. Hvis terroristene skal få gjennomslag for

ideene sine, er de nødt til å få ut sitt budskap. Derfor bruker de også aktivt

ulike sosiale medier for å skaffe seg oppmerksomhet. Terroristene kan også

ønske å fremprovosere en kraftig motreaksjon, slik at de kan bruke

motreaksjonen til å få støtte for sin sak.

Selv om myndighetene i stater rundt omkring i verden høylydt kunngjør at

terroristene ikke skal vinne frem, er det en kjensgjerning at terror bidrar til å

påvirke samfunnet. Frykt kan føre til politiske forandringer, undergraving av

menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper, eller føre til at folk mister

tilliten til hverandre. Det betyr ikke at terroristene nødvendigvis oppnår

akkurat det de ønsker, men at aksjonene kan føre til reelle

samfunnsforandringer.

Hvem er terroristene?

Det er vanlig å skille mellom ulike typer terrorisme ut ifra hvilken politisk

plassering og hvilke mål terroristene har.

Det er ikke alltid like lett å si hvilken type terrorisme en terrorist skal

plasseres under. Ofte kan de ha kjennetegn fra flere kategorier. Det vil

dermed ofte også være en diskusjon om hvem som faktisk kan kalles

terrorister. Det noen kaller terrorisme, vil andre kalle lovlig motstandskamp.

Ekstra vanskelig blir det fordi de fleste terrorangrep skjer i områder som er

preget av konflikt. For eksempel vil noen mene at PKK i Tyrkia og

Tamiltigrene på Sri Lanka ikke er eller var terrorister, fordi de første og

fremst var geriljabevegelser som deltok i en borgerkrig mot statens militære

styrker. Et annet eksempel kan være frigjøringsbevegelsen ANC (African

National Congress), som gjennomførte aksjoner som nok kan klassifiseres

som terror i kampen mot apartheid i Sør-Afrika i 1970- og 1980-årene. Få vil i
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dag mene at det er riktig å si at ANC var en terrororganisasjon i den

perioden. Dette viser hvordan merkelappen «terrorist» er avhengig av

politisk ståsted.

Dette innholdet vises best på store skjermer. Bruk scroll (sidelengs) for å se hele tabellen på små

skjermer

TERRORISMETYPE MÅL EKSEMPLER

Sosialrevolusjonær

(eller venstre-)

terrorisme

En samfunnsomveltning i sosialistisk

retning. De vil bekjempe et

samfunnssystem de ser på som

undertrykkende

FARC, Røde Armé

Fraksjon, Røde Brigade

Høyreekstrem eller

rasistisk terrorisme

Å kjempe mot venstreorienterte, mot

innvandring og andre «raser», som de

oppfatter som en trussel mot sin

gruppe

Ku Klux Klan, Norsk

Front, Anders Behring

Breivik, Timothy

McVeigh, Nuclei Armati

Rivoluzionary

Nasjonalistisk eller

separatistisk

terrorisme

At deres folkegruppe skal få sin egen

stat, eller at deres folk skal samles i

en allerede eksisterende stat

PKK, IRA, Tamiltigrene,

ETA

Religiøs terrorisme En samfunnsforandring i retning av et

mer religiøst samfunn

Al-Qaida, Aum Shinrikyo,

Lord`s Resistance Army

Ensaksterrorisme Å få forandring i en bestemt sak Voldelige

abortmotstandere i USA

I definisjonen av terrorisme går det frem at dette bare er noe ikke-statlige

grupper og enkeltpersoner kan utøve. I en konfliktsituasjon hender det

imidlertid at stater samarbeider, direkte eller indirekte, med grupper som

bruker terrorisme som del av sin kamp. Da USA angrep Taliban-regjeringen i

Afghanistan, var begrunnelsen at Afghanistan hadde latt al-Qaida, som sto

bak terrorangrepet 11. september 2001, ha treningsleirer i landet. Iran og

Russland har på sin side anklaget USA og andre vestlige land for å støtte

terror under borgerkrigen i Syria fordi de har gitt våpen til syriske

opprørsgrupper, som i sin tur har samarbeidet med den syriske avdelingen av

al-Qaida.

Hensikten med terrorangrep kan være å skremme en regjering eller en

befolkning til å gå med på politiske krav de ellers ikke ville gått med på. Ofte

kan det imidlertid gi det motsatte resultat. Aksjonene kan bidra til å skape

avsky og motstand mot dem som deler det samme politiske målet som

terroristene har. Derfor har det hendt at det som framstår som et

terrorangrep fra ei gruppe, i realiteten er falskt flagg, det vil si at det

framstilles som om det er et angrep utført av en part i en konflikt, mens det i

virkeligheten er utført av motparten. Det har fremkommet at myndighetene i

Algerie organiserte falsk-flagg-terroraksjoner under borgerkrigen i 1990-

årene for å svekke oppslutningen om opprørerne. Hensikten var å få



motparten til å framstå som verre enn den egentlig var, og dermed svekke

oppslutningen den hadde i befolkningen. Falsk-flagg-terror-operasjoner kan

også brukes til å rettferdiggjøre egen bruk av vold mot politiske

motstandere.

Er terrorisme farlig?

Terrorfrykten kan være nesten lammende. For både ofre og pårørende er det

naturligvis en katastrofe, men er egentlig terrorisme så farlig? Trenden er at

antallet dødsfall knyttet til terrorisme har vært jevnt fallende siden 2014, og

at det har vært færre store angrep. Det er områder som er konfliktfylte som

er klart mest terrorutsatte, selv om det i 2018 var rapportert angrep i 71

forskjellige land. En annen trend er at høyreekstreme har stått for mer terror

i vestlige land de siste årene, men at dette totalt sett utgjør en liten del av

den globale terroren. Uansett ser vi at terrorisme er en reell utfordring for

mange land, samtidig som omfanget og tendensen ikke nødvendigvis er så

dramatisk som mediene kan gi inntrykk av.

OPPGAVER

1. Hvordan kan vi definere begrepet terrorisme?

2. Diskuter følgende påstand i par: Har terrorisme, eller frykten for terrorisme, forandret

noe i Norge?

3. Ta utgangspunktet i tabellen i artikkelen. Jobb i par, og fordel aktørene som nevnes på

hele klassen. Bruk nettkilder til å finne informasjon, og presenterer deretter arbeidet

for klasse. Svar på følgende spørsmål:

a. Hva var/er målsetningen til de ulike gruppene eller enkeltterroristene?

b. Hvordan gikk/går de frem for å nå målene sine?

c. Vil dere si at «deres» gruppe eller enkeltperson er terrorister?

d. I hvilken grad vil de bli oppfattet som en trussel i dag?
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 To perspektiver på Ukrainakonflikten

Ukrainakonflikten – en provestlig framstilling

I flere århundrer ble ukrainerne styrt av det russiske tsarriket. Tsarriket ble

styrtet under første verdenskrig, men da kommunistene etter hvert vant

makta, måtte ukrainerne inn i en ny periode med styre fra Moskva, nå som

del av Sovjetunionen. De ulike sovjetrepublikkene hadde i teorien stor grad

av selvstyre, men i praksis var det russisk språk og kultur som fortsatte å

dominere. Det teoretiske selvstyret fikk først praktisk betydning da

kommuniststyret kollapset og Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Da ble

nemlig alle de 15 tidligere sovjetrepublikkene plutselig uavhengige stater.

Russland inngikk da en avtale med de andre tidligere sovjetrepublikkene om

at Russland fikk overta hele det tidligere Sovjetunionen sitt

atomvåpenarsenal. Til gjengjeld garanterte Russland at landet ville

respektere de grensene som hadde eksistert mellom sovjetrepublikkene som

nye landegrenser. Det innebar at halvøya Krim, som var blitt overført fra

Russland til Ukraina i løpet av sovjettiden, skulle forbli del av Ukraina, selv

om et flertall der er etnisk russiske.

Det som har skapt den nye spenningen mellom Russland og Vesten, er at

Russland i 2014 valgte å bryte både denne avtalen og bryte med FN-pakten,

som setter et absolutt forbud mot at en stat kan annektere et landområde

som har tilhørt en annen stat, uten at den andre staten aksepterer det.



Den direkte bakgrunnen for at dette skjedde, var at Ukrainas daværende

president, Viktor Janukovitsj, i 2013 gikk imot både sine egne tidligere

uttalelser og folkets ønsker ved å gå bort fra mulighetene for å få en

handelsavtale med EU, og underskrive en avtale med Russland i stedet. Dette

ledet til enorme folkelige demonstrasjoner som varte i flere måneder. Da

politiet i januar 2014 begynte å skyte med skarpt og flere titalls

demonstranter ble drept i hovedstaden, hadde Janukovitsj mistet all

troverdighet og flyktet fra landet.

Russland har forsøkt å bruke denne maktovertakelsen som begrunnelse for å

invadere og deretter løsrive Krim fra Ukraina, og til slutt annektere området.

Det er imidlertid ikke en gyldig begrunnelse ut fra Folkeretten. Hvem som

styrer i Ukraina og ikke, er i det hele tatt ikke noe Russland har noen rett til

å mene noe som helst om. Det at de nye myndighetene som tok over ønsket å

prioritere det ukrainske språket, søke medlemskap i NATO og en tett

handelsavtale med EU, er heller ikke noe Russland har noen rett til å gripe

inn i for å forhindre. Likevel var det nettopp dette som var målet da Russland

invaderte og tok over – annekterte – Krim i 2014.

Samtidig har Russland også søkt å undergrave den nye regjeringen i

Ukrainas kontroll over resten av sitt eget territorium, ved å støtte

russiskvennlige opprørere i den østligste delen av Ukraina både med våpen

og slippe tusenvis av såkalt frivillige russiske soldater inn over grensa for å

delta i krigen. Flere tusen mennesker har blitt drept, og Ukrainas muligheter

for å skape ny utvikling og velstand har i stor grad blitt ødelagt på grunn av

dette.

Ukrainakonflikten – en prorussisk framstilling

Helt fra Ukraina ble uavhengig i 1991, har landet vært splittet politisk i to

deler. I den vestlige og sentrale delen, har flertallet stemt på nasjonalistiske

partier. Disse har ønsket å gjøre ukrainsk til det eneste språket som kan

brukes i offentlige sammenhenger og knytte Ukraina tett opp mot Vesten

gjennom å gjøre Ukraina til NATO-medlem og tilknyttet EU økonomisk.

Flertallet i de sørlige og østlige områdene bruker imidlertid russisk som

dagligspråk, og ønsker å kunne bruke språket sitt også i offentlige

sammenhenger. De tar også avstand fra den ukrainsk-nasjonalistiske

ideologien som blant annet hyller grupper som i perioder samarbeidet med

Hitler under andre verdenskrig og deltok i Holocaust.

I et demokrati løses slike politiske uenigheter med valg, hvor flertallet

bestemmer. Vesten og de provestlige i Ukraina har imidlertid ikke respektert

demokratiets spilleregler. Etter at ukrainerne valgte en provestlig president i

2005, som ble ekstremt upopulær, falt valget i 2010 på Viktor Janukovitsj.



President Janukovitsj ønsket en handelsavtale med EU, men syntes det var

enda viktigere å holde på et nært samarbeid med Russland.

De som var uenige i dette, samlet seg da til store demonstrasjoner i

hovedstaden. Utover i januar 2014 begynte noen å gå til kamp mot politiet

med molotovcocktails og andre våpen. Flere politifolk ble hardt skadd.

Vestens politikere tok aldri avstand fra de voldelige demonstrantene, men

oppfordret dem tvert imot til å fortsette å slåss. Da politiet også svarte med

våpen, og flere demonstranter ble drept, la Vestens politikere skylda på den

valgte presidenten. I en avlyttet telefonsamtale med USAs ambassadør i

Ukraina, diskuterte USAs viseutenriksminister Victoria Nuland åpent

hvordan USA ønsket å blande seg inn i og styre den politiske situasjonen i

Ukraina til sin fordel. Situasjonen kom etter hvert helt ut av kontroll, og

president Janukovitsj valgte å flykte fra landet. I stedet tok

opposisjonspolitikere over makta i nasjonalforsamlingen. De samme

politikerne som hadde tapt valget i 2010, gjennomførte da det programmet

de hadde tapt valget på.

På halvøya Krim lengst i sør svarte de folkevalgte på kuppet i hovedstaden

med å stemme for å løsrive Krim fra Ukraina, og deretter be om å få bli del

av Russland i stedet. I den unntakssituasjonen som hadde oppstått, valgte

Russland å sende styrker inn på Krim for å forsvare befolkningen. Russland

tillot også at folket på Krim fikk holde folkeavstemning om løsrivelse og

tilslutning til Russland, og valgte også å akseptere tilslutningen til Russland

senere.

Også i områdene lengst øst i Ukraina ønsket folket løsrivelse, og mange

russere, også folk med militær erfaring, sympatiserer med dette. Russland

har imidlertid ikke ønsket å løsrive større deler av Ukraina, men håper på en

fredsavtale hvor disse områdene får ha selvstyre, inkludert retten til å bruke

russisk, innenfor rammene av den ukrainske staten. NATO-land har derimot

levert våpen til den nye ukrainske regjeringen, som har hatt som mål å

erobre tilbake disse delene av Ukraina med militærmakt.

OPPGAVER

1. Hvilke faktainformasjoner kan du finne igjen i både den provestlige og den prorussiske

framstillingen?

2. Hvilke faktainformasjoner finnes bare i den provestlige framstillingen, og er utelatt i

den prorussiske? Hva slags inntrykk av konflikten bidrar denne informasjonen til å gi?

3. Hvilke faktainformasjoner finnes bare i den prorussiske framstillingen, og er utelatt i

den provestlige? Hva slags inntrykk av konflikten bidrar denne informasjonen til å gi?

4. Hvilke av informasjonene som er utelatt i enten den provestlige eller den prorussiske

versjonen mener du er helt avgjørende for å få et riktig bilde av hva konflikten



handler om? Begrunn svaret.
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skjermer

Påstand 

Norge bør i mindre grad

involvere seg militært i

konflikter i andre land.

Påstand 

Subsidiene til norske

bønder bør gradvis

fjernes for å skape mer

utvikling i fattige land.

Påstand 

Bistand fra rikere land er

et viktig bidrag til å

bekjempe fattigdom i u-

land.

RØD UNGDOM 

Krig går hardest utover de

sivile i et samfunn. Norge

må stå på side med de

uskyldige og heller bidra

med humanitær hjelp. I dag

blir Norge brukt som et

verktøy for USA og NATOs

kriger. Bomber løser ingen

problemer, men skaper

flere. Vi må satse på

fredelige løsninger og

stoppe krig.

SOSIALISTISK UNGDOM 

Nei. Verden lider allerede

av matmangel i en tid med

en voksende

verdensbefolkning. Vi har

et ansvar for å dyrke mat i

Norge der vi kan. Norge har

allerede fjernet tollmuren

for flere fattige land som

gjør det mulig for dem å

selge billige

landbruksprodukter til

Norge. Over tid er det

uansett ikke god

utviklingspolitikk å gjøre

fattige land avhengige av å

eksportere billige

jordbruksprodukter.

AUF 

Ja. Verdens ressurser er

utrolig urettferdig fordelt, og

bistand er et viktig ledd i

omfordeling fra rik til fattig.

Samtidig er det enda

viktigere at vi i Vesten

handler med de fattige

landene, senker tollmurene

og ettergir u-landsgjeld.

GRØNN UNGDOM 

Ikkevoldelig konfliktløsning

og humanitær bistand bør

være kjernen i Norges

utenrikspolitikk. Alle

militære operasjoner må ha

et klart FN-mandat.

SENTERUNGDOMMEN 

Subsidiene burde IKKE

fjernes. Subsidiene sikrer

norske bønder en inntekt

for den maten de

produserer. Norge er et

dyrt land å produsere i,

derfor vil importen fra

andre land øke kraftig om

vi fjerner tollmurer og

subsidier i det norske

landbruket. Vi vil

grunnleggende at Norge

KrFU 

Bistand er viktig for å

redusere fattigdom,

sammen med økt handel og

sletting av urettferdig gjeld.

Bistand er særlig viktig

innenfor utdanning,

helsevesen og

demokratiutvikling. Friskere

og mer utdannede

mennesker er mer

produktive, og det bidrar til

økonomisk vekst. Mange
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skal fortsette å produsere

maten i eget land.

Dessuten har vi en

sultkrise i verden, om ikke

da verdens rikeste land

klarer å produsere sin egen

mat da er ikke vi med å tar

ansvar for fattigdommen i

verden.

bistandsprosjekter fremmer

menneskerettigheter og

motarbeider korrupsjon. Mer

stabile stater gjør det mer

attraktivt for bedrifter å

investere og skape

arbeidsplasser.

UNGE HØYRE 

Som medlem av NATO er

det viktig at Norge stiller

opp for andre medlemsland

når de trenger hjelp. Det

norske forsvaret har stor

kompetanse og har vist seg

kapable til å takle konflikter

over hele verden. Det ville

vært uheldig for

verdensfreden hvis Norge

hadde involvert seg mindre

i militære konflikter i andre

land.

UNGE VENSTRE 

Ja. Det er viktig at land som

har best forutsetninger for

å dyrke mer mat får

muligheten til å selge

produktene sine, blant

annet på norske markeder.

Det er viktig i kampen mot

fattigdom, og det er viktig

for å sikre tilstrekkelig

matproduksjon i verden.

FpU 

Direkte statlig bistand har

ikke i hovedsak verken ført

til økt levestandard, økt

demokrati, mindre

korrupsjon eller økt

utdanningsnivå. Det vi bør

gjøre er å åpne grensene

våre slik at u-land kan få

handle med oss, og på sikt

bygge opp sin økonomi.


