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Er det virkelig lov med regnvær 
1. juli i verdens rikeste land?
Kunnskapsminister og
SV-leder VV KristinKK Halvorsen
forsøker seg på ansvarsfra-
skrivelse på FacebookFF .

Jentene som kommer hit, er
kanskje ikke 100 prosent kjære-
stemateriale.aa De er kanskje ikke 
de mest ordentlige kvinnene,kk
eller hva man skal si.
Paradiseaa Hotel-vinner Carl
Eliassen har høyere krav vv iservv
hans analyse i Dagbladet av
norske ungdommer som fester
på Rhodos.

Om læreren lærer elevene å 
skrive ordentlig norsk ved hjelp
av broderier – feel free. Det er
resultatene jeg er opptatta av.vv
Skolebyråd Torger TT Ødegaard
(H) er åpen for alternativer til
blyant og papir, ifølge Klasse-
kampen.

Jeg godtar at vi har myggyy og
knott tt mm for at småfugler skal
få mat, men FLÅTT? Hvorfor? I
verdens rikeste land!
Kunnskapsminister og
SV-leder VV Kristin KK Halvorsen tar
et oppgjør gg med biologisk
mangfold. På FacebookFF .

... sier den halvt norske, halvt
zambesiske 29-åringen som
regner bantuspråket nyanja nn
som sitt tt morsmål.
Dagbladets kulturavdeling 
forteller at reggaeartisten
Admiral P kommer kk fra et
ukjent land som kanskje
heter Zambesia.

Ja, han kommer fordi vi har
betalt godt.
Leder Einar Håndlykken i
miljøstiftelsen Zero betaler
gjernegg dyrt for et utslipp fra 
Arnold Schwarzenegger, ifølge 
VG.

Sommeren og julebordsesongen
er høysesong for utroskap.
Foreldres mangel på selvdisiplin
kan ruinere barnas liv.vv
Ap-politiker i Eidsvoll Edward
Dawesaa forklarer i Romerikes
Blad at det finnes grenser for
Ap-slagordet «Alle skal med».

KRAGERØ: Over halvparten av
elevene som gikk påbygg til
generell studiekompetanse,
strøk. Rektor Johs Eide er
likevel fornøyd.
KV–KragerøVV Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

FLÅTT?ÅÅ Kristin Halvorsen.ll

Etter tt en lengre periode med
høyreorienterte regimer
har politikken i Latin-aa

Amerika de siste ti årene ridd
på en kraftig venstrebølge.
Under presidenter som Evo 
Morales i Bolivia, Lula de Silva i
Brasil, Michelle Bachelet i Chile
og Hugo Chávez i Venezuela VV har
landene gjennomført gg sosiale
reformer, rr støttet t av en
venstredreining i befolkningen.
Nå avtar aa støtten, tt mens høyre-
siden får økt oppslutning. 
ValgetVV av den konservative og
styrtrikett Sebastian Pinera til
president i Chile er ett tt
eksempel, den reduserte
valgoppslutningen til Morales
og Chávez er et annet. Etter-tt
hvert må vi vente en omlegging
av den økonomiske og sosiale
politikken.

Mønsteret i Latin-Amerikaaa
kan gjelde gg mer generelt selv om
endringene ikke er like drama-
tiske i alle deler av verden.
Overalt svinger politikken. Folk
endrer politiske oppfatninger
og sympatier.rr Siden 1970 har for
eksempel de fleste landene i
Europa gjennomført gg tilsynela-
tende svært populære økninger
i bevilgningene til offentligff
helse, utdanning og velferd.
Likevel svinger den kollektiv
vurderingen av velferdsstaten
brått,tt i noen land fra suksess til
fiasko,ff akkurat slik den gjordegg
på 1970 tallet. Nå er det igjengg
snakk om systemkrise og behov
for grunnleggende endringer.rr

Oppslutningen til de politiske
partiene svinger også. UtenUU
klare sosiale eller økonomiske
grunner varierer støtten tt selv
innenfor korte perioder.rr

Norge er ikke noe unntak. For
eksempel ble den samlede
oppslutningen til Høyre og Frp
nesten doblet fra 22 prosent i 
1973 til litt tt over 40 prosent i
2009. Men i mellomtiden var 
den oppe i 36 prosent i 1981,
nede på 23 prosent i 1993, og
opp igjengg på 36 prosent i 2001.

Hvorfor er den politiske stabi-
liteten så lav?aa Hvorfor er det 
ikke mer konsensus i økonomi
og politikk? Er det noen forkla-
ring på at en majoritet av

velgere kan gå fra å være over-
veldende positiv til en politisk
retning til å bli overveldende
negativ uten at den økonomiske
eller sosiale stillingen deres har
endret seg mye?

Den kompakte majoriteten er
nokså variabel. Folks verdier og
preferanser er ikke gittett og
upåvirkelige som mange 
økonomer tror.rr Tvert TT om ønsker
ikke folk flest å komme i 
konflikt med holdninger og
verdier som andre nære
personer tror på. Slike
konflikter skaper en følelse av
dissonans og ubalanse. Derfor
har de fleste av oss et nokså
grunnleggende psykologisk
behov for å være lik folk vi liker. rr
Følgelig justerer vi våre poli-
tiske holdninger noe i retning
av holdningene hos dem vi
respekterer.rr Slik smitter tt de
politiske holdningene fra den
ene til den andre.

Når mange foretar små og i
seg selv umerkelige justeringer, rr
og andre igjen gg justerer seg til
andres justeringer,rr kan vi
samlet sett få store politiske 
endringer i de gjennomsnitgg tligett
holdningene i samfunnet. 

Ikke alle er like lett påvirke-
lige. Både til høyre og til venstre
i politikken er det grupper av
ideologisk orienterte personer
som er immune overfor påvirk-
ninger fra andre utenfor egen
gruppe. Et eksempel er
markedsfundamentalister og
virkemiddelradikalere. Noen er
militante og ekstreme, andre er
bare sta. De utgjør gg en mer eller
mindre kontinuerlig påvirkning
som kan utløse politiske mote-
retninger. rr De fungerer som
påvirkningsagenter som folk

kan trekkes mot når situasjonen
innbyr til det.

Ideologiene deres er enkle og
elegante. De fremstår nærmest 
som rendyrkede selvinnlysende
sanne prinsipper.r Ofte er de
bygget opp slik at de ikke lar seg
teste empirisk. Den perfekte
frikonkurranse og den perfekte
planøkonomi finnesff bare på
papiret og er derfor i seg selv
immun mot testing.

Det ligger heller ikke i
ide ologenes natur å komme
med motforestillinger.rr Både til
venstre og til høyre lover tvert tt
om ideologiene mer enn de kan
holde.

Dettet har betydning for
hvordan ideologisk motiverte
reformer kan virke. Slike 
reformer er som varige 
forbruksgoder: De kan være
fristende å anskaffe,ff men gir
ikke alltid varige gleder i tråd

med de overdrevne forvent-
ninger og løfter. Når folk etter-tt
hvert oppdager dette, tt blir de
skuffet.ff Da snur de politiske 
tendensene. Ofte kan det skje
umerkelig til å begynne med.
Men siden holdningsendringer
tenderer til å smittet fra den ene
til den andre i en selvforster-
kende prosess, kan vi få en ny
bølgebevegelse i den motsattaa e 
retningen. 

Mekanismene jeg har antydet 
her,rr kan kanskje forklare poli-
tiske bølgebevegelser,rr som
venstre- og høyrebølger, rr som
endringer fra reformiver til
reformskepsis i noen land i 
Latin-Amerika, a som endringer
fra velferdsoptimisme til
velferdspessimisme i Europa og
skiftninger i holdningene til
marked og regulering.

Selvsagt bølger ikke verdiene
frem og tilbake helt uten rot i
virkelige problemer og erfa-
ringer.r Krisen KK i Europa er en
realitet, og noen av presiden-
tene i Latin-Amerika aa har åpen-
bare autoritære tendenser. r Men 
dersom holdningene har sin
egen dynamikk, kan økono-
miske endringer gi forsterkede
utslag i politikken, noe som
igjengg gir økt ustabilitet i økono-
mien.

� KalleKK Moene, MM professor ved 
Økonomisk institutt, 
UniverUU sitetet rr i Oslo
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De fleste av oss
har et nokså

grunnleggende
psykologisk behov for
å være lik folk vi liker.
Følgelig justerer vi
våre politiske hold-
ninger i retning av
holdningene hos dem
vi respekterer

Politiii sk smitte

På fløyene finner vi de få, stabeisene, immune mot påviåå rkning.
Mellom dem ligger majoaa riteten, langtfra upåvirkelig. Der kan små 
holdningsendringer hos den enkelte gi store politiske utslag.

MED EGNE ORD
KALLE MOENE

HØYREBØLGE. ValgetVV av den konservative og styrtrike Sebastian Pinera til president i Chile er ett eksempel på 
høyrevridningen i Latin-Amerika. Foto: Marco Ugarte/AP Photo/Scanpix

� Alt stoff som le ve res til Dagens 
Næringsliv, må produ se res i 
henhold til Vær Varsom-plaka ten.
� Dagens Næ rings liv betin ger
seg retten til å lagre og utgi alt

stoff i avi sen i elek tronisk form, 
også gjen nom sam ar beids part nere.
� Re daksjo nen forbe holder seg ret-
ten til å forkorte inn send te manu-
skrip ter.
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