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Woody Allen skal ha sagtWWat hver gang han lytterWWtil Wagner, får han enWW
sterk trang til å okkupere Polen.
Men sier du Pareto til en
økonom, tenker han ikke på 
fascistisk vold. Han tenker på 
situasjoner der ingen kan få det
bedre uten at andre får det
verre.

Få assosierer Pareto med den
italienske økonomen og sosio-
logen Vilfredo Pareto (1848-
1923) og hans aggressive skepsis
mot demokrati og allmenn
stemmerett; hans beundring av 
styrke, patriotisme og fysisk 
mot; hans forakt for intellektu-
elle og for kvinners rettigheter;
og hvordan alt dette har knyttet
hans navn til fascismen i Italia.
Argumentene hans kan igjen bli
brukt i den politiske agitasjonen
slik Mussolini gjorde på 1920-
tallet.

Pareto var opptatt av 
sammenhengene mellom
økonomi, politikk og sosiale
forhold i en tid da demokratiet
var på vikende front i Europa.
Liberalismen i Europa den
gangen virket sliten (med 
unntak av noen land i nord),
venstresiden var knust, den
ideologiske kampen skjedde 
innenfor høyresiden --- mellom
de autoritære, de tradisjonelle
konservative og de radikale
høyreekstremistene.

For eksempel fryktet general
Franco og den greske diktatoren
Metaxas de store massene av 
velgere og ønsket å snu klokken
tilbake til tiden før demokratiet
og stemmeretten. Mussolini og
Hitler, som sto i spissen for de
nye radikale høyrekreftene, kom
derimot til makten gjennom
valg og med en politisk agita-
sjon beregnet nettopp på de 
store folkemassene, noe som ga 
dem legitimitet til siden å 
avskaffe demokratiet.    

Paretos antidemokratiske
argumentasjon befinner seg et
sted mellom disse to retnin-
gene. Han framhever betyd-
ningen av tradisjon og nedar-
vede fordeler samtidig som han
glorifiserer militant ledelse over
massene. Hans synspunkter har
kanskje spesiell appell i tider
med sosial oppløsning og tilta-
kende konflikter. Til dem som

mener krisen i dag krever 
utvidet demokrati og kollektiv 
rasjonalitet, ville Pareto si at 
ingen av delene egentlig er 
mulig. 

Ethvert demokrati degenerer
til et fåmannsvelde av tyran-
niske autokrater, dominert av 
de militære i gamle dager, trolig 
av finansielle interesser i dag. 
En kommer derfor ikke utenom 
en form for ’oligarkiets jernlov’. 
Grunnlaget er de store forskjel-
lene på folk i evnen til å lede og 
å underordne seg andre. En 
gruppe er spesielt utvalgt for å 
lede og styre. Dette er den 
herskende elite. Den har biolo-
giske egenskaper som vanlige 
folk mangler – ifølge Pareto. 

Han mente derfor at den
herskende eliten ville ha 
makten uavhengig av demokra-
tiske institusjoner. Den opptrer 
bak scenen. Den består av indi-
vider som spiller en avgjørende 
rolle i den faktiske politikken og 
høster fordelene av den skjulte 
makten. Vanlige folks adferd er 
derimot impulsiv og irrasjonell. 
Så, når reelt demokrati ikke er 
mulig, er det et stort behov for 
sterke ledere. 

Riktig nok mente Pareto at
den herskende elite ville sirku-
lere. Noen ganger kunne den 
bestå av det han kalte rente-
nister--- som gjerne var produk-
tive industriherrer, kapitaleiere 
og militære. Andre ganger 
kunne den bestå av mer upro-

duktive grupper (i dag gjerne
kalt ’rent seekers’) som han
kalte spekulanter. Rentenister
og spekulanter skal selvsagt
ikke oppfattes bokstavelig. Fo
eksempel er fagforeningene
med blant spekulantene.  

Det er slike argumenter 
som utgjør en viktig del av 
den politiske eller sosiologisk
økonomien til Pareto. De står
noen tilfeller i motsetning til
de tidligere økonomiske
teoriene hans. Selv mente ha
at de siste arbeidene sine var
viktigere enn hans rene økon
miske teorier.

Å framheve Paretos forbin-
delse med fascismen er kontro-
versielt. Han unnskyldes gjerne
selv om han ønsket det autori-
tære regimet velkommen i 1922,
og selv om Mussolini brukte
hans argumenter aktivt. Pareto
døde riktignok mindre enn ett
år etter at Mussolini kom til
makten og han gikk inn for en
mer liberalistisk økonomi enn
fascistene. Paretos foretrukne
kombinasjon av autoritær poli-
tikk og liberalistisk økonomi er
kanskje aller mest i slekt med
Pinochets politikk i Chile.

Uansett er det en fare å 
undervurdere den reaksjonære
slagkraften i argumentene til
Pareto. Som i mellomkrigstiden
er reaksjonen på dagens krise i
mange land preget av en kombi-
nasjon av politisk handlings-
lammelse og sosial uro som lett
baner vei for mer autoritære
partier og politikere. Faren

kommer ikke fra venstre slik 
mange kanskje liker å tro. Den
kommer fra høyre gjerne i en 
kombinasjon av frie markeds-
krefter og en autoritær udemo-
kratisk politikk.

Pareto har blitt kalt borger-
skapets Marx. Hvor godt det
passer kan diskuteres. Det er
uansett verdt å merke seg at de
som ivrer mest for å frigjøre
Pareto fra Mussolini ofte ikke
har betenkeligheter med å gi
Marx skylden for det autoritære
vanstyret i Sovjetunionen selv 
om Marx døde 34 år før den
russiske revolusjonen. I motset-
ning til Pareto, så imidlertid 
Marx på allmenn stemmerett
som en enorm mulighet for
makt og innflytelse for det store
flertallet i samfunnet.

 Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo
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Borgerskapets Marx
Vilfredo Pareto var økonomen som ville ha en liberalistisk økonomi

og en autoritær politikk.
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FOLKEFØRER. Vilfredo Paretos forbindelse med facismen i Italia under Benito Mussolini (bildet) er 
kontroversiell. Begge mente folket må styres av sterke ledere. Foto: Hulton Deutsch Collection Ltd/NTB Scanpix

Vi kan holde banken åpen i
rundt 18 måneder. Ved en full-
stendig krise vil den norske
staten komme inn slik de gjorde
sist.
Banksjef Arne Austreid i
Sparebank 1 SR Bank har
heldigvis noen å falle tilbake
på (DN).

Bilen hadde kappet en lykte-
stolpe som står ved parkeringen
på kulturhuset, noe som tyder
på hastighet.
Operasjonsleder Morten
Evensen ved politiet i Nord-
Trøndelag oppklarer (Verda-
lingen).

Det jeg husker best fra 90-tallet,
er at jeg ble lurt av en bruktbil-
selger fra Drammen.
Skuespiller Frøydis Armand
oppsummerer ironiens tiår i
Alt for damene.

Jeg kan godt tenke meg å lese
boken, den høres ut som en
«good read».
Kanskje finner man investor
Jens Ulltveit-Moe med
husmorpornoboken «Fifty 
Shades of Grey» på stranden i
sommer (VG).

finnes flere myter om heste-
er. En av dem er at hesten
en slags kjæreste for jenta,
t hun nærmest får et slags
isk forhold til dyret. Det 

mmer ikke med virkelig-
ten.
ykolog Træen knuser 
yter på NRK.no

Derfor får du billigere bilfor-
ikring enn søringene
det skyldes det gode 

lynnet? (Nordlys)

Ett år før valget i USA er det
allerede tøff tone mellom Mitt
Romney og Barack Obama.
Aftenposten utsetter USA-
valget til neste år, men kan
allerede nå fortelle at kandida-
tene er uenige.

Ifølge Daily Mail har det å vise
rumpen blitt en farsott blant
flere kjendiser i sommer.
Kultur- og utenriksnytt på 
Seher.no.

Matservering er ingen sikker
vinnar i Vindafjord.
Folk er mette i Ølen, skriver
Grannar. 

Bruden er pyntet og klar til å 
selges. 
Investor Rikard Storvestre vil
tvangsgifte bort Norske Skog.

KRAGERØ: Det har vært knyttet
stor spenning til hvordan den 
nye skoledagen blir for elevene
fra Tåtøy. Foreldre og foresatte 
har etterlyst informasjon om
praktisk gjennomføring av 
transport og skoledagen. Dette
har de nå fått.
KV–Kragerø Blad Vestmar

Alt stoff som le ve res til Da gens
Næ rings liv, må pro du se res i 
hen hold   til Vær Var som-pla ka ten.

Da gens Næ rings liv be tin ger
seg ret ten til å lag re og utgi alt 

stoff i avi sen i elek tro nisk form, 
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

E-post: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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En ny metode kan gjøre det lettere å forutse 

orkaner og annet ekstremvær, og følge retningen på dem.

n

Orkaner og prediksjon

O
rkaner, sykloner og 

tyfoner er værfenomener 

som forårsaker årlige 

skader for milliarder av dollar, 

og utgjør en stor fare for små og 

store lokalsamfunn over hele 

verden. Spesielt etter at Dagmar 

herjet på Vestkysten i vinteren 

2011 har også Norge blitt 

spesielt berørt av disse ekstreme 

værfenomenene. 

Behovet for bedre meteorolo-

giske prediksjonmodeller er 

derfor viktig, spesielt med 

økningen i ekstremværforhold. 

I forutsigelse av store lavtrykks-

systemer brukes det superraske 

datamaskiner som utfører tunge 

og komplekse beregninger av 

prediksjonsalgoritmer, basert 

på statistikk, numeriske data, 

og matematiske funksjoner. 

Metodene er imperativt avhen-

gige av satellittovervåkninger.

Hovedsvakheten med dagens 

metoder for forutsigelse av 

orkaner, er at den dynamiske 

oppførselen til disse enorme 

lavtrykkssystemene og 

retningen til disse værfenome-

nene ofte blir registrert for sent 

for evakueringsrutiner å være 

fullt ut effektive. Eksempler ses 

i historien til herjingene i USA, 

hvor orkanenes vending mot 

kysten kun har kunnet bli esti-

mert med en viss sannsynlighet, 

og snu i siste liten ved møte 

med kysten. 

I Fjordforsk i Sogn og Fjor-

dane har det blitt utarbeidet en 

teori publisert i journalen 

«Marine Science», som introdu-

serer nye aspekter for en bedre 

forutsigelse av oppførselen til 

store lavtrykk som orkaner.  

Den publiserte modellen er et 

hybridperspektiv på oppfør-

selen til orkansystemer basert 

på en blanding av kvantemeka-

nikk og klassisk fysikk, som er 

til stor forskjell fra dagens kate-

gorisering av store værfeno-

mener. I denne teorien presen-

teres det et introduktivt 

fundament som bygger på at 

deler av stormens dynamikk 

kan tolkes ut fra elektron-

orbital-systemer, også kjent fra 

«density functional theory» 

(DFT) i kvantekjemien. I kvan-

tekjemien er elektronorbitaler 

definert som områder i atom-

k-

strukturen som har en viss elek-

trontetthet, en gitt energi, og 

magnetiske og elektrostatiske 

egenskaper som omsider 
me

regjerer egenskapene til atome

og andre nabo-orbitaler.

I denne publiserte tilnær-

mingen relateres store værsys-

temer til entiteter som er 

sammensatt av flere lag hvis 
til

energi er drevet av tettheten til

fuktigheten og dens dynamisk

egenskaper. 

Med kvantemekanikkens 

hovedmetode, der elektron-

tettheten er direkte relatert med 

energien til en orbital, introdu-

seres det her kvantemekaniske 

prinsipper i betraktningen av d

store lavtrykkssystemene og 

deres komponenter. Disse prin-

sippene anvendes til å beregne 

tette fuktighetsregioner i orkaner 

ne 

som energiske enheter med egne 

d e

dynamiske egenskaper og med e

egen effekt på retningen til 

lavtrykkssystemet i sin helhet. 

Videre gir lag-inndelingen av 
n

lavtrykkssystemet meteorologen
en

muligheten til å velge mellom en

ell

grundig men treg beregning ell

en rask men mindre nøyaktig 

beregning av orkanenes retning. 

Metoden er designet for anven-

delse i superdatamaskiner til de 

ne.

store meteorologiske instituttene.

rb

Metoden kan gi en mulig forb

dret oppløsning og bedre foruts

gelse av «oppførselen» til store 

lavtrykkssystemer, og muligens 

en forbedret værmelding, og kan

nytte i beregninger av de årlige 

orkanene mot det amerikanske

kontinentet, sykloner i Australia

tyfoner i Japan og også store 

orkaner på Vestkysten av Norge. 

k

 Sergio Manzetti. Fjordforsk

Sogn og Fjordane

Metoden kan gi 

en mulig for-

bedret oppløsning og 

bedre forutsigelse av 

«oppførselen» til  

store lavtrykks-

systemer

Johnsen ignorerer utfordringene

L
ønnsveksten i Norge er i 

utakt, produktivitet må ha 

et spesielt fokus. Simensen 

og Holte fra McKinsey peker 

DN 7. august. på en helt sentral 

utfordring for Norge; at finans-

ministerens svar er å lene seg 

tilbake og si seg grunnleggende

fornøyd med situasjonen, er 

uforståelig.

«Så lenge vi har en sterkere 

produktivitetsvekst, kan vi 

forsvare at lønnsveksten i No

er høyere enn hos våre konk

renter». Det sa leder i Felles

bundet, Arve Bakke, i DN 12

oktober ifjor. 

Vi nordmenn lever nå tilde

vår råvarerikdom, men ve

skaping utover å hente ut

råvarer forutsetter intern

konkurransekraft. Da må

Bakkes utsagn stå sentralt. 

Finansministeren derimot 

somh

konkurranseutsatt n
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Motstand mot 

miljøtiltak fra Ap

I DN 14. august viser Kjetil 

Lund (Ap) at han ikke har 

forstått Venstres holdning 

til klima- og miljøavgifter. 

Som jeg skrev i mitt forrige 

innlegg, mener Venstre at 

drivstoff bør avgiftsbelegges 

ut fra sin reelle utslipps-

mengde. Regjeringen ønsker 

derimot å forskjellsbehandle 

drivstofftyper med samme 

utslipp, uten at jeg har klart å 

få tak i hvilke vurderinger 

som egentlig ligger til grunn i 

hvert enkelt tilfe
lle. 

At veibruksavgiften skal 

dekke «summen av byrder 

bilbruk påfører samfunnet» 

er et standpunkt det er lett å 

være enig i. Men det må også 

være mulig å gi tidsbegren

sede unntak for å gi nye, mer 

miljøvennlige alternativer 

mulighet til å etablere seg i 

markedet. Regjeringen velger 

gang på gang å la det eksiste-

rende regelverket veie tyngre 

enn praktiske hensyn, spesielt 

når det kommer til små og 

store klima- og miljøtiltak 

med beviselig, om enn 

begrenset, effekt. Det er den 

systematiske motstanden mot 

alle nye tiltak og ideer som 

gjør at Venstre ønsker regje-

ringsskifte i 2013. 

For å nå målet om at Norge 

skal bli et lavutslippssam-

funn, trenger vi en regjering 

som ser mulighetene, ikke 

begrensningene, i klimapoli-

tikken. 

 Ola Elvestuen (V), miljø- og 

samferdselsbyråd i Oslo
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ØNSKER NYE 

MILJØTILTAK. 

Miljø- og sam-

ferdselsbyråd i 

Oslo, Ola Elves-

tuen (V).

Det må bli enklere for 

ommen å ta riktige yrkes- og 

nningsvalg. Skole og lokalt 

dsliv må samarbeide tettere, 

ver John G. Bernander og 

run Vågeng.

Hjelp ungdommen å velge

H
vert år gjør over 60 000 

femtenåringer valg som 

er bestemmende for eget 

og karriere. Både næringsliv 

kommuner i Norge avhenger 

at de treffer gode beslut-

nger om videre skolegang. Og 

or å gjøre gode valg, trengs 

kunnskap; både om de ulike 

alternativene og om arbeids-

kraftsbehov lokalt, regionalt og 

nasjonalt. 

NHO og KS er opptatt av 

verdiskaping, robuste lokalsam-

funn og skoler med høy kvalitet, 

fordi næringsliv og kommuner 

er helt avhengige av hverandre: 

næringslivet avhenger av 

velfungerende velferdskom-

muner, og velferdskommuner 

avhenger av et velfungerende 

næringsliv. Derfor er vi også 

opptatt av å bidra til at våre 

femtenåringer har kunnskapen 

som skal til for å treffe riktige 

valg. 

Vi mener at denne kunn-

skapen best kan etableres 

gjennom et tett samarbeid 

mellom skole og lokalt 

arbeidsliv. Skoleeier og 

arbeidsliv i privat og offentlig 

sektor bør legge til rette for at 

ungdomsskoleelevene får 

komme ut på ulike arbeids-

plasser som en forberedelse til 

det valget de skal ta i tiende 

klasse. Vi ønsker å stimulere 

skoler og arbeidsliv i privat og 

kommunal sektor til å etablere 

gjensidig forpliktende partner-

skapsavtaler som sikrer at 

elevene får bedre kunnskap om 

potensielle valg.

De konkrete målene for 

samarbeidet er:

 Å gi elevene større innsikt i 

næringslivets og kommunens 

roller som verdiskapere og 

velferdsutviklere.

 Å bedre elevenes forutset-

ninger for å kunne ta riktige 

yrkes- og utdanningsvalg,

 Å bedre kvaliteten på skole-

utvikling, bedriftsutvikling og 

kommuneutvikling.

NHO og KS ønsker i denne 

forbindelse et samarbeid med 

skolene for å nå viktige mål som 

er nedfelt i den generelle delen 

av skolens egne læreplaner:

 «Lærerne skal virke sammen 

med foreldre, arbeidsliv og 

myndigheter, som utgjør 

vesentlige deler av skolens 
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Utdannelse

brede læringsmiljø.»

 «Elever og lærlinger skal få 

innsyn i variasjonen og bredden 

i vårt arbeidsliv, og de skal gis 

kunnskaper og ferdigheter for 

aktiv deltagelse i det». 

Å skape gode forbindelser 

mellom arbeidsliv og skole må 

fylles med konkrete handlinger, 

ikke bare ord.

Forskning viser at elevenes 

motivasjon for skolegang dess-

verre ofte avtar med økende 

alder, og ungdomstrinnet er 

spesielt utfordrende i så måte. 

En ny ungdomsskole med valg-

fagsalternativer vil gi flere 

muligheter for en mer mang-

foldig og motiverende skole-

gang. Like fullt er det kun 

gjennom å lage gode forbin-

delser mellom skole og 

arbeidsliv at mening med 

utdanning kan finne gjenklang 

i tenåringenes bevissthet. En 

mening som vil gjøre det 

lettere å takle en skolehverdag 

med mange krav og forvent-

ninger.

NHO og KS vil de to neste 

skoleårene invitere til regionale 

konferanser omkring disse 

problemstillingene både for 

ungdomstrinnet og for videre-

gående skole.

 John G. Bernander, adm.dir. i 

NHO og Sigrun Vågeng, adm.

dir. i kommunesektorens orga-

nisasjon KS

FOR TETTERE SAMARBEID. John 

G. Bernander og Sigrun Vågeng. 

AVGJØRENDE VALG. Ungdomsskoleelever må ta avgjørelser som vil 

være bestemmende for egen fremtid når de peiler seg inn mot videre 

skolegang. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix
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VISER AT...
SERGIO MANZETTI

SER MOT 

FREMTIDEN.

Sergio  

Manzetti.
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MOT MASSEN.
Vilfredo Pareto.


