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Vi har sett det før, i Frank-VVrike, i England og nå iVVSverige. Brennende biler iVV
nattemørket. De voldsomme
opptøyene har sjokkert mange.
Det gjelder også opprøret mot
innstramningspolitikken i EU.
Er det vi ser handlinger uten mål
og mening, slik mange påstår,
eller er det system i galskapen?

Alle aksjonene har sine spesi-
elle grunner, men de har likevel
felles trekk. Aksjonistene er 
frustrerte. De ser ut til å mangle
egne innflytelseskanaler. De har
mistet jobben eller har aldri fått
noen. Uten jobb kan de for
eksempel ikke streike. Protes-
tene deres må derfor ta andre
former, som kollektiv forhand-
ling gjennom opprør.

Noen synes å tro at det ikke er
noe å forhandle om og at vold-
somme protestaksjoner aldri
lønner seg for gruppen som
utfører dem. 

Aksjonene til maskinknuserne
i England under den industrielle
revolusjonen ble for eksempel
betraktet som et utslag av blindt
raseri, rettet mot maskinene i
stedet for kapitalistene. Men
maskinknuserne utgjorde etter-
hvert en organisert bevegelse,
godt hjulpet av mytene om
general Ludd, maskinknusernes
Robin Hood. De handlet strate-
gisk. De truet de små produsen-
tene, men angrep de store. De
ødela maskiner eller brant vare-
lagre, alt etter hva som hadde
størst effekt.

I mange tilfeller oppnådde de
viktige konsesjoner i form av 
avtaler om lønn og arbeidsfor-
hold lenge før fagorganisering
var aktuelt i tekstilindustrien.

Ifølge den kjente engelske
økonomen, David Ricardo, var
maskinknusernes uttalte inter-
esser i tråd med de beste prinsip-
pene i politisk økonomi. Noe
lignende kan også gjelde i dag.
Myndighetene i Sør-Europa 
modererer politikken når de
møter opprør; sosiale tiltak ser
ut til å være på vei til Husby og
andre drabantbyer nær Stock-
holm.  

Alle kollektive handlinger 

innebærer imidlertid gratispas-
sasjerproblemer. Hvordan over-
vinnes de? 

Frustrasjonen ser ut til å 
skape sin egen individuelle
belønning. De som opplever at
de må bære byrdene av andres
diskriminering, feil eller
grådighet, ønsker å slå tilbake.
De gjengjelder ondt med ondt
selv om de ikke oppnår egne 
materielle fordeler av det, og
selv om det den enkelte får av 
de mulige kollektive gevinstene 
ikke avhenger av om vedkom-
mende har deltatt i aksjonene
eller ikke. 

Ytre påvirkninger virker
gjennom indre rettferdighets-
oppfatninger. En urett mot en
klart definert gruppe ser ut til å 
motivere mest.  

Noe av frustrasjonen skyldes
et økende gap mellom ambi-
sjoner og muligheter. Mange
lurer derfor på hvorfor opprøret 
kommer i Sverige, som er likere
og rikere enn de aller fleste
land. Sverige har mye høyere 
sosial mobilitet enn England og
USA. For eksempel er mobili-
teten fra bunn til topp mer enn
50 prosent høyere i Sverige enn
i USA.

Men her er det lett å tenke
feil. Kanskje mer begrensede
muligheter er spesielt frustre-
rende i land med stor likhet?

Grunnen kan være at vi har så 
høy sosial mobilitet i utgangs-

punktet, og at alle venter at det
skal fortsette.

Paradoksalt nok kan Sverige
og de andre nordiske landene
være spesielt utsatt fordi selv de
minste sosiale forverringer blir
så lett lagt merke til når
forskjellene er små i utgangs-
punktet, og fordi enhver
fattigdom føles urimelig når
landene er så rike.

Slike mekanismer øker i
betydning når forskjellene tiltar
og arbeidsløsheten går opp, som
i dagens Sverige. Økende
ulikhet betyr at klassereisene
blir lengre og tyngre. Den
sosiale mobiliteten bremses av 
større forskjeller og færre
muligheter. Da skal det lite til
før frustrasjonene øker. Polari-
seringen i inntektsfordelingen
øker gapet mellom ambisjoner
og muligheter ytterligere.

I denne sammenhengen blir 
økte skolepenger en spesiell
trusel. I flere land, som England
og USA, øker studieavgiftene
dramatisk. Unge uten formu
kan ikke skaffe seg utdannin
like lett som før. De som
likevel klarer det, ender
opp med stor gjeld. For å 
betjene gjelden trengs det
en betydelig inntektspremie
av å fullføre utdanningen. Da
får vi igjen større ulikhet.

Tilløpene til opprør som vi
ser i mange land, henger
sammen med den alvorlige
ulikhetskrisen i verden. Økende

forskjeller gir mindre sosial
mobilitet. Vi fjerner oss ytterli-
gere fra målet om at alle skal ha 
like muligheter.

I kjemien kan som kjent stof-
fene fremstå i tilstander og
bindinger som kan gi en kraftig
trykkbølge, en voldsom frigjø-
ring av energi – en eksplosjon.
Økonomisk ulikhet har sin egen
sosiale kjemi. Den viser seg i
hvordan økonomiske forskjeller
oppstår, hvordan forskjellene
kan reproduseres i utvidet skala 
og hvordan folk reagerer på 
dem.

Økende ulikhet kan skape 
krise, ustabilitet – og sosial
eksplosjon. 

 Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo
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Kanskje mer 
begrensede 

muligheter er spesielt
frustrerende i land
med stor likhet?

Eksplosjonsfare
Ulikhetens kjemi gir voldsomme reaksjoner både i Sør-Europa og i

Sverige. 
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OPPRØR. En bil står i brann ved Engelbrecksvegen i Jakobsberg nordvest for Stockholm sentrum. Brann-
mannskapene jobber med å slukke brannen. De voldsomme opptøyene har sjokkert mange. Det gjelder også
opprøret mot innstramningspolitikken i EU. Foto: Thomas T. Kleiven

VKM er bekymret for at skog-
skadegjørere som kan følge med
importert flis vil trives og dermed
kunne etablere seg i Norge.
Vitenskapskomiteen for
mat trygghet (VKM) melder på 
sin nettside at den er bekymret 
for import av nordamerikansk 
flis, og det hjelper ikke at 
flisen ikke skal spises.

Må man ha med seg lydanlegg, 
må de være av den gammel-
dagse og tidsriktige sorten –
helst med kassettspiller, ikke
store ghettoblastere.
Arrangørene av Vømmølfesti-
valen i Nord-Trøndelag setter
ned foten, melder Trønder-
Avisa.

Det var ingen av oss som ringte
til dykk.
Ny Frp-nestleder Ketil Solvik-
Olsen synes NRKs politiske 
reportere bør vente pent til
noen ringer dem før de 
bedriver kritisk og undersø-
kende journalistikk.

You mature, a troubled teen.
Your father dies besotted. Your
anger doesn’t. You teeter on the
brink of self-loathing, lusting
for the raw intensity of being
fully alive. Call it Munch’s
scream etched into your soul,
settling into the hard features of 
your face: its off-putting 
furrows.
Bokanmelder Arlice Davenport 
i Texas-avisen The Wichita 
Eagle har latt seg rive med av 
«Min kamp 2» av forfatter
«Karl Over Knausgaard».

Dette å drive Nav i dag er det
samme som å ha 429 koner.
Frps arbeidspolitiske tals-
mann Robert Eriksson teller
opp antall kommuner i landet 
og konkluderer med at det blir
veldig mange svigermødre,
ifølge Aftenposten.

Et badeland gjør ingen sommer.
Vålerenga-beboer og politisk 
redaktør Marie Simonsen i
Dagbladet ser ikke ut til å 
glede seg til det nye bade-
landet på Tøyen.

osablogger underslo for å 
ekke skattegjeld.
ittel i Finansavisen avslører at 
osabloggere ikke er de beste
r tips om slanking av skatten.

KRAGERØ: Festivalen «Sjela i
kjæra» på Tåtøy søker skjen-
kebevilling for arrangementet
i tidsrommet fra og med 8.
li til og med 13. juli. Det er
åtøy velforening som står bak 

festivalen, som blant annet skal
inneholde «Barnas dag», dans
med dansebandet Bengt
Henningz med tåtøyferierende 
Jon Almås (Nytt på nytt) som 
konferansier.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

Alt stoff som le ve res til Da gens
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N
orge har et godt helse-

vesen, men det er åpen-

NNbare forbedringsmulig-NN
heter. Vi har ikke bare behov for 

redusert byråkrati, men også en 

skikkelig systemkritisk gjen-

nomgang. 

De fleste husker kodetrik-

singen som ble avslørt for noen 

år siden. Den aktivitetsstyrte 

finansieringen ved sykehusene 

er innrettet slik at inntekten er 

høyest rett etter innleggelse, og 

nedskaleres, slik at den opphører 

etter et antall dager. Denne 

finansieringsformen bidrar til 

tidligere utskrivning enn om den 

aktivitetsstyrte finansieringen 

ikke var tidsbegrenset. 

Norge er blant de land i 

ha
Europa som har flest reinnleg-

gelser. Det er sannsynlig at 

finansieringssystemet er en del 

av årsaken. 

Et eksempel: «Erik» ble hjer-

teoperert på Feiring og hadde 

behov for rehabilitering etter 

operasjonen. Det ble søkt reha-

bilitering på Godthaab, som 

innvilget plass. Samme dag som 

overføring var avtalt, ble det fra 

Feirings lege gitt stoppordre. 

Erik måtte først overføres til 

lokalsykehuset i Lærdal.

Erik ble så sendt i taxi til 

Lærdal sykehus fra Feiring, for 
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går veggimellom i tv, ra
dio og 

på nett og handler om alt som 

ikke er viktig i sammenhengen.

Dette handler ikke om hvor-

vidt enkeltmennesker – vi kan 

gjerne si enkeltkvinner, for det 

er kvinner dette handler om – 

skal ha mulighet til å velge å 

arbeide deltid i en kortere eller 

lengre periode, av den ene eller 

nese

77 prosent av de an

mer enn halvparten som 

arbeider deltid. Innenfor pleie 

og omsorg er det mer enn tre av 

fire som arbeider deltid. Dette 

skjer altså i en sektor som 

skriker etter arbeidskraft, og 

der vi vet at behovet vil være 

enda mye større om ganske få 

år.år.
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kjempepro-

opper av fra 
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stilling?

re viktigste 
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m vi ikke gjør 

ganske raskt. I 

ner rundt om i 

et en kjempeinn-

sats for å få endret deltidskul-

turen. De får liten hjelp av 

medier og politikere som er mer 

opptatt av å markere uenighet 

enn av å finne løsninger.  

 Sigrun Vågeng, 

tre
administrerende direktør, KS
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KRITISK 

GJENNOM-

GANG.  

Åpenbare for-

bedringsmulig-

heter i helseve-

senet, skriver 

Arild Furuseth.
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Kinesiske handelsfolk åpner butikker i Nigeria og 

på Kapp Verde. Afrikanske mellommenn slår seg ned i 

Guangzhou. Enkeltmennesker og familienettverk står 

bak varehandelen mellom Kina og Afrika, ikke 

storbedrifter og myndigheter.

Menneskene 

bak varene

D
en enorme økningen i 

handel mellom Kina og 

Afrika er del av en større 

trend: Tyngdepunktet i verdens-

økonomien forskyves mot det 

globale sør. Andelen av verdens-

handelen som går mellom utvi-

klingsland ble nesten fordoblet 

fra år 2000 til 2010.

Mye av denne handelen 

foregår mellom uoversiktlige 

markeder med svake institu-

sjoner. Produksjon, transport, 

distribusjon og salg er i liten 

grad kontrollert av store, verti-

kalt integrerte selskaper. Isteden 

organiseres vareflyten av en 

rekke små aktører i alle ledd – 

enkeltpersoner med kontakter 

og kunnskap som gjør dem i 

stand til å navigere mellom 

formelle og uformelle systemer.

I en nylig publisert doktorav-

handling undersøker jeg 

hvordan strømmen av kinesiske 

varer til Afrika er avhengig av at 

et stort antall mobile enkelt-

aktører: kinesere i Afrika og 

afrikanere i Kina. Avhandlingen 

er basert på feltstudier i Kina og 

de vestafrikanske landene 

Nigeria og Kapp Verde.

Forskningen ble opprinnelig 

inspirert av en tilfeldig observa-

sjon på reiser til den lille øystaten 

Kapp Verde, der markedet for 

forbruksvarer ble revolusjonert 

av kinesere rundt årtusenskiftet. 

Innvandrerne åpnet butikker 

som solgte klær, husholdningsut-

styr og leker til en brøkdel av det 

slike varer tidligere kostet. 

Det verserte mange rykter om 

hvordan og hvorfor kinesiske 

butikkeiere plutselig fant veien 

til Kapp Verde. Et av dem var at 

butikkeierne var sendt dit av 

den kinesiske staten. Gjennom å 

kartlegge historien, eierskapet, 

og forretningsmodellen til de 

kinesiske butikkene, kunne min 

forskning avkrefte dette ryktet. 

Innvandrerne ble rekruttert 

gjennom familienettverk, uten 

bånd til kinesiske myndigheter.

Butikkeierne hentet ansatte i 

Kina, og de ansatte åpnet egne 

butikker så snart de hadde 

mulighet. Dette fortsatte lenge 

etter at den harde konkur-

ransen presset kinesernes 

profittmarginer ned.

Ved årtusenskiftet var det 

som oftest kinesere som var 

bindeleddet mellom afrikanske 

forbrukere og fabrikker i Kina. I 

dag er denne rollen i stor grad 

overtatt av afrikanske entrepre-

nører. Mange av dem har bosatt 

seg i byen Guangzhou, midt i 

det sørkinesiske produksjons-

landskapet. De kjenner 

markedet i hjemlandene godt 

og bestiller gjerne spesialprodu-

serte varer. Noen formidler 

innkjøpsoppdrag for afrikanske 

institusjoner og bedrifter. 

Fysisk tilstedeværelse er 

spesielt viktig der politi og  

rettsvesen ikke kan sikre at 

kontrakter blir håndhevet. Både 

på kinesisk og afrikansk side er 

det avgjørende å finne partnere 

man kan stole på. Tilliten bygges 

gjennom kontakt ansikt til ansikt, 

og forsterkes ved at man er del av 

de samme sosiale nettverkene.

De afrikanske innvandrerne i 

Kina driver uformelle penge-

overføringssystemer og tilbyr 

logistikktjenester som gjør det 

lettere å forsere tollbarrierer og 

importforbud. I tille
gg fungerer 

de som tolker og guider for 

tilreisende afrikanske handels-

menn- og kvinner. Slik bidrar 

innvandring til å øke eksporten

fra Kina til Afrika og å sikre 

kinesiske arbeidsplasser. 

Det er usikkert hvordan disse 

handelsmønstrene vil utvikle 

seg fremover. Kina har lenge 

hatt en åpen holdning til 

innvandring, men innfører nå 

lover som er mer like de euro-

peiske. Kinesere i Guangzhou 

klager allerede over tapte forret-

ningsmuligheter som følge av at 

afrikanere ikke får visum.

Det vil vise seg om også 

myndighetene i Kina etterhvert 

blir oppmerksomme på de tette 

sammenhengene mellom 

næringspolitikk og innvan-

dringspolitikk.

 Heidi Østbø Haugen, 

postdoktor ved Institutt for  

sosiologi og samfunnsgeografi, 

versitetet i Osl
UniveUniversitetet i Oslo

Afrikanske inn-

vandrere i Kina 

driver uformelle 

pengeoverførings-

systemer og logistikk-

tjenester som gjør det 

lettere å forsere  

tollbarrierer og 

importforbud

ØKNING I HANDEL. De afrikanske innvandrerne i Kina driver uformelle 

penge overføringssystemer og tilbyr logistikktjenester som gjør det 

lettere å forsere tollbarrierer og importforbud. Nigeriansk klesgrossist i 

Guangzhou, Kina. Foto: Jørgen Carling

«Erik» kjøres 30 mil tur/retur 

i drosje for én overnatting på lokal-

sykehuset. «Eva» kjøres jevnlig 20 

mil for en blodprøve. 

Finansieringssystemet for sykehu-

sene gir absurde utslag. Det går ut 

over pasientene – og budsjettene, 

skriver Arild Furuseth, administre-

rende direktør ved Godthaab.
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å overnatte der. Etter en blod-

prøve neste morgen, ble han i 

ny taxi overført til G
odthaab. 

Distansen Erik måtte transpor-

teres, utgjør nær 600 kilometer.

Hvorfor skjedde dette, hva 

kostet det økonomisk, hvilke 

belastninger ble Erik utsatt for 

og hvordan påvirket det Eriks 

helsetilstand?

Et eksempel til: «Eva» hadde 

gjennomgått transplantasjon av 

et organ og måtte jevnlig ta 

blodprøver for å følge opp 

hvordan kroppen forholdt seg til 

det nye organet. Dette skjedde 

ved at hun ble kjørt i drosje fra 

en rehabiliteringsinstitusjon til 

et sykehus 10 mil unna hvor det 

ble tatt en blodprøve, for så å bli 

returnert til re
habilitering.

Hvorfor ble ikke blodprøven 

tatt på institusjonen hun var 

innskrevet på? Var det kravet 

om registrering i sykehusets 

journal på grunn av behovet for 

nye DRG-poeng?

Drammen sykehus orienterte 

for en tid tilbake regionens 

rehabiliteringssentre om at det 

må redusere bruken av sentrene

må redusere bruken av sentrene

på grunn av et stort under-

skudd ved sykehusets polikli-

nikk. Underskuddet skal dekkes 

inn ved å overføre flere pasi-

enter til Kysthospitalet i Stavern 

– som også er et offentlig 

sykehus finansiert via DRG-

systemet. 

Ved at Drammen sykehus 

kjøpte plasser på et annet DRG-

finansiert sykehus, fikk 

Drammen sykehus en form for 

«kick-back», en «provisjon» i 

form av at noen av DRG-poen-

gene ble igjen i Drammen.

At prisen på Stavern var cirka 

fem ganger høyere enn på regio-

nens egne rehabiliteringssentre, 

hadde ingen innflytelse. 

Det var mye mediestøy om 

sykehotellet på Radiumhospi-

talet. Godthaab tilbød Radium-

hospitalet å leie ledig kapasitet 

på Godthaab for å dekke behovet 

for sykehotell en periode. Det ble 

dokumentert at tilbudet fra 

Godthaab var både billigere og 

bedre enn løsningen som ble 

valgt av Radiumhospitalet. 

Hvorfor ble ikke tilbudet fra 

Godthaab valg?

Jo, årsaken var at regningen 

for leie av hotell ikke ble betalt 

av Radiumhospitalet, men 

kunne overføres til pasientens 

lokalsykehus. Hvordan var pasi-

entens og samfunnsøkonomiens 

interesser ivaretatt her?

 Arild Furuseth, administre-

rende direktør ved Godthaab 
ær

Helse og Rehabilitering, Bærumum
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Hvem: Heidi Østbø Haugen (2013) 

Hva: «Changing markets from 

below. Trade and the movement of 

people between China and Africa». 

Hvor: Dissertation No. 382, 

Samfunnsvitenskapelig fakultet, 

Universitetet i Oslo.

Ubetalte regninger

S
tatssekretær Hilde 

Singsaas i Finansdepart

mentet kommenterte m

kronikk om OPS (Offentlig-

privat samarbeid), 23. mai. V

enige om at OPS har en høy

rente enn finansiering over

statsbudsjettet og i et bom

geprosjekt. Singsaas gripe

imidlertid fatt i setningen

høy rente også kan ses på

en forsikringspremie mo

nadsoverskridelser, og si

OPS-prosjekt lurer seg u

budsjettrammene, true

lingsregelen og sender

regningen til neste gen

I dag gjennomføres

veiprosjektene som b

prosjekter der staten

finansierer under ha

Jeg er enig med Singsaas i at 

utgiftene har samme effekt på 

realøkonomien selv om de føres 

«utenfor» budsjettet, og at 

kreative måter å bokføre utgif-

tene på ikke vil gi oss flere 

ressurser til disposisjon. Så 

lenge halvparten av verdien av 

sjektene føres 

d t

INNLEGG

Samferdsel

HALVPARTEN. 

I bompenge-

prosjekt er 

halvparten av 

kostnadene 

«utenfor» sta-

s budsjett, 
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Da Drammen  

sykehus kjøpte 

plasser på et annet 

DRG-finansiert syke-

hus, fikk Drammen 

sykehus en form for 

«kick-back»

FINANSIERINGSFORM.

Norge er blant de land i 

Europa som har flest reinn-

leggelser. Det er sannsynlig 

at finansieringssystemet er 

en del av årsaken, skriver 

artikkelforfatteren.  

Foto Mikaela Berg

Et sykt styringssystem 
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