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Det som trengs for å bringe
et land fra barbari til
rikdom er fred, et over-

siktlig skattesystem og en rett-
ferdig statsadministrasjon, sa 
Adam Smith. Mange land har
ingen av delene. Like fullt er det
lite påaktet at ikke alt blir
mindre lønnsomt på grunn av 
konflikt og vanstyre.

Noen ressurser og muligheter
kan tvert om bli spesielt lønn-
somme i fattige land når de har
ufred og dårlige institusjoner.
Det er derfor noen av konflikt-
landene så lett tiltrekker seg
problematiske grupper.

En av gruppene består av 
økonomiske kriminelle som
driver med illegale aktiviteter,
gjerne knyttet til narkotika. Den
illegale økonomien trenger en
slags mafialedere for å skape
orden i den lokale underverden.
Lokale militsledere og krigs-
herrer tar oppgaven. De
beskytter ulovligheter, sørger
for at avtaler blir håndhevet,
løser lokale tvister – alt mot en
klekkelig betaling.

En annen gruppe består av 
politiske og religiøse ekstre-
mister. De trenger et område
som kan brukes til militær
trening og hvor de kan fiske i
rørt vann for å rekruttere nye
medlemmer – og hvor de kan
delta i den lønnsomme illegale
økonomien for å finansiere sin
virksomhet. 

I noen tilfeller smelter de to
gruppene sammen. Det har
skjedd i Afghanistan. Det skjer i
dagens Mali, som har utviklet
seg til å bli det viktigste transitt-
området for kokainsmuglingen
fra Colombia til Europa. I løpet
av et år går det et sted mellom
førti og seksti tonn kokain via 
Mali til de europeiske marke-
dene. Profitten er høy.

Sammensmeltingen mellom de
to gruppene viser seg blant annet
i lønnsnivået som nye rekrutter

til de islamske opprørsstyrkene
kan bli tilbudt. En ung mann kan
tjene 900 amerikanske dollar per
måned i jihads tjeneste. Til
sammenligning har Mali en årlig
nasjonalinntekt per innbygger på 
litt over 1000 dollar i året.

Økte ulovlige inntekter kan 
åpenbart gi mer konflikt. Et klart
eksempel er Colombia. Økono-
mene Angrist og Kugler har
påvist hvordan høyere kokain-
priser på verdensmarkedet gir
klart flere voldelige trefninger
mellom opprørere og myndig-
heter akkurat i de områdene der
kokainproduksjonen øker mest.

Men mer konflikt kan også gi 
økte ulovlige inntekter. Et
eksempel er Afghanistan. Jo
Thori Lind, Fredrik Willumsen
og jeg har vist hvordan volde-
lige trefninger mellom ISAF-
styrkene og lokale militser er
etterfulgt av en klar økning i
opiumproduksjonen i akkurat
disse konfliktområdene.

I Mali innebærer fragmente-
ringen av landet og mangelen
på sentral kontroll at det er
mulig å drive med den storstilte
smuglingen. Sammenhengen
mellom illegal økonomisk akti-
vitet og voldelig konflikt kan
likevel gå begge veier, også her.

Generelt virker konfliktland
som en magnet på illegal 
økonomisk virksomhet. Og 
illegal økonomisk aktivitet 
finansierer opprørere som 
FARC i Colombia, Taliban i 
Afghanistan, og nå militante Al 
Queda grupper i nordre Mali. 

Alt dette har en viss relevans
når Statoil etterhvert går 
gjennom sin internasjonale 
virksomhet etter de tragiske 
hendelsene i Algerie. Jeg tenker 
ikke bare på at deler av Statoils 
virksomhet er lokalisert nær 
konfliktområder med betydelig 
krigsrisiko og terrorfare. Olje- 
og gassutvinningen kan i seg 
selv øke konfliktene i områder 
med svake statsadministra-
sjoner. Inntektene fra naturr
surser kan også tiltrekke seg 
illegale virksomheter og 
ekstreme bevegelser.  

Deler av Statoils virk-
somhet foregår i land med 
svake demokratiske institu-
sjoner. Av de 30 landene der 
selskapet er tilstede, er minst
halvparten svake demokratie
eller direkte udemokratiske 
regimer. Olje- og gassinntek-
tene kan friste til innflytelses
konkurranse mellom grupper 
og i verste fall til nye opprør i 
slike regimer. 

Betydelige naturressurser
innebærer dessuten at myndig-
hetene i landet kan skaffe sine 
inntekter uten å skattlegge 
innbyggerne direkte. Av den 
grunn er ikke regjeringene like 
avhengige av å bli valgt av sine 
innbyggere, og inntektene fra 
olje og gass kan forsinke det poli-
tiske arbeidet for demokrati og 
en rettferdig statsadministrasjon. 

Olje- og gassforekomstene
kan også tømmes for raskt, før 
landene har etablert ordninger 
som fordeler inntektene på hele 

befolkningen.Det ville være trist
om den internasjonale utvin-
ningen av olje og gass, som
Statoil er med på, ikke bidrar til
å bringe de aktuelle landene fra 
barbari til rikdom fordi utvin-
ningen hverken skaper fred, et
oversiktlig skattesystem eller en
rettferdig statsadministrasjon
– som Adam Smith var så 
opptatt av.

 Kalle Moene er professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo

DEBATT 3

LEST
SIDEN
SIST

Fra barbari til rikdom

Konfliktland fungerer som en magnet på illegal økonomisk
virksomhet. Statoil og andre oljeselskaper kan ikke forhindre det 
– virksomheten kan tvert imot forsterke konfliktene.
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Nationen har samme forhold til
debatten om rovdyr som Italias 
Berlusconi har til lettkledde 
småjenter: Det er billig moro.
Miljøpartiets førstekandidat i 
Oslo, Rasmus Hansson, 
trekker paralleller i Nationen.

Poenget er at vi trenger ikke en 
reporter til å rapportere lenger. 
Vi sjekker på nettet. 
Redaktør Jan Thoresen i 
Klikk.no forsvarer Aften-
posten, som skal ansatte en 
reisereporter som ikke skal 
reise, melder Journalisten.no.

Berøvet vår makt og våre 
penger – men ennå ikke vår 
stolthet og restene av en aristo-
kratisk selvironi – søker vi 
mental tilflukt i meterlange 17.
mai-sløyfer, smertelig klar over
at livet er et annet sted.
Politisk redaktør Sjur Holsen i 
Bergens Tidende oppsum-
merer situasjonen for Bergen 
og bergenserne.

As the saying goes, I have big 
heels to fill.
John Kerry overtar som uten-
riksminister i USA som første 
mann på åtte år etter Hillary 
Clinton og Condoleezza Rice.

Med mange svette menn og 
utstyr som lukter, kan det nok 
være et sjokk å komme inn der. 
På VG Nett advarer ishockey-
spiller Steffen Thoresen mot 
herregarderoben.

Borten Moes høyre hånd slutter
Tittel i Dagsavisen avslører 
ikke hva statsrådens hånd 
slutter med.

Alt er relativt. Folk skal jo få 
kose seg. Men vi skal være

sste og bidra til at folk får
unn mat som mulig relativt
t.
kla-sjef Åge Korsvold 

ver folk en sunnere
verdag, men understreker 
verfor DN at alt er relativt.

Igår gikk Moes høyre hjer-
nehalvdel, Ivar Vigdenes, 
plutselig av som politisk 

giver.
savisens kommentator

Hege Ulstein plasserer Borten
Moes tap et annet sted, men
mener uansett at svekkelsen
ligger på høyresiden.

KRAGERØ: Politiet fikk ved
halv fire-tiden natt til mandag
melding om innbrudd på 
Sagodden kro. Politipatruljen
ble sendt til stedet, og foretok 
åstedsundersøkelse. Innbruddet
hadde skjedd ved at det var
brutt opp verandadør. Det var
stjålet noe tobakk.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

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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KOMPLISERT. Av de 30 landene der Statoil er tilstede, er minst halvparten svake demokratier eller direkte
udemokratiske regimer. Foto: AFP/ NTB Scanpix
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F
orsker Morten Seljeskog 

ved Sintef Energi mener at 

Marte Boro hos Riksanti-

kvaren har feiltolket en rapport 

om etterbrenner i eldre 

vedovner (DN 26. januar).

Sintef deltok ikke i det 

omtalte prosjektet, men Sintef 

NBL (Brannlaboratoriet som 

godkjenner alle nye ovnstyper i 

Norge) utførte tester av en 

installasjon av etterbrenner i en 

Jøtul 600 (eldre modell uten 

etterbrenner opprinnelig) på 

oppdrag fra produsent.

Med installert etterbrenner 

oppfylte den gamle ovnen miljø-

kravene som settes for helt nye 

ovner. Testene utføres på ulike 

effekter, ikke bare på optimal 

effekt, to tredjedels effekt, slik 

Seljeskog hevder.

At utslippene øker på lavere 

effekt (typisk når primærluften 

strupes), har vært kjent i 20 år 

og er årsaken til at totrinns 

forbrenning (inkludert etter-

brenner) ble utviklet.

Etterbrenneren fungerer i 

prinsippet som totrinns forbren-

ning i en ny ovn, der forvarmet 

luft blandes med uforbrente 

gasser som brenner disse ut og 

gir mer energi, betydelig mindre 

partikkelutslipp, mindre sot og 

bek i pipa (redusert fare for pipe-

brann) og bedre trekk.

At etterbrenneren «slukker» 

ved lav effekt, er en feil vinkling. 

I alle ovner handler det om 

balanse mellom primær- og 

sekundærluft, trekk i pipa samt 

dimensjonering av sekundær-

forbrenningen, enten den 

kommer fra totrinns forbren-

ningen i nye ovner eller fra 

etterbrenneren.

At etterbrenneren fungerte 

også på lav effekt, ble bekreftet 

gjennom Sintef NBLs testing og 

miljøgodkjenning av Jøtul 600. 

Prosjektet der 100 etterbren-

nere ble installert av Feierve-

senet i cirka 40 ulike ovnsmo-

deller, hadde som intensjon å 

teste produktet i en brukerun-

dersøkelse, ikke å måle miljøut-

slipp. Det lar seg ikke gjøre med 

tilstrekkelig nøyaktighet ute hos 

brukerne. Brukerundersøkelsen 

bekreftet imidlertid at brukerne 

var meget godt fornøyd med 

varmeavgivelse, trekkforhold, 

mindre aske i ovnene et cetera.

 Johan E. Hustad, professor, 

Energi og Prosessteknikk, 

NTNU

Gamle ovner gode nok

S
kal fellesskapet finansiere 

studier som fungerer som 

selvrealiseringsprosjekter 

for den enkelte fremfor å produ-

sere kompetanse fellesskapet 

virkelig har behov for?

Diskusjonen i DN om 

ungdommens utdanningsvalg 

er viktig.

Fylkeskommunene har som 

målsetning at minst 90 prosent 

av 15-åringene skal få oppfylt 

førstevalget sitt p
å videregå-

ende. Det er imidlertid ikke 

samsvar mellom ungdommens 

ønsker og mulighetene deres på 

arbeidsmarkedet senere i livet. 

Vi vet at vi trenger flere med 

fagbrev. Og vi kjenner strykpro-

senten for dem som tar 

allmennfaglig påbygning det 

siste året på videregående, i 

stedet for å fullføre den påbe-

gynte yrkesutdanningen. 

kevel l
Likevel lot vi i foot vi i forrige skoleår 

erer
r få denne
r få denne

muligheten, fordi de selv ønsket 

det. 47 prosent av dem strøk.

Hele 6000 ungdommer 

brukte ifjor opp retten til vide-

regående opplæring uten å få 

hverken fagbrev eller studie-

kompetanse. 

Skal 15-åringer bestemme 

hvilken kompetanse som skal 

være tilgjengelig for morgenda-

gens arbeidsliv?

Og ikke bare 15-åringer. 

Universiteter og høyskoler 

konkurrerer om å tiltrekke seg 

studenter ved å lage spennende 

og attraktive studietilbud, 

gjerne på eksotiske steder som 

Bali, uten at studiestedet har 

relevans for faget og uten at 

innholdet i studiet er basert på 

arbeidslivets etterspørsel etter 

kompetanse. 

Kan vi vurdere om det kan 

brukes andre mekanismer for å 

regulere studentenes ønsker når 

skole- og studieplasser 

etableres? Skal vi premiere 

ungdom som tar utdanninger 

som er etterspurt, ved for 

eksempel å konvertere mer av 

studielånet deres til sti
pend når 

de har fullført utdanningen? Er 

det mulig å tenke seg en ster-

kere nasjonal regulering eller 

dimensjonering av antall skole- 

og studieplasser?

Vi må ta diskusjonen selv om 

den er vanskelig og følsom.

Bente Søgaard
Bente Søgaard giv YS

dgiver i YS

Lyst eller behov?

FEIL VINK-

LING. At etter-

brenneren 

«slukker» ved 

lav effekt, er en 

feil vinkling,

skriver Johan 

E. Hustad

ARBEIDSLIV. 

Skal 15-åringer 

bestemme hvil-

ken kompetanse 

som skal være 

tilgjengelig for 

morgendagens 

arbeidsliv, skri-

ver Søgaard.

ARTIKKEL-

FORFATTEREN. 

Erling O.

Lyngtveit.

INNLEGG

Klima

INNLEGG

Utdannelse

Ti prosent av de ansatte står 

for over 80 prosent av sykefraværet. 

Da er det ikke rart at forebyggende 

tiltak på jobben ikke virker.

Tiltak som 

bommer

T
iltak som settes i gang for 

å redusere sykefravær på 

arbeidsplassen, klarer 

t ikke å redusere 

jennom-

e 

kan 

g for 

de 

når 

der 

de 

r ikke 

n av 

ret ned, 

m 

på

arbeidsplassen var det noen få 

tiltak som hadde dokumentert 

effekt. Mest aktuelt for norske 

forhold var kognitive tilnær-

inger, det vil si tilt
ak hvor 

er med den enkeltes 

andlingsmønstre og 

mme frem til 

på problemene de 

mpel på en type tiltak 

effekt på sykefravær 

t aktivitet, hvor man 

til litt e
tter litt å 

i gang med sine vanlige 

ter igjen. Man starter 

g øker på etterhvert som

stager ser at de mestrer 

eten. 

gnitiv adferdsterapi for 

te i «faresonen» for å bli 

meldt viste også effekt på 

fravær. Her arbeidet en 

peut med den enkeltes 

ordringer på jobben. Denne 

en tiltak ser ut til å ha blitt 

er populær i de senere år, 

ens trening synes å tape 

rreng, ihvertfall i forsknings-

tteraturen.

Så hva skal arbeidsgiver 

gjøre? 

Det er liten sjanse for å redu-
å 

sere sykefraværet ved å satse på 

tiltak for å bedre helsen hos 
or

hele arbeidsstokken, viser for
d-

kningen. Tiltak som er skred-
yt

dersydd for gruppen med høyt 

fravær kan være en vei å gå, 

men da trenger vi mer fors-

kning for å få vite noe om hvem 

som er i denne gruppen for å 

utvikle tiltakene de har bruk 

for. 
ids

Vi vet at utstøting fra arbeids

livet har negative helsekonse-

kvenser for den som skyves ut. 

Dermed blir det å holde alle – 

ikke bare nesten alle – i jobb så 

langt som mulig et mål partene 

i arbeidslivet og helsevesenet 

bør kunne enes om slik at vi får 

iv.

et reelt inkluderende arbeidsliv.

 Torill Helene Tveito og 

Magnus Odéen, forskere ved 

Kysthospitalet i Stavern, Syke-

huset i Vestfold HF og Uni Helse, 

Research

FORSKNING VISER AT...

TORILL HELENE TVEITO

MAGNUS ODÉEN

Å omtale forsvarere som «hvitsnippadvokater» 

viser en forbausende mangel på innsikt i forsvarerens 

rolle, skriver Erling O. Lyngtveit, partner i 

Advokatfirmaet Hjort DA.

«Hvitsnippadvokat

A
dvokat Jon Wessel-Aas, 

AAØkokrim-sjef Trond Eirik 

AASchea og professor Petter AA
Gottschalk har de siste dagene 

utvekslet meninger om Øko -

krims forhold til rettssikkerhet 

og objektivitet. Gottschalks 

inserat 5. februar tilkjennegir 

sviktende kunnskaper om 

forsvarsadvokaters oppgaver.

Forsvarerens oppgave er å 

være rådgiver og talsmann for 

sin klient. Siktemålet for alt 

forsvarerarbeid er – og skal 

være – å oppnå resultater til 

klientens beste, og da helt 

uavhengig av hva allmennheten 

eller andre måtte ønske. Forsva-

reren har det som kalles subjek-

tivitetsplikt.

Sentralt blant forsvarers 

oppgaver er å påse at offentlig 

myndighet opptrer objektivt og 

i tråd med lovbestemte og 

domstolspålagte plikter. Kort 

sagt: våke aktivt over sin klients 

krav på fair behandling og retts-

sikkerhet. 

Innsats fra kvalifiserte og

aktive advokater bidrar tidvis 

avgjørende til å forhindre over-

grep og feilaktige domfellelser. 

Verdien av slik bistand er ikke 

minst viktig der faktum og jus 

beveger seg utenfor den mer 

hverdagslig pregede strafferett.

Advokaten har – både etter 

norsk rett og innenfor hele den 

vestlige kulturkrets – krav på 

ikke å bli identifisert med sin 

klient eller med dennes 

meninger eller handlinger. 

Måten Gottschalk i sitt in
nlegg 

omtaler «hvitsnippadvokater» 

på, målbærer en forbausende 

mangel på innsikt i forsvarerens 

rolle. 

Bedre blir det ikke av at han 

nærmest kritiserer forsvarere 

som ivaretar sine klienters 

interesser – og i samme ånde-

skal 

drag navngir personer som skal 

onet straff på Bastøy. At 

ha sonet straff på Bastøy. At 

hans beskrivelse av forho

ved Bastøy fengsel også v

manglende faktiske kunn

om norske fengsler, kom

terer bildet.

Gottschalk har rett n

peker på at den som se

betale for advokatbista

bedre tilgang til rettss

og fordeler i rettspros

den som ikke er like 

Lovgivningen operer

rammer for når den

kunne få dekket jur

bistand av det offen

som faller utenfor 

dekningsmulighet

ikke kan betale – 

mer utsatt for å f

rettssikkerhet kr

Dette har imid

synbar plass i di

rundt Økokrim

forhold til indi

sikkerhet.

Wessel-Aas 

søkelys på en

ling: påtalem

av tvangsmid

rettssikkerh

koblet ut. M

rettsadvoka

bruk av tvangsmidler i ette

har vist seg å bær misbrukets
e misbrukets

INNLEGG

Økonomisk 

kriminalitet

FORSKNINGEN

Hvem: Odéen et al.

Hva: «Systematic review of active 

workplace interventions to reduce

sickness absence»

Hvor: Occ Med 2013;63:7-16.

Hvem: Tveito et al.

Hva: «Room for everyone in wor-
– 

king life? 10 % of the employees – 

82 % of the sickness leave»

Hvor: Norsk Epidemiologi 

2002;12:63-8.
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Jus

 JUS. – Forsvarerens 

oppgave er å være rådgiver og 

talsmann for sin klient. Sikte-

målet for alt forsvarerarbeid er 

– og skal være – å oppnå 

resultater til klientens beste, 

skriver artikkelforfatteren. 

Illustrasjonsfoto: 

Berit Roald / NTB Scanpix
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