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Årets utgave av FNs utvi-ÅÅklingsrapport, «HumanÅÅDevelopment Report –ÅÅ
The Rise of the South», ble
presentert i Oslo, torsdag 14.
mars.

Rapporten inneholder et vell
av nyttig informasjon og
analyse. Bildet er svært optimis-
tisk. Uten å blunke hevder
rapporten at vi aldri har sett
maken til positiv utvikling i Sør
– «en dramatisk ekspansjon av 
individuelle utfoldelsesmulig-
heter».

Hva er det som imponerer så 
mye?

Først og fremst er det
inntektsveksten. Mens de rike
landene i Nord stagnerer, går
landene i Sør fram. De produ-
serer nå halvparten av verdens
nasjonalprodukt, mot en tred-
jedel i 1990. Brasil, India og
Kina har tilsammen en like høy 
nasjonalinntekt som Canada,
Frankrike, Tyskland, og USA 
tilsammen.

Benytter en så linjalen for å 
trekke utviklingen videre (slik 
FN-rapporten gjør), kommer de
tre store utviklingslandene til å 
produsere 40 prosent av verdens
nasjonalprodukt i 2050.

Fattigdommen er på full fart
nedover, om fattigdomsgrensen
settes på det ekstremt lave ti
kroner dagen. Dessuten har
tilgangen på helsetjenester og
utdanning økt. Årsaken til den
positive utviklingen finner
FN-rapporten i en blanding av 
stat og marked, av sosialpolitikk,
globalisering og kapitalistisk 
dynamikk. Mange av landene i
Sør ledes nå av en aktiv utvi-
klingsstat.

Men bildet er for positivt. Den
lave fattigdomsgrensen og de
store inntektsøkningene gjør
det «billig» å redusere fattig-
dommen.

Rapporten ser ikke fattig-
dommen i lys av de økte mulig-
hetene for å avskaffe den. Det
gjør gnierindeksen som Jo Thori
Lind og jeg har laget. Den viser
hvor lett landet kunne ha kvittet
seg med ekstrem fattigdom. De
seks store utviklingslandene
som FN-rapporten roser ster-
kest,  Sør-Afrika, Kina, India og
Indonesia, er blant de ti mest
gjerrige landene i verden
rangert etter vår indeks. Bare
Brasil har en klar forbedring på 
dette området og landet er nå 
ute av topp 20 på gnierindeksen.

FN-rapportens indeks ble 
opprinnelig ble laget for å illus-
trere at utvikling ikke er det
samme som økonomisk vekst.
Likevel er endringene i indeksen
drevet av den økonomiske
veksten i de enkelte landene. De
andre indikatorene, levealder og
skolegang, endrer seg svært
langsomt.

Men selv om den rekordhøye
økonomiske veksten i Kina er
avgjørende for Kinas plassering
på FNs rangering, spiller
gammel politikk også en rolle.
Veksten blåses opp i indeksen
fordi Kina har en høyere leve-
alder enn andre land på samme
inntektsnivå, en levealder som
må tilskrives de omfattende
helsereformene på 1950- og -60
tallet, og ikke dagens helsepoli-
tikk.

Med unntak av Brasil har
inntektsulikheten økt spesielt

kraftig i de utviklingslandene 
som har størst framgang på 
FN-indeksen. Dette nevner 
rapporten og viser noen bereg-
ninger av tapte muligheter på 
grunn av større inntektsulikhet.
Men de voldsomme forskjellene
gjøres ikke til hovedsak.

Det er merkelig siden ulik-
heten i verden aldri vært større 
enn akkurat nå. De ti prosent
rikeste i verden tar nesten 60
prosent av verdens inntekter, 
mens de ti prosent fattigste
mottar bare litt over en halv 
prosent av disse inntektene.

Siden 1970 har verdens
inntekt blitt fordoblet. Det
meste av denne veksten har gått
til de få svært rike.

Andelen av jordens befolk-
ning som lever for mindre enn
20 kroner (to kjøpekraftsjus-
terte dollar) om dagen, har
derimot bare gått sakte nedover
i løpet av denne vekstperioden.

Økende ulikhet representerer
et alvorlig brudd på prinsippet
om at alle er likeverdige og
fortjener en sjanse til å søke det
gode liv.

Det er grunn til å framheve at
ulikheten er selve verdens-
krisen.

Forskjellene er så store at de
ikke kan vedvare. Folk forstå
ikke hverandre. Innslaget av 
felles interesser reduseres.
For store grupper vokser
gapet mellom rimelige
ambisjoner og realistiske 
muligheter.

Livet blir vanskeligere ford
hele den materielle fram-
gangen går til de få.

I denne situasjonen er det
kanskje et paradoks at likhet
har blitt det nye slagordet i 
utviklingsretorikken. FNs utvi-

klingsprogram har brukt slag-
ordet lenge. Men nå er også alle
andre for likhet. Ingen er mot.

Vi ser det overalt, i rapporter, 
utredninger og i det politiske
ordskiftet, hjemme og ute. Selv i
klubben til verdens rikeste og
mektigste, World Economic
Forum, ønsker deltakerne
mindre ulikhet, sier de. Men
ideologiske moteretninger
stikker sjelden dypt.

Nyorienteringen har skjedd 
for raskt. Den minner om ideo-
logisk kooptering.

Det er fint at FNs utviklings-
rapport feirer sosial og økono-
misk framgang. Men når
landene i Sør er i ferd med å ta 
av med en voldsom økning i
moderne produksjon, betyr
økende ulikhet en alvorlig
begrensning av den sosiale
framgangen. Det er som kjent
når forholdene blir litt bedre, at
de store massene innser hvor
utålelig forholdene egentlig er.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo
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Utålelig ulikhet

Fattigdommen avtar, men ulikhetene øker, særlig i de store utvi-
klingslandene. I sum er situasjonen utålelig for massene i mange av landene
med sterkest økonomisk vekst.
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FOR POSITIVT BILDE. FNs utviklingsrapport ser ikke fattigdommen i lys av de økte mulighetene for å
avskaffe den. Denne gutten leker på en søppeldynge i Mumbai i India. Foto:  Rafiq Maqbool, AP/NTB Scanpix

En utfordring med barnehage-
loven er at noe kan være et
lovbrudd, men at det egentlig 
ikke er et alvorlig forhold
Barnehageminister Kristin
Halvorsen (SV) ser stort på at 
to av tre barnehager bryter
loven, ifølge VG Nett.

Etter innvielsesfesten til Ole
Robert Reitan har mange fått
opp øynene for at det er mulig å 
få det veldig hyggelig i de gamle
villaområdene på Frogner.
Eiendomsmegler Odd Kalsnes
forklarer markedets meka-
nismer i Finansavisen.

Det går ikke an å bo i Lomme-
dalen og hete noe så aparte som
Tallulah.
Språkprofessor Finn-Erik 
Vinje forteller VG hvor
grensen går.

Minibaren må dekkes av den
enkelte.
Statsministerens kontor infor-
merer deltagerne på regjerin-
gens budsjettkonferanse på 
Thorbjørnrud.

Avgangspunktligheten innenfor
15 minutter er den offisielle
måten flyselskaper børsrappor-
terer punktlighet på. I 2012 var
vi ifølge denne statistikken for
avgangspunktlighet Norges
mest punktlige flyselskap.
Informasjonssjef Lasse
Sandaker-Nielsen i Norwe-
gian forteller Aftenposten at 
passasjerene egentlig ikke er
så opptatt av når de kommer
frem.

Det pussige er i så fall at Frp har
latt seg spise frivillig. Jeg tror 
landsmøtet vil protestere mot
en så ekstrem ansiktsløftning.
Sjefredaktør Arne Strand
greier ut om spising og kirurgi
i Dagsavisen.

Vi ser frem til å etablere oss i 
Nydalen, og jeg er svært fornøyd
med bygget slik det nå fremstår;
moderne, nøkternt men med 
god standard.
Toppsjef Auke Lont passer på 
å ta med «nøkternt» når han i
en pressemelding beskriver 
Statnetts nye glasshus. 

Samtidig som Nixon altså hadde
sine innvendinger til våpenlov-
givningen, viser opptakene
ifølge AP også at han forsvarte
meningsmannens rett til å eie

øpe våpen.
orisk nyhet på Dagbladet.
Nå kan heldigvis menings-
nnene bruke Twitter
eden.

RAGERØ: Et sikkert vårtegn 
r lyden fra grågjessene som 
ommer fra sør. Tidligere

denne uken ble en stor flokk 
observert over Bærøfjorden.
– 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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DN retter på lederplass 

14. mars bekymring 

NNfor fremtidige kost-N N
nader knyttet til godkjenning av 

dyre medikamenter. Det pekes 

på at livsforlengende medisiner 

utvikles i en rasende fart, og at 

dette vil skape en rekke dilem-

maer. 

Den samme bekymring ble 

også fremsatt av professor Ivar 

Sønbø Kristiansen på Dagsnytt 

18 onsdag. 

Foreløpig kan imidlertid både 

professoren og avisen ta dette 

med stor ro. Sammenlignet med 

andre land skiller Norge seg ut 

med et meget nøkternt forbruk 

av medisiner. 

Målt som and
Målt som andel av brutto 

nasjonalprodukt ligger Norge 

sammen Luxemburg lavest av 

alle OECD-land. Også i abso-

lutte utgifter per innbygger 

ligger vi godt under OECD-snitt. 

Veksten er heller ikke foruroli-

gende, de siste ti årene har 

utgiftene falt med 1,4 prosent. 

Vi ser altså så langt ingen 

tegn til at økte medisinkost-

nader utarmer helsebudsjettet.

Christian Grimsgaard, 

lege, Oslo
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OL-ringer uten ringvirkninger

O
slo by har nylig presentert 

planene for søknaden om 

å arrangere vinter-OL i 

2022. Arrangementet er fore-

løpig anslått å ha en total-

kostnad på 33 milliarder kroner. 

For å sukre pillen hevder initia-

tivtagerne at kostnadene til 

OL-arrangementet vil være 

investeringer som vil fremme by- 

og næringsutvikling, skape ring-

virkninger for hele landet og 

være bra for folkehelsen.

Tidligere arrangører av store 

idrettsbegivenheter har brukt 

tilsvarende argumenter og hatt 

lignende mål. På grunn av de 

store beløpene involvert er det 

gjennomført en rekke vitenska-

pelige studier for å kartlegge 

effektene av OL og tilsvarende 

store idrettsarrangementer. 

Resultatene av disse studiene 

er i store trekk entydige og 

nedslående lesning for forkjem-

perne for slike arrangementer. I 

det store og hele er de økono-

miske effektene ubetydelige 

eller ikke-eksisterende

Forskerne Kavetsos and 

Szymanski (2010) oppsummerer 

studiene av de økonomiske 

effektene slik: 

Utbygging av arenaer gir 

intet nettobidrag til økonomisk 

aktivitet.

Anlegg til slik
e store arrange-

menter er feildimensjonert for 

hensiktsmessig etterbruk – de 

etterlater uoppfylte løfter om å 

revitalisere økonomien.

Tilsvarende funn med hensyn 

til idrettsarenaer for store 

arrangementer er gjort av Idret-

tens Analyseinstitutt i 

Danmark.

Videre finner Kavetsos og 

Szymanski at 

Arrangementene ikke gir 

noen nettobidrag til turismen 

hverken mens de pågår eller 

etterpå, og 

Effekten på infrastruktur og 

byfornyelse er liten. 

Årsaken er at slike store 

arrangementer krever forflyt-

ning av store menneske-

mengder på kort tid over 

begrensede områder, mens 

byfornyelse krever investeringer 

i fasiliteter til dagligdags bruk 

fremfor til utstillin
gsbegiven-

heter, som jo et OL er.

Når de økonomiske effektene 

ikke blir oppfylt, har forskerne 

studert om hvorvidt slike arran-

gementer kan ha en effekt på 

nasjonens velvære og øke den 

nasjonale lykkefølelsen. Denne 

antagelsen har de undersøkt 

ved bruk av økonometriske 

analyser av europeeres 

tilfredshet med livet over en 

30-årsperiode og sammen-

hengen mellom livstilfredshet 

og prestasjonene til nasjonenes 

idrettsutøvere i sommer-OL og 

fotballmesterskap. Heller ikke 

på disse kriteriene er resulta-

tene oppløftende for tilhen-

gerne av slike arrangementer. 

Prestasjonene for landenes 

utøvere ga ingen effekter på den 

nasjonale lykkefølelsen. 

Derimot viste studien en liten, 

positiv effekt ved å være vert-

skapsland, men denne effekten 

var meget kortvarig.

Konklusjonen på forskningen 

innen idrettsøkonomi er at de 

påståtte effektene på et lands 

økonomi, infrastruktur, byutvik-

ling og nasjonalt velvære er 

svært små eller ikke-eksiste-

rende.

Harald Biong, siviløkonom, 

dr. oecon og Hans Mathias 

Thjømøe, siviløkonom, dr.

philos.

Ringvirkningene av et OL er 

ubetydelige eller ikke-eksisterende. 

Landenes innbyggere blir hverken 

rikere, lykkeligere eller sprekere. 

Ikke gir det flere turister heller. 

Prestasjonene 

for landenes ut-

øvere ga ingen effek-

ter på den nasjonale 

lykkefølelsen
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Hvem: Alm, Jens (2012), 

Hva: Word Stadium Index: Stadi-

ums built for major sporting events 

– bright future or future burdens? 

Hvor: Danish Institute for Spots 

Studies/Play the Game, Køben-

havn, ISBN 978-87-92120-72-2

Hvem: Kavetsos, Georgios and 

Stefan Szymanski (2010), 

Hva: «National well-being and in-

ternational sports events,» 

Hvor: Journal of Economic Psy-

chology, 31 (2), 158–171.

All grunn til å «speede» opp pensjonsbytte

I DN 8. mars kan vi lese 

hvordan bedriftene «speeder 

IIopp pensjonsbytte», og 

stadig omdanner fra ytelsesord-

ninger til innskuddsordninger i 

stor stil. F
inans Norge hevder at 

bedrifter som omdanner nå, får 

dårligere
dårligere sjonsonsjonsordninger 

enn om de venter til de nye 

reglene trer i kraft 1. j

reglene trer i kraft 1. januar 

2014 (eller mest sannsynlig mye 

senere). 

Sannheten er vel tvert imot at 

å omdanne til innskuddspen-

sjon nå, er ikke til hinder for å 

velge ett av de nye pensjonspro-

duktene eller øke innskuddene 

på innskuddsordningen senere. 

I mellomtiden øker kostnadene 

for ytelsesordningene kraftig 

som følge av lavt rentenivå, økt 

e
levealder og regnskapsføring. 

Bedrifter som venter med å 

avvikle ytelsesordningene vil 

dessuten med nye regler bli 

pålagt forpliktelser knyttet til 

den allerede opptjente 

pensjonskapitalen. At pensjons-

bransjen mener bedriftene skal 

vente, er helt naturlig. Hvis ytel-

sesordningene avvikles før nye 

regler er på plass, kan de ikke 

lenger sende regningen videre 

til bedriftene. 

Det er alltid noe å vente på i 

pensjonssammenheng, men 

akkurat nå er det beste rådet å 

komme seg ut av ytelsesordnin-

gene for å spare penger 

bedriften kan bruke til bedre 

pensjon senere. Med mindre de 

vil påta seg å finansiere de store 

livselskapene. 

Jon Haugan, markedsdi-

selskapet Silver

rektør i fripoliseselskapet Silver
INNLEGG

Pensjon
IKKE VENT. 

Bytt pensjons-

ordning, mener 

Jon Haugan i 

fripoliseselska-

pet Silver.

Ingen grunn til  

medikament-

INNLEGG

Helse

TA DET MED 

RO. Det brukes 

ikke for mye 

medisiner i 

Norge skriver 

Christan Grims-

gaard.

Det finnes flere måter å hindre mennesker i å 

prestere bedre. Å si at intelligens er nøkkelen til suksess, 

er en av dem. Det er heller treningsmengden som avgjør.

En effektiv  

læringsbrems

J
amie Escalante ved 

Garfield High School i den 

fattige bydelen i Los 

Angeles med de svakeste karak-

terer, utviklet skolen til at bare 

tre skoler i hele USA hadde flere 

elever som besto den avanserte 

nasjonale matematikktesten. 

Hvordan er slikt mulig?

Det er i hovedsak to meget 

effektive måter å hindre 

mennesker i å lære å prestere 

mye bedre på. 

Den ene er å lære dem at de 

er et resultat av omstendigheter 

utenfor deres kontroll, slik som 

økonomi, familiebakgrunn, og 

så videre. 

Den andre måten er den 

Espen Skorstad nevner i DN 2. 

mars under «Nerdenes hevn», 

der han sier at det er en kjent 

sak at intelligens gir det beste 

utgangspunkt for å predikere 

suksess. 

At resultater fra intelligens-

tester korrelerer høyt med 

akademiske ferdigheter, er 

ingen bombe, siden det i stor 

grad er akademiske ferdigheter 

som måles ved intelligenstester. 

Dersom man på denne 

bakgrunn fristes til å konklu-

dere at årsakene til suksess er 

en gitt mengde medfødt intel-

ligens har vi den andre effektive 

metoden for å hindre læring. 

amBenjamin Bloom, en av 

verdens mest innflytelsesrike 

skoleforskere, studerte inngå-

ende 120 personer som 

presterte fremragende innen 

blant annet kunst, idrett og 

forskning. 

Hans konklusjon var at det 

disse hadde felles var store 

treningsmengder. Før treningen 

begynte for alvor var det lite 

som skilte disse fra andre.

En av de mest anerkjente 

prestasjonsforskerne, K.A. 

Ericsson konkluderer med at 

hemmeligheten bak suksess 

uansett område er bevisst 

streben og at det tar minimum 

10.000 timer å utvikle eksper-

tise, ikke medfødt talent. 

Dr. Carol Dweck kan gjennom 

30 års forskning dokumentere 

at vår innstilling til eget talent 

avgjør om vi orker strebe lenge 

nok til å utvikle vårt talent. Hun 

skiller mellom et «growth 

mindset» og «fixed mindset». 

Med « fixed mindset» tror du 

medfødt talent i begrenset grad 

kan utvikles og at det ikke 

nytter å strebe. 

En konsekvens er å unngå 

høye mål utenfor egen komfort-

sone av frykt for å mislykkes, 

siden man frykter det beviser 

manglende talent.

Med «fixed mindset» utvikles 

et sterkt behov for å bli likt og 

bekreftet. Konkurranser og 

rangeringer er viktig for å få 

bekreftet at man er flinkere enn 

andre, ikke for å stimulere 

utvikling. 

Med «growth mindset» tror 

du alle er født med ulikt talent, 

men at det må trenes, som en 

muskel, gjennom bevisst 

streben. Hemmeligheten er å 

sette deg mål utenfor komfort-

sonen, der du vil mislykkes og 

må strebe for å lære, slik barn 

lærer seg å gå. De snakker slik: 

«Jeg fikk det til fordi jeg har 

strebet for å lære». Disse 

menneskene utvikler over tid en 

mestringsinnstilling og positiv 

forventning til at man vil lykkes 

med det meste hvis man lærer 

prinsippene for bevisst str
eben. 

Rosenthal (1968) med flere 

påviste betydningen av positive 

forventninger gjennom den 

såkalte Pygmalion-effekten.

Selgere, skoleelever eller 

andre med et «fixed mindset» 

presterer svakt hvis de har lært 

å tenke slik: «Jeg er svak i 

matte, og det var min far også, 

så hvorfor skal jeg strebe?». 

Deres tro på at medfødte 

evner er en begrensning gjør at 

de går i komfortfella. 

Betyr det at det at alle kan bli 

verdensmester gjennom riktig 

innstilling og bevisst str
eben?

Nei, men det betyr at ingen på 

forhånd kan si noe om hvor 

langt du kan nå hvis du utvikler 

et «growth mindset» og en 

positiv forventning og ikke 

møter mennesker med «fixed 

mindset» som begrenser din tro 

på egen utvikling.

 Jon Ivar Johansen, forfatter 

og leder for fagutvikling i Maze 

Feedback AS, og Ingunn 

Sandaker, professor, program-

direktør for masterstudiet 

Læring i komplekse systemer, 

Høgskole
Høgskolen i Oslo- og Akershus.

MÅ TRENES. Vil du oppnå suksess, må hjernen trenes, skriver artikkel-

forfatterne. Foto: Emmanuel Dunand, AFP/NTB Scanpix

Hemmeligheten 

er å sette deg 

mål utenfor komfort-

sonen, der du vil mis-

lykkes og må strebe 

for å lære

 UTEN EFFEKT. OL-ringer 

virker ikke – i hvert fall ikke 

som katalysator på de ring-

virkninger de fleste arran-

gørbyer snakker høyt om i 

forkant av lekene. Dette 

stanset likevel ikke London 

fra å arrangere OL i 2012. 

Foto: Johannes Eisele, AFP/ 

NTB Scanpix

Kontakt oss: Fersk forskning, 

oppsiktsvekkende funn, ny innsikt? 

DN inviterer forskere til å bidra i spalten 

«Forskning viser at ...» Ta kontakt på 

debatt@dn.no
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