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Det skjer ein eksplosjon når det 
gjeld mikroøl.
Det er egentlig ikke bryggeri
ulykker lokalmatsjef Eivind 
Haalien i Norgesgruppen 
snakker om i Nationen. 

Som kjent føler enhver god 
nordmann seg forpliktet til å 
bruke hele sin taxfreekvote.
Forbundsleder Trine Lise 
Sundnes i Handel og Kontor 
forklarer i Klassekampen at 
billig sprit på flyplassen er en 
del av den norske modellen. 

Dette tror jeg er klar tale.
Arbeiderpartileder Jonas Gahr 
Støre kommenterer seg selv på 
NRKs Politisk kvarter. 

Det er meiningslaust å byggje 
nye hønehus når det er alt for 
mykje egg i marknaden frå før.
Eggbonde Marianne Storhaug 
Strøm forklarer i Nationen at 
noen alt har lagt egget. 

Jeg synes Støre har inntatt flere 
feige standpunkter i det siste. 
Han har ikke klart å ha klare 
meninger verken i debatten om 
asyl- og innvandringspolitikk 
eller de andre aktuelle sakene. 
Det er feigt.
Frpleder Siv Jensen klarer i 
Dagbladet ikke å bestemme seg 
for om Jonas Gahr Støre er feig 
fordi han har standpunkter eller 
er feig fordi han ikke har klare 
meninger. 

Denne uken er det prisoppgang 
for både hodekål og gulrot.
Statens landbruksforvaltning 
rapporterer fra grønnsaks
markedet. 

Men først og fremst var det 
ikke tenkeren Støre vi fikk høre 
torsdag. Det var politikeren.
Aftenpostens kommentator 
Thomas Boe Hornburg skiller 
mellom tenkning og politikk. 

Svaret kan være ja, og svaret 
kan være nei.
Apleder Jonas Gahr Støre 
svarer på spørsmål fra DN om 
hvorvidt han som statsminister 
ville tatt imot Dalai Lama. 

KRAGERØ: Klokka 07.36 
mandag morgen fikk politi og 
brannvesen melding om en 
brann i en trebygning på 
Jøransberg i Kragerø sentrum. 
En drøy halvtime senere var 
brannen slukket.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

å måtte dele med dersom de 
krever demokrati.

Prinsippet er enkelt: Desto 
flere gjestearbeidere det er, jo 
større andel av oljeinntekten kan 
herskerne tilrane seg uten at det 
nødvendigvis blir opprør for mer 
demokrati. Innbyggerne er kort 
sagt kooptert. Vi kaller denne 
strategien «add and rule», for å få 
frem kontrasten til «divide and 
rule».

Hva er relevansen for land 
som Norge?

Først og fremst gir gulfstatene 
oss et skremmebilde av hva som 
kan skje i oljerike land dersom vi 
ikke gir alle innvandrere like 
rettigheter som andre innbyg-
gere. Faren for Norge er ikke 
innvandring i seg selv, men 
gjestearbeidere uten fulle 
rettigheter. Etter en tid kan våre 
privilegier relativt til dem hindre 
oss i å utvikle gode kollektive 
ordninger, fordi mange innbyg-
gere kan tape på å måtte dele 
med dem som vi passivt tillot å 
bli liggende etter.

Endelig gir koopteringen en 
ny vri på det som jeg har kalt 
ulikhetens likevekt. Ved å øke de 
økonomiske ulikhetene i 
samfunnet, koopteres samtidig 
gruppe etter gruppe fra å ha en 
egen interesse av omfattende 
egalitære reformer.

KalleMoene, professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo

likheter sammenlignet med 
andre oljeland som Norge.

Å innføre demokrati i 
gulfstatene ville naturlig nok 
medføre en likere fordeling av 
oljeinntektene på innbyggerne 
og trolig også færre muligheter 
til å diskriminere mellom 
gjestearbeidere og innbyggere.

Kanskje alle innbyggere og 
gjestearbeidere i landet ville få 
like rettigheter og samme andel 
av oljeinntektene? Dersom det 
var tilfellet og halvparten av 
befolkningen var gjestearbei-
dere, måtte de nåværende 
innbyggerne dele med dobbelt så 
mange etter en demokratisk 
revolusjon.

Herskerne kan utnytte dette 
ved å ta nær halvparten av 
oljeinntektene uten at innbyg-
gerne får en egeninteresse av 
innføre demokrati for å få 
oljeinntekter. Med tre firedeler 
gjestearbeidere kan emiren av 
Kuwait, Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, ta hele 75 
prosent av oljeinntektene 
samtidig som hver av innbyg-
gerne får like mye oljeinntekter 
som de ville fått med demokrati. 
Tar han bare litt mindre, fjerner 
han befolkningens økonomiske 
incentiver for demokratiske 
reformer.

Emirens politikk oppretthol-
der det udemokratiske styret og 
gir større økonomisk ulikhet 
mellom herskere og innbyggere. 
Det er en form for splitt og 
hersk-politikk. Men i stedet for å 
splitte en gitt befolkning, splitter 
han ved å ta inn en stor gruppe 
som innbyggerne kan komme til 

Splitt og hersk
Olje og ulike rettigheter bremser egalitære  
demokratiske reformer.

H
oldningene til 
arbeidsinnvand-
ring og asylpoli-
tikk kan bli nokså 
forskjellig i land 
med gjeld og i 

land med oljeformue. Grunnen 
er enkel. Når en skal dele gjeld, 
lønner det seg å være mange. 
Når en skal dele formue, 
derimot, lønner det seg å være 
få. Derfor kan innbyggerne i land 
med stor utenlandsgjeld tjene på 
å skaffe seg mange arbeidsinn-
vandrere, mens innbyggerne i 
land med stor nasjonalformue 
derimot kan tjene på å utestenge 
arbeidsinnvandrere.

Dersom denne enkle teorien 
var riktig, skulle oljerike land ha 
en restriktiv innvandringspoli-
tikk, noe som åpenbart kan 
gjelde Norge. 

Men mange av de mest 
oljerike landene i verden har et 
stort innslag av gjestearbeidere. I 
Qatar, Kuwait, Saudi-Arabia og 
Oman utgjør eksportinntektene 
fra olje omkring halvparten av 
nasjonalinntekten.

Gjestearbeiderne utgjør tre 
firedeler av befolkningen i Qatar 
og Kuwait og en tredel i Saudi-
Arabia og Oman. Som andel av 
arbeidsstyrken er tallene enda 
høyere. Arbeidstagerne er helt 
rett invitert, men å kalle dem 
gjester er drøyt. De får ikke sin 
del av godene og kan raskt bli 
bedt om å dra igjen. Faren for at 
de lager dårlig stemning er 
dessuten svært liten.

Derfor behandles de dårlig. De 
har usikre arbeidskontrakter, 
begrensede rettigheter og 
representerer billig arbeidskraft 
som både herskerne og innbyg-
gerne kan utnytte.

Noe som er mindre påaktet, er 
at gjestearbeiderne kanskje ble 
invitert for å øke forskjellene, 
ikke bare mellom innbygger og 
gjest, men mellom hersker og 
innbygger. Trolig var målet å 
opprettholde det store økono-
miske skillet mellom herskerne 
og vanlige innbyggerne i en tid 
da det i andre land ble kjempet 
frem mer egalitære demokra-
tiske reformer.

Hvordan?
Gry Østenstad, Halvor Mehlum 

og jeg prøver å svare på slike 
spørsmål ved å studere sammen-
hengene mellom olje    inntekter, 
innvandring og mangelen på 
demokrati i de oljerike gulfsta-
tene. Vi ønsker å forstå deres poli-
tiske økonomi og forskjeller og 

Med tre firedeler gjestearbeidere kan emiren av Kuwait, Sabah AlAhmad AlJaber AlSabah (i midten), ta 75 
prosent av oljeinntektene samtidig som hver innbygger får like mye som ved demokrati. Tar han bare litt mindre, 
fjerner han incentiver for demokratiske reformer, skriver Kalle Moene. Foto: Karim Kadim, AP/NTB Scanpix
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Desto flere gjeste
arbeidere det er, jo 
større andel av 
oljeinntekten kan 
herskerne tilrane 
seg uten at det 
nødvendigvis blir 
opprør for mer 
demokrati
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