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Jeg lurer på om min Ingrid kan 
vokse opp like fritt som jeg 
gjorde, for i dag føles det som 
om skjønnhetsidealet og alt 
gjør at det ikke er like lett.
Kronprinsesse Mette-Marit sier 
til VG at det er veldig mange ting 
som innskrenker barns frihet.

Israelske Gal Gadot er en god 
Wonder Woman, i hvert fall for 
dem som ikke føler seg 
okkupert av israelere, og det er 
tross alt de fleste av oss.
Erlend Loe anmelder Wonder 
Woman i Aftenposten og 
antyder at filmen vil være mer 
kontroversiell på Vestbredden 
enn i Vika.

Børsene i USA steg tirsdag, idet 
fokuset roterte til makroøkono-
miske nøkkeltall og Fed-rente-
møte, etter to turbulente dager 
med fall i de store teknologiak-
sjene.
TDN Finans rapporterer om 
roterende fokus.

Nå ser Senterpartiet 30-tallet 
igjen
Obs! Trønder-Avisa referer til 
Senterpartiets oppslutning på en 
måling i Nord-Trøndelag, ikke til 
partiets fortid på 30-tallet som 
Bondepartiet.

Det er bare å glede seg over at 
stadig flere norske produkter er 
høsteklare. Nye produkter 
denne uken er kruspersille fra 
friland som så smått kommer 
inn på markedet, det samme 
gjelder vårløken.
Landbruksdirektoratet med nytt 
om kruspersille.

Vi ble tatt litt på senga over 
hvor stor trafikken ble.
Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i 
Vegdirektoratet forteller NRK at 
direktoratets nettside brøt 
sammen på grunn av køproble-
mer da det ble åpnet for å bestille 
personlige bilskilt.

What we have proven in 
Norway is that if you give 
enough subsidies and impose 
enough restrictions on fossil 
fuel vehicles, people will buy 
electric.
Andreas Halse (Ap) forklarer 
Financial Times at norske 
politikere har bevist at vann 
renner nedover.

KRAGERØ: Varaordføreren er 
småforbanna over vannskuter-
rot
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

mer politisk korrupsjon som 
finnes.

Mye er skuespill. Men bordet 
fanger. Populisten må gjøre noe 
som ligner på det han sier. 
Resultatet er vedvarende politisk 
inkonsistens, økonomisk 
ineffektivitet, og ekstrem ulikhet.

Ingen land er varig beskyttet 
mot høyrepopulismen. Kampen 
mot den krever sosial organise-
ring og en aktiv offentlighet som 
gjør realitetene klare. Først når 
de virkelige interessemotsetnin-
gene kommer frem i dagen, 
sprekker det populistiske trollet.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo

gruppe som var rammet.
Slik blir det også med Trump 

etter hvert som han skal avhjelpe 
problemene som proteksjonis-
men kommer til å skape.

Den populistiske politikken 
og retorikken passer spesielt 
godt i land med stor ulikhet og 
svake institusjoner. Den kan 
hjelpe reaksjonære politikere til 
makten under dekke av å stå opp 
for det fattige flertallets interes-
ser mot den rike elitens domi-
nans.

Stor økonomisk ulikhet 
innebærer som kjent at de rike 
kan kjøpe seg innflytelse 
gjennom alt fra kampanjebidrag 
og lobbyvirksomhet, til direkte 
kontroll over politikere og 
politisk korrupsjon. Mange 
velgere vet at dette kan skje. Ved 
å angripe makteliten, gir 
politikeren inntrykk av at han 
ikke så lett kan kjøpes: De fattige 
kan stole på ham. Et bombastisk 
og nasjonalistisk språk omfor-
mer ham til en av dem. Selv en 
milliardær blir de fattiges 
forsvarer.

Slik får populisten som kynisk 
snakker makten midt imot, økt 
tillit til tross for at han er en 
viktig del av den økonomiske 
makten han tilsynelatende 
kritiserer.

Dette spillet kan bli mer 
tilspisset jo større de økono-
miske forskjellene er, og jo 
lettere det er for den økono-
miske eliten å kjøpe seg reell 
politisk innflytelse. Det blir 
viktigere å fremstå som ubestik-
kelig jo større ulikheten er og jo 

Populismens økonomi
Sosial ineffektivitet gir populister politisk makt.

H
vorfor stemmer 
så mange velgere 
på politikere som 
blinker til 
venstre, men 
kjører til høyre?

Hvordan kan store velger-
grupper som trenger en effektiv 
og konsistent politikk til felles 
beste, stemme frem politikere 
med ineffektive og usammen-
hengende tiltak som i realiteten 
tjener et rikt mindretall?

Og hvorfor skjer dette der den 
økonomiske ulikheten er stor og 
den sosiale organiseringen svak?

Dette er høyrepopulismens 
gåte.

Løsningen kan være enkel. 
Høyrepopulistiske tiltak gir makt 
til kyniske politikere som 
tilsynelatende angriper den 
økonomiske makten de selv er 
en del av. Dette kan kanskje 
forklare ikke bare hvorfor 
president Trump har makten i 
USA, men også hvorfor president 
Mugabe fortsatt hersker i 
Zimbabwe, hvorfor statsminister 
Modi regjerer i India, og kanskje 
til og med hvorfor president 
Maduro styrer i Venezuela. Men 
hva har inkonsistens, ineffektivi-
tet og ulikhet med saken å gjøre?

Inkonsistens i politikken gir 
tilfeldige gevinster og tap i 
økonomien, noe som populis-
tiske politikere kan utnytte.

Velgergrupper blir klienter 
som populistiske ledere kan 
hjelpe med spesielle tiltak. En 
kan vanskelig tenke seg et bedre 
utgangspunkt for splitt og hersk. 
Populister liker derfor ikke 
universelle offentlige goder, men 
snarere lokale tiltak og private 
goder som kan styres i favør av 
den utpekte gruppen.

Tiltakene kan alt i alt være 
dårlige sett med flertallets øyne. 
Men flertallet er fremmedgjort og 
splittet av den inkonsistente 
politikken. Hvert inngrep 
tilgodeser en spesiell gruppe – 
som jordløse krigsveteraner i 
Zimbabwe og arbeidsløse 
gruvearbeidere i USA. Inngrepet 
kan avhjelpe gruppens umiddel-
bare problem. Men i realiteten 
skaper summen av inngrep 
overordnede problemer i 
økonomien som alle i gjennom-
snitt taper på.

Ineffektivitet er viktig for at 
høyrepopulisten kan fremstå 
som den som redder folket ut av 
problemene.

Han ønsker å bli sett som en 
sterk leder med en overlegen 
moral – den eneste legitime leder, 
som statsviteren Jan-Werner Mül-

Mugabe, for eksempel, tjener på det feilslåtte jordbruket i Zimbabwe slik at regjeringen kan få dele ut mat 
til klientene på landsbygda. Men det er nettopp Mugabes økonomiske politikk som har ledet til det feilslåtte 
jordbruket. Her lokale bønder i Masvingo, Zimbabwe som dyrker mais.  
Foto: Philimon Bulawayo/Reuters/NTB Scanpix

Med egne ord
Kalle Moene

ler sier. Hvem som leder er derfor 
viktigere enn hvordan vedkom-
mende leder. Og, handlekraft 
betyr mer enn resultater.

Mugabe, for eksempel, tjener 
på det feilslåtte jordbruket i 
Zimbabwe slik at regjeringen kan 
få dele ut mat til klientene på 
landsbygda. Men det er nettopp 
Mugabes økonomiske politikk 
som har ledet til det feilslåtte 
jordbruket.

Likedan var Modi villig til å 
påføre det indiske folket store 
problemer ved å innføre nye 
pengesedler for liksom å 
bekjempe den svarte økonomien 
og en partipolitisk korrupsjon 
som også hans eget parti tjener 
på. Problemene som han skapte, 
ivret han så for å avhjelpe med 
små tiltak, ett for hver klient-

Trepartssamar-
beidet og den 
norske modellen 
må fornyes når 
roboter og automa-
tisering løsriver 
verdiskaping fra 
arbeid
Idar Kreutzer, administrerende 
direktør i Finans Norge
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