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For to uker siden var jeg i
Israel for første gang uten å 
besøke Vestbredden eller

Øst-Jerusalem. Uten et nærbilde
av okkupasjonen fremstår Israel
som et annet land. Palestinere er
nesten ikke å se, med mindre
man trenger en rørlegger eller er
ute ved morgengry når søppel-
tømmerne kommer. Dette er
Israel slik som de fleste jødiske
innbyggerne kjenner det. Hører
de begrepet «israelsk apartheid»
tenker de at det er en utenlandsk 
konspirasjon.

Hvis man ikke oppsøker pales-
tinere aktivt eller setter seg inn i
de parallelle lovsystemene for
jøder og arabere på Vestbredden,
virker det som den største
konflikten i landet er intern og
handler om hva det skal bety å 
være en jødisk stat.

Jeg var i Israel for å delta på en
akademisk konferanse arrangert
av Association for Israel Studies
(AIS). Artikkelen jeg presenterte
viser hvordan de israelske og
palestinske oppfatningene av 
konflikten er så ulike at de ikke
klarer å finne noen felles
samhandlingsnormer for fredsfor-
handlingene. Der palestinerne ser
konflikten primært som en ulovlig
okkupasjon som kan løses ved at
Israel trekker seg ut, forstår isra-
elerne den som en kamp for aner-
kjennelse som må løses før okku-
pasjonen kan avsluttes.

Selv når de diskuterer helt
konkrete konfliktområder, argu-
menterer de gjennom ulike para-
digmer: Israel snakker om
sikkerhet; palestinerne snakker
om universelle rettigheter. Det
eneste som er felles, er at begge
oppfatter konflikten fra sitt
narrativ som et spørsmål om å 
være eller ikke være.

Etter å ha studert fredsfor-
handlingene fra begge partenes
perspektiv, er jeg mest glad for at
jeg ikke er dem. Hele det interna-
sjonale samfunnet presser dem
inn i forhandlinger med trusler
om sanksjoner, mens det som
møter dem på innsiden ligner
mest på et kafkask mareritt. Uten
en forutsigbar normstruktur er
det umulig å forutsi utfallet av 
ens egne valg, og motpartens
handlinger virker fullstendig irra-
sjonelle.

Det mest interessante med AIS-
konferansen var å se hvor tydelig
forskningen på Israel-Palestina-
konflikten deler seg etter samme
logikk som partenes narrativer.
Ulike forskningsparadigmer tar
utgangspunkt i enten israelsk 
sikkerhet eller palestinske rettig-
heter, uten å forholde seg til
motpartens perspektiv. Denne

tendensen kommer like sterkt til
uttrykk i tørr statistikk som i poli-
tisk opphetede diskusjoner.

Begge partene bruker menings-
målinger for å måle sannsynlig-
heten for en fredelig løsning, der
spørsmålene stilles på bakgrunn
av deres eget narrativ. For
eksempel har israelerne de siste
årene blitt overbevist om at det

største hinderet for fred er at
palestinerne ikke anerkjenner 
Israel som en jødisk stat. Selv om
israelere seg imellom er dypt 
uenige om hva en jødisk stat er 
og skal være, er det tilnærmet 
konsensus om at en palestinsk 
anerkjennelse av dette er
nødvendig for rikets sikkerhet. 

Mange israelere frykter at
palestinere egentlig ikke aksep-
terer en tostatsløsning, men plan-
legger å ta over hele territoriet så 
snart den militære okkupasjonen
avsluttes. Israelske meningsmå-
linger har derfor begynt å stille
spørsmålet «anerkjenner du
Israel som en jødisk stat?», og 
bruker det som indikator på 
hvorvidt palestinere ønsker fred 
eller ikke. 

Problemet er at spørsmålet er
helt løsrevet fra palestinernes
perspektiv på konflikten. For dem 
fremstår dette kravet som om de
blir bedt om å godta etnisk 
rensing, systematisk diskrimine-
ring av arabere i Israel og annul-
lering av de palestinske flyktnin-
genes returrett uten 
forhandlinger. Hvorfor skulle de
svare ja til det? Israelske 
meningsmålinger sier mye mer
om hvilke spørsmål israelere 

synes er viktig, enn om hvorvidt 
palestinere ønsker fred med 
Israel. 

Det er dessverre normen hel
enn unntaket at forskning på 
Israel-Palestinakonflikten 
bare ser på den ene siden av 
ligningen. Akademia er blitt 
en egen slagmark i konflikten. 
Grunnen til at det finnes noe 
som kalles «Israel studies» i 
utgangspunktet er at midtøst-
enstudier på mange universi-
teter er så polarisert at konkur
ransen om forskningsmidler 
fører til dype konflikter. Tids-
skrifter tar ofte tydelig parti med 
én side, og forskning som går på 
tvers av de etablerte paradigmene 
kan slite med å bli publisert. 

Adskilte forskningsparadigmer 
– forskningsapartheid – på Israel-
Palestinakonflikten understøtter
partenes gjensidig manglende
forståelse for hverandre. Så lenge
partene ikke ser hverandre, hører
hverandre eller har en felles
diskurs å forstå konflikten
gjennom, er det lite håp for å 
finne en felles løsning.

Anja Sletteland er stipendiat i 
samfunnsgeografi ved Universi-
tetet i Oslo

Alt stoff som le ve res til Da gens  
Næ rings liv, må pro du se res i  
hen hold   til Vær varsom-plakaten.

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:
Anna Werenskjold
tlf. 22 00 10 59
debatt@dn.no

Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Un der inn legg/re plikk:
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved por trett fo to

DEBATT 3

Tidsskrifter tar
ofte tydelig parti

med én side, og
 forskning som går på
tvers av de etablerte
paradigmene kan
 slite med å bli
 publisert

Forskningsapartheid
Akademia er blitt en egen slagmark i Israel-Palestinakonflikten.

I RO. En innbygger på 
padletur på elven Yarkon i Tel 
Aviv. Uten et nærbilde av
okkupasjonen fremstår 
Israel som et annet land, 
skriver Anja Sletteland. Foto: 
Dan Balilty, AP/NTB Scanpix
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N
orge blir rangert som 

nummer 11 på World 

Economic Forums liste 

over verdens mest konkurranse-

dyktige økonomier. Evnen til 

teknologiadopsjon, en høyt 

utdanutdannet befolkning, kunnska

og forskning gjør at Norge har 

klatret jevnt og trutt på listen 

de siste årene. Alle de nordiske 

landene, med Sverige i tet, står 

sterkt innenfor ikt og kunn-

skapsproduksjon. 

Abelia og Damvad skal utrede 

hvordan it-næringen er satt 

sammen, og hva den betyr for 

utviklingen av Norge. Prosjektet 

ant annet
skal blant annet å effektivå effektiv

tetsgevinsten digital kommuni-

kasjon gir, hvordan ikt har 

endret gamle forretningsmo-

deller og hvordan virksomheter 

har endret måten de samar-

beider. Dette arbeidet vil kunne 

bidra til å belyse næringens 

sentrale rolle for produktivitets-

vekst og verdiskaping.

Regjeringen vil satse mer på 

unnskap og in
unnskap og inn

og deog de
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E
rik Stavseth og jeg kommer 

åpenbart aldri til å bli enige 

om hvordan man skal 

regne på elbilens klimafordeler. 

Her er et likevel et lite forsøk på 

tilnærming og oppklaring.

De tidligste elbilene i det 

norske markedet var små, enkle 

kjøretøy av typen Buddy og 

Think. De hadde begrenset kjøre-

lengde og levetid. Dagens elbiler, 

som for eksempel Nissan LEAF 

og Tesla Model S, har helt andre 

karakteristika, mer på linje med 

bensin- og dieselbiler. En fersk 

spørreundersøkelse blant elbil-

eiere viser en gjennomsnittlig 

årlig kjørelengde på 14.500 km. I 

tobilhushold med én elbil vil det 

være denne som brukes mest til 

daglig.
Dersom batteriets levetid er 

kortere enn bilens, vil dette selv-

sagt bidra til å øke ‘produksjons-

utslippet’ og gjøre klimaregn-

skapet for elbiler noe mindre 

gunstig. Bare fremtiden kan vise 

hvorvidt dette slår til. Elbileiernes 

erfaringer så langt tyder ikke på 

at batteriene i moderne elbiler vil 

ha vesentlig kortere levetid enn 

bilen selv. 

Nyregistrerte bensinbiler i mai 

2014 hadde et gjennomsnittlig 

CO2
-utslipp ifølge typegodkjen-

ningen på 120 gram/km. Dette er 

ikke, som Stavseth hevder, 

‘utslipp ved bruk’, men det labora-

toriemålte utslippet ved EUs test-

syklus NEDC. Det har vist seg at 

for nye biler i dag er det reelle 

utslippet ute på veien er 25–30 

prosent høyere – dvs. 150–160 

gram/km. Om 20–25 år vil dette 

gjennomsnittet kanskje være 

representativt for hele parken av 

bensinbiler. Per i dag er norske 

bensinbilers gjennomsnittlige 

utslipp over 200 gram/km. 

Med hensyn til eksport og 

import av kraft er det nok noen 

flere lover enn Ohms som gjør 

seg gjeldende. Blant annet loven 

om tilbud og etterspørsel, som 

innebærer en mindre direkte 

kobling mellom norsk forbruk 

og europeisk kullkraftproduk-

sjon enn det Stavseth forestiller 

seg.

 Lasse Fridstrøm, Transport-

økonomisk institutt (TØI)

Tallmagi  

om elbiler

kuset har vor p
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risasjon. 

Litt historikk: fleirtalet i 

Aarbakkeutvalet ynskja ikkje 

offentlege utdanningskrav knyta 

opp til det å stå i Registeret for 

utøvarar av alternativ behand-

ling. Dei var redd for at utdan-

ningskrav skulle bli oppfatta som 

ein «offentleg lightversjon» av 

sektoren. Resultatet av dette fleir-

blitt
talsvedtaket er blitt ei endå større 

fraragmentering
fragmentering ransjenransjen og ei 

onane

i 
sa-
av 
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king 
nisa-

NNH meiner at tida er mogen 

for å evaluera nåverande lover/

forskrifter. Dette bør gjerast ved å 

setja ned eit breitt samansett 

utval som blant anna kan koma 

med forslag om standard fagpro-

fesjonalitet knyta opp til Regis-

teret for utøvarar av alternativ 

behandling.

 John Petter Lindeland, leiar 

Naturterapeuters Hove

Norske Naturterapeuters Hoved-

jon(NNHjon(NNH

M disin og

INNLEGG
Elbil Det er den som fører an i dansen, som har ansvar 

for at partneren ikke blir skadet. Det gjelder også i 

arbeidslivet.

Tango for to

D
et var Gunnar på Mo som 

førte, og det ble en 

perfekt avslutning på 

tangoen. Ett skritt hit, ett skritt 

dit, partneren lot seg lede, og 

det var ingen som lo da dansen 

var over. De fant takten, de 

samarbeidet om å gjenvinne 

balansen da a´ Klara sto og lo, 

men det var altså Gunnar på Mo 

som styrte det hele, med en 

betydelig grad av medvirkning 

fra sin dansepartner.

Arbeidslivet har vært i en 

rivende utvikling de hundre 

årene som er gått siden Alf 

Prøysen ble født midt i blåklok-

kevikua i 1914. Verk-

stedsoverenskomsten hadde 

riktignok nådd skolepliktig 

alder, men det var først da 

Prøysen var 21 år at vi fikk den 

første Hovedavtalen, som 

etablerte den orden vi siden har 

hatt i arbeidslivet. Senere har vi 

utviklet bedriftsdemokratiet, 

arbeidsmiljølovgivningen og 

funnet balansen mellom 

arbeidsgiverstyring og arbeid-

stagermedvirkning. 

I mine første skoleår, møtte vi 

også opp på lørdager, og da vi 

gikk hjem etter avsluttet 

skoleuke var nærbutikken 

stengt. Nå har lærerne fri på 

lørdag, men de butikkansatte 

j
ver lørdagsk

over lørdagskkveldenkvelden. 

Arbeidslivet har hatt en 

imponerende evne til å tilpasse 

seg. Vi kjøper ferskt brød 

søndag kl. 08.00 og vi tar natt-

bussen hjem kl. 03.00. Min 

datter på videregående sender 

epost til lærerne sine om 

kvelden – og får svar samme 

kveld. At brannvesenet og lege-

vakten er åpent 24/7, er så selv-

sagt at vi ikke engang tenker 

over det. Det er utviklet mye 

dynamikk og samarbeid 

mellom arbeidsgivere og 

arbeidstagere for å få til disse 

endringene. Partene har hatt 

sammenfallende interesser i at 

virksomheten skal være 

lønnsom over tid, selv om det 

har betydd utvidede åpnings-

tider og nye måter å jobbe på. 

Hele tiden har det imidlertid 

ligget fast at det er arbeidsgiver 

som har ansvar for kvaliteten på 

produktene og tjenestene. Det 

er også arbeidsgiver som har 

ansvar for et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø, og som kan 

straffes hvis bestemmelsen 

brytes. All verdens medbestem-

melsessystemer og tillitsvalgt-

innflytelse kan ikke frita 

arbeidsgiver fra dette ansvaret. 

Det er den som fører an i 

dansen, som har ansvar for at 

partneren ikke blir skadet og 

for at hun lykkes slik at ingen 

står og ler.

I vårt samfunn står heldigvis 

ytringsfriheten og konsensus-

orienteringen høyt, så vi skal 

tåle uenighet mellom ledelse og 

ansatte. Samtidig er det grunn 

til å reflektere over noen para-

dokser som ligger i det å utøve 

ledelse i virksomheter som 

forvalter fellesskapets verdier. 

Før lederen tar sin beslutning, 

har de tillitsvalgte rett og plikt 

til å gi lederen råd. Målet med 

Hovedavtalens medvirkningsbe-

stemmelser er at de tillit

skal mobilisere de ansattes 

kompetanse og slik bidra til 

virksomhetens resultatoppnå-

else. 
Medvirkningsordningene 

lever altså ikke sitt eget liv. Når 

det gjelder offentlig sektor er 

det også viktig å huske på at de 

ikke er etablert for å gi de 

ansatte bedre demokratiske 

rettigheter enn det andre 

borgere har. Den enkelte leder 

har et ansvarsområde det skal 

tas beslutninger innenfor og det 

er i dette rommet medvirkning 

skal skje, ikke utenfor.

Selv om prinsippene er felles, 

ser vi at medvirkningsproses-

sene er ulike fra sektor til sektor. 

Innenfor det vi kaller privat 

sektor ligger forutsetningene i 

ryggraden på både ledelse og 

tillitsvalgte. I offentlig sektor er 

det ikke en like naturlig aksept 

for at sjefen til syvende og sist 

må få bestemme. Konsensusori-

entering er bra, men det skal 

godt gjøres å bestandig oppnå 

konsensus med alle interes-

senter, både i og utenfor virk-
s-

somheten. Akkurat som styrings-

retten ikke kan anvendes slik en 

leder selv finner for godt, må 

heller ikke omgivelsene forvente 

av lederen at konsensus kan 

oppnås for enhver pris og i alle 

retninger. Noen må skjære 

gjennom til slutt også i fellesska-

pets virksomheter. 

Skal vi danse? Ja, det sa 

Gunnar på Mo til sin navnløse 

dansepartner på høyhælte sko. 

Jeg skal ikke trekke Prøysens 

tekst for langt inn i dette, men 

nøye meg med å minne om at 

selv om det må være to for å 

danse tango, må den ene defini-

tivt føre dansen.

 Anne-Kari Bratten, adminis-

i A
trerende direktør i A dd

LØRDAGSSKOLE.Tidligere jobbet lærere også på lørdager, og da de gikk hjem etter avsluttet skoleuke var 

nærbutikken stengt. Nå har lærerne fri på lørdag, men de butikkansatte jobber utover lørdagskvelden, skriver 

artikkelforfatteren. Her fra en skolestue i Karasjok i 1946. Foto: NTB Scanpix
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Mye av produktivitetsveksten skyldes smartere 

bruk av ikt. Men veldig mye er ugjort. Det haster med å 

øke tempoet i digitaliseringen, spesielt i offentlig sektor, 

skriver Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen 

BI, og Terje Mjøs, konsernsjef i EVRY.

For dårlig ikt
INNLEGG
Produktivitet

har igangsatt et viktig arbeid 

med produktivitet i en egen 

kommisjon, slik Danmark også 

nylig har gjort. Investeringer 

knyttet til økt utnyttelse av 

smarte ikt-løsninger er avgjø-

rende for å effektivisere Norge 

og øke produktiviteten. 

Ifølge forskningsprosjektet 

«Et kunnskapsbasert Norge» 

har ikt-næringen i Norge fem 

hovedutfordringer: 

 Rekrutteringsutfordringer 

grunnet mangel på ikt-kompe-

tanse, 
 utkontrahering av ikt-

tjenester til lavkostland, 

 svak ikt-satsing i offentlig 

sektor, 

 mangel på kompetent kapital 

særlig i tidligfasen, og 

 mangel på implementerings-

kompetanse i næringslivet. 

Skal disse utfordringene 

håndteres og løses trengs det 

engasjement og vilje – både fra 

næringslinæringslivet og fra politisk 

I regjeringserklæringen frem-

heves ikt som en viktig driver 

for økonomisk vekst. Nå trengs 

det tiltak. 

Økt digitalisering av offentlig 

sektor er en hovedoppgave. 

Store deler av det offentlige 

ligger etter når det gjelder å ta i 

bruk nye og mer effektive ikt-

løsninger, for eksempel selvbet-

jeningsløsninger. Skatteetaten 

er et kjærkomment eksempel på 

en etat som har tatt grep og fått 

til svært mye. 

For hver dag en offentlig 

ansatt benytter et utdatert 

system mister vi verdifull 

produktiv arbeidskapasitet. Få 

regner på kostnadene ved dette 

eller hvilke produktivitetstap 

dette gir. 

Altfor mye produktiv tid går 

til spille på grunn av for dårlige 

ikt-løsninger.

 Torger Reve, professor ved 

Handelshøyskolen BI, og Terje

s konsernsjef i EVRY
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ALTERNATIV

BEHANDLING
Nordmenn bruker milliarder hvert år 

på alternativ medisin og behandling. 

Trenger vi offentlig autorisering 

av alternative behandlere?

 PÅ DIGITALT ETTER-

SKUDD. For hver dag en 

offentlig ansatt benytter et 

utdatert system, mister vi 

verdifull produktiv arbeids-

kapasitet. Foto: Nelson Ching/

Bloomberg News
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