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En dyrepasser fra Thailand 
er død etter at en indisk ele-
fant dro til ham med snabe-
len i en japansk dyrepark i 
går. Wichai Madee var i gang 
med å vaske en indisk ele-
fant i dyreparken Adventure 
World i Wakayama da dyret 
svingte snabelen mot ham.

– Dyret ble på en eller an-
nen måte sint. Det svingte 
med snabelen og den traff 
personen som jobbet foran 
elefanten. Han ble tilsyne-
latende dyttet hardt mot et 
bur eller bakken og slo ho-
det, sier en talsperson i po-
litiet. 

37-åringen ble fraktet til sy-
kehus, men døde av hode-
skadene.  (NTB)
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Døde av  
snabel-slag

Indiske elefanter er kjent for 
å være tammere og mindre 
aggressive enn sine afrikan-
ske slektninger, men i går 
ble en indisk elefant i Japan 
veldig hissig. 
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Forskere kaller funnene 
«alarmerende». 

– Jeg hater begrepet «Navere». Jeg 
er utrolig skuffet over voksne som 
henger ut ungdom på den måten, 
sier Jan Kristoffer Dale.

Dale ble nylig nominert til Tar-
jei Vesaas’ debutantpris for boken 
Arbeidsnever.

– De aller fleste som havner 
utenfor, havner utenfor av en 
grunn. Jeg tror vi må slutte å kal-
le dem «late» og heller være åpne 
for tanken om at disse ungdom-
mene er redde og utmattede. Det 
handler ofte om unge mennesker 
som ikke klarer å leve opp til sam-
funnets forventninger, sier Dale.

Forskerne Simen Markussen 
og Knut Røed ved Frischsenteret 
har skrevet rapporten «Egalitari-
anism under Pressure», som vi-
ser at gapet mellom unge menn 
fra lav- og høyinntektsfamilier 
har økt betydelig mellom 1992 
og 2012.

Gapet har økt betydelig

I 1992 spilte familiens inntekt li-
ten rolle for om unge menn falt 
utenfor eller ei. Dette har senere 
endret seg betydelig:

 ● I 1992 var 90 prosent av unge 
menn fra familier med de laves-
te inntektene i jobb, mens 92 pro-
sent fra familier med de høyeste 
inntektene var i jobb.

 ● Ti år senere, i 2002, hadde gli-

pen vokst fra 2 til 3 prosentpoeng.

 ● Fra 2002 økte klasseskillet be-
tydelig. Mens andelen menn fra 
rike familier som var i jobb holdt 
seg relativt stabil på 87–88 prosent 
frem til 2012, falt mange menn fra 
lavinntektsfamilier utenfor. Bare 
78 prosent av disse var sysselsatt 
i 2012.
Unge menn med innvandrerfor-
eldre er ikke med i statistikken, 
blant annet fordi det ville gjort 
tidsperiodene vanskelig å sam-
menligne siden befolkningene 
da er helt ulike.  

– Alarmerende

Forsker Simen Markussen ved 
Frisch-senteret mener utviklin-
gen er noe myndighetene må ta 
på alvor.

– Utviklingen det siste tiåret er 
alarmerende. Det forteller oss at 
det å være på bunnen av inntekts-
stigen før handlet om å ha en jobb 
som man tjente dårlig på. Nå er 
det derimot forbundet med ikke å 
ha en jobb i det hele tatt, sier Mar-
kussen.

Han tror det er tre hovedforkla-
ringer på utviklingen.

 ● Den ene forklaringen er at det 
har skjedd en teknologisk utvik-
ling, der jobber er blitt effektivi-
sert bort.

 ● Det andre er at det har skjedd 
en utdanningseksplosjon.  – Plut-
selig er man nødt til å ha utdan-
ning, det er selve inngangsbil-
letten til arbeidsmarkedet, sier 
Markussen.

 ● Den tredje forklaringen er at 
Norge har fått et trygdesystem 
som er større og bedre enn tidli-
gere, mener Markussen.
– Det gjør at alternativet til arbeid 
er mer attraktivt enn før. Vi ser at 
mens sysselsettingen har gått ned, 
har trygdeytelsene gått opp, sier 
Markussen.

Uten studiekompetanse

Forfatterdebutant Dale kjenner 
seg godt igjen i beskrivelsen av 
unge menn fra lavinntektsfami-
lier som faller utenfor. Han har 
selv vært i denne situasjonen, 
uten fullført videregående og som 
arbeider på korte kontrakter i et 
bryggeri.

– Alle jeg har møtt som har vært 
i samme situasjon som meg, har 
ønsket å jobbe. Å ha en fast jobb 
og kunne betale regningene sine 
selv, er målet for alle. Jeg tror det 
handler om verdighet og et ønske 
om stabilitet, sier Dale. 

Selv vokste han opp i en familie 
med to «arbeiderklasseforeldre» 
som var skeptiske til ideen om at 
han skulle flytte hjemmefra for 
å utdanne seg. Hele oppveksten 
fikk han høre at det viktigste var 
å skaffe seg et arbeid.

På videregående slet han med 
tyskfaget, og det hjalp ikke at læ-
reren likte å grille ham foran re-
sten av klasse. Det endte med at 
han gikk ut av videregående uten 
fullført studiekompetanse i tysk 
og måtte på Nav. 

– Jeg fikk jobb på et bryggeri via 
et bemanningsbyrå. Der jobbet 
jeg i fem år, til jeg var 23 år gam-
mel, forteller Dale.

Den prisnominerte forfatteren 

studerer nå til å bli barnehagelæ-
rer, samtidig som han jobber som 
tilkallingsvikar i en barnehage.

4 av 10 gutter fullfører ikke

SSB-tall viser at andelen ufaglærte 
arbeidere har gått kraftig ned de 
siste tiårene. Mens over 60 pro-
sent av arbeidsstyrken var ufag-
lært i 1972, var andelen nede i 21 
prosent i 2014.

Gutter på yrkesfag utgjør kun 
28 prosent av alle elevene, men 
de står for 42 prosent av dem som 
ikke fullfører.

Markussen mener det er ekstra 
bekymringsfullt at det er deres ar-
beidsmarked, kanskje mer enn for 
noen andre, som er mest truet av 
automatisering som følge av nye 
teknologi.

Mer hjelp, strengere krav

Markussen tror det viktigste for 
å unngå at forskjellene øker er å 
sørge for at enda færre dropper ut 
av videregående.

– Det blir stadig viktigere å full-
føre videregående. Vi burde bru-
ke flere ressurser på å hjelpe dem 
som faller ut til å komme seg gjen-
nom videregående, både ved å 

Gapet mellom sysselsatte unge menn fra lav- 

og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. 

Før falt nesten like 
mange utenfor fra 
rike familier som fra 
fattige familier. 
Nå er klasseskillet 
blitt betydelig.

I en fersk rapport skriver 
landets høyest rangerte 
dommer, justitiarius Zhou 
Qiang, at Kina siden 2007 
bare har gitt dødsstraff «til 
et ekstremt lite antall kri-
minelle for ekstremt alvor-
lige lovbrudd». Hva han leg-
ger i «ekstremt lite antall» er 
ikke oppgitt. Kinesiske myn-
digheter hemmeligholder 
fremdeles statistikken.

Ifølge Amnesty henret-
ter Kina flere mennesker 
hvert år enn noen annen 
stat i verden og trolig flere 
tusen, flere enn alle andre 
land tilsammen. I Kina kan 
hele 46 lovbrudd medføre 
dødsstraff, inkludert drap, 
voldtekt, ran og narkotika-
lovbrudd. (NTB)
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Kina hevder  
de dømmer  
«ekstremt få» 
til døden

Et SAS-fly på vei fra Gran Ca-
naria til Karmøy ved Hau-
gesund måtte lørdag kveld 
lande på Stavanger lufthavn 
Sola etter at den ene moto-
ren skal ha stoppet. Flyet 
hadde 136 passasjerer om 
bord, skriver Stavanger Af-
tenblad.

– Piloten hadde hørt en lyd 
i motoren og satte i gang en 
prosedyre med å undersø-
ke den. Det var ingen indi-
kasjoner på feil. Men når 
man gjør en slik prosedyre, 
er det standard med høy be-
redskap når man lander. Det 
var en helt normal landing, 
sier Rebecka Mathers, pres-
setalskvinne i SAS. (NTB)
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SAS-fly  
nødlandet på Sola
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Sysselsettong blant unge menn fra 
høy- og lavonntektsfamoloer
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Kilde: Frischsenteret

stille strengere krav, men også gi 
mer hjelp, mener Markussen.

Når familiebakgrunnen har så 
mye å si, mener Markussen dess-
uten det må gis mer støtte tidlig 
i livet. 

Han mener det er viktig med 
barnehageplass, gratis om nød-
vendig, for barna som har størst 
behov for det. Han mener også at 
barn som ikke har noe fritidstil-
bud eller leksehjelp hjemme, må 

få tilbud om det.

Fattigdom i arv

Jan Kristoffer Dale er enig i at det 
er nødvendig med bedre oppføl-
ging av barn og ungdom tidlig. 
Han har sett gang på gang at fat-
tigdom går i arv. 

– Skal samfunnet bryte denne 
sirkelen, må det handle mye mer 
om dem som trenger ekstra opp-
følging. Jo tidligere, jo bedre. Med 

oppfølging tilpasset individuelle 
behov, sier Dale.

Da trengs det mer penger til 
barnehagene og skolene, mener 
han.

Flere utenfor de siste fire årene

Selv om statistikken fra Frisch-
senteret stopper ved utgangen 
av 2012, er det lite som tyder på at 
situasjonen til unge menn gene-
relt har endret seg til det bedre:

Tall fra SSB viser at 82 prosent av 
menn mellom 25 og 29 år var sys-
selsatt i 2012. Fire år senere, i 2016, 
er bare 79 prosent i denne grup-
pen sysselsatt.

Arbeids- og tjenestedirektør 
Kjell Hugvik i Nav tror én forkla-
ring på disse tallene er at vi har 
vært inne i en nedgangskonjunk-
tur.

– Da ser vi ofte at sysselsettingen 
faller en del for denne gruppen. 
Det blir vanskeligere å komme 
inn i jobb for nyutdannede. Det 
er også en del unge som ikke har 
fullført videregående. Da er det 
viktig å gi dem mulighet til å full-
føre utdanningen, mener Hugvik.  

Han sier at ungdom generelt er 
en prioritert gruppe hos Nav.

– Det er viktig å følge med på 
utviklingen for unge. Dersom 
de blir stående lenge utenfor ar-
beidslivet, kan det ha uheldige 
konsekvenser på lang sikt, sier 
Hugvik. 

– Arbeidsgivere må få incentiver

Forsker Simen Markussen tror det 
også må gjøres noe med trygde-
systemet.

– Det er en målsetning i dag om 
å inkludere flest mulig i arbeid, i 
stedet for å dele ut en passiv tryg-
deytelse. 

Men det fungerer ikke. Sentrale 
myndigheter må tenke nytt om 
trygdesystemet, slik at personer 
som faller utenfor i stedet får en 
tilpasset jobb.

Problemet er at det ikke løn-
ner seg å inkludere, hverken for 
den enkelte arbeidsplass eller for 
kommunene, mener Markussen.

– Mange opplever at det er mer 
lønnsomt å sende dem som faller 
utenfor på trygd, men for samfun-
net er det ikke lønnsomt. Derfor 
må både arbeidsgivere og kom-
muner få incentiver for å inklu-
dere flere, mener Markussen.
froydis.braathen@aftenposten.no

Jan Kristoffer Dale var 
selv uten fullført videregående 
og vikar på korte kontrakter 
i et bryggeri, før han 
brakdebuterte med boken 
«Arbeidsnever». 
 FOTO: KRISTIAN HOLE 

Ilich Ramirez Sanchez, 
kjent under dekknavnet 
«Carlos» og av mediene 
døpt «Sjakalen», må på 
nytt møte i retten i Frank-
rike, tiltalt for terror. 

Etter å ha stått bak en 
rekke terroraksjoner i 
Europa og Midtøsten på 
1970- og 80-tallet, ble ven-
streekstremisten i 1994 på-
grepet i Sudan og utlevert 
til Frankrike. 

Tre år senere ble han 
dømt til livsvarig feng-
sel for drap på to franske 
politimenn og en infor-
mant, og i 2011 fikk han 
en ny livstidsdom, denne 
gangen for fire terrorak-
sjoner som kostet elleve 
mennesker livet. 

I dag må 67-åringen 
møte i retten og svare for 
gamle synder, nærmere 
bestemt angrepet mot en 
butikk i Saint-Germain-
des-Pres i hjertet av Paris. 

To menn ble drept og 34 
ble såret da det ble kastet 
en håndgranat inn i den 
travle butikken en septem-
berkveld i 1974. (NTB)

FRANKRIKE

«Sjakalen»  
må på nytt  
møte i retten

Venezuelaneren Ilich 
Ramirez Sanchez.  

Minst 24 mennesker om-
kom og mange er savnet 
etter at et stort søppel-
berg raste ut på en fylling 
i utkanten av Etiopias ho-
vedstad Addis Abeba i går 
morges. 

Sortering og resirkule-
ring av søppel på slike fyl-
linger er levebrød for man-
ge fattige, og mange bor 
i utkanten av fyllingene i 
små skur de har satt opp. 
Minst 30 slike boliger ble 
begravd i søppelraset, opp-
lyser en talsmann for loka-
le myndigheter.

Koshe Garbage-fyllingen 
har tatt imot søppel fra Ad-
dis Abeba i over 50 år, men 
måtte for noen år siden si 
stopp da det ikke var plass 
til mer. Nylig ble leverin-
gen av søppel til fyllingen 
imidlertid tatt opp igjen, 
og dette kan ha medvirket 
til søppelraset. (NTB)

ETIOPIA

Minst 24 omkom 
da søppelberg 
raste ut


