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Lest  
siden  
sist

Ein del har funne seg i for 
mykje. Men ein har óg endra 
haldningar. Då eg starta i 
fagrørsla, song vi om Svarte 
Rudolf og stormande netter i 
«Amsterdams glädjeskvar-
ter». Vi hadde ein annan 
kultur. Slik er det ikkje no, og 
det må vi ikkje gløyme når vi 
hentar fram saker langt 
attende i tid.
Arbeiderpartiets vararepresen-
tant på Stortinget Leif Sande 
mimrer i Klassekampen om 
gode gamle dager.

Politikk er som en heis. Det 
går både opp og ned.
Dagsavisens kommentator 
Arne Strand forklarer hvordan 
politikk virker.

Jeg har prøveligget den.
Fabrikkeier Gunnar Adolf 
Aanesland har begynt å 
produsere likkister som 
selvbyggersett i tre, melder 
Vårt Land.

At Trond i sin ungkarstid var 
en glad laks visste jeg om, 
men da valgkomiteen før 
landsmøtet gjorde jobben, var 
Trond på nytt etablert med 
familie.
Tidligere LO-leder Gerd 
Kristiansen forklarer for VG 
hvilke grundige overveielser 
hun g jorde som leder for 
valgkomiteen i Arbeider-
partiet.

Så må jeg få lov til å skyte ned 
det bildet som man forsøker å 
skape her av at dette er noe 
nytt, og at det er noe farlig, og 
at det setter vår forsvarsevne i 
fare.
Forsvarsminister Frank 
Bakke-Jensen opplyste ikke hva 
slags missil han ville bruke i 
Stortingets spørretime.

Grønnsak- og potetlagrene er 
mindre i år, men på samme 
nivå som for to år siden.
Landbruksdirektoratet 
rapporterer fra vareopptelling.

Vi ser det som et grovt brudd. 
Det skriver vi bare når det er 
grovt brudd.
Tilsynsleder Morten Kjerstad 
Larsen i Arbeidstilsynet 
forklarer i DN hva det det betyr 
når tilsynet skriver at en bedrift 
har begått «grovt brudd» på 
arbeidsmiljøloven.

KRAGERØ: Anders fra Kragerø 
har vært på jobbjakt etter at 
han mistet stortingsplassen.
KV–Kragerø Blad Vestmar
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land, har den nye overklassen 
de samme interessene som de 
gamle koloniherrene – minus 
apartheid. Så lenge landet er 
underutviklet og fattig, kan den 
politiske overklassen få mye av 
lite. 

Zimbabwe har alle mulighe-
ter til å bli rikt, men en stor 
andel av en liten kake kan som 
kjent bli mer enn en liten andel 
av en stor. Trolig er det enda 
verre. Den nåværende over-
klassen i landet kan bare holde 
seg ved makten i et underutvi-
klet Zimbabwe. Med økono-
misk fremgang, kommer nye 
politiske allianser, nye institu-
sjoner og andre muligheter for 
folk flest. Da vil de ikke lenger 
holde seg med krokodiller i 
politikken og i næringslivet.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt, Universite-
tet i Oslo

Mugabe i maktkampen mot 
Emmerson Mnangagwa. Et politi 
som nå forhindres fra å skaffe 
egen lønn gjennom åpen 
korrupsjon, må finansieres på 
mer reglementert vis.

Zimbabwe har fortsatt 
elementer av en fri og kritisk 
presse som i noen grad også 
formidler kritikken fra vestlige 
kommentatorer. Men her er det 
ikke alltid så mye inspirasjon å 
hente. Folk i Zimbabwe får for 
eksempel stadig høre at Mnan-
gagwa har lært av Mugabe 
hvordan en skal undertrykke 
folket og berike seg på deres 
bekostning. Sant nok. Men folk i 
Zimbabwe vet hvem Mugabe 
lærte av. Vestlige kommentato-
rer har imidlertid glemt at 
Mugabe og andre kopierte 
triksene og brutaliteten til de 
tidligere koloniherrene. 

Folk i Afrika forstår kanskje 
heller ikke hvorfor vestlige 
kommentatorer kan fremheve 
rikmannsfestene i World 
Economic Forum som forbilder 
og inspirasjon, når de samtidig er 
så kritiske til afrikanske makt-
personer som prøver å bli like 
rike. Kanskje de også stiller seg 
uforstående til at ikke mer av 
den internasjonale kritikken av 
vanstyret i Afrika retter seg mot 
vestlige skatteparadiser, som 
skjuler den økonomiske krimina-
liteten til afrikanske ledere og 
forretningsfolk, og mot den 
internasjonale våpenindustrien 
som leverer våpnene som disse 
undertrykkerne bruker.

Folk er altfor tålmodige i 
Zimbabwe. Landet mangler 
institusjoner, sosial organisering 
og ikke minst en politisk opposi-
sjon. Som i de fleste afrikanske 

Tragedien Zimbabwe
Fattigdom og underutvikling gir makt til dem som 
tjener på elendigheten.

H
istorien gjentar 
seg i Zimbabwe – 
tragedie etter 
tragedie. Mens de 
grunnleggende 
forholdene ligger 

fast, går makten fra president 
Robert Mugabe til president 
Emmerson Mnangagwa – fra en 
krokodille til en annen – gjennom 
statskupp. De to kommer fra 
samme parti, har samme bak-
grunn. Men nå skal alt gå bedre, 
sier folk til oss som besøker 
landet. ‘This time is different’.

Det er i tilfellet på tide. Siden 
1990 har det stort sett bare vært 
materiell tilbakegang for det 
store flertallet i landet. Mellom 
øktene under et kort forsknings-
opphold der i forrige uke, lette 
jeg etter positive tegn som kunne 
understøttet denne optimismen. 
Jeg fant noen små.

Korrupsjonssakene som 
myndighetene nå reiser mot 
tidligere ministre og mot 
Mugabes familie, er positive tegn 
på endring. Riktignok vet jeg av 
erfaring at det som kan se ut som 
anti-korrupsjonstiltak ofte ikke er 
annet enn en fasade som de nye 
herskerne kan skjule seg bak.

Likevel, flere av ministrene er 
tiltalt for alvorlig korrupsjon og 
maktmisbruk og bordet fanger. 
Rettssakene kan disiplinere 
politikerne og mobilisere folk 
mot vanstyre. Robert Mugabe jr. 
er i tillegg anklaget for mord i 
forbindelse med kampen om 
eiendomsretten til en av de 
mange gullgruvene i landet. 
Zimbabwe har både diamanter 
og gull som forretningsfolk og 
medlemmene av den politiske 
eliten plyndrer. Å ta noen av de 
verste og mest skruppelløse av 
dem, kan bidra til å begrense 
disse ranene.

Et lignende positivt tegn, er 
rettssaken mot Grace Mugabe, 
kona til den tidligere presiden-
ten. Hun har sjusket til seg en 
dr.philos.-grad på universitetet 
gjennom rein svindel. Saken i 
seg selv er kanskje ikke så viktig, 
men kan være første steg mot en 
opprydding på landets eneste 
universitet der flere av oss har 
undervist.

Det er også et positivt tegn at 
Nasjonalbanken prøver å skaffe 
seg utenlandsk valuta gjennom 
et amnesti – uten kritiske 
spørsmål – for alle som bringer 
noe av sin ulovlige formue 
tilbake til landet. I svære 
annonser lister sentralbanken 
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opp hva som kan kvalifisere for 
amnesti. Kanskje det ikke 
kommer så mye utenlandsk 
valuta inn, men listen på 16 
punkter inneholder en usminket 
beskrivelse av triksene som 
maktpersoner og forretningsfolk 
i Zimbabwe har benyttet for å 
berike seg: smugling av gull og 
edelstener, underrapportering 
av eksportinntekter og overvur-
dering av importutgifter, 
tilbakebetaling av falske lån og 
så videre. Det som slik blir åpent 
anerkjent, er ikke så lett å 
benytte seg av i fremtiden.

Endelig er det et positivt tegn 
at politiets hyppige veisperringer 
ser ut å forsvinne. Politiet har 
skaffet seg korrupte midler til å 
finansiere egen lønn gjennom å 
kreve illegale avgifter av folk for 
å passere sperringene. I de fleste 
utviklingsland er politiet mer 
mislikt enn hæren. I Zimbabwe 
blir dette understøttet av at 
politiet tok stilling for Grace 
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Lykkes vi, kan de 
neste 15-20 årene 
bli en ny gullalder 
for norsk 
arbeidsliv
Jan Grønbech , leder fo 
Google Norge, Martin Beck 
Holte, leder for McKinsey & Co 
i Norge og Lise Lyngsnes 
Randeberg, president i Tekna
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