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FINANSNÆRINGENS FELLESORGANISASJON (FNO) har
fått utført en undersøkelse av TNS Gallup som viser
at de fleste aldersgrupper har fått sterkere tro på land-
ets økonomi. Unntaket er de mellom15 og 29 år, noe
som trolig skyldes vanskene med å komme inn på
boligmarkedet. Undersøkelsen forsterker et inntrykk
av at vi har en todelt økonomi i landet. Den er delt i
den forstand at oljerelatert industri går så det suser,
mens annen eksportrettet industri er bekymret for
konkurranseevnen. Og den er delt i den forstand at
den velbergede majoritet blant husholdningene er
mindre bekymret for utsiktene framover enn de som
ennå ikke er velberget.

DISSE ULIKE REALITETENE OG FORVENTNINGENE er prob-
lematiske for myndighetene som skal dosere virke-
midler. Og de er problematiske for de minst optimis-

tiske. I næringslivet bi-
drar oljerelatert industri
til et kraftig lønnspress
som forplanter seg til
sektorer som ikke har
den samme lønnsevnen.
Det går ut over sam-
funnsøkonomien og

norsk næringslivs totale konkurranseevne i forhold
til utlandet. I husholdningene skaper det velbergede
flertall stadig større problemer for de unge som skal
kjempe seg inn på boligmarkedet. De «voksne» bidrar
til å presse prisene på boliger oppover, fordi de har
stigende formue og slik sett er i stand til å by. Mange
hjelper også sine barn med å kjøpe leilighet og skyver
mindre heldig ungdom lenger vekk fra muligheten til
egen bolig. Myndighetene har lite de skal ha sagt, så
lenge markedet bestemmer utviklingen.

VI HAR SAGT DET FØR, og vi sier det igjen. Etableringen
av tilstrekkelig mange utleieleiligheter til regulerte
priser, ville gitt mange unge et alternativ til å eie, for
eksempel i påvente av at rentenivået når opp til et
«normalt» nivå. Det ville lettet presset på prisene og
brakt mer realisme inn i prisdannelsen. Stadig flere
innser at priskarusellen får en bråstopp et sted der
framme. Og da blir det de unge, sist ankomne på ka-
rusellen, som faller av. Det er politisk avmakt å la
markedet alene styre boligprisene i pressområder.
Særlig av en rødgrønn regjering som ellers sier at
markedet er en god tjener, men ingen god herre.

De unges
bekymring

I GÅR BLE DEN FØRSTE undersøkelsen om antisemittisme
blant nordmenn offentliggjort. Senter for studier av holo-
caust og livssynsminoriteter har kartlagt holdningene våre
til jøder og andre minoriteter etter oppdrag fra Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten
«Antisemittisme i Norge?» viser at 12,5 prosent av de spur-
te nærer utpregede fordommer mot jøder. En av fire mener
at jøder ser på seg selv som bedre enn andre, mens en av
fem støtter påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte
for å fremme jødiske interesser». En av ti ser på jøder med
antipati.

TALLENE ER BÅDE sjokkerende og forstemmende. Mer for-
sonende viser undersøkelsen at utbredelsen av antisemittis-
ke holdninger er relativt liten sammenliknet med andre
land. Den avslører også sterk støtte i befolkningen for å
undervise ungdom om holocaust i historisk sammenheng.
Det er likevel åpenbart at norsk selvgodhet skaper avstand
til «andre». Muslimer, somaliere og romfolk er blant dem vi
er aller mest negative til. Her har skolen en jobb å gjøre.

Norsk fremmedhat

h Det er ikke streikebryteri å plukke
søppel, forsikrer Fagforbundet.
h Å tømme søppelkassene
regnes derimot som forsøpling
av streikeretten.

De velbergede er
mindre bekymret
enn de som ikke
er velberget.

3. LEDER

ble dette relativt raskt plukket
opp av lokale medier – som hisset
seg opp over den «iranske tv-
reporteren». De skjønte ikke iro-
nien. Selvsagt ikke, kan vi kanskje
si. Etter en sikkerhetsvurdering
ble det bestemt at teamet skulle
reise hjem. Det ble altså ikke helt
problemfritt.

SAKEN ER ET HÅNDFAST, hjem-
lig eksempel på at Aserbajdsjan
ikke klarte å tøyle sin autoritære
muskel – selv under arrangemen-
tet. Mishandlingen er antakelig et
mildt eksempel på hvordan poli-
tiet i landet utøver sinmyndighet.
AtNorges største avis ikke skriver
om dette, er eksempel på et ube-
hagelig skinnhellig forhold til
ytringsfrihet – der bekvemmelig-
hetshensyn eller mistro overfor
krenkede personers vitnesbyrd,
plutselig blir de førende prinsip-
pene for en journalistisk dekning.
HvisAserbajdsjan blir kastet ut av
den europeiske kringkastings-
unionen som en følge av dette,
skal ikke VG skrive omdet heller?
En reporter i fagbladet Journalis-
ten beklaget seg lørdag kveld på
twitter over at NRK brukte lang
tid på å intervjue Asgharnejad på
Kveldsnytt – for han hadde jo
«faktisk framprovosert dette her».
Når prinsipper blir komplisert
realitet, er det altså lett å snuble –
også i Norge. Det var ikke bare
Asgharnejad og aserbajdsjanske
myndigheter som ble avkledd i
denne saken.

Ytringsfrihet – når det gjelder
Geir
Ramnefjell
ger@dagbladet

I FORKANT AV Melodi Grand
Prix i Baku i Aserbajdsjan forrige
uke, har mediene tutet publikum
ørene fulle av bekymrede rappor-
ter om menneskerettighetssitua-
sjonen i landet. Berettiget, selv-
følgelig. VG trykket allerede i feb-
ruar en kronikk av journalist Ma-
rit Christensen om blant annet
den eneveldige presidentfamilien
Alijev, som styrer landet litt som
en familiebedrift. Samme avis har
referert Amnesty, som har fortalt
om journalister som blir banket
opp, som blir overvåket og video-
filmet. Lørdag – på finaledagen –
publiserte VG en sak om hvordan
myndighetene i landet arresterte
demonstranter samtidig som ar-
rangementet gikk sin gang. Men
én sakmanglet: nemlig den om at
den norske komikeren Amir Asg-
harnejad kvelden før var blitt
holdt igjen i sikkerhetskontrollen
på flyplassen i Baku.Der ble han, i
et lite forhørsrom, tett omkranset

av myndighetspersoner, tvunget
til å kle av seg og til å tråkke og
spytte på det persiske flagget –
mens de videofilmet. Etterpå tru-
et de med å komme til Norge og
drepe ham dersom han fortalte
ommishandlingen.

HVAVARAmirAsgharnejads for-
brytelse? Sammen med et P3-
team reiste han til Baku tidlig i
forrige uke for å lage en serie sati-
riske innslag for NRKs nett-TV.
Asgharnejad, som har iransk bak-
grunn, skapte karakteren Bijan –
iransk tv-reporter som rapporte-
rer hjem om nabolandet (og erke-
fienden) Aserbajdsjans mangler
og utilstrekkeligheter. Sterkt
overdrevet og karikert – som at de
har små svømmebasseng, planter
som er visne, skoler som utfor-
mes som McDonalds-restauran-
ter – og at homofilien er institu-
sjonalisert og florerer. Alt sam-
menpå persisk,med intervjuer av
både tilfeldige folk på gata og
MGP-deltakere. Det inneholdt
både underliggende kritikk av det
iranske regimet (som Amirs for-
eldre flyktet fra), samtidig som
det testet det aserbajdsjanske re-
gimets garanti om ytringsfrihet.
Uvanlig smart og morsomt laget.
Eller som den riktignok sterkt
inhabile Håkon Moslet fra NRK
skrev på twitter: episodene er et
must-see.

FORDI P3-TEAMET GIKK rundt i
gatene og rapportere på persisk,

SIGNALER

Når en norsk P3-
komiker blir drapstruet,
avkledd og videofilmet
av aserbajdsjansk
politi, da tier Norges
største avis.

TRAKASSERT:Amir Asgharnejads P3-karakter ble for mye for aserbajdsjanske myndigheter.

Dagbladet 30. mai 1987: 18-årigeMathias Rust
fra Hamburg i Vest-Tyskland satte torsdag kveld
sitt lille privatfly ned ved Den Røde Plass i Moskva,
etter å ha sirklet lavt rundt kontorene til Mikhail
Gorbatsjov og de andre partitoppene i Kreml.
18-åringen, som var på rundtur med leid fly, røpet
aldri at målet var å «invadere» Sovjetunionen.
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