
videde barnetrygden gå når de
ikke skjønner sitt eget system.
Til å skaffe seg sykemelding når
man ikke jobber i en IA-bedrift,
til å orke å møte Nav-saksbe-
handleren når man blir skjøvet ut
av jobben fordi man er sjuk fordi
man ikke har et unikt verdifullt
hode bedriften vil gjøre alt for å
beholde. Til å si nei til å kjøpe ny
sykkel til barnet som aldri får det
de andre får, til å møte ny saks-
behandler når man blir innkalt
for å arbeide i en bedrift for psy-
kisk utviklingshemmede for å
teste restarbeidsevne, til å be-
holde selvrespekten, til å hånd-
tere de helt uforklarlige muskel
og leddsmertene, til å ikke grine
når barna er våkne, til å klage når

eite, snakker helseministeren om holdninger
e, eller som omde blir feite bare for å sprenge budsjettet hans.

Nav avslår uføretrygd selv om
saksbehandleren har sagt at du
aldri kommer til å komme i jobb
igjen, til å leve med tanken på å
være prisgitt saksbehandlere res-
ten av livet, til å prøve å skjønne
hvor det ene barnets sinne kom-
mer fra, til å gå i møter fordi hun
er så umulig på skolen, på å prøve
å skjønne hvorfor det andre barnet
ikke lærer å lese, å gå i møter fordi
hun nok har lærevansker, på å
grue seg for bursdagsselskaper der
ditt barns gave ikke når opp og
ungen topper det hele med å slå
ned bursdagsbarnet under stolle-
ken.

Et eller annet sted på veien blir
det for lite viljestyrke. Jeg syns det
vitner om fornuftig prioritering at

«ikke putte mat i munnen hele
tiden» og «komme seg ut av sofaen
for å trene» ryker først. Leit på
lang sikt, menman kommer
gjennom dagen, tross alt.

HVIS JONAS VIRKELIG er be-
kymret for fedme i lavinntektsfa-
milier er det enkelt å gjøre noe
med det. Innfør borgerlønn. Legg
ned Nav. Gjenninnfør husmorvik-
arer. Gi ansatte i lavinntektsyrker
større kontroll over sin egen ar-
beidsdag. Og bruk alle pengene vi
sparer på å ruste opp det fore-
byggende barnevernet.

Det er ingen tvil om at vi har et
holdningsproblem, men det er
helseministerens holdninger det
er noe galt med.
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olk – tjukke i hue?
FEIL FOKUS:Det er helseministerens holdninger det er noe galt med, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Krister Sørbø
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Demokrati
er den
verste

styringsformen som
finnes, bortsett fra
alle de andre som er
blitt prøvd opp
gjennom tidene.

Winston Churchill

ØKONOMI: Prisøkningen på bo-
lig har bidratt sterkt til den primi-
tiviseringen økonomien som har
omgjort vestlig kapitalismen til
kredittisme. Økonomien hviler
ikke lenger på et sunt forhold
mellom produksjon og forbruk,
men på en ikke bærekraftig
gjeldsvekst som ennå ikke har
stoppet i Norge. Det er derfor
oppsiktsvekkende at Norge ikke
greier å bruke andre lands erfarin-
ger til å stoppe vårt eget nasjonale
pyramidespill. Våre boligpriser
har stegetmed godt over 300pro-
sent i Norge som helhet og nær-
mere 350 prosent i Oslo og Bæ-
rum siden tidlig nittitall. Ingen
europeiske land har hatt en lik-
nende prisvekst.

OM VI IKKE tror at: «dette landet
er annerledes» bør begrensninge-
ne i kredittveksten komme før
bobla sprekker. USAs avgåtte
sentralbanksjef Alan Greenspan
sa at myndighetene ikke burde
sprekke bobler som markedet
skapte, av frykt for å gjøre feil.
Hans syn var at det var bedre å
rydde opp etterpå. Vi vet hva den
strategien har ført til.

NORGE BØR IKKE lenger opprett-
holde regelverk og skatteordnin-
ger som stimulerer til eiendoms-
spekulasjon og overdrevne låne-
opptak. Ett tiltak er å fjerne skat-
tefradraget for lån i husholdnin-
gene – gradvis.Nå somrenta er lav
vil det ha små konsekvenser. Da

Er dette landet
annerledes?

vil man få ned prisen på boliger,
fordi alle da får redusert sitt låne-
nivå. Dessuten vil det hjelpe dem
som skal inn i boligmarkedet,
som da vil få lavere lån, og det vil
stimulere til sparing, som mange
husholdninger trenger. Særlig nå
som pensjonene blir stadig mer
usikre.

DAGENS SKATTEFRADRAG på
lån fungerer som en indirekte
subsidie til biler, båter og hytter,
samt til ekstra utleieboliger som
igjen øker etterspørselen og pris-
nivået på boliger. Dernest kan
man videreutvikle eiendomsskatt
på eiendom utenom egen bopel,
slik regjeringen allerede har be-
gynt med. Videre bør man fort-
sette å heve formuesgrunnlaget
for uteleieboliger og senke den for
aksjer og utvide BSU-ordningen.
Da vil man gå fra et gjeldsdriven-
de til et sparestimulerende skatte-
system.

NORGE MÅ I tillegg begrense
tempoet i oljeutvinningen for
hindre ytterligere utvikling av en
todelt industri og vi må holde
innvandringen på et nivå som er
forenlig med tilbudet av boliger
og velferdstjenester – og vårt
lands integreringsevne.

STRATEGIENE FOR Å sikre indu-
stri og verne arbeidsmarkedet og
hvordan vi skal håndtere kreditt-
bobla bør legges så raskt sommu-
lig. Dette krever at vi avslutter
festen og innstiller oss på en ny
virkelighet før virkelighetenover-
manner oss. Vi må ta vare på den
norske modellen og sikre framti-
dig verdiskaping i en styrket real-
økonomi, før vi ender i samme
gjeldsfelle som øvrige europeiske
land.

DÅRLIGE UTSIKTER:Den gunstige økonomiske situasjon i Norge
vil neppe vare, fordi gjeldsproblemene internasjonalt ikke er løst og
bobletendensene er tydelig også hos oss mener forfatteren, som
har skrevet boken «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv» på Res-
Publica. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
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