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FINANSKRISE SOM MODELL: Kan finanskrisen eller den pågående nedkjølingen av norsk økonomi tjene som modell for hva vi trenger, spør Rasmus   Hansson og Hilde Opoku fra Miljøpartiet De Grønne. 

med sosial utjevning, når «økt rikdom for 
alle» ikke lenger kan avhjelpe de fattige. 
Heller ikke dette er radikalt nytt i norsk 
politikk. Det nye er at vi ikke må låse oss 
til en løsning, men tilpasse oss innenfor 
de begrensningene som er satt.

«DET KUNNE NESTEN vært befriende med en 
litt lavere haug med pakker under jule-
treet neste år (…) Det er nok nå. Metthe-
ten er likevel et moralistisk argument, og 
derfor ubrukelig som utgangspunkt for et 
politisk skifte. Hvem skal bestemme når 
nok er nok?», spør Hjertenes. Dette må 
bestemmes demokratisk, akkurat som 
før. For noen år siden ba fagbevegelsen 
om en femte ferieuke som alternativ til 
full reallønnsøkning. Det var neppe av 
hensyn til miljøet, men fordi folk flest 
ønsker seg mer fritid. Etter hvert som 
dette ønsket sprer seg (og det gjør det) 
kan vi jo enes om at vi fremover tar ut alt 
i økt fritid? Om dette blir det normale vil 
den totale økonomien slutte å vokse, og 
enhver teknisk nyvinning (som vi trenger 
mye av!) vil redusere miljøbelastningen, i 
stedet for å spises opp av økt forbruk som 
i dag.

DET FINNES ABSOLUTT  en vei som kombi-
nerer grønn økonomi med enkeltmen-
neskets frihet, og den er verken naiv eller 
utopisk. Løsningene er her, ta dem i bruk!

Ni eller elleve milliarder mennesker som 
fortsetter å øke sitt ressursforbruk uten 
tanker om når nok er nok, vil påføre oss  
totalt uakseptable kostnader.

Politiledere 
uten tillit
HORDALAND 
POLITIDISTRIKT

TRYGVE HILLESTAD
Tidligere informasjonssjef, Hordaland 
politidistrikt

ET HELT POLITIDISTRIKT  er i dag 
uten tillit. Det er urettferdig 
overfor de aller fleste av de 
nærmere 1000 ansatte som 
hver dag gjør godt og tillitsfullt 
arbeid. En bekjent beskrev det 
slik: «Omtalen i media etterlater 
inntrykket av at distriktet er en 
sump av udugelighet, og det er 
ikke riktig.» Tillitskrisen må ret-
tes mot dem som er ansvarlig for 
dette, noen få ledere som ikke 
har gjort jobben sin slik man 
forventer av ledere på et høyt 
nivå i politiet. Det er beklagelig 
at ikke de angjeldende lederne 
for lengst har klart å se seg selv 
med utenforstående øyne, og 
med det forstått at den dårlige 
håndteringen av Monika-saken, 
og ikke minst varsleren Robin 
Schaefer, er deres ansvar ene og 
alene.

Tillit og omdømme er av-
hengig av hvordan man i en 
krise håndterer sitt juridiske og 
moralske ansvar. Dette må skje 
i relasjon til omverdenens opp-
fatning og forventning. De an-
gjeldende lederne i Hordaland 
politidistrikt har valgt å avvente 
jussens dom i håp om at de ikke 
personlig ble rammet av lover 
og regler. De klarte ikke, og ser 
fortsatt ikke ut til å klare, å se seg 
selv med utenforståendes øyne. 
De har åpenbart ikke skjønt sitt 
moralske ansvar. Jussen har 
frikjent lederne for personlig 
ansvar; nå er et helt politidistrikt 
dømt. Tillitssvikten er total. Det 
er fortsatt å håpe at de aktuelle 
lederne skjønner sitt ansvar. At 
de vil beklage at det de er an-
svarlige for har rammet et helt 
politidistrikt urettmessig. Med 
en slik beklagelse følger at de 
frivillig trår til side. Da vil for-
håpentlig tilliten til Hordaland 
politidistrikt generelt bli lettere 
å gjenreise.
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Uten tanke for 
menneskeverdet

Feilaktig om helseforsikring

VI HAR DE SISTE  dagene fått føle 
sinnet på kroppen etter å ha lest 
innlegget «Kjære søster» i Ber-
gens Tidende 15. februar.

Her gjaldt det en person som 
er døv, og som kommuniserer 
med hender, kropp og ansikt. Det 
er ikke nok med bare tegnspråk. 
Her kreves det mer, fordi perso-
nen også er psykisk utviklings-
hemmet. Det som møysommelig 
er bygget opp gjennom mange år 
og som fungerer i dag, skal ikke 
ruineres på et blunk.

FNs menneskerettskonven-
sjon gjelder alle mennesker, uten 
unntak. Ved å flytte personen 
mot personens egen vilje, bryter 
kommunen flere av punktene 
i FNs konvensjon for personer 
med nedsatt funksjonsevne, som 
Norge er forpliktet til å følge.

Et par eksempler: Artikkel 19 
a) sier: «Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har anledning til 
å velge bosted og hvor og med 
hvem de skal bo, på lik linje med 
andre, og ikke bo i en bestemt 
boform.» 

Artikkel 21 b): «Å godta og 
legge til rette for at mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i 
samhandling med det offentlige 
kan bruke tegnspråk, punkt-
skrift, alternativ og supplerende 
kommunikasjon, og alle andre 
tilgjengelige kommunikasjons-
former, -midler og – formater 
etter eget valg.»

INGEN VEDTAK SKAL  stride mot 
det. Ingen politikere eller saks-
behandlere skal røre ved den 
trivsel og trygghet et menneske 
har og skal ha.

Krangel om hva det koster, 
skal ikke berøre mennesket. Det 
må løses blant beslutningsta-
kere. De som har ansvaret for en-
keltmennesket, skal og må finne 
andre måter å føre saken(e) på. 
Ikke slik som vi var vitne til her.

Man skal ikke måtte ha en 
sterk søster for å få føle trygghe-
ten her i landet.

I STOREBRAND  leser vi med in-
teresse økonomiprofessor Alf 
Erling Risas spådommer om 
kollaps for «forsikringer som 
lar deg gå foran i køen» i BT 24. 
februar.  

Bransjen opplever tvert imot 
stadig flere helseforsikrings-
kunder, både privatpersoner 
og spesielt bedrifter. De fleste 
av Storebrands privatkunder er 
selvstendig næringsdrivende. 
Disse har ofte stort behov for 
en helseforsikring, da det kan 
innebære store kostnader ved å 
være borte fra jobben.

Risa sier det er oppsikts-
vekkende at helseforsikring 
prises likt uavhengig av kjønn 
og alder. Vi kan opplyse at EU 
innførte kjønnsnøytrale priser 
på forsikringer i 2012, og i Norge 
trådte lovverket i kraft i januar 

i år. Dermed er det ifølge norsk 
lov ulovlig å forskjellsbehandle 
på grunnlag av kjønn. Når det 
gjelder alder, er prisene for in-
dividuelle behandlingsavtaler 
økende med alderen i Store-
brand. Dette skyldes at risikoen 
for at sykdom skal inntreffe øker 
i takt med alderen. 

Risa ser ut til å mene at det 
er kryssubsidiering mellom pri-
vatkundene og bedriftene, siden 
privatproduktene vil tiltrekke 
seg kunder med en dårligere 
helse. Vi har ingen kryssubsidi-
ering mellom disse ordningene. 
Prisen til våre privatkunder er 
nemlig høyere, noe som skal 
gjenspeile dette. 

I BTs lederkommentar 
samme dag fremkommer et 
perspektiv på helseforsikring 
som vi i stor grad kan slutte 
oss til, nemlig at det ikke utgjør 
noen trussel at noen kjøper seg 
økt trygghet gjennom en helse-
forsikring. Ingenting tyder på 
at privat helseforsikring vil bli 
overflødig med det første.

SKULLE FLYTTES: Etter 36 år på samme senter i Oslo skulle Mona 
Blindheim (52) flyttes til Bergen. Familien har nå fått beskjed om at hun 
får bli. FOTO: HÅVARD BJELLAND
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