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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Mens USA ser til Norge,
ser vi til USA
SIDEN VALGET har utenlandske observatører kastet et spørrende blikk på Norge. Hvorfor velger Norge å gå inn for en type politikk
som i andre land har ført til økt klasseskille og
fattigdom?
«Grunnen til at folk i Norge synes dette er
en god idé, er at de ikke vet at den kan få konsekvenser», sier den amerikanske statsviteren
Jerry Lieberman. Han står bak The Norway
Project som forsker på Norge som en casestudie av det velfungerende samfunnet. Prosjektet vil finne ut om den norske modellen med
sosial likhet, villighet til å betale skatt, velferdsløsninger og tillit til staten kan overføres
til USA.
DET ER BEMERKELSESVERDIG at seminaret «Kan andre land lære av Norge?», fant sted
i Oslo samme uke som Erna og Siv innførte
sitt blå-blå prosjekt, og USA var på randen av
et økonomisk sammenbrudd. USAs statskasse
ble nemlig gisselholdt av Tea Party-republikanerne, folk som Frp har som sine politiske
rollemodeller.

RIKTIG NOK, avviser Kristian Norheim, Frps
internasjonale rådgiver, at den nye regjeringen går i amerikansk retning. Men når han
samtidig sier til Morgenbladet, «Retorisk står
vi nok nærmere Det republikanske partiet,
særlig den delen som er opptatt av arven etter
Reagan», får jeg frysninger. Det er nettopp arven etter Reagan som Tea Party vil bevare.
Reagan innførte enorme skattelettelser for de
rikeste amerikanerne, den såkalte Én Prosent,
som fra 1980 til i dag fikk en lønnsøkning på
over tre hundre prosent. Én Prosenten eier nå
førti prosent av formuen i USA, mens åtti prosent av befolkningen må dele på til sammen
sju prosent av velstanden.
Tea Party-politikerne representerer landets
milliardærer. Nylig så vi hvor langt de ville gå
for å beskytte arven etter Reagan. I over to
uker satte de verdensøkonomien i fare fordi
Obama ville øke toppskatten fra 36,0 prosent
til 36,9 prosent. Og det til tross for at
gjennomsnittlig betaler milliardærene likevel
bare 29 prosent skatt.

I Aten diskuterte de om betegnelsen komedie
eller tragedie passet best når de folkevalgte
stengte staten de ble valgt til å representere.

HER HJEMME VAR DET en annen tone. I
møte med The Norway Project, sa Frps Norheim at det ikke er en skam å bli sammenlignet med USA, Frp har et «ryddig forhold» til
Republikanerne, og konkurranse om velferdstjenester setter Norge i tradisjonen av frimarkedsideologen Milton Friedman.
DET ER NETTOPP DETTE som bekymrer
Jerry Lieberman, som antyder at den norske
modellen er en konsekvens av sosialdemokrati, ikke en liberal frimarkedsøkonomi. Snakk
om lavere skatt og mer frihet minner ham om
hvordan USAs likhetssamfunn med velferdstjenester ble knust av Reagans frimarkedstenkning. I dag har USA større økonomisk
ulikhet enn det som førte til Wall Streetkrakket i 1929.

NÅR DE FLESTE REPUBLIKANERNE nå
tar avstand fra Tea Party-tenkning, håper jeg
at norske politikere gjør det samme. Lieberman derimot er én Amerikaner verdt å lytte til
i disse nyskapende tidene: «Hvis jeg var nordmann ville jeg ikke sett til USA nå. Norge må
lære mer om Norge, og hvordan skattekutt
kan ødelegge samfunnsstrukturen. Vi setter pris på det dere
har i Norge. Vær snille og forsikre dere om at dere ikke ødelegger det.»

TEA PARTY-SPETAKKELET ble kritisert
verden over. Beijing vil ha et «av-amerikanisert» verdenssamfunn. London sa USA var
«råtten» og Paris sa bare vent, det er ikke over.

RASMAS FAVORITTER:

VÅRE SKRIBENTER

Mat: Mango

TORGEIR
GRUBSTAD

TRINE
JONASSEN

JØRGEN
NORDENG

TERJE
BERG

SOFIE
BRASETH

RASMA HAIDRI
SJØVOLL

Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

Danseglad
journalist og
ihuga feminist.

En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

Får oftere spørsmål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

Ung artist og
sementunge fra
Kjøpsvik.

Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for
midnattsola.

Plate (musikk): Krishna Das Live
on Earth (For a Limited Time Only)
Film: The Red Violin
Utested: Les Deux Magots i Paris
eller min veranda
Årstid: Midnattsolens sommernatt
Transport: Spørs hvor jeg skal hen
Dag: Lørdag

