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DIVISJONSFORSKJELLEN
mellom verdien på norsk
og svensk musikkeksport
er i utgangspunktet så stor
at det ikke er godt å si
hvilket nivå man skal legge Norge på hvis Sverige spiller i
toppserien. 5. divisjon? I 2005 var forskjellen på eksporttalle-
ne – beregningsgrunnlaget har lenge vært gjenstand for strid
– 292 millioner kroner for norsk musikk og 3,1 milliarder kro-
ner for svensk.

MEN NÅ VISER ALTSÅ storebror en sjelden ydmykhet. Det var
i et innslag på SVTs «Kulturnyheterna» nylig at Anders
Hjelmtorp, leder for Export Music Sweden (ExMS), klaget sin
nød over manglende offentlig støtte til eksportrettede tiltak
for svensk musikk. Han pekte på Norge og Finland, og hevdet
at nabolandene «i prinsippet kjører over oss på de 5-6 viktigs-
te musikkbransjetreffene i verden på grunn av bedre økono-
mi». Music Export Norway – som ledes av Inger Dirdal – kom i
fjor for første gang inn som egen post på kulturminister Trond
Giskes budsjett. På det foreslåtte 2009-budsjettet økes støt-
ten fra 2 til 3,1 millioner kroner – den type statlig anerkjennel-
se av musikk som viktig eksportindustri Hjelmtorp savner. –
Vi konkurrerer med våre nordiske naboer, som har en statlig
grunnfinansiering. De kan booke inn aktiviteter og planlegge
ordentlig, mens for oss er det som å hoppe på isflak hele tida,
sier sjefen for den svenske musikkeksporten.

NÅ HØRER DET MED til dette at den sosialdemokratiske re-
gjeringen til Göran Persson i sitt siste år bidro med 3 millioner
svenske kroner til Export Music Sweden og svenske Riks-
konsertene, myntet på et treårig forsøksprosjekt for å sam-
ordne musikkeksporttiltak. Nå er det altså slutt på de penge-
ne, og Fredrik Reinfeldts konservative regjering ser åpenbart
ingen grunn til å fortsette pengestøtten – det er vel dette med
at markedet også innen musikkeksporten skal få lov til å regu-
lere seg selv. At svensk musikk plutselig skulle slutte å bli lagt
merke til utenlands som følge av dette, er likevel å betrakte
som en dystopi helt på linje med at Norge plutselig skulle
slutte å være ganske gode i vinteridrett.

Dette hadde du aldri trodd du 
skulle høre: en svensk musikk-
bransjetopp som ber sine lands-
menn om å se til Norge.

STATSSTØTTET:
Ida Maria 
synger på den
internasjonale
musikkfestivalen
Eurosonic. Svensk
musikkbransje
etterlyser 
eksportstøtte 
på lik linje med
Norge. 
Foto: Sven Ove
Bakke
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BORDBØNN I SKOLEN: Debatt
om bordbønn i skolen har blusset
opp igjen. 

På Nordvestlandet protesterer
foreldre mot at rektorer endelig
har tatt mot til seg og tatt rund-
skriv fra departementet på alvor.
Her manes det til varsomhet med
forkynnelse i tråd med FN-kritikk
og dom i den europeiske mennes-
kerettighetsdomstolen som har
uttrykt stor bekymring for kristen
dominans i norske skoler der
kristne formålsparagrafer, stats-
kirke og en statsreligion er en del
av rammeverket for den obligato-
riske religionsundervisningen.

BORDBØNN FØRST: Ingen en-
keltelever skal nektes å framføre
bordbønn ved måltider. Derimot
kan det ikke være riktig i en skole
som har inkludering som et for-
mål, å arrangere kollektive, faste,
lærerledede, rituelle og kristne
bordbønner i skoletiden. I så fall er
dette utvilsomt religiøse handlin-
ger som mange vil oppfatte som
forkynnende. Det er ikke en kris-
ten majoritet som skal bestemme
hva som skal tolkes som kristen
forkynnelse i fellesarenaer. Her er
det livssynsminoriteters syn det
skal tas hensyn til. Forkynnelse er
altså ikke lov i norske offentlige
skoler. Det bør heller ikke være lov
i offentlige barnehager.

DENNE USIKKERHETEN og fam-
lingen rundt utøvelse av religiøse

handlinger i offentlige fellessko-
ler, kunne den rødgrønne regje-
ringen for lengst ha redusert. Den
har ferdig på sitt bord et moderat
konsensusforslag til nye formåls-
formuleringer for barnehager og
skoler. 

DISSE FORMULERINGENE har
både Den norske kirke og livs-
synsminoriteter sagt ja til. Selv
om flertallet i Bostad-utvalget ik-
ke ønsket referanser til noen
livssyn i disse formuleringene,
har det likevel strukket seg til å
nevne både kristen og humanis-
tisk tradisjon – for å oppnå full
enighet i utvalget. Dette er ikke
nok for KrF. Mer overraskende er
at Høybråten har fått med seg
Høyre og Frp for å få enda mer
kristen forankring inn i formule-
ringene. At ikke regjeringen har
benyttet seg av sitt flertall og sør-
get for at disse hensynsfulle for-
muleringene er blitt lov, er over-
raskende. Saken om nye formål
for skoler og barnehager er utsatt
til februar.

DET ER PUSSIG at Den norske
kirke klarer å distansere seg fra
KrF i denne saken, mens Arbei-
derpartiet åpenbart ennå ønsker
et bredt forlik med KrF i samme
sak – i og med at den drøyer. KrF
hyller menneskerettigheter som
nærmest hellige den ene uken for
å love omkamp om det mennes-
kerettighetsstridige KRL-faget i
neste omgang. 

REGJERINGEN BURDE snarest
innføre det moderate konsensus-
forslaget til nye formålsparagrafer

og dermed få redusert støyen
fra de rituelle og besværlige de-
battene rundt de stadige forsøke-
ne fra mange kristne som ønsker å
bruke offentlige fellesinstitusjo-
ner til handlinger som tilhører
hjemmene og menighetene å ut-
føre.

Bordbønn, igjen

BØNN FØR MATEN: Kollektive,
faste, lærerledede, rituelle og
kristne bordbønner i skoletiden,
passer ikke dersom inkludering
er et mål for skolen, skriver
Kristin Mile. Foto: Scanpix

Kristin Mile
Generalsekr. i Human-
Etisk Forbund og med-
lem av Bostad-utvalget

« Ingen enkeltelever
skal nektes å fram-
føre bordbønn.

KRISA PÅ ISLAND: Røgnvaldur
Hannesson, som er økonomipro-
fessor ved NHH, har i en årrekke
vært talsmann for omsetning og
pantsetting av fiskekvoter. 

I DAGBLADET 23. oktober skri-
ver han at jeg tar feil når jeg hev-
der at dette var en forløper til den
nåværende krisa på Island. Selv-
følgelig tjente både spekulanter
og banker store summer på stadig
dyrere torskekvoter, særlig etter
at kvotene kunne pantsettes fra
1999. Men profitten var ikke bæ-
rekraftig, verken for bankene, fis-
kerinæringa eller torskebestan-
den. Mener Hannesson at kvotes-

pekulasjonen ikke bidro til å blåse
opp banksektoren?

JEG HADDE ventet at Hannesson
skulle bruke mer av artikkelen til
å markedsføre sin privatiserings-
ideologi. For eksempel kunne han
hentet fram det teoretiske ram-
meverket som han skrev i OECD-
rapporten «Liberalizing Fisheries
Markets» fra 2003. 

I rapporten skriver Hannesson
at stort økonomisk utbytte kunne
oppnås ved å tillate internasjonal
handel med fiskekvoter eller «fish
services». «Et system som dette
vil mest sannsynlig lede til en
bedre kapasitetsutnyttelse, der de
største og mest langtrekkende fis-
kefartøyene kan anvendes på ste-
der hvor det er et spesielt behov
for deres tjenester. (…) multina-
sjonale fiskeriselskaper vil sann-

synligvis finne det i deres interes-
se å tilegne seg fiskerettigheter i
ulike bestander», skriver Hannes-
son i rapporten.

SETT FRA Hannessons side – må
salg av islandske fiskekvoter til
utenlandske selskaper være den
opplagte veien ut av den islandske
krisa. Dette vil åpenbart lette de
pågående forhandlingene om lån
fra Det internasjonale pengefon-
det. Gordon Brown ville sikkert
også blidgjøres. For Norges ved-
kommende bør vi snarest forsikre
oss om at EUs tjenestedirektiv
innrettes slik at også Kyst-Norge
kan nyte godt av å kunne tilby
«fish services» – altså kvotesalg
over landegrensene. 

I HANNESSONS verden kan alt
selges. Både skjorta og sjela.

Krisa og fisken
Bente 
Aasjord
Skribent 
og statsviter

SAS RYKKET UT i samtlige aviser
mandag 20. oktober for å advare
mot den nye «klimasmellen» i fly-

sektoren. SAS ledelsen har videre
skrevet brev til de nordiske myn-
dighetene med ønske om å unngå
å bli omfattet av EUs kvotesystem
(ETS). 

SIDEN 2005 har over 10 000 in-
dustrianlegg i EU vært omfattet
av ETS kvotemarkedet. Tanken er
at forurenseren må betale for for-

urensingen. I praksis har dessver-
re medlemsstatene delt ut store
mengder gratiskvoter for å få kvo-
tedirektivet vedtatt – og for å til-
fredsstille velgere i industriens
døende hester. I tillegg har flysek-
toren vært unntatt kvotemarke-
det. 7. oktober i år sa et nesten en-
stemmig Europaparlamentet at
flysektoren skal måtte betale i

Erlend Sand
Reisesekretær i Europeisk Ungdom

Reaksjonært 
av SAS
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Ønsker mer av FN

FN vil alltid være en del av svaret
på klimakrisen, energikrisen og
matvarekrisen. Men vi vil også at
organisasjonen skal bruke mindre
ressurser på internt byråkrati.

Statsminister
Jens Stoltenberg
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24. oktober.

form av kvoter for utslippene sine
fra og med 2013. Fra 2020 vil bå-
de kraftkrevende industri, kraft-
produsenter og flysektoren ende-
lig måtte betale for alle sine kvoter
selv. 

EUROPEISK UNGDOM skulle
ønske alle sektorer allerede i dag
betalte full pris for forurensingen

sin. Men et skritt i riktig retning er
bedre enn ingen. Alle fly som flyr
på europeisk territorium vil fra
2013 betale mer for sine utslipp en
noen gang, noe sted tidligere. At
det statseide SAS aktivt motarbei-
der god miljøpolitikk er trist. Det
er reaksjonært i 2008 å skrive brev
til myndighetene i håp om å få væ-
re klimabølle og gratispassasjer.

VERDENS BEFOLKNING er bedre utdan-
net, rikere, friskere og lever lenger enn no-
en gang før i verdenshistorien. Vi kommu-
niserer raskere, reiser mer, teknologien
bryter nye barrierer. Likevel består fattig-
dommen mange steder. Hvert tredje se-
kund dør et barn. Hvert minutt dør en
kvinne i barsel. Det finnes kriger som aldri
tar slutt.

Motsetningene er enorme. Til tross for at
verden aldri har hatt så mye kompetanse og
så mange ressurser, har 2008 har vært et
krisenes år. Vi har klimaendringene, ener-
gikrisen, matvarekrisen, og nå finanskri-
sen. Hvordan skal vi håndtere alt dette?
Det finnes mange svar – og ikke alle er like
gode. Men en del av svaret vil alltid være
FN.

Norge er en av verdensorganisasjonens
fremste støttespillere, vår støtte går i bred-
den av FNs engasjement, den er solid og
troverdig. Norge har alltid hatt interesser i
en godt organisert verden. Vi kan ikke leve
med den sterkestes rett. Vi står trygt bak
prinsippene om rettsorden, nasjonalsta-
tens integritet, at rett må gå foran makt, om
viktigheten av samarbeid og fredelig løs-
ning av konflikter. Og vi står bak viktighe-
ten av en global etikk, og solidaritet som
sikter mot sosial og økonomisk inklude-
rende globalisering.

Behovet for internasjonale kjøreregler
og global styring er viktigere enn noensin-
ne. Norge er, på grunn av sin økonomiske
og ressursmessige situasjon, samfunns-
messig, økonomisk og sikkerhetsmessig
avhengig av robuste internasjonale regel-
verk og gode globale styringsmekanismer.

K R O N I K K skulle finne på å avvikle støtten, skriver Jens Stoltenberg.

MINDRE FRAGMENTERT: Vi vil at FN skal bruke mindre ressurser på internt byråkrati slik at mer kommer de fattige, nødstilte og
konfliktrammede til gode, framhever Jens Stoltenberg. Foto: Geir Bølstad
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