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En ny bok� slår bena under påstanden om at arbeidere som stem-
mer på populistiske partier som Frp ikke vet sitt eget beste. Det er 
nettopp det de gjør, skriver SV-er og statsviter Ketil Raknes i boken 
«Populismens hemmeligheter». Der går han langt i å gi 68-erne 

skylden for høyrepopulismens framvekst ved 
ikke å ta arbeiderne på alvor. 

68-er-opprøret var de skoleflinkes opprør, 
og hadde fokus på ikke-materielle verdier 
som likestilling, miljø og toleranse overfor 
homofile og innvandrere. I skyggen av denne 
politikken har det bygd seg opp en motre-
aksjon mot dette verdisettet som verken 

forskere eller politiske analytikere så komme. 
Raknes minner om at arbeiderklassevelgere tradisjonelt har vært 

venstreorienterte i økonomiske spørsmål, mens de har vært høy-
reorienterte i verdispørsmål. Så lenge det ikke fantes partier som 
forente de to standpunktene, stemte de på klassiske arbeiderpartier. 
Men så snart det dukket opp alternativer, begynte arbeidere over 
hele Vesten å forlate arbeiderpartiene. 

SidEn 1980-tallEt har hver femte norske arbeider stemt på 

høyresiden, blant annet fordi også de tjener på lavere skatter. I 2009 
ble Frp for første gang Norges største arbeiderparti med 36 prosent 
av arbeiderstemmene, mens 33 prosent stemte Ap. 

Dette forklarer Raknes med at det særlig er arbeiderne som opp-
lever problemene knyttet til innvandring og globalisering. Det er de 
som bor i drabantbyer sammen med innvandrerne, mens middel-
klassen flytter i hvite gettoer.

Rak�nES haR SElvfølgElig rett i at norske arbeidere på ingen 
måte er dumme når de stemmer på Frp. Så lenge venstrepartiene 
ikke forholder seg til hverdagen deres, vil arbeiderne heller ikke 
stemme på dem. Følgelig har ikke partier som SV stort velgerpo-
tensial hos norske arbeidere, mens danske SF og det nederlandske 
sosialistpartiet har vunnet oppslutning blant arbeidere ved å være 
kritiske til enkelte sider ved innvandringen.

Etter hvert som Frp har forlatt den økonomiske liberalismen og 
har beveget seg til venstre i den økonomiske politikken, har norske 
arbeidere kunnet stemme i tråd med sin overbevisning uten å frykte 
at velferden skal forsvinne. 

Et uekte barn av 68-erne

””Norske ar-
beidere på ingen 
måte er dumme 
når de stemmer 
på Frp. 

Syk�EhJEM

legemangel og 
andre manglende 
rettigheter
En kan med rette spørre seg 
hvorfor ikke fastlegen følger pa-
sientene sine fra vugge til grav. 

De som i dag kommer på syke-
hjem er som regel svært syke og 
har flere diagnoser. Fastlegen som 
pasientene har brukt stort sett 
hele livet, kjenner deres diagnoser. 
Det vil derfor være betryggende 
både for pasienten og pårørende 
at fastlegen også har ansvar etter 
at pasienten blir innlagt på et 
sykehjem. En ordning der fastlegen 
følger pasienten livet ut vil være en 
ressursbesparelse for kommunens 
sykehjem fordi fastlegen kjenner 
pasienten godt; noe tilsynslegen på 
sykehjemmene ikke gjør. 

Årsaken til at fastlegen ikke 
følger pasienten fra vugge til grav, 
handler etter det jeg har forstått 
om økonomi. Skulle fastlegen 
ha ansvar for pasientene som er 
innlagt på sykehjem, vil regningen 
for besøket bli sendt til kommunen. 
Kommunene har derfor økonomisk 
inntresse av å ha en tilsynslege 
tilknyttet sykehjemmet.

En kan spørre seg om pasien-
ten er tjent med å ha en ny lege 
som ikke kjenner dem og deres 
diagnoser før innleggelse. Det er 
en kjensgjerning at det er stor 
legemangel på de kommunale sy-

kehjemmene. Løsningen bør derfor 
bli at fastlegen følger pasienten fra 
vugge til grav. Fastlegen vil heller 
ikke bli tilkalt ofte til sykebesøk 
fordi de fleste gamle må bo i eget 
hjem på grunn av plassmangel på 
sykehjemmene.

Vi som er eldre bør ikke finne oss 
i at vi ikke skal ha like rettigheter 
som resten av befolkningen – med 
rett til selv å velge fastlege uansett 
hvor vi havner når sykdom rammer 
oss.

Bjørg E. Bjørsvik
Søgne

Utdanning

tysk som viktig 
skolefag
Jeg vil først sitere Jahn Otto 
Johansen fra siste nummer av 
Seniorsakens medlemsblad, Se-
nior, hvor han sier følgende: «Det 
er synd at så få her i Norge kan lese 
tysk, for dermed stiller vi oss uten-
for noen av de viktigste samfunns-
debatter i Europa.» Han nevner 
skuespilleren, 85 årige Joachim 
«Blacy» Fuchsbergers bok: «Alt 
werden ist nichts fur Feiglinge» (Å 
bli gammel er ikke for feiginger.) 
Denne boken har skapt stor debatt 
om aldring, og de menneskelige 
og samfunnsmessige utfordringer 
dette medfører. Kanskje Tyskland 
er kommer lenger enn Norge?

Så har jeg med interesse lest 

UiAs folk, Letnes’ og Armstrongs, 
kronikk onsdag 29. februar, hvor de 
argumenterer dyktig for tyskfagets 
stilling i norsk skole både i ung-
domsskolen og den videregående, 
og følgende positive resultat at tysk 
er årsstudium ved UiA.

Ved siden av spansk og fransk er 
tysk blant det vi kaller fremmed-
språk nr. 2. Disse er de tre største. 
Engelsk holdes selvfølgelig utenfor.

Det som for øyeblikket er posi-
tivt er at tysk er på sterk fremmarsj 
i ungdomsskolen. På universitets 
og i videregående skole står spansk 
og fransk noe sterkere. Foreløpig? 
Det er noe som heter «Berlineref-
fekten». Det har med reisemålene 
å gjøre.

Det er mange bransjer som har 
og stadig vil få større nytte av 
medarbeidere med gode tyskkunn-
skaper. Tyskland er vår største 
handelspartner, og er blitt stadig 
mer det toneangivende landet i 
Europa (Angela Merkel) Les: EU!

Derfor vil jeg her som pensjonert 
lærer, som stadig merker at jeg 
dessverre ikke kan nok tysk, og for 
norsk skole og det norske samfun-
net, oppfordre myndighetene til 
å oppgradere tyskfaget i skoler og 
universiteter.

Knut Haslerud
Varamedlem Oppvekststyret

Utdanning

Skolen må være 
for alle
Seriøsitet i skolen og utenfor 
skolen betyr at man tar ung-
dommen alvorlig. I skolestua må 
elevene innordne seg disiplin og 
læreren som autoritær formidler, 
enten formidlingen kommer i form 
av ordinær undervisning, som fore-
lesning eller som foredrag. 

Hvis ikke elevene er seriøse på 
skolen, gir de blaffen i hva som 
foregår, de fester oppmerksomhe-
ten om alt annet enn skole, og de 
saboterer undervisningen. Dette er 
beklagelig. Det er ikke en slik skole 
vi ønsker. Elevene må heller være 
bevisste på hvilke fag og hvilke 
muligheter de har for de enkelte 
fag i næringslivet og i forskning. 
Det lønner seg dessuten på prøver 
og evalueringer av elevene at man 
har fulgt med. Faktisk kunnskap, 
evnenivå og ferdigheter er det som 
testes ut i skolen. Som elev må 
man verdsette skolen og hevde at 
den betyr noe. Ellers forsvinner 
skolefilosofi og normal atferd bort 
i det meningsløse. Skolen er for 
mange, også for skoletaperne. Der-
for må skolen innrettes teoretisk 
og praktisk. Og alle elevene uansett 
forutsetninger og evner må gis mu-
ligheter for utvikling og læring. 

Vi må gi differensiert undervis-
ning i skolen i den grad det er nød-
vendig. Skoletaperne må få enkle 


