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l l Arbeidsdepartementet har utarbeidet ny stati-
stikk over andelen arbeidsaktive blant våre sekstiårin-
ger. I går gjenga Aftenposten tallene. De tegner et
klart bilde: Det er et mindretall av norske menn og
kvinner som står i arbeid fram til ordinær alderspen-
sjon. Blant de knappe 38 500 som ble alderspensjo-
nister i 2008 var det bare 21,8 prosent som var i ar-
beid det siste året før ordinær pensjon. Nesten dob-
belt så mange, eller 40 prosent, gikk på uførepensjon
det siste året. 22,7 prosent hadde tatt avtalefestet
AFP.
l l Den virkeligheten disse tallene skildrer er todelt:
På den ene siden er det mange som ikke har helse til å
stå i sitt arbeid fram til de fyller 67, og andre ønsker
selv å trappe ned eller pensjonere seg før de fyller 67.
På den andre side er det også mange som kunne
tenkt seg og stått i arbeid lenger, men som kan føle et
press for å gå av for å sikre yngre arbeidstakere. Be-

drifter reduserer gjer-
ne bemanningen med
tilbud om frivillig før-
tidspensjon. Det sen-
der et signal til de eldre
arbeidstakerne. De er

ikke like ønsket som de yngre. For dem sommister
sine jobber er bildet enda tydeligere. Det er ikke lett å
søke nye jobber dersomman er passert seksti.
l l Paradokset er at mange av de samme arbeidsgi-
verne som forteller at folk må stå lengre i jobb, ofte
selv synes mest interessert i å pensjonere sine eldre
tidlig. Et arbeidsmarked som blir stadig mer effektivt
og produktivitetsorientert har ikke tid til å legge til
rette for at folk kan stå i jobbene sine lengre. Nord-
mennmellom 60 og 67 år utgjør 16 prosent av be-
folkningen i yrkesaktiv alder, men utgjør bare 4,3
prosent av arbeidsstokken i privat sektor.
l lMed den statistikken må den kommende eldre-
bølgen bli et problem. Utfordringen er ikke at seksti-
åringene skal vartes opp av trettiåringene. Utford-
ringen vil bli at sekstiåringene må være med og pleie
nittiåringene. Eller så må de fortsette å utføre andre
viktige oppgaver i arbeidslivet, slik at flere av de yngre
arbeidstakerne kan sluses inn mot eldreomsorg. Nå er
vi i en situasjon der de ansvarlige sier at de eldre må
stå lengre i jobb, samtidig som en lang rekke arbeids-
givere aktivt stimulerer unge eldre til å trekke seg til-
bake. Den kulturen må endres om regnestykket skal
gå opp.

Manglende
arbeidskraft

VENSTRE GJØR ET fryktinngytende comeback på Synovates
siste partimåling for Dagbladet. Partiet ville, om dette had-
de vært valgresultatet, kommet inn på Stortinget med ni
mandater. Det ville vært nok til å sikre et borgerlig flertall.
Sammenmed KrF ville Venstre også kunnet sikret en fort-
satt rødgrønn regjering. Ellers føyer målingen seg inn i
rekka av slike som peker på en klar høyredreining blant
velgerne. Selv omHøyre går tilbake fra 25 prosent på for-
rige måling til 22,5 prosent nå, og Frp holder seg noe under
sitt valgresultat, ville de blå partiene fått 79 av Stortingets
169mandater.

VIPPEPOSISJONEN til Venstre og KrF er særdeles viktig for
disse partienes innflytelse. Sannsynligheten for at deres
vekt blir avgjørende ved neste valg er antakelig større enn at
Høyre og Fremskrittspartiet får rent flertall. Det bør føre til
en forsterket debatt innad i begge partier om hvilke verdier
og hvilken samfunnsutvikling de ønsker å støtte. Tidligere
partileder Lars Sponheim tok et klart standpunkt mot Frp.
Det kostet ham plassen, men sikret hans ettermæle.

Venstre på vippen

h Aslak Nore har vunnet
kulturkampen, mener Aslak Nore.
h Nå gjenstår det bare å reparere
alle de ødelagte vindmøllene.

Sekstiåringenemå
væremed og pleie
nittiåringene.

3. LEDER

krigsliga: «Så redde disse men-
neskene er for ganske enkelt å ta
moralsk stillingmot å drepe!». Og
naturligvis Gandhi, som i desem-
ber1941uttalte: «Det er et under-
lig fenomen at menneskets øns-
ker lammes av krigsfeberens sni-
kende virkning».

I ET KRAMPAKTIG forsøk på å få
dette til å henge sammen, kan vi
stille et virkelighetsfjernt og naivt
spørsmål til Jonas Gahr Støre: Fø-
ler utenriksministeren seg nå
mest inspirert avNicholsonBaker
eller Trygve Lie?

Ingen fred å finne
Stian
Bromark
stb@dagbladet.no

DET SKJER AT hjernen fungerer
på labyrintisk vis: Nå som lyden
av krigstrompeter gjaller ut fra
den koreanske halvøya, skaper
navn som Nicholson Baker og
Trygve Lie disharmoniske reso-
nansbunner. Trygve Lie er ikke så
overraskende. Norges eksuten-
riksminister brukte alle sine kref-
ter som FNs første generalsekre-
tær på å få Sikkerhetsrådet til å gå
med på krig i Korea sommeren
1950, og han kalte det «min ak-
sjon». Lie fryktet at verden sto
foran en verdenskrig da Nord-
Korea og Sør-Korea tørnet sam-
men, men denne faren ble først
reell da amerikanerne provoserte
kineserne ved å nærme seg deres
grense. Som ikke-fast medlem av
Sikkerhetsrådet valgte Norge, et-
ter råd fra Trygve Lie, å støtte
USAs forslag om å gå til krig.

EN VÅPENHVILE trådte i kraft
sommeren1953, ikke en fredsav-
tale. Slik sett pågår krigen frem-
deles og har gjort det nå i 60 år.
Den var ikke FNs heldigste øye-
blikk. Mellom to og tre millioner
døde uten en opplagt fornuftig
grunn. Derfor er det noe foruroli-
gende når USAs utenriksminister
Hillary Clinton hisser opp stem-
ningen ved å kreve at det interna-
sjonale samfunnet reagerer kraf-
tig på hendelsene som inntraff i
mars, da en nordkoreansk ubåt
(visstnok) torpederte et sørkore-
ansk marinefartøy.

HUNDRETUSENER vil dø i en
eventuell ny krig, tror oberstløyt-
nant Ydstebø ved Forsvarets høy-
skole. Han spår at Seoul kommer
til å likne på Berlinmot slutten av
andre verdenskrig. Dermed har vi
dannet en kunstig overgang til
vårt andre navn, Nicholson Baker.
Den amerikanske forfatteren er
nå aktuell på norsk med boka
«Menneskerøyk», en fantastisk,
øyeåpnende og original framstil-
ling av motivasjonene og reaksjo-
nene forut for og under den siste
verdenskrigen. Boka på 600 sider
består utelukkende av korte sita-
ter fra brev, avisartikler, taler,
dagboksnotater og liknende fra
mennesker sombevitnet den agg-
ressive tidsånden. Her er det både
bad guys og snille frøkner. Sum-
menblir en enestående, overbevi-

sende og inspirerende hyllest til
pasifismen.

VI MØTER BLANT andre Jeannet-
te Rankin, den første kvinnen
som ble valgt inn i Representan-
tenes hus og som var under vold-
somt press for å stemme ja til å er-
klære Tyskland krig i 1917: «Jeg
syntes at den første gangen den
første kvinnen fikk en mulighet
til å si nei til krig, måtte hun gjøre
det». Vi møter manusforfatter
Christopher Isherwood, som
skrev i sin dagbok i januar 1940
etter et møte i Hollywoods anti-

SIGNALER

HVOR ER FIENDEN:Nesten 60 år etter at krigen startet, da kine-
sisk- og sovjetstøttede Nord-Korea og amerikanskstøttede Sør-
Korea tørnet sammen, forbereder nå sørkoreanske soldater en ny
krig mot Nord-Korea. Foto: Reuters/Ha Sa-Hun/Yonhap/Scanpix

Er det mulig å bekjempe krig og forberede seg
til krig samtidig?

Dagbladet 31. mai 1985:
Nynazistene organiserte opptøyene! Det er ingen
påstand fra hvem som helst. Det er Liverpool-
formannen John Smith som på denne måten plas-
serer ansvaret for det som skjedde i Brussel ons-
dag kveld. 38 personer døde under Europacup-
finalen mellom Juventus og Liverpool i Brussel.

FOR 25 ÅR SIDEN


