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Fellesforbundet stiller ved vårens lønnsopp-
gjør krav om likebehandling mellom

menn i offentlig og privat sektor når det kom-
mer til to ukers betalt fødselspermisjon. Selv
om de fleste mannlige arbeidstagere har rett til
fri når de blir fedre, er det tjue prosent i privat
sektor som ikke får betalt på lik linje med
kolleger som jobber i det offentlige. Særlig
gjelder dette i arbeidstagere i lavlønnsyrker
hvor mor jobber deltid,
og hvor det blir for dyrt
å miste to uker med
lønn.

Dette er et rimelig
krav som ikke ba-

re vil hjelpe den enkelte
barnefamilie, men styr-
ke hele den norske sam-
funnsmodellen. Få mo-
derne reformer har vært
mer vellykkede enn de
stadig utvidede om-
sorgspermisjonsordningene som norske barne-
familier er blitt omfattet av de siste 20 årene.
Det har bidratt til en økt likestilling mellom
kjønnene, gitt barn mer kvalitetstid med sine
fedre, gjort det lettere for kvinner å vende til-
bake til arbeidslivet etter en fødsel og ikke
minst ført til at de norske fødselstallene er langt
mer positive enn for mange andre land i Euro-
pa.

Da fedrekvoten ble innført i 1993, utgjorde
den 4 uker. Den ble økt til 5 uker i 2005,

6 uker i 2006, gjorde et hopp til 10 uker i 2009
og et nytt sprang til 12 uker i fjor. En under-
søkelse fra Statistisk sentralbyrå viser at fedre-
kvoten i svangerskapspermisjonen er svært po-
pulær. 95 prosent av alle småbarnsfamilier be-
nytter seg av den. Den gjennomsnittlige permi-
sjonslengden blant fedre har økt fra 6,5 til 10
uker i løpet av de siste 10 årene. Og barnefami-
liene er svært fornøyd: Det er bare knappe fem
prosent mener at det ikke burde være noen
fedrekvote det hele tatt.

Dette viser at satsingen har vært riktig og
viktig. Men jo sterkere den befester seg,

jo mer åpenbar blir urettferdigheten ved den
skjeve fordelingen av permisjon mellom of-
fentlig og privat sektor i de to første ukene av
barnets liv. Det er i denne følsomme perioden
at den første viktige kontakten mellom foreldre
og barn etableres, en kontakt som senere skal
danne grunnlaget for forbindelsen mellom far
og barn også under den senere delen av om-
sorgsperioden.

Det er derfor på høy tid å innføre likestilling
mellom offentlig og privat ansatte pappa-

er.
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MENER

Syrias president Bashar al-Assad sier han vil
fortsette kampen mot «terroristgrupper». 
Eller «kvinner og barn», som de kalles utenfor
presidentpalasset i Damaskus.

Terrortrussel

Det suverent største skiftet i euro-
peisk politikk de siste tiårene, har
vært fremveksten av en ny type
høyrepartier. I Sverige, Danmark,
Nederland, Norge og en rekke and-
re land. De nye høyrepartiene spil-
ler en helt sentral rolle. Også når
det gjelder hvem som får makt
Skal man forstå politikk i moderne
europeiske land, så må man forstå
disse partiene og velgerne deres.

Ketil Raknes kommer denne
uken med en bok om det han kaller
«høyrepopulismen». Raknes er SV-
er, og har lenge vært rådgiver for
partiets stortingsgruppe. Men bo-
ken hans er ikke noe flammende
moralsk oppgjør med de nye høyre-
partiene. I den grad Raknes lar
noen få svi, så er det de som for-
søker å stenge høyrepopulismen
ute fra den etablerte politiske de-
batten.

Frykt og avsky på svensk
I boken er dette mest tydelig i kapit-
telet om Sverige og Sverigedemo-
kratene. Et parti som til tider var
så stigmatisert, at partimedlem-
mer risikerte å miste jobben. Den
norske debatten om Frp er ingen-
ting i forhold til hvilken fordøm-
melse og utfrysing Sverigedemo-
kratene ble møtt med av aviser og
politikere.

Men det hjalp lite. Sverigedemo-
kratene gjorde et godt valg. Og er
nå et høyst levende bevis på at man-
ge svensker føler seg forlatt og
fremmedgjort i det etablerte poli-
tiske landskapet. 

Raknes mener man må ta opp-
slutningen rundt de nye høyreparti-
ene for det de er. Nemlig et høyst
konkret uttrykk for et sett interes-
ser og holdninger i et relativt bredt
lag av befolkningen. Og ikke som
rasistiske fenomener, eller gigan-
tiske bedrag som lurer folk til å
stemme mot sine egentlige interes-
ser.

Få stolte øyeblikk
At dette må slås fast i 2012, kan man
godt bli litt trist av. Måten de nye
høyrepartiene har blitt møtt av
mange etablerte partier og politike-
re, har ikke mange stolte øyeblikk.
Til tider har det minnet om sensur
og undertrykking. Å stemple parti-
er med relativt solid oppslutning
som uønskede politiske fenomener,

og systematisk forsøke å stenge
dem ute fra makt og innflytelse, har
lite med demokrati å gjøre.

I boken forklarer Raknes hvorfor
de nye høyrepartiene har suksess i
mange land. De representerer de
som taper på globaliseringen. Og de
som frykter den. De gir følelsen av
frykt for en ny og mer kaotisk til-
værelse, der innvandring og global
kapitalisme, forandrer land som
tidligere var trygge og ganske ens-
artet, et konkret politisk uttrykk.
Ofte preget av nostalgi og fremtids-
frykt.

De kommer også som et svar på

mange venstrepartiers manglende
evne til å ta disse følelsene på alvor.
Raknes tar et ganske nådeløst opp-
gjør med sine egne i boken. Ikke
minst når han beskriver hvordan
partiene på venstresiden ofte har
fortalt folk at den skepsisen og fryk-
ten de føler, er skitten, umoralsk og
dum. Han viser også hvordan denne
strategien i mange land, særlig i
Sverige, har kostet venstresiden
dyrt.

Lysbakken bør lese
Den nye SV-lederen Audun Lysbak-
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Den nye boken «Høyre-
populismens Hemme-
ligheter» tar et oppgjør
med de som vil tie poli-
tiske motstandere i
hjel. Nyttig lesning. 

PPåå ttiiddee åå sseenn

ANSVARLIG REDAKTØR/ADM.DIR:

TORRY PEDERSEN

REDAKTØR AVIS: HELJE SOLBERG
REDAKTØR DIGITAL: ESPEN EGIL HANSEN
POLITISK REDAKTØR: HANNE SKARTVEIT Partipolitisk og økonomisk fritt og uavhengig dagblad. Utgitt av Verdens Gang A/S, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo,

Tlf.: 22 00 00 00 Avfotografering av VGs stoff og annonser for videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale.



I banen
Skal norske fotballkom-
mentatorer i år endelig la
fotballen spilles der den
hører hjemme? Det er
lov å håpe.
Mange gode ord er blitt Knut Torbjørn
Eggen til del etter hans tragiske bort-
gang. Velfortjent og på sin plass alt
sammen.

Jeg møtte også Eggen jr. flere gan-
ger i mitt virke i dette organ, og har
bare godt å si om ham. En vennlig
sjel som var – for å si det med Ham-
suns ord «tyk av viten» om det han
holdt på med.

Men i denne spalte er det også på
sin plass å gi Knut Torbjørn Eggen
skylden for å ha innført et av de mest
håpløse fotballuttrykk noensinne!

Jeg snakker selvsagt om uttrykket
«i banen».

Og jeg er ganske sikker på at det
var nettopp fra Eggens munn jeg hør-
te det først – sannsynligvis i en av
hans utallige opptredener som eks-
pertkommentator i Champions Lea-
gue.

– Spissene må komme seg høyere
«i banen», doserte Eggen.

– Ballen må slås høyere «i banen»,
hevdet han også.

Utallige ganger har jeg undret meg
på; hvor kommer dette tøyset fra?

Fotball – verdens vakreste idrett –
spilles da i ikke «i banen».

Den spilles PÅ banen. På, på, på –
til evig tid.

Jeg har en mistanke om at det
stammer fra et eller annet trenersemi-
nar i Fotballforbundets regi, men jeg
kan ikke bevise det. At det er et skri-
vebordsuttrykk anser jeg som hevet
over tvil.

Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
Egentlig kunne jeg levd godt med

uttrykket, hvis det bare hadde eksi-
stert bak den vennlige trønderens
panne. Men som moteuttrykk gjerne
gjør, så har fjolleriet spredt seg og
brukes nå over alt. Selv den mest
tilfeldige lokalavisjournalist eller TV-
ekspert føler nå at de må snakke om
hvordan spillet må flyttes høyere «i
banen» dersom de skal bli tatt på al-
vor.

Det er liten tvil om at jorden går «i
bane» rundt solen, eller at Apollo-
romfartøyene i sin tid gikk i bane
rundt jorden.

Men hvordan det i fullt alvor er mu-
lig å hevde at fotballspillere beveger
seg «i bane», går over min forstand ,
«og langt inn i presten sin», som min
kjære bestemor sa når noe ble for
vrient for henne.

La gå at spillerne «slår en pas-
ning», ballen spilles
mot «lengste stolpe»
og andre hippe fagut-
trykk. Men jeg skulle
ønske at alle vi som er
glade i fotball nå kan
enes om å flytte det
vakre spillet tilbake dit
det hører hjemme.

Nemlig på banen.

PÅ DEN 3. SIDE

ken bør ta seg tid til å lese boken. Hvis
han har ambisjoner om å lede et mo-
derne parti på venstresiden, kan det
være mange tips å hente her. I SVs
sjel ligger det omtanke for de gruppe-
ne som har det tøffest i den krevende
tiden vi lever i. Den moderne kapita-
lismen setter så store krav til folk, at
mange kommer til å falle utenfor. I
arbeidslivet og i sosiale sammenhen-
ger.

Slik jeg forstår SV, er dette grupper
partiet ønsker å representere. Og gjø-
re noe for. Men i Raknes bok kommer
det klart frem at denne gruppen ofte
søker seg til de nye høyrepartiene. Det

er der de opplever å bli tatt på alvor.
Og det er der de finner konkrete poli-
tiske uttrykk for den skepsisen de fø-
ler til innvandring og økende forskjel-
ler i samfunnet.

En sentral opplysning i Raknes bok
er hvordan holdningene til innvandre-
re og fremmede kulturer har utviklet
seg etter at Dansk Folkeparti fikk
makt. Dansk Folkeparti har meget
krasse holdninger til islam og inn-
vandringspolitikk. De er mye mer
ekstreme enn Frp. I Danmark har de
preget innvandringspolitikken, og fått
gjennom mange innstrammingen når
det gjelder asyl, rett til familiegjen-

forening og krav til nye dansker. 
Det viser seg allikevel at danskene

har fått en mer positiv holdning til
innvandrere og muslimer de siste åre-
ne. Det kan jo være verdt å merke seg.
Det utfordrer påstanden om at de nye
høyrepartiene gir grobunn for rasis-
me og fremmedfrykt hvis man lar
dem få makt.
Ketil Raknes: «Høyrepopulismens

Hemmeligheter», gis ut Spartacus forlag
denne uken.
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SE VG-DEBATT
Tore Ulabrand
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HVOR?: Er John Arne Riise på eller i en
bane her? Foto: Robert S. Eik

Cecilia Dinardi, kåret til «Årets forbilde» i fjor, refser Audun Lysbakken og regjeringen for å ha
gjort for lite for asylsøkerbarna.


