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Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal se på finansieringssystemet 
i undervisning og forskningssektoren. Et av spørsmålene utvalget skal vurdere, er om 
man fortsatt skal tildele midler ut fra resultater, eller om pengene skal komme som ram-
mebevilgning. Dette er en anledning for NTL å reise ny kamp om økt basisfinansiering til 
universitetene.

Systemet med å tildele penger ut fra produktivitet er å vri forskningen over fra kvalitet 
til kvantitet. Ved universitetene har man, som i de fleste andre offentlige virksomheter, 
forsøkt å finne måleparametere for kvalitet uten å lykkes. Kvalitet er komplekst og sam-
mensatt, og man må ha tillit til at det er fagmiljøene som er best egnet til å dyrke frem 
kvaliteten og at dette skjer uten økonomiske insentiver. 

Økonomiske insentivordninger er blitt innført under svøpe av at de kun skal eksistere på 
virksomhetsnivå og ikke gjelde for den enkelte forsker. Realiteten er at UiO ikke kan 
forandre på sin forskning og undervisning uten at den enkelte forsker forandrer på sin 
forskning og undervisning. Realiteten er en påminnelse om at UiO er sine forskere. Hvis 
vi vil ha økt konkurranse på virksomhetsnivå, får vi økt konkurranse på individnivå. Og 
det er få festtaler som handler om hvordan økt individuell konkurranse fører til bedre 
samarbeid, mer tverrfaglighet og bedre kvalitet. Av den enkle grunn at det ikke er slik. 
Det er ikke økonomiske insentiver som motiverer det arbeidende mennesket, heller ikke 
forskerne.

Et arbeidsforhold som preges av midlertidige kontrakter, lønnsfastsetting ut fra evne til 
inntjening, faglig konkurranse fremfor samarbeid, kontrollering og registrering av pro-
duktivitet er oppskriften på usikre og uproduktive ansatte. Det er også en oppskrift på 
arbeidslivet som vi trodde var gått ut på dato. Men utviklingen av forsknings- og under-
visningssektoren går i denne retningen. 

I valgkampen sloss partiene om å øke tildelingen til sektoren. Antall kroner er selvfølgelig 
viktig. Men minst like viktig er hvordan pengene blir tildelt og hvordan dette påvirker 
arbeidsforholdene til de ansatte. Oppmykning av arbeidslivets reguleringer, individualise-
ring og konkurranse gir ikke bedre kvalitet. Ikke i noen sektorer. Aller minst i akademia.

SV-dekan Fanny Duckert leder utvalget som blant annet består av Sturla Søpstad fra NTL 
NTNU. Vi ønsker lykke til med arbeidet!
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NY GIV!
NTL UiO er en aktiv fagforening med mange jern i ilden. Et av jernene er 
Ny giv. Dette jernet har i de siste årene mange ganger blitt liggende 
litt utenfor ilden, og ikke blitt tatt frem på ambolten så ofte som vi 
har ønsket oss. Vi håper å smi mer aktivt i månedene som kommer. Det er 
relativt få mennesker som driver det daglige arbeidet i fagforeningen. 
Dette er personer som også har mange andre oppgaver i foreningen.

Kanskje nettopp du har et ønske om å bli mer aktiv å bidra til at UiO 
blir en bedre arbeidsplass gjennom fagforeningsarbeid? I så fall er et 
godt utgangspunkt å melde deg på kurs! Ny giv har besøkt Britt Barlie 
som er kursansvarlig for NTL. I artikkelen finner du også en oversikt 
over høstens NTL kurs. Du er velkommen selv om du ikke har planer om å 
bli aktiv heller. NTL arrangerer kurs om mange tema, og disse er et 
utrolig godt tilbud til deg som NTL-medlem. Kom deg på kurs!

Mars i år fikk Ny giv ny redaktør. Jeg har vært medlem av redaksjonen 
noen år. Det er med ærefrykt jeg går til jobben, mine forgjengere har 
gjort en utmerket jobb med bladet. Den siste i rekken var Håvard Tangen, 
som grunnet aktivt organisasjonsarbeid på mange fronter ikke hadde 
mulighet til å fortsette som redaktør. Vi takker Håvard for hans innsats 
for Ny giv. Heldigvis har vi fortsatt Håvard med oss som 
redaksjonsmedlem. Håvards bidrag til dette nummeret er intervjuet med 
Erik Skare om Palestina og situasjonen der. Et viktig blikk inn i 
situasjonen til mennesker utenfor søkkrike Norge.

En annen tidligere redaktør, Christian Boe Astrup, har anmeldt boken 
«Ordbok for underklassen». En viktig bok i disse IHR-
tider. Det er på høy tid å avsløre det tilslørende språket.

Et viktig tema for nummeret er den kommende valg-
kampen. Artikkelen er hentet fra NTLs informa-
sjonsmateriell og ser nærmere på arbeidslivspolitik-
ken og hvilket veivalg vi står ovenfor i det kommen-
de stortingsvalget.

God lesning, og godt valg!
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facebook.com/ntluio twitter.com/ntluio

Følg foreninga på Facebook og Twitter
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Med slagordet Noen valg er viktigere vil NTL fokusere på at 
vi 9. september i år står ovenfor en viktig veivalg. 

Det er ikke til å legge skjul på at fagbeve-
gelsen ønsker seg Jens fremfor Erna. 
Samtidig er NTL ikke partipolitiske, men vi 
har et klart ønske om å oppfattes som poli-
tiske. NTL UiO har lang historie, og vi har 
nok ofte blitt oppfattet som venstreorien-
tert, også innenfor NTL. I forbindelse med 
dette valget har vedtok styret at vi ikke 
oppfordrer våre medlemmer til å stemme 
på bestemte partier, men vi vil informere 
om vår politikk og våre ønsker for sam-
funnsutviklingen. I denne artikkelen ser vi 
nærmere på hvilke konsekvenser dette 
veivalget har for arbeidslivspolitikken i 
Norge.

jens eller erna?
Ved stortingsvalget til høsten står valget 
mellom en fortsatt rødgrønn regjering og 
en regjering bestående av Høyre og Frem-
skrittspartiet. Et regjeringsskifte vil få kon-
sekvenser for skole, for helse, velferd og 
miljø. Et område hvor en Høyre- og Frem-
skrittsparti-regjering vil få særlig store 
konsekvenser er i arbeidslivet. Forrige gang 
høyrepartiene hadde flertall i 2005 vedtok 
de dramatiske endringer i arbeidsmiljøloven 
og fjernet tjenestemannsloven. Den rød-
grønne regjeringen reverserte disse end-
ringene. 

For å gi et bilde av konsekvensene et 
regjeringsskifte vil få for arbeidslivet vil jeg 
både gå gjennom foreslåtte endringer i 
Arbeidsmiljøloven, og arbeidslivssaker som 
har vært oppe de siste årene, der partiene 
har hatt ulike meninger om hvilken retning 
arbeidslivet skal gå i.

Arbeidsmiljøloven
I dag blir arbeidslivet regulert av Arbeidsmil-
jøloven. Den regulerer blant annet arbeids-
tid, oppsigelse, adgangen til midlertidige 
stillinger og de fleste andre formelle aspek-
ter ved arbeidslivet. Og først og fremst 
regulerer den maktforholdene i arbeidslivet. 
Styrkeforholdet på en arbeidsplass er 
skjevt: Det er en sterk og en svak part. Dette 
bøter Arbeidsmiljøloven på, gjennom å 
begrense arbeidsgivers styringsrett, til for-
del for ansattes rettigheter. Samfunnet som 
helhet mener noe om hvordan reglene i 
arbeidslivet skal være. Ikke hver enkelt 
arbeidsgiver. 

De er i utgangspunktet svært skjeve, der 
arbeidsgiver sitter på de sterkeste kortene 
siden det er de som ansetter, utbetaler lønn 
og gir arbeidsoppgaver. Denne makten kan 
begrenses på to måter: gjennom fagorgani-
sering og gjennom lov. Godt fungerende 
fagforeninger og en godt fungerende 
arbeidsmiljølov er gjensidig avhengig av 
hverandre. Uten en god arbeidsmiljølov har 
fagforeningene færre virkemidler i sam-
handlingen med arbeidsgiver. Mens uten god 
fagorganisering eksisterer arbeidsmiljølo-
ven fort bare på papiret, om det ikke er dyk-
tige tillitsvalgte til å følge opp at den blir 
overholdt. 

Endringer i arbeidsmiljøloven betyr end-
ringer i maktforholdene i arbeidslivet. Høy-
residens forslag til endringer i arbeidsmiljø-
loven vil bety en forskyvning der de ansatte 
får mindre makt, og arbeidsgiverne får mer 
makt. Det vil NTL kjempe mot.

Norsk
Tjenestemannslag

Noen valg 

er viktigereJeg vil ha et arbeidsliv hvor 
det er grenser for hvor mye 
overtid jeg kan pålegges, hvor det 
er kontroll med arbeidsforholdene 
og hvor midlertidig ansettelser er 
unntaket, ikke hovedregelen. 

Det er klare forskjeller på 
partiene i arbeidslivspolitikken.

    Bruk din stemme 
til å sikre et godt 

arbeidsliv!
Hilde Larsen NTL-medlem

Norsk
Tjenestemannslag

Valgkort_august.indd   1 10.08.2013   22:08:01
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tjenestemannsloven
I tillegg har vi Tjenestemannsloven som 
utfyller arbeidsmiljøloven og regulerer de 
spesielle forholdene i forvaltningen, blant 
annet stillingsvernet. 

Tjenestemannsloven ble vedtatt opphe-
vet, og det ble foreslått dårligere stillings-
vern for statlige ansatte. Bondevik II-regje-
ringen foreslo ny lov om statens embets- og 
tjenestemenn som skulle erstatte Tjeneste-
mannsloven. Stoltenberg II stoppet dette når 
den kom i regjering og argumenterte med 
at Høyres medisin er å foreta kutt hos de 
som har bedre ordninger, fremfor å oppjus-
tere rettigheter for de som har dårligere 
ordninger.

Høyrepartiene ønsket å ta inn virksom-
hetenes og samfunnets behov i formålspa-
ragrafen, slik at å bidra til et inkluderende 
arbeidsliv ble endret til å bidra til et inklude-
rende arbeidsliv som på best mulig måte 
ivaretar arbeidstakernes, virksomhetenes 
og samfunnets behov.

Den rødgrønne regjeringen fjernet dette, 
og begrunnet det med at vernebestemmel-
ser ikke kan underordnes svingende kon-
junkturer eller virksomhetenes økonomiske 
situasjon.

Midlertidighet
Midlertidighet er et stort problem spesielt i 
Universitets- og høyskolesektoren. I perio-
der har tallet midlertidig ansatte vært nes-
ten 25% (sammenlagt for vitenskapelige og 
administrativt ansatte). For å gjøre noe med 
dette trengs målrettet arbeid, og et klart 
ønske om å redusere bruken av midlertidig-
het. Høyre-partiene ville innføre en generell 
adgang til å ansette midlertidig for en peri-
ode på inntil 12 måneder. Dette ble stoppet 
av den Rødgrønne regjeringen.

Å ha en fast jobb er helt fundamentalt for 

at arbeidsmiljøloven skal fungere og bli fulgt. 
Uten fast stilling er det vanskelig å ta opp 
andre arbeidsmiljøkrav, og vanskelig å få til 
skikkelig fagorganisering. Maktforholdene 
på arbeidsplassen blir skjevere når man 
ikke har fast jobb, det er mye vanskeligere 
å i møtegå ledelse og være kritisk dersom 
man ikke er sikker på om arbeidskontrak-
ten fornyes i neste runde.

Arbeidstid
Høyrepartiene ønsket at arbeidstaker og 
arbeidsgiver skulle kunne avtale inntil 400 
timer overtid per år. Samtidig skulle overti-
den kunne gjennomsnittsberegnes så man 
skulle kunne måtte jobbe 13 timer på en dag, 
og 60 timer på en uke. Høyrepartiene 
ønsket ønsket også at all overtiden og over-
tidstillegget skulle kunne avspaseres, uten 
at man fikk tilleggsutbetalingen. Alt dette ble 
reversert av den rødgrønne regjeringen. 

Åpnes det for så mye overtid vil mange 
arbeidstakere føle seg presset til å jobbe 
langt mer enn familiesituasjonen, helsa og 
lysten tilsier. Det er ikke bare å si nei til å 
jobbe overtid når sjefen ber om det, når kol-
legaene dine sier ja og du vet det er uløste 
oppgaver på arbeidsplassen. Det er ikke 
valgfrihet å presse folk til å jobbe 400 timer 
overtid, men vil gjøre arbeidslivet mer eks-
kluderende for alle som ikke kan håndtere 
en så stor arbeidsmengde. 

Høyrepartiene snakker om arbeidslivet 
som om du er i en forbrukersituasjon, der du 
kan velge og vrake, si ja eller nei til det sjefen 
ber deg om og bytte jobb om du ikke er for-
nøyd. Det er ikke virkeligheten for de fleste. 
Og derfor må vi skape rammer for arbeids-
livet som folk kan leve med. Valget er ditt. 
Noen valg er viktigere. (Artikkelen er hentet 
fra NTLs informasjonsmateriell i forbindelse 
med Stortingsvalget og noe omarbeidet).

Norsk
Tjenestemannslag

Noen valg 

er viktigereJeg vil ha et arbeidsliv hvor 
det er grenser for hvor mye 
overtid jeg kan pålegges, hvor det 
er kontroll med arbeidsforholdene 
og hvor midlertidig ansettelser er 
unntaket, ikke hovedregelen. 

Det er klare forskjeller på 
partiene i arbeidslivspolitikken.

    Bruk din stemme 
til å sikre et godt 

arbeidsliv!
Hilde Larsen NTL-medlem
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Ny giv har besøkt NTL forbundskontoret som holder til i Statstilsattes hus, Møllergata 10 i 
Oslo.
tekst: PETER KRISTOFFERSEN

 Vi snakket med Britt Barlie som er kursan-
svarlig i NTL. Hun har ansvar for å arran-
gere alle NTLs kurs. Britt er et kjent fjes i 
NTL sammenheng. Kontoret hennes er 
omvendt av mitt eget: det er lite og ryddig. 
Hunf orteller at hun begynte å jobbe i NTL i 
1999. Kursansvarlig var hun fra 2002.

Kan du fortelle oss om historien bak 
NTLs kursvirksomhet? Britt svarer engas-
jert, og er ikke i tvil om svaret: Det har alltid 
vært viktig for NTL  åha dyktige tillitsvalgte. 
Det er noe vår organisasjon alltid har brukt 
mye ressurser på. Vi trenger dyktige og 
godt skolerte tillitsvalgte som kan møte situ-
asjoner på arbeidsplassen med oppdatert 
og solid kunnskap. Vi må hele tiden være i 
forkant av utviklingen: hva skjer i arbeidsliv-
et og hvilken kunnskap er det som trengs. 
Hva skjer om vi får en borgerlig regjering, 
spør Britt retorisk. Kanskje vil Tjeneste-
mannsloven forsvinne, og arbeidsmiljøloven 
vil bli kraftig endret. I så fall må vi være 
klare med kurs. Hun lar det skinne gjennom 
at det er en situasjon hun ikke ønsker seg.

Hvor mange kurs arrangerer NTL årlig 
– og hvor mange deltakere har kursene? Vi 
kan i så fall ta utgangspunkt i 2012. Det har 
vært ganske jevnt gjennom flere år, forteller 
Britt. Det året arrangerte vi 43 kortkurs, 
altså todagerskurs. Vi arrangerte 6 uke-
skurs. Året er rett og slett fylt opp – vi arran-
gerer kurs på Sørmarka (LOs kurs og kon-
feransesenter ved Siggerud red. anm). På 
ukeskurs er det 100 personer som har del-
tatt, og kortkursene har hatt 854 deltakere. 
Britt tar en rask titt på PC-skjermen: kurs 
som ble organisert av lokale organisasjon-
sledd har hatt til sammen 6222 deltakere. 
Altså har over 7000 personer deltatt på NTL 
kurs i 2012. NTL er faktisk en av LO-forbun-
dene med mest aktivitet, konkluderer hun.

Er kursene åpne også for medlemmer 
som ikke er tillitsvalgt eller har verv i en 
forening? Ja, det er helt klart. På de mest 
populære kursene prioriterer vi medlem-
mer med tillitsverv, men det er fullt mulig å 
få plass allikevel. På grunnskoleringen vår, 
NTL skolen trinn 1 og 2 får alle plass. På 
trinn 3 får du plass dersom du har gått de 
foregående trinnene. Vi forsøker å fordele 
plassene slik at medlemmer fra hele NTL 
får delta. I tillegg prioriterer vi yngre medle-
mmer og de med innvandrerbakgrunn.

Hva skal man gjøre dersom arbeidsgiver 

ikke godtar kursdeltakelse? Da må man ta 
kontakt med din lokale tillitsvalgte eller for-
bundskontoret. Dette er en rettighet som er 
hjemlet i Hovedavtalen i Staten.

Har kursene endret seg med årene? Har 
folk i dag behov for andre typer kurs enn 
før? Dette jobber vi med kontinuerlig, for-
teller Britt. NTL er godt oppdatert på for-
holdene i arbeidslivet, og kursene har 
endret seg i takt med arbeidslivet og sam-
funnet ellers. Vi prioriterer NTL-skolen, det 
er innholdet i disse kursene som hele tiden 
må oppdateres.

Helt til slutt Britt, hvor mange overnat-
tingsdøgn har du på Sørmarka? Jeg synes 
det er viktig at jeg er til stede på de kursene. 
Selv om jeg bor på Siggerud, har jeg 40-45 
overnattingsdøgn der i året, forteller Britt. 

Er det noe annet du har lyst til å si til NTL 
UiOs medlemmer? Kom deg på kurs! Alle 
våre medlemmer er velkommen til å søke. 
NTL kursene er lærerike, hyggelige og sos-
iale arrangementer der du vil møte NTL-
medlemmer fra hele landet. Dessuten kan 
Sørmarka anbefales, forteller Britt.

Kom deg på kurs! 

kursOVersIkt 2013
09.09. - 11.09.  Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)
11.09. - 12.09.  Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger
16.09. - 18.09. Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I del A)
18.09. - 20.09.  Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)
07.10. - 09.10.  Bli hørt
14.10. - 18.10.  Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)
21.10. - 23.10.  Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)
21.10. - 23.10.  Fagforeninger, økonomikriser og omstillingspress
06.11. - 08.11.  Praktisk IA-arbeid
12.11. - 13.11.  Kurs for ansattevalgte styrerepresentanter
13.11. - 15.11.  Tillitsvalgtes rolle i konfliktsaker
20.11. - 22.11.  Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd

Påmelding skjer via www.ntl.no/kurs
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På årsmøtet den 20. mars 
2013 ble Gry Bruland  
Larsen stemt fram som 
kasserer for et nytt år ved 
NTL UiO. Hun er glad for å 
kunne fortsette i vervet.
tekst: TRINE ROSALBA DyRDAL

Hva jobbet du med før du ble valgt som  
kasserer?

- Jeg var førstekonsulent ved Det medi-
sinske fakultet, der jeg jobbet i nesten 10 år, 
med administrasjon. Det innebar blant annet 
innkjøp og rutineoppgaver for fakultet.

Hva innebærer jobben som kasserer?
- Som kasserer er en av mine oppgaver 

å sørge for at regninger blir betalt. Regn-
skapet for foregående år må godkjennes av 
revisor og blir med revisors beretning lagt 
frem på årsmøtet. Det skal også legges 
frem et budsjettforslag for kommende år. 
Dette utarbeides i styret og fremlegges 
også på årsmøtet. Foreningens inntekt er i 
hovedsak medlemskontingen. Det er viktig 
at vi bruker disse pengene på en måte som 
kommer medlemmene til gode. For eksem-
pel kurs, seminarer, kompetanseheving 
med mer, legger hun til. 

En blir valgt som kasserer for ett år av 
gangen forklarer Gry, som er veldig glad for 
å kunne fortsette i vervet som kasserer.

Har du noen andre verv?
- Tidligere vært medlem av studieut-

valget og nå er jeg varatillitsvalgt på Det 
medisinske fakultet, forteller Gry. 

«For meg er det  ikke nok å bare sitte og 
høre på andres meninger. »

På spørsmål om hvor lenge hun har 
vært organisert tenker hun litt og svarer 

siden 2006, da altså i syv år. 
Hvor lenge har du jobbet ved UiO?
- Har jobbet siden mai 2002, først gjen-

nom Manpower i ni måneder før jeg søkte 
på stillingen og fikk fast ansettelse.  

Har du noen fritidsinteresser?
- Jeg har alltid hatt stor interesse for 

politikk. Jeg har vært medlem av Sagene 

bydelsutvalg i to perioder for SV. For meg 
er det ikke nok å sitte og høre på andres 
meninger, jeg blir engasjert og deltar.

Noe du vil tilføye?
- Jeg vil oppfordre alle ansatte ved UiO til 

å organisere seg, og aller helst i NTL! Det er 
viktig at folk organiserer seg, sammen står 
vi sterkere, avslutter Gry.

INterVjuet
Namn: Gry Bruland Larsen,  

gjenvalgt som kasserer ved NTL UiO

Kassereren
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lOs student og ungdomskonferanse
LOs Student og Ungdomskonferanse 2013 ble avholdt 1.-3. mars i år på Sørmarka. Det var mange dyktige og engasjerte ungdommer 
tilstede, og de fleste deltok aktivt med debattinnlegg, i diskusjoner og mindre samlinger.

 Her ble det tatt opp blant annet: 
•	 	forbundenes	faglig	og	politiske	situasjon
•	 	Gjennomføring	av	fagpolitisk	ungdomsvalgkamp	og	analyser
•	 Arbeidslivspolitikk
•	 	Verktøy	for	ungdomstillitsvalgte	samt	verving

Ungdommene fikk under konferansen knyttet nye bånd og utvekslet erfaringer. Totalt sett en helg fylt med kunnskap og hygge – en 
vellykket konferanse.

utvalg skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler
Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden.

Leder i NTL NTNU Sturla Søpstad er oppnevnt som medlem av utvalget som skal vurdere hvordan en framtidig finansieringsordning 
for universitets- og høgskolesektoren bør se ut. Utvalget ledes av dekan ved UiO Fanny Duckert og skal blant annet vurdere om 
faglig kvalitet skal få en tyngre innvirkning i finansieringsmodellen.

– Regjeringen har ambisiøse mål for høyere utdanning og forskning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Finansiering er 
ett av de viktigste virkemidlene for å nå disse målene og bidra til vår framtid som kunnskapsnasjon.

Utvalget skal nå se på om finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og 
kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer. Regjeringen ønsker seg en universitets- og høyskolesektor som ivaretar 
et bredt spekter av regionale, nasjonale og internasjonale kunnskaps- og kompetansebehov.

Utvalget har fått frist for å levere endelig rapport innen utgangen av 2014.

Utvalget skal ledes av professor Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nytt finansieringsutvalg
Finansieringsutvalgets mandat: «Utvalget skal komme med vurderinger og konkrete anbefalinger om hvordan statlige og private 
universiteter og høyskoler bør finansieres i framtiden. Det omfatter en vurdering av direkte bevilgninger over statsbudsjettet og 
ekstern finansiering gjennom Norges forskningsråd og EU. Utvalget må legge til grunn en helhetlig gjennomgang av finansieringen 
og ta hensyn til at finansielle virkemidler er ett av flere styringsverktøy for å nå målene som er satt for sektoren. Vurderinger og 
anbefalinger må ta utgangspunkt i at finansieringen skal ligge fast i ti til tjue år, og at den totale budsjettrammen kan variere over 
tid. Forslagene fra utvalget må derfor ikke kreve bevilgningsendringer.»

langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Regjeringen har igangsatt arbeidet med en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og ber om innspill til dette arbeidet.

Interesserte kan finne mer informasjon på Kunnskapsdepartementets nettsider. NTL-forbundet står som en av mottakerne av 
invitasjonen, og vi kommer med mer informasjon når den interne svarfristen er klar. (Departementet ønsker innspillene innen 15. 
oktober 2013.) Har du kommentarer, send en e-post til kontor@ntl.uio.no

sMåMeldINGer frA Ntl uiO
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AV: IDA NAFSTAD

På Institutt for kriminologi og rettssosiologi 
(IKRS), ved det Juridiske fakultet, har vi hatt et 
forskningssamarbeid med det Juridiske fakultet 
ved Universitetet i Havanna, og andre forsk-
ningsinstitusjoner på Cuba siden 2002. Ansat-
te ved IKRS har årlig vært i Havanna, og kolle-
gaer derfra har flere ganger kommet til Oslo. 

Å bidra til humanisering av straffeappa-
ratet på Cuba har hele tiden vært et hoved-
mål for samarbeidet. Fangetallene på Cuba 
er hemmelige, og en del av prosjektet har 
også vært å kartlegge disse tallene, noe Nils 
Christie, som igangsatte samarbeidet, har 
lykkes med. Å bidra til en utvikling hvor eks-
kluderte grupper på Cuba i større grad inte-
greres i samfunnslivet har etter hvert også 
vokst frem som en målsetting. 

Én gang i året reiser tre ansatte fra IKRS 
til Havanna for å undervise etablerte jurister 
som tar en mastergrad i kriminologi som 
videreutdanning. Vi forsøker å formidle 
kunnskap om alternative måter å betrakte 
kriminalitet og straff på. Alternativ konflikt-
løsning, fengselssosiologi og et kritisk blikk 

på kriminalisering av utvalgte grupper og 
handlinger, som prostitusjon, er viktige tema. 
Etter hvert har også narkotika, og måter å 
håndtere narkotikaproblematikk i samfun-
net blitt et sentralt undervisningstema. Dette 
er kunnskap studentene tar med seg tilbake 
til arbeidsplassen. Mange av studentene 
arbeider som jurister i samfunnsinstitusjo-
ner innen straffesystemet, i fengselsvesen, 
påtalemyndighet og domstol. Samtidig for-
midler studentene viktig kunnskap om det 
cubanske straffesystemet til oss forelesere. 
Vi har blant annet fått detaljert kunnskap om 
fangetall og fengselsforhold. 

IKRS har også et samarbeidsprosjekt 
med Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en autonom latinameri-
kansk samfunnsvitenskapelig forskningsstif-
telse. Prosjektet omhandler inkludering av 
ekskluderte grupper i den fattigste bydelen i 
Havanna, Cerro. Dette er et såkalt aksjons-
forskningsprosjekt, hvor målet er å bidra til 
konkrete endringer; at ekskluderte grupper 
i bydelen skal kunne ta en større del i sam-
funnslivet på flere plan – sosialt, økonomisk, 
kulturelt, i organisasjonslivet og politisk. 

På initiativ fra Juridisk fakultet i Havanna 
arbeider vi nå med et spennende prosjekt 
hvor målet er å etablere konfliktråd på 
Cuba, etter norsk modell. Ved å implemen-
tere konfliktråd på Cuba håper vi å bidra til 
en kultur og aksept for alternativ konflikt-
løsning, og dermed komme nærmere målet 
om humanisering av straffesystemet. 

kriminologisamarbeid
Norge-Cuba
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Universitetet i Havanna.

Cerro er en av de eldste bydelene i Havanna. Bydelen ble grunnlagt i 1803, har en utstrekning på 10 kvadratkilometer  og en befolkning på 132.677 
personer, organisert i sju Folkeforsamlinger (Consejos Populares). Cerro er blant de fem kommunene med flest eldre innbyggere i Cuba. Bydelen er 
preget av sosiale-, økonomiske- og miljøproblemer.
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AV: TOM THORSEN

Som deltager, gjennom 
flere år, i NTLs lønnsut-
valg ved lokale for-
handlinger på UiO har 
jeg både sett og regnet 
mye på lønnsforskjel-
ler. Men lønnsforskjel-
ler er jo så mangt:

•	Høy og lav lønn

•	Menn og kvinner 

•	Nyansatte og de med lang ansiennitet

•	Mellom fakulteter og institutter

•	Utvikling over tid

•	«Riktige» og «gale» lønnsforskjeller

•	UiO og verden utenfor

•	Organiserte og uorganiserte og mellom 
organisasjonene

Listen er ikke uttømmende, men represen-
tativ. I vårt lønnssystem er det lønnsforskjel-
ler. Det er ikke noe galt i seg selv. Men dersom 
forskjellene blir store og ikke kan forklares 
utfra kriterier i UiOs lønnspolitikk, stillings-
struktur eller nivå på arbeids-/ ansvarsopp-
gaver eller annet, så kan lønnsforskjellene bli 
betraktet som urimelige og også danne 
grunnlag for et dårlig arbeidsmiljø.

Å belyse begrepet «lønnsforskjeller» på 
UiO bredt og detaljert, blir fort ambisiøst i en 
liten artikkel i Ny Giv. Tema må derfor 
avgrenses. Jeg valgte derfor å definere et 
konkret spørsmål:

Hvor store er lønnsforskjellene på hele 
UiO sett under ett og hvordan fordeler de seg 
mht. kjønn? Neste skritt kan bli å se nær-
mere på disse forskjellene og kanskje også 
prøve å ta stilling til rimeligheten i dem, men 
det må eventuelt komme i en senere artikkel.

Først en liten repetisjon av noen begre-
per fra Hovedtariffavtalen i staten (HTA):

skO(stillingskOde)
Alle ansatte på UiO er plassert i en SKO. 
F.eks. 1087 Overingeniør Ltr.(52-82) eller 
1065 Konsulent LR17

ltr.(lønnstrinn)
Et tall(19–101), står på lønnslippen. Definert i 
A-tabellen i HTA; Viser hvor mye du tjener 
pr. år i kr.

lr(lønnsramme)
Stillinger i LønnsRamme (LR), som f.eks 1065 
Konsulent LR17, er plassert i et såkalt lønnsal-
ternativ som definerer et start-lønnstrinn og 
en ansiennitetsutvikling som gir automatisk 
lopprykk ved gitte tidsintervaller.

spenn(lønnsspenn)
Stillinger i spenn, som f.eks 1087 Overinge-
niør Ltr.(52-82), er direkte plassert i et Ltr., 
innen et definert intervall i HTA; Uten ansien-
nitetsopprykk.

Felles for stillinger i ramme og spenn er 
lønnstrinn. Ltr.43 gir samme kr. Pr. år i både 
ramme og spenn.

Hvordan bestemmes  lønn? (i hovedsak)

•	Endringer i HTA i de sentrale forhandlin-
gene mellom partene. Partene består av 
Staten som arbeidsgiver ved Fornyings- 
og administrasjonsdepartementet (FAD), 
arbeidstakerorganisasjonene ved

•	hovedorganisasjonene LO-stat, yS-stat, 
Unio og Akademikerne. (I fjor ble det ikke 
enighet og det ble streik)

•	2.3.3 Årlige lokale forhandlinger. Ikke nød-
vendigvis hvert år, i år blir det ikke slike 
forhandlinger.

•	2.3.4 Særlig grunnlag(lokalt). Disse føres 
gjennom hele året, i år er det tre runder 
som gjenstår, med frist 24. mai, 23. 
august og 25. oktober.

•	Innplassering i spenn og ramme ved nytil-
settinger (utlysningstekst).

Lønnsøkningen i år kommer som følge av at 
ltr. i A-tabellen justeres opp for alle lønns-
trinnene. Ca. 1,52%( kr. 4.200) i de laveste og 
ca. 1,07%( kr. 13 000) i de(t) høyeste. 

Et dykk ned i lønningslista for hele UiO, ca. 
7300 ansatte gir laveste og høyeste ltr. hhv. 
ltr.19(kr. 279 700) og ltr. 95(kr. 1 104 800). 

Snitt for alle ansatte er 60,5. Snitt kvinner/
menn er 58,2/62,8. I 2006 var snittet for alle 
ansatte 51,3. Disse tallene sier noe om ytter-
punkter, snitt og endring over litt tid. Sånn 
sett er det til dels store lønnsforskjeller på 
UiO, men denne betraktingen gir egentlig ikke 
grunnlag for å ta stilling til rimeligheten i 
disse lønnsforskjellene. Vi ser at i noen stil-
lingskoder (SKO) har menn høyere snitt enn 
kvinner og i andre koder er det motsatt. For 
å få et bedre grunnlag må vi se på lønnsfor-
skjellene innen hver SKO mht. kjønn, fakulte-
ter og institutter, ansiennitet osv. Da blir bildet 
noe mer nyansert og kan bidra til mer kvali-
tativ vurdering av lønnsforskjeller.

For mer om lønn, følg med i neste num-
mer av Ny Giv (red. anm).

Gjennomsnittslønn(K/M) for hele UiO i alle stil-
lingskoder pr. februar 2013:

lønnsforskjeller

Tom Thorsen
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AV HåVArd tANGeN

NTL ved UiO vedtok i vinter å oppmoda UiO 
om å seia opp kontrakten med tryggings-
selskapet G4S. Dette selskapet er med og 
hjelper den israelske okkupasjonen av 
Palestina på ymse vis. Spørsmålet om 
framtida for palestinarane er framleis ei 
sers brennande sak, og Ny Giv tok ein prat 
med studenten Erik Skare (22 år) som har 
opphalde seg på Bir Zeit-universitetet ved 
Ramallah på Vestbreidda. Erik studerer for 
tida arabisk ved Universitetet i Bergen, men 
bur i heimbyen Tromsø og planlegg å taka 
mastergraden ved UiO frå hausten av. I fjor 
debutera han med Palestina – Ei politisk rei-
sehandbok om Palestina. Erik er skribent 
med netsida ”al-sumud.net” og har i den 
seinare tida lagt ned mykje krefter i det fag-
lege utvalet til Palestinakomiteen. NTL ved 
UiO har i ei årrekkja gjeve økonomiske til-
skot til palestinaarbeidet.

– Eg tek palestinske og arabiske studi-
um. Kjennskapen min til konflikten har ført 
meg til området som reiseleiar eit par gon-
ger. Neste gong skal den faglege utveks-
lingsturen gå til Gaza-stripa. Førre gongen 
me freista koma dit, var risikoen på Sinai for 
høg, so turen vart avlyst. - Me skjønar Erik 
ikkje høyrer med til den skvetne sorten 
menneske.

Intifada med generalstreik. Det er mykje 
tale om ein ny intifada i emning. Kva handlar 
dette om? – Jau, det fyrste palestinske opp-
røret (intifadaen) braut ut i 1987, serskilt var 

det frå flyktningleirane at folk tok ut og gav 
meiningane sine til kjenne. Palestinarane var 
luta leide tjuge år med okkupasjon. Mange 
hugsar unge som kasta stein, men det var i 
det heile eit stort mangfald av aksjonsfor-
mer då: Det var generalstreik mot okkupa-
sjonen, arbeidarar møtte fram i fredelege 

mønstringar, vegger og plakatar vart måla 
med slagord og grafitti. Protestane munna 
ut i arbeidet med Oslo-avtala, som sa seg rå 
bot på sume av problema palestinarane 
streid med. Etter stutt tid loga misnøyet 
med denne avtala opp att.
Verda ålment er i ei økonomisk hengjemyr i 
dag. Korleis vil du skildra stoda i Palestina?

– Det er ein rå og brutal okkupasjon som 

set i verk murar og sjekkpunkt mot arbei-
darane, som øydelegg kvardagen deira. Dei 
fær ikkje løyve til å reisa omkring fritt. Bøn-
dene på si side vert skilde frå åkrane og 
dyrkamarka si. Byggjinga av muren gagnar 
dei israelske industrisonene som et seg inn 
på gamalt palestinsk land. Det er so blodig 
urettvist når me veit at den israelske indus-
trien nyt godt av ymse økonomiske føremu-
ner og fær rikeleg tilførsel av vatn, ulikt 
palestinarane. Det er utrekna at palestinsk 
økonomi tapa 6,8 milliardar amerikanske 
dollar som fylgje av den rigide israelske 
kontrollen.

ein liksom-fred. Vesten har freista vera 
fredsmeklar i striden og har tinga fram Oslo-
avtala og Paris-avtala. Korleis har desse 
avtalene verka inn på samfunnet?

– Oslo-avtala kløyvde Palestina opp i tri 
soner: A-sona stod under den palestinske 
sjølvstyremakta, det galdt mest småe og 
avgrensa bymiljø som Ramallah og Jeriko. 
B-sona var delt mellom Israel og sjølvstyre-
maktene, medan C-sona var kontrollert av 
Israel fullstendig. Det vart ein liksom-fred 
med Israel til storebror, og 46 % av Vest-
breidda er utilgjengeleg for det palestinske 
folket. Paris-avtala frå 1996 skulle løysa den 
økonomiske sida av saka. Denne avtala 
sytte for at palestinske varer ikkje vart bil-
legare på den israelske marknaden. Me skal 
hugsa at palestinarane tener fire gonger 
mindre enn israelarane. Dei fær ingen føre-
muner av denne ordninga. 

– ny intifada?

INterVjuet
Namn: Erik Skare, student

Striden for palestinsk fridom 

Erik studerer for tida arabisk ved Universitetet 
i Bergen.
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Under Gaza-massakren i november 2012 braut det ut store protestar og demonstrasjonar - dette biletet er frå ein demonstrasjon utanfor Ramallah.
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tostatsløysinga daud. Vestlege radikale 
hyser draumar om at israelarar og palesti-
narar skal kunna leva trygt og fredeleg 
saman som brør og systrer i framtida. Er 
dette mogeleg?

– Vel, draumen vert fjernare. Tostatsløy-
singa er mykje godt daud no. Israelarane 
perforerer palestinsk jord med murar og 
vegar, busetnader og soner, ein eventuell 
palestinsk stat fell frå kvarandre. Grunnla-
get for sjølvstendet smuldrar bort. Skal me 
oppleva fred der i området, må det byggjast 
tillit på tvers. Med uverdige og audmykjande 
sjekkpunkt der vanlege palestinske arbeids-

folk lyt på spissrotgang mellom jødiske sol-
datar som skjeller og smeller på uforståeleg 
hebraisk, ligg freden på vent og det lenge. 
Dei stend timevis i kø, sumtid må dei jamvel 
kle av seg. Ein israelsk, men anti-sionistisk 
professor Jeff Halper kallar dette ”slow 
transfer” og syner til at palestinarane skal 
trøytna av presset og velja å vandra ut til 
andre arabiske land. 80 % av dei nybygde 
murane set skil mellom palestinarane sjølve. 
Inkje under at palestinarane vert eitrende 
forbanna på det israelske herrefolket.

Palestinakomiteen har gjeve ut rappor-
ten I arbeid for okkupanten i november 

2012, som viser korleis palestinarane vert 
trælka. Det er eit sinnrikt og utspekulert 
system med dagkontraktar og sesongar-
beid som gjer at palestinarane går glepp av 
trygdeytingar og pensjonsordningar. So 
mange som 50 000 palestinarane jobbar til 
dagleg i Israel, fortel Erik.

Mindreårige i fengsel. G4S har hatt mann-
skap og tenestetilbod inne langs muren og i 
fengsla, der palestinske fangar ned i tenåra 
sit innesperra. 90 % av palestinske fangar 
er utsette for tortur. Militærparagraf 132 
gjev Israel rett til å halda fanga unge som 
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fyller 16 år medan dei sonar. Her er det 
framferd i grell kontrast til hevdvunne retts-
statsprinsipp og likskap for lova. Jamnast 
fær ikkje fangane møta sakførar heller.

Streikar har det vore ein brote med 
sidan august, ofte sporadiske og lokale. 
Bussførarar og drosjesjåførar har streika, 
til dømes mot høge bensinprisar. Israel sit 
med bukta og båe endane når det gjeld til-
førsel av drivstoff. 

Grasrotrørsle. Ei ny framtidsretta rørsle, 
med solid grunnlag i grasrota, er åt å veksa 
fram og vinna styrke. Stop the Wall, med 

talsmann Hassan Karjah, og arbeidarar og 
bønder lokalt skipar koalisjonar og set opp 
teltleirar for å hindra utbyggjing av meir 
mur. Kan henda ein ny tridje intifada spring 
fram? undrast Erik.

Ein faktor er avgjerande: Ungdomen. 
Medianalderen til palestinarane er 19 år. 
Ovstore fødselstal dei siste åra og politisk 
uro kan setja ei heil oppveksande ætt i rørs-
le. Konflikten kan då kvessa seg til mellom 
eit radikalt palestinsk folk og eit konservativt 
israelsk gjennomsyra av høgreekstreme 
haldningar og okkupasjonsarroganse. 
Noam Chomsky meiner herrefolkmentalitet 

og annekteringspolitikk har gjeve eit 
moralsk forfall i Israel. Amerikanske jødar 
er liberale og stør Barack Obama, endå Isra-
els statsminister rådde dei til å velja Mitt 
Romney. Framleis er Israel viktig for Sam-
bandsstatane for å halda status quo i Midt-
austen. Israel kan òg testa våpen i krigslik-
nande handlingar. Til no har Israel vunne 
fram med fakta på bakken. Kan palestinske 
arbeidarar og bønder i Stop the Wall snu 
utviklinga? I so fall treng dei solidaritet frå 
oss, slær Erik Skare fast.

Under Gaza-massakren i november 2012 braut det ut store protestar og demonstrasjonar - dette biletet er frå ein demonstrasjon utanfor Ramallah.
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Frå sjekkpunktet Taydeh mellom Tulkarem og grensa mellom Vestbreidda og Israel kl. 4 om natta. 
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«OrdbOk fOr uNderklAsseN» OMtAlt AV  
CHrIstIAN bOe Astrup

Bare ved å kalle boken sin Ordbok for under-
klassen har forfatterne Arne Klyve og Jon 
Severud, henholdsvis undervisningssjef og 
norsklektor, markert ståsted. Vi sakser fra 
baksideteksten: 
 - Skarp og lettbeint selvhjelpsbok som 

avkler byråkratispråk og frustrerende 
moteord i arbeidslivet.

 - Lenge har arbeidstakere vært hjemsøkt 
av et kvelende kontrollbyråkrati med 
omfattende rapporteringskrav. Det spør-
res etter «kundematriser» og «biomas-
se», det innkalles til «dialogmøter» og 
etterlyses «kriterier for måloppnåelse». 
Terminologi fra vareproduksjon smyger 
seg inn overalt og intetsigende svada er 
på alle lederes lepper. Språket kan for-
sterke avmaktsfølelsen hos mange. 

 - I denne boken får du en alfabetisk oversikt 
over nyord som invaderer hverdagen vår. 
Med skarp blikk og humor analyserer for-
fatterne ord det går inflasjon i og viser dem 
fram som ofte tanketomme hersketeknikker. 

 - Nå kan du slå tilbake og avsløre de språk-
lige hersketeknikkene bedriftsøkonomien 
og New Public Management har innført på 
arbeidsplassen din. 

Innfris løftene?. Jada. Denne boken holder 
det den lover. 

Men før vi går videre, et sidespor: En 
annen av vårens viktige bøker, Blåkopi av 
Wegard Harsvik, viser hvordan Høyre har 
adoptert mangt og meget fra både ameri-
kansk og svensk høyreside. En av de tingene 
Harsvik påpeker i sin bok, med støtte fra 
den svenske lingvisten og sosialdemokraten 

Sara Gunnerud, er hvordan språket brukes 
– og oppfattes. I språkvitenskapen deler 
man gjerne opp et ord i tre deler: 
1. Det språklige uttrykket, altså hvilke lyder 

man faktisk hører
2. Tankeinnhold – det man tenker på når 

man hører ordet (lyden)
3. Referenten – den tingen i virkelighetens 

verden som ordet eller lyden refererer til

Gunnerud peker på at et ord er som en eske 
med et innhold som er skjult for mottake-
ren. Esken har en etikett. Etiketten er ordets 
språklige uttrykk – lyden. Det finnes altså 
noe inne i esken, tankeinnholdet. Så kom-
mer poenget: 

Når jeg sier «økonomisk rettferdighet» 
så har jeg som avsender et innhold i esken. 
Og du som mottaker har et innhold i din 
eske. Men vi har ingen garanti for at det er 
det samme innholdet. Dette er ganske opp-
lagt, og skaper misforståelser som kalles 
«skinnenighet». Men hva skjer dersom mis-
forståelsen er tilsiktet?  Kanskje forsøker 
jeg å lure deg med på et eller annet ved å 
bruke ord som du i god tro tillegger en 
annen betydning?  Kanskje er jeg som 
arbeidsgiver, sjef, bedriftseier, i en posisjon 
at jeg både har ordene og definisjonsmak-
ten, altså monopol på å si hva som er inne i 

bOkANMeldelse
Arne Klyve og Jon Severud: 

Ordbok for underklassen. Slå tilbake mot byråkratispråk  
og nyord fra næringslivet. Spartacus forlag 2013

språk, makt og klasse
Språk er et spørsmål om klasse. Man skal være bra naiv eller, for å si det som det er, helt i 
tåka, dersom man tror noe annet. Og klasse handler alltid om makt. Altså: Språk er makt.  
Det nye er en overklasse som ikke lenger knyttes ensidig til nedarvede privilegier, men 
som i stadig større grad hersker indirekte: Ved å utelukke fra deltakelse i det store, reelle 
ordskiftet. Ved å sause til debatten med følelsestunge nyord som ingen riktig vet kva betyr, 
fordi de betyr intet – eller alt.
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esken. Kanskje er esken tom, alle mine fine 
ord uten mening? Eller kanskje er meningen 
en helt annen enn det du tror?

plagsomt nær. Vi behøver ikke å gå særlig 
langt før vi ser denne type språklige «feile-
tikettering» i praksis: INTERNT HANDLINGS-
ROM. Hva betyr dette? Et handlingsrom som 
er internt, i motsetning til eksternt? Med 
støtte i Ordbok for underklassen – som gan-
ske riktig har en definisjon av begrepet 
«handlingsrom» kan vi hevde at ethvert rom 
kan fylles med aktivitet, eller passivitet. 
Positivt fortolket er altså «handlingsrom» et 
rom der det er høyt under t a k e t 

og god plass på alle sider. Negativt fortolket 
er det imidlertid et lite rom, begrenset, av 
dem som har mer, bestemmer mer eller er 
større enn oss. Et internt handlingsrom kan 
altså forståes som et rom som er internt, 
og dermed så lite og avgrenset at det er det 
minimum vi får for i det hele tatt å greie oss. 

Men det var kanskje ikke denne fortolk-
ningen UiO-ledelsen hadde tenkt seg? 

Da hjelper det at både ordet «handling» 
og «rom» normalt er positivt ladede: Det er 
ene dynamisk, det andre assosierer til 
plass, størrelse. Et rom vi kan fylle som vi 
vil, kanskje? 

Eller et rom vi får utlevert av UiO-ledel-
sen? Ja, si det …

Ordbok for underklassen er full av 
eksempler det lar seg gjøre å anvende på 
våre egne hverdagsliv, det være seg i og 
utenfor UiO.  Og boken viser hvordan et til 
dels sterkt emosjonelt ladet språk tåkeleg-
ger realitetene, forflater og avsporer den 
offentlige debatten og etterlater oss alle i en 
av to leire, dem som hersker, eller dem som 
beherskes.

Når språket tåkelegger. Det er ganske for-
stemmende: Språket, som burde være en 
gave, vårt fremste verktøy for samvær og 
sann kommunikasjon, forvrenges til det 
motsatte: Et tåkeleggende maktinstrument. 

Morten Strøksnes har skrevet et godt og 
tankevekkende forord til boken. Jeg siterer: 

«Kvalitetsreformen»  på universitetene hand-
let ikke om kvalitet, men om inntjening og 
gjennomstrømming. Suksess måles nå ut 
fra hvor fort man greier å kvitte seg med 
studentene, ikke hva de kan når de 
går ut av porten siste gang. Uni-
versitetene produserer ikke 
forskning og undervisning på 
høyt nivå. De produserer studie-
poeng gjennom rask gjennom-
strømming. 

I utgangspunktet er både ordene 

«kvalitet» 
og «reform» positivt ladede 
begreper på norsk. Det ene er 
en egenskap, det andre en 
handling. Altså en dynamisk 
handling som lenkes til en god 
og beundringsverdig egenskap. 
En fin etikett på esken. Som 
altså ikke inneholder visdom, 
deltakelse, innsikt eller engasje-
ment. Den inneholder studiepoeng i hur-
tigtogsfart. Et godt, klargjørende uttrykk 
har blitt til en tåkedott. 

Et av mange glitrende eksempler. Boken 
er ikke bare tankevekkende. Den er mor-
som også. Jeg kan ikke unnlate å komme 
med enda et eksempel. Boken er formet 
som en ordbok, med definisjoner. Under 
«Krig» finner vi først et sitat av (daværende) 
forsvarsminister Grete Faremo, av mange 
sett på som en av de aller største tåketa-
lerne: 

«Vi er ikke i krig med Libya. Vi er med i 
en internasjonal væpnet konflikt». 

Så følger bokens glitrende lille definisjon, 
der man peker på at Norge «deltar» i en 
rekke militære operasjoner: Vi har å gjøre 
med en «tilstedeværelse» i Afghanistan, og 
bombingen av Libya var et «oppdrag». For 
all del, ikke krig! 

Boken kommer med følgende forslag: 

En norsk offiser ble post mortem tildelt 
Krigskorset med sverd for sin innsats i Afg-
hanistan, den høyeste utmerkelse vi har i 
Norge for å ha deltatt i krig. Her tildeles 

altså en krigsutmerkelse 
for en krig vi ikke har 
deltatt i. Hva med et 
navnebytte til «ope-
rasjonskorset» eller 

«tilstedeværelseskor-
set»?

Ordenes øko-
nomi. En klok 
mann sa 
engang at Du 
Skal Ikke Bedri-
ve Ord. Språk 
er sterke saker. 
Denne boken 
viser hvordan 
språket omgjø-
res til et makt-
instrument ved 
at man bevisst 
bruker ladede 
ord med en 
viss – som 
oftest positiv – 
valør på en 
måte og i en 
sammenheng 
som tåkeleg-

ger. Bevisst til-
strebes en atmosfære av skinnenighet der 
det tilsynelatende hersker alminnelig har-
moni. Og illusjonen bidrar til å passivisere, 
til å svekke årvåkenheten. I siste hånd 
bidrar denne skapte illusjonen av harmoni 
og enighet til å undertrykke. 

Det er ikke særlig stuerent i et land som 
Norge å snakke om «klasser» og «klasse-
skille». Vi er alle en stor, nasjonal og formo-
dentlig inkluderende familie, internasjonalt 
anerkjente spesialister på menneskerettig-
heter og toleranse. Dét vil vi i alle fall tro. 

Sannheten er snarere at skillene er der, 
like levende som før. De har bare fått andre 
klær. Ordbok for underklassen hjelper oss til 
å se skillene, identifisere maktmidlene. Løp, 
kjøp og les!

språk, makt og klasse
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Cole, brailsford og kropotkin på norsk
Et lite forlag i telemark har satset på å utgi klassisk politisk og 
sosialantropologisk litteratur på Norsk. Det er Atle Hesmyr som 
både står bak forlaget og er oversetteren av bøkene.  Forlaget 
ønsker å publisere klassiske verker innenfor historieskrivnin-
gen og antropologien i norsk oversettelse. Blant utgivelsene 
finnes klassikere som: G. D. H. Coles Den sosialistiske tenknin-
gens historie, bind 1 og 2; H. N. Brailsford: Shelley, Godwin og 
kretsen rundt dem og Kropotkins Den store franske revolusjon. 
Bøkene finnes som e-bøker på www.nisusforlag.com


