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Kronikk: Landet uten konsekvenser

FULL TILLIT: – Lærdommen fra denne høsten er at det lønner seg å komme seg til topps i dette landet. Når man først sitter på toppen virker det nærmest umulig å
komme seg vekk derfra, skriver Andreas C. Halse.
Tegning: ROAR HAGEN, VG
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Om man vil leve et liv uten konsekvenser lønner det seg å komme
seg til toppen av samfunnet. Det er et paradoks at folkene med
mest ansvar, høyest lønninger og størst privilegier stilles lavest
krav til.
Andreas C. Halse, skribent og tidligere leder i Sosialistisk
Ungdom.
Vi liker ikke konfrontasjoner i Norge. Som folkeslag er vi
sjenerte og konfliktsky og vi overser heller inkompetanse enn å
skape en ubehagelig situasjon. Hva skjer når inkompetansen
sitter i toppen? Hva gjør det med et samfunn som ikke evner å
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stille krav til noen av sine viktigste maktposisjoner?
Vi har hatt en rekke saker det siste halvåret som får meg til å
tenke at det er noen som er likere enn andre i kongeriket
Norge. Summen av sakene gjør at jeg helt alvorlig tenker
over om det mer enn et par gode kontakter for å nå helt til

debatt@vg.no
eller
SMS med kodeord sidet
til 2200

topps på en rekke områder.

annonse

Dagene går
I løpet av den siste uken har Aftenposten
avdekket alvorlig overvåkning av noen av
demokratiets viktigste institusjoner. Stortinget
og statsministerboligen overvåkes systematisk
av det som mistenkes å være fremmede makter.
Ledende miljøer innenfor finans og næring står
overfor samme utfordring. Våre
sikkerhetsmyndigheter finner så ut at dette er
tiden å skylde på hverandre og bagatellisere
problemstillingen. Det tar PST flere dager å
finne ut at dette bør etterforskes og
Justisdepartementet klarer ikke engang å si
hvem som har ansvaret. Dagene går og
basestasjonene står.

Andreas Christiansen Halse.
Foto: KRISTIAN HELGESEN, VG

Statseide Telenor har igjen vært innblandet i en internasjonal skandale da det ble
kjent at datterselskapet Vimpelcom har vært involvert i tung korrupsjon. Til tross for
at flere Telenor-topper satt i styret som godkjente overføringer i 600
millionersklassen til en diktatordatter i et skatteparadis. Næringsministeren ser
ingen åpenbare problemer med en slik involvering og utrykker full tillit til Telenor.
Under fredsprisutdelingen er sikkerheten så skandaløst dårlig at en aksjonist klarer å ta
seg frem til Malala uten nevneverdige utfordringer. Til tross for sympati med saken, er
det god grunn til å stille spørsmålstegn ved om vi har lært noe som helst om sikkerhet
de siste årene. Malala har ikke akkurat kun fått venner og det er først og fremst flaks at
ingen av hennes fiender tenkte på hvor lett det ville være å gå til angrep midt under
prisutdelingen. I så fall er de dårlig kjent med norske rutiner. Politidirektøren bemerket
i ettertid at det var «beklagelig at en demonstrant snek seg opp på podiet». Det må vel
sies å være årets underdrivelse å mene at det er «beklagelig» at fredsprisvinneren som
har ertet på seg hele Taliban ikke nyter noen form for effektiv beskyttelse under
utdelingen av Nobels fredspris.

Ingen konsekvenser
En annen figur som har vært i hardt vær er politikeren Mazyar Keshvari fra lov- og
orden-partiet FrP. Han er nemlig sur etter å ha tapt en debatt på direktesendt TV. Etter å
ha observert programlederen på et utested i Oslo finner han det for godt å skjelle henne
ut og drapstrue henne i fylla. NRK velger ikke å anmelde, Frps ledelse synes saken er
uheldig, men alle regner denne saken som gjort opp etter en beklagelse. Vi må
tydeligvis forstå at det ikke er noen stor sak at et medlem av landets nasjonalforsamling
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og regjerende parti drapstruer en journalist for å gi han uheldig mediedekning.
Det som er felles for alle disse sakene er den påfallende mangelen på konsekvenser
for de involverte. Når helt grunnleggende samfunnsinteresser svikter de oppgavene
de er satt til å utføre utgjør de trusler mot hele samfunnet. Når vi ikke evner å ta slikt
på alvor gjør det oss ekstremt sårbare. Det alvorlige er ikke at feil kan skje, men at vi
tydeligvis er ute av stand til å lære.
Når korrupsjon, trusler og et lettvint forhold til rikets sikkerhet kan foregå uten
konsekvenser rammer det oss alle. Når toppfolk til stadighet blir sittende til tross for
åpenbare svik mot den tilliten de er gitt, begynner folk å stille spørsmålstegn ved
hvorvidt folk med helt vitale samfunnsfunksjoner fortjener jobben sin.
Når stillingsvernet til folk i samfunnets topposisjoner synes viktigere enn å ivareta
funksjonene man er ansatt til begynner tilliten til selve systemet å rakne.

Lønner seg å gå til topps
Det er vanskelig å ha tillit til at pressefriheten tas på alvor når politikere slipper unna
med å drapstrue journalister. Det er vanskelig å ha tillit til at korrupsjon tas på alvor når
det er fritt frem for statseide selskaper. Det er vanskelig å tro at sikkerheten tas på alvor
når vi ikke engang klarer å passe på en fredsprisvinner vi vet er et mål for mange
grupper. Sist, men ikke minst er det vanskelig å stole på kriseberedskapen i et land hvor
øverste myndighet ikke engang klarer å reagere på en av de største
overvåkningsskandalene vi har sett i Norge.
Lærdommen fra denne høsten er at det lønner seg å komme seg til topps i dette
landet. Når man først sitter på toppen virker det nærmest umulig å komme seg vekk
derfra.
Det heter seg at i ethvert hierarki vil folk bli forfremmet til man er for inkompetent til å
gjøre jobben. Det er en sannhet som er lite klok å akseptere for landets viktigste
stillinger. Hvis toppledere og departementer i Norge mangler handlekraft til å ta de
nødvendige grepene foreslår jeg å leie inn Donald Trump som konsulent. Kanskje er det
så enkelt som at flere mennesker trenger å høre de velvalgte ordene: «You're fired!»
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