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Hvordan kan Oslo kommune 
tillate private sammenkom-
ster med opptil ti personer 
når Folkehelseinstituttet på 
nasjonalt nivå sier det bare 
kan være maks fem personer 
i slike sammenhenger? 
■ «Forbud mot private 
sammenkomster med flere 
enn 10 personer i private 
hjem.» Oslo kommunes 
pressemelding 9. november.
■ «Regjeringen anbefalte 5. 
november at alle i de kom-
mende ukene i størst mulig 

grad må holde seg hjemme og 
begrense sosial kontakt med 
andre mennesker. Det 
innebærer også at i private 
hjem, hager eller hytter bør 
man ikke ha mer enn fem 
gjester i tillegg til husstands-
medlemmer.» FHIs nettside.

Hva er Oslos begrunnelse for 
at byen «tåler» fem personer 
flere og bedre som gjester enn 
resten av landet når man 
møtes privat? Slik det er nå 
skaper det stor usikkerhet og 
tvil. Er ikke FHIs krav bedre 
medisinsk begrunnet enn 
Oslo kommunes?

Bjørn Westlie, 
Oslo

bjornwe@oslomet.no

Virussikkerhet i Oslo
KORONA
Bjørn Westlie

Politisk veteran og ekspert på 
nær døden-opplevelser i 
politisk sammenheng, 
Halvor Fjermeros, gir 
Arbeiderpartiet diagnosen 
«halvdau hest». Det skjer på 
grunnlag av 18,4 prosent 
oppslutning på en menings-
måling. Men hva da med 
Fjermeros sine partier: SUF, 
AKPm-l, RV og nå Rødt – alle 
med oppslutning på under 
fire prosent på meningsmå-
linger og valg; vil da beteg-

nelsen «skinndau» være en 
passende diagnose? 

For å være mer seriøs: 
sosialdemokratiske partier 
har lenge vært i tilbakegang i 
hele Europa. For alle på 
venstresiden burde da et helt 
sentralt spørsmål være: 
Hvilke partier overtar, er det 
andre partier på venstresi-
den? Jeg har ikke registrert 
noe land hvor så er tilfelle. 
Men kanskje jeg tar feil; kan 
Fjermeros nevne land hvor 
andre partier på venstresiden 
er i ferd med å vinne et 
flertall i folket?

Odd E. Rambøl,
Ap-veteran

oddramb@gmail.com

Halvdaue hesteløp
AP
Odd E. Rambøl

At Posten Norge kan være 
bekjent av å levere stadig 
mer elendige tjenester er en 
gåte. Ikke bare blir portoen 
dyrere samtidig som alt går 
dobbelt så langsomt, men 
posten har også sluttet å 
gjøre bruk av menneskelig 
intelligens. Om navn, 
gateadresser og sted står 
riktig skrevet på konvolutten 
gjør et feil siffer i postnum-
meret at man får sendingen 
tilbake med en krusedull 
oppå, satt av maskin? Et 
menneske kunne da greid 
bedre? Dette brevet med 
krusedull får man heller ikke 
i retur før etter flere uker, slik 
at man   i mellomtida tror at 
sendingen har kommet fram. 
Den 7. oktober sendte jeg et 
brev der adressen 13 kilome-

ter unna viste seg å være feil. 
Det kom i retur den 9. 
november. 

Men jeg har hørt at før jul 
går posten til det skritt å leie 
inn menneskelig intelligens. 
Da sitter det en person der 
som muligens har tilgang til 
byers og tettsteders post-
numre slik at besteforeldre 
slipper å få pakker de sendte 
til barnebarna i retur   i 
slutten av januar, ja, de 
prøver visst til og med å 
finne igjen adresselapper 
som kan ha falt av pakkene.

Så mot jul kan man glede 
seg, visst. men ellers? Det 
verste er at flere brev og 
sendinger bare forsvinner. 
Når skal vi gjenvinne tilliten 
til noe som før var temmelig 
trygt? Kan posten kanskje si 
litt om årsaken til at det i 
2020 går den gale veien?

Britt Karin Larsen, 
forfatter

britt.karin.larsen@icloud.com

Intelligent julepost? 
POSTEN
Britt Karin Larsen

Lærerutdanningene skal nå 
tilby femårig grunnskolelæ-
rerutdanning til en pris som 
er langt lavere enn det 
universitetets og høyskole-
sektoren selv har beregnet at 
det vil koste. Dette kan ikke 
forstås på noen annen måte 
enn at regjeringen mener at 
estimatene sektoren selv har 
kommet med er for høye. De 
mener at det er mulig å 
gjennomføre en reform som 
stiller krav til mer formell 
kompetanse, samtidig som 
man reduserer kostnadene. 
Masterutdanning for lærere 
skal altså være rimeligere 
enn for andre profesjoner. 

Lærerløftet – på lag for 
kunnskapsskolen, var 
regjeringens strategi for å 
skape en skole hvor elevene 
lærer mer, som bidrar til 
sosial utjevning og sikrer 
norsk arbeidsliv og velferd. 
Kvaliteten på norsk skole 
skal heves gjennom å gi 
nyutdannede lærere nok 
faglig tyngde til å kunne 
være kritiske, oppdatert på 
relevant forskning og prøve 
nye metoder i klasserommet. 

Det såkalte løftet legger 
opp til en forståelse av 
læreren som et verktøy for å 
sikre bedre undervisning, 
og mastergraden blir et 
middel for å gi en spesialise-
ring som kommer norske 

elever til gode. Kunnskaps-
departementets strategi, 
Lærerutdanning 2025 er 
tydelig på at lærerutdannin-
gen skal være et forsknings-
basert miljø med høy 
kompetanse som utvikles 
kontinuerlig. 

Med reformen kom lovnader 
om finansiering. Men da 
statsbudsjettet for 2021 ble 
lagt frem finansieres omtrent 
16 prosent av hva Universi-
tets- og Høgskolerådet 
mener kreves for å gi 
kvaliteten som er etterspurt i 
strategien. Lærerutdannin-
gene er nå i en prekær 
situasjon, og må begynne 
strakstiltak for 
å spare på 
andre utgifter 
for å dekke opp 
underskuddet. 
Mange håper at 
det reviderte statsbudsjettet 
vil rette opp noe av underfi-
nansieringen, dette er trolig 
for optimistisk. Ministeren 
for forskning og høyere 
utdanning, Henrik Asheim, 
stiller seg uforstående til 
kritikken og argumenterer 
for at det er mer penger i 
budsjettet enn tidligere.

Det er uklokt å behandle 
utdanningsinstitusjoner som 
en hvilken som helst bedrift. 
Produksjonen av kunnskap 
er en prosess som aldri vil la 
seg redusere til resultatmål 
og produksjonsindikatorer. 

Det er flere svært alvorlige 
konsekvenser av en underfi-
nansiert lærerutdanning. For 

å beholde kvalitet i utdan-
ningen så må antall studie-
plasser reduseres, og man vil 
ikke kunne dekke opp den 
predikerte lærermangelen. 
Lærerutdanningene har 
antatt at pengene skulle 
komme, og har derfor heller 
ikke laget en billigvariant av 
mastertilbudet. 

Kunnskapsministre og 
statssekretærer har de siste 
årene smykket seg på besøk 
hos våre fagmiljø for å vise 
frem hvordan de satser på 
kunnskap og utdanning. 
Dette var nok mest for å 
pynte på eget omdømme, 
ikke for å bidra til at fagmil-

jøene får støtten 
de trenger for å 
oppfylle 
samfunnsopp-
draget de er satt 
til å vokte. 

Hele sektoren er i villrede. 
Midler som skulle gå til 
forskning må nå brukes på å 
finansiere regjeringens tøffe 
kutte-politikk. Et statsbud-
sjett som dette er et kraftig 
signal om at regjeringen 
ikke har planer om å følge 
opp sin egen lærersatsing. 
Det er synd. Det var nesten 
sånn at de av oss som jobber 
med lærerutdanning og 
skoleforskning begynte å tro 
på at dette kunne bli et løft 
for lærerstudenter og deres 
fremtidige elever.

Eli Smeplass og  
Anna Cecilia Rapp, 
forskere ved NTNU

eli.smeplass@ntnu.no

Lærerløft – med mindre penger? 
LÆRER -
UTDANNING
Eli Smeplass og  
Anna Cecilia Rapp

En ung islamist halshogger 
en fransk lærer for å ha vist 
Mohammed-karikaturer i 
undervisningen. Franske 
styresmakter svarer med å 
projisere karikaturer i 
megaformat på offentlige 
bygninger. Så knivstikker en 
ny ung mann fra en tidligere 
fransk koloni tre mennesker 
i en fransk kirke. 

Bare to uker etter de første 
drapene i Frankrike skyter 
en mann rundt seg i sentrum 
av Wien, min hjemby. Han 
sårer 22 og dreper fire. På 
østerriksk TV hører jeg mye 
klokt bli sagt, fra ulike hold: 
psykologer, religiøse, 
statsministeren, innenriks-
ministeren, unge muslimer. 
Nyhetsankeret stiller veldig 
tydelige, men ikke polarise-
rende spørsmål. Budskapet 
jeg hører er dette: Radikale 
islamister ønsker splittelse. 
De ønsker ikke at muslimer 
og ikke-muslimer skal leve 
sammen side om side. La oss 
ikke gi dem splittelse og hat!

Hva om deeskalering, 
brobygging og dialog hadde 
vært reaksjonen på det 
forferdelige drapet på 
læreren? Hva om teologer og 
jurister fra ulike trossam-

funn ble satt sammen for å 
trekke opp grensen mellom 
ytringsfrihet og krenkings-
frihet? Får vi mer trygghet 
med bevæpnet politi på 
hvert gatehjørne  – eller med 
rådgivere drillet i fredelig 
konflikthåndtering? 

Terrorhandlinger er 
utilgivelige. Samtidig er de 
et symptom. Det er en 
sammenheng mellom unge 
menn som kommer i en 
situasjon der de søker mot 
vold på den ene siden, og 
århundrer med vestlig 
kolonialisering av muslim-
ske land fulgt av årtier med 
vestlig destabilisering av 
Midtøsten på den andre. 
Generasjoner av unge 
mennesker har fått ødelagt 
samfunn og kulturer de har 
røtter i – og de ser ingen 
muligheter til å få sin del av 
kaken vi forsyner oss av med 
begge hender.

For å demme opp mot unge 
menn som skyter eller 
knivstikker, må vi bekjempe 
årsakene. Frustrasjon har 
aldri blitt kurert med 
overmakt. Selv et gjennom-
militarisert overvåkingsam-
funn kan ikke gi hundre 
prosent trygghet mot terror.

Et trygt og fredelig 
samfunn skapes ved å 
forsone traumer, løse konflik-
ter, ved å øke likeverd og 
styrke empati. Oberstløy-

tnant Tormod Heier skriver 
det slik: «Skal du vinne 
freden framfor krigen, må du 
komme til kjernen av 
problemet. Kommer du fra 
utlandet for å hjelpe, må du 
være diplomat – ikke mili-
tær.» Hvor klokt er det da å 
bruke millioner på en norsk 
kampskvadron stasjonert i 
muslimske Jordan? Begrun-
nelsen er blant annet at 
Norge fra nyttår har en plass 
i FNs sikkerhetsråd, noe som 
«gjør oss mer utsatt». 

Hvorfor? I FNs sikkerhets-
råd er de fem faste medlem-
mene ikke bare verdens 
største våpeneksportører, de 
har også vetorett: det er fire 
kristne makter (USA, 
Storbritannia, Frankrike, og 
Russland) og en konfusiansk 
(Kina). Vi lever i en verden 
med 1,9 milliarder muslimer. 
Å tro at FNs sikkerhetsråd 
har legitimitet i den muslim-
ske delen av verden er naivt. 
Hva er Norges offisielle 
holdning til dette?

For å fremme fredskultur 
trenges sterke institusjoner 
som fredsdepartementer, og 
fredsbygging som fag i 
skolene. Gi meg stortings-
partier med fredskultur på 
programmet!

Susanne Urban, 
forfatter av «Galtungs  

metode for fred»
susanne@urbanrabbe.no

Gi meg et fredsdepartement!
TERRORISME
Susanne Urban

Hele 
sektoren 

er i villrede.
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i slike sammenhenger? 
■ «Forbud mot private 
sammenkomster med flere 
enn 10 personer i private 
hjem.» Oslo kommunes 
pressemelding 9. november.
■ «Regjeringen anbefalte 5. 
november at alle i de kom-
mende ukene i størst mulig 

grad må holde seg hjemme og 
begrense sosial kontakt med 
andre mennesker. Det 
innebærer også at i private 
hjem, hager eller hytter bør 
man ikke ha mer enn fem 
gjester i tillegg til husstands-
medlemmer.» FHIs nettside.

Hva er Oslos begrunnelse for 
at byen «tåler» fem personer 
flere og bedre som gjester enn 
resten av landet når man 
møtes privat? Slik det er nå 
skaper det stor usikkerhet og 
tvil. Er ikke FHIs krav bedre 
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Politisk veteran og ekspert på 
nær døden-opplevelser i 
politisk sammenheng, 
Halvor Fjermeros, gir 
Arbeiderpartiet diagnosen 
«halvdau hest». Det skjer på 
grunnlag av 18,4 prosent 
oppslutning på en menings-
måling. Men hva da med 
Fjermeros sine partier: SUF, 
AKPm-l, RV og nå Rødt – alle 
med oppslutning på under 
fire prosent på meningsmå-
linger og valg; vil da beteg-

nelsen «skinndau» være en 
passende diagnose? 

For å være mer seriøs: 
sosialdemokratiske partier 
har lenge vært i tilbakegang i 
hele Europa. For alle på 
venstresiden burde da et helt 
sentralt spørsmål være: 
Hvilke partier overtar, er det 
andre partier på venstresi-
den? Jeg har ikke registrert 
noe land hvor så er tilfelle. 
Men kanskje jeg tar feil; kan 
Fjermeros nevne land hvor 
andre partier på venstresiden 
er i ferd med å vinne et 
flertall i folket?

Odd E. Rambøl,
Ap-veteran

oddramb@gmail.com

Halvdaue hesteløp
AP
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At Posten Norge kan være 
bekjent av å levere stadig 
mer elendige tjenester er en 
gåte. Ikke bare blir portoen 
dyrere samtidig som alt går 
dobbelt så langsomt, men 
posten har også sluttet å 
gjøre bruk av menneskelig 
intelligens. Om navn, 
gateadresser og sted står 
riktig skrevet på konvolutten 
gjør et feil siffer i postnum-
meret at man får sendingen 
tilbake med en krusedull 
oppå, satt av maskin? Et 
menneske kunne da greid 
bedre? Dette brevet med 
krusedull får man heller ikke 
i retur før etter flere uker, slik 
at man   i mellomtida tror at 
sendingen har kommet fram. 
Den 7. oktober sendte jeg et 
brev der adressen 13 kilome-

ter unna viste seg å være feil. 
Det kom i retur den 9. 
november. 

Men jeg har hørt at før jul 
går posten til det skritt å leie 
inn menneskelig intelligens. 
Da sitter det en person der 
som muligens har tilgang til 
byers og tettsteders post-
numre slik at besteforeldre 
slipper å få pakker de sendte 
til barnebarna i retur   i 
slutten av januar, ja, de 
prøver visst til og med å 
finne igjen adresselapper 
som kan ha falt av pakkene.

Så mot jul kan man glede 
seg, visst. men ellers? Det 
verste er at flere brev og 
sendinger bare forsvinner. 
Når skal vi gjenvinne tilliten 
til noe som før var temmelig 
trygt? Kan posten kanskje si 
litt om årsaken til at det i 
2020 går den gale veien?

Britt Karin Larsen, 
forfatter
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tilby femårig grunnskolelæ-
rerutdanning til en pris som 
er langt lavere enn det 
universitetets og høyskole-
sektoren selv har beregnet at 
det vil koste. Dette kan ikke 
forstås på noen annen måte 
enn at regjeringen mener at 
estimatene sektoren selv har 
kommet med er for høye. De 
mener at det er mulig å 
gjennomføre en reform som 
stiller krav til mer formell 
kompetanse, samtidig som 
man reduserer kostnadene. 
Masterutdanning for lærere 
skal altså være rimeligere 
enn for andre profesjoner. 

Lærerløftet – på lag for 
kunnskapsskolen, var 
regjeringens strategi for å 
skape en skole hvor elevene 
lærer mer, som bidrar til 
sosial utjevning og sikrer 
norsk arbeidsliv og velferd. 
Kvaliteten på norsk skole 
skal heves gjennom å gi 
nyutdannede lærere nok 
faglig tyngde til å kunne 
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nye metoder i klasserommet. 
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læreren som et verktøy for å 
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og mastergraden blir et 
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ring som kommer norske 
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tydelig på at lærerutdannin-
gen skal være et forsknings-
basert miljø med høy 
kompetanse som utvikles 
kontinuerlig. 

Med reformen kom lovnader 
om finansiering. Men da 
statsbudsjettet for 2021 ble 
lagt frem finansieres omtrent 
16 prosent av hva Universi-
tets- og Høgskolerådet 
mener kreves for å gi 
kvaliteten som er etterspurt i 
strategien. Lærerutdannin-
gene er nå i en prekær 
situasjon, og må begynne 
strakstiltak for 
å spare på 
andre utgifter 
for å dekke opp 
underskuddet. 
Mange håper at 
det reviderte statsbudsjettet 
vil rette opp noe av underfi-
nansieringen, dette er trolig 
for optimistisk. Ministeren 
for forskning og høyere 
utdanning, Henrik Asheim, 
stiller seg uforstående til 
kritikken og argumenterer 
for at det er mer penger i 
budsjettet enn tidligere.

Det er uklokt å behandle 
utdanningsinstitusjoner som 
en hvilken som helst bedrift. 
Produksjonen av kunnskap 
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seg redusere til resultatmål 
og produksjonsindikatorer. 
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å beholde kvalitet i utdan-
ningen så må antall studie-
plasser reduseres, og man vil 
ikke kunne dekke opp den 
predikerte lærermangelen. 
Lærerutdanningene har 
antatt at pengene skulle 
komme, og har derfor heller 
ikke laget en billigvariant av 
mastertilbudet. 

Kunnskapsministre og 
statssekretærer har de siste 
årene smykket seg på besøk 
hos våre fagmiljø for å vise 
frem hvordan de satser på 
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Dette var nok mest for å 
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ikke for å bidra til at fagmil-
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de trenger for å 
oppfylle 
samfunnsopp-
draget de er satt 
til å vokte. 
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Midler som skulle gå til 
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kutte-politikk. Et statsbud-
sjett som dette er et kraftig 
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ikke har planer om å følge 
opp sin egen lærersatsing. 
Det er synd. Det var nesten 
sånn at de av oss som jobber 
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på at dette kunne bli et løft 
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forskere ved NTNU

eli.smeplass@ntnu.no

Lærerløft – med mindre penger? 
LÆRER -
UTDANNING
Eli Smeplass og  
Anna Cecilia Rapp
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en fransk lærer for å ha vist 
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styresmakter svarer med å 
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megaformat på offentlige 
bygninger. Så knivstikker en 
ny ung mann fra en tidligere 
fransk koloni tre mennesker 
i en fransk kirke. 

Bare to uker etter de første 
drapene i Frankrike skyter 
en mann rundt seg i sentrum 
av Wien, min hjemby. Han 
sårer 22 og dreper fire. På 
østerriksk TV hører jeg mye 
klokt bli sagt, fra ulike hold: 
psykologer, religiøse, 
statsministeren, innenriks-
ministeren, unge muslimer. 
Nyhetsankeret stiller veldig 
tydelige, men ikke polarise-
rende spørsmål. Budskapet 
jeg hører er dette: Radikale 
islamister ønsker splittelse. 
De ønsker ikke at muslimer 
og ikke-muslimer skal leve 
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ikke gi dem splittelse og hat!

Hva om deeskalering, 
brobygging og dialog hadde 
vært reaksjonen på det 
forferdelige drapet på 
læreren? Hva om teologer og 
jurister fra ulike trossam-

funn ble satt sammen for å 
trekke opp grensen mellom 
ytringsfrihet og krenkings-
frihet? Får vi mer trygghet 
med bevæpnet politi på 
hvert gatehjørne  – eller med 
rådgivere drillet i fredelig 
konflikthåndtering? 

Terrorhandlinger er 
utilgivelige. Samtidig er de 
et symptom. Det er en 
sammenheng mellom unge 
menn som kommer i en 
situasjon der de søker mot 
vold på den ene siden, og 
århundrer med vestlig 
kolonialisering av muslim-
ske land fulgt av årtier med 
vestlig destabilisering av 
Midtøsten på den andre. 
Generasjoner av unge 
mennesker har fått ødelagt 
samfunn og kulturer de har 
røtter i – og de ser ingen 
muligheter til å få sin del av 
kaken vi forsyner oss av med 
begge hender.

For å demme opp mot unge 
menn som skyter eller 
knivstikker, må vi bekjempe 
årsakene. Frustrasjon har 
aldri blitt kurert med 
overmakt. Selv et gjennom-
militarisert overvåkingsam-
funn kan ikke gi hundre 
prosent trygghet mot terror.

Et trygt og fredelig 
samfunn skapes ved å 
forsone traumer, løse konflik-
ter, ved å øke likeverd og 
styrke empati. Oberstløy-

tnant Tormod Heier skriver 
det slik: «Skal du vinne 
freden framfor krigen, må du 
komme til kjernen av 
problemet. Kommer du fra 
utlandet for å hjelpe, må du 
være diplomat – ikke mili-
tær.» Hvor klokt er det da å 
bruke millioner på en norsk 
kampskvadron stasjonert i 
muslimske Jordan? Begrun-
nelsen er blant annet at 
Norge fra nyttår har en plass 
i FNs sikkerhetsråd, noe som 
«gjør oss mer utsatt». 

Hvorfor? I FNs sikkerhets-
råd er de fem faste medlem-
mene ikke bare verdens 
største våpeneksportører, de 
har også vetorett: det er fire 
kristne makter (USA, 
Storbritannia, Frankrike, og 
Russland) og en konfusiansk 
(Kina). Vi lever i en verden 
med 1,9 milliarder muslimer. 
Å tro at FNs sikkerhetsråd 
har legitimitet i den muslim-
ske delen av verden er naivt. 
Hva er Norges offisielle 
holdning til dette?

For å fremme fredskultur 
trenges sterke institusjoner 
som fredsdepartementer, og 
fredsbygging som fag i 
skolene. Gi meg stortings-
partier med fredskultur på 
programmet!

Susanne Urban, 
forfatter av «Galtungs  

metode for fred»
susanne@urbanrabbe.no

Gi meg et fredsdepartement!
TERRORISME
Susanne Urban

Hele 
sektoren 

er i villrede.


