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T E L E F O N

Kristin
Halvorsen er
blitt Erna
Solbergs bevis
på at Siv

Jensen kan sitte i
regjering uten å sette
økonomien over styr.

Nordmannen Ryan Wiik
har fått på plass 115 millioner
kroner fra en stor koreansk
investor på toppen av de drøyt
200 han hadde. Dermed går
det mot Morgan Kane-filming.
– Det har gått veldig bra. Nå
mangler vi bare 5 millioner
dollar, hvilket skal være på
plass før sommeren, sier Ryan
Wiik.

Finansavisen

Truls Svendsen og Klaus 
Sonstad hyller hverdagshelter i

«Kvelden er din». Jeg vil gi en hyllest
til de to programlederne og TV2 for
kjempeflott lørdagsunderholdning!

Turid, Rygge

234 milliarder kroner i avkastning
for Oljefondet første kvartal i år.

Jeg ønsker min andel inn på min
konto innen tre uker for å unngå
strafferente. 

Rolf, Bærum

Det gjør vondt når arbeidstagere
mister jobben sin, men jeg har

ingen sympati for Baksaas hvis han
må gå av, dessverre. Heller ikke for de
to toppsjefene i Orkla som er gode
for flere millioner. Disse er det ikke
synd på. De vil klare seg godt resten
av livet. Det er forskjell på folk! 

Kari, Akershus
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Et betydelig bidrag

Einar Wilhelmsen,
Miljøstiftelsen
ZERO 

● Solcelleprodu-
senten REC legges
ned. Trist for de
ansatte, men for
miljøet betyr det
forsvinnende lite,
skrev Astrid
Meland. 
● Utviklingen på
dette området går i
rasende fart, og
det er derfor VG
ikke henger med i
svingene, skriver
Einar Wilhelmsen.

SOLCELLER

Etter å ha lest Astrid Melands
kommentar om solenergiens
utilstrekkelighet må det korri-
geres. 

Utviklingen på solfronten går i
en rasende fart, og det er kan-
skje derfor VGs kommentator
ikke henger med i svingene?
Solceller står i dag for over 6
prosent av Tysklands totale

strømproduksjon, ikke 0,3 pro-
sent slik Meland skriver.

Det er et betydelig bidrag, og
det vokser i en enorm fart.
Mesteparten er bygget i løpet av
bare de tre siste årene. Støtte-
ordningen er heller ikke 3,5
kroner. 

Fordi prisene på solceller
raser nedover og effektiviteten

Ja, så kan vi
lese i media i
dag.

Jo da, isolert
sett så kan det
nok hende at
Erna bruker ca.
10 sekunder på
å lese denne
menings-
målingen, og
irritere seg
kraftig over de
200 neste
journalistene
som spør hva
hun skal gjøre
mot det.

Men vent litt. Er ikke denne
meningsmålingen en opptur for
Høyre? Selv om de går ned 2.7
prosent? 

Selvsagt er den det. Den
borgerlige siden får ett klart fler-
tall. Dette er gode nyheter. Dette
er selvsagt viktigere enn om

Høyre får 25 prosent eller 30
prosent på en enkelt menings-
måling. 

Enkeltmeningsmålinger betyr
like mye som om man blir stukket
av en mygg eller knott. 

Speca, vgd.no

Nedtur for Høyre
FOLKET MENER

SITATET

SMS-INNLEGG

● Breiviks mål var å ramme
dem som arbeider for å videre-
føre multikulturalismen som
ideologi i Norge.
● Velferdsstaten er med på å
utviske ulikhet i betydningen so-
sial skillelinjer, men krav om lik-
het gir lite rom til å være for-
skjellig. 

Har vi multik

Multikulturalismen spiller hoved-
rollen i Breiviks og andre høyre-
ekstremes fortelling om Europa.
Breiviks mål var å ramme dem
som arbeider for å videreføre
multikulturalismen som ideologi i
Norge. For meg som forsker på
multikulturalisme gir dette lite
mening. Multikulturalisme som
ideologi har nemlig aldri vært blitt
brukt i Norge. 

Allikevel har begrepet blitt
allemannseie.

Kanskje det er på tide å spør-
re: Hva er multikulturalisme?

Minoritetsgrupper
Begrepet ble først brukt i Cana-
da i 1971 for å beskrive et uttalt
politisk mål om å støtte og be-
vare den karakteristiske kultur-
arven til landets ulike minoritets-
grupper. Den multikulturalistiske
politikken ble altså lansert som
én spesifikk løsning på hvordan
samfunnet skal forholde seg til
minoriteter og deres rettigheter. 

Løsningen var å gi beskyttel-
se og rettigheter til minoritets-
grupper. 

Tanken er at integrasjonen i
samfunnet ikke skal foregå ved
at individer smelter sammen til
ett storsamfunn med én felles
kultur, men ved at ulike kulturer
lever side om side. Foruten
Canada og Australia var det tre
land i Europa som på 70- og 80-
tallet førte en multikulturell poli-
tikk: Storbritannia, Nederland og
Sverige. Den nederlandske
minoritetspolitikken som ble
lansert i 1983 øremerket for
eksempel åtte offisielle immi-
grant-minoritetsgrupper som
skulle få sine behov og rettig-
heter fremmet gjennom statsfi-
nansierte etniske parallellsam-

funn. I praksis betød dette egne
medietilbud, skoler og sosiale
tilbud tilpasset hver enkelt etnisk
gruppe. 

Pragmatisk grunnlag
Hva så med Norge? I Norge
serveres halalkjøtt i norske
fengsler og statlig informasjon
om skatter og avgifter finnes på
mange ulike språk. På lokalt plan
er det dessuten lang tradisjon for
å gjøre praktiske tilpasninger til
kulturmangfold som å kutte ut
dans i skolen og innføre ord-
ninger for religiøse minoriteter på
rent pragmatisk grunnlag, ikke
på bakgrunn av ideologiske
betraktninger. 

Men, selv om enkelte språk-
og kulturtilpasninger har blitt
gjort innenfor det norske sy-
stemet, er det langt fra noen
multikulturalistisk tilnærming i
ordets rette forstand. 

Siden 1990-tallet har også alle
de nevnte landene som tidligere
drev multikulturalistisk politikk
gradvis beveget seg bort fra
denne tilnærmingen til mangfold.
Noen av grunnen til dette var at
politikken vanskelig lot seg

gjennomføre i praksis og i for
liten grad forholdt seg til de mest
sentrale problemene for minorite-
ter: arbeidsløshet og sosial
marginalisering.

Alle verdens samfunn
Så hvorfor snakker alle om
multikulturalisme? Det kan være
nyttig å skille mellom multi-
kulturalisme som ideologi eller
politisk tilnærming og multi-
kulturalisme som et faktum.
Multikulturalisme som et faktum
beskriver det faktiske mangfoldet
som eksisterer i samfunnet. 

Forstått på denne måten er
multikulturalisme en beskrivel-
se på så å si alle verdens sam-
funn, også land som Sør-Korea

Susanne Bygnes,
Stipendiat i Sosio-
logi, Universitetet i
Bergen

FORSKJELLER: Det er viktig å anerkj
ganger være vanskelige å leve med, skriv

KULTUR
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Kjetil B.
Alstadheim, 
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går opp er støtteordningen
redusert til godt under det halve.
Og prisraset fortsetter, både på
solceller og i støttebeløp. Hva
skjer når solcelleprisen og det
du betaler for strøm møter
hverandre?

Solindustrien kan ikke løse
hele verdens energi og klima-
problem alene, det er det vel
heller ingen som tror. 

Men den gir et betydelig
bidrag. 

Det internasjonale energibyrå-
et tror på opptil 30 prosent av
energiforsyningen på lang sikt
fra sol.

I Tyskland diskuterer de å øke
solcellenes bidrag til 25 prosent
av elektrisiteten. 

Samtidig kommer andre land
etter, solstrøm kommer til å bli et

vanlig innslag i energimiksen i
de aller fleste land. Selv i Norge
er de første hustak-panelene er
alt på plass.

Vi bor henholdsvis på
Holmlia og på Grorud.
Vi er stolte av Oslo,
av bydelene våre og
av lokalsamfunnene vi
bor i. Samtidig er vi
ikke redde for å snak-
ke om utfordringene
Oslo står overfor.
Dette mener vi ikke
motstrider med vår
kjærlighet til byen vi er
glad i. For kjærlighet
uten ærlighet er et
problem. 

Ser utfordringene
Det er stor variasjon innad i alle
bydeler i Oslo, ikke minst i bydele-
ne vi bor i, Grorud og Søndre
Nordstrand. Vi og mange andre
har det utmerket og kan ikke tenke
oss å bo andre steder, men vi ser
også utfordringer, spesielt knyttet
til utdanningsnivå, helse og delta-
gelse i arbeidslivet.

Oslotrender
2011, en
rapport som
Oslo kommu-
ne selv gir ut,
ligger til grunn
for arbeidet
med de over-
ordna plane-
ne for Oslo
fremover. Den
viser at fem
delbydeler i
Oslo, fire i
Groruddalen
og en i Sønd-
re Nordstrand,
har en opp-
hoping av
levekårsut-
fordringer. I disse fem delbydelene
er det en høy andel i befolkningen
med lav utdanning, høy andel
barnehusholdninger som er fattige,
og i tillegg lav sysselsettingsandel
blant 30–59 åringer. Dette er
ærlige fakta, ikke myter slik Kapur
og Høyre liker å kalle det. 

Høyre og Kapur er åpenbart
redd for at utfordringer i Oslo blir
diskutert. Det er ikke rart med
tanke på at Høyre har styrt byen
sammenhengende siden 1997.
Oslo er ikke som trollet i folke-
eventyrene som sprekker når sola
lyser på dem. Det er en del av det

å være stolt av
byen å tørre å
snakke om hva
som kan bli enda
bedre. Hvis vi ikke
tør å diskutere
utfordringer, finner
vi heller ikke løs-
ninger.

Som politikere,
har vi ansvar for å
ikke skjule utford-
ringene i byen vår,
men dette må ikke
gå på bekostning

av byens omdømme. Derfor er
ordene vi velger viktige. I Arbei-
derpartiet snakker vi om en sam-
let by, ikke en delt by. 

Arbeiderpartiets valgkampanje i
bydel Søndre Nordstrand hadde
«Mulighetenes bydel» som tittel.
At Arbeiderpartiet har brukt bysty-
rets talerstol til å snakke ned
Oslo, slik Kapur skriver, er en
påstand vi tar sterkt avstand fra.
At Arbeiderpartiet er stolt av Oslo,

gjenspeiler
seg i politikken
vi står for. Vi
har program-
festet blant
annet å etab-
lere et eget
språksenter i
bydel Alna for
å utnytte de
mulighetene
som ligger i
den flerspråk-
lige kompetan-
sen mange av
Oslos inn-
byggere har.
Vi er stolte av
å leve i en
flerkulturell by

og vil bruke alle hender, ressurser
og talenter. 

Vi er uenige
Når noen fra Arbeiderpartiet
foreslår tiltak for å gjøre noe med
utfordringene knyttet til helse,
arbeid eller utdanning, blir det fra
Kapur og Høyre beskrevet som
«elendighetsbeskrivelser.» Vi er
uenige. Arbeiderpartiet nekter å
begrave hodet i sanden, for det
finnes utfordringer som må tas tak
i. Vi er glade i byen vår, men vi er
samtidig ærlige. Kjærlighet med
ærlighet varer lengst.

Kjærlighet med ærlighet 
Mudassar Kapur (h) mener at forskjellene mel-
lom bydelene i Oslo er en myte (27/4), og at Ar-
beiderpartiet har lave ambisjoner på vegne av
innbyggerne i hovedstaden. 

YOUNGSTORGET: Vi er glade i byen vår, men ikke redde for å
snakke om utfordringene, skriver to arbeiderpartipolitikere.
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● Arbeiderpartiet nekter å akseptere Oslo
som mulighetens by, skrev Mudassar
Kapur (H). 
● Arbeiderpartiet er stolte av Oslo, og det
gjenspeiler seg i politikken vi står for,
skriver kronikkforfatterne.
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Abdullah 
Alsabeehg, 

kulturalisme?

jenne at selv om kulturelle forskjeller eksisterer, så kan de på samme måten som forskjeller mellom kjønn, noen
ver kronikkforfatteren. Foto: KRISTIAN HELGESEN

og Japan, som Breivik trekker
frem som eksempler på sitt
Utopia. 

Dersom spørsmålet er om
Norge er multikulturelt i be-
tydningen kulturelt mangfoldig, er
svaret derfor et rungende ja.
Dette er imidlertid ikke et utslag
av Arbeiderpartiets politikk, men
et faktum som vi og alle sam-
funn må leve med. Det er allike-
vel viktig å anerkjenne at selv
om kulturelle forskjeller eksiste-
rer, så kan de på samme måten
som forskjeller mellom kjønn,
noen ganger være vanskelige å
leve med. 

I min doktoravhandling har
jeg intervjuet norske og europe-
iske politikere og organisa-
sjonsledere om deres hold-

ninger til mangfold. 
Resultatene viser at på tvers

av politiske ståsted beskrives det
multikulturelle samfunnet som
ambivalent. 

Alle intervjuobjektene viser til
både det viktige og det ube-
hagelige ved å leve med kultur-
forskjeller uavhengig om de
representerer Fremskrittspartiet
eller Antirasistisk Senter.

Paradoks
Norge er et samfunn med stor
fokus på likhet. Velferdsstaten er
med på å utviske ulikhet i be-
tydningen sosial skillelinjer, men i
vårt samfunn finnes også et krav
om likhet som gir lite rom til å
være forskjellig. 

Doktoravhandlingen min
viser hvordan dette paradokset
er reflektert i likestillings-
politikken og nå overføres til
andre former for anti-dis-
krimineringstiltak ettersom
fokuset på etnisk likestilling
øker.

Den norske politikken er altså
i liten grad fokusert på å tilpasse
samfunnets institusjoner til ulike
gruppers behov. Problemet er
heller at muligheten for for-
skjellighet blir svært liten. Spørs-
målet bør derfor ikke være om
vi ønsker multikulturalisme i
Norge, men hvordan vi kan
skape et mangfoldig samfunn
som kan romme både beri-
kende og ubehagelig forskjellig-
het.

Khamshajiny
Gunaratnam

bystyrerepresentanter for
Oslo Arbeiderparti 


