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Keep calm, don’t carry on
Aldri har så mange hatt så få å takke for så lite.
STIAN BROMARK
80 plass 144 innlegg  152 kommentarer

Sist helg ble tilbrakt i London. Egentlig for å se Chelsea valse over
Everton på hjemmebane, men det ble vanskelig å ignorere at byen syns
det var viktigere å markere 100-årsdagen for slutten på 1. verdenskrig,
11. november klokka 11.

Se også

Fotballkampen ble innledet med ett minutts stillhet. Ja, selv Big Ben –
som har vært stille siden renoveringen startet i august i fjor – rørte på
bjellene i ellevetida. Theresa May og Jeremy Corbyn sto side om side da
de la ned blomsterkranser i Westminster, og etterpå satt de side om side
under minnegudstjenesten. Det var brexit-timeout og rørende på en litt
rar måte.

Norge klatret på FIFArankingen

Dagen før besøkte vi Winston Churchill-museet i samme nabolag.
Museet er en hyllest til britenes aller inkeste sigarrøyker, men er også
et mektig mausoleum over landets fordums storhet; kriger, kolonier,
modige menn, selvoppofrende kvinner, revejakt, GT, lorder og
lorgnetter.

Sårbare mennesker

London er en livaktig by og Storbritannia har mye bra for seg, bevares,
men man tar seg støtt og stadig i å tenke som man ofte gjør i USA: Her
er det jaggu mye som ikke er på stell. «Cool Britannia», som slagordet
så optimistisk het ved millenniumsskiftet, er blitt erstattet av «Broken
Britain».
Leste du denne? Slik har Brexit bygget seg opp til kaos

Brexit-press fra grasrota i
Labour

London har trendy nabolag, grandiose palasser og Spandau Ballet, men
de har også T-baner som burde blitt byttet ut for lengst, loslitte 3stjerners hoteller som ville blitt stengt på ekken i siviliserte land,
endeløse køer over alt fordi de opererer med teknologi vi forlot her
hjemme i 1732. Og den massive overvåkingen, advarslene på veggene
som forsikring mot å bli saksøkt og den konstante påminnelsen om at
du skal mistenke din neste for å være en terrorist. Slik sprer man frykt
og skaper mistillit. Ikke rart 63 prosent av britene mener alt var bedre
før og bare 21 prosent mener alt er bedre nå.

Også Chelsea med full
poengpott

Det første som slo meg da vi landet igjen i Oslo, var: Jaggu, her er alt på
stell. Norge virker.
Det er urettferdig å sammenligne store USA og middels Storbritannia
med lille Skandinavia, men det er vanskelig å fri seg fra tanken om at de
dysfunksjonelle sidene ved USA og Storbritannia handler om politiske
veivalg. De kunne valgt Corbyn, men de valgte May, om man vil.

No. 4 er blitt et av Oslos
største band

For de valgte Margaret Thatcher i 1979, og siden har det gått nedover.
Som i USA siden 1981, med Ronald Reagan. De økonomiske og politiske
endringene de satte i gang var så sterke at ingen Labour-regjering eller
demokratpresident siden har greid å reversere dem, kanskje av mangel
på oppriktig interesse. Så kom Brexit og Trump og de angra bittert på at
de ikke hadde lukta ka en tidligere.

May: – Storbritannia forlater
EU, ikke Europa

Siden sammenligningen er så urettferdig, lar vi den britiske økonomen
Richard Blundell gjøre det i stedet. Nylig besøkte han København for å
bygge opp Copenhagen Business Schools satsing på ulikhetsforskning. I
Weekendavisen sammenligner han de økonomiske utvekslingstrekkene
for de med lavest inntekt i USA og Storbritannia med Skandinavia.
Ufaglærte arbeidere har siden 1975 opplevd en reallønnsnedgang i
Storbritannia og USA. Da tjente de 16 dollar i timen, i dag 10 dollar. I
tillegg er det blitt færre jobber, og arbeidsuka er blitt kortere. Den
ufaglærte, hvite mann har ergo 20 prosent mindre å rutte med i dag enn
i 1975. I samme periode har de rike og den øvre middelklassen blitt
ekstremt mye rikere. De 10 prosent rikeste i Storbritannia i dag har
gjennomsnittlig 315 ganger så stor husholdningsformue som de 10
prosent fattigste.

Brexit-avtale nærmer seg for
Storbritannia

I Danmark har de ufaglærte fulgt lønnsveksten til samfunnet for øvrig,
det er få arbeidsledige blant dem og de er mer tilfredse med jobben enn
de este andre, selv de utdanna. Suksessen skyldes sosiale
sikkerhetsnett, eksibel arbeidsstyrke, etterutdanning med mer, men
det interessante i denne sammenheng er hva tilbakegangen gjør med
folk – og samfunn.

Nå har EU bestemt seg;
godkjenner brexitavtalen

Folk som opplever urettferdighet over tid blir fysisk og psykisk syke, og
det krever bare grunnfag i hobbypsykologi for å skjønne at dette smitter
over på hvordan disse menneskene virker i det o entlige rom. De bryr
seg mindre, tar ikke ansvar, lukker seg inne i seg og sitt. En ond sirkel,
som skaper mer mistillit og mer frykt. «Orden i økonomien er jo en del
av gulvet i våre liv. Hvis gulvet er råttent, er det fåfengt å pusse opp på
loftet», som psykolog Tormod Bøe har formulert det.

Byggefirma ble slått konkurs

Det er storveies å dyrke gamle bedrifter og ornamentrike bygninger,
men en kriger anno 2018 burde lytte til den britiske tenketanken IPPRs
rapport fra september, som etterlyste en radikal endring av den
økonomiske politikken i landet for å øke levestandarden til de som er
forbigått. Rapporten etterlyste drastiske reformer à la Labours
gjenreising av landet etter annen verdenskrig og Thatchers
omveltninger på 1980-tallet.
Kampen endte for øvrig 0-0, som jo viser at klassebevisste underdoger
som Everton kan slå privilegerte vestkantlag som Chelsea dersom
spillereglene er like.

Stian Bromark er redaktør i Agenda Magasin og Res Publica forlag.
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Blir du med i debatten ?
Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og
engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre
til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre
her!
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Ola Tøstie
Er det ikke godt gjort å mestre slike spagatøvelser? Jeg mener, som når presumptivt
oppegående mennesker med påstått demokratiske idealer offentlig støtter en fotballklubb
som er leketøyet til Abramovitsj som er uttalt motstander av demokrati, menneskeretter og
liknende tøys? Som støtter invasjon av naboland, undertrykkelse av en hver opposisjon i
eget land, Assads bombing og gassing av egen befolkning, myrderier av homofile i eget
land, forsøk på undergraving av demokratiske prosesser i de fleste vestlige land. Det må
kunne gå an å se noen åpenbare sammenhenger, selv for fotballsupportere. At denne
klubben i sin tid valgte å selge seg til en slik type som Abramovitsj, at idrettsutøvere velger
å medvirke i hans virksomhet, at supportere er helt blinde for eierens politiske holdninger er
meg en gåte. Når man så går ut på Agendas grunnlag for å skrive kritisk om britisk
hverdag, økonomi og demokrati må det føre til forferdelige smerter i skrittet, må det ikke?
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Agathe Agathe
hei jeg er Agathe
kunde- og kommunikasjonsleder ved IFNU-SERVICE-FINANCE.
Vi tar sikte på å finansiere prosjekter og gi lån trygt med en prosentandel fra 2 til
6%
så ta kontakt med oss på vår e-postadresse for informasjon om vår
finansieringstjeneste
servicesabina02@gmail.com
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Eirik Ask
Godt for britene å få sitt land tilbake,godt for de urene......
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Olaus Trøgheim
Generelt nedlatende og arrogant om UK. Var der nettopp selv. I et område av London jeg
har besøkt i over 20 år. Rent og pent i gatene, hus og hager like velstelte som før, puber
(færre) og restauranter (flere) like fulle som før. Folk like blide og hyggelige som før. Folk
delt om Brexit selvsagt, men ingen hisset seg opp eller klagde. Som vanlig de siste årene
var de bekymret over prisen på pinten uten at det la noen demper på de.
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ANNONSE

«Gode strategier mot oljeutslipp Tannkremen som er helt uten
holder ikke når de matches med allergener og mikroplast
små ressurs...

Eterfabrikk-utbygging uforenlig Arbeiderklassen er «kraftig
med vern
underrepresentert og
usynliggjort» – og dessute...

ANNONSE

Nyhet! Skreddersydd for menn
med prostataproblemer

STROSSLE

«Gigantomani! Er det
frykten for høye hus som
skal velte utbyggingen av
Norges største sykehus?»
BENTE ROGNAN GRAVKLEV
for 10 timer siden
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Tårnene på Gaustad, og kanskje aller mest
reaksjonene på dem, illustrerer godt hva slags
prosjekt Helse Sør-Øst egentlig er i gang med, og
hvor uforstyrret de har fått planlegge med tanke på
innholdet i planene, skriver Bente Rognan Gravklev.

«Beskrivelsene i tiltalen
mot Svein Ludvigsen gjør
fysisk vondt å lese»

Arbeiderklassen er
«kraftig
underrepresentert og
usynliggjort» – og
dessuten latterliggjort

 HEGE ULSTEIN
for 4 timer siden
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Enslige, unge asylsøkere er blant samfunnets aller
mest sårbare, skriver Hege Ulstein.

JONAS BALS
for 10 timer siden
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Jo høyere opp i klassehierarkiet du er plassert, jo
større betydning og vekt tillegges du, jo mer taletid
får du, og jo mer nyansert framstilles du, skriver
Jonas Bals.
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