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Byen er Bergen
Det nye byrådet i Bergen har kunngjort at 
det ønsker å prøve ut såkalt borgerlønn.

Dette er en ordning der man får penger 
inn på konto uten å gjøre noe for å 
fortjene utbetalingene.

På mange måter ligner det dermed på å 
ha fast stilling i pressen.

I meldingen fra bergenspolitikerne heter 
det: «Byrådet vil ta initiativ overfor 
statlige myndigheter om at et eventuelt 
prøveprosjekt om borgerlønn i Norge 
skal inkludere Bergen.»

De har selvsagt ikke tatt stilling til det 
langt mer kontroversielle spørsmålet om 
hvorvidt Norge skal inkludere Bergen.

Alltid en løsning
Senterpartiet har hatt svært solid opp
slutning i flere meningsmålinger den siste 
tiden. Men Spleder Trygve Slagsvold 
Vedum gir overfor Klassekampen opp
skriften på hvordan suksessen kan snus:

«Nå har vi fantastiske målinger, men vi 
kan ikke forvente at det skal være slik for 
alltid. Vi må bare være tydelige på hva vi 
mener.»

Tunnelsyn
Rogfast, et veiprosjekt i provinsen, er 
utsatt. I september sa Veivesenet nei til 
en tunnel fordi tilbudet fra entreprenøre

ne var dyrere enn forventet, melder NTB.
Kan hende Veivesenet bør holde i 

tøylene neste gang Stortinget skal pusses 
opp.

Klin kokos
Granskningen av den litt uheldige 
seilasen med fregatten Helge Ingstad ble 
fremlagt forrige uke. Aftenposten var 
blant mediene som raskt kunne reklamere 
med film av det som skjedde: «Havariko-
kommisjonens dokumentasjonsvideo 
om fregatthavariet.»

Det er bare hylekokoret av norsklektorer 
som synes det blir kokolossalt mange 
brølere når kokorrekturleserne forsvinner.
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Palestinske skolebøker  
motarbeider fred

H
vem skal avgjøre hvilket 
innhold en nasjon formid-
ler til skoleelever gjennom 
undervisningsmateriell? 

Det blir raskt spørsmå-
let når palestinsk under-
visningsmateriell skal  

vurderes. 
Norge og mange andre land støtter pales-

tinske myndigheter med store summer hvert 
år. I og med at det knapt finnes noe sånt som 
en øremerket krone, er det rimelig å si at en 
del av denne støtten muliggjør produksjon 
av undervisningsmateriell i skolen. 

Undervisningsmateriell er i utgangspunk-
tet et nasjonalt anliggende. Ethvert land vil 
vekte ulike historiske hendelser ulikt, avhen-
gig av egne erfaringer, kontekst og tidspunkt 
i historien. Det er dette Nadim Khoury,  
førsteamanuensis i internasjonale studier 
ved Høgskolen i Innlandet og førsteamanu-
ensis II ved Bjørknes Høyskole, prøver å  
understreke. Hans poeng er at undervis-
ningsmateriellet i de palestinske områdene 
nødvendigvis vil speile erfaringene og  
opplevelsen av okkupasjon og krig.

Det er rimelig, et stykke på vei. Men i og 
med at blant annet Norges støtte er begrun-
net med et ønske om fred, er det også rime-
lig at giverland er opptatt av i hvilken grad 
støtten styrker arbeid i den retningen. Disse 
skolebøkene gjør ikke det. De har fjernet Is-
rael fra kartet, noe som er et falsum. De  

underspiller fredsprosessen, noe som gjør 
det vanskelig å diskutere hvorfor det har gått 
galt, og hva som kan være veien fremover. 
Dette er debatter oppvoksende palestinere 
trenger. Det er langt mer konstruktivt enn 
forsterkning av fiendebilder eller glorifi sering 
og alminneliggjøring av voldelige metoder.

Spørsmålet er hvilken dialog giverlandene 
har hatt med palestinerne om denne saken. 
Det er øyensynlig ikke en helt ukjent pro-
blemstilling, og blant andre EU har varslet 
en større gjennomgang. 

FNs antirasismekomité karakteriserer inn-
holdet i lære bøkene som antisemittisk og 
hatefullt. 

Det er urovekkende at dette arbeidet har 
pågått jevnt og trutt uten at noen i de pales-
tinske selvstyremyndighetene har sett pro-
blemet overfor giverlandene. Det vitner om 
mangel på forståelse for hensikten med den 
økonomiske støtten fra blant andre Norge. 
Alternativt er det en indikasjon på at de ikke 
bryr seg om giverlandenes motiver for over-
føringen, noe som er enda mer alvorlig.

Hvis EUs uavhengige granskning kommer 
til samme konklusjon som undersøkelsen 
fra Impact-se, må giverlandene knytte  
endringer til den økonomiske støtten. Av 
alle krav man stiller til et mottagerland, må 
en direkte motarbeidelse av grunnlaget  
for støtten stå øverst på listen over ting  
man ikke gjør. 
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