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8 Torsdag 6. januar 20ll

Hvorfor er campingplassarving, frimurer og NHO-
sjef John Bernander si iwig i tjenesten at han mi ty
til talltriksing? Bryr han seg om de uf6re? Neppe.
For da ville han kansge gAtt l6s pA sine egne, f6tt
bedriftene til A ansette personer som ikke kan yte
120 prosent i jobben. Be dem vende tilbake til tida da
bedriftene hadde retrettstillinger for slitne arbeids-
folk i portvakta eller som n$elpemann pA liten
lastebil".

Eller han kunne brukt gamle Elektrisk Bureau
som et forbilde. Bedriften holdt seg nemlig med en
avdeling med funksjonshemmede, en praksis som i
dag kunne gitt arbeid til noen unge med funksjons-
hemminger. De er i dag sjanselose pA arbeidsmarke-
det - og havner derfor desillusjonerte p6 uf6retrygd
etter ti frr med Odeleggende
nederlag (og brukes deretter
som shrts i NHOs kampanje
mot trygdeordningene).

Eller han kunne gjort noe for
de 70.000 registrerte (i virke-
ligheten er de langt flere) som
i dag jobber ufrivillig deltid og
som virkelig brenner etter 6

"bidra mer i verdiskapingen>>,
som det gjerne heter i arbeids-
giversjargong. Men det gjgr
han joikke. NHO synes altsi
ikke sarlig opptatt av i fi de
..utenfor" i arbeid pi dagens
vilker. Egentlig er NHO heller
ikke sarlig opptatt av hvor store de offentlige
utgiftene til trygding er. Bernanders kampanje
handler nemlig fgrst og fremst om noe helt annet,
nemlig 5 redusere ytelsene til de trygdede slik at de
ikke lenger gfo an A leve av.

For hvis trygda gir ned, kan minstelgnningene
tvinges nedover. NHOs sJrn er nemlig at minstelpn-
ningene i Norge er latterlig h6ye. Direktprene i
Middelthuns gate mener derfor det er pA tide med
litt frisk sosial dumping her i landet.

Men det er opplagt vanskeligere 6 fA til nAr det er
mulig A leve av trygda.

Paul Bjerke
pau [. bjerke@ de-facto. no

Paul Bjerke er forsker ved De Facto kunnskapssenter og forsteamanu-
ensis ved Hogskulen i Volda. Han skriver i Klassekampen hver torsdag.

Hvorfor er NHO ptutselig si opptatt
av de som er (utenfor>?

NFIO-gnilet
I gir arrangerte IIHO sin Srskonferanse, som vanlig
med et celebert utvalg dignitaries fra inn- oS uttana
pA podiet og med rm{og""to"" U"a"titJ"i"re fra detganske land - samt et passende presseoppbud _ pA
tilhorerbenken. De siste Arene har even^e'mentef gett
Xy,:J"b9t"l,1den ny.e Operaen i Oslo. Hete jippo"I,
rkke mtnst tidspunktet (de vanligvis nyhet-stomme
dagenerett etter nyttAr), er et leiestyEkuii"g"or_
densetting. I 6r har tema vert *uteniorskapet>, ogpAstandene fra arbeidsgiver"" 

", 
alf. 

"l "i!r vitnetil en "marsj ut arbeidslivet, og dels ai.ri t*", a*, t""skremmende bolgeq "eldrebolEen,, .trylJebplgen_
og 

-"immigrasjonsbplgen". Hen-sikten mea alt aette
e1 

3-sXa-n9 et inntrykk av at nordmenn flest ikkegrdder djobbe lenger fordi velferdsordningene er forgode og for lett titgjengelige. NHO vif a""iE" fra
nedsatt et 

"ty4g 
som skal kom*" -"a ft""fag til en

trygde- og velferdsreform.

?ffUffii:ffifff$1""" <Ha*rf:wwrd
"ro""il;;;-;;;;i-a"t"vsa. I*hrc fre,rreurc_
llgnsgmderogsAerpavistde def tV ti|
:5Jt1?Tffi"ffif:itrftf tait#iilsirss?*
sagt tvilsomme. Norge har
svert hOy- og /kende yrkesdeltakelse. Andelen
ufore vokser ikke. Sykefravaret vokser ikte. Det er
vansketig - og blir stadig vanskeligere _ A fA uf6re_frwsd

NHO-Sf EF: lohn Bernander.


