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Fordi, tror jeg, de som meg 
innerst inne er takknemlige for 
at Sylvi er laget av et så hardt og 
kaldt metall at vi andre kan 
fortsette å leve i anstendighet, 
med selvbedraget intakt.

Harald Eia om hvorfor så 
mange liker Sylvi Listhaug, på  

NRK Ytring

Jeg får følelsen av at det for hver 
inngangsport finnes en gjeng 

med mannlige orakler som 
avgjør hvorvidt jeg er god nok 
eller ei.
Westerdals-student Ronja Perez 
Møystad om gutteklubben grei, 

i Aftenposten

Forteljinga om den muslimske 
kvinna [...] er alltid forteljinga 
om tvang og ufridom. Fortel-
jinga om den muslimske kvinna 
handlar om vald, ikkje lyst. 

Hennar forteljing er på mange, 
eller alle, måtar orientalistisk.

Assad Nasir i Syn og Segn

«Gutteklubben Grei» er etter min 
mening i ferd med å få konkur-
ranse av « Kvinneklubben Fineste 
du, Hjerte, Hjerte, Hjerte», som 
også møter og heier på sine 
likekjønnede i glidende overgan-
ger mellom jobb og vennskap.

Anne-Kari Bratten i DN

OVERHØRT

Det er helt naturlig at hvitsnippforbrytere går fri. Spørsmå let er hvorfor de i det hele tatt straffes. 

Jakten på hvitsnippene

eliten eller staten iblant offer 
for hvitsnippkriminalitet. 
Mange styrtrike ble lurt trill 
rundt av Bernard Madoff. Det 
kunne de ikke finne seg i. 
Vegdirektoratet ble lurt av 
OVDS som fikk altfor store 
subsidier. Det likte staten 
dårlig. Derfor ble administre
rende direktør Bjørnar 
Øverås i OVDS dømt til 
fengsel for svindel.  

Hvitsnippkriminalitet kan 
forklares med bekvemmelig
het. Korrupsjon og andre 
former for økonomisk 
kriminalitet er en bekvem 
måte å nå personlige mål og 

mål for virksomheten på. 
Kriminaliteten lar seg lett 
skjule i en organisatorisk 
sammenheng der alt annet 
som foregår, er lovlig. Hvit
snipper synes ikke selv det er 
noe galt, det de gjør. Skyld
følelse nøytraliseres ved for 
eksempel å hevde at alle 
andre gjør det, at det er noe 
galt med loven, at ingen er 
rammet av handlingen, eller 
at man hevder seg berettiget 
til handlingen. Oppdagelses
risikoen er mikroskopisk, og 
konsekvensen ved eventuell 
avsløring behøver ikke å bli 
dramatisk.

Oppdagelse og konsekvens 

tror jeg er to stikkord for å 
bekjempe hvitsnippkrimina
litet. Dersom en hvitsnipp 
tror han blir tatt, lar vedkom
mende være. Konsekvens 
dreier seg om at man kan 
være sikker på at man vil bli 
siktet, tiltalt, dømt og sendt i 
fengsel mens familien går i 
oppløsning og venner forsvin
ner. Etiske retningslinjer, 
holdningskampanjer, regel
verk, selskapsstyring og 
samfunnsansvar fungerer 
ikke til stort annet enn til å 
pynte på fasaden.

Petter Gottschalk,
professor, Handelshøyskolen BI

petter.gottschalk@bi.no

Når fagforeningsleder Leif 
Sande (Energi Industri) 
snakker om lønns og 
arbeidsforhold og sosiale 
rettigheter, bør vi lytte. Uten 
en sterk fagbevegelse ville 
Norge vært et dårligere land 
å leve i. Det er jobben hans 
og samfunnsoppdraget hans 
å kjempe for sine medlem
mers interesser i en situa
sjon som den vi har nå, der 
oljeindustrien 
er på hell. 

Det som blir 
feil og litt 
meningsløst, er 
når Sande skal 
belære oss 
andre om hva 
som er virksomme klima
tiltak, som i kronikken i 
Klassekampen 2. juni der 
han forsøker å snakke ned 
satsing på ny teknologi  som 
fungerer – og snakke opp 
karbonfangst og lagring 
(CCS), som passer inn i hans 
interessekamp, men som 
beviselig ikke fungerer. 
CCS har vært et av de store 
illusjonsnumrene i norsk 
politikk. Den ene av oss 
(Haugan) har som forsker 
jobbet med dette lenger enn 
de fleste, og trodde en gang 
selv at det var en viktig 
løsning på klimaproblemet. 
Men da Stoltenberg i 2008 
holdt sin berømte månelan
dingstale, hadde vi nok 
kunnskap til å se at det var 
en blindgate. 

Heller enn å lete etter 
løsninger der vi slipper unna 
smertefulle omprøvinger, 
må vi ta innover oss hvor 
alvorlig den globale situasjo

nen for klimagassutslipp nå 
er. Vi ligger faktisk ganske 
nøye på den kursen som 
FNs klimapanel for ti år 
siden kalte worst case. Det 
betyr at kursen må snus 
veldig fort og veldig bratt 
nedover. Utslippene må bli 
nær null i 2035, om bare 20 
år. 

Dette er fullt mulig og 
absolutt innen rekkevidde 
– forutsatt at vi frigjør oss fra 
det petroleumsindustrielle 
kompleks og deres makt 
over politikk og forskning.  
På sikt vil det også være 

økonomisk 
fornuftig. Sol 
og vind betyr 
allerede mer for 
verdens 
energiforsy
ning enn 
kjernekraft, og 

særlig solenergi blir raskt 
billigere – mens olje, kull og 
gass blir dyrere å produsere. 
Det er et tegn i tida at Shell 
ikke lenger vil delta i 
konkurransen om oljeleting 
i Arktis og den norske 
konsesjonsrunden der, de 
ser at det er fare for at dette 
blir tapsprosjekter.

Leif Sande bør snarest 
komme over på rett side. Så 
skal vi stå sammen i kam
pen for en rettferdig omstil
ling til en mer økologisk 
bærekraftig økonomi. 
Arbeidstakere som blir 
stående midt oppe i proble
mene, skal ikke måtte ta alle 
kostnadene – dette er 
fellesskapets ansvar!

Peter M. Haugan, 
professor i geofysikk ved  

Universitetet i Bergen
Halfdan Wiik, 

leder for Besteforeldrenes 
 klima aksjon

halfdan.wiik@hsh.no

Leif Sande 
bør 
snarest 
komme 

over på rett side.

KLIMA
Peter M. Haugan
Halfdan Wiik

Klassekampen 2. juni

Sol, vind – og  
rettferdighet!


