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Til alle ledende politikere og Norges ledere 

 

Fotball for Kids juleønske 

Hvorfor er barn, unge og eldre så lite verd i Norge? Nedenfor presenteres noen 

argumentasjoner for denne oppfatningen, før jeg avslutter med mitt juleønske.  

I likhet med mange andre har jeg få tradisjonelle juleønsker. Derimot har jeg et ønske 

som handler om moral, menneskelige verdier og vår framtid. Det bygger på en 

samfunnsutvikling hvor det synes som om jakten på penger, berømmelse og makt er det eneste 

som betyr noe. De som oppnår en eller flere av disse tingene er hotshots. I tillegg vises det 

tydeligere og tydeligere at disse ”godene” er forbeholdt kjendiser og personer innen bransjer som 

leverer rene bedriftsøkonomiske produkter og tjenester, spesielt innen olje, finans, data og 

teknologi. Blant annet blir årets gründere ofte personer og bedrifter som tjener masse penger på 

dataspill og dataløsninger.  

Isolert sett er det jo flott at enkeltpersoner og bedrifter lykkes med ulike teknologiske 

løsninger. Spørsmålet mitt er derimot hvorfor disse fortjener mer belønning, anerkjennelse og 

muligheter enn folk som jobber med å gi barn og unge bedre helse og framtidsutsikter, eller å gi 

eldre bedre livskvalitet? For eksempel fikk de som forebygger narkotikabruk blant ungdom med 

kampanjen ”Ut av tåka” så å si ingenting. Kort fortalt finnes det ingen penger der barn og unge 

oppholder seg for å få en fin framtid, selv om noen bedrifter tjenere mye penger på utdanning. 

Hva er grunnen til at verdens rikeste land prioriterer så dårlig og kortsiktig? Hva er viktigst for 

samfunnet og dets individer? Hvorfor tjener folk millioner ved å gi barn dårligere helse, mens de 

som hjelper barn med å få bedre helse ikke får noe? I forlengelsen av dette støtter for eksempel 

Innovasjon Norge bare lønnsomme prosjekter i ren bedriftsøkonomisk målestokk. Hva med oss 

som jobber direkte med mennesker? Fortjener vi ingenting? Hvorfor er ikke en løsning for å 

forebygge frafall fra skole og idrett, ensomhet, kriminalitet, narkotika, anoreksi etc. verd noe? 

Hvorfor skal ikke personer som har en god pedagogikk få belønning eller få lov til å bidra når 

det kan resultere i at læringen i norsk skole øker med 30 %? Hvilke positive konsekvenser vil 

ikke sistnevnte ha for alle deler av det norske samfunn, og selv om det ikke skaper flere jobber 

eller genererer økonomisk omsetting på kort sikt? Personlig spør jeg meg selv ofte om hvorfor 

jeg fortsetter å bruke tid og krefter på å hjelpe barn og unge med å få en fin framtid når nesten 

ingen bryr seg, og politikere nesten alltid velger å bruke enorme ressurser på tiltak uten effekt. 

Følgelig ønsker jeg at alle spør seg om hva de synes er viktigst: At barn og ungdom får en 

ny app eller at sønnen, datteren, barnebanet, nevøen eller niesen din får god helse? Her er det jo 

mulig å komme med uttallige tilsvarende sammenligninger og bilder, men dere forstår poenget. 

Derfor avslutter jeg med mitt juleønske og min julegave til Norge: Jeg ønsker at dere som styrer 

landet forstår hvem og hva dere er til for, og at personer som jobber direkte med barn, unge og 

eldre også kan oppnå belønning, anerkjennelse og muligheter. Så får jeg bare håpe at politikere 

gjør bedre valg, og at de kommer til å benytte min kunnskap etter min tid. 

God jul og godt nytt år! 

Kristian Holm Carlsen, daglig leder i Fotball for Kids 
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