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I fjor og året før det var mitt juleønske 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. Uten å evaluere dette ønsket konkret, er erkjennelsen og ærligheten 

rundt politiske prioriteringer avgjørende, spesielt når vi lever i en tid da man kan undre seg over 

hvorfor samfunnet og dets innbyggere får lov til å utvikle seg slik det gjør. I hvor stor grad 

ønsker egentlig landets ledere å skape en bærekraftig utvikling av det norske samfunn i vid 

forstand? Et samfunn hvor alle innbyggerne får tilfredsstilt sine behov, og ikke kun en elite. 

Videre, er det tilstrekkelig å snakke om systemer, prosjekter, bevilgninger, prosesser etc. Hva 

med å snu problemstillingen og starte med individene? Hvilke ferdigheter, moral, holdninger og 

verdier må hvert individ ha for at samfunnet skal fungere?  

Årets juleønske blir derfor at de som styrer landet tørr å evaluere vår samfunnsforståelse 

og politiske prioriteringer på en folkelig og objektivt måte. For å lykkes med dette er det 

avgjørende å være ærlige og å tenke motsatt vei.  I den forbindelse skisserer jeg to ulike historier 

som kan indikerer hvilken retning Norge er i ferd å bevege seg mot. I så måte, hvilken historie 

ønsker du at dine barnebarn og oldebarn skal fortelle om dagens politiske prioriteringer?  

Historie A: Neste år har dere muligheten til å unngå det mange kaller ”the point of no 

return”. Dere kan bruke pensjonsfondet/oljefondet til å investere i framtiden gjennom å bygge 

fult av nye fotballbaner, flerbrukshaller, ishockeyhaller og svømmebassenger, samt å hjelpe 

kommuner med drift av idrettsanlegg og finansiering av idrettsstillinger. Videre er det fortsatt 

ikke for sent å snu de 180° i skolepolitikken eller å forkaste dagens skoleideologi. Det handler 

bare om å forstå at det er feil å behandle individer som produkter og skoler som bedrifter. Dette 

innebærer å stole på og prioritere de som jobber i skolen framfor å hjelpe rike business personer 

med å bli enda rikere. For det tredje kan dere forhindre at Oslo blir en delt by gjennom å forstå at 

integrering også handler om individuelle ferdigheter, verdier og kulturoverføring en til en. 

Historie B: Mange så konturene av dagens samfunn allerede i 1997. Blant annet kan det 

se ut som at folks psykiske helse i dag utviklet seg litt i samme retning som vår fysiske helse fra 

1980-tallet. Selv om ordene er store, velges enkle og praktiske tiltak bort. Følgelig står vi i fare 

for å oppleve en svak (5-7 %), en moderat (10-15 %) eller en stor (20-30 %) økning av trygde- 

utgifter grunnet svekket psykiske helse. Tilsvarende, og basert på teknologihysteri og manglende 

krav til oppførsel og fokus, er flere og flere tvilende til at dagens utdannelse er tilstrekkelig for at 

hver arbeidstakers effektivitet eller produktivitet holder seg på 2000-tallets nivå. Dermed kan vi 

risikere en svak (5-7 %), moderat (10-15 %) eller stor (20-30 %) reduksjon av hver arbeidstakers 

produktivitet. For det tredje ser vi en utvikling i retning av delte storbyer innenfor sosial 

demografi. Denne prosessen forsterker seg raskt slik at for eksempel de økonomiske forskjellene 

vil kunne øke fra 100 % i dag til 200-300 % (moderat) eller 500 % (stor) i løpet av kort tid.  

Forhåpentligvis kan vi stole på at politiske prioriteringer er basert på ønsket om en 

bærekraftig utvikling og at alle innbyggerne skal få tilfredsstille sine behov. For å lykkes med 

dette er det avgjørende å være ærlige, tenke motsatt vei og forstå at samfunnsutvikling skjer på et 

individ nivå. Og husk, vi kan ikke gjemme oss eller skjule vår praksis for våre etterkommere.  

God jul og godt nytt år!   Kristian Holm Carlsen, daglig leder i Fotball for Kids 
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