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in oppfatning er at
myndighetene
ønsker å beskytte
folks velstand og sørge for ro i
samfunnet», hevder en ung
kinesisk kvinne som blir intervjuet i forbindelse med tildelingen av Nobels fredspris til
Liu Xiaobo.
Innføring av markedsøkonomi har utvilsomt vist seg å ha
en svært positiv innvirkning på
levestandarden i Kina. Landet
har nå verdens nest største
økonomi, og flere hundre millioner mennesker er blitt løftet ut
av fattigdom. Men innebærer
det også at landet beveger seg i
en demokratisk retning?
Kapitalismens eksplosive
fremvekst har fått mange i
vesten til å spørre seg når
demokratiet – ofte forstått som
kapitalismens naturlige følgesvenn – også vil bryte frem i
Kina.
Landsmannen Liu Xiaobos
arbeid for politisk handlefrihet
imponerer ikke den unge kinesiske kvinnen. Fredspris eller
ikke. Hvem ønsker en politisk
dramatikk som kan true
velferden? I hvert fall ikke

denne kinesiske kvinnen – som
fikk anledning til å uttale seg til
media.
Liu Xiaobo har mottatt prisen
for sitt arbeid for å fremme
grunnleggende menneskerettigheter i Kina. Til tross for at
mulighetene til politisk deltakelse har økt i dagens Kina og at
artikkel 35 i Kinas grunnlov slår
fast innbyggernes talefrihet,
pressefrihet, forsamlings- og
møtefrihet, prosesjons- og
demonstrasjonsfrihet, har det i
praksis vist seg at disse frihetene
er svært begrenset. Liu har blitt
dømt til elleve års fengsel og to
års tap av politiske rettigheter
for den kampen han har ført.
Kina er i dag et godt eksempel
på at et politisk regime kan
åpne opp for markedskreftene
uten samtidig å akseptere
særlig grad av politisk handlefrihet.
! Men vil demokratiet allikevel
bryte frem som en følge av
denne utviklingen?
! Hva er egentlig forholdet
mellom demokrati og kapitalisme?
! Trenger markedsøkonomien
og demokratiet hverandre på en
slik måte at vi ikke kan ha den
ene uten den andre?
Om vi ser på utviklingen i
Europa de siste tre hundre
årene, kan det umiddelbart se
slik ut, all den tid demokratiet
og kapitalismen har utviklet seg
mer eller mindre parallelt i tid.
Men om det er en indre
sammenheng mellom disse? Jeg
er ikke overbevist.
De trekk som i dag kjennetegner liberale demokratier, er
ikke nødvendigvis frukter av

h`lmLMIAppLaac/J[JP?ZlÛÛÙÙÚÚÚÙ
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JQQtJIh`kmkJmmP`m`

kapitalismen. Snarere tvert
imot, de ble vunnet gjennom
harde kamper ført av de lavere
klasser. Kravlisten som
avrunder Marx og Engels’
Kommunistiske Manifest bærer
vitne om det.
Det går an å tenke seg at kapitalismen kan utvikle seg uten at
borgerne innrømmes politisk
frihet – selv om det motsatte er
vanskelig å se for seg. I et demokrati må borgeren kunne eie sin
egen arbeidskraft og også ha
anledning til å produsere varer
og tjenester etter tilbud- og
etterspørselsmekanismer. Frihet
må også være en frihet til å
utvikle produkter og presentere
disse på et marked.
Men vil det være mulig å
opprettholde en bærekraftig
kapitalisme uten grunnleggende
demokratiske rettigheter? Selv
om det ikke er noe ved markedsøkonomien som tilsier at demokratiet nødvendigvis må bryte
frem, er det grunn til å tro at en
bærekraftig kapitalisme er tjent
med ytringsfrihet – dette for å
skape den nødvendige tillit i
markedet.
Fravær av informasjon, eller
informasjonsassymmetri, innebærer at markedet ikke
fungerer slik det skal. Markedet
krever gjennomsiktighet og
informasjonsflyt, og det krever
at helt grunnleggende menneskelige rettigheter er innfridd –
slik disse er formulert i verdenserklæringen om
menneskerettighetene vedtatt
av FN i 1948. Et eksempel er
artikkel 19: «Enhver har rett til
menings- og ytringsfrihet.
Denne rett omfatter frihet til å
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Når alt kommer til alt kan det
hevde meninger uten innblanvære at etableringen av grunnding og til å søke, motta og
leggende menneskerettigheter
meddele opplysninger og ideer
utgjør en viktig forutsetning for
gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til lande- utvikling av en bærekraftig
kapitalisme.
grenser.»
Et aktuelt eksempel er fjorårets melkeforgiftningsskandale ! Einar Øverenget, filosof,
Humanistisk Akademi
i Kina. Forurenset melk forårsaket at 300.000 barn ble
alvorlig syke, og minst seks barn
døde.
Zhao Lianhai, faren til et av de
mange barna som ble forgiftet av
forurenset melk, er nylig blitt
arrestert av kinesisk politi. Zhao
skal ha organisert en gruppe på
8
G
internett av familier som fort- 8965G
satt ikke har fått erstatning
U
`Yaa
etter melkeskandalen. Politiet H]`f]UbX!
skal ha ransaket Zhaos hjem og Vfi_Yh
=
konfiskert to PC-er, et videoka- >
mera, et vanlig kamera og en
<
adressebok, opplyser Zhaos
kone.
En bærekraftig kapitalisme
forutsetter en såpass fri flyt av
informasjon at menneskene
våger å ta markedet i bruk. Vi
må kunne få tilgang til informaTrilemma i landbruket
sjon som gjør at vi kan stole på
Jostein Vik
de produktene som tilbys – og
det må være mulig å spre inforFinansdepartementet
masjon om de som tilbyr farlige
og fisketur
produkter og også la markedets
Jørgen Kosmo
drivkrefter – tilbud og etterspørsel – straffe disse.
Rentegaranti
Om dette ikke er mulig vil
Mikkel A. Berg
den sunne markedsøkonomien
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undergraves av destruktive
krefter. Korrupsjon vil overta
for konkurranse. Og med ett har
vi ikke lenger et marked som
fungerer.

lm`PPT?tTlJ^TJ[JZmk`^TlZP`k]
`QlEQYJ^^`]l?]?kGJTIlh?km^JkJ
! ,JI?ZlY`^J^P`kGJR`[IJklJQ
kJmmJ^mT[EP`kZ`kmJT^^lJ^ImJ]?^o
lZkThmJk

!

$ÑD639
'*ò#&!&

e opplysskal
til nødvendig
tilgang
viktig at
For at kontrollen
, er det avgjøre
ninger.
kan
være uavhengig
nen selv som er
er
Riksrevisjo
.
hvilke opplysning
e for kontrollen
som Stornødvendig
ved
et prinsipp
Dette er understreket
er.
tinget har
n
flere anledning
denne bakgrunne
det
Det er på nen finner arter
at Riksrevisjo
ig at Finansdep
november om Riksreviom
Bank
kritikkverd sender beretninge
fisketur,
ikke
s beretning interkaller enkontroll av Norges
mentet
nen i samsvar .
statsrådengen av statens og
sjonens
under Finansdetil Riksrevisjo fra Stortinget
fondet
forvaltnin
at den
så mange
og selskaper
med instruksen
i Folketrygd og statsrået. Som inneholder
være slik
ier
e
kan ikke
t, kan
partement
ser. esser finansfond
en skal
vedrørend
ns Det blir kontroller
Statens
andre fiskehistor
feil og overdrivel
som
regjeringe
hva kontrollør
dens beretning
ntets og saker som
også dennemeg med å redegjøre
bestemme i.
om at
departemetsutøvelse i
Jeg nøyerfakta i saken.
få innsikt vil jeg minne i 2006
grunnBank.
myndighe
for
nens
Bank,
kort
Forøvrig
Norges
allerede
Norges
rdgjelder
En av Riksrevisjo er å kontrolgjelder særskilt bedt Riksrevisjonenat revisjonso den
g av
oppgaver
Når det
for
nen
(som
es forvaltnin
leggende
ga uttrykkNorges Bank
har Riksrevisjo
i
ser i
en ansatt
lere statsråden
ningen
ikke
ns og
eierinteres
ut på at
statens
Bank ivaretok
Det kan at den gang gikk
og regjeringemyndignki Norges
selskaper, artementets gjelder
slik
revisor
revisjonsfu
være
I
er
lert,
Finansdep se i saker som
den eksterne endres. ekstern
kontroller
burde
kontrol
hetsutøvel
sjonen) med valg av
es
Bank. Totalt
som blir
me hva
Norges
prosessen Riksrevisjonen nen
nen statsrådensene i
ga
Riksrevisjog av eierinteres
kan bestem skal få
revisor
gi
for at Riksrevisjo
løren
kunne
forvaltnin selskaper. BlantStatuttrykk
revisor
kontrol
100
NRK,
og effektive
rundt
dette
i
som ekstern
helhetlige
innsikt
annet gjelder
den mest av Norges Bank.
og de regionale
kraft, NSB kene.
revisjonen nen har imidlertid
denne
se for arbeidet
risikhelseforetagrunnlag for
med å aksepRiksrevisjo
i
tering av i
en
om en redegjørel
Som et er det fastslått at
roll
ingen problemer valgte
med implemen
Stortinget
kontrollen
og internkont
tere at
gitt av Stortinget til
ostyring til ny forskrift. skal
løsning.
instruks e skal oversendes
r
henhold Riksrevisjonen pgavene annen
statsråden nen statsråden
Riksreviso
gen av
For at
Kosmo,
s
.
Riksrevisjoom forvaltnin
! Jørgen
utføre kontrollop
kunne
i selskapene
med Stortingetnen ha
beretning
interesseret sentralt
i samsvar må Riksrevisjo
statens
ne er
nens
instruks,
Beretningefor Riksrevisjoblant
og skal
grunnlag
ti
årlige kontroll,
rentegaran
departefikk sin Silver som
annet inneholdese for selskahos
Kundene
av
således
prosent
! en redegjørel
på 3-4 andre, og var
eierstyring
en. I
alle
mentets
hos
av
av finanskris
pene,
s vurdering
uberørt
med seg
sett i
fikk de markedet
! statsråden
tillegg
da
av selskapeneog resultat,
i
driften
oppgangen
av
til økonomi
om fripoliser
at «I
forhold
s vurdering og
snudde.
står det
et oppslag
honorar
! statsråden
torpeadministjeDN 22.oktober
revisors
kan
A. Berg, i Silver
eåret 2008 ed
ekstern av rådgivning
og at vi
! Mikkel
finanskris aksjemark
direktør
og energi,
med
omfanget
dårlig
strerende
sere mat til snart 50 år
bestemderte et
en for Silvers
nester.
særlige beretnå har
si farvel nsbegrensninger?
s
avkastningDet er ikke riktig.
kanskje
Det gjelder
fram til
produksjofullt mulig, og vil det
for statsråden Riksrevikunder.»
1960 talletn i antall aktive
melser Norges Bank.
bruk til
Det er sannsynlig. Da
instruks
for
nedgange fra 160.000 synes
ning
å
til og med politiske trilemma
har gjennom
bruk gått 50.000. Det
at
Johnsen
sjonen
av Stortinget
tenker
landbruks
ikke
tsutønår Sigbjørn Norges
godt under
fått i oppgave
andre
at bøndene
banker,
e myndighe Bank. I
være historie.er vi imidlertid
å beholde
til to
som om skal drive med
kontroller
Norges
Foreløpig landbrukspolitiske
ikke klarer innskudd opp
overfor e er det gjort
for
hvis de landbruk, hvorfor
den
tjene på
velsen
landgaranti kroner i norske
der, og kan kanskje
forbindels nen kan
ting ennogså drive med
de
denne
på
millioner
den
debatten er åpne
Riksrevisjo
i
skal de
klart at opplysningene
det ihop
banker?
at partene tene som finnes
det andre
henger
bruk.
for sin
Drøbak
, og at de
kreve de
finnes
økninvordan
met Irland
ntet,
Kanskje De eksplosive fulgte målkonflikpolitikken er villige
Johansen,
finner nødvendig
! Terje
at EU-medlem
sin ubegrenlandbruksmed hva de
fra departemerevisjon.
iser som og
løsninger:
i irske
dens
kontroll
kan beholde
i Dokustår fram bort.
Bank og
for innskudd
gene i matvareprisa i 2008
tillingen
Norges
sen om
til å velge
sede garanti
1) frammed matvarekr
Av saksframs
konkurran følger av
(2010–201 gjelder
som
niorden økende
ment 3:2 det at saken
arealene
biodrivVik, dr.polit./se
de beste n innenfor
for
kommer
! Jostein
utviklinge mot en annen
Norsk senter
t. Kan det
forsker,
ning
stoff, peker
på trilemmae
for alt
bygdeforsk
løsning
bli bruk produdet vil
til å
skje at
g areal
tilgjengeli

INNLE visjonen
Riksre



D7639
ò+,&+

f
r#'&'%!
[Z]g_Yhi
aYbhYhc
XYdUfhY
:]bUbg
GG

Kort sagt

Innskuddsgaranti
Terje Johansen

JG?mmT^^[JQQR`^`kJkJlTZZJ
MIAppAaowAn^WT
5TI?kt?klJ^
m[PÖÖÔÔÕÔØÛÛ×ÖØÙÔØÛ
IJG?mmI^^`


#!1.#]`
fkQJ^`l

fUbh]
FYbhY[U
GG
INNLEise
Fripol

h]
Xg[UfUb
=bbg_iX
Kort sagt

