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Trussel om
kollisjon

S

ikkerhetsrådet i FN fordømte natt til i går
Nord-Koreas siste oppskyting av ballistiske
raketter og advarte samtidig om at testene øker
risikoen for et regionalt våpenkappløp i Øst-Asia.
Også Kina stemte for den sterke resolusjonen.
Men i går gikk Kinas utenriksminister Wang Yi
enda lenger i sine advarsler. Han uttalte at spenningen mellom Nord- og Sør-Korea nå er som to
akselererende tog som kjører rett mot hverandre
uten at noen er villige til å skifte kurs. Er de to
sidene virkelig klare for en frontkollisjon, spurte
utenriksministeren, som også tilbød seg å legge
til rette for forhandlinger mellom partene. Forslaget er like enkelt som det er umulig: NordKorea legger atom- og rakettprogrammer på is
mot at Sør-Korea og USA dropper den felles militærøvelsen som pågår akkurat nå.

D

en årlige fellesøvelsen startet i forrige uke, og
Nord-Korea tolker den som en øvelse i invasjon. Landet svarer med å demonstrere sin
økende missilkompetanse og skyter opp fire raketter som lander i
«SITUASJONEN havet innenfor Japans
sone. Kim
ER PREKÆR.» økonomiske
Jong-un ser på utbyggingen av atom- og rakettforsvaret som et nødvendig vern mot USAs «imperialistiske aggresjon» i regionen. I begeistring over siste oppskyting omtalte han rakettene «akrobatiske kropper som flyr i formasjon». I Japan, Sør-Korea,
USA og resten av verden er begeistringen nok
ikke like stor.
USA har svart på oppskytingen med å framskynde utplasseringen av rakettskjoldet THAAD
i Sør-Korea. Det har ikke gjort spenningen i området mindre. Kina ser på THAAD som mer enn
et rakettskjold; snarere et spionsystem som kan overvåke alle
Kinas militære bevegelser i området. Kina har truet med å
svare på utplasseringen. I første omgang ved å boikotte
sørkoreanske varer og forretninger i Kina, men i trusselen ligger det også militære
undertoner. Riktignok har Kina
skjerpet sanksjonene mot NordKorea ved å stanse importen av
kull fra landet, men Kina ønsker
PÅ FEIL KURS:
ikke noe sammenbrudd i landet
Kim Jong-un.
og vil framfor alt forhindre at
USA kommer altfor nær egen
dørstokk.

E

tterretningskilder i USA og Sør-Korea har
anslått at Kim Jong-un er omtrent fire år fra å
kunne framstille et atomkrigshode lite nok til å
kunne plasseres på en langdistanserakett. Andre
mener at det i høyden er snakk om to år. Uansett
er det på tide å erkjenne at situasjonen er prekær,
og at alle krefter må settes inn på å finne en diplomatisk løsning. Neste uke kommer USAs nye
utenriksminister Rex Tillerson på besøk til SørKorea, Kina og Japan. Det er å håpe at han har
andre forslag til løsninger enn militære trusler.

Harde tider

Byrådsleder Raymond Johansen (A) i Oslo vil ha en
forsøksordning der kontantstøtten fjernes i enkelte
bydeler.
Hva skal folk på Vinderen og Bygdøy leve av da?

BEGRENSNING: Mandatet til utvalget var unødvendig strengt. Det bør ikke få styre diskusjonen.

Ja takk, begge deler
Gratis barnehage
uten kutt i barnetrygden.
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Et nytt offentlig utvalg, ledet av
professor Anne Lise Ellingsæter,
har kommet med flere gode forslag for å bedre familiepolitikken.
Diskusjonen om barnetrygden og
prisen på barnehage har forutsigbart nok fått mye omtale.
Utvalgets flertall går inn for å
målrette barnetrygden til dem
med lavere inntekter og mer enn
doble den. For dem med lave inntekter vil barnetrygden utgjøre
23 000 kroner. I dag er den under
12000 kroner. Siden de med høye
inntekter ikke lenger vil motta
støtten, vil det spare mange milliarder kroner som de foreslår skal
brukes til å gjøre barnehage gratis
for alle. Det er forståelig.
BARNETRYGDEN ER siden
1996 blitt undergravet av politi-

kere som ikke har villet justere
den i tråd med prisene og lønningene. Som Dagens Næringsliv
formulerte det godt på lederplass:
«Tiden for å reformere barnetrygden er nå – mens den fremdeles er
noe verd.» At den trolig ikke vil
styrkes, har nok spilt en rolle i utvalgets vurdering. Det har også
mandatet. Det var nemlig aldri
mulig for utvalget å avgjøre hvor
vidt vi støtter barnefamilier i tilstrekkelig grad i dag. Det ga dem
bare ett valg: Forsøk å fordel støtten til barnefamiliene så klokt
som overhodet mulig. Det har de
til dels lykkes godt med.
MEN DET Å målrette ordningen
kommer ikke uten problemer.
Når en målretter en støtteordning
til dem med lave inntekter, møter
en nødvendigvis problemet med
at en gir en økonomisk grunn for å
ikke jobbe mer. Skatten på neste
time med arbeid kan bli veldig
høy. I den konkrete modellen utvalget foreslår kan skatten på en
ytterligere time arbeid komme
opp i 57 prosent. Det er altså mer
enn for de høyeste inntektsklassene, noe som gjør skattesystemet mindre progressivt enn vi gjerne ønsker. Det kan også gjøre at
ordningen tar form som en fattig-

domsfelle, ved at dem som allerede har lave inntekter unnlater å
jobbe mer fordi det ikke blir verdt
det.

RIKTIG NOK TAR utvalget dette
inn i beregningen, og sier at det
tross alt er viktigere å unngå barnefattigdom enn å sikre at alle foreldre jobber mer. Det kan være.
Men jeg er bekymret for konsekvensene på lang sikt.
Vi vet allerede at Høyre og Arbeiderpartiet, og samtlige ekspertutvalg, sterkt misliker ordninger som holder dem med lave
inntekter hjemme. Spesielt gjelder dette om det er kvinner og
innvandrere. Så ved en eventuell
oppnevning av Brochmann III vil
forslaget om å kutte i den nye
målretta barnetrygden komme.
Og siden den ikke lenger går til
middelklassen, vil de ikke forsvare den.
Om politikerne løser seg fra
tvangstrøya de påla utvalget, har
de bedre alternativer. Øk barnetrygden for alle, og skattlegg den.
Det er forslaget til mindretallet i
utvalget. Deretter kan gratis barnehage for alle finansieres over
skatteseddelen. Til sammen vil
det kreve en skatteøkning på 1–2
prosent. Det har vi råd til.
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ARKIVGLIMT

VALGVAKTER: Følgeteks-

ten til dette fotografiet, hentet
fra vårt nye arkiv med bilder fra
1941 til 1970, skannet inn av
Norsk Folkemuseum og mulig å
finne via DigitaltMuseum.no,
forteller følgende:
«Uniformerte vakter utenfor
valglokalet på Disen i Oslo.
Stortingsvalg i 1953, antakelig.»
Stemmefuskerne levde farlig.
Redigert av Tom Stalsberg
R
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