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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Ingen teselskap, takk!
DET ER KVELDEN FØR stortingsvalget. Når
du leser dette er det gjort, og Norge er gått inn
i et tilsynelatende nytt politisk kapittel. Som
utenlandsk borger uten stemmerett har jeg
lite jeg skulle sagt om norsk politikk. Men Siv
Jensen og co har søkt kunnskap og inspirasjon
hos Tea Party bevegelsen i USA, og det vil jeg
gjerne kommentere.

TEA PARTY ER EN LØS GRUPPE republikanere som tar sitt navn fra opprøret i 1773 da
kolonibeboerne hev te, verdt milliarder i dag, i
Boston havn. De protesterte mot det britiske
East India Company som styrte kongehusets
skattepolitikk. Kolonistene, som var briter, betalte skatt til London, men ble nektet stemmerett i parlamentet. East India Company
fikk derimot skattefritak og monopol på verdenshandel. Resten er historie. Staten USA ble
til av ikke mindre enn dette: skatteplikt gir
stemmerett, privateide selskap er skattepliktige, og handel skal være fri. Dessuten skal ikke
private interesser overstyre demokratiske prosesser.
DET MODERNE TEA PARTY ble til av det
stikk motsatte grunnlag på 1980-tallet, da tobakksindustrien dannet en mega lobbyvirksomhet for å undergrave Kongressens antirøykagenda. Begrepet «Tea Party» ble omdannet
av deres PR-byrå til å betegne en motstandsgruppe som skulle svekke statens styringsmakt (det FrP kaller «nedbygging av byråkratiet»).

The American Dream. Det er ikke lenger tilfellet at hardt arbeid fører til det gode livet. Ti
millioner amerikanere som faller under fattigdomsgrensen er i jobb. La oss ikke bli imponere over den lave skatten, uten å redegjøre
for det økende antall sysselsatte amerikanere
som ikke har råd til mer enn ett måltid daglig.
I et samfunn styrt av private interesser, jobber
folk seg ihjel og sulter samtidig. Den lave skatten hjelper verken de fattige eller de velstående. Min bror betaler fire tusen kroner i måned for sin helseforsikring. Hvis han faktisk
går til legen er den årlige egenandel tjuefem
tusen kroner. Han jobber dessuten minst sytti
timer i uken for å ha råd til dette.

MAN KAN BARE SE TIL SVERIGE der blåblå styring de siste syv årene har minsket sykelønn og annen trygd, og økt klasseskille i
skolen og i samfunnet for øvrig. OECD har nylig utnevnt Sverige til det landet hvor relativ
fattigdom har økt mest de siste ti årene. Er det
dit vi vil? Slagordet «lavere skatt» gir meg frysninger. Et par tusen kroner i lommen til Ola
Nordmann (eller hundre millioner hvis du er
Olav Thon) gjør ikke opp for de drastiske kuttene i tjenester varslet i «det alternative statsbudsjettet» til FrP.
DET FINNES GODE ASPEKTER av samfunnet i USA som man kunne gjerne overføre til
Norge, men skattepolitikken er ikke en av
dem. Dagens Tea Party bevegelse bør norske
politikere forhåne.

DET ER INGEN HEMMELIGHET at tilhengere av dagens Tea Party er store industrimagnater og deres kjøpte og betalte politikere. På
dagsorden er ikke stemmerett, men skattekutt
for de som tjener over 1,5 millioner kroner i
året. Tea Party tenkning har åpenbart innflytelse på FrP. Finanstalsmann Ketil Solvik-Olsen bruker særdeles amerikanske formuleringer som, «folk skal være herre i eget hus»
og «det finnes ingen større velferd enn å kunne leve av egen inntekt». Noen innlegg er så
amerikanske i sine opphav at de virker absurde i norsk sammenheng: «Tenk hvor mange
ekteskap som går i oppløsning på grunn av
økonomiske problemer» sier han til Morgenbladet. Ærlig talt, er dette norsk virkelighet?

1980-TALLETS «trickle down economics»
(kalt «dynamiske effekter» i FrP-språk) ødela
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