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Replikk/kortinnlegg: 1000 – 2000 tegn.
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forkorte innlegg.
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Redaksjonssekretær

I forrige uke raste debatten 
om kontantstøtte i Klasse-
kampen, ikke minst etter 
en overraskende støtte fra 
noen veteraner i partiet 
Rødt. Blant reaksjonene de 
har fått, er utsagn om at 
kontantstøtten fratar barn 
muligheten til å være i 
barnehagen. 

Barnehager er vel og bra 
de, når barnet har nådd en 
viss alder. Men ved å sende 
ettåringer i barnehagen 
kan langt viktigere ting gå 
tapt – foreldre og barn 
mister viktige måneder, 
kanskje år, i relasjonsbyg-
gingen seg imellom. 
Småbarn har nemlig godt 
av å være sammen med 
foreldrene, akkurat som 
foreldrene har godt av å 
tilbringe tid med barna 
sine. 

Dagens system gjør at barn 
helt ned i nimåneders alder 
starter i barnehagen. I 
tillegg kommer at mange 
småbarn har vesentlig 
lengre ’arbeidsdag’ enn 
foreldrene, som i tidsklem-
me leverer når barnehagen 
åpner og henter ved 
stengetid. Åpningstid på ti 
timer er nokså vanlig. 
Burde ikke barna også ha 
en ’arbeidsmiljølov’? 
I dag gir kontantstøtten 
noen familier muligheten 
til å utsette barnehagestart, 
men det som virkelig 
trengs er å utvide foreldre-
permisjonen og korte ned 
arbeidstiden for småbarns-
foreldre. Med en ordning 
der en av foreldrene har 
permisjon med full kom-
pensasjon frem til barnet 
er 18 måneder og der begge 
foreldrene har tilrettelagt 
– det vil si kortere – ar-
beidstid frem til barnet 
begynner på skolen, begyn-
ner vi virkelig å ta vare på 
barnets behov. 

Samtidig blir jo kontant-
støtten overflødig. Et parti 
som går inn for dette og 
samtidig arbeider for flere 
åpne barnehager, vil stå 
sterkt i kampen om min og 
mange andre småbarnsfo-
reldres stemme. 

Alf H. P. Lund, 
barne- og ungdomsarbeider

alf@mellomrommet.no

Stem på 
småbarna
Kontant
støtte
Alf H. P. Lund

Kinas statsminister avsluttet 
nylig landets årlige Folkekon-
gress og lovte nye krafttiltak 
for å få tilbake landets blå 
himmel. Kinas økonomiske 
eventyr siden 1980-tallet har 
hele veien vært drevet av 
tilgang til fossil energi, 
hovedsakelig kull. Dette er 
også hovedårsaken til den 
dårlige luftkvaliteten, spesielt 
i vintersesongen da kull til 
oppvarming av folks hjem 
kommer i tillegg til indus-
trien.

Men, endringer er på vei. 
Endringer så store at vi i 
realiteten står over 
et formidabelt 
geopolitisk og 
klimapolitisk 
maktskifte. Fra å 
forbindes med 
fabrikkpiper og 
kvelende forurens-
ning, er Kina nå i 
ferd med å etablere 
seg som et globalt 
foregangsland for 
det grønne skiftet.
 
Kinas leder Xi 
Jinping lanserte en 
energirevolusjon i 
2013 og en restrukturering av 
økonomien i 2014 med «den 
nye normalen», der en lavere 
vekst og bærekraftig øko-
nomi er hovedmålet. Den 13. 
femårsplanen for energiut-
vikling fra januar i år har for 
første gang satt et bindende 
mål om at kull ikke skal 
utgjøre mer enn 58 prosent av 
energibildet innen 2020, og 
aller helst mindre. Dette 
indikerer en betydelig 
endring i landets energistruk-
tur. 

Det satses også stort på 
fornybar energi: Kina skal 
investere $ 362 milliarder i 
fornybar energi frem til 2020, 
og landet setter også rekord i 
installering av solcellepane-
ler. Utslippsmålene for 2020 
nås antakelig allerede neste 
år, og det rapporteres om null 

vekst eller til og med nedgang 
i Kinas CO2-utslipp for fjerde 
året på rad. Dette er positivt 
nytt for Kina og for verden.

Det er enighet på høyeste 
hold i Kina om at landet må 
redusere sitt kullforbruk og 
redusere utslippene. Spørs-
målet er hvor raskt dette kan 
skje. Utfordringene er store, 
spesielt for kullprovinser som 
Shaanxi, Shanxi og Indre 
Mongolia hvor kutt i kullpro-
duksjonen potensielt vil kaste 
millioner av mennesker ut i 
arbeidsledighet. 

Situasjonen er kanskje 
ikke ulik den vi har sett i 
oljesektoren i Norge med 
lavere oljepris. Det er ikke 
vanskelig å se for seg hvor 
stor oppstandelse det ville 
blitt dersom store deler av 
norsk oljesektor ble gjort 
arbeidsledig på grunn av en 

villet nedpriorite-
ring av olje. Sam-
funnsendringer 
koster, ikke minst 
politisk.
 
Blant Kinas tiltak for 
å nå klimamålene 
sine er etablering av 
såkalte lavutslipps-
byer. Byer er 
sentrale i arbeidet 
med å redusere 
Kinas utslipp, rett 
og slett fordi det er 
her det store 
flertallet bor. Mange 

byer er svært proaktive og har 
satt seg egne frister for 
utslippstopp tidligere enn det 
nasjonale målet i 2030. 
Beijing har for eksempel mål 
om å nå utslippstoppen innen 
2020. Ordføreren i Beijing 
innfører også strengere tiltak 
for å redusere de såkalte 
PM2,5 – små helsefarlige 
partikler som er blant hoved-
fienden når byen kveles av 
smog. Hovedstadens aller 
siste kullfyrte kraftverk ble 
dessuten stengt for to uker 
siden, og byen benytter nå i 
økende grad naturgass som 
energikilde. Fra februar i år 
ble det også innført forbud 
mot eldre biler som bare 
oppfyller EURO I og II 
utslippsstandard innenfor 
bykjernen.

Også markedsbaserte 

løsninger for å redusere 
klimautslipp er på vei. Kina 
lanserer sitt nasjonale 
karbonmarked i andre 
halvdel av 2017 og dette er 
spådd å kunne bidra til 
vesentlig reduserte klima-
gassutslipp når det kommer 
ordentlig i gang etter den 
første testfasen (2017-2020). 
Det er politisk vilje til gjen-

nomføring. Dog er det en 
utfordring at det er stor 
regional variasjon i utvi-
klingsnivå og store forskjeller 
mellom provinsene når det 
gjelder forståelse av hva et 
kvotemarked innebærer.
 
De neste årene vil være 
avgjørende for Kinas energi 
og klimapolitikk. Gitt de 

Kina er nå i ferd med å etablere seg som et globalt foregangsland for det grønne skiftet.

Mot blå himmel for Kina?

KveLenDe: Det siste kullfyrte kraftverket i Beijing ble stengt for to uker siden. Sterke grep må til for å redusere smogen i Kinas hovedstad.  Foto: WANG ZHAo, AFp/NtB SCANpIX

Vi står  
overfor  
et klima
politisk 
makt skifte.

KroniKK
Gørild Heggelund
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Me i avisa merkar at terskelen 
dei siste åra er blitt lågare for å 
vera i avisa, anten det er godt 
eller gale. Det er me glade og 
takksame for.
Redaktør esther Moes leder om 

lokalavisenes rolle,  
i Suldalsposten

Da jeg var yngre var jeg medlem 
av Pandaklubben. Her sponset 
jeg i en periode en hval ved navn 

Jeppe. Hva skjedde med Jeppe 
siden? Det er uklart, men jeg 
håper han fortsatt er der ute. Nå 
skal jeg imidlertid gjøre noe med 
dette når jeg kommer hjem. Det 
er under 4000 ville tigere igjen 
på kloden, jeg står med tigrene. 

Litteraturkritiker Susanne 
Christensen på Facebook

Å la teoretiske avvikere stå i 
veien for transpersoner grunn-
leggende rettigheter er bakstre-
versk på linje med å nekte 
muslimer adgang til fly etter 
9/11. 

Maren Fuschia Celius-Blix  
i Morgenbladet 

overhørt

Kina er nå i ferd med å etablere seg som et globalt foregangsland for det grønne skiftet.

Mot blå himmel for Kina?

politiske endringene og en 
trolig nedprioritering av 
klimaarbeidet i USA, har det 
vært spekulert i om også Kina 
vil bli mindre ambisiøs. Jeg 
tror tvert imot effekten vil bli 
den motsatte: At Kina i enda 
større grad tar et globalt 
lederskap i klimakampen. 
Smog og luftforurensning er 
for tida de sterkeste driverne 

for Kinas energi- og klimapo-
litikk. Kina mener alvor og vil 
fortsette sitt energi- og 
klimaarbeid både nasjonalt 
og globalt da landet har en 
egeninteresse i å få bukt med 
forurensing og utslipp. I 
tillegg ser Kina helt klart de 
kommersielle mulighetene 
for å lede an i en global 
fornybar energirevolusjon. 

Dette medfører håp om 
oppfylte forpliktelser i 
Parisavtalen. Og ikke minst 
grunn til en forsiktig optimis-
me om at himmelen igjen kan 
bli blå i verdens mest folke-
rike land.

Gørild Heggelund,
Kina-ekspert og forsker ved 

Fridtjof Nansens Institutt

KveLenDe: Det siste kullfyrte kraftverket i Beijing ble stengt for to uker siden. Sterke grep må til for å redusere smogen i Kinas hovedstad.  Foto: WANG ZHAo, AFp/NtB SCANpIX

 KoNG CHrIStIAN VI (1699–1746) med tjeNer. UKjeNt mAler.

I sin kronikk i Klassekampen 
den 31. mars tar Ernst 
Drange til orde for at vi 
nordmenn må ta «eit 
oppgjer» med «vår slavehis-
torie»  – og at «vi må erkjen-
na at det er vi som har spelt 
rolla som undertrykkarar».

Etter min mening er det i 
utgangspunktet ganske 
problematisk å operere med 
et kollektivt «vi» på denne 
måten – flere hundre år etter. 
Og særlig når det faktiske 
grunnlaget for denne 
kollektive arvesynden er 
svakt fundert.

For det første 
er begrepet 
«Danmark-
Norge» et 
anakronistisk 
begrep som 
ikke ble benyttet i samtiden. 
Kongeriket Danmark var et 
enevelde - med all makt 
sentrert i hovedstaden 
København. Det fantes 
ingen norsk stat, intet norsk 
parlament og ingen norsk 
regjering. Det geografiske 
området Norge var en dansk 
besittelse, på lik linje med 
Island og Færøyene. Og det 
danske kongeriket inklu-
derte dessuten områdene 
Slesvig og Holstein i Nord-
Tyskland (som både økono-
misk og befolkningsmessig 
var langt viktigere for 
eneveldet enn Norge).

Da Danmark mistet Norge 
i 1814 ble det på ingen måte 
utført noen broderlig deling 
av de såkalte «dansk-nor-

ske» koloniområdene og 
slavene – og så vidt meg 
bekjent mottok Norge heller 
ikke noen som helst form 
for økonomisk kompensa-

sjon for dette 
‘tapet’.

At noen norske 
enkeltindivider 
- og utvilsomt 
også personer 
fra Slesvig, 

Holstein, Island og Færøy-
ene – deltok i slavehande-
len, og på ulike måter 
tjenestegjorde i de danske 
koloniene, er et udiskutabelt 
faktum. Men jeg kan ikke 
med min beste vilje se at 
dette skal utløse noen form 
for kollektiv skyldfølelse 
blant nordmenn, nord-tys-
kere, islendinger eller 
færøyinger i dag. Det var 
staten Danmark som hadde 
eneansvaret for «Dansk 
Vestindia» (sic!) frem til 1917 
– og enhver form for statlig 
oppgjør med denne fortiden 
får Danmark ordne opp i 
selv.

Frode Korslund, 
Oslo

frodekorslund@yahoo.no

«Vår» historie?

Staten 
Danmark 
hadde 

ene ansvaret for 
‘Dansk Vestindia’.

historie
Frode Korslund

Klassekampen 31. mars


