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REDAKTØR POLITIKK OG VERDEN  Berit Aalborg

Populismens forenklinger
Et trekk ved populister er å love enkle løsninger i kompliserte saker. Og deretter skylde på

kompleksiteten når man får makt. Slik kan også Kjell Ingolf Ropstads abort-utspill forstås.

Publisert: 16. nov 2018 / 2876 visninger.

Denne uken besøkte den anerkjente populisme- og demokratiforskeren Yascha

Mounk Oslo. Den polske professoren holdt foredrag for en fullstappet sal om boka

si, som oversatt til Norsk heter Folket versus demokrati. Hans viktigste budskap er

at populismen bryter ned demokratiet over hele verden.

Enkle svar blir kompliserte.

Mounk understreket blant annet hvordan populister verden over bruker en teknikk

med å love enkle løsninger på kompliserte spørsmål. Når de så kommer til makten,

må de moderere seg og unnskylder seg med at de ikke forsto alle detaljene. Derfor

blir det vanskeligere å løse sakene på den måten de ble skissert i kampens hete.

Men da har allerede den populistiske politikeren vunnet kampen og havnet i

posisjon.

Mounks kroneksempel er Trumps hardkjør mot USAs helsereform. Under

valgkampen i 2016 lovet han å skrote den amerikanske helsereformen, også kalt

Obamacare. Men etter valget uttalte han at «ingen kunne noen sinne vite hvor

komplisert helsevesenet er». Endringene han lovet kom ikke.

Mulla Krekar

Fra norsk politikk er et beslektet eksempel Frps løfter om å kaste ut Mulla Krekar. I

2009 skrev Siv Jensen dette om Ap-regjeringen på Facebook: «Regjeringen har

gang på gang bevist at de er fullstendig handlingslammet også i denne saken. De

verken evner eller makter å gjøre noe som helst med Krekar, til tross for at han er

en trussel mot rikets sikkerhet». Til Dagsrevyen sa Jensen samme år: «I aller

ytterste konsekvens er jeg villig til å bryte menneskerettighetene for å få Mulla

Krekar ut av landet.»
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 Men etter at partiet kom i regjering fikk pipa en annen lyd. Dette uttalte daværende

justisminister Anders Anundsen til VG: «Jeg er ikke villig til å bryte

menneskerettighetene. Enhver regjering må forholde seg til det.» På lik linje med

Trump måtte Siv Jensen bite i det sure eplet. Etter fem år i regjering er mullaen

fortsatt i Norge. På samme måte som andre regjeringspartier må Frp forholde seg

gjeldende lovgivning og internasjonale konvensjoner.

 Også på venstresiden

Det finnes eksempler også på venstresiden. SV var selv med å innføre såkalt

«leveraldersjustert pensjon» sist de satt i regjering. Til tross for at SV og deler av

fagbevegelsen var kritiske, ble reformen gjennomført av statsminister Jens

Stoltenberg med støtte fra LO. De mente levealdersjustering var nødvendig for å få

en bærekraftig pensjonsordning.

 Utenfor regjering sa nylig SVs Audun Lysbakken: «Levealdersjusteringen er alle

problemers mor i pensjonssystemet». Han vil endre ordningen, men sier hverken

hvor pengene skal komme fra, eller hvor han skal få støtte. Lite tyder på at SV har

noen mulighet til å gjennomføre dette, eller at de kommer til å sette det høyt på sin

prioriteringsliste ved en eventuell regjeringsdannelse.

 Vagt løfte

De siste ukene har vi sett KrFs kronprins, Kjell Ingolf Ropstad, skli inn i dette

populistiske mønsteret.

 To uker før KrFs sidevalg snekret Ropstad, etter forespørsel fra Høyres

informasjonssjef, sammen et medieutspill om abort. KrF-leder Knut Arild Hareide

ble ikke informert før utspillet var et faktum.

Ropstad utfordret både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre om viljen til å endre

paragraf 2c i abortloven, om alvorlig syke barn og å si nei til tvillingabort. Ikke

overraskende sa Støre nei. Solberg sa seg derimot raskt villig til å diskutere disse

spørsmålene.

 Etter dette vage løftet fra Solberg, ble saken brukt fra Ropstads side for alt det var

verdt inn i debatten om KrFs sidevalg.

 «Historisk mulighet». 

Gjennom flere fylkesårsmøter og selve landsmøtet la Ropstad sterk vekt på at dette

var «en historisk mulighet» for å sikre menneskeverdet og motarbeide

sorteringssamfunnet. Det samme gjorde flere andre på Ropstads side. En av dem

var landsmøtedelegat Ragnhild Helene Aadland Høen. Hun sitter i styret til

organisasjonen Menneskeverd, som kom på banen før Ropstad selv. I et

følelsesladet innlegg sa hun: «I vårt parti er en ting hellig: Livet. I denne

skjebnetime for Norge, og for menneskeverdet kan vi ikke svikte».

 Både hun og Ropstad gjorde dermed retningsvalget mellom Høyre og Ap til et

spørsmål om å redde liv. De argumenterte ikke med at dette ville gi

holdningsendringer over tid i Norge, slik denne saken fremstår i ettertid.

 Bondeviks erfaringer

Interessant nok var bakteppet at Ropstad visste at KrFs statsminister Kjell Magne

Bondevik og KrF-statsråd Solveig Solli hadde brukt store krefter på å endre denne

paragrafen da de tidligere satt i regjering. Slik omtalte Bondevik dette selv til VG på

KrFs landsmøte: «Det viste seg veldig vanskelig juridisk og etisk å få til. I tillegg

sonderte vi i Stortinget om det var mulig å få flertall for noen endringer. Av de to

grunnene ble det lagt bort».
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 Ropstad visste også at det hverken i Frp, Høyre eller Venstre er enighet om denne

saken. Venstre-leder Trine Skei Grande sa tydelig nei – det samme sa flere

representanter i Frp. Partiet har i alle år hatt tradisjon for å fristille sine

representanter i samvittighetsspørsmål. Det har også Høyre hatt. Slik fristilling i

samvittighetsspørsmål har alltid vært støttet av KrF. Dette kom ikke minst til syne i

debatten om reservasjonsrett for leger, som rullet i 2013.

 Likevel var det få forbehold i Ropstads argumentasjon før KrFs veivalg. Hans

uttalelser var enkle og utvetydige.

 Endret holdning

Det er først i god tid etter blå seier på landsmøtet at Ropstad har endret sine

forventinger. Mens han to dager etter landsmøtet uttalte at dersom KrF får

gjennomslag for å endre abortloven, forventer han at flere får nei til å ta abort. Men

det gikk ikke mer enn halvannen uke før han hadde endret holdning. Nå forventer

han at ny lovgivning vil gi «holdningsendringer over tid».

 Blant Ropstads tilhengere i KrF vil mange mene at han har stått rank og oppreist i

en tøff tid. Det er garantert en bit av bildet som vil bli tegnet av Ropstads abort-

manøver høsten 2018. Samtidig vil de som tapte kampen om regjeringsvalg oppleve

hans plutselig abort-vending sammen med Erna Solberg som en rå forenkling av en

kompleks problemstilling, som ikke står seg i ettertid.

 Om Ropstad er populist eller ikke vil tiden vise. Men dersom han fortsetter med

enkle løfter som ikke lar seg innfri, vil trolig flere legge merke til det. Da er det ikke

gitt at Ropstad blir lenge i KrF-toppen.
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Kommentar #1

Asgeir Remø

10 innlegg  327 kommentarer

Aalborgs konspiranoia
Publisert rundt 17 timer siden

Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten. 

De siste ukene har vi sett KrFs kronprins, Kjell Ingolf Ropstad, skli inn i dette

populistiske mønsteret.

 To uker før KrFs sidevalg snekret Ropstad, etter forespørsel fra Høyres

informasjonssjef, sammen et medieutspill om abort. KrF-leder Knut Arild Hareide

ble ikke informert før utspillet var et faktum.

Aalborg hevder at Hareide ikke ble informert før utspillet fra Ropstad. Det riktige er i

følge NRK og VG at Ropstad og Hareide snakket sammen etter at Ropstad hadde

fortalt om planene på morgenmøtet i Krf sin stortingsgruppe samme dag. Som
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parlamentarisk leder skulle en kanskje forvente at Hareide var tilstede på et

morgenmøte i stortingsgruppen, men til tross for fraværet ble han altså informert. 

I VG sitt oppslag er Hareide referert slik:

"– Kjell Ingolf og jeg snakket sammen om saken før han gikk ut i VG. Så jeg var

informert, sier Knut Arild Hareide."

Det er mer enn tre uker siden denne informasjonen ble offentlig tilgjengelig. Likevel

bidrar Vårt Land sin redaktør for politikk og verden til å kolportere myten om en

sammensvergelse fra Ropstad mot Hareide. Aalborg er ikke alene om det, men når

den kommer i en artikkel med med slike innledende referanser som Aalborg har

ovenfor, bør noen si ifra.

Dersom den fraksjonen i Krf som Aalborg tydelig sympatiserer med, ønsker partiet et

liv over sperregrensen bør den vektlegge mer saklighet. Det er et råd fra en borger

uten noe partimedlemskap.

4 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #2



Lars Jørgen Vik

14 innlegg  178 kommentarer

Publisert rundt 16 timer siden

Yascha Mounk er ikke polsk. Han er  tysker, men har studert og arbeider nå i USA. Han

er ikke professor, men 'lecturer'.

1 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #3



Jan Harsem

85 innlegg  214 kommentarer

Publisert rundt 16 timer siden

Vårt Land på nivå med en tidligere statsråds FB-publiseringer

2 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #4



Lars Jørgen Vik

14 innlegg  178 kommentarer

Mounks populismebegrep
Publisert rundt 16 timer siden

Aalborgs bruk av populismebegrepet, og hennes gjengivelse av Mounks bruk av det

er mildest talt slurvete. I et intervju med Süddeutsche Zeitung, 15. februar i år, sier

Mounk at populisme kan anta mange ytringsformer og forekomme i mange varianter,

men har en kjerne. Nemlig en bestemt forestilling om politikk, en bestemt moralsk

forestilling og at det er vanskelig å tilby  enhver ny generasjon stor økonomisk

framgang. Populisten sier i stedet at den politiske klassen bare er korrupt og handler

bare i egeninteresse. Det finnes ingen som står opp for menneskene i samfunnet.

Mounks populismebegrep er utviklet i en helt annen kontekst enn den norske, og

tilpasset helt andre bruksområder og analysefelt. Dersom Aalborg på død og liv skal

stemple Fremskrittspartiet og Kjell Ingolf Rogstad som populister bør hun nok prøve

å finne en annen populismedefinisjon enn Mounks.

3 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #5

Nils-Petter Enstad

87 innlegg  195 kommentarer

Urealistiske forventninger
Publisert rundt 15 timer siden

Det er ingen tvil om at Kjell Ingolf Ropstad med sitt nøye ko-ordinerte utspill med

statsministeren og Høyres informasjonstjeneste, skapte helt urealistiske

forventninger til hva KrF kunne oppnå i abortsaken sammen med Høyre. Disse

forventningene ble skrudd så høyt og på så tynt grunnlag at det må være et
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definisjonsspørsmål om ikke dette rett og slett må kunne kalles politisk lureri, for

ikke å si bedrag. Selv er jeg både skuffet og overrasket over at såpass mange lot seg

lure såpass lett, og ting kan jo tyde på at det var dette som vippet flertallet på det

ekstraordinære landsmøtet. Ropstads forsøk i etterkant på å tone ned de

forventningene han skapte, bare bekrefter mangelen på troverdighet i utspillet hans.

Man kan bruke hvilke definisjoner på populisme som man måtte ønske: Ropstad er

godt innenfor, uansett.

3 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #6



Øystein Blymke

5 innlegg  17 kommentarer

Analysens forenklinger
Publisert rundt 15 timer siden

Det er godt mulig Aalborgs populist-analyse av mange oppleves som treffende.

Ropstads og Solbergs politiske hurtig-trekk i abort-saken har nok ført til en uheldig

forenkling av debatten, i et vanskelig livssyns-spørsmål. For andre kan imidlertid

Aalborgs analyse oppleves som mindre treffende, eller mindre fair? Mindre fair i den

forstand at analysen fremstiller Høyre, Ropstad og KrF sin høyrefløys politiske atferd

som mer styrt av kynisme og populisme enn hva Ap, Hareide og KrF sin venstreside

har vært styret av i denne saken. Med en så alvorlig, privat og følelsestung livssynssak

som politisk bakteppe, ville nok analysen kanskje stått seg på, ikke å fremstille den

ene parts motiver og politiske atferd som edlere, redeligere eller mindre "rå" enn den

andre parts? 

1 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #7



Bjørn Otter Skaaret

3 innlegg  11 kommentarer

Publisert rundt 13 timer siden

Honnør til Berit Aalborg for å belyse betegnelsen "historisk mulighet" og hva som ble

lagt i det i stridens hete. Men hennes forsøk på lede oppmerksomheten mot behovet

for mer redelighet, faller på steingrunn. Det er alltid noe mindre viktig å gripe fatt i for

den som ikke vil la seg korrigere. 

Vel, vi leser alle det vi helst vil lese. Statsministeren er jo ikke nevnt, men hun kunne

vel ha vært det.

1 liker    Lik   Svar   Del

Kommentar #8



Oddbjørn Johannessen

174 innlegg  13460 kommentarer

Pirk
Publisert rundt 13 timer siden

Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten. 

Yascha Mounk er ikke polsk. Han er  tysker, men har studert og arbeider nå i USA.

Han er ikke professor, men 'lecturer'.

Jeg synes dette er et dårlig forsøk på å diskreditere Berit Aalborgs innlegg.  Det er

nærliggende å karakterisere det som unødvendig pirk og utenomsnakk.  At Mounk

ikke er polsk, er neppe noe poeng (han har forresten polske foreldre). Ei heller

hvordan han tituleres (han har en doktorgrad i statsvitenskap).

4 liker    Lik   Svar   Del
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