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skråblikk

Vi befant oss plutselig i en vel-
dig underlig situasjon. Veldig 
tett oppi ansiktene våre fikk 
vi stukket to skåler fulle av 
piller. Vi var i Barcelona – 
nærmere bestemt en forstad 
til storbyen – hjemme hos en 
familie på tre; mor og far på 
over 80 år, og sønnen på 40. 

Med en lønn for seksdager-
suke i postverket på 1000 eu-
ro i måneden, godt under 
minstelønnssatsen, hadde 
han ikke sjans til å flytte fra 
foreldrene og etablere seg 
med eget bosted. 

Vi var der for å kjøpe en gi-
tar, men endte opp med en to 
og en halv times gjennom-
gang av Spanias boligkrakk 
og arbeidsløshet, og en heller 
absurd omvisning i den spar-
sommelige leiligheten. Om-
visningen inkluderte også pil-
leutvalget de to gamle hadde 
samlet i hver sin bolle. 

Etter avtalt kjøp, skålte vi 
for flamencogitarens nye, 
norske statsborgerskap. Da 
sønnen i huset fulgte oss til 
togstasjonen, spurte han om 
hvordan jobbmulighetene var 
for ham i Norge. 

De spanske flyktningene har al-
lerede kommet. Selv om de 
selv ler litt når vi kaller dem 
det, er det i praksis det de er. 
De flykter ikke fra krig og po-
litisk terror. De flykter fra et 
liv uten muligheter til jobb. 
De flykter fra et liv i samme 
hus med mor og far for alltid.  

Krisen i Europa er lett å få 
øye på når du tar deg en helg 
sør for Tyskland. Eurokrisen, 
eller gjeldskrisen, som oppsto 
i 2010, gjorde Sør-Europa fat-

tigere, mens Norge ble 
rikere. Vi badet 
fortsatt i olje mens 
grekerne, portugi-

serne og spanjole-
ne ble satt på 

gaten. Senere 
ble Italia, Ky-
pros og Ir-
land også 
gjeldstynget.

For første 
gang siden 

fascistdikaturets fall i 1976, er 
det over seks millioner ar-
beidsledige i Spania. Det top-
per listen blant de kriseram-
mede EU-landene. 

Vi har ikke hørt så mye om 
dem nå i det siste. Vi leser hel-
ler om «naveren» Magnus, 
som med stolthet takker nei til 
alle jobber han blir tilbudt for-
di han venter på å slå gjennom 
som skuespiller. Han bruker 

dagpenger fra Nav mens han 
venter på drømmejobben – en 
skarp kontrast til hans jevnal-
drende arbeidsledige lenger 
sør i Europa.

Men nå skal visstnok  
Spania så smått være på vei 
opp igjen. Arbeidsløsheten er 
ikke fullt så høy lenger, meld-
te Bloomberg News forrige 
uke. 

Vel venter Spania et bud-
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Norwegian-sjef Bjørn Kjos er i ferd med å pådra 
seg vreden fra en samlet norsk fagbevegelse, som er 
ruster til kamp og ser ut til å gi sin unisone støtte 
til de kabinansatte i flyselskapet. 

Meklingen i årets lønnsoppgjør er brutt. En sms 
sendt midt i meklingsinnspurten hadde et innhold 
som ble oppfattet som trusler mot de ansatte og 
provoserte kraftig. Foreløpig er én person tatt ut i 
streik. 

Før en eventuell storstreik vil ramme Norwegian 
med full tyngde, både i Norge og Danmark, står 
partene steilt mot hverandre. Bjørn Kjos kjører tøft 
og vurderer å leie inn både fly og mannskap fra ut-
landet hvis streiken utvides.

Dette trekket vil bli oppfattet som streikebryteri, 
mens Kjos henviser til hensynet til passasjerene og 
de forpliktelsene Norwegian har overfor dem.

Forhandlingsspillet foregår i to land. Nå avventer 

man resultat av forhandlingen mellom Norwegian 
og de danske kabinansatte, fordi flyselskapet har 
splittet de kabinansatte opp i et dansk og et norsk 
selskap. De ansattes organisasjoner har de siste 
ukene jobbet for å komme i en posisjon hvor de kan 
streike samtidig i begge land dersom de ikke blir 
enige med Norwegian. Kjos har uttalt at de danske 
kabinansatte er vedtatt outsourcet og kan etter 
dansk lov sies opp hvis de går ut i streik. 

Dette er bare noen av ingrediensene i et lønns-
oppgjør som vi ikke har sett maken til i Norge. Det 
handler ikke primært om lønn, men om selskaps-
struktur. 

Uansett utfall har Norwegian, både ledelse og 
ansatte, klart å skape så stor usikkerhet blant pas-
sasjerene, at de i økende grad disse dager velger 
bort flyselskapet. Omdømmet, som fra før var 
svekket på grunn av forsinkelser med Dreamliner-
flyene, rystes nå kraftig. 

Vi frykter for den situasjonen som kan oppstå, 
både for passasjerer og selskap, hvis partene ikke 
raskt setter seg sammen og kommer til enighet. 

Turbulens 
for Norwegian

Bjørn Kjos kjører tøft mot de kabinansatte i Norwegian i et 
lønnsoppgjør som ikke bare handler om lønn.

Denne uken åpnet vi nye Sideblikk på nett. Vi har 
et unikt verktøy hvis man selv ønsker å publisere 
for et større publikum. 

På agderposten.no kan alle, enten de er abonnen-
ter eller ikke, legge ut egne saker fra hverdagen. 
Nettstedet er fritt tilgjengelig for deling av bilder 
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sjettunderskudd på 5,5 pro-
sent i 2014, men mot tidligere 
5,8 prosent, er det et lite  
lyspunkt. Arbeidsledigheten 
ventes også å bli lavere. 24,9 
prosent i 2014 og 23,3 prosent 
i 2015. Det er da noe.

Her i Norge har vi heldigvis 
nok av jobber. Arbeidsledig-
heten er bare på 3,5 prosent. 

Men mange unge velger å 
feire dagen som om den var 

den siste, i stedet for å ta en 
midt-på-treet-jobb. 

I dokumentarserien «Olje-
barna», på VGTV, som hadde 
premiere i slutten av april, 
møter vi ungdom som vokser 
opp i oljenasjonen Norge, og 
som er vant til å ha alle mulig-
heter åpne. Men de store mu-
lighetene har også sin bakside. 

YOLO-generasjonen, som 
står for You Only Live Once, 

har for mange ting og for liten 
tid, skriver VG-spaltist, Guri 
Hoftun Gjestad. 

Jeg kan si meg enig i det. 
Det er rart med det, men det 
er som om alle tingene skyg-
ger for det jeg har. Det er in-
gen overraskelse at jo mer vi 
har, dess mindre glade er vi 
for det vi har. 

Mange ting er også mye å 
passe på og mye å rydde. Men 

for all del – det er jo også mor-
somt med ting. Men når jeg 
drar på ferie, velger jeg å dra 
til land med færre materielle 
goder enn vi har her.  

Til høsten, når jeg tar med 
meg familien for å bo og jobbe 
på Cuba noen måneder, er det 
til et mindre hus med mindre 
materiell velstand. Med gam-
lemor på lasset som barnepas-
ser, og uten Playstation og alle 

lekene. I et land hvor Inter-
nett er ulovlig, og det å fråtse i 
materielle ting er stikk i strid 
med det kommunistiske styre-
settet, skal vi finne tilbake til 
roen og de viktige tingene i li-
vet. Har jeg tenkt, da. 

Det er mulig YOLO-barna 
mine har sett for seg noe an-
net. Fire måneder med et ut-
videt perspektiv og skoleopp-
gaver som gir dem et større 
verdensbilde, og viten om at 
det går an å ha det gøy uten så 
mye nye ting rundt seg, er 
mors misjon. 

Men det er jo en form for 
YOLO-mentalitet i det å dra 
ut i verden også. Uansett om 
det er for å redde den, eller 
fråtse i den. Å frivillig kunne 
bruke penger på å gå ned i le-
vestandard i en periode, er en 
valgfrihet som er unik for olje-
barna. 

Det er ikke det at generasjonen 
som vokser opp nå ikke vet at 
de 20 kronene de bruker på en 
cheeseburger på MC Donalds, 
er mer enn en dagslønn for 
jevngamle barn på deres egen 
alder et helt annet sted i ver-
den. Likevel er det som om 
den nærheten de har fått til 
andre deler av verden, gjen-
nom PC-skjermen, fører med 
seg et større behov for å ta av-
stand. 

Når noe kommer for nært, 
når muligheten til å handle 
blir for realistisk, blir kanskje 
behovet for å ta på seg head-
settet og fjerne seg fra virke-
ligheten større? Å blogge om 
det nyeste it-skjørtet med 
matchende øredobber, er en-
klere enn å blogge om 
de 200 jentene som er 
bortført fra skolen sin 
– fordi de er jenter og 
går på skole. 

Det er ikke 
alltid så lett å 
glede seg 
over første-
prisen, når 
vi får den 
hver gang. 
YOLO. 

Vi vandrer gatelangs for å markere våre synspunkter når 
vi streiker for mer lønn eller for at leger ikke skal få reser-
vere seg mot å bidra til abort – men vi sitter stille i sofaen 
når ikkevoldsprofeten og Tibets åndelige leder, Dalai  
Lama, kommer til et Storting der president og statsminis-
ter har låst dørene.

Lars Gilberg, Vårt Land

Noe er verdt å streike for
Kina er vel det eneste av verdens 200 land som bruker 
mer penger på indre sikkerhet enn på forsvaret. Det er 
skammelig at et så stort og så gammelt land opptrer slik. 
Harmoni må komme fra hjertet. Da er tillit en nøkkelfak-
tor, og frykt og tillit kan ikke gå sammen.

Dalai Lama
Fredsprisvinner på Norges-besøk, Vårt Land

Frykt og tillit går dårlig sammen
Stortingspresident Olemic Thommessen var neppe særlig 
bekymret for verken bjørn, ulv eller jerv der han satt. La-
ma er tross alt farligere. Han hadde satset på soneforvalt-
ning. Ingen Lama i lagtingssalen. Der har Kina forkjørs-
rett.

Kjetil B. Alstadheim
Dagens Næringsliv

Helt vilt i Stortinget
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