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var dette så lurt av knut arild hareide? side 22

leserne
mener
Bør Bybanen gå i bro over
Vågen?

27%
Nei 64%
Ja

Vet ikke

9%

Antall stemmer:

1081
Dagens spørsmål:

Deltar du i pengespill som
tipping, lotto og lignende?
Gi din stemme på ba.no

sagt
på nett

ØKT PÅGANG: Norunn Noremark og kollegene i Kirkens Bymisjon merker økt pågang av folk som trenger mat. ARKIVFOTO: ARNE RISTESUND

et usunt trekk
Bergensere bruker
store penger på
overdådig luksus.
Samtidig må stadig
flere i byen oppsøke
frivillige organisasjoner for å få mat.

D

et er luksusfest i Bergen. Folk bruker masse
penger på dyre artikler
– og på å vise at de har
god råd. Salget av svært kostbare
ur, klær, vesker og biler går godt. I
enkelte miljøer er det blant annet
«in» å bestille champagne - for så å
be servitøren helle de dyre dråpene i vasken. Høyere levestandard
og økte inntekter har gjort at stadig
fler kan ta seg råd til denne typen
usmakelig –og for mange uforståelig – bruk av penger.

ll Ikke alle får ta del i velstands-

festen. I Bergen kommune er det
omlag 25 000 fattige. Rundt 3000
av dem er barn. Frivillige aktører
som deler ut mat til byens trengende, opplever økt pågang av mennesker som ikke har råd til å kjøpe
enkle matvarer. En god del av dem
som oppsøker Kirkens Bymisjon,
Robin Hood Huset eller Slumsøstrene for å få mat, er såkalte euroflyktninger. Men også et økende antall barnefamilier oppsøker disse
aktørene for å få hjelp, skal vi tro
aktørene selv.

en kostbar bil. Derimot er det vanskeligere å forstå det vulgære i å
kjøpe kostbar alkohol som helles ut
i vasken, eller gå til anskaffelse av
svært dyre produkter man strengt
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ll Det er et omfattende sam-

funnsproblem at forskjellene mellom mennesker blir større. At enkelte menneskers luksusforbruk
stadig øker, mens vi samtidig får
flere i den andre enden av samfunnsstigen, er et tegn på at vi har
hatt en usunn samfunnsutvikling.
Folk med mye penger må selvsagt
få bruke pengene sine som de vil.
Vi kan forstå at noen med romslig økonomi for eksempel kjøper
klær av god kvalitet og investerer i

i Bergen kommune
er det omlag 25 000
fattige. Rundt 3000
av dem er barn.

Jeg er ikke ferdig med å gi
ennå. Vi får komme tilbake
til totaltallet når vi skal
sette sluttstrek. Jeg håper
det blir lenge til.
trond mohn, milliArdær
og meSen (Bt.no)

tatt ikke har bruk for, men som kun
skal bidra til å signalisere rikdom,
status, velstand og vellykkethet.

ll Dette forteller oss at samfun-

net vårt kan være i ferd med å bli
preget av egoisme og selvopptatthet, fremfor solidaritet og nestekjærlighet. Det er et lite hyggelig
utviklingstrekk. Det norske samfunnet har i hele etterkrigstiden
vært preget av relativt små forskjeller. Dette har vært avgjørende
i oppbyggingen av en sunn og god
velferdsmodell der likebehandlingsprinsippet og like rettigheter
har stått sentralt. Et samfunn med
økte forskjeller kan lede til at flere faller utenfor arbeids- og samfunnslivet. Det bidrar igjen til å
styrke forskjellene ytterligere, noe
som kan føre til økt kriminalitet og
vold. Det er ingen farbar vei å gå,
rent samfunnsutviklingsmesig. I
den kommende valgkampen bør
utjevning av de økende forskjellene i samfunnet være et sentralt
tema.

Spør man hvordan dette
kunne skje, er et mulig og
skremmende svar dette:
Det kunne skje fordi det
fortsetter å skje.
gudmund herneS,
profeSSor, om 22. juli
(morgenBlAdet)
BA arbeider etter
Vær Varsomplakatens regler for god
presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale,
oppfordres til å ta kontakt med
redaksjonen. Pressens Faglige
Utvalg (PFU) er et klageorgan som
behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt. 17, 3. etg., pb 46, Sentrum,
0101 Oslo. Tlf. 2240 5040, faks
2240 5055. E-post: pf@presse.no

