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ADM. DIR.: Christer Skoge

Dagen arbeider etter Vær Varsom-
plakatens 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.

STORBRITANNIA: Dronning Elizabeth og prins Charles kom torsdag til Parlamentet, der monarken holdt 

trontalen og sto for den offisielle åpningen av en ny sesjon. NTB

 Foto: Matt Dunham 

DAGENS BILDE

 les mer på dagen.no

dagens tweet

Ny episode av Tore & Tarjei

Hvorfor skaper julehøytiden så mye debatt? 
Det er tema for ukens episode av Tore & Tarjei.  
 
Lytt til den der du hører podkast. 

Hadde nesten ei åndeleg oppleving i dag 
morges. Men ”den klåre morgonstjerna” 
på sørhimmelen var berre morgonflyet på 
veg til Vigra.

Geir Sakseid, @sakseid

Det er den tida på året. Det er bare noen få dager 

igjen til jul. Fremdeles er det mye som skal ordnes 

og handles. Pengene sitter løst. Kredittkortene går 

varme. Det er lett å bli revet med når butikkjedenes 

fristende juletilbud fremstår som løsningen på vårt 

eget julestress.

Skulle vi kjenne på en nagende samvittighet, 

kan vi unnskylde oss med at vi ikke er alene om å 

bruke mye penger. Statistisk Sentralbyrå har også i 

år spådd rekord i julehandelen. Betalingstjenesten 

Klarna melder om 15 prosent vekst i julehandelen 

på nett i desember. Inntrykket som skapes er at 

nordmenn flest har flust med penger og er villige til 

å bruke dem. Men det gjelder ikke alle.

Midt i julestria har Bergens Tidende publisert 

en rekke artikler om fattigdom. Det har vært en øy-

eåpner. Et nødvendig perspektiv på den nærsynte 

pengegaloppen. For det handler ikke bare om at vi 

fyller opp våre egne hus med ting vi ikke alltid tren-

ger. Kontrasten blir så voldsom til de som har lite. 

Mange opplever å bli stående utenfor fellesskapet. 

Det kan oppleves skamfullt å være fattig i et av ver-

dens rikeste land. 

De fattige i Norge er ikke bare de som er synlige 

på gata, som rusmisbrukerne og tiggerne fra Roma-

nia. «Fattigdom kommer i mange forkledninger», 

skriver Liv Skotheim, debattansvarlig i BT, i en 

kommentar. «Den finnes i bydelene, i nabohuset, 

på fotballaget til datteren din, på jobben». BT har 

dokumentert at årsakene til fattigdom er komplek-

se og at konsekvensene er store. Fattigdom tærer på 

helsa og relasjonene. Og det rammer barna. Ifølge 

SSB er barnefattigdommen blitt tredoblet siden år-

tusenskiftet.

Hvor nådeløst det er å være fattig i dagens 

Norge, fikk vi et glimt inn i da blant andre Netta-

visen nylig skrev at «First Price-unger» har festet 

seg som begrep for å betegne barn fra familier med 

trang økonomi. Når barn kleber slike merkelapper 

på hverandre, er det nærliggende å tenke at det sier 

noe om holdningene de får med seg hjemmefra. At 

det gjenspeiler voksnes tankeløshet og mangel på 

empati. 

Da er det oppmuntrende å se at det samtidig fin-

nes mye solidaritet ute blant folk. Bare i Bergen er 

det ifølge BT 56 hjelpeinitiativ som henter mat fra 

Matsentralen og deler ut til fattige. Matsentralen er 

en organisasjon som er eid av Kirkens Bymisjon, 

Røde Kors, Robin Hood-huset, Frelsesarmeen og 

Blå Kors. Solidariteten kommer også til uttrykk ved 

at flere er åpne for å invitere ensomme hjem til seg 

i julen. For nettopp julen er en krevende tid for den 

som har lite. Tall fra UNICEF viser at over 400.000 

voksne nordmenn gruer seg til jul. Mange oppgir 

kjøpepress og dårlig økonomi som årsak.

Flere av de frivillige organisasjonene som enga-

sjerer seg for mennesker som sliter, står i en kristen, 

diakonal tradisjon. De er ved sin blotte eksistens en 

påminning om at det kristne budskapet represente-

rer et alternativ til den materialismen og kommer-

sialiseringen som så lett overdøver julens budskap. 

Dette budskapet trenger vi å bli minnet på igjen og 

igjen. Det handler om Gud som ble menneske, født 

i de fattigste kår, for at hver den som tror skal bli 

frelst og finne veien hjem til Far. Den første julenat-

ten var det ikke kassaapparatene som sang, men en 

hærskare av engler som sang om fred på jord.

Fattigdom i velstandsjula

 ● Inntrykket 
som skapes er at 
nordmenn flest har 
flust med penger 
og er villige til å 
bruke dem. Men 
det gjelder ikke alle. 

Fattigdom i velstandsjula 
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SAGT

Er det én ting jeg har lyst til å 

bruke tiden min på, så er det 

å få opp igjen stoltheten rundt 

Norges viktigste næring,  

nemlig olje- og gassnæringen.

STATSRÅD SYLVI LISTHAUG (FRP), 
IFØLGE AFTENPOSTEN

Hun står bak 

regjeringens politikk.

STATSMINISTER ERNA 
SOLBERG (H) OM SYLVI 
LISTHAUG OG REGJERINGENS 
KLIMAMÅL, IFØLGE 
KLASSEKAMPEN

En måling før jul 

på 25,5 er vi veldig 

fornøyde med.

PARTISEKRETÆR  
KJERSTI STENSENG (AP), 
TIL VÅRT LAND

SYNSPUNKT

Dagen videre

Hvordan ønsker Dagen å unngå offerrollen? 
Hvordan argumentere godt og saklig i en 
offentlighet som er best på utestemme?  

Gratulerer med dagen,  
Dagen! 

Det er imponerende å bli hun-
dre år, ikke minst for en avis i den 
digitale tidsalder. I anledning ju-
bileet ble jeg spurt om å komme 
med innspill til Dagens vei inn i 
fremtiden. Her kommer svaret fra 
meg, og på min egen regning. 

Først til rosen. Dagen spiller en 
meget viktig rolle som en seriøs 
konservativ stemme inn i kirke- 
og samfunnsliv og taler der man-
ge andre tier. Det er uvurderlig. 
Videre er Dagen god på å dekke 
det som skjer i Kristen-Norge på 
en saklig og inspirerende måte. 

Det er hos hundreåringen jeg 
får best oversikt og innsikt i Kris-
ten-Norges ve og vel. Jeg setter 
også pris på at Dagen tør å sette 
søkelyset på konflikter og pro-
blematiske praksiser i kirker og 
organisasjoner. Det er viktig, og 
Dagen gjør det på en varsom og 
seriøs måte. 

Så til spørsmålene: 

Nr 1: Dagen skriver gjerne om 
kontroversielle saker rundt islam, 
ytringsfrihet og innvandring. 
Mitt spørsmål er hva slags hel-
hetsinntrykk en trofast leser sit-
ter igjen med? 

Er konfliktperspektivet 
for dominerende? Er islam og 
muslimer først og fremst et pro-

blem som må løses, eller bidrar 
dekningen også til å balansere 
stridspunktene? 

Nr 2: Flere av sakene Dagen 
fronter er saker som majoriteten 
av det norske folk er uenige i, til 
dels veldig uenig. Hvordan ønsker 
Dagen å unngå offerrollen? Hvor-
dan argumentere godt og saklig i 
en offentlighet som er best på ute-
stemme?

Deretter til kritikken. Mitt 
klareste råd til Dagen er å komme 
langt mer aktivt på banen når 
det gjelder å se klimakrisen fra 
et kristent perspektiv. Her er det 
mye godt kristent tankegods å 
spille videre på, men når så vi Da-
gen gjøre det?

Jeg tør påstå at det er den poli-
tiske saken som flest unge kristne 
er opptatt av og mange oppe i åre-

ne med. Da er det vanskelig å for-
stå hvorfor Dagen skriver så lite 
og så forsiktig om dette. 

Er det ikke en kristen avis sin 
oppgave å tolke den viktigste glo-
bale krisen i et kristent perspek-
tiv? Her opplever jeg at Dagen tier 
der nesten alle andre taler.

 ● Mitt klareste 
råd til Dagen er å 
komme langt mer 
aktivt på banen 
når det gjelder 
å se klimakrisen 
fra et kristent 
perspektiv.

BÅRD REBBESTAD  
LØKKEN
assisterende generalsekretær 
i Laget

KLIMAKRISEN: Jeg tør påstå at det er den politiske saken som flest unge kristne er opptatt av og mange oppe i årene med. Da er det van-

skelig å forstå hvorfor Dagen skriver så lite og så forsiktig om dette, skriver Bård Rebbestad Løkken. Bildet er fra klimatoppmøtet i Madrid 

tidligere denne måneden.  Foto: Paul White, AP Photo/NTB Scanpix


