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Eller:

Velferdsstaten – truet art 
blant sivilisasjoner?



Mathesongården 
legesenter



Truet?
– er den ikke 

kommet på moten 
igjen, sist 10. mars 
med Harald Eia?

«Derfor er vi best»



Harald Eia i debattprogrammet:

«Hvordan vi klarte å bygge det nordiske 
hus – det er et mysterium …»



?



Eller har Harald Eia bare oversett den gamle 
maksimen:

Historien, og vår egne forståelse av 
fortiden, vil alltid være retningsgivende for 
hvordan vi orienterer oss mot framtiden. 



Spørsmål til studentene:

Hvorfor ble sosial likhet en sterk verdi i 

Norge/Norden?

Hvorfor velferdsstat, ”folkhemmet”, ”welfare states?

Hvilke verdimessige grunnholdninger og/eller 

hendelser har hatt betydning for utviklingen av 

velferdsstat og «sosial rettferdighet» gjennom det 

forrige hundreåret? 



Per Fugellis aller 
siste kronikk

29. august 2017



Rettferdighet

Tillit 

Frihet

… men har Per F oversett noe?



Historiker Anne Lise Seip
1984



1994



Kanskje det finnes noen svar på Harald Eias 
spørsmål:

«Hvordan vi klarte å bygge det nordiske 
hus – det er et mysterium …»



Adresseavisen
17. august 2017





Kanskje trenger 
vi alle, og ikke 
minst Nav og 
helsetjenesten, 
et nytt sett av 
fortellinger om 
velferdsstaten?



… og kanskje 
fortjener 
velferdsstaten 
en plass på 
rødlista over 
truede 
sivilisasjoner?



Har Nav 
glemt sine 
røtter?



Fyrstikkarbeiderstreiken i Christiania 1889



Noen som husker? 
… dramaserien i NRK 
fra 1979?

Basert på Sigurd 
Evensmos trilogi



Inspirasjon til 
hundreårsutgaven av 
Tidsskriftet 
nr 30, 1999









Otto von Bismarck 
(1815-98)

…fikk gjennomført de 
første statlige 
«velferdslover» i 
Europa



Velferdsstaten kan sees som et dynamisk prosjekt – «den store 

sosiale kontrakten» – etter krigen under slagordet: welfare, not 

warfare!



… denne sosiale kontrakten ble fra første stund 
også lansert som en «revolusjonsforsikring»



Revolusjonsforsikring…?

Hør bare hvordan 
indreminister Sofus 
Arctander i Sverdrup-
regjeringen begrunnet 
opprettelsen av 
Arbeiderkommisjonen 
overfor Stortinget i 1885:



(det gjelder) « … å holde den også innen vår 
arbeiderbefolkning begynnende bevegelse i 

sunne og sindige spor»



… årene gikk,
velferdslovene 
kom i faser, 
når trykket 
«nedenfra» 
var sterkt nok





Westin S. The NHS’s 50th anniversary: A great leap for humankind? 
BMJ 1998: 317: 49-51. (William Beveridge in picture)



Oversatt til 

mange 

språk, også 

svensk –

denne utgitt 

i 1943



Norske politikere deltok i disse 
diskusjonene, blant andre den 
gang helsedirektør Karl Evang.   

Herfra kom mye av tankegodset 
til den norske 
Folketrygdmeldingen av 1948, 
med sosial trygghet for alle, 
gratis utdanning for alle, og 
gratis helsetjeneste for alle



Britenes mest elskede institusjon: National Health 
Service, «the NHS reform» - 5th July 1948



Men i 2018:



Så nå spørs det….?

Lancet editorial January 29. 2011



Veier til velferdsstaten
– og andre veier

For nå er det …



Den nyliberale verdensorden
– etter Thatcher og Reagan –
med globaliseringen, mindre stat, mere 
marked og konkurranse – og mere ulikhet  







London under 
feiringen av 
NHS 70 år



Og bakom synger supermaktene, som ser 
helsetjeneste og velferd som varer i et 
marked …



• Michael Moore
Sicko 

”It might hurt a little”

Sequence about Norwegian 
health care deleted, because 
”…Americans would never 
believe the Norwegian system 
could work”.





Price lists at Beijing hospital Dec 2006: No pay – no 
cure



Men nå er kineserne på jakt etter modeller 
fra de nordiske velferdsstatene, som 
revolusjonsforsikring!



Adresseavisen 12.04.07



Er velferdsstaten et vellykket resultat av et 
mislykket prosjekt?



Er velferdsstaten et vellykket resultat av et 
mislykket prosjekt?

… Forrige århundres klassekamp avfødte 
ingen sosialistisk revolusjon, men en 
forholdsvis vellykket velferdsstat



Men er denne skapningen stabil?





Arnold J. Toynbee (1899 -

1975):

“…Civilization is a 
movement and not a 
condition, a voyage 
and not a harbor“

http://no.wikipedia.org/wiki/1899
http://no.wikipedia.org/wiki/1975


… og selv 
grunnfjellet kan 

forvitre …



… så til dere unge:

Lykke til med velferdsstaten, 

- og God vakt!


