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V i tre!er på en av mine professo-
rer fra studietiden og jeg benyt-
ter sjansen til å utvide treårin-
gens kjennskap til yrker utover 

brannmann og barista. 
 «Den mannen forsker på penger…»
 «Nei, nei», protesterer professoren, 
«ikke penger…»
 «Beklager. Den mannen forsker på 
realøkonomien.»
 Treåringen er ua"sert: «Den 
mannen er veldig høy.» Men rettelsen 
er viktig. Økonomer vil ikke nøye seg 
med å telle kroner og millioner, de vil si 
noe om hva som foregår i den virkelige 
økonomien. Men hvor går grensene for 
den?  

Vårens kanskje mest underkjente øko-
nomibok er antologien Counting on Ma-
rilyn Waring: New Advances in Feminist 
Economics, redigert av Margunn Bjørn-
holt og Ailsa McKay. Waring er en 
pionér innen feministisk økonomi, og 
mens Thomas Pikettys storselger Capi-
tal in the Twenty-First Century så vidt 
tester fagets grenser ved å rette søkely-
set mot de rike, utfordrer Counting on 
Marilyn Waring de fleste grensene for 
hva økonomer skal bry seg om. Tyde-
ligst blir det i spørsmålet: Bør morsmelk 

regnes med i bruttonasjonalprodukt 
(BNP)? Ja, mener Julie P. Smith, forsker 
ved Australian National University. 
 Men skal du telle morsmelken, må 
den verdsettes. I jakten på riktig melke-
pris tar Smith leseren med på en reise 
til økonomifagets yttergrense: Først ble 
morsmelk verdsatt som kumelk, skriver 
Smith. Ikke helt bra siden morsmelk er 
bedre for spedbarn. Det er også mulig å 
ta utgangspunkt i prisen på morsmelk-
erstatning, eller markedet for morsmelk 
mellom sykehusene. I Europa verdset-
tes en liter melk til 130 euro på «syke-
husmarkedet», men da har man også 
regnet inn kostnaden ved å lagre 
melken. Kanskje man heller skal se på 
lønnen til en amme (50 dollar dagen i 
USA), tiden det tar for mor å amme eller 
hva ammingen sparer samfunnet? Aust-
ralia ville spart 32 millioner dollar i spe-
sialundervisning hvis 20 prosent flere 
spedbarn fikk brystmelk. I USA bruker 
samfunnet 13 milliarder dollar årlig som 
følge av spedbarnssykdommer som 
skyldes kunstig ernæring, skriver 
Smith. 

Når tallene er så store, påvirker de også 
nasjonaløkonomien. Verdsatte du 
morsmelken produsert i Afrika sør for 

Sahara til så lite som en dollar per liter, 
vil dette økt regionens BNP med mellom 
2 og 5 prosent. Siden morsmelk ikke 
teller med i BNP, ble nedgangen i 
amming i mange u-land regnet som økt 
BNP fordi det ble solgt mer morsmelk-
erstatning. 
 Men når Smith vil ha morsmelken 
inn i nasjonalregnskapet, handler det 
også om politiske reformer. Det var be-
sparelsene til helse og utdanning som i 
2009 overbeviste en droduktivitets-
kommisjoni Australia om å anbefale fire 
måneders mammapermisjon. 

Heller ikke i Norge teller brystmelk i 
nasjonalregnskapet. Men erfaringene 
viser at det ikke er nødvendig for at 
samfunnet skal legge til rette for 
amming. Her var det ikke økonomifa-
get, men medisinen som sikret «kvinde-
melkens» status, forteller historikeren 
Kristin Asdal i en fersk artikkel. Da le-
dende medisinere for hundre år siden 
anbefalte amming, var kronargumentet 
at alternativene var så dårlige. Velling, 
konservert melk og kokt kumelk ga alle 
risiko for C-vitaminmangel og den fryk-
tede sykdommen «barneskjørbuk». Rå 
kumelk var i og for seg bra, men urens-
ligheten til en del produsenter og dis-
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Bør morsmelk regnes med 
i bruttonasjonalprodukt? 
spør Maria Reinertsen. 

Et politisk år er over, og Frp har sendt 
ut skryteliste på sosiale medier, med alt 
de har fått til på et år. Et langt og vondt 
år, om man skal dømme etter de syv 
sakene partiene trekker frem:
 Større taxfree-kvote (men hvem 
vil vel ha det billige pappvinskvipet?), 
flere hester per krone investert i 
båtmotor (men årer er da bedre for 
folkehelsen?), personvern i skattelis-
tene for å beskytte sine rike koryfeer, 
billigere mobil i EU (så plebeierne kan 
ringe hjem fra Strömstad og spørre om 
det var Black Tower eller Dumle-likør 
hen skulle kjøpe), enklere språk i 
byråkratiet (så statsrådene forstår 
innholdet selv), ny ferie om du blir syk 
i ferien (ok, denne liker vi) og Segway. 
Segway! Hva gir du meg?
 
Ut fra dette skulle man nesten tro at 
regjeringens viktigste oppgave var å 
lytte til Folkets opplevelse av Systemet, 
og blindt følge Folkets ønsker. Det 
skulle tatt seg ut. Derfor var det herlig 
forfriskende å høre Jonas Gahr Støre 
gå denne villfarelsen i strupen i alle 
kanaler. Vil vi virkelig ha en regjering 
som bruker tiden sin på å oppheve 
alle de små og absurde forbudene den 
forrige regjeringen innførte, forsvarte 
og gjorde til byggestener i Det norske 
hus?
 Det er heller ikke bare regjeringen 
som velger å løse småproblemer foran 
interessant filosofering over de store 
og uløselige dilemmaene. I Tromsø 
har debatten rast etter at Frp-byrådet 
har åpnet for å tillate alkoholdrikking i 
parker.

 Det er umulig å være uenig med 
kritikernes elegante knipetangmanøver 
mot dette forslaget: Dagens forbud er 
både for lite viktig til at politikerne 
skal bruke tiden sin på slikt tøv, og det 
er i tillegg et avgjørende ruspolitisk 
virkemiddel som verner barna – ja, 
barna – fra alkoholisme og undergang.
 For hvem drikker vel i parken? 
Pøbler, ungdommer, fylliker og folk 
som er for gnitne til å betale et par 
hundrelapper for halvliteren på 
uteserveringen. Nei, skjul alkoholen 
fra barna, og #ern den fra det o!entlige 
rom, sier nå jeg. Bygg heller noen flere 
uteserveringer.
 Og det skal sies at regjeringen har 
levert på ett område: Elever som snuser 
kan fra nå av endelig nektes adgang til 
videregående opplæring. Her er det 
bare å beklage at man ikke har gått 
lenger. Bør de egentlig ha adgang til 
riket?
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Folkets opp-
levelse av 
Systemet
Frps skryteliste er lang som 
et vondt år.

Et langt og vondt år, om man 
skal dømme etter sakene 
partiene trekker frem.
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tributører resulterte i skandaler der 
hele nabolag ble smittet av dårlig melk. 
Legene opplevede at det frie melkemar-
kedet var vanskelig å kontrollere – da 
var det lettere å kontrollere familiene, 
skriver Asdal.  Under trussel om bakte-
rier og vitaminmangel og med appell til 
«det naturlige» ble norske mødre opp-
fordret til å amme sine barn.
 Den helsemessige verdien av mors-
melk var grundig etablert da kvinnebe-
vegelsen senere krevde ammevennlige 
reformer i arbeidslivet. Men sett fra Fi-
nansdepartementets side er penger til 
mammapermisjon og ammerfri fortsatt 
kun en kostnad, ikke en investering i 
fremtiden. Har det noe å si? Ja, mener 
Smith og siterer hele to «nobelprisvin-
nere» i økonomi: 
 Joseph Stiglitz og Amartya Sen 
bruker morsmelk som skoleeksempelet 
på hvordan manglende verdsetting av 
«hjemmeproduksjon» i nasjonalregn-
skapene kan gjøre at en viktig faktor 
også blir oversett av politikerne.

BNP er utmerket hvis du er ute etter 
et mål på alt du potensielt kan skattleg-
ge i et land. Som mål på rikets tilstand 
er det ganske dårlig. Her synliggjøres 
hverken tømming av naturressurser, 

ubetalt omsorg eller forurensning. 
Dette er grunnfagspensum i samfunns-
økonomi, så jeg har trodd økonomer 
flest ser det på samme måte, men i vår 
ble jeg i tvil. Da regnet Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) på oppdrag fra NRK på 
kostnadene ved sekstimersdag. I regne-
stykkene skiller SSB bare mellom 
arbeid (produktivt) og fritid (uproduk-
tiv). Selv om SSBs egne tidsbrukunder-
søkelser viser at gjennomsnittsnord-
mannen en gjennomsnittsdag bruker 
like mye tid på lønnet og ulønnet arbeid. 
Det er klart kortere arbeidstid virker 
som kostbar luksus når det ikke åpnes 
for at fritiden kan brukes til arbeid som 
har verdi for oss selv eller andre, som 
oppussing, barnepass, eldrehjelp, eller 
altså amming… Slik setter økonomifa-
get grenser for debatten om en politisk 
reform, gjennom sin noe tilfeldige av-
grensning av hva som telles med i et 
lands økonomi 
 Etter samme prinsipp blir også folk 
delt i «de som står utenfor» og «de som 
står innenfor» arbeidslivet. De som 
skaper og de det blir delt med – for å 
bruke Arbeiderpartiets slagord («Skape 
og dele»). I den danske debatten heter 
det «ytere» og «nytere». Her ser vi ty-
deligere inspirasjonen fra høyreideolo-
gen Ayn Rands producers (produsenter) 
og looters (snyltere). 

Er en mor som ammer barnet sitt i 
mammapermisjon en yter eller en 
nyter? Skaper hun noe? Hun får tildelt 
penger fra Nav, men er hun utenfor 
samfunnet? En Nav-er? Neppe. Et 
medlem av det de svenske Moderaterna 
omtaler som «utenforskapet»? Tja. 
Men en nyter? 
 Jeg er likevel usikker på om løsnin-
gen er å sette prislapp på melken i 
puppen. For veien fra full pupp til mett 
og fornøyd baby kan være ganske kron-
glete. Den kan involvere såre pupper, 
sår gråt, gulpetur med far, telefonvei-
ledning fra helsesøster, telefontrøst fra 
bestemor eller en erfaren venninne. 
Skal dette også telle? 
 Et alternativ til å putte enda mer inn 
i BNP er å insistere på at økonomien må 
ses i sammenheng. En annen artikkel i 
Counting on Marilyn Waring heter 
«Everything needs care»: Alt trenger 
omsorg. Bleier må skiftes, maskiner 
vedlikeholdes, jorder må ligge brakk for 
ikke å utarmes, arbeidstagere må hvile 
kropp og hode. Mye av denne omsorgen 
foregår i familien eller i o!entlig sektor. 
Der den igjen, med dagens verdsetting, 
fremstår som noe samfunnet tar seg råd 
til, ikke noe som er essensielt for at den 
delen av økonomien som faktisk viser 
seg i BNP, veiene som bygges, lettmel-
ken som selges, studiepoengene som 
produseres, skal gå sin gang. 
 Har vi råd til å øke standarden i el-
dreomsorgen? spør vi. Men ikke et ord 
om den tapte arbeidsproduktiviteten til 
sønnen som sitter ukonsentrert på jobb 
fordi han lurer på hvor hans demente 
far er på vei akkurat nå. Den er vanske-
lig å måle, men den er like virkelig for 
det.

ILLUSTRASJON: CONSTANCE TENVIK

NY TIL!
NÆRMING
 " 65 student-

organisasjoner fra 
30 land publiserte 

i vår et manifest 
– «International 

Student Initiative 
for Pluralist 

Economics» – der 
de krever at 

økonomipensumet 
blir mer mangfol-

dig.
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Godtgjørelse fra 
melkebanker ved 
norske sykehus til 

kvinner som 
donerer mors-

melk. 

Kulturlandskap brukes gjerne som argument for at 
sauebønder på Vestlandet fortsatt skal subsidieres, men 
er så mye mer enn blomsterenger langs vestnorske 
skråninger, viser to nye rapporter presentert av Direk-
toratet for naturforvaltning. I Troms og Finnmark har 
samisk, kvensk og norsk naturbruk skapt unike kultur-
landskapsområder, med vegetasjonstyper som ikke fin-
nes ellers i landet. Nå gror de igjen på grunn av man-
glende beiting og slått, hvis de da ikke trues av moder-
ne jordbruk med gjødsel. Men det er håp: Finnmark og 
Troms kom med i handlingsplanen for slåttemark i #or.

KULTURLANDSKAP
Det gror i nord
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OL-entusiastene er presset, argumentasjonen blir fan-
tasifull. «Hvis ikke Norge som et av verdens rikeste 
land tar seg råd til OL og PL i 2022, hvem gjør det da?» 
spurte Høyres Kristin Vinje, Linda Hofstad Helleland 
og Øyvind Halleraker i VG nylig. Vi nevner ingen Syria-
flyktninger, men lytter til deres varsko: «Vi blir et fat-
tigere land om kommende generasjoner skal vokse opp 
uten [...] dette.» Mandag var det OL-sjef Eli Grimsbys 
tur til å slippe en brain fart, på NRK: «Om Norge sier 
nei, sier vi ja til Kina og Kasakhstan. Det betyr at vi sier 
ja til mer av det som vi egentlig ønsker mindre av.» Bi-
falles! Norge må gå foran og ta på seg alle OL som risi-
kerer å havne i diktaturer.

POLITISK KOMMUNIKASJON
Brain farts for Oslo-OL

I New York spiller is-
bilene ragtime, i Nor-
ge spiller de Norsk 
dans nr. 2 av Edvard 
Grieg, introen til Nor-
ge rundt. Dette brin-
ger oss til ukens quiz 

om det indre liv i Morgenbladets redaksjon. Vi skal ha 
navnet på en skribent kjent for sin innsikt i norsk po-
litikk, formidlet i en ukentlig spalte. For noen år siden 
reiste han seg fra en fredagspils fordi han måtte hjem 
og se Norge rundt med familien. Hva var navnet igjen...? 
(Svar nederst på siden).

#MÅ LESES!
Bak forsiden

Alle trenger sin vinkling på fotball-
VM. Nationen bragte nylig saken 
«spillerne fikk kjøttnekt» – Mexicos 
tropp unngår rødt kjøtt for ikke å få 
i seg clenbuterol fra storfe. Vårt 
Land melder på forsiden at «Gud 
scorer høyt på VM-gresset». Det vi-
ser seg at enkelte spillere takker 
Gud for seirer. «Ekstremt e!ektiv 
markedsføring av religion», mener 

kommunikasjonsekspert Kresten Schultz Jørgensen, 
mens idrettsprofessor Gunnar Breivik frykter musli-
mer og kristne skal takle hverandre for hardt.

SMÅTT OG STORT OM SPORT
Nisjetilpasset VM-sto!

Svar på notis 3: Aslak Bonde


