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l l Den norske skattesystemet er en gjensidig av-
tale. Vi betaler vår skatt med glede, i tillit til at skatte-
vesenet sørger for at også de noe mindre entusiastiske
betalerne gjør det samme. Og vår respekt for både
skatter og skatteetat er basert på at de er dyktige,
grundige i sitt arbeid, og at vi kan stole på likebe-
handling. Vi signerer hvert år på vår selvangivelse,
skrevet etter beste evne. Det gjør vi i tillit til at skatt
er et felles ansvar, en byrde vi deler sammen. Nå har
Riksrevisjonen gått igjennom Skatteetatens ansvars-
område. Resultatet er urovekkende, dersom Aften-
postens gjengivelse er korrekt.
l l De siste år har de elektroniske selvangivelsene
gjort arbeidet mindre og tilsynelatende vesentlig let-
tere. Men det forutsetter at de innrapporterte tall fra

mange forskjellige
aktører er korrekt
levert og mottatt. Er
ikke kontrollen av
automatikken god
nok, kan tallene bli
feil. Dersom fradrag
ikke er kommet
med, eller verdivur-
deringer og skjønn
er feil anvendt, kan
resultatet bli for

høy skatt dersom skatteyteren ikke selv oppdager og
påklager feilen.
l l Skatteregionene førte i den undersøkte periode
lite kontroll med de innrapporterte tallene. Riks-
revisjonen påpeker også at det på områder, som for
eksempel verdifastsettelse av bil båt og eiendom, kan
det være store forskjeller i praksis mellom forskjellige
skatteregioner. På kontrollspørsmål varierer også
svarene fra kontor til kontor. Dette betyr at selv om vi
får automatisk behandling, får vi ikke nødvendigvis
lik behandling. De samme inntekts og formuesfor-
hold gir ulik skatt fra kontor til kontor.
l l Slike forskjeller kan undergrave respekten for
skatteinstituttet. Når man samtidig kan lese at auto-
matiseringen av likningsbehandlingen heller ikke har
frigjort arbeidskraft til bedre kontroll, er dette be-
klagelig. Gode kontrollrutiner sikrer at de som bevisst
prøver å unndra seg sin skatt får det vanskeligere og
lever mer utrygt. Det er ikke oss imot. Men kontroll
sikrer ikke bare at skattene drives inn, den sikrer også
at det ikke drives inn for mye fra den enkelte skatte-
betaler. Skatteetaten finansieres som kjent også av
våre skattepenger. Da bør ressursene brukes godt.

Vokterne av
skatten

ANSLAGSVIS 3000 somaliere kan risikere å bli sendt til-
bake. Stikk i strid med FNs anbefaling har Utlendings-
nemnda (UNE) vedtatt at somaliere kan returneres til Mo-
gadishu og Sør-Somalia – altså til borgerkrig, rettsløse til-
stander og en av verdens største humanitære katastrofer.
Nemnda henviser flyktninger til intern flukt, for å søke
beskyttelse hos medlemmer i samme klan. En slik ansvars-
fraskrivelse kan vanskelig kalles noe annet enn kynisk. Bare
de to siste månedene er 33 000 drevet på flukt fra hjem-
mene sine og hundrevis er blitt drept i Mogadishu. Det er
ingen sikkerhet å finne noe sted for sivilbefolkningen.

NORGE GÅR BORT fra prinsippet om vern mot retur til om-
råder som er preget av krigshandlinger, overgrep og nød. Vi
reagerer i likhet med NOAS og Amnesty sterkt på Norges
nye inhumane asylpolitikk. I et debattinnlegg i Dagbladet
skriver NOAS at det er urovekkende at parlamentarikere og
samfunnsdebattanter er tause om den nye, iskalde linja.
Det er vanskelig å forstå at SV kan akseptere en så inhuman
returpolitikk. Det bør bli bråk.

Inhuman retur

Leder

h Og nå starter pollensesongen.
h Vi går fra asken til ilden.

De siste år har de
elektroniske
selvangivelsene gjort
arbeidet mindre og
tilsynelatende
vesentlig lettere.

3. LEDER

permoralismen» alltid har vært «et
seriøst problem for russisk littera-
tur». Litteraturen i epoken etter
1917deler han inn i tre; den offisi-
øse litteraturen, landsbylitteratu-
ren og den liberale litteraturen.
Alt sammenmer ellermindre par-
tivennlig og konservativt, lite
minneverdig, hvis vi skal tro Jero-
fejev. Først når alt dette er lagt
dødt, kan russisk litteratur fødes
på ny.

JEG HUSKER EN AV DE forfatter-
ne han kritiserer, som sto i spissen
for «landsbylitteraturen». I 1988
var Valentin Rasputin i Oslo etter
at han fikk utgitt en novellesam-
ling på norsk (i en bokserie som
faktisk ble kalt Rasputin-serien).
Han var ingen muntergjøk. Titte-
len på intervjuet jeg gjorde med
ham lød: «Fri oss fra rock’en.»Noe
smil var ikke å spore på Rasputins
ansikt. De nye russerne derimot,
som det stadig blir flere av i norsk
oversettelse, er fulle av humor og
ironi. De motsetter seg den rollen
Jerofejev beskriver slik i sin artik-
kel: «Forfatteren skulle være både
prest, statsadvokat, sosiolog, sam-
livsekspert, økonom og mysti-
ker.» De nye, store russerne gir
blaffen i dette. De vil bli diktere.
Les demnå. Så kandu lese de gam-
le, store russerne når du får tid.

Nye, store russere
Fredrik
Wandrup
fwa@dagbladet.no

HVIS MAN ER opptatt av littera-
tur , er ikke Russland til å komme
utenom. Mange av oss bærer på
samme drøm. En dag skal vi ryd-
de plass i tilværelsen og fordype
oss i de store russerne. Det er ikke
gjort i en håndvending. De store
russerne sparte ikke på konfek-
ten. Mange mener at dagens for-
fattere skriver lange bøker, fordi
de bruker PCog ikke klarer å stop-
pe. Men de fleste blir amatører i
forhold til de store russerne. Sær-
lig Dostojevskij og Tolstoj sving-
te pennen.De skrev og skrev. Selv
Knausgård kommer til kort. Og
det fins flere; Gogol, Pusjkin,
Turgenjev, Tsjekov, Lermontov,
Belyj, Andrejev, Bulgakov, Sjo-
lokhov, Pasternak, Solsjenitsyn.
Tundraer av visdomog fjellmassi-
ver av strålende prosa blinker i det
fjerne. En dag skal de erobres.

MEN FØR DU HAR RUKKET å ut-
styre ekspedisjonen til det litte-
rære drømmelandet, har enda en
generasjon dukket opp. De nye
russerne, somhar boltret seg etter

Sovjetunionens fall i 1989. En
gjeng med freidige fantaster, som
uten å nøle har feid diktningen fra
Sovjetunionens brutalistiske
epoke til side og begynt på nytt.
Hvem er de? Det kan du får vite
mer om dersom du kjenner din
besøkelsestid. Denne uka arran-
geres «russisk uke» i Litteraturhu-
set og i FrittOrds lokaler. Flere in-
viterte gjester må riktignok holde
seg hjemme takket være det is-
landske vulkanutbruddet. Men
foreningen Petrusjka gjør det bes-
te ut av situasjonen. Seminarer,
alt fra hurtigkurs i russisk til Sta-
lin-debatter blir arrangert, forhå-
pentligvis med russiske deltakere
til stede via direkte overføring på
storskjerm.

HVA SKJER EGENTLIG i Russ-
land?
En grei innføring får du i en bok

som utgis i disse dager – i forhold
til de virkelig store russerne befri-
ende kortfattet. Viktor Jerofejev
(62) var ventet tilOslo i dag, i for-
bindelse med at boka «Gravøl
over Sovjetlitteraturen & Livet
med en idiot» kommer ut. Gra-
vøl-artikkelen ble først publisert i
1989 og er et flengende oppgjør
med den nære (og til dels fjerne)
fortida i russisk litteratur. Jerofe-
jev mener at det han kaller «hy-

SIGNALER

Grunnlagt 1869 av Hagbard Emanuel Berner
«Uavhengig og riksdekkende organ for
frisinnet og framskrittsvennlig politikk i
nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende.»

Dagbladet 20. april 1985
-Den norske Himalaya-ekspedisjonen har solgt
seg til massemedia og andre sponsorer. På grunn
av sponsorene må dødsrisikoen og prestasjonene
framheves. Dette sier filosofiprofessor og klatre-
veteran Arne Næss senior, onkel til den norske
ekspedisjonslederen Arne Næss jr. til Dagbladet.
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LANGDIALOG:Vladi-
mir Sorokins roman
«Køen» består ute-
lukkende av dialoger.

70-TALLET: «Medea og
hennes barn» av Ljud-
mila Ulitskaja tar et
oppgjør med fortida.

KRIMINALROMANER:
En rekke av B. Akunins
kriminalromaner er
kommet på norsk.

«GENERASJON P»:
Victor Pelevins genera-
sjonsroman. P’en står
for Pepsi Cola.

KVINNELIV: I «Tiden er
natt» skildrer Ljudmila
Petrusjevskaja tre ge-
nerasjoner.

FRA UKRAINA:Andrej
Kurkov røper sans for
absurd humor i «Venn
av avdøde».

«VENUSHÅR»:Mikhail
Sjiskins roman «Ve-
nushår» er et fyrverkeri
av en fortelling.

DØDSMESSE:Viktor
Jerofejev holder dom-
medag i «Gravøl over
sovjetlitteraturen».

Denne uka står i Russlands tegn. I hvert fall på Litteraturhuset i Oslo.


