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«hun». Peterson påsto at det lingvistisk var 
uforsvarlig og dessuten juridisk ulovlig å 
endre det amerikanske språket. Siden har 
det gått slag i slag for Peterson. Nylig har 
han selv opprettet den anti-sensur-insis-
terende nettsiden for ytringsfrihet Think-
spot, hvor et stadig økende antall sensu-
rerte tenkere får en ny plattform for sine 
meninger.      

Makten i det muntlige 
Vi lever i en verden som ikke vil ha mer 
bråk. Man tier de kontroversielle tenkerne 
i hjel. Men dette har sin pris. Samfunn bar-
rikaderer seg. Nye ideer knebles, og ver-
den slutter å utvikle seg, være i diskusjon 
og i dialog. Det er blitt farlig å være uenig, 
man må være for, ellers er man mot. Pe-
terson har brukt årtier av sitt yrkesaktive 
liv på å få oss til å lære om verden og oss 
selv, forstå og kommunisere med andre. 

Jordan B. Peterson har 
satt fingeren på 
tidsånden, skriver 
kronikkforfatteren.
Foto: Linda Næsfeldt

Et ensomt korstog og en innbitt kamp mot 
all mulig politisk korrekthet og fundamen-
talistisk gruppementalitet, både innenfor 
og utenfor akademia.     

Peterson er i dag verdens mest kjente 
(og velstående) offentlige intellektuelle, 
og han selger bevisst sine ideer på YouT-
ube. Allerede i 2016 hadde Peterson 1 mil-
lion seere på sine videoer viralt. Tidsfeno-
menet Jordan B. Peterson har til fingerspis-
sene fulgt sine egne maps of meaning og 
12 Rules of Life for å nå dit han er i dag som 
talsmann og formidler. Han har villet lære 
verden å te seg, han vil vise oss veien uten-
om det kaos vårt eget liv og verden rundt 
oss i dag representerer. Han er predikant, 
profet og lærer; men først og fremst en 
mester med ord. 

Peterson har villet nå ut, nå frem til den 
enkelte. Han vil favne det menneskelige i 
en umenneskelig tid. Det har han klart. 
Han vet at mange deprimerte studenter i 
dag ikke orker å lese i dybden, men han 
vet at de hører på ham når han snakker 
direkte til dem på nett. Han kalles a mul-
timedia-genic prophet. At han i 2013 be-
gynte å få videofilmet sine egne foreles-
ninger i sosial- og personlighetspsykologi 
på universitetet i Toronto, kan neppe kal-
les en tilfeldighet, selv om Peterson selv 
hevder han gjorde det for å bli en bedre 
lærer. Han er kunnskapsrik og en glitren-
de formidler, psykolog og forretnings-
mann. I dag er han god for mange millio-
ner kroner i året; og da har vi ikke engang 
snakket om salg av hans bøker Maps of Me-
aning – The Architecture of Belief (1999) og 
12 Rules of Life – An Antidote to Chaos (2018). 

Forskjeller til besvær 
Peterson har satt fingeren på tidsånden, 
hvor nihilismen slumrer på dagtid mens 
skjermene lyser om natten. Og med kun 
det til felles med mange andre vestlige aka-
demikere i vår tid at han er ute i hardt vær, 
representerer han noe nytt og nødvendig, 
en tro på enkeltindividets iboende mulig-
heter. Som Ibsen oppfordrer han til å væ-
re seg selv fullt og helt, og han advarer mot 
omveier til å finne mening i livet. Hans bok 
fra 2018, 12 Rules of Life – An Antidote to 
Chaos har på bare ett år solgt i over 3 mil-
lioner eksemplarer verden rundt.  

Visjonæren Peterson blir stemplet som 
transfobisk, erkekonservativ, kvinnemot-
stander og antifeministisk, mens salget av 
T-skjorter fra hans nettside med påskrifter 
som In Order to think, you have to risk be-
ing offensive, går som varmt hvetebrød. 
Han sier selv at hans tenkning er en blan-
ding av teologi, litteratur, historie, psyko-
logi og filosofi, og at han absolutt ikke har 
noen politiske ideologiske motiver. 

I en «krenket verden» tåler man dårlig 
darwinistisk tenkning. Grupper av mino-
riteter og illsinte motstandere i vår tid skri-
ker mot ham: «se oss!», men Peterson hol-
der på sitt: «Det er forskjell på mennesker, 
på menn og kvinner, og samfunnet har til 
alle tider vært, og vil alltid være, fundert 
på hierarkier».

Denne kronikken er den første 
i en serie kalt Ytringskrigen.

Kort sagt

Jeg, en  
pensjonist  
på Røa,  
må stå for 
gruppesøks-
mål og sørge 
for at politiker-
ne overholder  
lover og regler
Høyesteretts dom om eiendoms-
skatten i Oslo kommune falt 25. 
juni. Full seier for 2016 og 
delseier for hele gruppesøksmå-
let, noe som vil koste kommu-
nen svært dyrt. Dommen sier i 
korthet at utskrivningen av 
eiendomsskatt for 2016 var 
ulovlig og kommunen må 
tilbakebetale innbetalingene 
med renter. Samlet vil dette 
trolig være over 250 millioner 
kroner. 

Men dommen har også 
implikasjoner for skatteåret 
2017. Etter skatteloven kan 
eiendomsskatt ikke trappes opp 
mer enn 2 promille årlig. 
Kommunen hadde bestemt 3 
promille for 2017 og må tilbake-
betale 1 promille med renter av 
skattegrunnlaget, trolig over kr 
170 millioner. 

Skattebyrden for skatteårene 
2018 og fremover fortsetter 
imidlertid som før. Oslo kommu-
ne fikk medhold for sin skatte-
modell, men Høyesterett mente 
kommunen har «beveget seg 
nær den grensen eigedomskatte-
lova her setter», ved at kommu-
nen fritar ca. 80 prosent av 
eiendommene, til støtte for egne 
velgere.

Byrådet i Oslo burde behandle 
alle borgerne som eier egne 
hjem, på lik fot. Alle er jo pålagt 
kommunale avgifter og formues-
skatt, med politisk uenighet om 
det er nødvendig å ilegge 
eiendomsskatt på våre hjem.

Eiendomsskatt på private boli-
ger og fritidseiendommer kan 
forsvares når konkrete mål ikke 
kan dekkes på vanlig måte, men 
alle må være med på kommu-
nens spleiselag. Skatten bør 
beregnes proporsjonalt, på 
samme måte som øvrige 
kommunale avgiftene på vann, 
kloakk og renovasjon.

Oslo kommune er av Høyeste-
rett pålagt å betale deler av grup-
pens saksomkostninger til 

Advokatfirma Wiersholm AS. 
Advokat Bettina Banoun må 
berømmes for fremragende 
innsats og for at hun vant frem i 
Høyesterettslik at skatten i 2016 
nå tilbakebetales til alle. Hun 
har varslet nytt søksmål for 
2017.

Det burde være unødvendig 
at jeg, en pensjonist på Røa, må 
stå for gruppesøksmål for å 
sørge for at politikerne overhol-
der lover og regler.
John Sverre Svendsen, 
Gruppeleder for søksmålet 
mot Oslo kommune

Målbildet  
for OUS må 
endres
Helseminister Høie forsvarer 
nedlegging av Ullevål og tar i 
Aftenposten 5. juli personlig 
ansvar for prosessen. Høie 
hevder at Stortinget har bestemt 
at helseministeren er øverste 
myndighet som skal fatte 
beslutninger i store saker, slik 
som bygging av nye sykehus og 
endring av sykehusstruktur. 

Helseministeren må lese 
helseforetaksloven en gang til, 
og Stortingets merknader til 
lovens §30. Saker av vesentlig 
karakter skal ikke avgjøres av 
helseforetaket selv. Ifølge 
Stortingets merknader betyr 
dette at større saker i praksis går 
helt til storting og regjering. 
Helseministeren har hoppet 
bukk over Stortinget. Det er 
både udemokratisk og arrogant. 
Det holder ikke at Stortinget 
etter år med utredninger og 
regjeringsvedtak, skal få lov å 
bevilge lånesøknaden i milliard-
klassen i statsbudsjettet til 
høsten. 

Høie vedtok i 2016 «målbil-
det» for Oslo universitetssyke-
hus. Det innebar nedlegging av 
Ullevål og samling på Gaustad. 
Tre av fire regjeringspartier har 
ytret seg kritisk til dette 
«målbildet» for Oslosykehuse-
ne. Kritikken går også langt inn i 
helseministerens eget parti. For 
å få prosessen inn i riktig spor, 
må derfor «målbildet» endres. 
Sp har fremmet forslag i 
Stortinget om nettopp dette. 
Premissene for Norges største 
sykehusutbygging er altfor 
viktig til å kunne bli avgjort i et 
lukket foretaksmøte.
Kjersti Toppe, helsepolitisk 
talsperson (Sp)
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