ET OPPHOLD I PERTH, AUSTRALIA.

Det beste med Australia er kombinasjonen av hva vi elsker mest, et deilig varmt og
solrikt klima sammen med det beste fra vår vestlige kultur, som privat eiendom,
velferd, sykehus du kan stole på, vannklosett, hygiene generelt, lite korrupsjon på
hverdagsnivå, ytringsfrihet, alkohol og demokrati. God bless Australia.
Byen Perth er hovedstad i den australske delstaten Western Australia, og er eneste by
av betydning langs hele vestkysten. Western Australia er i praksis den vestlige halvdel
av kontinentet. Befolkningen er (2mill), hvorav 1,8 bor i Perth Metropolitan area. For
å sette det i perspektiv vil det tilsvare (2 mill) i 85 % av den australske befolkningen
bor i by. At resterende 15 % ikke flytter inn til byen, skyldes i hovedsak jordbruk og
gruvedrift.
Siden all rikdom i delstaten kanaliseres gjennom Perth, så er dette en by med mye
penger i omløp og folk er glad i store biler og å spise ute. Byen er derfor den dyreste
byen i Australia. Har man ambisjoner om å tjene penger, er dette stedet å dra.
Markedet er relativt ungt og uetablert på mange vis, så det er gode muligheter for å
få innpass dersom man kan sine ting.
Byen blir med rette beskrevet som kjedelig i forhold til Sydney, Melbourne og de
andre storbyene på østkysten. De jobber hardt får å etablere mer kultur og gjøre om
byen til en 24timers by, men de har litt igjen. Kanskje byen heller kan beskrives som
en familie by? Byens Casino utgjør en bra motvekt, særlig siden australierne elsker å
gamble. Men med bare ett Casino i byen, er oddsene heller dårlige.
Boligmønsteret er nok et av hovedårsakene til hvorfor byen er litt døll. Dette er en
byggefelts by, suburbia som det heter på engelsk. Selv om byen befolkningsmessig er
stor i Norsk målestokk, så er det fordelt utover et enormt areal. Bruker en samme
arealtet som grunnlag for å befolkningen i Oslo, er en nok langt over en million
innbyggere.
Australerne generelt er noe laid back, og jeg tror det har noe med varmen å gjør. De
har en generell dårlig klesstil og er imøtekommende og trivelige. De er noe mer
britiske eller amerikanske enn oss nordmenn. Noen fellestrekk har de likevel med oss
i et godt selvbilde, de har god greie på ting mener de også landets viktighet i verden.
Australia og Perth er et godt sted å være, trygt å reise, og enkelt å gjøre seg forstått.
Så lenge en nyter sol og varme og feier for egen dør er en velkommen.

LARS ARNE BAKKE

