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på side 14. Vi beklager på det sterkeste!

Demokratiet vårt gir også muligheter som
ikke alle har. Mange har kjempet for retten til å stemme. Retten til å velge eller
forkaste den utøvende makten. En rett vi
i Norge til stadighet ser ut til å glemme. I
1963 stemte 81 prosent ved kommune og
fylkestingsvalget, i 2011 stemte kun 64,5
prosent. Selv om det er en betydelig økning
fra 2007 er det ingen grunn til å juble. At
en tredjedel velger å sitte i sofaen, fremfor
å gjøre sin borgerplikt, er skuffende. Lokalvalgene er ikke ubetydelige. De handler
om beslutninger som tas i ditt nærmiljø.
Beslutninger du kan se hver dag. Skole, sykehjem, bibliotek og veier. Ikke ta for gitt
at de som styrer vil velge retninger som du
er fornøyd med. Og mener du alle partier
som står til valg er håpløse, så stem blankt.
Da er du i alle fall ikke en håpløs sofasliter.
Så velkommen til alle nye og gamle studenter. Verdsett alle valgene du står ovenfor,
og ikke glem at det å velge feil betyr ikke
noe annet enn at du velger noe annet ved
neste korsvei. Og husk; bruk stemmeretten.
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TEKST: Mari Walle Thorsen

O

rdet valg kommer av norrønt val, og er beslektet med ordet vilje. Skal en snakke om
val, må en forutsette en fri vilje, akkurat som en
må forutsette en hval, skal en snakke om Free
Willy. Det er denne allmenne kjensgjerning nynorskbrukere kaller valets kval. Mange velgere,
nynorsktilhengere som bokmålsentusiaster, sitter
på gjerdet frem til valgdagen, for så å velte over
i den unektelig mer behagelige sofaen. Sofavelgerne utgjør gjerne mellom 30 og 40 prosent av
de stemmeberettigede ved kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Noen vil kanskje synes det er
flott vi kan samles om noe, mens andre nok mener det er forstemmende at ingen får stemmene.
De sistnevnte vil muligens gledes over at det fra
tid til annen dukker opp tullepartier som synes å
lykkes i å vekke sofavelgernes handlekraft. «Besti

ILLUSTRASJON: Magnus Line
Flokkurinn», Det beste parti, vant valget på Island
i 2010 med 34,7 prosent av stemmene. Partileder
og komiker Jon Gnarr uttalte: «Ingen trenger å
være redd for Det beste parti, fordi vi er best. Og vi
vil bare gjøre det beste, om vi ikke gjorde det, ville
vi kalt oss Det verste parti eller Det dårlige parti». Det er altså slående retorikk og tungtveiende
argumenter som må til. En annen taktikk er å forsøke å påvirke velgernes ubevissthet. Hjernen kan
prosessere informasjon uten at vi selv er klar over
det, såkalt subliminal persepsjon. I norsk valgsammenheng tyder mye på at det kan lønne seg å
hete både Valgerd og Kåre. Vi er alle resultat av et
naturlig utvalg, men det gjenstår å se om vi i september likevel vil få noen unaturlige innvalg. Uansett, selvgjort er velgjort, og selvvalgt er velvalgt.
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Foto: Stortinget

Foto: Stortinget

Innlegg av Stortingspresident Olemic Thommessen

M

andag 14. september er det kommune- og
fylkestingsvalg. Prinsippet om at lokalsamfunnene selv skal få bestemme over saker som angår dem på lokalt plan, har stått sterkt i Norge siden kommunalt selvstyre ble innført i 1837. Siden
har det lokale selvstyret utviklet seg, som en viktig
del av vårt demokratiske system.
Årets valg handler om hvem som skal sitte ved roret når saker om skoler, kulturtilbud, lokale veier,
plassering av kjøpesentre og eldreomsorg, for å
nevne noe, skal avgjøres.
Listene til partiene er fulle av navn på folk, som
alle har sagt seg villige til å ta på seg et verv som
lokalsamfunnets representant. Men veien fram til
en mangfoldig liste kan være tung. Det er ikke alltid like lett å få folk til å engasjere seg.
Representativitet er ryggraden
Kjernen i vårt folkestyre er representativitet.
Demokratiet er menneskene som fyller det. Den
tilliten som står så sterkt i det norske samfunnet
kan bare overleve ved at alle grupper i samfunnet
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deltar og faktisk opplever at de er representert i
demokratiske prosesser og organer.
Geografisk sett har det representative folkestyret vært et faktum helt siden 1814, og sosialt sett
siden 1919, da alle grupper endelig fikk stemmerett. Lenge ble det å bruke den dyrt tilkjempede
stemmeretten oppfattet som en borgerplikt. Slik
er det ikke i like høy grad lenger. En rettighet som
er vunnet i kamp verdsettes gjerne høyere enn rettigheter som har blitt en selvfølge. Spørsmålet om
politisk deltakelse handler samtidig om langt mer
enn valgdeltakelse.
Hvem er det for eksempel vi har å velge blant når
vi går til valglokalet 14. september? Hvem har tatt
et aktivt valg om å engasjere seg i lokalpolitikken?
God representativitet forutsetter at alle typer
mennesker kan finne en farbar vei inn i politikken. Poltikerne vi finner på listene til de politiske
partiene, er i stor grad flinke og engasjerte mennesker. Problemet er imildertid alle dem vi ikke
finner på listene. Vi vet at noen grupper er kraftig

underrepresentert i folkevalgte organer på alle nivåer, for eksmepel mennesker med bakgrunn fra
næringslivet eller fra vår stadig voksende innvandrerbefolkning. En ensidig, og kanskje vanskelig,
rekrutteringsprosess, betyr at vi går glipp av viktige erfaringer og kompetanse i politiske beslutningsprosesser.
Demokratisk sinnelag et krav
Den spanske, peruanskfødte forfatteren Mario
Vargas Llosa har skrevet en artikkel om forholdet
mellom å være lærd og å være demokratisk. Forfatteren, som fikk Nobelprisen i litteratur i 2010,
har også vært journalist og politiker. I sin artikkel
tok han utgangspunkt i en replikk fremført av den
kyniske Orson Welles-figuren i filmen Den tredje
mann, som uttaler seg med forakt om demokratiet
og sier: «Se på sveitserne! De har hatt demokrati i
500 år! Og hva er kommet ut av det? Gjøkuret! Det
er det hele!» I Latin-Amerika, skrev Vargas Llosa,
«... har vi hatt endeløse filosofiske og ideologiske diskusjoner på høyt intellektuelt nivå. Det har
aldeles ikke forhindret at vi er blitt oversvømt av
statskupp, undertrykkelse, diktatorer og korrup-

sjon. Vi hadde gladelig tatt 500 års demokrati - og
gjøkuret med på kjøpet».

funnsdebatten, delta i organisasjonslivet eller for
eksempel å støtte en aksjon.

Demokrati betyr folkestyre. Et system som beskriver vår styreform, men også betegnelsen på bestemte verdier som frihet og likhet. Verdier som vi
siden 1814 har bygget vårt samfunn på. Prinsippet
om folkesuverenitet, et opplyst folk som har kunnskap om demokratiet og hvordan det fungerer, har
siden vært et krav. Men det holder ikke at folk har
kompetanse om demokratiet, det må også utvikles demokratiske holdninger og ferdigheter, som
igjen danner demokratisk forståelse. Et velfungerende demokrati krever en befolkning med et
demokratisk sinnelag. At hver og en har en forståelse av at dersom hver enkelt bidrar med sitt engasjement, vil konsekvensen være et mer levende
demokrati. Utdraget fra Llosas artikkel handler
vel om nettopp det: At kunnskap ikke er nok. En
felles forståelse må komme i tillegg.

Et personlig ansvar for alle
Demokratiet er ikke noe vi bare har eller får. Tvert
i mot er det noe som må tilkjempes. Vi har alle et
personlige ansvar for å utvikle det videre under
skiftende samfunnsforhold. Dette er noe vi alle
må være bevisste på. Hvordan vi skal vedlikeholde og utvikle vårt folkestyret på sikt, er et relevant
spørsmål for alle.

I dette perspektivet handler et demokrati om mer
enn å bruke stemmeretten og å si ja til et politisk
verv. Det handler om å velge å engasjere seg sam-

På samme måte er dette også noe organisasjonslivet utenfor partiene må ta på største alvor. Skal
vi lykkes i å vedlikeholde og utvikle det norske

Tilbake til utfordringen knyttet til representativitet i politikken: Hvordan kan vi sikre at flere, ulike
mennesker oppfatter det som relevant og viktig
for dem å engasjere seg politisk uansett nivå?
Nominasjonsprosesser er en inngangsport til politisk deltakelse. En viktig utfordring for partiene,
både lokalt og nasjonalt, er å jobbe både med nye
interne arbeidsformer og nye veier til rekruttering.

demokratiet, er det helt avgjørende at vi når ut til
nye grupper og dermed sikrer større representativitet. Samtidig handler utfordringen om hvordan
dere, som studenter og akademikere, vil engasjere
dere i ulike deler av samfunnsdebatten.
Valget som teller
Som stortingspresident er jeg selvsagt opptatt av
årets valg. Hvilken stemmeseddel som legges i urnen, om det er Høyre, Arbeiderpartiet eller KrF, er
imidlertid ikke det viktigste. At du og dine medstudenter og andre på fakultetet tar valget om å
være deltakere i demokratiet, er det som teller for
meg.
Jeg utfordrer gjerne de politiske partiene til å
jobbe for å rekruttere et større mangfold inn i det
politiske arbeidet. Samtidig utfordrer jeg dere
alle, som individer og samfunnsborgere, til å ta et
personlig ansvar for det norske demokratiet. At vi
alle er villige til å engasjere oss i de felleskapene
vi er en del av gjennom livet, fra studentorganisasjoner, foreldreutvalg og boligsameier, eller når vi
utfordres og inviteres til å ta politiske verv.
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meurnen dyttet opp i trynet sitt – mens vi vifter
med en tallerken med IKEA Kjöttbuller – frem til
vedkomne gidder å slenge oppi stemmeseddelen?
I følge norske demokratiske verdier er svaret et
soleklart ja; lav valgdeltagelse er demokratiets
hovedutfordring. Jeg derimot, vil utfordre dette
synet.

Foto: Richard Summers/creative commons

Gjennomgående blir det hevdet at
demokratiet hviler på deltagelse
– allmenn deltagelse – og at nedgående stemmegivning følgelig utfordrer demokratiets premiss. For
meg virker forsøk på å få sofasittere
til å stemme desperat og unødvendig for demokratiets overlevelse.
TEKST: Vilde Wetteland Stoa
Da var det kommunevalg igjen da. Ligger stemmeandelen an til å være noenlunde likt de forrige
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kommunevalgene, er vi heldige om prosentandelen på landsbasis bikker seksti. Det at vårt lokale
folkestyret faktisk hviler på om lag to tredjedeler
folkevalgt representasjon «blåses opp til tusen» i
samfunnsdebatten. Flere forsøk på å få opp stemmeprosenten har blitt gjort. Som prøveprosjekt
har digital stemmegivning blitt gjennomført i flere
kommuner tidligere, slik at de som ikke gidder å
drasse seg opp fra sofaen likevel skal ha en medbestemmelsesrett. Dette ble imidlertid avsluttet, og
begrunnelsen var utfordringer knyttet til personvernsikkerhet og hemmelighold.
Men hvorfor er ikke latskap og dovenhet en del
av begrunnelsen for å avvikle IKT-stemmegiv-

ningen? Er det ikke et demokratisk problem
at det er så lite engasjement at stemmeurnene også må bli digitalisert for at det skal være
tilgjengelig nok for nordmenn? Apropos å gjøre
stemmegivningen mer tilgjengelig; ved forrige
Stortingsvalg ble selveste IKEA i Bergen omgjort
til et stemmelokale, slik at innbyggere som hadde «viktigere ting å gjøre» også skulle få delta i
vårt kjære folkestyre. Professor i statsvitenskap,
Frank Aarebrot, kalte dette avskyelig, og jeg
kunne ikke vært mer enig. Dog, ikke av samme grunn som Aarebrot. Han hevder dette strider imot prinsipper om at et stemmelokale skal
være et tempel for demokratiet. For meg er det

avskyelig av den grunn at valgstyret har måttet
strategisk velge harry kjøpesentre i håp om å sanke stemmer – og dermed «styrke» demokratiet.
Nødvendig å ha med alle?
IKEA Åsane er ikke et unntak. I Bergen var det
mulig å stemme på flere kjøpesentre, og beveger
vi oss ut av Bergensområdet, kunne man i flere
byer, blant annet i Oslo, også forhåndsstemme
ved kjøpesentre. I Melhus kommune kunne man
stemme ved Coop-butikker.
Listen er lang. Men poenget mitt er ikke å ramse
opp alle usmakelige valglokaler i Norge. Poenget
er at stemmeretten – det norske kvinner og menn

Kunnskapskrav for stemmegivning
Frp’s Per-Willy Amundsen kom i 2008 med et mislykket forsøk for å ta tak i dette problemet, da de
kom med forslag om å begrense stemmeretten ved
norsk kommune- og fylkesvalg. Vel å merke gjaldt
dette stemmeretten til innvandrere uten statsborgerskap. Amundsen gikk ut og hevdet at hvis en
ikke forstår norsk, har man heller ikke gode nok
kunnskaper om norske forhold som det en trenger for å kunne stemme. Det er vel en slags logikk i
resonnementet, da innsikt i norsk politikk er helt
essensielt for å kunne avlegge en «gjennomtenkt
stemme». Samtidig er da ikke språkkunnskaper ensidig betinget av statsborgerskap, likeså
er ikke kunnskap resultat av språk. Heldigvis, er
det slik at det per i dag er det en korrelasjon mellom kunnskapsnivå og deltagelse i vårt indirekte
demokrati. Folk med lave samfunnskunnskaper
stemmer i mindre grad ved valg. Og det er helt
ok. Selvfølgelig skulle vi levd i en solskinnsstat
der alle var politisk engasjerte, og samtlige stemte
ved valget. Slik er det ikke. Fortsetter tankegangen
om at demokratiets overlevelse hviler på hjemmesitternes deltagelse, er jeg redd denne korrelasjonen mellom kunnskap og deltagelse forsvinner, og
at demokratiet vil få en dose idiotiske, vilkårlige
og populistiske stemmer. Hvis en stemme skal
regnes som et betydningsfullt bidrag til folkestyret
vårt, så må vedkomne ha en minimum forståelse
for hvordan samfunnet henger sammen, og det
må ha foreligget en selekteringsprosess av de
ulike politiske partiene. Hvilket parti man velger
å stemme på er da totalt uinteressant, men valget
har kjempet for i over hundre år, og det mennes- bør være tuftet på en begrunnelse og en forståelker i flere land i dag ofrer liv og helse for å se. Uten kunnskap kan ikke denne selekteringen
kreve – det gidder altså ikke hverdagsnordman- finne sted, blir stemmeseddelen som regel saksnen å benytte seg av med
spesifikk. For eksempel;
«Hver stemme er liksom like
mindre han kan få med
vil ha lavere spritpris – en
seg Campingutstyr på kjøbetydningsfull, uavhengig av stemme på FRP. Synes
pet. Valgstyret forsvarer
Palestina-skjerf er kult –
hvor gjennomtenkt eller vilordningen ved å vise til at
en stemme på Rødt. En
kårlig vedkomne har stemt»
«vi må være tilstede der
kunnskapstest for å selekfolk er» og «vi vet jo hvor
tere ut hvem som er egnet
mange som handler på IKEA». Hvor lavt skal man til å stemme ville nok ikke vært en dum ting. Laegentlig legge listen for å sanke en ekstra stem- vere oppslutning ved valg ja, men samtidig, valme eller to? Er virkelig slik at vi streber etter gresultater som i større grad ville vært basert på
at enhver ubevisst, uengasjert sullik skal få stem- veloverveide vurderinger.
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Jeg argumenterer for at en større demokratisk utfordring er nettopp det at vi er for opptatt av at
alle må delta i demokratiet. Hver stemme er liksom like betydningsfull, uavhengig av hvor gjennomtenkt eller vilkårlig vedkomne har stemt. Og
hvis folk ikke ønsker/gidder å stemme, forsøker vi
å prakke det på dem der de befinner seg. Hva er
hensikten med å «tvinge» de uinteresserte? I ett
desperat forsøk på å styrke demokratiet, har vi altså gjort det for «lett» å stemme. Det er ikke lengre
noe innsats som behøves for å ta del i demokratiet.
Kanskje den lille spaserturen ned til valglokalet er
den som skiller de totalt uengasjerte velgere fra de
som i hvert fall har minimal interesse for demokratiet.
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FØRSTEDAMENE: Siv Jensen og Erna Solberg på Nordiske Mediedager i 2013. Foto: Eirik Helland Urke/Flickr

Politikk er retorikk. Likevel har
politikere opplevd at å tale for å
overbevise er en kunst ikke alle
mestrer.

INTERVJU MED JAGLAND: Fra intervju med Thorbjørn Jagland etter kunngjøringen av Nobels Fredspris, 7. oktober 2011. Foto: Erik F. Brandsborg/ Flickr.com

Men nå står det også å lese i ordbok. Så det går da
fremover.»

som ved forrige valg, står skrevet i historien som
et bitter tap for Ap.

Sin egen seierherre
Thorbjørn Jagland er kanskje den som er mest
kjent for å stokke om på ordene, i hvert fall i følTEKST: Therese Dolva og Marie Midtlid
ge Arve Juritzen: «Jagland er kongen her. Ingen
andre politikere har sagt så mye totalt uforståelig.
Aristoteles sa at mennesker er politisk tilbake- Jeg tror han har et ønske om å framstå klokere og
stående av natur. Det samme har vist seg å gjelde mer litterært enn han gjør i en vanlig hverdagstovåre språklige ferdigheter – tidvis demonstrert på ne.» Juritzens personlige Jagland-favoritter er:
den politiske talerstol. I forbindelse med temaet «Jeg har ikke sagt det før, men gjentar det gjerne»,
«valg», har vi funnet et knippe gullkorn fra norsk og «jeg har ikke for vane å se meg så veldig mye
politikk som har skapt både skam og blest, samt tilbake, og heller ikke framover.» At Jagland levde
latter og fest.
i nuet kan hans kabinettspørsmål til folket anno
1997 vitne om, som resulterte i at Arbeiderpartiet
Good day, Willoch
tapte regjeringsmakten og banet vei for sentrumsTidligere statsminister Kåre Willoch brukte ut- regjeringen Bondevik. Det virket likevel ikke som
trykket «good day» som åpningslinje i en ame- han på daværende tidspunkt lot tapet gå nevnerikansk tv-sending på 1980-tallet. I ettertid fikk verdig innover seg. «Vi har vunnet! Vi kommer tilhan kritikk for å starte sendingen med å ta farvel,
bake! Vi er allerede der!»,
da mange mente at «good
skal Jagland ha uttalt kort
«Den kommentaren kan ikke
day» er en snurt måte å si
tid etter nederlaget. Gro
adjø på. 2003 skulle bli
være oppsiktsvekkende for
Harlem Brundtland, som
året da Willoch, irriterenalltid var villig til å svelnoen. Vi har tidligere drevet
de korrekt som han er, tok
ge mange kameler for å
en
hel
valgkamp
på
slagordet
et oppgjør med det han
bevare regjeringsmakten,
‘morna, Jens’.»
mente var en vrangforevar ikke imponert. I etterstilling: «Det har altså tatt
tid var landsmoderen lite
10-15 år før man oppdaget hvordan man snakker solidarisk og uttalte at hun i alle år hadde overengelsk utenfor England. Norske filologer har vurdert Jagland, og «ikke kunne tenke seg at han
studert i mange år, uten å oppdage at ‘good day’ i kunne være så dum.» 36,9-ultimatumet, Jaglands
store deler av verden betyr både god dag og adjø. beslutning om å kreve minst like god oppslutning

Direkte vestlending med direkte stil
Liv Signe Navarsete, kjent for sitt lunefulle humør, kunne i 2011 informere en velger om følgende: «Du veit ikkje kva du snakker om», etter at
Senterpartiet ble beskyldt av velgeren for å svikte distriktene. Dette er for øvrig ikke den eneste
gangen Navarsete har latt temperamentet ta overhånd. Året etter skjelte hun ut Senterungdommens Sandra Borch foran 200 unge partifeller.
Senterungdommen krevde oppvask, og Navarsete
la seg nesten flat: «Jeg beklager at Sandra Borch
opplever at hun ble skjelt ut.» I ettertid har hun
innrømmet at «folk både i og utenfor Senterpartiet synes jeg er for ærlig, for tydelig, og ikke flink
nok i det politiske spillet. Jeg vil heller være en
ekte sogning som kaller spade for spade, enn bli
en del av establishmentet med høye stettglass og
kanapeer som alltid sier de politisk rette ting.»
Sunt bondevett, altså.
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Da Jens ble stilt til veggs
Noen uker etter terroren rammet Norge, ble 22.
juli-kommisjonen oppnevnt. «Hensikten er at det
norske samfunnet skal kunne stå best mulig rustet
til å avverge og møte framtidige angrep, samtidig
som vi tar vare på sentrale verdier i det norske
samfunnet som åpenhet og demokrati», sa daværende statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med oppnevnelsen. Kommisjonen avga 22.
juli-rapporten til Regjeringen i august 2012, og

da statsministeren ble spurt om sitt ansvar hadde
han kun dette å si: «Mitt ansvar er å ta ansvar for
det jeg har ansvar for.» Med dette var han tro til
egen visjon, for ved en annen anledning skal Stoltenberg ha uttalt at «jeg lovet egentlig ingenting i
dag, og det skal jeg holde.» Selv ikke Willoch kunne her tatt Stoltenberg i å drive overbudspolitikk.

til en Hareide som var «dypt skuffet.» Noen dager
senere uttalte selve statsministeren seg om krangleriene, og for å strekke ut en hånd presenterte
hun en handlekraftig løsning for bedre debattering i norsk politikk: «Først og fremst er det viktig
at vi slutter å bruke adjektiver», konstaterte Erna.
Om dette vil endre det politiske ordskiftet gjenstår
enda å se, men med Sandberg som nestleder i FrP
er det vel heller tvilsomt.

The Siv-scream
«Alle politikere være takk«Morna, Jens» – slik lød
som kjent den borgerlige nemlige for at de blir feilsitert. Man skal høre mye
Det kan være verdt å mervalgseieren på FrPs valgEllers ville som regel deres
ke seg at man ikke skal
vake i 2013. Slagordet var
uttalelser ha vært for lite
tro alt man hører, men i
slettes ikke nytt av dagen:
originale.»
følge Gudmund Hernes
«Den kommentaren kan
bør «alle politikere være
ikke være oppsiktsvekkende for noen. Vi har tidligere drevet en hel takknemlige for at de blir feilsitert. Ellers ville
valgkamp på slagordet ‘morna, Jens’,» uttalte ta- som regel deres uttalelser ha vært for lite origileren selv, Siv Jensen, til VG. Verken folket eller nale.» Det kan han nok ha rett i. Vår nåværende
retorikere lot seg imponere nevneverdig av «The statsminister sa det selv, dog med en annen innSiv-scream»: «Når du vinner, skal du være en god pakning, i 2012: «Du vet, det noen synes er kjedelig, synes andre er tillitvekkende. Jeg har ikke
vinner, slik Erna var da hun minnet om å
vise respekt for de som hadde hatt regjeringsan- de beste vitsene i paneldebatten. Noen setter pris
svaret i lang tid. Ingen bør glede seg over andres på det.»Med et komparativt blikk kan vi uansett
prise oss lykkelige over at det sjeldent blir så galt
nederlag», uttalte retoriker Jens E. Kjeldsen.
som hos «söta bror». Olof Palme skal i sin tid ha
bidratt til dette da han uttalte at «vi var på kanDypt skuffet
Per Sandberg beskyldte i februar 2015 KrF for «å ten av stupet, men har nå tatt et skritt frem». Et
ha et ansvar for at norske fremmedkrigere deltar eksempel til etterfølgelse, synes nå vi. Med dette
i massedrap på kvinner og barn.» Fornærmelsen krysses fingrene for flere politiske gullkorn i årene
var dråpen som fikk begeret til å renne over for som kommer – måtte ordvalgene være minst like
KrFs partileder Knut Arild Hareide. Dersom man lite gjennomtenkt.
så Dagsnytt 18 denne februardagen, var man vitne

STORTINGETS MORSOMSTE
FRA 2008 til 2015
- Jens Stoltenberg briljerer som
soleklar vinner. NATOs generalsekretær har fått stortingssalen til å le
i 18 av sine totalt 907 innlegg i salen
(1,98 %).
- Hans Olav Syversen, representant
for KrF, er en god nummer to. Han
har skapt latter i salen hele åtte ganger siden 2008.
- Tredje-, fjerde- og femteplassen går
til Jonas Gahr Støre (Ap), Knut Arild
Hareide (KrF) og Trine Skei Grande
(V) som alle fått salen til å le fem
ganger hver.
- Kilde: www.holderdeord.no
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VENSTRE

gjennom partijungelen

TEKST: Vetle Westlie

Hvis du stemmer Venstre får du Høyre(politikk).
Forstådet den som kan!

ILLUSTRASJON: Thomas Øverland

Partiet med (mest) regjeringsmakt og statsministeren. Partiet som er konservativt, vil konservere, ta vare på samfunnet sånn det er –unntatt
kommunegrensene da. Det eneste partiet med et
nærmest lyrisk partiprogram: skatt og skole, mennesker fremfor millioner, kvalitet og valgfrihet,
selvstendighet og verdighet, bedre infrastruktur
til lands, til vanns og i lufta med. En av de viktigste sakene er å legge til rette for at private eiere
investerer millioner (fremfor mennesker) i Norge.
Dette innebærer fri konkurranse, men vi vet alle at
uansett hvor god man er til noe finnes det alltid en
japaner som kan gjøre det bedre, så:
Hvis du stemmer Høyre blir Oslo og halve Norge
til slutt solgt til Japan.

SENTERPARTIET
Det burde kanskje heller hete distriktspartiet?
Mon tro om navnet er et forsøk på å lure til seg
oslovelgere? Uansett er det partiet som sier ja til
korn, potet, pelsdyr og møkkjøring, og nei til kommunesammenslåing og, ikke minst, EU. Sistnevnte kan i et senterpartiperspektiv sammenliknes
med White-Walkers i Game of Thrones. Ifølge DN
journalist Kjetil Aldsheim er partiet så opptatt av
alt det flotte med Norge, ta i bruk Norge, verne
Norge, osv., at valgspråket deres ikke er «Alt for
Norge», men «Altfor Norge».
Hvis du stemmer Senterpartiet blir det pelsdyr i
parkene, flere kommuner og traktorfelt påRing 3.

Dette er partiet «for folk flest»som ønsker «en enklere hverdag», og det eneste partiet som kan være
i opposisjon når de er i posisjon! Det vil si mindre
bompenger, bedre rammevilkår for bobiler, større
tax-free kvote, fjerne forbud mot proffboksing og
poker og øke fartsgrensen til 110 km/t på motorvegen. En annen svært viktig sak for partiet er
færre innvandrere og asylsøkere her i landet. Det
er imidlertid disse som sørger for at befolkningsveksten ikke er negativ. Mon tro om det er grunnen til satsingen på eldreomsorg? Samtidig så vil
ikke eldrebølgen være noe problem om alle pensjonister bosetter seg i Spania. Tenk at ingen har
sett den løsningen før!
Hvis du stemmer FrP blir vi bare pensjonister på
Mallorca hele gjengen.

KRISTELIG FOLKEPARTI

Dette er partiet som har ønska forbud mot alkohol, og folk sa: Nei! Mer kristendom i skolen, og
folk sa: Nei! Ikke selvbestemt abort, og folk sa:
Nei. Ingen seksualundervisning på skolen, og folk
sa: Nei! Slutt på røyking inne, og folk sa: N...JA!
Som det partiet med desidert flest kirkegjengere
lyses søndagsåpne butikker i bann, og alt som kan
forankres i Bibelen, kristent verdisyn og nestekjærlighet blir frelst opp i skyene. Bibelen er litt
uklar på det her med homofili, og resultatet er at
partifeller har også en tendens til å ryke uklare på
dette.
Hvis du stemmer KrF blir det milevis av kø på
Rådhuset av homofile par som skal gifte seg, for
de får ikke gjort det i kirka.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

RØDT

Partiet som ser rødt så fort de hører ordene kapitalisme og marked. Her står likheten, med stor L, i
høysetet. Likheten gjennom høyere skatt for toppledere, det vil si alle som tjener over 300 000 kr.
Til kamp mot forskjells-Norge gjennom en kommunistisk revolusjon. På partiets hjemmeside kan
man lese at de ønsker en grønn sosialisme, men
uten å bygge ut vindmøller. Kutte ut lekser, samtidig som skolehverdagen skal bli kortere.
Hvis du stemmer Rødt får du revolusjon.
Oppmøte på Majorstua. (Sigd og hammer er
obligatorisk.)
Løype: Frogner, Bogstadveien, Aker brygge.
Målgang: Stortinget (i brann). Fremad!

ARBEIDERPARTIET

SV

Til høyre for Rødt, til venstre for Ap og midt påsperregrensa. SV vil ha flere lærere, flere tog, flere nye boliger, flere nye sykkelveger. Løsningen?
Skatt. Færre oljeplattformer, færre biler, færre
private løsninger. Løsningen? Skatt. Ikke helt
ulikt Rødt blir ord som markedsløsning som en
matador foran en okse. Dessuten må alle samfunnsområder bli preget av likestilling mellom
kjønnene. Derfor:
Hvis du stemmer SV får du kjønnsdelte sykkelveger. Menn til høyre, kvinner til venstre og intetkjønn skvist i midten.
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Arbeiderpartiet blir leda av en arving fra Oslos
beste vestkant. Men la gå da, det er først og fremst
et sosialdemokratisk parti. Så hva er sosialdemokrati? Flere lærere? Sosialdemokrati! Arbeid og
helse til alle? Sosialdemokrati! Klimapolitikk?
Sosialdemokrati! (Så lenge det bare er snakk om
kull, ikke olje). Dugnad? Sosialdemokrati! Roser
og husbesøk? Sosialdemokrati! Twitterspam?
Sosialdemokrati! Det er i det hele tatt lettere å si
hva som er sosialdemokrati, enn hva som ikke er
sosialdemokrati. I tillegg til en haug fettere med
«fagforening»som mellomnavn. Det er derfor politikken er LO(L).

Norske partier har en tendens til å ha litt misvisende navn. Heldigvis gjelder ikke det MDG, der
navnet er ganske så talende. I tillegg til klimasaken og fase ut den norske oljeindustrien ønsker
partiet å videreføre den nordiske velferdsmodellen, sikre alle en minsteinntekt, ta imot flere flyktninger (8 000 syrere?), styrke fellesskap gjennom
offentlig skole, aktivt statlig eierskap i norske bedrifter og «mer lik fordeling av ressurser mellom
nasjoner og folkegrupper». Men det er for all del
ikke et parti på venstresida!
Hvis du stemmer MDG får du lov til å bli med og
rydde søppel fra byens parker, og renske opp oljesøl ved neste skipsforlis utafor norskekysten.

Hvis du stemmer Arbeiderpartiet får du det du får.
Men om det var det du stemte på – det er en annen
sak!

Illustrasjon: Simen Eidhammer Rognan
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I forbindelse med høstens kommunevalg presenteres her en
krasjinnføring i norske partier som undertegnede ikke under noen
omstendigheter kan stå inne for.

HØYRE

FREMSKRITTSPARTIET
Samfunnsviter´n

Utrygg losing

Gamle storheten venstre. Partiet som innførte parlamentarismen, som var med på å innføre allmenn
stemmerett, avskaffa embetsmannsstaten, sikra
norsk nøytralitet under 1. verdenskrig, innføre
proporsjonal valgordning –noe som på lang sikt
førte til at de ramla ut av Stortinget på1980-tallet.
Men som fugl-føniks har partiet stått opp igjen av
asken i ei drakt av klimapolitikk og nyliberalisme.
Blant klimatiltakene finner vi bærenett, økologisk
grillmat, «naturlig»ferie og plante en humlevennlig plante?! Det begynner å bli noen år siden navnet venstre var talende, da det er mer høyres usynlige lillebror i dag.

VALG

VALG

Samfunnsviter´n

Det første er kanskje det beste

2 - 2015

Det er ikke bare valget mellom to goder eller mellom to onder som
kan være vanskelig å ta. Å ha alternativer blir sett på som det ytterste
symbol på frihet, og burde gjøre oss lykkelige. Men ubegrensede valgmuligheter er ikke alltid det beste.
TEKST: Tana Helene Blegen

ILLUSTRASJON: Audun Gjerdi

Du har kanskje opplevd svetten piplende nedover
panna, i det du forsøker å komme deg ut døra for
å rekke en avtale, men ikke finner det rette antrekket. Kanskje føler du deg for pyntet, for casual, for
utrendy, kanskje jakka ikke matcher skoene, eller
skjorta er skrukkete? Denne, og mange andre liknende frustrerende situasjoner, er dagligdags for
mange unge. Men hvis du hadde prøvd å forklare denne problemstillingen til noen som er oppvokst under en krig eller i fattigdom, vil du nok
ikke bli møtt med særlig mye forståelse. For det
er et i-landsproblem, som så mange andre av våre
problemer her i Norge. Allikevel tærer alle disse
små og store valgene på psyken til generasjon prestasjon.

gjaldt utdanning: gå rett ut i et praktisk yrke, eller annen forskningsteori, har du antakeligvis hørt
studere for å bli lege, lærer eller jurist. I dag har om Homo Oeconomicus. Homo Oeconomicus er
vi endeløse valgmuligheter, noe vi får innprentet en menneskemodell ofte brukt av økonomer som
fra tidlig barndom - «du
grunnlag for ulike teorier og
kan bli hva du vil!». Men
prediksjoner. Dette mytiske
«Sosiale medier florerer dess- vesenet er nok på mange
med
valgmuilgheter
kommer også presta- verre av alle de gode valgene» måter en maximizer, men
sjonsangst og beslutsamtidig har han mange
ningsvegring for mange. Man burde selvfølgelig fordeler vi dødelige ikke har. Homo Oeconomicus
tenke godt gjennom store valg, slik som valg av tar nemlig alltid det perfekte valg –han er hyperutdanning eller partner. Allikevel finnes det en rasjonell. I tillegg til dette er han svært intelligent,
grense. Psykologien deler oss inn i to personlig- og har alltid full oversikt over alle valgmuligheter.
hetstyper når det kommer til valg: satisficere og På bakgrunn av denne informasjonen vurderer
maximizere. Satisficere velger ofte «det første og han nøye hvilket alternativ som vil gjøre livet hans
beste», og ser seg sjeldent tilbake. Dette kan føre mest mulig behagelig, til lavest mulig pris. Han
til et lykkeligere liv, da man slipper å dvele på om har selvfølgelig også perfekt selvkontroll, og faller
Ulike valg, ulike velgere
hvert eneste valg var det optimale valget eller ikke. aldri for fristelser. Vi mennesker klarer selvsagt
Å ta et valg innebærer en mental beslutning hvor Maximizere derimot, er opptatt av å vurdere alle ikke alltid å ta det optimale valget hver gang, slik
man må bedømme verdialternativer nøye, og bru- som Homo Oeconomicus. I stedet for å sette opp
en av flere alternativer og
ker derfor lang tid på å en kostnadsmatrise for hvert eneste valg vi tar, er
«I stedet for å sette opp en
velge ett (eller flere) av
ta et valg. Disse kan også det ting som magefølelse, tidligere erfaringer, norkostnadsmatrise for hvert
dem. Det kan være valg
bruke lang tid i etterkant mer og fordommer som påvirker oss. Dette kan
eneste valg vi tar, er det ting
mellom forestilte eller repå å angre på valget, eller føre til at vi tar feil valg noen ganger, men dette er
som magefølelse, tidligere
elle alternativer. Noen avforestille seg hvilke veier naturlig. Problemet er når vi antar at det forventes
gjørelser har lav effekt på erfaringer, normer og fordom- et annet valg ville ført dem av oss at vi alltid skal ta det rette valget. I et hav av
livet generelt, andre har
–for dem er gresset alltid alternativer er dette så godt som umulig.
mer som påvirker oss»
stor effekt. Valg med lav
grønnere på den andre sieffekt bør vi bruke mindre
den.
At å ha flere alternativer å velge mellom er de
tid på å ta, mens valg med høy effekt ofte er mer
fleste enige at er positivt, men mange mener at
komplekse og tidkrevende. Da våre besteforeldre Valgets paradoks
mennesker fungerer best uten for mange alternavar unge, hadde mange stort sett to valg når det Hvis du har studert noen form for økonomi eller tiver. Ettersom valgmulighetene øker, oppstår det
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nemlig problemer. For hvordan skal vi skaffe oss
valg å ta «før i tiden». Etter skolen skulle man få
nok informasjon om de forskjellige alternativene
seg en stabil jobb, gifte seg og få barn. Nå velger
til at vi kan være sikre på at vi tar et godt valg?
mange å utsette denne fasen til fordel for selvreDette kan være en tidkrevende oppgave, og hvis vi
alisering og karriere. For mange er det ikke lett å
ta avgjørelser av denne sorten, og det krever mye
alltid skal ta det beste valget, selv når det gjelder
valg med lav effekt slik som hvilken genser du skal
tid og krefter. Når vi i tillegg til dette må ta alle de
ha på deg i dag, ville de fleste aldri kommet seg
hundrevis av små valgene vi sår overfor daglig, og
ut døren. Et annet problem, er at jo flere alternagjerne også legge grundig reasearch til grunn for
tiver vi har, jo større forventninger får vi til å ta
også disse, går en god del av hjernekapasiteten til
det perfekte valget, noe som kan føre til misnøye
ting som kanskje ikke har så stor effekt på livet gemed valget vi ender på –selv om det kanskje var
nerelt. Internett, teknologi og sosiale medier har
et godt valg. Det tredje, og kanskje største problegitt oss flere muligheter til å uttrykke oss og skape
met, er en effekt av dette. I en verden med uenen identitet, men gjør dette oss mer autentiske?
delige valg, hvor individet
har all makt til å velge,
Sosiale normer, venner,
legges det et stort press på «Et hav av alternativer får oss familie og annen stimuli
ikke til å føle oss friere, men
oss til å ta det beste valget.
påvirker måten vi tar valg,
Hvis man da ender opp
mer fanget. Vi blir ikke lykke- enten vi vil eller ikke.
med et sub-optimalt valg, ligere, men mer misfornøyde» Sosiale medier florerer
eller et sub-optimalt liv,
dessverre av alle de gode
har mange lett for å skylvalgene. Facebook-newsde seg selv, noe som kan føre til psykiske lidelser
feeden flommer over av forlovelser, giftemål, grasom angst, depresjoner og i verste fall suicidalitet.
viditeter og vitnemålsutdelinger. På instagram
Dette er en skummel prognose, men dessverre alt
kan vi se sunne frokoster, #30daysquatchallenge
for reell i Norge i dag.
og feriebildene. LinkedIn er der for å minne oss
på våre bekjentes karriereprestasjoner, og på
Å skape en identitet
snapchat kan du følge med på de morsomme fesHvert eneste valg du tar, om det er stort eller lite,
tene alle andre er på. I følge folkehelseinstituttet
er med på å forme din identitet. Det er valgene
vil mellom 30 og 50 prosent av nordmenn få en
våre som skiller oss fra hverandre, og gjør hver og
eller flere former for psykiske lidelser i løpet av
en unike. Som nevnt hadde man generelt færre
livet. Flere og flere får disse sykdommene tidlig

i livet. En bidragsyter til dette er nok det enorme
presset som skapes ved at alle de gode valgene
kringkastes på alle kanter. Dette kan få mange
usikre unge til å tvile på seg selv og sine valg. Valg
de kanskje ikke ville tvilt på, hvis de ikke hadde
sett alle de tilsynelatende perfekte livene.
Frihetens pris
Så kanskje vi ville hatt både enklere og lykkeligere
liv, hvis vi ikke hadde hatt så mange valgmuligheter? Enkelte studier bekrefter denne hypotesen.
Et hav av alternativer får oss ikke til å føle oss friere, men mer fanget. Vi blir ikke lykkeligere, men
mer misfornøyde. Hva hvis vi ble møtt med to
forskjellige typer tomatsaus på Kiwi, i stedet for
ti? Hva hvis vi hadde valget mellom fem mobiltelefoner, i stedet for 50? Hva hvis du, på bakgrunn
av personlighet og interesser, fikk presentert to
utdanningsveier, i stedet for å bli oppfordret til
å holde alle muligheter åpne? Du synes kanskje
dette høres kjedelig og hemmende ut. Du tenker
kanskje at vi trenger valgmuligheter for å opprettholde demokratiet. Er du en satisficer, er det kanskje heller ikke nødvendig. Men for maximizerne,
de flinke pikene, og dem som vipper på grensen
mellom Homo Sapiens og Homo Oeconomicus,
ville det kanskje oppleves som befriende, og til og
med føre til et lykkeligere liv.
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Samfunnsviter´n

Når etikken krasjer med jussen
Det er nær sammenheng mellom etiske og juridiske normer, men hvordan skal motstrid løses? Hva kommer først, etikken eller jussen? Ved
konflikt vil etiske normer gå foran som veiledende for hvordan lovregler
skal tolkes og forstås.
TEKST: Ingvild Sverdrup

2 - 2015

«Etikken kommer først!», uttalte en lege nylig på
radioen, og sa at han ved motstrid mellom etiske
og juridiske normer, ville valgt det beste for pasienten. Når det foreligger en konflikt mellom disse,
vil det oppstå et vanskelig dilemma, og det krever
at en foretar et etisk valg mellom to forskjellige
normsett. Det er derfor dagsaktuelt å undersøke
hvorvidt dette valget foretatt av legen, også er i
tråd med domstolenes rettsanvendelse, det vil si,
tillatt etter norsk rett.
Etiske normer i strid med juridiske normer
Den form for etikk jeg vil ta for meg her, såkalt
yrkesetikk, er normer som gjelder på nærmere avgrensede livs- eller samfunnsområder. Eksempler
her er forvaltningsetikk, legeetikk og advokatetikk. Normene finner vi i ulovfestede prinsipper,
skikk og bruk, som i jussen kalles sedvaner. Etiske retningslinjer for statstjenesten, som har sitt
utspring i allmenngyldige etiske normer finner vi
eksempler på i utredning «Forvaltningsetikk» fra
1993.

Foto: Brian Turner

fyllesav etiske normer. Dommer gjør dette i trygg
forvisning om at lovgiver søker nettopp å utforme
lovbestemmelser som skal fremme rettferdighet
og rimelighet; altså såkalte etiske hensyn, og ikke
motvirke disse.

Juridiske normer er regler som innbyggerne plikter å innrette seg etter, og som søker å styre individenes atferd. Juridiske normer, er i motsetning
til etiske normer, tillagt rettshåndhevelseskraft,
dvs. de kan, ved brudd, håndheves for domstolene
og tillegges rettsvirkning. Brudd på etiske normer
medfører ingen rettsfølger.
Sammenhengen mellom etikk, moral og rettsregler ligger for det første i at etiske normer ligger til
grunn for lovgivningen. F.eks. forbudene mot drap
og tyveri er uttrykk for lovfesting av allmennetiske
moralnormer. Det samme kan sies om f.eks. inhabilitetsregler. Dette er etiske normer som har blitt
rettsliggjort, eller kodifisert som det også kalles.

Foto: Michael Gallagher/Flickr

Etiske normer kan utfylle regelverket. Det vil si har domstolen kunnet omgå vanskelighetene da tillagt avgjørende vekt i forhold til tolkningen av
at etiske normer er rettskilde. Etikken inneholder straffesanksjoner ikke kan besluttes uten klar lovgivningen.
rettferds – og rimelighetsbetraktninger, som kan lovhjemmel (legalitetsprinsippet). Dette krever at
bli tillagt vekt ved rettsanvendelsen. Tankegangen handlingen klart faller innenfor ordlyden til straf- Etiske normers utfyllende funksjon ved
hos rettsanvender er da at etiske normer har sin febudet, slik det rettsriktig må fortolkes innen tolkning av lovgivningen
plass fordi lovgiver aldri har villet vedta en lov rammen av forarbeidene. Dersom det er en snev Etiske normer er allmenngyldige normer, og er
som ikke er rettferdig.
av uklarhet her tror jeg således ikke uttrykk for en rettsanvenders eget
Dersom resultatet virker
«Moralprinsipper – et farlig- ikke noen vil bli dømt på skjønn. Tilfeller der etiske normer tillegges vekt i
urimelig, må det forstås
bakgrunn av at han har rettsanvendelsen, kan benevnes «objektivisering
ord ... Kan brukes med særlig valgt å følge etiske normer av dommerskjønn». Dette innebærer at etiske
slik at rettsanvender har
hell, især når det gjelder å
tolket loven feil. På denne
og derfor tilsidesatt lovre- normer som blir lagt til grunn for rettsanvendelfremsette krav man ikke kan
måten har etiske normer
gler. I dette tilfellet kan le- sen, er utslag av alminnelige samfunnsoppfatninen funksjon som ledetråd
oppfylle selv.» - HeljarMjøen geetikk bli tillagt vekt, og ger fra bestemte sektorer av samfunnslivet, f.eks.
ved lovtolkningen.
straffelovens regler vil tol- statsforvaltningen. Dette er en mer rettssikker
kes innskrenkende . I den ordning enn der det er en dommers eget skjønn
Fra straffeloven har vi at loven tolkes innskren- offentlige utredningen «Pasienten først!» i 1997 som legges til grunn, fordi dommeren oppfinner
kende som følge av etikkens regler. Et eksempel presenterer det viktige budskapet «pasienten først ikke, men kun slutter seg til allmenngyldige etiske
har vi i tilfellet med legen som uttalte at «pasi- – og sist!». Legens uttalelse (nevnt ovenfor) tyder normer.
enten kommer først!», og satte loven til side for- på at han etterlever dette
di han mente etiske hensyn veide tyngst, og han viktige etiske hensyn. Her
Fordi alle rettstvister som
«Det strider med sunn fornuft fremlegges for domstovalgte det beste for pasienten. Har legen brutt vektlegges verdier som
at juridiske normer ikke er i
straffeloven? Det strider med sunn fornuft at juri- tilgjengelighet, lydhørhet,
lene må finne sin løsning
diske normer ikke er i tråd med etiske normer, da faglighet,
forsvarlighet,
vil det der rettsreglene
tråd med etiske normer»
lovregler ikke skal stride mot rimelighet og rettfer- ansvarlighet, punktlighet,
ikke strekker til, være
dighet. Hvis han blir
åpenhet, helhet, vennlignødvendig å ta etiske hentiltalt, blir det ofte et dilemma og således vanske- het og gjensidighet. Jeg ser ikke bort ifra at den syn i domstolene. Da utfordres ikke jussen, men
lig for dommeren å avgjøre spørsmålet. I praksis etiske norm som legen etterlever, kan tenkes bli bygges videre på av dommere som lar loven ut-
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Et eksempel på at etiske normer er trukket inn i lovgivningen, og rettsliggjort, er Lov om behandling
av etikk og redelighet i forskning, «Forskningsetikkloven» av 2007. Det fremgår av lovens § 1 at
«lovens formål er å bidra til at forskning i offentlig
og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske
normer». Dens anvendelsesområde gjelder for all
forskning, både medisinsk og juridisk. Dette vil si
at der en lege eller en jurist/advokat driver med
forskning, er disse pålagt etter loven å forske i
henhold til anerkjente etiske normer. Her vil altså
et brudd på etiske normer innebære at forholdet
tillegges rettsvirkning og rettshåndhevelseskraft
etter loven. Dette er det mest fremtredende eksempel på at etiske normer har en viktig funksjon
innenfor rettsvitenskapen. Særlig prinsipielt viktig er det med denne loven, som nå skal sørge for
at yrkesgrupper som innehar stor makt, utøver sin
forskning i tråd med anerkjente etiske normer.
Innenfor forvaltningsetikk, kan nevnes et dilemma knyttet til meroffentlighet som etisk prinsipp
i medhold av Offentlighetsloven, contra taushetsplikt, som følger av Forvaltningsloven § 13. Meroffentlighet har en grense mot taushetsplikten som
er regulert i lov, og meroffentlighet kan aldri gå så
langt at den strider mot reglene om taushetsplikt.
Ved konflikt går taushetsplikt foran meroffentlighet. Dette er et godt eksempel på at ved konflikt
eller motstrid, går lovregler foran etisk norm.
Imidlertid er det pålagt å vurdere meroffentlighet,
og dette er et eksempel på at et etisk prinsipp skal
anvendes ved tolkning av lov. Dokumenter som er
underlagt taushetsplikt, omfatter «noens personlige forhold», eller «forretningshemmeligheter».
Dette kan illustreres ved et eksempel fra virkeligheten. Arnold Juklerød ble innlagt på psykiatrisk
sykehus. Hans pasientjournal var klart unntatt fra

offentlig innsyn. Imidlertid er tilfeller underlagt
taushetsplikt kun av hensyn til personen selv og
beskyttelsen av dennes «personlige forhold». Der
den som har krav på taushet fra andre selv gir avkall på denne retten kan opplysningene offentliggjøres. Det skjedde med Juklerød. Hans journal
ble imidlertid offentliggjort i 2002 etter hans eget
ønske.
Når det gjelder meroffentlighet av det som ikke
er taushetsbelagt, da kan forvaltningen lekke info
til pressen på et tidligere tidspunkt enn det som
følger av offentlighetsloven. Så problemstillingen
dreier seg ikke om det skal gis informasjon til media og allmennheten, men når. Vedrørende dokumenter som er under saksforberedelsen, er ikke
disse ferdigstilt, og er således ikke noe offentlig
dokument. Da kan ikke pressen kreve å få se det,
med mindre man praktiserer «meroffentlighet».
Et eksempel på dette kan nevnes politikere som
ønsker å få «PR», og det dreier seg om en sak der
det ikke er truffet noe endelig vedtak, og en står
overfor f.eks. et valg, så blir informasjon lekket til
pressen, selvom dokumentet ikke er noe som er
«ferdigstilt» eller «avsendt». Dette kan en politiker allikevel lovlig gjøre, med mindre det er noe
som er taushetsbelagt.
En dom om retten for et salgslag i fiske til å pantsette fordringer på kjøpere av laks («FOS – dommen» i Rt. 1995),er et godt eksempel på Høyesteretts anvendelse av etiske normer. Retten løser
tvisten i saken på grunnlag av extra-legale normer, og henviser til at det i denne situasjon må
«det forutsettes en betydelig lojalitet av det enkelte medlem. En vellykket gjennomføring av tiltaket
avhang nettopp av det. Ved å selge utenom laget
ville de økonomiske vanskelighetene for FOS bare
øke. Hensynet til de øvrige medlemmene som
fulgte reglene, og til kreditorene, veier her tungt.
I en slik situasjon kan det ikke være opp til det enkelte medlem å vurdere når han kan bryte med et
vedtak som synes økonomisk mislykket.»
Med andre ord er det her snakk om en vurdering

iht. hva denne forfatter vil kalle «lojalitetsprinsippet». Det gjelder i alle fellesskap; ordningen med
«en for alle – alle for en». Retten kom til at medlemmene ble stilt likt. Rettens standpunkt bygget
på en tolkning av regler gitt i eller i medhold av
råfiskloven. Men de springende punkter kunne
ikke løses verken av lovtekst, forarbeider, forskrifter eller vedtekter. Retten avgjorde spørsmålet på
grunnlag av legislative betraktninger og beveget
seg svært nær såkalt «judicial legislation», dvs.
domstolenes rettsskapende virksomhet. Retten
avgjorde spørsmålet på grunnlag av reelle hensyn,
herunder forhold som kan betegnes som bedriftsøkonomiske. Men også forenings – og fellesskapsløsninger ledet til rettens konklusjon. Domstolen
valgte en løsning som for den var «naturlig»,
nemlig avgjort på bakgrunn av etiske normer,
herunder solidaritetsprinsippet og lojalitetsprinsippet.
Hva kommer først, etikk eller juss?
Grunnen til at etiske normer bør ha betydning ved
lovtolkningen og rettsanvendelsen, er at etiske
normer er allmenngyldige normer, dvs. normer
innenfor bestemte sektorer av samfunnslivet, og
medfører i praksis en «objektivisering av dommerskjønn». Dette er en mer rettssikker ordning
enn der det er en dommers eget individuelle
skjønn som legges til grunn, da etiske normer er
noe som flere kan slutte seg til. Særlig innenfor
yrkesetikken, der spesialister på sitt område over
lang tid har utviklet etiske normer som de følger
ene og alene av den grunn at det er en «god ordning». Der det er spørsmål om motstrid mellom
etiske normer og juridiske normer, bør dette løses
ved å se hen til at ingen lovgiver noensinne har villet vedta en lov som er urimelig. Av denne grunn
er det slik at motstridsspørsmål tolkes bort, ved
at rettsreglenes virkekrets begrenses i lys av etiske
normer.
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Moskeen på Grønland i Oslo fylte 40år i fjor. Gjennom disse årene har
organisasjonen bidratt med dialog og samtale.

eb
at

TEKST: Thomas Øverland

FOTO: Elin Mykland

t-

FÉ fre
KA anm -16
11

Et lite stykke
Grønland

2 - 2015

fc

po
b
Pu

Svff.no - #svffu1

m
Da

U1

SAMFUNN

e

en

Sc
z
ui

-Q

B g
PU da
fre -02
17

17

SAMFUNN

SAMFUNN

Samfunnsviter´n

FAKTA
- Islamic Cultural Center (ICC)
Norway ble opprettet i 1974 som den
første moskeen i Norge.
- Moskeen på Grønland ble bygd i
2006 finansiert uten lån gjennom
donasjoner.

2 - 2015

- Styret og ledelsen i ICC velges av
moskeens 4000 medlemmer
- Tilhører Sunni-retningen av Islam,
men er åpen for alle.
- Hver uke har moskeen rundt
10 000 besøkende

Fra venstre; styreleder Najam Fharan og ungdomsleder Zamran Ahmad Butt

H

ver morgen i snart fem år har jeg gått forbi
moskeen på Grønland på vei til jobb og skole. Gjennom disse årene har bygget på hjørnet av
Tøyenbekken og Rubina Ranas gate blitt mer og
mer eksotisk. Med skinnende inngangsparti i polert kobber og kalligrafi i glassmaleriene, er det
som en liten bit av Østen. Hva foregår egentlig der
inne? En mandag ettermiddag fikk jeg svar.
Bygd på dugnad
Idet jeg og fotografen kommer inn dørene ser det
ut som vi har kommet inn i et hvilket som helst
kontorbygg i Oslo, og det eneste som gir en pekepinn på hvor vi er, er skohyllene. Vi får raskt
beskjed om at sko skal av med en gang. Etter litt
venting og veiledning fra høflige og hjelpsomme
medlemmer blir vi plassert i et venterom i andre
etasje. Litt ubekvemme setter vi oss ned og venter.
Redde for å bryte normene for hvordan man skal
oppføre seg i en moske.
Vi blir tatt imot av styreleder Najam Fharan og
ungdomsleder Zamran Ahmad Butt som forteller
oss om moskeen Islamic Cultural Center Norway
(ICC).
– Bortsett fra imamene og renholdspersonalet
er organisasjonen basert på frivillighet, forklarer
Fharan.

keen de kan trekke til seg ungdommer, og kanskje
fange opp de som holder på å bli radikalisert.
Med fokus på dialog
Dere tar imot besøk fra blant annet barnehager
og andre interesserte grupper. Hvorfor gjør dere
dette?

– Dialog og kunnskap er mottoet til moskeen.
Gjennom opplysende arbeid kan vi spre informasjon om islam og muslimer i samfunnet. Det er
«Men det er jo litt ironisk da, at
vårt tilbud til samfunmens færre og færre gifter seg,
net. I tillegg er det å få
ønsker homofile å inngå ekteinnsyn i andre religion
skap. Sånt sett har jo de
og livssyn en del av utdanningen, da er det naskjønt noe »
turlig for oss å åpne opp,
forklarer Fharan.
Hvordan har spørsmål og interesse fra publikum
og media endret seg fra oppstarten i 1974 til i
dag? Fharan tenker litt.
– Ingen av oss var en del av moskeen i 74, men da
vi startet opp var det et lite miljø, det var andre
tider og lite fokus rettet mot muslimer. – 11. September ble vendepunktet for alle muslimer, bryter
Butt inn.

De har alle andre jobBle «storsamfunnet»
ber på dagtid, og bidrar
mindre tolerant og mer
«Vi tar avstand fra hetsing, trai moskeen på kvelden.
fordomsfullt etter detkassering og vold mot homofile» te?
Generalsekretæren er
tannlege, styrelederen
drosjesjåfør og ungdomslederen flyinstruktør og – Definitivt, svarer Butt kontant.
trikkefører. Som styreleder er Fharan også ansvarlig for driften av moskeen og innrømmer at det er – Det var mye bedre før. Det merker jeg personlig
vanskelig å være involvert i alle prosessene.
også. Før 9/11 var folk mer nysgjerrige på muslimer. Nå er det et endret mediebilde og mange
Butt leder ICCs ungdomsavdeling og gjennomfø- muslimer opplever en tøffere hverdag.
rer mange prosjekter for å få unge med i moskeen.
Nylig har loftet blitt omgjort til en fredagsåpen Hvilke refleksjoner har dere gjort dere gjennom
fritidsklubb for muslimske ungdommer, og tilbyr dialogarbeid i 40 år?
et trygt alternativ på fredagskvelder med bordtennisturnering og FIFA. På den måten håper mos- – At vi må fortsette. Som sagt opplever jeg på pri-
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vatbasis flere ting, men vi opplever ulike holdninger fra folk også ved arrangementer i regi av ICC. I
februar hadde vi en rosedag der ICC ungdom delte
ut hvite roser og en brosjyre om Muhammad, for å
gi folk bedre kunnskap om hvem han og vi er. En
dame ble veldig glad da hun fikk rosen, men da
hun så brosyren, ble hun så sint at hun gav både
rose og brosjyre tilbake. En annen dame ble helt
rørt av utdelingen og sa «det er synd dere må dele
ut roser for å få positiv oppmerksomhet».
– Det egentlige Islam
handler om fred og hovedtankene til profeten
er toleranse og nestekjærlighet. Derfor er det
sårende når profeten
blir karikert, utdyper
Fharan.

Homofili og Islam
Hva er Islams syn på homofili? Butt ler «dette
spørsmålet har jeg fått mange ganger» får han
sagt før Fharan tar ordet.
– I Islam er ikke homofil praksis tillatt og er forbudt av gud. De som har denne tilbøyeligheten bør
holde begjæret sitt i sjakk gjennom bønn.
– Det er likevel viktig å påpeke at ingen enkeltindivider har lov til å slå ned på homofiles handlinger
og de skal respekteres som alle andre mennesker,
forsetter han
–Vi tar avstand fra hetsing, trakassering og vold
mot homofile. Dette er et spørsmål som gud må
avgjøre. Homofili var jo forbudt i Norge også... –
Og en psykisk sykdom for ikke lenge siden, skyter
Butt inn, og fortsetter.
– Men det er jo litt ironisk da, at mens færre og
færre gifter seg, ønsker homofile å inngå ekteskap.
Sånt sett har jo de skjønt noe.
«Queens of Islam»
Etter en rask kikk på klokka dras vi ut i gangene
igjen og før vi vet ordet av det står vi i bønnerom-

met. Mens vi blir plassert i et hjørne, stiller alle
mennene seg på linjene vendt mot mekka og bønnen begynner. Imamen synger på arabisk og bøyer
seg mot mekka, og forsamlingen gjentar.
– Bønn og bevegelser gjentas to, tre eller fire ganger, alt etter hvilken av dagens fem bønner det er.
Her på ettermiddagsbønnen er det fire, får vi forklart når vi er tilbake på møterommet.
Etter at fotograf Elin to ganger fikk beskjed om at
kvinnenes bønnerom er i etasjen over, er vi redd
for å ha gjort noe galt. Heldigvis kan Butt opplyse
om at skillet gjelder bønn, ikke det å se på.
Kan en kvinne bli Imam?

som hovedsakelig begås mot muslimer, innleder
Butt.
– Hele samfunnet har også en jobb å gjøre gjennom skolevesenet og styresmaktene. Vi ser også at
en del ungdommer med ekstremistiske holdninger har en kriminell bakgrunn med store sosiale
behov, og vi må derfor hindre dem i å komme inn
i disse miljøene. Vi må ta et skippertak for å hindre at ungdommer havner i slike grupper, unngå
sosial ekskludering og sørge for at alle har like
muligheter.
Hvilke
utfordringer
møter dere i møtet
mellom muslimer og
ikke-muslimer?

– At vi kunne, og burde, gjort mer for å bryte ned
kunnskapsløsheten. Vi kunne oversatt litteratur,
hatt flere arrangementer, men vi har begrenset
med ressurser og må klare oss med det vi har. Og
hva er egentlig islamisering?, spør Fharan.
– Hvordan ser man det
i det daglige? Det er ingenting! Heller motsatt
der muslimer kvitter seg
med muslimske skikker
for å tilpasse seg det
norske samfunnet. Det
er opptil hver enkelt menneske hvordan de ønsker
å leve. Det er mellom dem og gud.

«Optimalt vil alle bli oppfattet
som norske, uavhengig om de er
homofile, kristne, muslimer eller
noe annet»

– Ja, alle muslimer kan lede en bønn, forklarer
Fharan
– Noen fordommer og
– Og ikke minst er noen av våre mest lærde kvin- myter er åpenbart medieskapt. Dessverre er også
ner. Vi har blant annet arrangert «queens of Is- noe en realitet. Noen få enkeltindivider er radilam» der ICC jenter selv
kaliserte og gir et forsto for arrangementet.
vrengt og feilaktig bilde
«Det er opptil hver enkelt menÅrsaken til skille melav Islam. Vår jobb er
neske hvordan de ønsker å leve.
lom menn og kvinner
derfor å bygge ned disse
Det er mellom dem og gud.»
under bønn har med
fordommene som skaanstendighet å gjøre, og
pes gjennom klasse- og
derfor, etter kvinners egne ønsker, har vi skille på skolebesøk og ha kontakt med samfunnet, sier
dette. Det er også grunnen til at en kvinne ikke kan Fahran.
være bønneleder for menn.
– Det er kontakten med folk som er det viktigste vi
Skippertak for å hindre radikalisering
gjør for å ha dialog med samfunnet, legger Butt til.
I mediedebatten som går i dag er det en økende
frykt for radikalisering, spesielt blant unge mus- Islamifisering finnes ikke – heller det motlimer. På hvilken måte jobber dere for å nå fram satte
til unge muslimer som kan være i en slik risiko- Ser dere med bekymring på grupper som Pegigruppe?
da?, spør fotografen.
– Vi jobber hovedsakelig med forebyggende arbeid. Vi har seminarer, foredrag og ungdomsklubb for å fange opp de unge. I høst hadde vi
også en anerkjent foredragsholder fra England
som belyste temaet «ekstremisme». De fleste som
er i faresonen har et veldig svart/hvitt bilde av verden. I tillegg kommer mye av deres aggresjon ut
på bakgrunn av reaksjon på brutal urettferdighet

I en spørreundersøkelse utført av IPOS MMI
for Dagbladet sa 40 prosent seg enig i utsagnet
«muslimsk innvandring og påvirkning fra Islam
utgjør en trussel for det norske samfunn norske
samfunn». Hva tenker dere om dette?

– Islamofobien i samfunnet er et alvorlig tema.
Flere muslimer opplever å bli trakassert og truet,
men tør ikke å si ifra. På grunn av grupper som
for eksempel Pegida oppfordrer politiet nå at vi
anmelder mer enn før. Heldigvis har vi det godt i
Norge, det er ingen sosial uro, og derfor har ikke
Pegida noen grobunn. Men vi må hindre at det får
utvikle seg.

Vi vil alle tåle hverandre
Noen ganger i media får vi inntrykk av at det er
to typer nordmenn, etnisk norske og andre nordmenn, hvordan bidrar dere til å bygge ned denne
«de og oss» mentaliteten?
– Det er et ansvar fra begge parter, uavhengig om
hvor du er fra. Og jeg syns vi skal være litt forsiktige med å tilegne hverandre merkelapper. Etter
hvert som generasjonene vokser opp vil tilknytningen til «hjemlandet» de innvandret fra bli
mindre. Optimalt vil alle bli oppfattet som norske,
uavhengig om de er homofile, kristne, muslimer
eller noe annet. Hvis vi unngår et negativt fokus,
vil vi alle tåle hverandre.
Vi er tilbake i bønnerommet for å ta bilder. Flere
har blitt igjen etter bønnen. Noen for ettertanke,
andre for å lese en bok eller for å hvile. Intervjuet går mot slutten og av nysgjerrighet spør jeg om
hvorfor sko ikke er tillatt inne i moskeen.
– På grunn av rensligheten, svarer Butt kort på
sokkelesten.
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Refleksjoner fra Istanbul

Når dragen og bjørnen byr opp til dans

TEKST: Emilie Johanna Teige Skrattegård

I april dro jeg på klassetur – et sosialt fenomen jeg
ikke kan huske å ha vært med på siden ungdomsskolen. Den gang da bar klasseturer mot Koster i
Christian Radich. Denne gangen skulle vi til Istanbul, der den daglige realiteten for befolkningen er
en helt annen. Både i researchen før avgang og under selve besøket lyste skarpe kontraster mellom
vår egen tilværelse og deres mot oss. En tur som
skulle stimulere en klasse tekstelever til å skrive,
stimulerte muligens mer til stille refleksjon.
Vi ble oppdatert i forveien om situasjonen i
Tyrkia – både politisk og sosialt, samt de mange
sammenhengene mellom hverdagslivet og
hvordan Tyrkias styresmakter velger å bruke
sine posisjoner. Vi ble fortalt om gamle Bysants,
Konstantinopel, om handelsbyen og verdenssentrumet. Som aspirerende skribent kjente jeg at
jeg hellet mot å beskrive estetikken ved ankomst,
men i skrivende stund «i sengen hjemme i Oslo»
kjenner jeg en dårlig følelse i magen av å tegne
et rosenrødt skjønnlitterært bilde. Det er altså
slik jeg har forvillet meg inn på samfunnsdelen
av Samfunnsviter’n, (så bær litt over med meg
om det blir sfærisk eller pretensiøst). Men, for å
muligens blidgjøre til en viss grad, og på tross av
alle konvensjoner og maler på hvodan man skal
skrive et godt saklig avisinnlegg; kan jeg få blande
litt stiler? Jeg prøver.
Det er Juni. Berkin Elvan er på vei til butikken
for å kjøpe inn brød. Det er sommer i Istanbul,
sommer i gatene han har løpt opp og ned så mange ganger. Han stopper kanskje opp for å knytte en skolisse, eller for å klappe en av de mange
gatekattene. Kanskje er han glad for at moren
sendte med ham en ekstra penge til en sjokola-
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de, kanskje er han irritert fordi han har en sten
i skoen, kanskje er han rett og slett litt salig til
sinns fordi vinden varsler at det blir nok en lys
kveld. Elvan er snart ferdig med skoleåret. Han
er opptatt av at andre har det bra, han har fått
med seg det brede bilde av sitt lands mange demonstrasjoner, han er vandt til å høre om dem,
og se dem i gatene, men er ikke delaktig. Ikke i
dag. Han føler seg kanskje for ung, han fikk kanskje ikke lov, han hadde kanskje ikke lyst i det hele
tatt? Han tråkker ned fra fortauskanten på vei ut
av butikken, tenker kanskje på hva som er til middag, eller hvordan han skal gå frem for få med
seg hun pene på kino, men med ett «som lyn fra
klar himmel» tenker han ikke mer. En boks med
tåregass treffer ham. Han blør fra hodet.
Tyrkere raste. 17 år gamle Berkin Elvan ble et
symbol på det de lenge hadde kjent på. Som en
av 22 mennesker som ble drept da opprørspoliti
angrep demonstrantene i sammenstøt som pågikk
i omtrent en måned, ble han et symbol på politivolden under Gezi park-demonstrasjonene i 2013.
Det som opprinnelig var en rolig demonstrasjon
mot president Erdogans planer om å rive et av
Istanbuls få gjenværende grøntområder, utviklet
seg raskt, med fatale konsekvenser. Internasjonale medier forsøkte å følge demonstrasjonene. Hva
viste CNN Tyrkia? En dokumentar om pingviner.
Og hit kom jeg. Med det skandinaviske velferdssystemet godt under huden. Med Jens og Gro
som representanter på hva en leder er, og med
kun mitt gamle palestinaskjerf fra videregående i
skuffen hjemme, som minne om engasjement. Det
føltes underlig.
Hun tusler mot enden av balkongen og lener seg

litt over rekkverket for å få med seg hele hvelvingen som åpenbarer seg over henne. Til venstre
for henne er en plastplate lagt over et lite stykke
marmor og hun skimter gjenkjennbare former
risset inn; runer. «Halvdan» står det. En viking
hentet inn for sin størrelse og styrke til å tjene ved
selve Hagia Sofia? En viking i et fremmed land, i
alle fall. En litt som henne, hun har da også vikingblod i årene? Og på samme måte som han sto
da, i det 9. århundre og risset ned at han har vært
her, han har opplevd, han har møtt underverket
Istanbul han også, kjenner hun på et møte med en
kultur hun ikke helt forstår.
Det går ikke an å få det hele med i et slikt lite snitt
av tekst som dette. Det er så mange historier som
burde fortelles. Om anholdingen av 36 studenter
ved universitetet, om diverse konspirasjoner, om
kurdernes innviklede og triste historie med Tyrkia, om stengingen av sosiale medier, om hvordan pingvinen fra TV ble et symbol på manglende
pressefrihet, om statsadvokaten Kiraz, som ledert
etterforskningen av Elvans død, og som ble drept
under gisseldrama i en rettsbygning i våres. Foreløpig må det dessverre holde med en anbefaling
om å lese seg opp.

TEKST: Helene Asmussen

De siste årene har forholdet mellom Kina og Russland fått et
betydelig oppsving, med både
gjennsidige statsbesøk og en stor
gassavtale. Hvilke konsekvenser
kan det ha for det internasjonale
samfunnet?
I 2013 la en nyvalgt Xi Jinping sin første offisielle reise til den russiske hovedstaden. En symbolsk
gest, som varslet en ny satsning på de bilaterale
relasjonene. Året etter inngikk Russland og Kina
en avtale om å føre russisk gass til det kinesiske
markedet for første gang. Avtalen er verdt 400
milliarder dollar og forplikter partene for 30 år. I
år var Xi Jinping æresgjest ved den russiske markeringen for avslutningen på den andre verdenskrig, en markering flere vestlige statsledere holdt
seg unna i protest mot Russlands annektering av
Krim-halvøya. Det er en markering som også betyr
mye for Kina, ettersom Japans invasjon av landet
fortsatt består både som nasjonalt traume og som
en del av kommunistpartiets opprinnelseshistorie
Kinas økonomiske vekst har også gitt landet internasjonal tyngde. Kinesiske investeringer
spenner fra arbeid på en dyptvannshavn utenfor
Island, til jernbaneutbygging i Pakistan, til utvidelser av Suez kanalen og investeringer i utbygging av nettilgang i Nigeria. Nylig kunngjorde
kinesiske myndigheter en intensjon om å bygge
et nytt infrastrukturfond for Asia, en potensiell utfordrer til de eksisterende amerikanske institusjonene. Russland har på sin side vakt internasjonal
oppstandelse med overtagelsen av Krim-halvøya
etterfulgt av en aggressiv retorikk og rekognose-

ringertokt langs NATOs grenser. Et tettere samarbeid mellom de to landene kan derfor tenkes å ha
stor betydning for det internasjonale samfunnet.
En viktig faktor for å forklare Russlands interesse i et samarbeid med Kina er muligheten
for å styrke sin posisjon relativt til europeiske
gassimportører. I dag går mesteparten av russisk
gasseksport til Europa. Når gassledninger først er
etablert er importør og eksportør gjensidig
avhengige av hverandre, om de ikke finner andre
kilder til henholdsvis gass og inntekter. Styrkeforholdet avgjøres av hvor avhengig den ene parten
er av hva den andre kan tilby. I det rådende klimaet ønsker både de europeiske landene og Russland
å styrke sin forhandlingsposisjon. Et alternativt
marked mot øst vil gjøre Russland betydelig mindre avhengig av eksport til Europa og vil også kunne være et pressmiddel mot de mest importavhengige landene. Et samarbeid med Kina bidrar også
til å bekrefte Russlands rolle som en viktig aktør i
internasjonal politikk.
Kina har langt fra like mye å tjene på et godt
forhold til Russland. Landet har et stort behov for
hydrokarboner, men Russland er bare en av flere gasseksportører i Sentral-Asia. I motsetning til
Russland ønsker ikke Kina å utfordre det amerikansk-dominerte internasjonale systemet. Tvert
i mot har Kina vært et av landene som har tjent
mest på det eksisterende regimet. Økonomisk
åpenhet har fasilitert Kinas økonomiske mirakel.
Det gjør det også mulig for landet å skaffe seg sårt
tiltrengte naturressurser til den store industrien,
samt fortsatt god tilgang på teknologisk kompetanse i en periode der landet gradvis må innstille seg på en mer bærekraftig, mangfoldig og for-

bruksrettet økonomi.
Kina tjener godt på svært mange av de internasjonale institusjonene, men vil sannsynligvis søke
å styrke sin egen posisjon i disse institusjonene i
tiden fremover. Det er forsiktige reformer som vil
tjene Kina best. Så lenge Russland ikke skaper for
mye uro, har de to landene en felles interesse av å
styrke de multipolare trekkene ved det internasjonale samfunnet. De deler også en motstand mot
de liberale trekkene ved det rådende regimet. At
Russland involverer seg i konflikter, som i Ukraina, minsker imidlertid Kinas utbytte av samarbeidet relativt til ulempen det er å få et anstrengt
forhold til viktige handelspartnere.
En av disse viktige handelspartnerne er USA.
Den mektigste nasjonen i verden, som også kommer til å være det i overskuelig fremtid. Et velfungerende forhold til USA er derfor en nødvendighet
for et land med store ambisjoner, om ikke annet
for å hindre USA i å stikke kjepper i hjulene for
disse ambisjonene, globalt og regionalt. Kinas forhold til USA er derfor langt viktigere enn forholdet
til Russland, som snarere er på vei nedover enn
oppover i det internasjonale systemet.
Det nye samarbeidet vil med andre ord kunne
ha konsekvenser for prisen Europa må betale for
gass i fremtiden, samt skape økt usikkerhet for de
landene som for øyeblikket er mest avhengig av
russisk tilførsel. På lang sikt er det imidlertid tvilsomt om samarbeidet mellom Russland og Kina
vil ha vidtrekkende konsekvenser. Til det er forholdet for ubalansert, og de to landene mangler
en felles plattform som kunne blitt brukt for å øke
den totale gjennomslagskraften.
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Multinasjonale selskapers virksomhet i fattige land er et tveegget sverd: på den ene side kan
det bidra til økonomisk vekst og
arbeidsplasser, på den annen side
kan det føre til miljøødeleggelser
og brudd på grunnleggende menneskerettigheter for lokalbefolkningen.
Menneskerettighetenes status
Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som det ofte blir slått i bordet med når en er
vitne til grove overgrep mot individer eller grupper
av mennesker. Begrepet oppsto mest sannsynlig i
tiden rundt den franske revolusjonen, hvor naturrettstankegangen etablerte at alle mennesker har
krav på visse grunnleggende rettigheter i kraft av å
være menneske. At «menneske» på den tiden betydde hvit, kristen mann har heldigvis utviklet seg
med tiden. Etter andre verdenskrig har samtlige
av verdens nasjoner ratifisert FNs konvensjoner
om Sosiale og Politiske rettigheter, samt konvensjonen om Økonomiske og Kulturelle rettigheter
med flere. Statene har med andre ord forpliktet
seg til å tilrettelegge for at disse rettighetene eksisterer for sine borgere, samtidig å ikke krenke
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rettighetene som er fastsatt i konvensjonen. Plikten omfatter også å sørge for at ikke andre krenker
disse rettighetene. Derfor må staten fastsette lover
og etablere et rettssystem som gjør at borgere kan
få hjelp dersom brudd på menneskerettighetene
forekommer.

ringsavtaler, stiller selskapene ofte
langt sterkere enn myndighetene i landet. Det er
ikke uvanlig at selskapets formue overskrider landets BNP flere titalls ganger. Selskapet har dermed stor økonomisk pondus og masser av kompetanse. Myndighetene stiller med fasilitetene, men
kan også sitte på verdifulle naturressurser, ofte
Selv om menneskerettighetene er vedtatt og inn- uten den nødvendige kompetansen for å kunne uttatt som nasjonale lover
nytte disse ressursene.
i de aller fleste land, er
Maktbalansen kan med
«Når både evnen og viljen til
realiteten slik at menandre ord være skjev
neskerettighetene ofte staten som opprinnelig skal være fra begynnelsen av, og
blir krenket. Når staten
der for å håndheve og garantere selskapet kan dermed
er en direkte bidragsytsikre seg gunstige avrettighetene til sine innbyggere
er til dette, for eksempel
talevilkår. Slike avtaleer ikke-eksisterende, hvem skal
ved forfølgning av etvilkår kan for eksempel
gjøre det da?»
niske minoriteter, kan
være at staten forplikter
det være enkelt å sette
seg til å ikke endre lovfingeren på hvordan endringer kan gjøres for å givningen på områder som gjelder næringsvirkhindre krenkelser. Når det er private aktører som somheten, for eksempel ved å ikke kunne skjerpe
foretar seg handlinger som krenker borgernes ret- kravene til miljø og sikkerhet.
tigheter, kan det dermimot stille seg vanskeligere.
En faktor er den ujevne maktbalansen som kan
Paradokser
oppstå mellom partene, en annen ting er i tilfeller
Om et multinasjonalt selskap ønsker å etablere hvor staten mangler vilje til å gjenopprette urett.
seg i et utviklingsland kan dette både bety stor Det skapes store problemer av korrupte tjenere
økonomisk vekst og etablering av arbeidsplasser, som får økonomisk utbytte på bekostning av bornoe som kan være helt avgjørende for landets vi- gerne. Det finnes en rekke skrekkeksempler hvor
dere fremtid. Når det skal forhandles om etable- myndigheter blant annet har bidratt med militært

Suverenitet
Løsninger
Selv om man prinsipielt kan se fordelene med sli- På tross av at det har vært få gjennombrudd i
ke løsninger, er det en rekke hindringer for at en rettssalen når det gjelder ansvarliggjøring av selslik ordning skal lykkes. For det første, så er det et skaper, har det skjedd betydelig mye internasjogrunnleggende prinsipp i det internasjonale sam- nalt. I 2005 fikk Harvard-professor John Ruggie
funnet at stater er suverene. Dette betyr at hva i oppdrag å skissere ut et rammeverk for mennessom skjer innenfor statens grenser, enten det er kerettigheter og selskaper. I 2011 ble «Guiding
et utslag av myndighetenes handlinger eller andre Principles on Buisness and Human Rights» enaktører, er den enkelte stats enerett å håndtere. Så stemmig vedtatt av FNs menneskerettighetskolenge statens handlinger ikke skader andre stater, mité. Disse prinsippene er ikke rettslig bindende,
altså så lenge de ikke krenker andre staters suve- men et bredt flertall av stater, herunder Norge, har
renitet, så skal staten få drive frem uten innblan- forpliktet seg til å implementere disse prinsippene
ding. Om dette prinsippet er det selvfølgelig mye i sin politikk fremover. Prinsippene baserer seg
å si, historien har vist gjentatte ganger at suvere- på tre hovedpilarer, statens ansvar for å beskytte
nitetsprinsippet ikke står spesielt sterkt i tilfeller menneskerettighetene, selskapets ansvar for å rehvor interesser til mektige land står i fare. Likevel spektere menneskerettighetene, og til slutt staten
er reglen om ikke-innblanding den klare hoved- og selskapets ansvar for at individer som er blitt
regelen i verdenssamfunnet. På tross av dette har utsatt for krenkelser skal ha adgang til et effekFN etablert viktige unntaksregler hvor hensynet tivt botemiddel, for eksempel erstatning eller anfor å gripe inn klart overskrider hensynet til sta- nen form for gjenoppretting av skaden. I hvilken
tens suverenitet, for ekgrad disse prinsippene
sempel ved folkemord
har fått gjennomslag i
«Dersom vi står overfor en situog forbrytelser mot
Norge er vanskelig å si,
asjon hvor både evnen og viljen
menneskeheten.
men en rekke tiltak er i
ferd med å bli etablert.
mangler hos staten krenkelsene
Brudd på menneskeretDen norske straffeloven
skjer, havner man i et rettslig
tighetene vurderes altså
åpner for at selskaper
tomrom som gir selskapene
ikke som en sterk nok
kan straffes, det er altspillerom.»
grunn for å gripe inn i
så ikke nødvendig at en
en annen stats suverene
enkeltperson må holdes
handlinger, som for eksempel hvis en stat tillater ansvarlig, men heller selskapet som organ. Videre
et multinasjonalt selskap å ødelegge drikkevannet stilles det strengere krav til hva store selskaper må
til en landsby. Det er gode grunner til å opprett- rapportere om i sine årsrapporter om menneskeholde tankegangen om sterk suverenitet, hvis ikke rettigheter og hva de gjør for å møte utfordringestår man i fare for å la stater med mange ressur- ne i sin daglige drift. Dette er positive tiltak som
ser gripe inn i situasjoner for å oppnå makt. For kan ha effekt. Faren er imidlertid at man ender
å kunne adressere problemet kan det imidlertid opp med en sminket versjon av virkeligheten når
være en mulighet å flytte fokuset fra byggeplassen selskapene skal presentere sitt samfunnsansvarstil styrerommet. Beslutningene som tas av selska- arbeid.
pets ledelse kan foregå langt fra der hvor handlingen får sitt direkte utslag. Å inngå en kontrakt som Land som Ecuador og Sør-Afrika har jobbet for
strider mot norsk straffelov kan selvfølgelig straf- å innføre en internasjonalt bindende traktat som
fes her i Norge, og her burde norsk påtalemyndig- skal regulere aktiviteten til multinasjonale selpersonell for å jage vekk lokalbefolkning som pro- het kunne gripe inn og etterforske om selskapet skaper. Dette forslaget har ikke fått tilslutning fra
testerer mot utbygginger i deres nærområder. Når har gjort noe straffbart.
Norge, EU, Japan og USA, som i stor grad er hjembåde evnen og viljen til staten som opprinnelig
statene til noen av de største selskapene. Derimot
skal være der for å håndheve og garantere rettig- Et eksempel på dette har vi fra 2005. Aker Kvær- stemte en rekke afrikanske land, India og Kina for
hetene til sine innbyggener, et norsk offsho- å begynne arbeidet mot en bindende traktat da
re er ikke-eksisterende,
reselskap, hadde et resolusjonen ble lagt frem i FNs menneskeretts«For å kunne adressere problehvem skal gjøre det da?
heleid
datterselskap råd i juni 2014. Norge med land som Argentina,
met kan det imidlertid være en
som opererte på Guan- Russland og Ghana fikk gjennom en resolusjon
I utgangspunktet kan mulighet å flytte fokuset fra byg- tánamo-basen.
Opp- om å bygge videre på «Guiding Principles», noe
man tenke seg at selskagavene selskapet bedrev de fikk sterk tilslutning for. Tilstanden i dag intergeplassen til styrerommet.»
pet som enten har utført
var ikke direkte knyttet nasjonalt er altså at majoriteten av vestlige land
eller medvirket til krentil driften av fangelei- ikke ønsker et rettslig bindende regelverk, heller
kelsene kunne stilles til rette for brudd på men- ren, men de hadde blant annet konstruert burene et sett med veiledende prinsipper, hvor statene
neskerettighetene. Dette er enklere sagt enn gjort. som de innsatte satt i, i tillegg hadde de i enkelte selv avgjør graden av krav til gjennomføring. Det
Selskapene er nemlig ikke direkte forpliktet under tilfeller bistått med spyling av burene for blod og store spørsmålet er vel om det er mulig å skape et
menneskerettighetene, i likhet med deg og meg er avføring. Aktivitetene på Guantánamo er noe som samfunnsansvarlig og
selskaper forpliktet kun til å føye seg etter gjelden- man for enhver pris vil unngå å bli assosiert ved, bærekraftig næringsliv i dagens forretningsklima.
de lover og regler. Dette betyr at selskapene ikke da fangene sitter uten lov og dom, under svært Har det kapitalistiske system skutt seg selv i foten
kan dømmes for brudd på menneskerettighetene kritikkverdige forhold hvor de angivelig har blitt når det eneste parameter for suksess kan måles
i internasjonale domstoler, som for eksempel den utsatt for tortur. Det er liten tvil om at disse hand- i kroner og øre? Er det i det hele tatt mulig å ha
Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Stras- lingene strider mot menneskerettighetene. Aker selskaper som tar samfunnsansvar og bidrar til
bourg. Her er det kun stater som kan saksøkes og Kværner ble anmeldt av Amnesty International økonomisk vekst? For at standpunktet til vestlige
felles for brudd på den Europeiske Menneskeret- sammen med Oslo-politiker Ivar Johansen. Sa- land mot en rettslig bindende traktat skal stå seg,
tighetskonvensjonen(EMK). Det er åpenbart at ken ble endelig henlagt av riksadvokaten i 2008, har de hvert fall betraktelig forbedringspotensial
selskaper står i en særstilling, både i hvilken grad hvor de konkluderte med at etter samtaler med når det gjelder ansvarliggjøring av sine selskapers
de kan påvirke samfunnet rundt seg og hva deres selskapet fremsto det lite sannsynlig at dattersel- virksomhet i utlandet.
avgjørelser kan ha av betydning for økonomisk ut- skapet hadde vært delaktig i straffbare handlinger.
vikling. Den eneste muligheten for å kunne stille Riksadvokaten mente videre at eierformen gjorde
selskapet til rette er at menneskerettighetene er det tvilsomt at Aker Kværner kunne straffes for
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datterselskapets aktiviteter, selv om datterselskapet var heleid av Aker Kværner. Siden dette har
ingen lignende saker nådd norske rettssaler. Dette
er en ny type juss som er ukjent terreng for norsk
påtalemyndighet. Samtidig er det en vanskelig
etterforskningssituasjon, særlig hvis handlingene har skjedd utenlands, og det kreves betydelige
ressurser for å undersøke om det har skjedd noe
straffbart.

Samfunnsviter´n

gjort til nasjonal lov slik at en kan dømmes i nasjonale domstoler. Dersom vi står overfor en situasjon hvor både evnen og viljen mangler hos staten
krenkelsene skjer, havner man i et rettslig tomrom
som gir selskapene spillerom. Dette problemet har
blitt stadig mer synlig de senere årene, og det har
derfor vært hevdet at landet hvor selskapet har sitt
hovedkontor bør ha et ansvar for å forfølge slike
saker i sitt eget rettssystem.
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Window Farmers
Food. You need it, you want it, everybody does. But not everybody cares to know what food products are
made of, where and how are they being produced and, ultimately, what do we eat. The problem of disconnection between the consumer and the product is undoubtedly most apparent in the food industry.
TEKST og FOTO: Natasza Bogacz

2 - 2015

Louis C. K. in his “If God Came Back” sketch creates a hypothetical modern dialog with God and humanity, discussing development and how people destroyed the world with the common use of jobs, money, and bacon. We were supposed to “eat the shit
on the floor”, says God. What if I live in the city, where the floor is just concrete, you’ll ask? Replace “floor” with “windowsill”
and your problem is solved.

Pawel Baszczak had just moved to a new collective in St. Hanshaugen. He saw the tomato jungle
on the kitchen windowsill and then he saw the mini-glasshouse on his roommate’s balcony. He
decided to try growing something, too. A paper cup to start with is as good as anything. All
roommates take care of the plants collectively.

There is however an ever growing movement
which tries to reintroduce that connection among
those who need it the most – the populations of
the cities. Thanks to urban farming movement,
mini-farms and gardens are taking over empty
squares, parks, roofs and backyards. People grow
vegetables, keep few chickens or have a bee house right in the middle of the city. But you don’t
need much to be a part of it. As long as you have
windows, there is hope.
Traceability from: window to: plate
Humans have replaced the food chain with the
food supply chain.The problem is that the latest
can be as vague as anything. Ingredient traceability is a complex and very expansive venture, and
despite advanced analytical testing it is virtually
impossible to uncover all the circumstances that
lead to, say, a Starbucks’ cup of cappuccino. Although nutrition labels help, this applies to every
highly processed food product made by a multinational company, which means a huge chunk of the
things we eat. Some people are not ok with that.
They want to know. What better way to know your
food than to grow it?
What truth does to you
Let us take the 2008 documentary “Food, Inc.” as
a starting point. The movie shows the hidden part
of the US food industry. Especially the meat industry practices revealed there shocked the audiences. Farmers being bullied by corporations like
Monsanto, costs being cut for the price of consumers’ health, not to mention the immense suffe-
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ring of the animals – all this may not be a pressing
matter for us living in Norway. However the latest
publications like “Sannheten på boret” by Niels
Christian Geelmuydens show that the demand for
transparency exists also here. Finding out the ugly
truth would make anyone seriously consider buying food from local producers. Or even, preferably,
farmers that you can meet in person. Maybe even
have lunch with. Organize play-dates for the kids
together? And in the end, inevitably, move into the
farmhouse next to theirs. In more realistic scenario though, you don’t have to jump all the way up
to permaculture level right away – although reading about it wouldn’t hurt. People could consider
taking a step forward, even though they live in the
city. I call those people window farmers.
Food trends, good trends
Perhaps “taking a step forward” isn’t the best way
to put it, since it isn’t necessarily how some window
farmers perceive their little hobby. Some are indeed members of an activist movement against
industrial farming and they did in fact discover
a vocation to resist unsustainable practices. But
having a tomato plant on your windowsill does not
have to be a political statement. In fact, the urban
farming movement spreads by means of the only
social mechanism that seems to work when it comes to spreading ideas – it is becoming cool. The
interesting part is this: just like the trend for living
off the grid, the farming trend is neither new nor
a niche. To think that all the work to document
devastating effect the industrial farming has on
both rural communities and the environment, all

the campaigning for smallholding, the UN recognizing their superiority in the long run, all this was
essentially for nothing – the thing that is going to
save the world is fad. Touché, Vanity Fair.
DIY living
Unless you study agriculture, you would probably
need to read something that isn’t a part of the curriculum, which can be a challenge. But watching
the plants grow and eventually, with a bit of luck,
eating a homegrown tomato or a paprika is one of
a kind experience that used to be a part of most of
peoples’ lives not that long ago. After all – or as
they say in Norway “to the seventh and last” – isn’t
farming the cradle of our civilization?

Anna Karlsson studies at Ås and volunteers for Spire, student organization for sustainability and
global justice. She is especially interested in food security and an expert on Norway’s soya import
policy that destroys Brazil’s natural resources. On her windowsills near Schouss Plass you will
find sprouting salads, lychee, kiwis, pumpkin, paprika, oranges and more

Regardless of why you do it, whether you have a
passion for things that grow or you want to have
something to talk about over dinner parties, the
bi-product of the process being reconnecting people with their food can have the potential of changing societies. For the better.

The student garden at Blindern campus is an option for a more outdoor type of both plants
and people. When your tomato plant is big enough, you can bring it here and then visit every
Thursday on a dugnad. Julia Natasza Gundersen (here tending the tiny curly-leaf kale) and her
redcurrant both enjoy the garden.
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forventninger

Samfunnsviter´n

Tyranniet av

og tjener stort politisk og økonomisk på helsismen. Kapitalismen og helsismen går «ånd i ånd»
ved at begge foretrekker at mennesker oppfatter
seg selv som en ener! Det andre er medikalisering, som er et sosiologisk begrep. Stadig flere av
menneskers problemer søkes forklart i biomedisinske individuelle årsaksforhold og behandles av
helsevesenet. Medikalisering kan videre knyttes
til den tiltagende markedsideologien som preger
samfunnet og helsevesenet, der legemiddelindustrien er den vesentlige aktør. Det gir oss utopiske
forventninger. Når alt skal være «perfekt» blir det
meste utenfor feil. Det kan vi jo se ved at sorg er på
vei til å bli en diagnose. En psykolog ved universitetet i Trondheim mener i tillegg at beskjedenhet
er alvorlig underdiagnostisert.

Hva kommer det av tror du, at vi vil for mye? –
Jo, jeg tenker at vi forføres inn i forventningstyranniet, forklarer Fugelli. – Jeg tror det handler
om tre punkter. Det første handler om konkurranseøkonomi. Vi dyrker profitt. Vi vil ha mer og det
effektivt. Dette presser oss inn i effektiviteten. Det
andre handler om masker, falsk skuespill rett og
slett. Vi må tørre å være ærlige og ikke drive med
skuespill. Livet er et blandet regnskap, det må vi
tåle å vise. Og til sist tror jeg vi bærer på mye frykt.
Og det er jo paradoksalt når vi lever i det tryggeste
sekundet i det tryggeste landet i verden. Men vi
har frykt for å feile i et samfunn som bare dyrker
vinnere.
Er det mulig å gjøre noe med dette? – Jeg tror at
endring er mulig, vi må finne ordene og sette de på
dagsorden. Ordene våre former virkeligheten, vi
må finne ord som skaper forandring. Vi må bryte
med flinkhetspresset. Og tenke på Frank Sinatra
som synger «Do it my way».

J

eg møter Per Fugelli en tidlig ettermiddag
ved Universitetet i Oslo. Han kommer mot
meg, hilser og sier; «har du sett de flotte tulipanene?». Solen skinner og vi setter oss ute ved
tulipanene med en kopp kaffe. Jeg har lenge vært
fasinert av Fugelli, både hans livssyn og evne til å
se det store i det små, og blir påminnet om gleden
av å se på fine blomster en varm vårdag.
Jeg har en stor interesse for språkteori. Både
hvordan språket kan skape mulighetsrom, men
samtidig hvordan det kan begrense menneskers
evner til å posisjonere seg og se for seg muligheter.
Språkteori har ulike tradisjoner og kan dras i ulike
retninger. Men med språkteori tenker jeg på språ-
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middel. Men jeg tror ikke på språket alene. Flere
deler av menneskelivet blir i dag mer sykeliggjort.
Det finnes spesielt to trekk som har bekymret
samfunnsmedisinen, som er mitt felt, i forhold
til dette. Før det første, helsisme: At mennesket
forføres. Helse blir den nye Gud. Vi dyrker den
perfekte kropp, perfekt
«Jeg tror at et godt liv krever
helse i den grad hvor
det blir sykelig. Helse
Jeg er nysgjerrig på
samliv med en del faenskap.»
blir mål og besettelse.
språk og diagnose.
Kroppen blir et temHvor stor kraft har
språket i forhold til enkeltmenneskers mulighet pel og den må bygges, renses og holdes hellig.
Og man kan spørre seg, hva skyldes det at vi gjør
for å posisjonere seg?
– Det er klart at språk er viktig. Om vi skal få til helse til Gud, risiko til djevel og sykdomsklær til
endringer er språket viktigste verktøy og virke- moteklær? Jo, Gud er død og kapitalismen lever
ket som konstruksjon av posisjoner for individer å
innta, roller kan man også kalle det. Dette er igjen
et produkt av sosiale prosesser. Språk og kultur vil
dermed høre sammen. Fugelli fasinerer med sin
måte å utfordre, skape og være kreativ med språket. Disse tankene tar jeg med inn i møtet med Per
Fugelli.

2 - 2015

– Jeg tror at et godt liv krever samliv med en del
faenskap. Godta livet som det er. Ved stadig å
skulle sykeliggjøre deler av menneskers personlighet, snevrer vi inn mulighetsrommet for å
være den man er med sine medfødte feilvarer. Vi
har alle våre medfødte feilvarer og det må skapes
aksept for dette. Også vil vi for mye. Mine kollegaer og bekjente som også er leger sier at stadig flere
legebesøk handler om at vi vil for mye. Alle kan
ikke være en ener!

Foto: Ole Kristian Losvik

Hvordan få til det? – Det krever først og fremst
en bark bestemmelse, sier Fugelli bestemt. – Vi
er ikke her for å fylle andres forventninger. Vær en lengsel etter motmæle til å være en ener. Folk
din egen målestokk. Jeg kommer til å tenke på en vil bli godtatt som medfødt feilvare. Vite at de er
salme som går slik: «å leve er å elske, det beste gode nok!
disjel får nå.» Altså din sjel, ikke andres! Deretter må vi gi faen i omgivelsens forventninger, bli Jeg takker Fugelli så mye for praten og kjenner at
hans mange budskap gjøre inntrykk. Jeg har lyst
ulydig rett og slett! Øv
til å vie litt mer plass
deg på å tåle å være glad
«Ved stadig å sykeliggjøre detil Fugelli sitt begrep,
i «the dark side» av livet
Fugelli
og i deg selv. Ikke skam
ler av menneskers personlighet, nok-punktet.
deg! «The dark side» er
snevrer vi inn mulighetsrommet forteller at det hele startet med at han Googlet
felles eie. Innse at livet
for å være den man er med sine
nok-punktet og fant ut
ville være fattigere uten.
medfødte feilvarer.»
at det ikke fantes, men
Hva er alternative?
forslag som dukket opp
Også trenger vi strategi
i flukten fra flinkhetspsykosen. Komme seg ut av var kokepunktet. Så langt i fra som du kommer
kontrollrommet. «Det som skjer, det skjer.» Og og strake motsetningen. Nok-punktet er et begrep
her tenker jeg på Max Weber sine tanker som ra- som muliggjøres ved at hver av oss må regulere
sjonalitetens jernbur. Vi har ikke makt over frem- oss etter balanse mellom krav og krefter. Vi må
tiden. Vi trenger ydmykhet når det kommer til å kjenne etter på om kravene vi opplever står i samsvar til de kreftene vi innehar.
erkjenne litenhet uten å trykke seg ned i jorda.
Jeg opplever at mye av det du sier treffer veldig
mange mennesker, hva tenker du om det? – Jo,
det er et godt spørsmål. Kommer til å tenke på to
fordrag jeg holdt i 2008 om nok - punktet. Nok punktet handler om det individuelle punktet hver
enkelt av oss har, som bare er vårt. Om å finne likevekt mellom krav og krefter. Foredraget holdt
jeg for studenter i Bergen og Trondheim gjennom
det norske studentsamfunnet. Og det kom 1000
stk begge plassene. Da tenkte jeg at det må finnes

Ansvaret for denne balansen ligger på individet.
I en tid hvor vi har mulighet for umiddelbar tilfredsstillelse av en del behov. Nok-punktet gjennom dets språklige kraft tilbyr en ny posisjon hvor
grensen er nådd og vi må bli kjent med alt vi ikke
trenger. Samtidig er Fugelli opptatt av at samfunnet skal bli rausere i sitt normalitetsbegrep. Et
kampskrift for det ufullkomne mennesket og det
rause samfunnet. Nok er godt nok og langt bedre
enn en ny diagnoseliste med plikt og for mye vilje

sykdommer.
Vi bør lete etter ordene som skaper det mulighetsrommet og samsvarer med der vi opplever at vi er.
Og i det Fugelli sier, gi mer faen, ta avstand til de
forventninger som tar oss bort i fra der vi opplever
at vi er. Finne roen i å være både en 2’er eller en
3’er og aller helst vite at vi er gode nok som vi er
uten å måle det opp i mot noe annet enn våre egne
tanker, ord og handlinger.

FAKTA
- Per Fugelli er norsk lege og professor i sosialmedisin ved Universitetet
i Oslo.
- Han er en kjent grunnet hans ivrige
deltakelser i samfunnsdebatter, hans
forfatterskap, samt flere innlegg hvor
han setter ting på dagsorden i media
- Fugelli har et langt yrkesliv bak seg
både som distriktslege, professor i
allmennmedisin og professor i sosialmedisin.

27

SAMFUNN

SAMFUNN

Samfunnsviter´n
2 - 2015

Yun Jeong / flickr creative commons

Pavle Lederer / flickr creative commons

Press, stress og utbrenthet
Det å føle press og stress i hverdagen er ikke unormalt. Det er når
du ikke klarer å leve som før fordi du føler at du ikke er i nærheten
av å være bra nok eller strekke til,
at det har gått over til å bli et problem.
TEKST: Helene Evensen Bakke
Jeg føler meg kvalt. Jeg får ikke puste. Å kjempe
seg ut av sengen er et nytt mareritt hver eneste
dag. Appetitten er borte, jeg blir kvalm bare
av tanken på mat. Jeg vet hva som står for tur.
Badet, speilet. Speilet, GUD som jeg gruer meg.
Speilbildet er min verste fiende, og jeg anstrenger meg hardt for å ikke begynne å gråte, men
det hjelper aldri. For hvor har det blitt av smilet?
Hvor har jeg blitt av?Halsen strammer seg, luften i rommet forsvinner, man er omringet av forventninger. Forventninger fra alle kanter, men
mest fra en selv. Forventninger som har fått meg
til å presse meg selv til det ytterste (Jente, 21).
Langt ifra alle opplever utbrenthet på den måten,
og gradene av hvorvidt man vil benytte akkurat
dette begrepet varierer. Mennesker som ikke har
opplevd å være utbrent har følgelig andre oppfatninger enn de som har vært eller er utbrent.
Medietekstenes fremstilling blir derfor vesentlig
for deres assosiasjoner og emosjoner i møte med
begrepet. De siste årene har utbrenthet fått en stadig større plass i menneskers dagligtale og det er
et velkjent begrep å støte på i mediene. Allikevel
kan det være vanskelig å forstå den fulle betydnin-
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gen av utbrenthet da begrepet innebærer en rekke
ulike faktorer. I følge Norsk Helseinformatikk er
utbrenthet en tilstand med en rekke symptomer
deriblant tiltaksløshet, utmattelse, følelsen av å
ikke strekke til og fysiske problemer som anspente
muskler, hjertebank og hodepine. Videre påpeker
de at utbrenthet ikke har en klar definisjon, og
at det derfor er vanskelig å si hvor vanlig tilstanden er. Utbrenthet er ikke er en diagnose, men
en «normal reaksjon på stress». Slik folkeligjør
Norsk Helseinformatikk på mange måter tilstanden, og deres beskrivelse kan være med på å forme
menneskers oppfatning av hva utbrenthet er. Har
utbrenthet endret seg i måten det fremstilles på,
og kan det speile en endring i samfunnet vi lever
i generelt?

dithen at ordet ikke har fått fullstendig innpass i
språket enda. Dessuten skriver journalisten «få en
følelse av utbrenthet,» noe som kan tolkes som at
utbrenthet slett ikke blir sett på som alvorlig, men
noe mer udefinerbart og ikke minst svært
personlig.

Utvikling og endring
Felles for ordbruken er at det på 80- og 90-tallet
nærmest utelukkende handlet om å bli utbrent
på bakgrunn av overanstrengelse på jobb. Andre
faktorer ble sjeldent trukket inn som medvirkende årsak. Når vi bikker over i neste årtusen skjer
det en gradvis endring. Fokuset er ikke lenger utelukkende på karriere og arbeid utenfor hjemmet.
Det handler også om kombinasjonen med andre
gjøremål og omsorgsoppgaver som kan være utslagsgivende for å bli utbrent. I artikkelen «Hva
Følelse eller sykdom?
Følelsen av å ikke strekke til og overanstrengelse er det med oss kvinner?» fra 2014, står det i en
i hverdagen er noe de fleste har kjent på kroppen beskrivelse av at kvinner i større grad blir utbrent
i løpet av livet. Hos noen overskygger imidler- enn men at: «Gapet er økende, til tross for at
kvinners belastninger
tid disse følelsene for
«Det å slenge ut at man føler seg tilsynelatende ikke har
resten av hverdagens
begivenheter og setter
utbrent kan i noen sammenhen- økt hverken i arbeidslibegrensninger. Det å
ger fremstå som at det sidestilles vet eller når det gjelder
omsorgsoppgaver». Når
slenge ut at man føler
med å være sliten»
det ikke er mengden
seg utbrent kan i noen
oppgaver som har økt,
sammenhenger fremstå
som at det sidestilles med å være sliten. Ved å stu- er det grunn til å anta at samfunnets ideologi har
dere avisartikler oppgjennom årene kommer det noe å gjøre med presset som mange kvinner føfrem at utbrenthet vipper på kanten av å fremstil- ler som gjør at mange sliter seg ut og blir utbrent.
les som en følelse eller mer eller mindre å beskri- Kravene kan virke større og mer uoverkommelige
ves som en sykdom. Aftenposten var den første enn tidligere. I artikkelen beskrives utbrenthet,
avisen i Norge som inkluderte ordet utbrenthet, sammen med fysiske og psykiske plager, som
og det i 1985. Året etter er ordet tilført anførsel- «den høyeste prisen å betale.» Slik ligger det imstegn i den første artikkelen noe som kan tolkes plisitt at utbrenthet er alvorlig og ikke noe enhver

blir uten videre.

har hatt en kraftig økning i antall artikler, mens nye sammensetninger, forstår vi at utbrenthet er
«tilfredshet» er redusert med så mye som 75 %. et begrep som gradvis har fått innpass i det norEn annen utvikling er at avisene i større grad enn Utbrenthet på den andre siden er femdoblet i pe- ske språket. Det kan være samfunnets utvikling og
tidligere også inkluderer unge i sine artikler an- rioden 2004-2007 i forhold til 1984-1987. Økende den rådene ideologien som har krevet det. Hvorgående utbrenthet. Det er ikke utelukkende godt valgfrihet og fokus på seg selv og selvrealisering er dan det skal brukes strides det imidlertid om.
voksne som har arbeidet i mange år, men
ikke nødvendigvis bare
unge i starten av sine tenår. Fra 1986 til 2014 har positivt. Dette kan vi
«Det å brenne for noe er positivt, Press og stress
det vært en tredobling i publiserte artikler som koble opp mot fokuset
For å bli utbrent må du
men blir man utbrent har det
inkluderer både «ung» og «utbrenthet» i avisene om å prestere på jobb.
brenne for noe. Det å
gått for langt»
Aftenposten, Dagbladet og VG. Willy-Tore Mørch, Nafstad beskriver ordet
brenne for noe er posiprofessor i barn og unges psykiske helse, peker på utbrenthet som spesielt,
tivt, men blir man utpress fra minst tre hold: foreldre, venner og arena- og det faktum at vi behøver et slikt ord i tillegg til brent har det gått for langt. Kunsten må være å
er som skole og idrettslag. Dessuten har ikke so- blant annet depresjon, stress og det å være utslitt ikke skru opp temperaturen til det ytterste. Medisiale medier lettet på trykket. Snarere tvert imot.
kan indikere at individualismens bakside nå trer ene kan være med på å opprettholde en ideologi
frem i form av blant annet utbrenthet. Denne ide- som inkluderer sterk individualisme og tanken
Betydningen av utbrent varierer
ologien ekskluderer de svake, og alt ansvar legges om at vi alle er vår egen lykkes smed. Det er lett å
I 1986 ble utbrenthet brukt i anførselstegn, og det på individet alene. Ordtaket «Vi er alle vår egen legge et stort press på seg selv om vi får en følelse
var en følelse og ikke
lykkes smed» passer av at alle er supermennesker. Den rådende ideoloen tilstand. I dag ser vi
godt inn her. Valgfrihe- gien i samfunnet skinner gjerne igjennom i mange
«Økende valgfrihet og fokus på
imidlertid at det i størseg selv og selvrealisering er ikke ten øker, presset øker og avisartikler, men uten at hverken avsender eller
re grad er fokus på at
i siste instans; utbrent- mottaker nødvendigvis reflekterer noe særlig over
nødvendigvis bare positivt»
utbrenthet ikke skal bahet blant befolkningen det. Det at samfunnet behøver et ord som utbrentgatelliseres. Allerede i
øker.
het tilsier at mange føler et sterkt prestasjonspress
1986 ble det beskrevet i en avisartikkel i Aftenposog det faktum at begrepet brukes på ulike måter
ten at det ikke bare skal arbeid til for å bli utbrent, En annen tolkning kan imidlertid være at press og tyder på at det fortsatt råder usikkerhet rundt det.
men «knallhardt» arbeid. Begrepet har så visst utfallet som dette kan føre med deg også tidligere Til tross for at utbrenthet er et negativt ladet ord
blitt mer akseptert, til tross for ulik bruk, men har vært et problem i samfunnet, men at vi først vil alltid ulike mennesker ha ulike opplevelser
det er fremdeles variasjon i alvorlighetsgraden på midten av 80-tallet satte et nytt ord på fenome- knytte til det, og forskjellige omtaler av utbrenthet
som ligger som et teppe over artiklene. Utbrent- net. I følge professor i sosialpsykologi Rolv Mikkel har festet seg. Å smyge seg unna dette Presset med
het likestilles både da og nå i ulike kontekster med Blakar er det imidlertid alltid årsaker til at nye ord stor P kan være vanskelig, men viktig å forsøke på
ord som depresjon og sykdom. I en analyse som dukker opp. Utbrenthet er ikke nødvendigvis et for alle slik at det ikke dominerer i hverdagen.
ble gjort av blant andre professor Hilde Nafstad i helt nytt fenomen, men det har sannsynligvis ut- «Folkesykdom» må ikke bli den nye assosiasjonen
2005 ble ideologiske endringer i samfunnet over viklet seg i takt med en ideologisk endring som in- som kobles til utbrenthet.
tid analysert. Her kommer de inn på ord som kluderer at individualismen har fått et fremrykk,
kan knyttes til individualisme som «jeg/meg» og og kanskje ifølge Nafstad har nådd en topp. Gjen«valgfrihet.» Det er interessant at disse ordene nom bruken av ordet i medietekstene, blant annet

29

MENINGER

Om sunnhet og sånt

SKRIVE FOR OSS?
Samfunnsviter’n er på jakt etter nye skribenter.
INFOMØTE

Foto:Ryan McGuire

I

Noen valg vi gjør er vanskeligere enn andre, og når det gjelder helse, trening og
kosthold virker det som om det råder full forvirring. Hvorfor er det så vanskelig å
ta stilling til å bli «sunnere»?
TEKST: Ane Sund Sjøvold

dagens samfunn er trening og kosthold blitt en del av en prestasjonskultur. Det holder ikke lenger å være en aktiv mosjonist som tar seg et par
løpeturer i uka. Mosjonisten er nå blitt en som prøver å bli den beste versjonen av seg selv, som deltar i Ironman, Oslo Maraton og fitnesskonkurranser, som har en veltrent, muskuløs kropp, og som klarer å sjonglere den
aktive og sunne livsstilen samtidig som man har familie, jobb og studier –
en salig blanding av det moderne kroppshysteriet, prestasjonsjaget og Erik
Bertrand Larssen.

for å skape en endring.
I pose og sekk
Etter en treårig utdannelse i fysisk aktivitet og ernæring fra Norges Helsehøyskole, har jeg fortsatt ikke knekt koden til verken trening eller kosthold,
eller til det å «bli sunnere». Tvert i mot. Jeg har gått fra å ha et rigid og nøye
planlagt trening-og kostholdsprogram til å ta det på gefylen. Men noe av
det viktigste jeg har lært fra utdannelsen, er at man kan få i pose og sekk.
Det handler om å gjøre det som er godt for seg selv.

Rikets tilstand
Som en kontrast til supermosjonistens framvekst, er vi fortsatt på jakt etÅ bli sunnere er definert ut i fra enkeltpersonen. Noen liker å gå turer mens
ter lette løsninger. På ukentlig basis publiserer landets aviser artikler som
andre elsker styrketrening og intervaller. Noen nøyer seg med en grønn
lover bedre prestasjon, fettprosent, muskelmasse og kropp på kortest mujuice i ny og ne mens andre spanderer et kakestykke på seg selv i helgelig tid. Rett før sommersesongen starter, uttaler
ne. Hva er sunnest av disse eksemplene? Det
treningseksperter seg om hvordan man skal få
finnes faktisk ikke noe fasitsvar. Selv små valg
«Å være sunn handler ikke om å
fastere og strammere kropp på 5 uker, og hvori hverdagen kan være definert som «sunt».
presse inn så mange treningsøkter
dan forbedre kostholdet slik at man kan gå ned i
Så, hvordan kan du ta stilling til å bli nettopp,
som mulig i uka eller å leve på torsk, «sunnere»?
vekt uten å løfte en finger. Bare velg sunnere alkylling og brokkoli. Noe som er sunt
ternativer og tren mer, sier ekspertene. Når avisene og media gir oss oppskriften på den flotte, for en person, trenger ikke være sunt Helsen din bør ha førsteprioritering. Ikke la
sunne helårskroppen på sølvfat, i form av trening
det handle om kropp og utseende, selv om det
for en annen.»
og kostholdtips, hvorfor velger vi ikke dette? Løshandler om kropp, men prøv å se «sunt» i en
ningen står jo der svart på hvitt.
større sammenheng enn kun trening og kosthold. All hverdagsaktivitet er sunt for deg, enten det er en gåtur, å gå av
Sunt trenger ikke være sunt
bussen et stopp før du skal eller å ta trappen istedenfor heisen. Spis mat
I juni fortalte Høyrepolitiker Sveinung Stensland til VG at han hadde klart å
som gir deg næring, vitaminer og mineraler, men unngå sunnhetstyrannita av 22 kilo på tre måneder. I sin uttalelse mente Stensland at overvektige
et. Om du virkelig har lyst på kake en dag, så spis kake. Om du ikke liker
mangler vilje til å gå ned i vekt og at de må ta ansvar for egen fedme. De må
grønnkål, så trenger du heller ikke spise grønnkål. Det viktigste er at det
bare, rett og slett, skjerpe seg. Stensland er en person som har tatt saken i
fungerer for deg.
egne hender, noe som er beundringsverdig, men selve uttalelsen hans om
overvekt og fedme er uheldig – likevel har han et viktig poeng. Det handler
Alt med måte
om prioriteringer. For vet du hva du egentlig prioriterer? Hva trener du og
Å ta sunnere valg handler om mye mer enn bare trening og kosthold. Ja,
spiser du for? Velger du å trene for kroppen, «noens ideal» eller for helsa?
det krever at du prioriterer og gjør endringer, men satt i et større perspektiv bør valgene om kropp og helse være motivert av at du har og får et godt
Det handler ikke nødvendigvis om å skjerpe seg, som Stensland vil ha det
liv. Det høres holistisk og flytende ut, men livet skal ikke baseres på antall
til, men å bli bevisst på de valgene man tar. Å være sunn handler ikke om å
treningstimer eller kaloriinntak. Livet handler også om glede og nytelse.
presse inn så mange treningsøkter som mulig i uka eller å leve på torsk, kylPrioriter og velg sunnhet basert på deg selv som enkeltindivid og ikke hva
ling og brokkoli. Noe som er sunt for en person, trenger ikke være sunt for
andre forventer. Prøv å finn dine egne løsninger for å bli sunnere, men husk
en annen. Vår samfunnsdefinisjon av hva som er sunt trenger å bli utfordret
at du faktisk kan «have your cake and eat it too».
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Interessert i å skrive for oss? 19. august kl 17 holder vi infomøte for alle
som har lyst til å vite mer om Samfunnsviter’n. Det finner sted i auditorium 5 på Eilert Sundts hus. Vi oppfordrer alle til å komme, enten du har
skriveerfaring eller ikke. På møtet vil du få informasjon om hvordan vi
opererer, hva du må bidra med for å skrive for oss, samt hvilke aktiviteter vi planlegger utover høsten. Du kan også ta en titt på noen av våre
tidligere utgaver, og ellers få svar på alt du lurer på.
Hvis du allerede nå vet at du ønsker å bli en del av Samfunnsviter’n, så
send inn en søknad til redaktor@samfunnsvitern.no så vil vi ta kontakt
for en uforpliktende prat.

ALLMØTE

Etter infomøtet holder vi allmøte for alle gamle og nye skribenter. Her
gjennomgås årsberetning, regnskap og eventuelle vedtektsendringer.
Allmøtet velger også ny ansvarlig redaktør, assisterende redaktør og
økonomiansvarlig. Alle er velkomne til å delta.
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Lov til å betale

TEKST: Emilie Teige Skrattegård

TEKST: Martin Norbeck Ellevold

- En øvelse i automatskrift

det selv. Jeg mente aldri å dra dit, men bare endte
der, som en varulv som mot sin vilje trekkes mot
månen, og blir spiss og jævlig i møtet med den.
Litt sånn var det, tenker jeg nå. Selv om jeg nok
ikke skulle vært erfaringen foruten, tross alt. Man
vokser da på slikt.
Søsknene mine er 16 år, og det får jeg panikk av.
Mest fordi jeg har et veldig tydelig bilde av meg
selv som 16-åring. Ønsket om å være annerledes,
ikke en av alle de underlige spiraltåkede hodene
jeg omgikk. De som hadde dugg på øyene og et
stort skille mellom den brune kjeven og den lyse
halsen. Det var særlig én, en neandertalepike,
som jeg fant glede i. Hun var den dummeste av de
dumme – helt ekstremt lite forfengelig – noe som
var deilig som et motstykke til de andre, men som
da hun var 8 og ble spurt om hva hun ville bli når
hun ble stor svarte “løve”. På omtrent samme tidspunkt kom også forelskelsen inn i livet. Jeg tror
jeg hadde vært forelsket kanskje åtte ganger på
ett år i mellom 9. og 10. klasse, men en bruddlinje
oppsto da jeg begynte på videregående. En følel-

se av at jeg var den ultimate isdronning, som ikke
kunne forelske meg i noen, og som kom til å være
ensom for alltid.
Jeg hadde en oppbevaringsboks på rommet, eller
mer et smykkeskrin, var det vel. I dette skrinet
kunne man løfte opp et rom hvor jeg holdt en Lucky Strike-pakke usynlig mellom blonder og rosa
og blå blomster i mykt stoff.

Den unge kvinnen fikler med lommeboka.
«Sånn, hvor mye ble det da?»
Hun ser på kassereren.
«Firehundreogseksten, hvis du ikke skal betale for
den der og?»
Han peker på babyen som ligger i setet på handlevogna foran henne.
«Nei, den har jeg ikke kjøpt her.»
Hun smiler. Han kremter.
«Har du med kvitteringa, eller?»
«Kvitteringa?»
Han nikker.
«Du tuller, ikke sant?»
«Du har ikke kvittering på den?»
Hun ser lenge på ham.
«Er det mulig å få lov til å betale her? Jeg har litt
dårlig tid, skjønner du.»
«Det er ikke det at jeg ikke stoler på deg, det er
bare en fast rutine vi har.»
Hun prøver å få blikkontakt med noen bak i køen,
mens hun peker på kassereren og snur håndflatene opp.
«Synes dere dette er morsomt?»
Babyen begynner å skrike. Noen hoster.
«Hvis du har glemt kvitteringa hjemme, så –»
«Nei, dette har jeg ikke tid til.»
Hun stikker lommeboka i veska, løfter opp den
skrikende babyen og begynner å marsjere mot utgangen. Etter kun fire-fem skritt griper noen skulderen hennes.
«Hei!»
Hun snur seg, det er kunden som sto bak henne i
køen. Han peker på babyen.
«Du må nesten betale for den der.»
«Det er ungen min, for helvete!»
«Hvordan skal jeg vite det?»
«Kan du slippe meg?»

ningskameraene her, jeg.»
Vekterne ser på hverandre, på kassereren. Den
største av dem ser på kunden, som endelig slipper
armen til den unge kvinnen. Den minste av dem
trekker på skuldrene, snur seg, går mot en dør og
forsvinner inn. I neste øyeblikk kommer en annen,
litt eldre kvinne inn i butikken. Hun ser spørrende
på kassereren. Han smiler til henne.
«Kan jeg hjelpe deg med noe?»
«Ja, hei,» foten hennes roter med en lapp noen
har kastet på gulvet,
«jeg var innom her en tur og handlet tidligere i
dag, og så bare lurte jeg på om... dere har ikke funnet en baby? Jeg lurer på om... ja, er det mulig at
jeg kanskje har greid å legge igjen den her?»
De i køen begynner å hviske, peke. Babyen har
blitt helt stille.
«Jeg har kvittering også, hvis det...»
Hun fisker en sammenkrøllet lapp opp fra lomma og rekker den til kassereren. Han retter den
ut, fører pekefingeren nedover den, stopper, slår
blikket opp.
«Nå var du heldig! Hvis du kan vente her litt?»
Kassereren forsvinner inn den samme døra som
vekteren. Like etter kommer begge to ut igjen.
Kassereren holder en baby til brystet, vekteren
nikker mot den unge kvinnen.
«Det er greit,» sier han.
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Resnais mesterverk som jeg mange ganger har
sagt at jeg godt vet hva er, og det gjør jeg jo også,
men jeg har ikke sett den så mange ganger som
jeg sier jeg har. Jeg så begynnelsen en gang uten
å se den ferdig, for vi ble for opptatte av rødvinen.
Og på samme måte så vi Matthew McConaughey
i True Detective, den om fuglekongen eller den
gule kongen eller hva det var. Den ble kaldt årets
serie og “kunst”, men da har man faen meg lave
standarder, lo vi. For vi krever høyere nivå. Og
sammen ser vi tusenvis av filmer og serier, eller
kanskje ikke tusenvis, men hundrevis, han så over
300 filmer bare i fjor, men jeg så bare et litt under
et hundretalls. Sci-fi eller grøssere om protesefabrikker eller andre filmer med lemmer som svever. Det er en stund siden jeg begynte å bry meg
om film. Det var nok først i Lillehammer det ble
ekte, der oksygenet var friskere, på en måte, men
likevel mer kvelende. Der kveldene var isblå og
bakken i konstant hålkeføre, og jeg glei meg gjennom dagene. Tryna og tørket snør, ikke bare figurativt, men faktisk. Det høres kanskje morsomt ut,
det kan jeg godt forstå, men jeg synes ikke egentlig

Samfunnsviter´n

Hiroshima, mon amour

Hun prøver å rive seg løs, men han bare strammer
grepet. Babyen skriker enda høyere. De i køen sier
ikke noe, kassereren sier noe inn i callingen. Et
halvt minutt senere dukker to vektere opp. Kassereren sier noen ord til dem, peker på kvinnen. En
av dem ser på henne.
«Hei. Får jeg se kvittering?»
Hun ser på alle fire samtidig — kassereren, vekterne, kunden — og sier så rolig hun klarer:
«Nå synes jeg noen skal gå og ta en titt på overvåk-

Foto: Randen Pederson-Flickr

Foto: Flickr
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Jeg følte meg presset
til samleie

TEKST: Ronja Perez Møystad

ILLUSTRASJON: Christine Arctander

2 - 2015

Magen min er anspent, merker at jeg er sulten
men alt for stressa til å spise. Er jeg i ferd med å
spy? I blant går trykket litt opp og så ned igjen.
Hver gang det skjer skvetter jeg litt. Holder meg
foran munnen, pinlig berørt. Nikker kontrollert og
avslappet til tilskuerne for å symbolisere at det går
fint. Jeg er rolig nå.
Er jeg gravid? Umulig. Det kan jeg umulig være.
I hele dag har jeg gått med denne ubehagelige følelsen. Derfor var jeg sykmeldt fra jobb og bestilte
akutt legetime. – Ja, det er noe inni magen din,
forklarte legen. – Hva da? En baby? – Ja, på en
måte. Men mer en symbolsk baby.
Jeg sitter på trikken med en jævlig følelse.
Det var for noen dager siden vi hadde vårt første
samleie. – Jeg er litt nervøs. Jeg betrygget deg.
Strøk deg over håret. – Vi kan fortsatt vente, sa
jeg. Vi trenger ikke ligge sammen i kveld. – Hvorfor ikke? Du har jo lyst, har du ikke? Jo, jeg hadde
lyst. Nå lå du tross alt naken i sengen min. Du prøvde deg. Hva annet skulle jeg gjøre. Om jeg nektet
ville det bare være en prinsippsak. Du smilte, jeg
smilte. – Hvorfor smiler du? Faen, hvorfor smiler
jeg? For å virke sympatisk? Jeg vet ikke.
Så hørte jeg aldri fra deg igjen? Sjekket mobilen
min. Ingenting. Hvor lenge skulle jeg ignorere
andre beundrere for din skyld. Jeg ville jo at du
skulle ta meg seriøst.
På mandag syklet jeg til skolen. Følte meg kul og
såret. Håpet at jeg ville se deg der og at du ville si
unnskyld for at du ikke tok kontakt. Men det gjorde du aldri.
Da jeg ankom skolen så jeg deg sitte ved trappene med tårer i øynene. Det sto tre blonde jenter
med tegnede øyenbryn og porselens hud og holdt
rundt deg. Jeg gikk opp trappene og klappet deg
på skulderen. – Går det bra eller? Du snudde deg
brått. Viste frem et peacetegn med fingrene og sa:
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– Halla. Så kastet du deg hikstende over de andre jentene. – Ditt jævla svin, skrek de etter meg.
Når solen traff ansiktet deres skimtet jeg et tykt
lag med pudder. – Hæ? En av dem var rasende.
Hun var skuffet og såret over å se hennes nære
venn lide. Derfor sprutet hun vannet fra flasken
sin i ansiktet mitt. Trykket gjentatte ganger hver
gang vannet stoppet. Jeg flyttet meg ikke. Dette
var sjokkerende og absurd sa jeg.
– Vi vil aldri ser deg igjen. Kom deg til helvetes
vekk herfra ditt jævla fitte tryne.
Den kommentaren traff meg ikke, jeg hadde sett
en vagina før og hun lignet overraskende mye mer
på en fitte enn det jeg gjorde.
Jeg forsøkte å strekke meg mot deg for å få kontakt. Men da begynte du å skjelve mens du trakk
deg bakover. Du var vettskremt, redd for ditt eget
liv. – Hva har jeg gjort? Svar meg? Du stirret med
redsel inn i øynene mine, som om jeg pekte et våpen mot deg. – Hva faen?? Det her er helt sykt
nørd, mumlet jeg.
Da jeg skulle hente bøkene mine før forelesningen
fant jeg en avskrekkende overraskelse. Noen hadde tagget rapist bitch på skapet mitt. Jeg prøvde
å ringe deg flere ganger for å spørre om hva som
hadde skjedd. Om det var din skyld at jeg ble daglig trakassert og fryst ut av samfunnet.
Når jeg gikk bak menn på gata ble de engstelige.
De stoppet opp, snudde seg mot meg opp til flere
ganger. Så på meg med angst i blikket. Gikk med
raske skritt i frykt for at jeg skulle ta dem igjen. I
flere tilfeller løp de da jeg svingte inn samme gate
som dem.
– Men jeg skal bare tilfeldigvis samme vei, ropte
jeg oppgitt. Av og til ville de bare krysse veien for å
komme seg lenger vekk. Jeg begynte å gå omveier
hjem fra byen så ingen skulle føle seg forfulgt.

Skrevet av deg, med tittelen «En uskyldig overgriper». I ingressen sto det: «jeg følte meg presset til
samleie. Det var ubehagelig og feil.»
«Vi hadde bare truffet hverandre i noen dager da
hun spurte om jeg ville sove hos henne. Jeg sa ja,
men bare fordi hun manipulerte meg til det.»
Jeg rev papiret i to. Angret umiddelbart. Skrek ut
i rommet, i sinne og frustrasjon. Kastet bamsen
som lå i sengen min ut av vinduet. Det her var jo
ikke riktig. Var jeg en overgriper? Hva hadde jeg
gjort for å fortjene dette horrible stemplet? Jeg
plukket papiret opp fra gulvet.
Videre sto det. «jeg merket at hun hadde lyst, og
jeg ville ikke skuffe henne så jeg lot det bare skje.
I senere tid ville denne hendelsen skape komplikasjoner i mitt sexliv. Jeg blir redd når kvinner
ser på meg, ute på nattklubb. Redd for at de skal
tvinge meg til å bli med dem hjem. En gang da jeg
fulgte en jente hjem, tok jeg frem peppersprayen
da hun prøvde å kysse meg. Jeg brukte den ikke,
men jeg vurderte det. Det er trist at det måtte bli
sånn, men jeg er i en periode i livet hvor jeg alltid
må være på vakt.»
Jeg orket ikke lese mer. Artikkelen var 12 sider
lang. 12 sider om traumer, selve akten og ditt ødelagte seksualliv.
På en fest spurte jeg deg hvordan du kunne ødelegge livet mitt. Ingen menn tørr å være alene med
meg lenger. Du sa at du opplevde situasjonen på
den måten og at jeg ikke måtte ta det så personlig.

Så fant jeg det. En lang artikkel i klassekampen.
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TEKST: Victor Isaksen FOTO: Astrid Storkås
de gå hjem, at hun mer enn noe ville bli med han
hjem, men hun burde virkelig, virkelig gå. Han ønsket så inderlig at hun skulle bli med inn, men han
følte at han ikke hadde noe makt over henne til å
overbevise. Han overlot alt i hennes hender. Han
gikk inn, lukket døra. Men låste ikke. Han stod og
så på døra. Hørte etter fotskritt. Etter en evighet
åpnet hun døra, og hun hadde det samme smilet
som da han så henne på nattklubben. Han viste
hvor hun kunne sette fra seg skoene, men kom på
igjen at hun ikke hadde på seg slikt. Hvorfor har
du ikke sko? lurte han på. Smilet hennes ble lurt
og øynene lokket, da hun sa at det eneste hun hadde på seg var kjolen og beltet. De dro hverandre
inn på soverommet. Hun la ham ned på senga.

Han rev kjolen av henne.
Han tok hendene rundt livet, og sakte førte han de
oppover. Han skulle til å ta tak bak ryggen hennes,
men hendene forsvant inn på hver sin side av ryggraden. Der hud og kjøtt skulle være, var det noe
oppsplintret og fuktig. Som innsiden av en råtten
trestubbe. Øynene hans stirret inn i hennes, der
han lå, med hendene sine langt inne i ryggen hennes. Han frøs fast, lungene stoppet. Smilet hennes
forsvant. Øynene hennes var triste, og hun ba om
tilgivelse.

ADOPSJON
Foreningen for omplassering av dyr redder årlig livet til
over 400 hunder og katter. Jeg tok turen for å se nærmere
på entusiasmen som driver stedet og hvilke fordeler som
finnes ved adopsjon av eldre hunder.

2 - 2015

Han så henne gjennom vinduet på utestedet. Lyset der inne var matt og blinkende, slik man kan
forvente fra nattklubber, men allikevel så han rett
igjennom folkemengden på henne. Han ble trollbundet fra første sekund. Han måtte inn her, men
vennene hans hadde hørt om et annet sted lenger nede i gata som de ville til. De var like sta alle
sammen, så de skilte veier her, og han gikk inn for
å finne henne. Hun satt bakerst ved veggen, alene.
Langt, krøllete, blondt hår, og en turkis kjole, med
et belte av lær. Hun studerte de dansende, nærmest i en transe. Da han kom nærmere så hun opp,
møtte øynene hans og smilte. Hei sa de. Den høye
musikken dundret gjennom både vegg og kropp,
så etter et par minutter med frustrert roping, som
kun ble mottatt som miming, ble hun oppgitt, tok
hånda hans, og ledet ham ut av lokalet. Han skulle
til å si navnet sitt igjen, men han hadde blitt så hes
at da de skulle snakke kom det bare host ut. Hun
lo, latteren hennes var så nydelig at folk som gikk
forbi stoppet opp for å høre. Hun introduserte seg
selv. Han fikk pusten tilbake, og gjorde det samme. Han spurte om hun ville bli med ham til der
vennene hans skulle, men hun ristet på hodet. Tok
fram to ølflasker, hysjet på ham, og sa de var lånt
fra bak baren. Bli med meg, hvisket hun lurt.

LIVREDDENDE
TEKST og FOTO: Elin Mykland

De gikk til en park, som ikke lå langt unna. De satte seg under et tre. Drakk og snakket. Hun var ikke
herifra, hadde nylig flyttet hit. Han spurte fra hvor
i Norge hun hadde vokst opp. Du har ikke hørt om
det, lovet hun. Han lot det ligge med det, det viktigste var ikke hvor hun var fra, det viktigste var
jo at hun var her. De drakk opp øllet. Uten mer å
drikke på merket de begge at stemningen var i ferd
med å synke.
Vent litt sa hun, og rasket seg på beina. Han skulle til å reise seg han og, men hun la en hånd på
skulderen hans, ba ham sitte. Så løp hun bort til
den nærmeste baren. Når hun løp så han at hun
ikke hadde på seg skotøy. Han satt og stusset over
dette, men glemte det raskt, da han så at hun gikk
bort til dørvakten. Hun stod der og snakket med
ham, la en hånd på skulderen hans, og hvisket
ham i øret, lo av vitsende til denne store gorillaen
av en mann. Han ble grufullt sjalu av å se dette. Så
gikk dørvakten inn, og kom ut igjen med fire flasker øl. Hun neide, og sprang tilbake igjen. Han satt
og måpte til henne. Hvordan i all verden gjorde du
det? Lurte han på. Hun lo igjen, latteren både varmet og ga frysninger. Mennesker er jo så
snille, var alt hun sa. Han åpnet en øl og tenkte for
seg selv at hun må ha møtt veldig spesielle mennesker i løpet av sitt liv.
De snakket ikke lenger. De satt og drakk under
treet, mens han holdt rundt skuldrene hennes. Av
og til så de på hverandre, og da fniste de som skolebarn. Når øllet forsvant hadde han mot nok til å
stjele et kyss. Hun tok flere i gjengjeld. Hva vil du
gjøre, spurte han ønskende. Jeg vil gifte meg, svarte hun spøkende. De lo begge to. Han reiste seg, og
dro henne med seg opp. Sammen begynte de å gå.
Når de kom til døren hans, stoppet hun. Bet seg i
leppen og lente seg så vidt bakover, som man kan
gjøre når man vurderer å løpe. Hun sa at hun bur-
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kø for å kunne gå på tur med hundene varmet dyrehjertet mitt enda mer.
– På en søndag er det mange innom for første
gang, og noen faste besøkende. På hverdagene kan
det være litt mer utfordrende. Hundene trenger
like mye tur og omsorg på dårlige regnværsdager,
sier Sindre. Per i dag er det ni faste ansatte på gården, med ulik bakgrunn. Selv er Sindre utdannet
jurist.

K

napt en times kjøring fra Oslo sentrum får jeg
øye på skiltet som viser veien opp til FOD-gården. Foreningen for omplassering av dyr har siden 1980 hjulpet mange dyr med å skaffe seg nye,
trygge og varige hjem. Som evig dyrevenn og hundefrelst fra fødselen av har jeg lenge vært spent på
dette besøket. Vil jeg møte mange triste skjebner
med tunge historier? Hvordan er hverdagen til
hundene som bor her?

stil, og det gir mye glede. Det er klart det er utfordrende og slitsomt med en jobb som innebærer så
mye ansvar, men det er absolutt verdt det. Hvor
mange hunder og katter er det her til vanlig?
Vi har vanligvis rundt 30 hunder og 30 katter her.
Det tallet holder seg ganske stabilt, men kan øke
noe rundt sommerferien fordi flere dumper dyr på
denne tiden av året. De som blir funnet kommer
ofte til oss. I fjor adopterte vi rundt 200 hunder,
og 200 katter.

Det første jeg hører er bjeffing, og jeg møter på
frivillige ute på luftetur med hunder. Både barne- Hva hadde skjedd hvis ingen hadde gjort den jobfamilier og ungdommer har tatt seg turen, og hun- ben dere gjør? – Mange flere friske hunder hadde
dene jeg hilser på virker overraskende tillitsfulle. blitt avlivet, og mange katter hadde gått ute.
Området er fylt med
store
inngjerdede
Låvebygningen
er
«Vil jeg møte mange triste skjebner
luftegårder med henhundenes
faste
tilmed tunge historier?»
holdsvis to hundehus
holdssted.
Første
i hver gård. På topetasje består av hunpen av det ene taket ligger en stor røver. Bedage- dekennelen, hundenes inneområde, hvor det er
lig og rolig er det så vidt han løfter blikket når jeg to sovesaler med flere bur. Dette er hundenes tilprøver meg frem som fotograf.
holdssted om nettene, eller når de bare skal ta seg
en ettermiddagslur. Her har de sine faste båser,
En livsstil å jobbe her
enten
Sindre Engen er styreleder på gården og har bodd alene eller flere som fungerer godt sammen. Jeg
her siden han var 9 år gammel. – Dette er en livs- får følelsen av å være i en stall her inne, med ulike
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båser og bilder klistret opp på dørene. Her inne
blir jeg introdusert for Tapper, kåret til Norges søteste hund av VG i 2014, og VG har nok ikke tatt
helt feil der altså!
Store hunder blir værende lenger
Sindre forteller at når man tar imot og omplasserer alle ulike raser innen hundefamilien er det et
naturlig utfall at noen hunder blir værende lenger
enn andre. Det er spesielt store hunder som trenger erfarne eiere, og hunder som ikke kommer
overens med barn utgjør en utfordring for mange.
For å forsikre seg om at hundens beste blir ivaretatt, blir ikke alle hundene avbildet og lagt ut på
nettsiden. Enkelte raser, spesielt hunder som kan
trenes opp til kamphunder, kan ofte tiltrekke seg
feil eiere. Derfor er det naturlig at rutinene rundt
adopsjon er strenge og følges opp.
For å være sikker på at hundene kommer til gode
og trygge hjem har de adopsjonssamtaler med alle
som vurderer å ta til seg en hund. Det er et krav at
den nye potensielle eieren er regelmessig innom
FOD-gården, og blir kjent med hunden slik at kjemien mellom hund og eier stemmer.

Hva er fordelene med å adoptere en voksen hund
Ulike skjebner
fremfor å kjøpe seg valp? – Det er klart man ikke
Men de får ikke bare inn hunder som har hatt er like bundet med en voksen hund. De har lært
det vondt i livet. Mange må gi fra seg hundene seg renslighet og lydighet, og krever ikke like mye
på grunn av skilsmisser, allergi i familien eller som en valp vil gjøre de første årene. Det er manandre hendelser som gjør det umulig å beholde ge hunder som trenger nye hjem, og det er viktig
kosebamsen. Mye omsorg og trygge omgivelser at dette er trygge og sikre omgivelser. Også er det
fra start gjorde at mange av hundene var kjærlige viktig å huske på at man ikke bare redder den hunog oppsøkende. Men
den man adopterer,
triste skjebner finnes
men også den neste
«Man redder ikke bare den hunden
det dessverre alltid,
som står i kø for å få
man adopterer, men også den neste
og de mottar mange
plass på FOD.
dyr fra mattilsynet og
som står i kø»
politiet som har blitt
For det er stor påtatt fra sine eiere.
gang hos FOD, og
Gården samarbeider også med Dyrebeskyttelsen i mange dyr må vente på plass.
enkelte saker, og da særlig i tilfeller der dyr dum- – Dessverre fører dette til at noen avliver hunden
pes.
sin mens de venter, sier Sindre.
Frivillige
For at et prosjekt som dette skal gå rundt økonomisk er man avhengig av at mange frivillige stiller
opp. Gården er åpen for alle hver dag fra 08.00 til
15.00 og 18.00 til 21.00. På ettermiddagen sover
hundene inne, og gården holder derfor stengt. Det
virker ikke som om det er mangel på mennesker
som ville hjelpe til på en søndag. At det nesten ble

Det er ingen tvil om at Sindre brenner for det han
gjør, og han har god hjelp. Mange frivillige bidrar
med å gå tur, gi hundene omsorg og kjærlighet.
– Vi er det eneste stedet av vårt slag i Norge som
tar til seg både hunder og katter i så stor skala.

ikke er umulig at jeg om noen år kommer til
å adoptere en ny bestevenn. Og sist, men ikke
minst: Du kan også bidra! Nå er det ikke alle som
kan ta til seg alt ansvaret en hund innebærer, men
det er alltid behov for flere frivillige i ukedagene.
Man kan også sende FOD til 2490 og slik gi 100,kroner til økonomisk støtte for medisiner, veterinærkostnader og mat til dyrene.
Litt vemodig må jeg ta turen hjemover igjen – heldigvis med en litt større tro på at det finnes gode
framtidsutsikter og håp for alle som har hatt en litt
for tøff start på livet.

Fakta
- Forening for omplassering
av dyr tar imot hunder og
katter som trenger nye hjem
- Stiftet i 1980
- Ligger syd i Klemetsrud,
under en times kjøretur fra
Oslo sentrum.
- www.fod.no

Alle monner drar
En fin og lærerik tur på FOD har vist meg at det

39

KULTUR

KULTUR

Samfunnsviter´n

Reolferd i
postmoderne
omgivelser

2 - 2015

Biblioteket er universitetets hjerte, sies det. Som nybakt student
kan det være overveldende å finne fram langs de drøye 84.000
hyllemeterne i Georg Sverdrups
hus, der ett av de 22 bibliotekene
tilknyttet Universitetet i Oslo holder til. Overbibliotekar på HumSam-biblioteket, Halvor Kongshavn, har tatt oss med på rundtur i
landets største fag- og forskningsbibliotek, Bibliotek for humaniora
og samfunnsfag.
TEKST: Lara Kristiansen
- Her står det omtrent 2,2 millioner bøker. Det
gjør Georg Sverdrups hus (GHS) til huset med
flest bøker samlet under ett tak i Norge. Her finnes både eldgammel skriftkultur, trykte bøker,
moderne elektroniske kilder og e-bøker, innleder
Halvor Kongshavn når vi møter ham ved runesteinene i bibliotekets flotte, marmorkledde foaje en
solfylt morgen på tampen av vårsemesteret.
HumSam-biblioteket er altså et såkalt hybridbibliotek. Også byggestilen er eklektisk, et kjennetegn
som gjerne forbindes med postmoderne arkitektur. Arkitekt Are Telje siterer både antikk byggekunst, klassisk monumentalitet, konstruktivisme
og skandinavisk design i bygget som er oppkalt etter universitetsbibliotekets første direktør, Georg
Sverdup (1770-1850).
Hvor kommer alle disse bøkene fra? Hvordan velger dere ut hva som skal bli en del av samlingen?
– Vi representerer jo et grensesnitt mellom alt det
som finnes der ute og det våre fageksperter velger
ut, i tillegg til ønsker og synspunkt fra studenter
og lærere her på Blindern. I motsetning til all den
ufiltrerte informasjonen en kan finne på Google,
er samlingen vår faglig fundert og springer ut av
behovene til studenter og forskere. Men Universitetsbiblioteket (UB) og HumSam-biblioteket er
mye mer enn et fysisk bibliotek. UB bruker i 2015
hele 85 % av sitt innkjøpsbudsjett til e-ressurser,
kun 15 % til bøker og tidsskrift i papir. Vi har med
andre ord omfattende samlinger med elektroniske
tidsskrift og andre e-ressurser, også i SV-fagene.
Hvordan har dere her på huset opplevd den økte
digitaliseringen de siste årene? Vi er jo først og
fremst opptatt av å tilby kvalitetssikret informasjon til studentene, de vitenskapelig ansatte og
folk flest som besøker oss – uavhengig av om den
er på papir eller tilgjengelig digitalt. Formatet
spiller altså egentlig ikke en så veldig stor rolle. En
mer interessant utvikling de siste årene er imidlertid at mens bachelor-studentene, de vitenska-
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Utsnitt fra en av de magiske papyrene. Foto: Universitetetsbiblioteket.

Kjell Torrisets 836 øyne hviler på studentene mens bjørketrærne i hagen foran biblioteket lyser gjennom glassfasaden. Foto: Kai Schlüter.

pelig ansatte, og «Herr og Fru Olsen» låner like
mye som før, så går lånene blant masterstudentene trygt nedover. En mulig teori er at master-avhandlingene er blitt både kortere og mindre akademiske etter kvalitetsreformen, som ble innført
studieåret 2003/04. Masterstudentene styres mer
av instituttene nå. De holdes mer i ørene, og beskjeden er «kom dere ut i arbeid fortest mulig».
Men det at mye er elektronisk tilgjengelig spiller
selvfølgelig også inn.

høsten 1999. Også i underetasjen, der den skjønnlitterære samlingen står, er ønsket å flytte de triste reolene og gjøre plass til bekvemme sofaer og
bokhyller langs veggene, der en kanskje kan finne
en ny bokskatt en ikke engang visste en ville lese.

Fra tresnitt i toppetasjen til DDR-aviser i
kjelleren
Vi fortsetter omvisningen i fjerde etasje, der samlingen for fjerne og døde språk står. Her kan en
blant annet finne kinesiske, arabiske og latinske
Bedre læringsmiljø
bøker. For de med manglende språkkunnskaper
- Målet er at biblioteket skal være et attraktivt er kanskje bøkene i den østasiatiske samlingen
bygg, som innbyder til lesing og læring, og som mest spennende, da det er mange fine tresnitt og
lokker studentene ut av hybelen eller cafeen på
andre illustrasjoner
løkka og opp til Blinå finne der. Mens vi
«Biblioteket er en kunnskapsbank,
dern. Jeg er overbebeveger oss gjennom
vist om at en lærer
klokskapen må du by på selv.»
de smale gangene
bedre her!
– Halvor Kongshavn
mellom reolene plukker Kongshavn opp
I skrivende stund
noen
feilplasserte
mottar rektor Ole Petter Ottersen en søknad om bøker fra hyllene i ny og ne. – Det blir til en sykstøtte til å oppgradere underetasjen og første eta- dom, smiler han. Som bibliotekar kan du ikke la
sje på GSH. Det kan blant annet bety omtrent 450 en feilplassert bok ligge og bare gå forbi.
flere leseplasser – i tillegg til de 800 plassene som
finnes på huset i dag. – Bøker og reoler skal bort, En trapp lengre ned står en rekke traller med bøker
lys og arbeidsplasser skal inn, sier Kongshavn.
som skal settes på plass igjen. Det er semesterslutt
Det skal bli flere farger, forskjellige møbler og flere stillerom. Et ønske er også å innføre et reserveringssystem for grupperommene, slik det er på
de fleste andre universiteter og høgskoler, men
som – til mange studenters frustrasjon – ikke har
vært mulig på GSH siden det åpnet for publikum

og returtid. – Trallene er et godt bilde på aktivitet, bemerker Kongshavn. Her har det blitt lest, og
siden bemanningen på biblioteket ikke retter seg
etter pågang, hoper bøkene seg opp rundt veilednings-desken i etasjen for humaniora. Vi går ned
en etasje til langs den karakteristiske knallrøde
veggen, som forbinder de ulike etasjene med hver-

andre. Her, i etasjen for samfunnsfag og historie er
det også kursrom der for eksempel nye studenter
blir kurset i å bruke bibliotekets ulike søkeverktøy
og andre databaser, som skal gjøre det lettere å
finne fram i informasjonsuniverset. Det er kanskje
også fra denne etasjen en har best utsikt mot de
836 maleriene som utgjør Kjell Torrisets veggutsmykning langs GSHs kortvegg ut mot Blindernveien. Det monumentale kunstverket strekker seg
over tre etasjer, på en 12x24 meter stor vegg! På
hvert av maleriene er det malt ett øye, som nok
blant annet henviser til den norrøne guden Odin,
som ofret sitt ene øye for kunnskapen.

å sveive på et hjul og strekker seg langs hele bibliotekbygningens lengde. Det sier litt om omfanget av tidsskriftsamlingen, hvis norske del er på
god vei til å bli digitalisert på nasjonalbiblioteket
i Mo i Rana. En annen raritet som kan oppdages i
kompaktmagasinet er gamle aviser, for eksempel
bunkevis med Neues Deutschland, en av de største dagsavisene i DDR, eller NSDAP sin partiavis
Völkischer Beobachter, for de som er interessert i
tysk historie.

Bokskatter og magiske papyruser
Jo lengre inn i magasinene vi kommer, desto eldre
blir bøkene virker det som. Vakre utsmykninger i
I underetasjen, forbi tidsskriftreolene med de siste gull kler de fargerike bokomslagene – de fleste av
20 årganger, kommer vi til den store skjønnlitte- dem i lær. Her er det noen virkelige skatter å finne.
rære samlingen med verk fra hele verden, på både Kongshavn trekker fram en bok: – Her er det noen
levende, utdøende og døde språk. Kongshavn for- som har bundet sammen en bok med rester av et
teller om en jente som hadde tatt bachelorgraden
håndskrevet
dokusin i Russland, og
ment. Det ligger altså
«Universitetsbiblioteket skal også
som ble så begeisskjulte tekster rundt
tret av den russiske
om kring, som gjør at
være et sted der ting kan skje!»
samlingen at hun
noen av bøkene her
– Halvor Kongshavn
rett som det var ville
får særlig stor bibliofil
flytte inn blant hylverdi.
lene med de kyrilliske bokryggene. Også Madagaskars utdanningsminister ble begeistret da hun De gamle bøkene i magasinet er ikke det eneste
var på besøk på GSH, og fant bøker på morsmålet. som gjør at biblioteket ligner et lite museum. I
mesaninen, et lite rom med glassvegger i fjerde
Heisen tar oss ned til kjelleretasjen, som stort sett etasje, er UBs papyrussamling oppbevart. Italienopptas av lukkede magasiner, og der de gamle ske Federico Aurora, som skriver en doktorgradskartotekhyllene står langs veggene. – Når du har avhandling om kasus i mykens gresk, forteller
brukt 30 år av ditt liv på å skrive og katalogisere oss på trøndersk om samlingen han bestyrer. Her
disse kartotekkortene, blir det vanskelig å kaste ligger i overkant av 2000 greske og egyptiske dode, sier Kongshavn. Nå står de her langs veggene kumenter, der noen er over 2000 år gamle. – De
og minner om tiden før Dewey-systemet overtok fleste av papyrusene ble funnet ved arkeologiske
systematiseringen av bøkene på huset.
utgravinger i Egypt, men mange ble også funnet
av bønder som lette etter en spesiell type gjødsel
Ellers finnes det en imponerende samling av tids- i søppelhaugene utenfor de antikke byene. Etter å
skrifter fra minst 1940 til i dag her nede. Reolene ha skjønt papyrusenes verdi, begynte bøndene å
går på skinner, kan beveges fram og tilbake ved leite også etter papyruser, sier Aurora.

Her forteller alt fra fragmenter av Homers «Odysseen», over kristne eller medisinske tekster, til
skatte- og ekteskapspapirer om antikkens verden og hverdagsliv. En del av samlingen, som ble
startet i 1910 av papyrologen Samson Eitrem, er
også de såkalte magiske papyrusene. Her har for
eksempel en 2,5 meter lang bokrull med magiske
trylleformularer for forskjellige anledninger blitt
dechiffrert. En av oppskriftene har for eksempel
overskriften agōgē (tiltrekningsoppskrift), og beskriver hva en må gjøre for å binde til seg partneren en ønsker å tiltrekke seg erotisk, bare for å
nevne noe.
Et sted der ting kan skje
Men her dreier det seg ikke bare om bøker – i
snever forstand. Universitetsbiblioteket skal også
være et sted der ting kan skje, som Kongshavn understreker.
- Forrige uke hadde vi lanseringen av en ny bok
om selvskading her. Både forfatterne Kristin Ribe,
som selv har 13 års erfaring med selvskading, og
psykiater Lars Mehlum var til stede. Det ble et flott
og rørende arrangement, og det var spesielt fint
å se når noen av de forbipasserende ble stående
igjen og høre på. Det er særlig unge kvinner som
sliter med selvskading, og kanskje boklanseringen
var spesielt verdifull for noen av disse tilhørerne.
Biblioteket skal altså også være en scene der ting
kan settes lys på, diskuteres og vises frem. I første
etasje er det da også gjort plass til mindre utstillinger om alt fra japansk populærkultur til dikteren Dante. Og ved lunsjtider hver fredag fylles
bibliotekets foaje opp med musikk i alle sjangre
når Lunsj med kultur arrangeres. Hva som står på
agendaen i høst kan en lett finne ut ved å ta seg en
tur på Georg Sverdrups hus, eller virtuelt på Universitetsbibliotekets nettsider, der det for øvrig er
mye annen nyttig informasjon å finne – både for
nye og gamle studenter.
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Frå Tin Pan Alley til Tidal
Når strømmetenestene no er i ferd
med å bli dominerande for musikkavspeling er det ikkje første
gong lyttevanane våre endrar musikken vi lyttar på.

å laga musikk til artistar, musikalar og andre. Alt
vart skrive ned på notar, og trykt opp som notehefte. Platespelar og plater var eit luksusgode folk
flest ikkje hadde råd til. Men fleire hadde råd til
et notehefte, og dei som var musikalske kunne på
den måten spele favorittlåtane dei hadde høyrt på
radio eller revy heime. Desse notehefta vart også
nytta av byens jazzmusikarar då dei kom saman
TEKST: Vetle Westlie
for å jamme på røykfylte klubbar i dei seine nattetimane etter at kveldens spelejobb var unnaMarxistisk musikkhistorie
Om ein går 100 år attende i tid ser ein at musik- gjort! Det var denne jamminga som resulterte i
ken, særs populærmusikken, har hatt ei nærast overgangen frå den tradisjonelle jazzen til den
revolusjonerande utvikling. Mykje av dette har moderne jazzen. Pionerar innan denne utviklinga
kome som eit resultat av musikalsk utprøving og som Charlie Parker, Dizzy Gillespie og Thelonius
Monk blir av mange
møte mellom men«Inga notehefte, inga jamming. Inga rekna som dei første
neske som saman har
legendene innan ein
skapt nye idear. Likejamming, inga bebop.»
av dei første modervel er det ikkje noko
ne jazzsjangrane, betvil om at også mubop.
Inga
notehefte,
inga
jamming.
Inga jamming,
sikkteknologien har gjort revolusjonerande framinga
bebop.
Inga
bebop,
inga
«Scrapple
from the
steg. Når ein først er inne på revolusjon, kan det
vera passande å trekkje inn gamle Karl Marx. Han Apple», «Round about midnight» eller «A night
var i si tid ein talsmann for såkalla historisk mate- in Tunisia».
rialisme, som inneber at ein vektlegg økonomiske
forhold, framfor idear, som den viktigaste drivkrafta i samfunnsutviklinga. Ein del av denne teorien er teknologisk determinisme: Teknologiske
nyvinningar formar samfunnet. Dette er, i likskap
med dei fleste av teoriane til Marx, som krydder
på maten: Passelege mengder gjer at smaken blir
rikare, og kan opne opp horisonten for nye syn.
Kva med å krydre populærmusikkhistoria med litt
historisk materialisme?
Dei viktige notehefta
Et sted å byrje er i populærmusikkens barndom
og bydelen Tin Pan Alley i New York på 1920-tallet. Der jobba datidas A-lag av komponistar med
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dei første ungdomsidola som Elvis Presley og The
Beatles. Låtane som gjorde dei til verdsstjerner,
fekk jentene til å grine, gutane til velte bilar i gatene og etablere «ungdom» som eit uttrykk mellom
barndom og vaksen vart gjeven ut på 45-plater.

Kunstnarisk og teknisk nyskaping
Etter kvart byrja fleire av dei første rockebanda å
gje ut plater på 33 rpm-format. Artistane ga
då ut heile album, ikkje berre singlar. Dette opna
opp for dei låtane som ikkje var hits, og som var
meir utfordrande og eksperimenterande. Til dømes byrja britiske band på slutten av 1960-talet
å spesialisere seg på låtar over 5 minutt med element frå klassisk musikk. Desse banda er i dag
kjende som dei første progrock-banda. Ikkje berre
eksperimenterte desse banda med format, men
også med lyd- og teknologieffektar. Det mest kjende dømet på dette er Pink Floyds konseptalbum
«Dark Side Of The Moon». Eit konseptalbum er
ikkje berre ei samling enkeltlåtar, men eit album
som utgjer ein heilskap, som eit klassisk verk. Omtrent på same tid gjorde Led Zeppelin suksess med
å spele inn plater med djupare riller enn andre.
Ungdomsopprør
Djupare riller gjev høgare lyd, noko som gjorde
Jazz frå 40-talet vart i stor grad spelt inn på 78 ro- at ei Zeppelin-plate uansett vart høgare, hardaunds per minute (rpm) grammofonplater, såkalla re, kraftigare og feitare enn alle andre samtidige.
«steinkaker». Ved overgangen til 45 rpm vart det Pink Floyd og Zeppelin er berre to døme på at
enklare for små uavteknisk og musikalsk
«Teknisk og musikalsk nyskaping
hengige plateselskap
nyskaping kan gå
å gje ut musikk, plahand i hand som del
kan gå hand i hand som del av suktene vart billegare og
av suksessforklarinsessforklaringa til kjende artistar.»
hit-singelen vart artiga til kjende artistar.
stanes kjennemerke
og merkevare. Denne merkevara vart ein viktig del Heimegjort er velgjort
av den spirande ungdomskulturen på 1950-talet. Parallelt med LP-plata kom kassetten. For første
Ein viktig, om ikkje avgjerande del av ungdom- gong fekk ein no tilgang til innspelt musikk medan
skulturen var den nye sjangeren rock and roll og ein var i rørsle gjennom ein mobil musikkavspel-

«Video Killed The Radiostar»
Ein ting er å høyre på musikk, men korleis høyre
om ny musikk når dei fleste husstandar har ein eller inga TV, og lenge før internett? Radio. I Noreg,
og fleire andre land, nytta ein såkalla langbølgje
for å få inn europeiske radiostasjonar som spelte musikk for ungdom. Den teknikken foreldra
hadde nytta til å få inn nyhende frå London under
krigen, nytta no ungdom til å høyre på siste nytt
frå Radio Luxembourg og andre popkanalar. Etter kvart som fleire husstandar fekk TV og 1970
gikk over til 80-tall, vart dette «radiomonopolet» TIN PAN ALLEY: Gata med alle låtskriverane. Foto: Ben Sutherland/Wikimedia commons
radikalt utfordra av ein TV-kanal ved namn MTV.
MTV står for Music Television og vart ein kjem- de for når og korleis musikk blir gjeven ut. Dette kjem han sjølv frå ein sjanger som det er vanskeleg
pesuksess for TV-mediet som den viktigaste for- opnar store moglegheiter for kulturell utforsking å sjå for seg utan ein digital musikkindustri.
midlaren av musikk. Sentralt stod eit nytt musikk- for forbrukarar og artistar, men fører også til utformat: musikkvideo. No heldt det ikkje lenger for fordringar når det gjeld opphavsrett, betaling og Teknologien og framtida Eit av dei mest kjende
artistar å gje ut god
kreditering for dei sitata frå Marx’ teknologiske determinisme er
musikk, ein måtte
som lev av å laga mu- «Håndmøllen frembringer et samfunn av føydal«På mange måtar har dette endra
også ta seg bra ut
sikk. Paradokset er at herrer, dampmøllen et samfunn av industrielle kamaktforholdet i musikkdistribusjopå video. Om ikkje
mange av desse arti- pitalister». Notehefta bringa fram moderne jazz,
utsjåande til artistastane er eit produkt av LP-en bringa fram ungdomsopprøret, MP3-fornen, frå produsent til konsument.»
ne hadde vore viktig
den same utviklinga, i matet bringa fram fildelinga, strømmetenestene
før, så vart det det
og med at ei rekkje bringar fram...
no. Det at A-ha nådde førsteplass på billboardlis- sjangrar som elektronika, house, drum and bass,
ta med låta «Take on me» i 1985 skuldast delvis hiphop m.m. er utenkjelege utan digitaliseringa
at dei hadde ein nyskapande og bra musikkvideo. av musikkproduksjon, -lagring, -innspeling og avFor andre artistar blei musikkvideoformatet «Vi- speling. Då Jay-Z lanserte Tidal for å tilby betre
deo Killed The Radiostar»-skjebnen.
kvalitet til lyttaren og betre betaling til artisten,
Ein annan trend frå MTV var Unplugged-serien.
Her stile kjende artistar opp og spelte låtane sine
live, akustisk og utan effektar. Etter fleire år med
dominans av synthesizerar og effekttungt lydbilete vart om artistane stilte opp og korleis det låt av
mange rekna som ein syretest på om dei var skikkelig musikarar, eller berre one-hit-wonders, konstruert av plateselskapa.

BIRD AND DIZ: også kjend som Charlie Parker og Dizzt Gillespie. Foto: Jason Hickey/Flickr.com

Den stille digitale revolusjonen
Samstundes med Unplugged kom CD-en. Dette
markerer kanskje den viktigaste nyvinninga sidan
dei første grammofonplatene kom. No gjekk innspeling, lagring og avspeling av musikk frå å vera
mekanisk til å bli digital. Lagringskapasiteten på
ein Compact Disc (CD) var opphavleg rekna til
å vera på ein time. Men sjefen for Sony, som var
ein stor fan av Beethoven, meinte at Beethovens
9. symfoni måtte få plass på ein CD. Dermed vart
standard lagringskapasitet på CD 650 megabyte
eller cirka 74 minutter, nok til Beethovens 9.
Ein del av digitaliseringa er MP3-formatet, som
gjer at lydfiler er små nok til å overføre høgkvalitetsmusikk til internett og bli lagra på ei CD-plate. iPod, YouTube, CD-ar og ikkje minst dagens
strømmetenester baserer seg alle på MP3 eller
andre digitaliserte format. Som lyttar har dette
gjort at ein har ein overflod av musikk tilgjengeleg
nærast overalt kor ein er. Ein treng ikkje lenger å
kjøpe heile album, men kan vera selektiv i forhold
til kva for songar ein skaffar seg. Eldre utgjevingar
har vorte like lett tilgjengelig som nye. På mange
måtar har dette endra maktforholdet i musikkdistribusjonen, frå produsent til konsument. Det
er ikkje lenger plateselskapa som sett dagsorden,
men forbrukarens behov som i stor grad er føran-
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ELVIS PRESLEY: på 45-plate. Foto: Mr. Littlehand/Flickr.com

Samfunnsviter´n

ar. Vel så viktig var opptaksmoglegheitene dette
opna for. Ein kvar kunne gjera enkle opptak til
eige privat bruk. Ein kunne ta opp seg sjølve eller
andre innspelingar. Samstundes vart reggaeplater
gjeven ut med ei B-side som berre inneheldt playback (ikkje vokal). Desse moglegheitene til å bruke delar av forskjellige innspelingar, både andre
sine og eigne, reknast som føresetnaden for hiphop og dance-/housemusikk. Utgangspunktet var
såkalla samples frå andre som ein satt saman til et
eige produkt og, i hiphopens tilfelle, rappa over.
Til dømes inneheldt ein av dei første hiphop-låtane, «Planet rock» av Africa Bambaata, samples frå
jamaicansk reggae og tyske Kraftwerk.
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