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Velkommen til en ny utgave av Samfunnsviter’n - denne gangen med temaet opphav.
Ordet kan tolkes på mange måter og har
flere forskjellige assosiasjoner, men i disse
tider er det kanskje passende å vie en ekstra tanke til vårt eget opphav her i Norge.
Vi har det jo tross alt ganske OK her oppe.
For ikke lenge siden kunne også mange
syrere prise seg lykkelige over sitt opphav.
Middelklassen var stor, det var få analfabeter, gjennomsnittlig levealder var på vei
opp, høyere utdanning var på vei til å bli
vanlig. Var du en flue på veggen på et syrisk
universitet, ville du nok sett mange likheter
til oss her på Universitetet i Oslo. De aller
fleste hadde det ganske godt. Men bare siden borgergrigen brøt ut i 2011 har over
200.000 syrere blitt drept. Over 6 millioner
er på flukt, enten i sitt eget land, i nabolandene eller andre land i Europa. En bitteliten
andel av dem er tilogmed på vei hit til oss.
Enkelte vil stenge dem ute. Hvem tror de at
de er, som søker seg hit for å starte et nytt
liv? Dette er jo vårt land. Det er vi som er
født her som har retten til å nyte av godene. Vi har da tross alt betalt skatt i alle år.
Men det kunne like gjerne vært deg og meg
som var på flukt gjennom Europa. Vi er heldige som er født inn i et velfungerende og
rikt land, som har hatt det relativt fredelig
i mange år. Når man ser på det store bildet er dette dog kun tilfeldig. Så hvem er vi
til å stenge dem ute når de trenger oss som
mest? Det er ikke alltid lett, men nå er det
på tide å virkelig prøve å se verden fra deres
øyne. For hva er vel en landegrense når vi
alle er mennesker?

TEMA

OPPHAV

Så tenk gjerne litt ekstra på ditt eget
og andres opphav mens du leser denne
utgaven av Samfunnsviter’n. For vi har hatt
sinnsyk flaks.

TEKST: Thomas Øverland

ILLUSTRASJON: Elise Ruud Gordeladze

O

rdet opphav sitt opphav stammar frå det
norrøne hefja upp og er starten, byrjinga eller utgangspunktet for at noko utviklar seg.Om
ein begynnar på noko og ikkje fullførar, kan ein
enda opp med lua i handa. Og det er ikkje berre, berre å stå att på perrongen når trikken har
gått og ein skal lata som om ein ikkje sprang
mot døra. Då er det bere å væra hen som sit
inne og kikkar på dei som spring. Schadenfreude som det heite på fint. Og tyskarar, dei er
som folk flest. Nokon har ei meir imponerande stamtavle enn andre, så lenge det ikkje er
hundedagane går det greitt, for då vert dei ville.
Då me var yngre måtte me spørje opphavet om

lov når me skulle ut å gjere ville ting for fyrste
gong, og kanskje leggja grunnlaget for viktige
kranglar når me kom heim for seint. Då kunne ein få følelsen at det var eit hav mellom oss
og våre gendonorar. Og nettopp havet, det gav
forfedrane våre uante mogligheiter til å komma
seg opp og vidare. For vikingane vart det vegen til siger og rikdom, for emigrantane ein veg
til eit nytt og håpefullt kontinent. Som oftast er
det foreldre våre med deira eigen herkomst og
kultur som formar våre utgangspunkt til livet.
Så, kanskje er ikkje alle val så viktige så lenge
ein kjenner si herkomst og ein drar den vegen
ein sjølv vil. For, nokre gonger så utviklar eit frø
seg til ei potet. Og poteta, den kan brukast til alt.

OPPHAV
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å være

den man er
Hvordan er det å leve i land hvor legningen din fortrenges av innbyggerne, og du føler at det ikke er mulig å være deg selv fullt
ut? Vi har tatt en prat med den positive masterstudenten Fahd.
TEKST: Helene Bakke

FOTO: Ane Larsen
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På bakeriet Parken i Forskningsparken en torsdag formiddag møter jeg Fahd i lunsjpausen hans.
Han smiler bredt og rekker meg hånden, før vi setter oss til rette.

rangert Maldivene til et av de verste være homofil i. Jeg spør Fahd om dette er noe han har kjent
på.

kommer til å se på meg som sønnen sin lenger om
jeg forteller dem det. Det ellers så lystige smilet
har famlet litt.

– Det er veldig ille for homofile på Maldivene. Det – Faren min er ikke så tradisjonell som moren
er en av grunnene til at jeg ikke har kommet ut til min, men jeg vet ikke om noen av de ville tatt det
foreldrene mine enda. Jeg har sagt det til veldig pent. Jeg har fortalt det til broren min, da. Nå smifå mennesker faktisk. Sier jeg det til en så sprer ler han igjen, og tvinner på en krøllete hårlokk.
det seg raskt. Man risikerer å bli sendt bort om
man står frem som homofil. Det er ikke akkurat – Det var et stort steg, og veldig fint. Han er en
fengsel... Fahd drar på det, –men det er ille. Jeg «open minded» fyr og brydde seg ikke noe om det.
vet om en som sto frem og ble forsøkt drept med Han kom og besøkte oss da vi bodde i Malaysia og
kniv. Det gikk heldigvis bra med han. Det litt ulikt de gikk veldig godt overens.
– Jeg liker ikke å være i et land for lenge. Det pas- i Maldivene og Malaysia i forhold til homofili . I
Han snakker varmt om
set å flytte på seg nå. Det var ikke planen å studere Malaysia er det også ulovbegge to, og det er tydelig
her, men jeg trives godt!
lig, og homofile blir for«Jeg kunne ikke være meg selv at familien og kjæresten
søkt «omgjort»til heterofullt ut i Maldivene.»
betyr veldig mye for ham.
Har det vært en stor omveltning å flytte til Nor- file. Det finnes camper
ge?
som foreldre kan sende
barna sine på om de for eksempel føler sønnen er Du har jo ikke bodd så lenge i Norge enda, men
Fahd smiler og ler litt.
for feminin. Det er veldig ille. Fahd blir stille en hvordan opplever du det er å være homofil her?
liten stund.
– Jeg har fått inntrykk av at folk er veldig åpne
– Ja, veldig. Først var jeg deprimert og følte meg
ensom. Det er ingen faddergruppe på masterni- – Barna får nok følelsen av at det er noe veldig galt her. Jeg er glad i å dra ut på byen, og her kan man
vå, og det er litt dumt. En annen internasjonal med dem. I Maldivene derimot, later de rett og mikse både heterofile og homofile. Det er ikke livsstudent spurte imidlertid for litt siden på en Fa- slett som om homofili ikke eksisterer. De fortren- viktig med separate klubber og det liker jeg. Det
virker som om folk ikke bryr seg. Da jeg bodde i
cebookgruppe om noen
ger det.
Malaysia måtte jeg passe på å ikke kysse kjæresten
ville møtes, og nå har vi «Man risikerer å bli sendt bort
blitt en liten gjeng. En anVet du om noen som har min, men plutselig så glemte vi det bort. Det kan
om man står frem som
nen ting at her i Norge er
blitt rammet av homofili- være litt skummelt i forhold til homofober som
homofil. »
kan slå deg ned. Jeg har ikke lagt merke til slike
første gang jeg virkelig har
forbudet?
tilstander i Norge.
følt at jeg må være aktiv og
trene. Her gjør folk noe hele tiden. Jeg har kjøpt – Ja, svarer Fahd raskt før han fortsetter;
Hva vil du trekke fram som mer positivt i Maldiutstyr, men har ikke fått brukt det enda på grunn
av været. Det er også en stor omveltning forresten! – I Malaysia kan man si at det er tre hovedgrupper vene enn her i Norge?
Man må planlegge alt på grunn av dette været. Det av mennesker: Det er indere, kinesere og malaysimed at nordmenn er kjent for å være så sjenerte og ere. Alle malaysiere er muslimske, og man blir rett – Det er veldig lett å ta en pause fra hverdagen om
kalde har jeg ikke opplevd. Hvis man har gått seg og slett født inn i en religion full av regler, og man man trenger det. Det er bare å ta en ferje ut til en
bort og spør om veien så er det garantert at man har ikke mulighet til å endre religion selv om man øy og bli der hele dagen. Du trenger ikke planlegge
får god hjelp!
ikke er enig i reglene. Det var noen transseksuelle dagen til punkt og prikke, forklarer Fahd.
som planla et bryllup for et heterofilt par i MalayHvordan var det å vokse opp i Maldivene?
sia, og det endte med at politiet stormet bryllupet Hvor ser du deg selv om ti år?
og tok med seg det trans« Malaysia måtte jeg passe på – Det er vanskelig å si i
–Jeg bodde i hovedstaden Malè. Det er veldig lite seksuelle paret. De ble
og med at planene mine
og trangt der og man føler man bor oppå hver- banket, hodet ble barbert,
å ikke kysse kjæresten min,
for fremtiden er ganske
andre. Dessuten kan man kjenne på det at man er og de ble kledd nakne.
men plutselig glemte vi det
fleksible. Dette kan henge
del av en svær familie man kanskje ikke vil være Deretter tok de bilder som
bort. »
sammen med at jeg er en
en del av hele tiden. Da jeg ble 20 følte jeg at jeg ble lagt ut på nettet. Det et
impulsiv person. Kanskje
måtte ut og flyttet til Malaysia for å studere kom- helt forferdelig og ydmyjeg leder et kreativt medieselskap eller kanskje
munikasjon og medieadministrasjon. Jeg kunne kende, sier Fahd alvorlig og rister på hodet.
jeg bare gjør freelance. Eller så er jeg lærer innen
ikke være meg selv fullt ut i Maldivene.
Tror du at du kommer til å komme ut til foreldre- grafisk design i en hjelpeorganisasjon for hørselshemmede barn. Det jeg vet er at er at jeg kommer
Maldivene er et muslimsk land og det er ulovlig å ne dine en gang?
være homofil. Dette forbudet har eksistert siden –Æææ, utbryter han og smiler skjevt før han fort- til å gjøre noe jeg elsker på et sted jeg trives, avslutter Fahd med et smittende smil.
1880-tallet, og ifølge Oslokommiteen er vanlig setter;
straff for homofili deportasjon, fengsling, pisking, husarrest og i verste fall døden. Dette til – Jeg vet de er stolte av meg nå og det vil jeg at
tross for at dødsstraff er ulovlig. Amnesty har de skal fortsette å være. Jeg er redd for at de ikke
Fahd er 27 år og vokste opp på Maldivene, før han
flyttet til Malaysia. Der studerte han og jobbet i 7
år, og det var også her han møtte sin norske partner. I Malaysia var paret godt etablert med fulltidsjobber og hus, men da kjæresten flyttet tilbake
til Norge, bestemte Fahd seg for å bli med. Han
trengte uansett en forandring.
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Forskjellen mellom e
Noen er kriminelle, noen homofile. Noen er siviløkonomer og andre muslimer. Spørsmålet
om vi ble født slik eller om vi er blitt slik har lenge blitt iherdig debattert. Et kanskje like interessant spørsmål er likevel om vårt synspunkt på saken påvirker hvordan vi er.
TEKST og ILLUSTRASJON: Karoline Kaldheim

D

et kan være deilig å skylde latskap og «Er jeg født slik? ...»
nederlag på dårlige gener, og minst like til- Det er ikke så enkelt å finne ut av i hvor stor grad
fredsstillende å ta æren for hard jobbing og vi bli påvirket av gener. Da man for alvor begynte
smart læring om man lykkes med noe. Sannheten å undersøke gener, ble utrolig nok de første forer at noen av forskjellene i egenskaper og trekk hos søkene gjort med erteplanter. Siden den gang har
oss mennesker faktisk kan krediteres gener, mens metodene utviklet seg, og spesielt interessant er
andre skyldes oppvekst og miljø.En egenskap er li- kanskje undersøkelsen av tvillinger. Tvilling-stukevel ikke rendyrket resultat av en av delene, men dier har vist utrolige eksempler på hvor like eneget samspill hvor gener og miljø interagerer og på- gede tvillinger som har vokst opp uten kjennskap
virker i større eller mindre
til hverandre kan være.
grad. Forskere har lenge
«At mange har tro på uttryk- Universitetet i Minnesostort sett vært enige om
ta fant et tvillingpar hvor
dette samspillet, og selv ket ‘som far som sønn’, er med begge mennene het Jim,
andre ord ikke
om de fleste vanlige døhadde giftet seg med kvindelige støtter dette synet, bunnet i overkreative oppfinn- ner som het Linda, skilt
finnes det også noen som
seg – og giftet seg på nytt
somheter.»
har et mer svart-hvitt syn
med kvinner som begge
på spørsmålet om opphav.
het Betty. Begge mennene
Noen nekter for at gener spiller noen som helst hadde bitt negler, feriert på samme strand i Florolle, mens andre sier at gener er det eneste som rida, hadde samme type jobb, i tillegg til utallige
betyr noe. Andre igjen heller litt mer mot en av si- flere likheter i livsvalg og personlighet. Tvillingene
dene. Men er det virkelig slik at en av dem er mye hadde likevel blitt oppdratt svært ulikt, og adopviktigere enn den andre? Og kan gener eller miljø tivforeldrene deres var forskjellige på viktige ombestemme hvem som blir vinnere i livet og hvem råder.
som blir tapere?
Hadde dette vært eneste eksemplet på slike tvil-

8

linger, kunne det blitt avskrevet som en ren tilfeldighet. Mange andre tvillingpar har derimot vist
en enorm mengde likheter, mye mer enn «vanlige
søsken» og det som kan tilskrives tilfeldig sammentreff. Å si at dette er det ultimate bevis for arv
og gener kan være å dra det litt langt, men det er
i det minste en sterk indikasjon på geners eksistens og påvirkning. At mange har tro på uttrykket «som far som sønn», er med andre ord ikke
bunnet i overkreative oppfinnsomheter. Vi kan
likevel ikke alltid legge skylden på genene heller,
for hvordan skal vi da forklare forskjellene mellom eneggede tvillinger? Vi har også ennå til gode
å se bevis på et vinner-gen som predikerer suksess
og berømmelse, eller et taper-gen som sørger for
konstante nederlag og motstand.
«... har jeg blitt slik? ...»
Den amerikanske psykologen John B. Watson er
kanskje mest av alt kjent for å si:
– Gi meg ett dusin sunne, velskapte barn, og min
egen verden å oppfostre dem i, og jeg kan garantere at jeg helt tilfeldig kan ta hvilken som helst av
dem, og trene ham opp til å bli hvilken som helst
type spesialist jeg velger – lege, advokat, kunstner,
handelsmann, og ja, til og med tigger og tyv, uten
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hensyn til hans talenter, tendenser, evner eller
rase.
Ifølge Watson kan man altså bli oppdratt til å
være vinnere eller tapere, uavhengig av gener eller
egenskaper. Fordi et slikt eksperiment i beste fall
byr på en smule etiske gråsoner, er det naturlig at
ingen så langt har tatt Watson på ordet. Det betyr
likevel ikke at vi bør gi opp alt som heter oppdragelse og læring. Undersøkelser av intelligens har
for eksempel vist at mennesker som er oppdratt
sammen, svært ofte har lik poengscore på IQ-tester. Dette gjelder til og med også om de ikke er biologiske søsken.
Eneggede tvillinger, som har 100% likt arvestoff,
er ofte kliss like utseendemessig, men etterhvert
som de blir eldre og opplever ulike hendelser i
livet vil personlighet og egenskaper være mindre
like enn om de hadde hatt lik oppvekst. Jim-tvillingene ville med andre ord om mulig kanskje vært
enda likere om de hadde fått vokse opp sammen.
Tvillinger som både har like gener, og har hatt
samme oppvekst, kan likevel ende opp svært forskjellig. En tvilling havner kanskje i fengsel for
narkotika og væpnet ran, mens den andre jobber i

Leger Uten Grenser og trener Gutter 9 i fotball på
fritiden. Finnes det derfor noe annet enn gener og
miljø som bestemmer hvorfor noen blir kriminelle mens andre redder verden? Hvorfor noen blir
tapere, og andre vinnere? En liten ubetydelig ting
som fri vilje kanskje?

ikke er mulig å oppføre seg noe annerledes, kan
påvirke hvordan man oppfører seg ved at man
flytter ansvaret over på noe annet enn seg selv.
Ansvaret for de dårlige vanene, men også ansvaret for de gode egenskapene. Det har faktisk blitt
vist at (idretts)vinnere ofte er svært flinke til å ta
ansvar, og er av den grunn også flinkere til å endre
«... eller har jeg valgt å være slik?»
dårlige vaner. Noen ganger vil vi derimot sannsynOm Jim-tvillingene hadde fått vokse opp sammen ligvis ha rett i at en bestemt ting er arvelig, eller
hadde de kanskje bevisst valgt ulike retninger. at vi har lært det av våre foreldre. Andre ganger
Hypotesen om at like gener og likt miljø gir like kan det være mer lønnsomt å droppe uskylden og
mennesker hadde dermed
rett og slett krype til korslått ut motsatt. Det å ta
« ... man flytter ansvaret over set. Hvem vi er, kan altansvaret for ting man har
så både ses på som hvor
på noe annet enn seg selv.»
sagt eller gjort – eller ikke
vi genetisk kommer fra,
gjort – er derimot ikke allhvor vi sosialt og kulturelt
tid like enkelt. Å avfeie de dårlige karakterene med kommer fra, eller rett og slett hvilke valg vi har tatt
et «det er jo bare sånn jeg er!», kan være mye mer tidligere i livet. Hvordan man balanserer disse kan
smertefritt enn å innrømme at man kunne drop- kanskje utgjøre om du blir en vinner eller taper.
pet den siste episoden på Netflix og lest litt mer.
Det siste pizzastykket var heller ikke nødvendig,
for man var jo egentlig ikke sulten, og trengte ikke
de ekstra kaloriene.
Det å være overbevist om at gener bestemmer alt
man gjør, eller at oppveksten har sørget for at det
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Fra Metallica til Taylor Swift
Kampen om opphavsretten

Foto: Christopher Tombres, flickr creative commons

I Bibelens syvende bud heter det: «Du skal ikke stjele». Ved brudd på
budet karakteriseres en, i følge Bibelen, som en synder. Så kan en med
det automatisk kalle nedlastning, kopiering og plagiering for en synd?
TEKST: Madeleine Viken
Hva er opphavsrett?
«Hvor mange av dere har stjålet fra Platekompaniet?» Ingen rekker hånden opp i været. «Hvor
mange har lastet ned musikk eller film fra Internett?» Samtlige rekker hånden opp i været. Slik
startet foreleseren min første forelesning på UiO.
Han ønsket med dette å trekke en parallell mellom ulovlig nedlastning og en professors verste
mareritt, nemlig plagiering. Eller som ungdomsskolelæreren min ville sagt, «ikke copy-paste fra
Wikipedia, please»!
I Norge er opphavsrett sikret gjennom åndsverkloven. Åndsverk regnes som alt vi skaper av produkter som det er en grunnleggende idé bak. Kravene for dette er at det må ha preg av noe originalt
og nytt. For en musiker, forfatter eller kunstner
kan opphavsretten sees på som en grunnleggende
og nødvendig rettighet som gir både en form for
kontroll og en inntekt. Likevel er det en kjensgjerning at det i dag er vanskelig å leve av kunsten.
Platebransjen har blant annet hatt det tøft de siste
årene med platesalg som bare har gått en vei- nedover. Enkelte artister har derfor gjort tiltak, som
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noen mener er drastiske og andre omtaler som
selvsagte og nødvendige for å ‹beskytte opphavsretten› til deres kunst.

det bare var pengegriske, kan man påstå at han
var med på å bane vei for artister som Taylor Swift
som trakk musikken sin fra Spotify i 2014. Hennes
begrunnelse var at Spotify undervurderte verdien
av hennes kunst. Paradokset her kan sies å være
at mange har sluttet å bruke gratis og ulovlig nedlastningstjenester for musikk og film etter at Spotify og tilsvarende tjenester kom på banen. Man
kan med dette argumentere for at med tjenesten
Spotify tjener artistene mer enn de ville gjort om
folk lastet ned musikken ulovlig og gratis fra nett.
I samme åndedrag er tjenesten også et argument
for opphavsretten, og ikke imot den.

Stjel min kunst og jeg skal saksøke deg!
I år er det 15 år siden Metallicas mye omtalte
søksmål mot Napster. For å friske opp hukommelsen var Napster en internettside hvor MP3-filer 1-0 til Taylor Swift
ble lastet opp og delt, noe som juridisk sett var, Etter avskjeden med Spotify, fikk Swift tilbud fra
og er, ulovlig. Metallicas
selskapet Apple Music om
«Vi spør ikke dere om gratis
gitarist Lars Ulrich var
å strømme musikken sin
en av de som reagerte på iPhones, så vennligst ikke spør der. Hun takket nei, etdette. Spesielt da bandets
oss om musikk uten å betale.» tersom kontrakten presisoundtrack til Mission:
serte at artistene ikke ville
Impossible 2 ble lagt ut på
få penger for de tre første
Napster før sangens offisielle utgivelse. Bandet tok månedene musikken var tilgjengelig, da disse måhandling og dro med seg Napster inn i den ame- nedene var å regne som en prøveperiode. Som rerikanske rettssal, hvor Metallica vant søksmålet. aksjon på den ubetalte prøveperioden publiserte
Lars Ulrich kan med dette karakteriseres som en Swift et åpen brev så hele verden kunne se hennes
av de første artistene som taler i mot gratis ned- synspunkt av saken. Hvor hun blant annet poenglastning av musikk på internett.
terte;
Til tross for at Lars Ulrich og Metallica den gangen
ble møtt med mye kritikk fra fans som mente ban-

«Vi spør ikke dere om gratis iPhones, så vennligst
ikke spør oss om musikk uten å betale».
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Foto: Gaelx, flickr creative commons

Brevet fikk enorm publisitet i media, og det endte med at Apple Music sa seg villig til å betale artistene også i prøveperioden. Å egenhendig få et
stort korporativt selskap til å forandre mening er
en stor seier, og kan sies å være et slags testament
til hvor stor gjennomslagskraft, og med det; makt,
verdensstjerner som Taylor Swift har ved bruk
av sosiale medier og kontakt med tabloidpresse.
Likevel var dette ikke en ensidig vinn-situasjon,
ettersom Apple Music sikret seg mange andre
store artister gjennom oppmerksomheten brevet
tiltrakk seg.

å være sikker på at den passer før man eventuelt
kjøper den, mener mange at man ikke bør kjøpe
en plate eller et album før man har hørt sangene og fått konstatert at de stemmer godt overens
med egen musikksmak. Hvorvidt det er realistisk
at alle som liker sangene på et gitt album, går ut
å kjøper noe som de nettopp har lastet ned helt
gratis og er fornøyd med, er vel heller usikkert, og
kommer nok helt an på enkeltpersonen. På samme måte som at det varierer fra person til person
om man benytter seg av ulovlig nedlastning eller
ikke, og i hvor stor grad.

Til tross for å fremstå som en hardhauset kriger
for opphavsretten, så har Taylor Swift i ettertid
blitt beskyldt for å være dobbeltmoralsk da hun
nektet fotografer å selge bilder tatt på konserten
hennes. Hun prøvde med dette å få opphavsretten
på bilder hun ikke selv hadde tatt. Er ikke fotografer kunstnere også?

Nærmer vi oss stengetid?
«Oslo tingrett slår fast at Pirate Bay og seks andre ulovlig nedlastningssider blir blokkert i Norge».

Bare sekunder etter at nyheten ble publisert på
norske nettaviser, begynte kommentarene å renne inn. Noen jublet hurra! -til pass for dem som
Ulovlig kvalitetssikring før kjøp
stjeler, andre ropte sensur og mente at Norge
Ved spørsmålet om hvorfor folk laster ned ulovlig kom til å bli Nordens svar på Kina innen kort tid,
er det ett argument som
mens store deler av den
virker å gå igjen; musikk,
eldre generasjonen klød«Oslo tingrett slår fast at
filmer og bøker er veldig
de seg i hårfestet og unPirate Bay og seks andre
dyrt. Et annet argument er
dret seg over hva alt dette
ulovlig nedlastningssider blir ‹pirat-oppstyret› var for
fast food- argumentet; det
er enklere å ligge i sofaen
noe. Det eneste som kan
blokkert i Norge»
eller i sengen å laste ned
sies sikkert, uavhengig av
en film på to minutter enn
om man er for eller mot
å gå hele veien til butikken. I tillegg er det mange dommen, er at det norske rettsvesenet med detsom argumenterer for en slags ‹prøve policy›. På te har aktualisert og (nok en gang) tatt et klart
samme måte som man gjerne prøver en bukse for standpunkt til at ulovlig nedlastning nettopp er

det - ulovlig. Eller har de egentlig det? Et godt
eksempel på at ulovlig nedlastning verken er
sort eller hvitt, men mer grått, er internettsiden
Popcorn Time. Den populære filmtjenesten ble
nemlig ikke diskutert i dommen fra Oslo Tingrett
sammen med de andre nettsidene som kom til å
bli blokkert av norske nettleverandører, til tross
for at siden er godt kjent for å ikke bry seg om
opphavsrettigheter. Argumentet for at siden ikke
er på ‹blokkeringslisten› er at den tar i bruk teknologi som går under termen strømming, noe som
teknisk sett ikke er regulert i norsk lovgivning den
dag i dag. Dette belyser noe av problematikken og
utfordringene ved dagens lovverk, som tydelig er
gammeldags og som må oppdateres for å kunne
være i stand til å bekjempe ulovlig nedlastning.
Spørsmålet som fremdeles gjenstår å bli besvart,
uavhengig av eventuelle gråsoner, er hvorvidt lovlige strømming-tjenester kan beseire det ulovlige
opplastningsmarkedet? Om et slikt resultat hadde vært ønskelig eller ei, skal ikke utbroderes her,
men det er vanskelig å se for seg at ulovlig nedlastning kommer til å dø ut med det første. For
uavhengig av lovlighet, er det alltid noen som ønsker å ta ulovlig nedlastning eller fildeling i bruk
og mulighetene for ulovlighetene er store med det
tilgjengelige internettet.
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Menneskene
og universets opphav

I dag finnes det flere ulike forklaringer på hvor vi mennesker kommer
fra, og om vi ser på menneskets historie kan vi også se at mye har endret seg. Hvordan forklarte egentlig våre forfedre opphavet vårt?
TEKST og FOTO: Hannah Kvamsdal

I denne teksten skal vi se litt nærmere på to
ulike opphavsmyter – nemlig den norrøne opphavsmyten samt den kristne – abrahamittiske skaperfortellingen. Med en ateistisk tilnærming
skal vi se hvordan mytene utspinner seg, fra skapelsen av selve universet til skapelsen av de første
menneskene.
Den første opphavsmyten vi har skriftlige kilder til i vår kultur omhandler den Norrøne religion
og går som følger: Det hele begynner i et uordnet
kaos av ulike energier. Dette kalles Ginnungagap,
og det er her ur-jotnen Yme oppstår. Yme er et
vesen som har blitt oppfattet av forskere som tvekjønnet, altså både mann og kvinne. Dette er det
noe uenighet om, men Yme var uansett i stand til
å avle barn med seg selv, og mens et barn vokste
ut av armhulen hans/hennes, paret også føttene.
Slik aktivitet pågikk til det var en blitt til en stor
jotunslekt. Det kan virke som om urvesenet, Yme,
selv var ganske passiv i verdens tilblivelse, noe
som går igjen i flere gamle europeiske skapermyter.
En annen skikkelse som også bør nevnes, den
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eneste rene feminine skikkelse i skapelsesmyten,
er Ur-kua Audhumbla. Hun liker å slikke saltsteiner, og slikker en dag fram en menneskefjes. Dette er Bor, som etterhvert formerer seg til det som
skulle vise seg å bli alle æsene, og også den mektigste guden i religionen, nemlig Odin.

ler skapelseshistorien, som den ofte refereres til,
er dette noe en gjennomsnitts seksåring kan forklare oss i korte trekk. Gud skaper alt, ut av intet,
på seks dager, deretter hviler han den syvende.
Dette betyr i praksis at du ikke får klippe plenen
på søndager.

Det berømte diktet Voluspå i den Eldre Edda Da Gud skapte Adam var dette, i motsetning
ses på som den viktigste kilden til myten om ska- til Ask og Embla, ut av intet. Motivasjonen var at
pelsen av mennesket. Odin spiller en sentral rolle, han ville ha noen til å ”råde over fiskene i havet
men det er likevel verdt
og fuglene under himmeå nevne at han verken
len, over feet og alle ville
«Denne tidlige kjønnsdiffeer alene om innsatsen,
dyr og alt krypet som det
rensieringen har blitt brukt i
ei heller skaper menneskryr av på jorden” (Mos
stor stil til å augmentere for
ket ex nihilo - ut av intet.
1:26) – Altså ser det ut til
kjønnsroller, men også til å
Sammen med de to gudeat mennesket skapes fordi
ne Høne og Lodur fant han argumentere mot kristendom- det er nyttig, og det har en
to trestokker på stranden,
funksjon i verden. En mye
men som religion. »
og gav dem menneskelige
mer bevisst og aktiv proog gudelige egenskaper.
sess sammenlignet med
De første menneskene i Norrøn religion kalles Ask det Odin og hans kompanjonger stelte i stand.
og Embla, og fra disse kan alle mennesker i Midgard, menneskenes verden, nedstammes.
Hvis man leser bibelversene Mos 2:15-24 vil
man legge merke til at Eva skapes noe senere enn
Når det gjelder den kristne opphavsmyten, el- Adam, og ut av hans ribben. Det kan også virke
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som grunnen til hennes skapelse er at Adam syntes det er litt dumt at alle dyrene har en ”hjelper”,
eller partner, men ikke han. Denne tidlige kjønnsdifferensieringen har blitt brukt i stor stil til å augmentere for kjønnsroller, men også til å argumentere mot kristendommen som religion.

også den norrøne skapermyten brukt metaforisk?

Det finnes likevel de som tar skriften på ordet de kalles kreasjonister. I motsetning til de moderne retningene til de abrahamittiske religionene,
benekter kreasjonistene evolusjonslæren, og står
fast ved at verden er rundt 6000 år gammel. Til
Man skal likevel være forsiktig med å se på tider får retningen medieoppmerksomhet, også
disse utdragene alene. Allerede på første side i det her hjemme i Norge, som da kunstnere Markus
gamle testamentet skrives
Moestue tidligere i år sydet nemlig om menneske- «Gud skaper alt, ut av intet, på klet på en hjemmelaget
ne at ”Gud skapte men- seks dager. Deretter hviler den dinosaursykkel gjennom
nesket i sitt bilde, i Guds
syvende. Dette betyr i praksis bibelbeltet, Kristiansand
bilde skapte han det, som
til Stavanger, som en promann og kvinne skapte at du ikke får klippe plenen på test mot denne filosofien.
søndager.»
han dem.” (Mos.1:27).
Som med mange gamle
Som ikke-troende, kan
kilder skal man altså ikke lete lenge for å finne man sitte igjenmed en forståelse om at tekstene
motsetninger.
er menneskeskapte, og det er også veldig viktig å
huske på at kildene vi har sett på her må ses i samI disse moderne tider er det få som setter sin lit menheng med andre viktige tekster. Når man ser
til disse forklaringene på begynnelsen av alt. Selv på skapelsen av Adam og Eva i bibelen, er dette
om kristendommen er en levende religion i Norge på mange måter en mindre viktig tekst for å forstå
i dag er det nok heller få kristne som tar opphavs- samfunnet på denne tiden. Lovene i mosebøkemyten bokstavelig. Og for alt vi vet var kanskje ne, eller historien om syndefallet er eksempler på

dette. I alle religioner med skriftlige og muntlige
kilder finner vi myter som forklarer hvorfor samfunnet er slik det er.
Skapelsesmytene, som andre myter, sier
mye om kulturen de oppstår i. De kan illustrere
tydelige rangordninger mellom kjønnene, eller si
noe om menneskets syn på deres egen plass i verden. Uansett formen på opphavsmyten, sier den
noe om menneskets behov for å forklare hvor vi
kommer fra, og hvor vi hører til. Ettersom det er
en sterk hegemoni, uavhengig av tro, rundt den vitenskapelig modellen – Det store smellet - er det
mye som har endret seg. Likevel er vi nok ikke helt
ferdige å spørre oss selv hvordan, og ikke minst
hvorfor.
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Folk om «opphav»
ILLUSTRASJON: Magnus Line

«Min første assosiasjon til ordet opphav
er hvor jeg kommer fra. Hvor forfedrene
mine utviklet seg fra- til hvor jeg er i dag.
Jeg har vært utrolig heldig og hatt en
morfar som har søkt etter informasjon
om forfedrene våre fra innerste bygd i
Telemark, til Skandinavia og videre helt
tilbake til 14. århundre. Jeg er stolt og
takknemlig over å ha så godt kjennskap
til opphavet mitt. Det er betryggende å
vite at jeg ikke står alene i slekten om å
reise og utvikle meg på et så bredt spekter som det jeg gjør nå. For selvfølgelig er
det skummelt å ta en ny vei, og da er det
fint å tenke på familien min- og at veien
deres, som min, ikke alltid er rett frem.»
- Martin Marthinius Tyri, 20.

«Når jeg hører ordet opphav tenker jeg
på hvor noe/noen har sin opprinnelse
fra. Det kan for eksempel dreie seg om
biologisk opphav, altså biologisk bakgrunn som går på slekt. Det kan ta opp
tema som etnisk opphav, som går mer på
kultur og folkeslag, og hvor i verden man
kommer fra. I tillegg kan det dreie som
om historisk opphav, som ikke handler
like mye om mennesker. Det kan dreie
seg om religion, for eksempel hvor kristendommen hadde sitt opphav, eller store historiske hendelser, som opphavet til
2. verdenskrig. Men i hovedsak handler
opphav om kilden til noe.»
- Alexandra Syrstad, 21.
«Opphav for meg er tidligere slekt, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre. Jeg hadde til og med sjansen til
å møte mine tippoldeforeldre, men da
var jeg så liten at det husker jeg ikke. For
meg er altså opphav slekt som kom før
meg.»
- Grete, 76.

«Jeg tenker først og fremst på den nærmeste slekt. Mine foreldre og den plassen og det miljø de vokste opp i på Vestlandet. Greit å reflektere over den korte
reisen i tid fra et enkelt bondesamfunn,
hvor man levde av det man dyrket og
fisket, fram til dagens overflod og velstand.»
- Arild, 59
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«Opphav handler for meg om hvor du
kommer fra, og kanskje hvordan dette
påvirker deg? I tillegg kan opphav ha noe
med starten på noe nytt?»
- Nora, 22
«Jeg tenker på opphav på en måte som
der man kan finne forklaringen på alle
trekkene sine. Både i forhold til gener og
hva slags egenskaper og potensiale jeg
har sånn rent fysisk, men også sånn at
blandingen av verdiene til for eksempel
farmor og farfar har formet pappa sine
verdier også har han blandet sine verdier med mamma sine og gitt meg mine
verdier (både ved at jeg har fått de samme og ved at jeg har funnet ut at noe er
jeg uenig i). Blandingene av folk og forhold som har gjort meg til den jeg er på
en måte.»
- Karoline, 22

«Av en eller merkelig grunn tenker jeg
kultur. Og språk faktisk. Men det er vel
egentlig ikke så merkelig, fordi språket
vi har, og kulturen vi tilhører er jo en del
av den vi er - og derfor også en del av vårt
opphav.»
- Kristine, 21

«Når jeg hører ordet opphav tenker jeg
først og fremst familie, jeg tenker på
slekten min og hvor jeg selv kommer
ifra. Samtidig tenker jeg på innvandrere,
deres forhistorie og familie. At de har et
helt annet opphav en meg, en helt annen
historie.»
- Bernt, 21
«Ordet opphav vekker flere tanker, men
den mest dominerende er av vitenskapelig natur. Ofte lurer jeg på hvordan det
hele startet; har alt vi kjenner til i dag
sprunget ut fra et tomt intet, eller er vi
bare et ledd i en lang rekke? Vil vi noen
gang få svar på hva som skjedde i tiden
før startskuddet gikk, om det så bare er
en rask smugtitt gjennom nøkkelhullet
på en dør? Opphav er for meg ikke bare
om meg og mitt, men om alt vi har og alt
vi er.»
- Eirik Vale Aase, 21.

«Jeg tenker på opphavsrett. Den som
skaper verket har retten til det. Jeg tenker da kanskje også på proteksjonisme
kontra det å dele kunnskap. På en side
mener jeg at kunnskapenes natur er kumulativ og det derfor ikke gir mening å
beskytte opphavsretten sterkt.»
- Kristina, 22.

«Røtter, arv, ætt er de tre første ordene
som faller meg inn. Opphav og identitet
tenker jeg også henger veldig sammen.»
- Eline, 24.

«Alt har et opphav, men noen er sterkere
knyttet til det enn andre. I dagens samfunn er det mye fokus på individet, noe
som minsker betydningen av opphavet
vårt.»
- Kjetil, 23.
«Når jeg hører ordet opphav, tenker jeg
på familien min og alle tradisjonene vi
har. Det er det som knytter oss sammen.»
- Katrine, 23.

«Opphav kan være så mangt. Arv og oppvekstmiljø på det individuelle plan; historie, samfunnsutvikling og fordeling
på et høyere plan. Hva ligger til grunn
for at verdiene og prinsippene som råder i samfunnet vårt er som de er i dag?
Med dagens flyktningkrise som bakteppe
dukker opphav opp på flere plan, og for
meg får ordet mange betydninger. Man
kan snakke om opphavet til solidaritetsbevegelsene som oppstår i flere europeiske land, men også om opphavet til de
kalde ordene som ytres fra høye herrer
med mye makt. Opphav får videre en betydning i en biologisk forstand. Er vi ikke
alle mennesker med samme stamfar og
en felles historie? Har vi ikke da et felles
ansvar? Svaret er uten tvil ja.»
- Ane Furst Juul, 21.
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Har keiseren nye klær?
Konspirasjonsteorier i jussens kritiske søkelys
Konspirasjonsteorier fører ofte offentligheten bak
lyset. Juristers bevisbedømmelsesmetoder «avkler»
dem.
TEKST: Ingvild Sverdrup

Foto: Andrew Enright/Flickr

Konspirasjoner uten grenser
Konspirasjonsteorier florerer på «lugubre» nettsider, men fra tid til annen dukker de også opp i
massemedia. Stod CIA bak terrorangrepene 11.
september 2001? Ble Gadaffi i Libya og Saddam
Hussain i Irak avsatt som statsledere av USA fordi
de ville fjerne dollaren som valuta i oljehandelen?
Hva menes med «konspirasjonsteori»? I følge
Store norske leksikon er begrepet forklart slik: En
konspirasjonsteori er en «forklaringsmodell som
går ut på at myndighetene og/eller andre mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for
å fremme sin egen, skjulte agenda. Slike teorier
tar oftest utgangspunkt i historiske hendelser,
og består av utvalgte fakta og spekulasjoner som
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til sammen skal bevise at det står en overordnet,
ondsinnet konspirasjon bak.»
En tendens er at konspirasjonsteoretikere ser på
makteliten med et mistenksomt blikk; som utøvere av et avtalt spill eller mytteri, som kun er mulig
fordi disse klarer å hemmeligholde dette. Konspirasjonsteoretikere søker å gjøre seg betydningsfulle ved å avsløre «hemmelighetene», men i sitt
desperate forsøk glemmer de kildekritikk og enkle
prinsipper om bevisbyrde. Dette handler ikke kun
om rettstekniske bevis, men om hele metoden for
bevisbedømmelse, det vil si sikre juridiske metoder for vurdering av sannhetsgehalten i fremstillinger av virkeligheten.

Hvordan bevise en konspirasjonsteori
Kan bevisbedømmelsesmetoder i jussen brukes
for å avgjøre konspirasjonteorienes sannhetsgehalt? Straffeprosessuelle bevisbedømmelsesmetoder avgjør om en mistenkt, siktet eller tiltalt
er skyldig eller ikke. Konspirasjonsteorier kan
selvsagt fremsettes, jf. ytringsfriheten som er
grunnlovsfestet (Grl. § 100). Hovedspørsmålet er
om ikke konspirasjonsteorier burde underlegges
samme krav om gyldighet for at noe ansees bevist,
som gjelder for bevisbedømmelsen i domstolen?
Min hypotese er at dette strenge kvalitetssikringskrav som gjelder innen straffeprosessen, også bør
gjelde for den som produserer så vel som den som
formidler konspirasjonsteoriene.
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Pressens ansvar
Presse og kringkasting skal være forsiktig med å
videreformidle falske forestillinger av virkeligheten. Det kan da oppstå en «Tonypandy», et begrep i Storbritannia om falske anklager og rykter.
Tonypandy i Wales var rammet av kullgruvestreik
som endte med at marinestyrker ryddet opp. Selv
om det gikk hardt for seg, ble ingen drept. Likevel
fremsatte politiske motstandere ryktet om at flere
arbeidere ble drept, noe pressen formidlet videre.
Dette var imidlertid en løgn. Denne falske forestilling levde seiglivet og ble siste gang fremsatt av en
Labour-representant i Underhuset i 1978.
Alle har rett til å fremsette konspirasjonsteorier,
men ytringsfriheten er ikke uten grenser. Den nye
Grl. § 100 har i annet ledd et unntak fra ytringsfriheten der den strider mot, «særlig tungtveiende
hensyn [som] gjør det forsvarlig holdt opp imot
ytringsfrihetens begrunnelser». Et eksempel er
forbudet mot hat-ytringer som følge av etnisitet,
hudfarge, religion, seksuell legning, eller nedsatt
funksjonsevne (2005 strl. § 185). Mulla Krekar
har gjentatte ganger blitt tiltalt og dømt for overtredelse av forbudet mot slike hatefulle ytringer.
Vil det foreligge brudd på bestemmelsen der en
konspirasjonsteori legger til grunn fakta som strider mot domstolssikrede bevis? Dette må avgjøres
av Grl. § 100 første ledd, annen setning; lar formidlingen «seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati
og individets frie meningsdannelse»? Pressen har
sine yrkesetiske regler, «Vær Varsom-plakaten».
Journalisten skal være «kritisk i valg av kilder, og
kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.
Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder». Presse som er bundet til
sterke kapital- eller næringsinteresser kan lett vikles inn i «skuespill» som består av, i etterkant, å
omskrive virkeligheten slik økonomen Paul Krugman beskriver det i sin spalte i New York Times
2.9.2015. I «Vær Varsom-plakaten» heter det at
en skal spesielt være «aktsom ved behandling av
informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra
kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon

Konspirasjonsteorier i domstolen
Journalister og andre som vurderer sannhetsgehalt i konspirasjonsteorier kan nyte godt av
bevisbedømmelsesprinsippene i straffeprosessloven. Det skal i enhver bevisførsel tillates motbevis: «Motbevis må alltid tillates» (strpl § 134). En
kan tillate «Anonym vitneførsel ... bare dersom
det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige betenkeligheter av hensyn til den siktedes
forsvar» (§ 130a). Dersom slike forhold foreligger
gjelder at avhøret «ikke [kan] brukes som bevis i
retten hvis retten finner at vilkårene i § 130 a ...
ikke lenger er oppfylt» (§ 234a). Muligheten for å
fremme motbevis skal sikres ved påtalemyndighetens plikt til å sende tiltalte en «oppgave over de
bevis den vil føre» (§ 262).
Etter mitt skjønn er det klart at dersom journalisten har gjort grundige undersøkelser – og undergitt sin «graving» de strenge krav som straffeprosessloven setter, så er det vanskelig å nå frem
med at slike «særlig tungtveiende hensyn» som
hjemler ytringsfrihetsunntaket i Grl. § 100 gjør
seg gjeldende. I slike tilfeller kan en kanskje si at
det mange har ansett som en konspirasjonsteori langt på vei er verifisert og således ikke lengre
noen «konspirasjonsteori», uansett om den aldri
så mye strider mot en dom.
Konklusjonen blir derfor at man for konspirasjonsteorier må legge til grunn samme krav om
gyldighet for at noe ansees bevist, som de krav
som gjelder i bevisbedømmelsen for domstolen.
Og gjør man det og teorien står seg, ja så er den
funnet bevist. Den kan da ikke lengre klassifiseres
som en konspirasjonsteori.

pler på i enkelte politivoldsaker mot mørkhudete i
USA. En sak gjelder Sandra Bland, en mørkhudet
dame fra Illinois, USA, som glemte å blinke da hun
byttet kjørefil, og som resultat ble arrestert og satt
på glattcelle. Hun ble funnet død på cella tre dager
etter. Politiets forklaring var at hun hadde begått
selvmord på cella ved å henge seg i en handlepose
av plast. Dette ble avvist av advokaten som representerte Bland’s familie, Cannon Lambert, som sa
at hun aldri hadde forsøkt å ta selvmord eller hatt
depresjon, og at hun da hun ble arrestert og lagt i
jern gledet seg til å starte ny jobb ved A&M University (North Carolina). Mistanken fra dette hold
var at hun døde av politivold.
En kan altså stå overfor saker der to motstridende
konspirasjonsteorier står mot hverandre, der den
ene mest sannsynlig er produsert av dem som søker «å skjule seg selv». Vitnebevis i slike saker vil
derfor ofte være verdiløse.
Internett: Konspirasjonsteoretikeres sutteklut
Bevisbyrden kan vise seg å bli «et kors å bære»
for konspirasjonsteoretikerne. Bevisbedømmelsesmetodene avslører «sjarlatanene» og deres
konspirasjoner. Bevisbyrde, kontradiksjon, kryssforhør, rekonstruksjon av hendelsesforløp, rettsutferd og prinsippet om bevisumiddelbarhet gir
domstolen et solid verktøy for å rive i stykker «teorier». Konspirasjonsteoretikeres virtuelle virkelighet ibilder, filmer, blogger, nyhetssaker, rykter,
«vitneutsagn» publisert på nettet, eller lignende,
holder ikke som bevis for domstolen. Det er nettopp dette disse «teoretikere» har misforstått; de
«bevis» som disse presenterer vil ofte ikke klare
å tilfredsstille de strafferettslige bevisbedømmelsesmetoder. Strenge rettslige beviskrav river den
nettbaserte «konspirasjonsveven» i fillebiter, og
den Keiseren som teorien fremstod som, viser seg
i sin avkledde avmektighet.

Ryktesprederne
De fleste synes å anse at «private» er konspirasjonsteoretikerne. Det gjelder ofte, men ikke alltid. Også det offentlige konspirerer og serverer
usanne forklaringer om hva som har skjedd. Vi
kan si at disse teorier, om de var presentert for
domstolen, ville havarert under presset fra rettens
bevisbedømmelsesmetoder. Fordi domstolsapparatet ikke står til disposisjon, blir det oftest overlatt til den frie presse å falsifisere – bevisste eller
ubevisste løgner om en hendelse fra virkeligheten.
Det er journalisters ansvar å ikke bringe konspirasjonsteorier og rykter videre, men samtidig å avsløre myndighetsmisbruk. Et eksempel på en sak
der journalister hadde konspirasjonsteorier men
ikke data, var Watergate-skandalen, som først
«ble sluppet» etter at to journalister hadde jobbet
med saken i 8 år. Den antatte konspirasjonen viste seg å være sann. En illustrasjon på en sak som
raskere ble avdekket var seiers-seremonien der
tidligere president Bush steg ut av kampflyet, tok
av seg hjelmen, og sa «we’ve got him». Han skulle
forestille å være i krigen i Irak, men i virkeligheten
var han i San Fransisco Bay. Denne «iscenesettelsen» lot media seg lure av, men det skjulte tvang
seg frem. En dommer vil neppe «kjøpe» en slik
konspirasjon, om den er mulig å få rede på, selv
om det skulle være «fra øverste hold». Jurister og
dommere «kjøper» minst mulig av det som blir
sagt i faktabeskrivelser.
En annen type konspirasjon kan vi finne eksem-
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Dersom de «beviser» som teorien fremsetter ikke
holder, vil en da bli presentert en «falsk sannhet»,
en løgn, som undergraver domstolens anseelse der
dom i saken er avsagt, og som kan være fremmet
av et ønske om å ryste en dom i sine grunnvoller.
Her blir det et spørsmål om ytringsfrihet etter Grl.
§ 100, contra hensynet til domstolene som voktere
av «sannhet og rett».

som er gitt fra kilder mot betaling» (pkt. 3.2).
Den vil ikke representere ytring i form av at den
er «sannhetssøkende», dersom journalisten har
unnlatt å kontrollere opplysningenes riktighet.

Samfunnsviter’n

Et eksempel på det første kan være at en sak er
avgjort av rettsvesenet, for eksempel med fellende
dom. De fakta som retten la til grunn og som avgjorde saken, samsvarte ikke med det som fremsettes som de «egentlige» faktiske sammenhenger
i en etterfølgende konspirasjonsteori. På dette
grunnlag fremmes det gjenopptakelsessak fra en
uskyldig dømt, noe som kan kreves dersom «det
opplyses en ny omstendighet eller skaffes frem et
nytt bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse» (Strpl. § 391.3). Det vil si at nye fakta i saken
sannsynliggjør at det forholder seg slik konspirasjonsteorien hevder. To eksempler på dette har vi
i Per Liland-saken og Fritz Moen-saken. Begge var
uskyldig dømt for drap. Gjenopptakelsessakene
endte med full frifinnelse. I disse tilfeller ble det
som var en utskjelt konspirasjonsteori verifisert
og således ikke lengre noen konspirasjon, men
snarere en sannhet.

SAMFUNN

I grenseland
Ikke siden andre verdenskrig har Europa opplevd en tilsvarende mengde mennesker på flukt som i dag. Så langt i 2015 har rundt 500.000 flyktninger fra Syria, Afghanistan og Eritrea ankommet Europas grenser.

D

TEKST: Maja Sandvik Schartum

med tusenvis av flyktninger som ankommer hver
eneste dag. Svaret på hvordan disse landene takler situasjonen er meget forskjellig. Ungarn bygger murer mot flyktningene, og har nylig erklært
landet i unntakstilstand i to regioner som grenser
mot Serbia. Dette innebærer at militæret kan bistå
politiet ved behandlingen av flyktninger. Planene
om å bygge gjerder mot Romania og Kroatia er allerede i gang. Tyskland har tatt imot rekordmange
flyktninger. Nylig sa Tysklands forbundskansler
Angela Merkel at landet har kapasitet til å ta imot
hele 800.000 flyktninger innen utgangen av 2015.
En kunne kanskje tro at som følge av at grense- Merkel har tatt til orde for at Dublin-reglene ikke
Rett til å søke asyl
Artikkel 14 i FNs verdenserklæring om menneske- ne innad i Europa åpnes opp, ville det bli lettere bør praktiseres fullt ut i forhold til flyktninger
fra Syria, ettersom de
rettigheter av 1948 bekrefter retten enhver har til å reise i Europa som
treffer ujevnt og gir de
å søke asyl hvis man er utsatt for forfølgelse. FNs flyktning, så lenge man
«Å etablere et mer rettferdig reallerede hardt pressede
flyktningkonvensjonen av 1951 regulerer når noen har krysset Europas ytgelverk slik at både fordelingen
landene ved Europas
harstatus som flyktning. Både verdenserklærin- tergrense. Dublin-avtaav flyktninger og byrder blir mer yttergrense ytterligere
gen om menneskerettigheter og flyktningkonven- len setter imidlertid en
i forhold til hvordan det enkelte
utfordringer. Samtidig
sjonen var et resultat av de forferdelige lidelsene stopper for dette. Duhar hun vært tydeligblin-avtalen
er
i
likhet
land
er
stilt
er
avgjørende.»
svært mange mennesker opplevde på flukt både
på at ansvaret for å gi
under og etter andre verdenskrig. For første gang med Schengen-samarmennesker på flukt asyl
kom det en universell annerkjennelse av retten til å beidet, en avtale mellom
søke asyl, samt hvilke kriterier som skulle legge til EU, Sveits og de tre EØS-statene Norge, Island og er et felles europeisk ansvar. Land som Sverige og
grunnå få flyktningstatus. Dersom man har krys- Liechtenstein. Formålet med Dublin-avtalen er å Tyskland kan ikke ta inn alle. Selv om EU har en
unngå dobbeltbehand- felles yttergrense og politisamarbeid, innebefatter
set landegrensen til sitt
«Når flyktningene når Europas
ling av asylsøknader, ikke dette et asylsamarbeid som regulerer fordehjemland, regnes man
som flyktning. Defini- yttergrenser starter en ny kamp, slik at en asylsøker ikke lingen av hvor mange flyktninger hvert enkelt land
kan dra videre til et an- må ta ansvar for.
sjonen av en flyktning er
nemlig unngå å bli registrert i
net land for å søke asyl
en person som på grunn
ankomstlandet.»
på nytt dersom man al- Responsen fra Europeiske ledere har, som tidaven velbegrunnet frykt
lerede har fått avslag. ligere illustrert i artikkelen, vært svært ulik. Alle
for forfølgelse på bakgrunn av etnisitet, religion, nasjonalitet, tilhørig- Hovedregelen innebærer at det landet asylsøkeren er enige om at noe må gjøres, løsningen på prohet i en sosial gruppering eller politisk oppfatning først registrerte seg i, også skal behandle søkna- blemet vi sammen står overfor er man derimot
oppholder seg utenfor sitt hjemland. Mennesker den. Det betyr at dersom en asylsøker søker be- ikke enige om. I en tale av EU-kommisjonenes
som er på flukt i eget land kalles internt fordrevne, skyttelse i Norge, og det viser seg at personen først president Jean-Claude Juncker 9. September, ble
var registrert i Italia, må asylsøkeren sendes tilba- EUs statsledere og innenriksministere oppfordret
og er ikke beskyttet av flyktningkonvensjonen.
ke til Italia for å få søknaden behandlet der. Dette om å bli enige om fordelingen av 160.000 flyktninger. Han poengterte
Grunnen til at flyktningen oppholder seg utenfor er noe norske myndigEuropas felles historie,
sitt hjemland, kan enten skyldes statens manglen- heter praktiserer, selv
«Evnen
til
å
samarbeide
og
forhvordan Europas beom
de
ikke
er
forpliktet
de evne eller vilje til å gi han beskyttelse. Statene
dele byrdene kommer til å bli
folkning har vært på
som er tilknyttet FNs flyktningkonvensjonen er til å sende flyktningen
flukt i vår nære fortid,
forpliktet til å ta imot flyktninger og gi dem mu- tilbake til det første reavgjørende for om EU kommer
og at det er vårt felles
ligheten til å søke asyl. Som flyktning som opp- gistreringslandet. Dutil å takle den fremtidige flyktansvar for å vise humaholderseg innenfor en stats territorium har man, blin-avtalen gir nemlig
ningstrømmen.»
nitet med flyktningene
i likhet med øvrige borgere, rett på grunnleggen- den valgmuligheten for
som nå kommer fra krig
de menneskerettigheter. Flyktningkonvensjonen staten og realitetsbefremhever særlig retten til religionsfrihet, rett til handle asylsøknaden selv om flyktningen allerede og elendighet i Syria. Evnen til å samarbeide og
å søke arbeid, bevegelsesfrihet og rett til ikke-dis- er registrert i et annet land. På grunn av den nåvæ- fordele byrdene vil bli avgjørende for om EU komkriminering som viktige. Enhver som har status rende ekstreme situasjonen i Hellas sender Norge mer til å takle den fremtidige flyktningstrømmen.
Krigen i Syria later ikke til å avta med det første,
som flyktning, har rett til å søke asyl. For å kun- for eksempel ikke flyktninger tilbake dit.
sannsynligvis kan vi se for oss en lang periode med
ne søke asyl må man imidlertid ha kommet frem
mennesker som søker asyl i Europa fremover. Å
til landetman ønsker å søke asyl i. I Norge er det Responser
utlendingsloven som regulerer dette, for å søke Strømmen av flyktninger som når Europas ytter- etablere et mer rettferdig regelverk slik at både
asyl må en først fysisk ha nådd norsk territorium grenser i disse dager er overveldende. Fortellin- fordelingen av flyktninger og byrder gjenspeiler
eller krysset norsk grense. Dette er en av de store gene om mennesker som har begitt seg ut på en hvordan det enkelteland er stilt, er avgjørende.
utfordringene flyktningene møter ved dagens re- farefull og kostbar ferd ved hjelp av menneskes- Tendenser som i Ungarn sender faresignaler for et
muglere, vitner om en desperat og ekstraordinær mer lukket og intolerant Europa, som ikke tjener
gelverk.
situasjon, som ofte koster dem mange tusen dol- EUs grunnleggende åpenhetsidé. Norge som en
lar, mest på grunn av menneskesmuglere, hvilket del av EØS-avtalen, og ikke minst Schengen-samEn felles yttergrense
En av grunntankene bak opprettelsen av den Eu- gjenspeiler sterke fortellinger og samtidsbilder arbeidet, må bidra solidarisk på dette området. I
ropeiske Union (EU) var å oppheve tollbarrierer fra en grusom krig. Når flyktningene når Europas god humanitær tradisjon bør Norge ta imot flyktog grensekontroller innenfor medlemslandene. I yttergrenser starter en ny kamp, nemlig unngå å ninger og samtidig hjelpe med midler i de landene
dag regulerer Schengen-avtalen grensesamarbei- bli registrert i ankomstlandet. Italia, Hellas og Un- som er hardest presset, som Libanon, Jordan og
det. Schengen-samarbeidet startet riktignok ikke garn er blant de landende som får flest nyankomne Tyrkia. Det finnes ingen enkle løsninger på denne
som en del av EU-avtalen, men ble siden 1999 flyktninger. Disse landene er særlig hardt presset, situasjonen, men å bidra til et mer rettferdig system er hvert fall er steg i riktig retning.
e allerede etablerte asylavtalene mellom
europeiske land er hardt presset med
dagens situasjon. Vi ser for eksempel scener fra Ungarn, hvor opprørspoliti står med vannkanoner og tåregass ved grensen, klar til å holde
den desperate menneskemengden tilbake. Samtidig ser vi scener fra Tyskland hvor flyktningene tas
imot med applaus og kosebamser fra helt vanlige
tyskere. Situasjonen i dag vekker mange følelser,
og ikke minst store utfordringer for det europeiske
samarbeidet på flyktningefeltet.
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integrert i EUs hovedavtale. Norge har sammen
med de øvrige EØS-landene, samt Sveits, tatt del
i Schengen-samarbeidet siden 2001. Dette innebærer at vi, i likhet med de aller fleste europeiske
land, har en felles yttergrense og reisefrihet innenfor Schengen-landene. Selv om åpne grenser mellom disse landene kan medføre åpenbare fordeler,
som økt mobilitet og forretningsutvikling, byr det
også på utfordringer. Enav forutsetningene for at
Schengen-avtalen skulle fungere var derfor økt
politisamarbeid.
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Kroppsspråkets
makt
Visste du at når du kommuniserer har det du sier minimal betydning
for hva samtalepartneren oppfatter? Det har seg nemlig slik at rundt
80 % av kommunikasjon foregår via kroppsspråk.
TEKST: Julie Hval

Studer kroppsspråket
Kroppsspråk er interessant på mange måter. Først
og fremst tolker vi kroppsspråk for å kunne oppfatte det den andre person forsøker å kommunisere. Det blir mye enklere å oppfatte budskapet
når vi ser et smil eller himling med øynene, i tillegg til ordene som uttales. Dersom avsenderens
kroppsspråk strider mot de ordene som sies, kan
det lett oppstå misforståelser. I verste fall kan
samtalepartneren ta deg i å lyve, rett og slett fordi
kroppsspråket står i motsetning til den språklige
kommunikasjonen. Tro det eller ei, men dette kan
også åpne for manipulasjon av kroppsspråk i situasjoner der en helst vil fremstå på en bestemt
måte.
En del maktskikkelser har latt seg merke av dette; blant annet Hillary Clinton og Steve Jobs. De
poserer begge på forsiden av biografiene sine med
en hånd på haken. De fremstår reflekterte, troverdige og rolige. For ikke å bli lurt av kroppsspråk
kan det kanskje være en fordel å ha tenkt og reflektert over disse kroppslige tegnene. Da kan du
også bli dyktig i å gjennomskue og manipulere
med kroppsspråket selv. Tenk deg en helt vanlig
sosial setting der en ønsker å fremstå som positiv
og glad. Da er det viktig at kroppsspråket følger
dette ønsket om å bli oppfattet som positiv. Smil
og latter vil være gunstige redskaper for å knytte
kontakt med andre i en slik situasjon. Når en er
nervøs kan det nemlig virke som at man glemmer
å smile, blir stille, fikler med smykker og ringer.
Dermed vil motparten oppleve deg som sjenert og
kanskje overlegen.
Måten å kontrollere kroppsspråk på kan settes i
sammenheng med rolleteoretikeren Erving Goffmans begrep om inntrykkskontroll. Kroppsspråket kan være en viktig del av denne inntrykkskontrollen, fordi personer i det Goffman kaller
frontstage, ofte ønsker å fremstå på en bestemt
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måte og kontrollerer inntrykket deretter. Det høres kanskje lett ut å manipulere med kroppsspråket, men ikke ta det som en selvfølge. Kroppsspråk
er først og fremst er ubevisst. Vi tenker blant annet ikke over at vi legger hodet på skakke når vi
prøver å trøste. Dersom vi gjør dette bevisst for å
vise medlidenhet ovenfor den andre, ja, da er vi
inne på idéen om å manipulere med kroppsspråket. Her er noen tips til hvordan man lettere kan
bruke kroppsspråket på en god måte og hvordan
man på kan bli en god menneskekjenner. Lærer
du deg å studere kroppsspråk kan du bli bedre på
å ikke gå i fella når noen manipulerer med sitt eget
kroppsspråk.
Intimsonens kultur
Har du noen gang opplevd at under interaksjonen
med andre er det noen som kommer faretruende
nær deg? De tråkker innenfor det en kan kalle intimsonen. Vi trekker oss da tilbake og dette vises
gjennom kroppsspråket. Dette varier gjerne fra
kultur til kultur. Der italienerne ofte står veldig
nærme hverandre, trekker tyskerne seg lenger
unna. Italienerne svarer da med å gå enda nærmere.
Dette avhenger i stor grad av kulturelle normer.
Nordmenn har blant annet fått et rykte på seg for
å være kalde. Hvordan kan folk si dette om nordmenn før de i det hele tatt har snakket med dem?
Noe av svaret kan ligge i utfoldelsen av kroppsspråk. For ja, om noen snubler og faller på rumpa
så later vi som at vi ikke ser. Uoppmerksom høflighet kaller Goffman det. Vi setter oss helst på et
sete lengst bak i bussen så vi slipper å få mennesker vi ikke har et forhold til for tett innpå. Dette er
ganske annerledes enn kulturen i for eksempel California. En venninne fortalte at hun på utveksling
ble frustrert av å ta buss. Der måtte hun hver gang
konversere med en fremmed hun egentlig ikke var
interessert i å prate med. Dersom hun forsøkte å

sette seg bakerst i bussen med nesa ned i mobilen,
ble hun oppfattet som frekk. Der er blikkontakt og
årvåkenhet viktig for å fremstå høflig. Disse typer
kroppsspråk virker internaliserte og kan dermed
oppfattes som naturlige, men som vi ser varierer
de fra kultur til kultur og er derfor et aspekt ved
sosialisering.
Lurt av eget kroppsspråk
Noen hevder at man kan reagere positivt på sitt
eget kroppsspråk. Det er ikke bare andre du kan
lure med eget kroppsspråk, du kan også lure deg
selv. Den amerikanske sosialpsykologen Amy
Cuddy hevder nemlig at man ved å innta selvsikre
holdninger, faktisk kan fremprovosere hormonet
testosteron som gjør begge kjønn mer komfortable i utfordrende settinger som jobbintervjuer.
Ved å innta en stilling med armene bak hodet og
beina på bordet, slik sjefer ofte gjør på film, kan
du lure kroppen til å være mer selvsikker enn den
egentlig er.
Hun viser også til at en i dyreverdenen gjør seg
større når en skal beseire mål. Dette kan også
fungere i den menneskelige verden. Det å ta plass
kan føre til bedre selvfølelse og bidra positivt til
selvtilliten. Det er for eksempel lite attraktivt med
en jobbsøker som kommer luskende inn med foroverbøyde skuldre og en slapp håndhilsen. Personen vil mest sannsynlig oppfattes like liten og redd
som personen føler seg. Så neste gang du skal gjøre noe du føler du ikke takler: Legg beina på bordet, len deg tilbake, plasser hendene bak hodet, og
håp at testosteronet tar deg.
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Afrikas sorte diamant

En mann selger syua i bydelen Asokoro i Abuja, Nigeria. Syua er en tynn stripe kjøtt grillet på trespyd over åpen ild. Foto: Mark Fischer

I vår hadde Nigeria sitt femte frie og demokratiske valg. Samtidig slites
landet i to av Boko Haram. Og nå er statskassen tom.

tale i London to måneder før valget valgte derfor
Buhari å ta avstand fra det tidligere regimet.

TEKST: Thomas Øverland

– Jeg tar ansvar for alt jeg gjorde som overhode.
Jeg kan ikke endre fortiden, men jeg kan forhåpentligvis endre fremtiden. [...] Jeg var en militær
hersker, nå er jeg en reformert demokrat.

Nigeria er posisjonert på vestsiden av Afrika i den
nordlige delen av Gulf av Guniea. Som Afrikas
mest folkerike stat var det knyttet stor spenning
da landet i vår holdt sitt femte valg siden overgangen fra militærdiktatur i 1999. Løftene om å rydde
opp i den skitne politikken og å slå ned på Boko
Haram førte til en overveldende seier for landets
nye president Muhammadu Buhari. Ved Buharis
statsbesøk til Washington D.C. i sommer uttalte
den amerikanske presidenten Barack Obama at
valget i vår viser at Nigeria er seriøs i sin satsing
på demokrati, og at folket i det mangfoldige og folkerike landet viser at de forstår at endring kun kan
skje gjennom fredelige og demokratiske prosesser.
Likevel var det et sterkt press fra Europa og USA
spesielt, som gjorde at landet kunne holde et fritt
og demokratisk valg med en fredelig maktovertakelse fra tidligere president Goodluck Jonathan.
Og alt er ikke rosenrødt. Minoritetsgrupper som
homofile får ingen beskyttelse mot diskriminering. Selv uttalte Buhari at valgkretser som gav
ham 97 prosent av stemmene ikke kan behandles
likt med de som gav ham fem prosent. Og årets
valg viste en sterk nedgang i kvinners representasjon og valgdeltakelse.
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Kvinner stemmer ikke
På tross av at president Buhari i valgkampen lovte
mer likestilling og rettigheter for kvinner, viste resultatet etter valget at færre kvinner stemte i 2015,
enn i 2011, som fra før av var et dårlig valg med
tanke på kvinners deltagelse i demokratiet. En
mulig forklaringer på nedgangen er at valgløfter
og planlagte reformer ikke følges opp, og at kvinner ikke opplever å bli hørt. I samfunnet ellers er
kvinner sterkt deltagende og blant kvinner over
femten år deltar nesten halvparten i arbeidslivet,
mot 63 prosent blant menn. Denne deltakelsen
har ikke smittet over i de folkevalgte organene.
Etter årets valg er mindre enn fire prosent av de
folkevalgte i parlamentet kvinner. På tross av dårlig representasjon, viste president Buhari at han
tar likestillingskampen i Nigeria alvorlig da han
valgte Amina Bala Zakari til første kvinnelige styreleder for Nigerias uavhengige valgkomite. I media har det også vært spekulasjoner om Buhari vil
inkludere kvinner i regjeringen, som per i dag ikke
har blitt annonsert enda.
Fra diktator til demokrat
Selv var Buhari militærgeneral under den siste
militærjuntaen og diktator fra 1983 til 1985. I en

I valgkampen var bekjempelse av korrupsjon en
av hans viktigste saker. I følge undersøkelser mener 85 prosent av den nigerianske befolkningen at
korrupsjonen økte i perioden 2011 til 2013 og ifølge Global Financial Integrity har over 157 milliarder dollar forlatt landet ulovlig det siste tiåret. På
tross av dette har landet hatt en eventyrlig økonomisk vekst. En vekst som gjorde landet til Afrikas
største økonomi i 2014.
Oljesmurt smell
Veksten i Nigeria har vært drevet av økonomiske
reformer med privatisering av statseide selskaper
og en stor oljesektor. Samtidig er det innenfor
tjenester og teknologi veksten har vært størst de
siste årene. Siden 2000 har antallet telefonabonnementer steget fra så godt som ingen til 63 millioner, og banksektoren har blitt femdoblet. På den
måten har det råvareavhengige landet startet omstillingen bort fra dagens oljeavhengige situasjon.
Men nå opplever de en nedgang i den økonomiske
veksten og som i Norge skyldes det en redusert oljepris. På en pressekonferanse i juni skylte president Buhari på sin forgjenger for det økonomiske
uføret landet nå var havnet i.

SAMFUNN

Samfunnsviter’n
3 - 2015

President Muhammadu Buhari under sitt statsbesøk til USA sommeren 2015. Foto: US Department of State

– Jeg håper vi kan komme i gang, men denne tradisjonen med de første hundre dagene skaper mye
press. Med statskassen så godt som tom, og gjeld
på millioner av dollar, står offentlig ansatte og selv
statsansatte uten lønn.
De hundre dagene er nå over og den reduserte
oljeprisen har ført til manglende skatteinntekter.
Konsekvensen har blitt kutt i budsjettet og galopperende prisvekst for folk flest. President Buharis
handlingsrom er nå svært redusert, likevel står
han fast på bruken av midler for å slå ned på terrorgruppen Boko Haram.
Forbud mot vestlig innflytelse
Demografisk består Nigeria i hovedsak av kristne
i sør og muslimske grupperinger i nord. I nordøst
Nigeria herjer den ekstreme gruppen Boko Haram. Her har de helt siden opprøret ble voldelig
i 2009 terrorisert lokalbefolkningen for å oppnå
sitt ønske om et islamsk kalifat med sharia lover.
Boko Haram betyr «vestlig utdanning er forbudt»
og gruppen regner seg som en undergruppe eller
provins av den Islamske Staten i Irak og Levanten (IS). For å oppnå dette skyr de ingen midler.
Terroristene er kjent for å kidnappe sivile – spesielt kvinner og barn – og så tvinge dem til å utføre
terrorhandlinger i Nigeria eller et av nabolandene.
De fem siste årene har over sytten tusen mennesker mistet livet og over en halv million har flyktet
for å komme unna herjingene. Korrupsjon i sikkerhetsstyrkene og Boko Harams menneskerettighetsbrudd har hindret forsøk på å slå ned opprøret, men nå har Nigerias myndigheter intensivert

innsatsen.
Internasjonal innsats mot terrorisme
For å innfri valgløftet sitt om å knuse Boko Haram flyttet president Buhari i sommer militærets
hovedkvarter fra hovedstaden Abuja til delstatshovedstaden Maiduguri inntil kampen mot terroristene er over. Måneden etter opprettet det nigerianske militæret en internasjonal innsatsstyrke.
– Når som helst fra nå vil de militære oppdragene
eller innsatsstyrken være en realitet. Med andre
ord, vi vil ikke si når, dere vil bare se det, uttalte
Nigerias militære talsperson generalmajor Chris
Olukolade da til AFP.
Siden dette har Frankrike erklært at de ville bidra med militær assistanse for å slå ned på Boko
Haram. Frankrike ville tilby den multinasjonale
innsatsgruppen etterretningsressurser og utstyr
til å bekjempe terroristene. Også USA har tilbudt
hjelp, men så lenge de opprettholder forbudet mot
salg av våpen til Nigeria mener president Buhari
at de amerikanske myndighetene indirekte støtter
Boko Haram.
I dag består innsatstyrken av nesten 10’000 soldater fra Nigeria, Niger, Tsjad, Kamerun og Benin og
President Buhari har gitt et løfte om at Boko Haram skal være beseiret i løpet av november. Dette
har høstet internasjonal kritikk. De fleste analytikere mener at det trengs mer tid for å bekjempe
terroristene i regionen og at Buhari ikke leverer

resultatene som trengs.
– Vi må jage Boko Haram uansett hvor de er [...]
og militæret har gjort en god jobb i å jage dem,
konstaterte presidenten i et intervju med BBC
Africa, som et svar på kritikken.
Bare tiden vil vise om operasjonen blir vellykket –
og om økonomien strekker til.

FAKTA
- Uavhengig fra Storbritannia i 1960. Militærdiktatur i perioder fram til 1999
- Areal: 923 768 km2 (2,4 ganger større enn Norge)
- Befolkning: 177 500 000 (2014)
- BNP per innbygger 5911 dollar (2014) (11 ganger
mindre enn Norge) Kilde: Verdensbanken
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Samfunnsbedreviter’n
TEKST Silje Greger

Samfunnsvitenskapsfolk – vi er vel et folkeslag for oss selv. Ikke nok med at vi skal ha en
mening om alt, men vi skal vite alt om alt også. Og
hvis vi ikke kan noe om det? Ja, da latervi som om
vi kan alt om det. Har du noen gang sittet rundt
et bord med en gjeng med samfunnsvitere og ikke
hengt med på samtaleemnet? Kanskje det var en
krig du ikke hadde hørt om? En person du virkelig
ikke ante hvem var? Eller et begrep hele vennegjengen plutselig har lært seg og bruker i annenhver setning, men som på en eller annen måte har
gått deg hus forbi? Hvis ja – takk og lov, da er vi i
samme båt! Hvis nei – snakkes a.
Det er ingenting jeg liker bedre enn en god diskusjon med en gjeng engasjerte folk. Tro du meg –
jeg elsker å diskutere. Opp og ned, hit og dit, frem
og tilbake. Også kommer det da – temaet som du
ikke vet noe om. Fader altså. Når dette skjer er det
ingenting jeg misliker mer enn en diskusjon. For
ikke snakk om at jeg skal vise at jeg har null ide’
om hva vi snakker om. Så i stedet for å si noe og
avsløre at jeg ikke kan noe, bytter jeg taktikk. Jeg
setter opp mitt beste bedreviteransikt, nikker ivrig og ler hysterisk høyt – vi snakker krampaktig
høyt – når de andre ler. Når de andre snur seg,
skrur jeg ned lysstyrken på mobilen og googler
febrilsk hva vi egentlig snakker om. Jeg har ikke
tall for hvor mange ganger Wikipedia har reddet
meg. Det verste er når ikke engang internett kan
redde deg. Når samtaleemnet omhandler noe du
ikke klarer å stave rett – til og med din venn Google skjønner ikke hva du prøver å skrive. Er du god
til å late som, kan du nikke og si deg enig ganske
lenge. Er du som meg derimot, klarer du det ikke
så godt.

ring; i mitt hode er Ola Borten Moe byttet ut med
FRPs egen godgutt, Christian Tybring-Gjedde. Og
han så jeg jo på nyhetene dagen før, og han lirte ut
av seg den ene radikale setningen etter den andre
angående flyktningkrisa. Denne samtalen skal jeg
da klare uten å innrømme min manglende kunnskap. Etter jeg hadde gjort narr av Tybring-Gjedde
(eller ”Ola Borten Moe” om du vil) i kanskje fem
minutter og var ganske fornøyd med meg selv som
klarte å ro dette i land, først da får jeg øye på fjeset til han jeg snakka med. Ikke bare sier det fjeset
meg at jeg har bomma på personen han snakket
om, det viste seg også at personen er stor fan av
Tybring-Gjedde. Jeg stammet og rødmet meg bort
fra mitt nye bekjentskap og tenkte for meg selv at
vi kom nok ikke til å bli varige venner. En kjapp
runde på Google etterpå fortalte meg også at Borten Moe tilhørte andre siden av den politiske aksen, nærmere bestemt Senterpartiet.
For en bedreviter, som meg selv, er alt basert
på prinsipp. Det er et prinsipp å ikke la folk vite
hvor lite man egentlig kan. Det er et prinsipp å
ikke gi seg i en diskusjon, og mange av påstandene du kommer med er basert på prinsipp. Inntil
i fjor var jeg for eksempel prinsipielt imot norsk

La meg komme med et eksempel. Politikere –
det er vel ikke noe morsommere enn å snakke om
politikere og hva de har sagt og gjort? Det er jo omtrent en sport i det samfunnsfaglige miljøet, dette
med å kunne navngi flest mulige politikere. Derfor
er det ikke spesielt morsomt om du ikke kan navnene, eller gjør som meg; blander navn. Helt ærlig
– hvem klarer å holde styr på alle disse menneskene? Er det mulig å huske alle de169 mandatene
på Stortinget? (Og ja, jeg måtte flaut nok bruke
min venn Google for å være sikker på antall Stortingsmandater). I tillegg til disse må man jo kunne
alle lokalpolitikere som finnes. Hvem holder for
eksempel kontrollen på hvem som er ordfører i
Lørenskog? Og nå måtte jeg google det også, om
noen finner på å spørre meg om dette. For spesielt interesserte; Åge Tovan for Arbeiderpartiet har
sittet som Lørenskogs ordfører siden 2003.
Men, tilbake til eksempelet; for ikke så lenge
siden var jeg midt i en samtale med en ny bekjent
og som studenter på Eilert Sundts Hus vred samtalen seg naturlig inn på valget. ”Ola Borten Moe
må jo være tidenes minst likte politiker,” sier vedkommende. ”Moe, Moe, Moe” tenker jeg, ”Hvem
er nå det igjen?” Så klart nikker jeg og ler mens
hjernen min febrilsk prøver å putte et fjes på navnet. Jeg har jo hørt det navnet før. Hjernen min
jobber i slow-motion og prøver desperat å plassere
Ola Borten Moe - mannen jeg nettopp har sagt meg
enig i er Norges minst populære politiker, og som
jeg ikke vet hva står for eller hvilket parti han har
tilhørighet til. Men, så får jeg meg en liten åpenba-
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Foto: Esa Oksman

EU-medlemskap, uten å kunne gi et godt svar når
noen spurte ”hvorfor?”. Nå har jeg forstått ”prinsippet” (og er fortsatt imot), men det er en helt
annen diskusjon. En ting er sikkert; hadde folk
visst hvor mye jeg bruker min gode venn Google
ville min legitimitet i diskusjoner blitt kraftig redusert. Poenget mitt er at man alltid bør spørre
en bedreviter; ”Hvorfor mener du det?” og se hva
han eller hun svarer. Mange responderer med
å bruke en mengde vanskelige ord og uttrykk og
tror de kan snike seg unna med det. Mange ganger
kan de også det – uten å basere kunnskapen sin
på noe annet enn et prinsipp. Tro meg, det verste
vi bedrevitere kan utsettes for er å måtte svare på
hvorfor vi har den meningen vi har. Og det er derfor alle må spørre oss om hvorfor! Og om du ikke
forstår – be oss forklare det på enenklere måte. Albert Einstein sa en gang; ”If you can’t explain it to
a six year old, you don’t understand it yourself”.
Og det, har han virkelig rett i.
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Altered states

Do you take hallucinogenic drugs? Ok, let’s go easy. Do you pray or meditate? Do you run or work out?
Dance, do yoga? Do you dream? All of those activities, of course to a different extent, result in altering your
usual string of thoughts.
TEKST og FOTO: Natasza Bogacz

The Taboo
“For thousands of years man has been looking for
ways to break through the physical bonds of life
on Earth and travel to places beyond experience.”
This is the opening line of the National Geographic Taboo episode entitled “Altered States”. Immediately after typing these two innocent words
into Google will you realize how much controversy
they bring up in so called Western society. You will
also find the official name for it: ASC, altered states of consciousness.
Before explaining what ASC is, the author of this
article would like to express her believe in there
being very few more fascinating fields of research,
as of today, than neuroscience and its connection
to the construct of society. It is simply, as the author of this article tends to say, awesome.
In short, ASC is a stage in which one’s brain (or
mind, which according to the brain\mind monism
principle, is the same thing) gets detached from
the body and its normal sense perception. One of
the definitions goes like this: a temporary change
in one’s normal mental state without being considered unconscious. How does it happen? Perhaps
the first thing that comes to mind is drugs. That is
because drugs are a sort of a shortcut. Accidents,
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traumas, high fever or sensory overload can have
a similar effect. There are ways of attaining it deliberately, like meditating or chanting, for example
for spiritual purposes.
The controversy about ASC is rather obvious. On
one side we have scientist, doctors and legal systems saying that hallucinogens are poisonous to
the human body and have a life-threatening effect. Others, such as journalist and writer Graham
Hancock would call the act of altering consciousness in a self-healing and self-searching process
an individual choice and basically a human right.
Watch Hancock’s 2013 TED Talk “The War on
Consciousness” (famously banned by TED) to learn more about purposes of consciousness alteration and decide for yourself.
However, because of all the controversy that
would need few pages to discuss thoroughly, this
article drops the topic of consciousness alteration
by substances such as alcohol, opiates, marijuana,
cocaine, or powerful hallucinogens like LSD or the
Amazonian ayahuasca. Of course the cultural impact of those substances is huge and as such absolutely worth investigating. But for now, instead,
we will take on another task, namely to prove to
the readers that ASC is more common than one

might think. In order to do that, more obvious altered states caused by accidents, shock or trauma
will also be left out.
Recreation relaxation
Continuing down this path, the first thing to notice is the variety and multiplicity of states of intentional, recreational consciousness alteration. It
really shows how, just by practicing, one can purposely use mild ASC to get rid of stress, rethink
some deep questions, get new ideas.
We need to have our consciousness alteredand so
we seek ways to achieve it, unconsciously. For that
matter, nobody knows why humans need sleep
to function. Dreaming is a state when we are not
awake, yet still conscious enough to react to for
example giving someone slapping our face. Whereas both lucid dreaming and sleep deprivation
can cause more intense ASC. Perhaps even some
part of the readers will find this familiar: a friend
who has been working nights twitches or abruptly
turns around, thinking he saw something in the
corner of the eye. Not to mention experiencing it
personally during the exam period. Of course, the
extreme cases of insomnia like the Narrator’s in
‘Fight Club’ don’t come from skipping a few hours
of sleep because of an exam due next morning. Af-
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ter all, as the Iron Lady used to say, “sleep is for
wimps.” Some people might use that to explain
some of the more frantic points of the TINA policy. Fasting is another consciousness altering
state, and again, it was during his isolation in the
desert that Jesus got to have his famous chat with
the Devil. ASC? Moving on.
The repetitive moves and sounds, steady breathing during workout can put a mind in a hypnotic state. The more one pays attention to this, the
stronger the effect. There is several ways of achieving self-hypnosis that anyone at any time can
practice. If it isn’t going to get you something to
think about, it will at least give you something to
talk about, so why not try. You don’t need to be a
yogi or a liberated Buddhist on the verge of nirvana; you might still get surprised by the effect.
And lastly, a few more things worth considering
through an ASC perspective: 3D screenings, curved (panoramic) screens, the Oculus goggles, roller coaster rides, daydreaming and so on.
Float me to the moon
Some people treat ASC very seriously. Those are
the people who travel great distances to visit societies in which altering minds is a form of ritual, often achieved with help from vegetable brews
and mixtures threatened similarly to sacraments
in the Catholic Church. But then, after a few weeks or months with the shamans, those people are
back at home, let’s say in Oslo, working and starting families. One of them is Carl.
Carl is Scottish and a new dad with a great deal of
travelling experience. He is also a co-owner of Floating Oslo, a place in Frogner where anyone can
try out a flotation tank (or isolation tank) used in
REST, Restricted Environmental Stimulation Th-

erapy. Sounding very technical, the primary goal
of the tank is to help you relax like you’ve never
relaxed before, creating conditions of sensory deprivation reaching 90%. The sensation is therefore nothing short of being quite trippy.
Let´s float down to Peru
First experiments with floating involved a certain
dolphin-loving neuropsychologist named John
Cunningham Lilly getting high on LSD in a tank of
his own design in Maryland, US. This was the 50s,
when scientists had just begun to study consciousness, its origins and alterations. How? Yours truly
went to check it out.
Don’t drink coffee or any energy drinks prior to
the float. You will find Floating Oslo in Hafrsfjordgate (you cannot put 5 consonants in a row and
expect people to pronounce it, Norway), right off
Bygdøy Allé. It is small, but cozy. “So, are you excited?”, says Carl and it is hard to answer
no. The tank doesn’t look as scary or as clam-like
as the ones on Google images, or the one used in
the 1980 si-fi horror movie ‘Altered States’ about
a good trip going bad. It has a kind of murky but
soothing mood to it, the air smells like salt. The
light in the room is dimmed and you have to really
focus to follow Carl’s crash course on when to turn
the dehumidifier back on, how to avoid getting salt
in your eyes and what to pay attention to while
floating. Than he says, “See you in an hour!” and
the door closes. These are the steps you take: put
on the earplugs (to prevent water getting in your
ears), shower and get in the tank. There is a delicate blue light inside that you can turn off whenever
you feel like. The tank is filled with ca 30 cm deep
water so salty, that it will push you nicely right on
the surface. The salt is enriched with magnesium
that gets absorbed through your skin while you’re
floating, a nice touch for all of you who overdose

on coffee. Now, relax.
The feeling is something out of the ordinary. Once
you realize that you don’t need to hold up your
head it gets even more interesting. I would imagine that for someone who meditates and practice
relaxation techniques this must be heaven. There is no sound, just blackness, just you. Time acts
funny when your brain looses all physical references, except for maybe your breath. It feels unfamiliar, strange, so strange and at the same time
so utterly comfortable, like this is where you originally belong, this is the only real state, and the
world outside of the tank is just very distant, if not
anillusion. Carl says that many pregnant women
come to float to bond with their unborn children,
to feel as they feel. Eventually, even a complete
noob’s thoughts will float far away, leaving a deeply relaxed feeling, a true lightness of being. You
can’t tell if your eyes are open or closed. You feel
like sliding through space without actually moving. Powerful, unique and simply... a nice experience. Worth it just for the sake of trying something
radically new. The opposite of bungee jumping,
perhaps.
So either you sit down and try self-hypnosis, meditation, warm bath with salvia oil, or the flotation
tank, doesn’t really matter. What matters is that
you try it, you make the effort to intentionally,
purposely clear your mind, see what else is there.
Scary? Maybe. Still the effects have the potential
to flabbergast you.
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Kvinnen som h
Kun 36 prosent av norske ledere i 2013 var kvinner, det viser ferske
tall fra Statistisk sentralbyrå. Grunnen til dette, mener Ingunn-Sofie
Aursnes, kan være at kvinner har for lite mot. Direktøren selv er av
unntaket. Da hun i 20-årene fullførte førskolelærerstudiet, var hun allerede godt forberedt på hva arbeidslivet hadde å by på.
TEKST: Emili Knutson

E

n regntung formiddag i september møtes vi
i en lun, varm leilighet i Oslo. Utenfor plasker regnet, og den gjenkjennelige lyden av
sirener er å høre i det fjerne. På dagsordenen står
hennes livslange karriere som leder. Allerede som
19-åring giftet direktøren seg, og like etter hennes
første barn var født begynte hun sin toårige utdannelse som førskolelærer. Den nåværende direktøren i Utlendingsnemnda, Ingunn-Sofie Arusnes,
forteller med et glimt i øyet hvordan hun rett etter
utdanningen gikk inn i en bestyrerjobb i en barnehage.
– Du kan si det på mange måter var helt tilfeldig at
jeg fikk stillingen fordi datteren vår gikk i den barnehagen, men da jeg ble bedt om å søke og jeg fikk
jobben, da var det i grunnen gjort. Jeg ble veldig
glad i å være leder og siden har jeg likt å ha sånne
typer oppgaver, sier Aursnes tankefullt.
Interessene innen ledervirksomheten var stor,
og da Aursnes hadde vært bestyrer i barnehagen
i fem år, begynte hun å studere jus. Etter fullført
utdannelse tok det ikke lang tid før Aursnes fikk
tilbud om en lederstilling hos fylkesmannen i Oslo
og Akershus. Til hennes store glede ble ledererfaringen hun hadde fra barnehagen sterkt vektlagt
av den daværende fylkesmannen.
Utfordringer, engasjement og forventninger
Direktøren for utlendingsnemnda beskriver seg
selv som en leder som vil ha arbeidet gjort.
– Det er klart man kan få ting gjennomført gjennom å komme med innspill og påvirke, men den
enkleste måten er jo å være sjef! Og jeg finner tilfredsstillelse i at vi får til ting sammen. Noen må
være lederen, og det har falt meg naturlig.
Hvordan vil du si at oppveksten din har spilt en
rolle for hvor langt du har kommet i karrieren
din?
– Foreldrene mine oppmuntret meg alltid til å ta
ansvar. Det var i det hele tatt en forventning til at
jeg skulle være ansvarlig. Ikke noe press, men det
var den mest naturlige tingen i verden at jeg skulle
være den som ble tillitsvalgt. Å ha voksne foreldre
gjorde i tillegg at jeg tidlig ble trukket oppover i
diskusjoner på samfunnsspørsmål.Foreldrene
mine var veldig engasjerte. Det gjorde at jeg fikk
trening i å la min røst høres. Å være trygg på seg
selv er en forutsetning for å våge seg på krevende
lederoppgaver, at man har en tro på at dette skal
en greie, svarer hun.
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Aursnes som har vært heldig med støttespillere
igjennom livet, uttaler at dersom man lever i miljøer der en blir trykket ned og fortalt at en ikke
kan, så er det fare for at mange talenter kan gå til
spille. Direktøren utdyper utsagnet ved å ta utgangspunkt i sine egne opplevelser.
– Det å ta to utdanninger, og det å påta seg lederoppgaver mens man har fire barn er ikke lett. Jeg
kunne for eksempel ha møtt motstand hos svigermor, men det gjorde jeg ikke. Hun var støttende.
Jeg kunne ha møtt motstand hos min mann, men
det gjorde jeg heller ikke. Likevel vil jeg ikke si
at min yrkeskarriere har kommet gratis. Det har
vært veldig hard jobbing, men jeg har også vært
heldig med samspillerne rundt meg.
Mannen og kvinnen på toget
Stemmen er stødig og bestemt når Aursnes understreker at det ikke bare er oppveksten og oppmuntringen fra familien gjorde henne til en suksessfull direktør. Egen tiltro til seg selv har også
vært en avgjørende faktor i ledervirksomheten.
– Det er en historie om mannen og kvinnen som
kommer løpende inn på en jernbanestasjon da
toget begynner å gå. Mannen slenger seg på toget
og tenker at han får kjøpt billett underveis, mens
hun går inn for å få kjøpt billett i billettluken og
kommer da ikke med på toget. Dette har jeg tenkt
mye på, og jeg synes historien har en del overføringsverdi. Jeg har kanskje mer enn andre kvinner
våget av og til å hoppe på toget. Jeg har tenkt at
«dette kan jeg lære meg, jeg må bare få den jobben. Så kanskje er jeg litt modig på det når alt
kommer til alt».
– Jeg snakker ikke om selvsikkerhet, det er noe
helt annet enn å ha tillitt til seg selv. Selvsikkerhet
er ganske skummelt, da blir man så blind for at
man kan ta feil, men å ha tillitt til seg selv– tillitt
til at man skal greie å endre kurs om nødvendig,
og å være god til å lytte– det har med tillitt til egne
krefter og gjøre. Det tror jeg at jeg fikk hjemmefra.
Selv om ledelse er et fag, mener hun at det ikke
er mulig å utdanne seg til å bli en god leder. Selv
hevder hun at det er en forutsetning at en er glad i
mennesker, og liker å lede.
– Ledelse dreier seg mye om å motivere, nå folk og
å se folk. Det er lederens store utfordring, nesten
uansett hvilke nivå en leder på, og uansett hvor
mange en skal lede. Det er krevende, men samtidig, så er det stimulerende også. Det er jo nettopp
det at jeg liker å snakke med folk, og jeg er glad i

For Ingunn-Sofie Aursnes har lederyrket falt naturlig. De siste tre årene har hun vært leder for Utle

folk. Jeg er jo helt hjelpeløs uten dem. Hva i all
verden skulle jeg gjort uten alle disse medarbeiderne!
Kvinnelige ledere i mindretall
Hva tror du er grunnen til at det er færre kvinnelige enn mannlige ledere i Norge i dag?
– Jeg tror mange kvinner har for lite mot, jeg tror
mange kvinner ikke helt slipper taket i den tradisjonelle kvinnerollen i familien. Jeg kan ikke se at
det er noe systemisk som hindrer kvinner i å påta
seg lederoppgaver i Norge i dag. Jeg forstår ikke
hva det skulle være. Men det er klart at hvis en
skal ha en yrkeskarriere mens en har barn, så er en
nødt til å slippe mannen til i å dele omsorgsoppgavene for barna. Det å være superhustru, supermor og ha en yrkeskarriere ved siden av, det kan
jo enhver brekke nakken på.
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har hun vært leder for Utlendingsnemnda. FOTO: UNE/ Morten Oulie

Vaskemaskinen durer i det fjerne. Sett bort ifra
Aursnes nedtonede og fattede stemme som fører
samtalen, er leiligheten stille. Videre sammenlikner hun kvinnen i gata sine opplevelser med sin
egen historie.
– Nå var jo jeg gift med en mann som delte omsorgsoppgavene i hjemmet og som støttet mine
valg både yrkes-og karrieremessig. Også kan man
si at det ikke er alle som kan velge slik jeg har gjort,
men man kan heller ikke akseptere at menn ikke
støtter. Respekt er et ord som har stor betydning
for meg i yrkeslivet mitt. At man viser respekt for
hverandre i arbeidssituasjoner og hjemmet.

hun det kan være en mulighet for at tallet kan
økes dersomkvinner oppfordres til å påta seg ledelse igjennom å se og høre at andre kvinner trives
med det.
– Det er viktig å se på hvilke privilegium det er å få
lov til å være leder, og ikke bare hvilken tung jobb
det er. Jeg tror det å opplyse om, og det å fortelle
om egne erfaringer kan stimulere yngre kvinner
til å påta seg lederroller. Å motivere og å støtte er
andre faktorer som kan oppmuntre kvinner. Det
kan alle gjøre noe i sin familie og i sin vennekrets.
Rett og slett oppmuntre og stimulere til å søke
seg til lederjobber fordi det er veldig givende og
utviklende.

Tiltak for kjønnsbalanse
Selv om direktøren er mot kvotering i studier og
arbeidsliv, er hun klar på at hun ønsker kjønnsbalanse i yrkeslivet. Som en løsning på mindretallet
av kvinnelige ledere i den private sektor, mener

Har du noen råd til kvinner som vil bli ledere?
– Det er å mønstre mot, svarer Aursnes trygt før
hun avslutter: Og ikke gå inn for å kjøpe togbilletten når toget har begynt å gå, for da kommer du
ikke med på det toget.

FAKTA
Navn: Ingunn-Sofie Aursnes
Født: 13. April 1952
Yrke: Direktør for utlendingsnemnda
Utdannet: Førskolelærer og jurist
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TEKST: Tori Kongsvold
Døra i gangen utenfor gjesterommet mitt blir åpnet med et lite dunk. Julie hysjer og sier:
– Bare vent litt no, lillegutt. Babyen hviner med
lys stemme, og gir fra seg svake gråtelyder. Et par
lyse hvin til, og de går inn på badet. Det romsteres
litt, og etter kort tid er de på vei ut igjen. Resten av
natten forblir stille.
Neste morgen våkner jeg svett og kald, og forstår
at jeg må ha glemt å lukke vinduet før jeg sovnet. Fra stua høres tv-en. Markus banker på døra
og sier at dagen går fra meg. Han banker hardt,
og sier jeg ikke kan forvente å komme på besøk
for så å ligge å sove hele dagen. Før jeg rekker å
komme meg inn på badet, får Julie øye på meg i
døråpningen til stua. Lille Marius ser meg også.
Morgengrettenheten i meg orker ikke å sosialisere. Motvillig styrer jeg inn på stua med utstrakte
armer og et varmt smil på lur:
– Hei, lille morgenfugl, er du oppe alt? Gutten
strekker seg mot meg, og jeg mildner. Markus går
fort forbi bak meg og roper:
– God morgen! Jeg kjenner meg fortsatt morgengretten, og klarer ikke si det samme tilbake.
– God morgen, sa jeg! gjentar han kortluntet.
– God morgen, grynter jeg tilbake.
Han forsvinner i dusjen, Julie går for å lage
frokost, og Marius og jeg blir liggende å leke på
gulvet. Han tviholder på en muldvarpkosebamse,
mens keyboardet han fikk til jul gir fra seg strevsomme lyder. Markus har kommet inn på kjøkkenet nå. Stemmene heves. Hennes lyse, sterke, og
hans mørke, bestemte.
– Koffor må du det? Nei, æ syns ikke at du ska det!

– Jeg må få lov til å møte vennene mine av og til.
Det er helg, og jeg har vært flink hele uka. Du bare
kritiserer meg! svarer han. Hun går inn på soverommet deres, innenfor kjøkkenet.
– Julie, hveser han sammenbitt etter henne.
Straks kommer Markus ut på stua og jubler et hei
til sønnen sin. Til meg sier han:
– Nå er hun helt umulig igjen. Hun er mye verre
når du ikke er på besøk. Takler henne ikke.
Få minutter senere kommer Julie inn på stua med
hevede øyebryn. Uten å møte blikket til noen, spør
hun med lysere stemme enn vanlig om jeg vil ha
te, jeg nikker. Markus har satt seg i godstolen foran tv-en. Julie går fram og tilbake med flakkende
blikk, hun har funnet fram et par små votter.
– Han trenger ikke å sove ennå, Julie.
– Eh, jo, æ trur det, eh, fordi i går fikk han itj formiddagsduppen sin, og da sleit vi sånn med å få
han te å sov te kvelden, huske du? sier hun mildt
og rolig. Hun gløtter forsiktig på ham. Han fokuserer hardt på skjermen foran seg, øynene hans
myser konsentrert innimellom.
– E det greit, Markus? Han trekker en dyp pust.
I hendene krøller hun vottene sammen, slik at de
passer inn i knyttneven hennes.
– Gjør det da, men tror ikke det er så nøye. Han
blir trøtt til kvelden fordet. Julie går rolig ut og
legger ungen i vogna. Markus snur seg raskt til
meg og hvisker:
– Hun er helt umulig for tida, hormongreier.

og denne gangen er det han som har hevede øyebryn. Til slutt stjeler hun en klem fra ham og sier
unnskyld. Han mumler lavt for seg selv, smilet
hennes visner gradvis vekk.
– Ka sa du? Markus, koffor e du sånn her? Hun
tramper inn på kjøkkenet. Han følger etter, og jeg
kan umulig la være å høre hva de snakker om, selv
om jeg helst ønsker å zappe rundt på tv-en og finne noe som kan være interessant nok til å stenge
samtalen ute.
– Hvorfor kan du ikke bare si at jeg er bra nok,
du gir meg ikke skryt for noe lenger. En pils, en
pils med vennene mine i kveld, det må være lov,
fortviler han. Den lave mumlingen øker i volum:
– Æ si ikke at du ikke e bra nok, Markus! Herregud, kor tar du det fra. Æ bare ber om at du gjør
mæ den ene tjenesten, for æ og vil ha fri. Æ prøve
å vær trivelig mot dæ, og...
– Jeg er helt ødelagt nå, avslutter Markus. Julie
går inn på soverommet deres, døra lukkes med et
lavt smell. Jeg tar en slurk av den kalde teen min
som står på bordet, og blir klar over at skuldrene
mine er hevet.
– Jeg blir ikke med deg inn til byen etterpå, allikevel. Jeg må være hjemme i kveld, jeg har en
familie nå.

Av høflighet nikker jeg. Da Julie kommer inn igjen
veksler blikket hennes mellom meg og Markus.
Hun begynner å hoppe og smådanse foran ham,

Kepler
TEKST: Tore Brendryen

En vandrer itiden,herdet av spliden og striden, vil
siat for lenge siden, verden viden, alle i den,misforsto. Ingen lykt eller fakkelviservei gjennomfrykt og spetakkel, deres hjerter gjort til latterinntil de atter fatter at alleskatter eksisterte.
Svermen svermerstandhaftig mot stupet. Ikollektiv bevissthet på kollisjonskurs mot Kepler. En
livstruet art trueralle livets former, koste hva det
koste vil, for evigheten venter. I det evige mørkets
støy hviler en stum konstant som skriker hinsides
omhjelp. Erobret og overvunnet gråter elver mens
regnet kjærtegner ømt,og forsiktig forsøker å trøste. Fortvilte senker hodet i skam, bevitner svermen konsumere, regjere og rasere. Som en svulst
voldtar sin vugge. En vugge som omfavnet livets
fremste forkjemper,mutert til en morbid mangfoldig enhet. Som vokser, vokser og vokser.
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Ut av vuggen, korruptfra krybbe til kiste.En ustoppelig styrke seirer sakte, men sikkert mot skaperen. De omfavnet gløden, brøtkjeden,og overlistet
døden. Reverserte rollene i rikets råskap. Nok vil
ha mer, noen tar, noen ber. De har hender av Midas og gyldne svar, mens vekten splintrer Atlas.
Tilsvermen, fra følgere, venner de erkjenner, meningen kjenner. De brenner broer og henderde en
gang behøvde, men ikke lenger. Famlende, blinde.
Fostrer sinne i vevet de spinner. Nå, kun et minne. Fra fordums tid fordømmer, følger strømmen,
ingen svømmer.Utskudd drømmer om å rømme.
Tiden vil komme, innen svermen er omme, det
tomme rommet. Står igjen.
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TEKST og FOTO: Ingvild Hegge Eriksen

Samfunnsviter’n
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Vil du møtes?
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For Ingun
FOTO: UN

Jeg er nitten. Du er tjuetre. I hele høst har jeg samlet krefter til å skrive tre ord. Et enkelt spørsmål
bare. Men det tok uker, måneder, før jeg klarte å
godta at jeg bor her nå, og ikke kan gå langs den
avkjølte asfalten i nord lenger, barføtt, å kjenne
midnattssola varme skuldrene mine, det tok jævlig mye å skrive det inn i det lille chattevinduet og
så sende det avgårde.
Hvorfor er det så vanskelig å sette seg ned på sengekanten nå, uten å tenke på den kvelden i sommer hvor jeg stupte med hodet ned i puta mens
vinduet var åpent og midnattssola malte halve
hustaket matt rosa, og det var vel også den kvelden jeg spurte meg selv hvorfor i helvete det var
deg, eller, motsatt, hvorfor i helvete det var meg
dette skjedde med, hvorfor ikke noen andre i stedet?

trukket pusten for å begynne sin likegyldige, innbitte piping, det var da jeg tenkte at jeg har levd
nitten år på denne kloden og aldri har jeg følt meg
så verdsatt, som da jeg, i de få sekundene, kunne
tenke at jeg var litt din.
Så gikk hele høsten, jeg skrev brev til deg uten å
få svar, og jeg håpet at en eller annen gang måtte
du befinne deg i byen. Så fikk jeg svar, og da telefonen vibrerte og navnet ditt stod på skjermen,
var det som et lynnedslag i hodet mitt, sånn som i
sommer, da vi gikk langs veien og jeg skulle ønske
kvelden aldri tok slutt, at vi bare kunne sitte å spille Alias hele natta, og så gikk vi i ulike retninger,
men du møtte blikket mitt og sa kort ”vi snakkes”,
og det var som om lufta forandret seg.

Jeg klamrer meg fast, holder hodet så høyt hevet
som jeg bare klarer. Men er det nok? Er det nok å
prøve når ingen i klassen vet hvorfor jeg ikke kommer i tide?

Det var en annen kveld med mange mennesker og
god stemning, jeg kastet lange blikk tvers over gulvet bare fordi jeg visste at der, et sted i utkanten av
øyekroken, stod du, noen ropte på deg, sa navnet
ditt høyt, og det er faen meg det fineste navnet jeg
vet om.

En sommer som ikke finnes lenger, kombinasjonen av bølgeskvulp, halvfulle vinglass, de fineste
øynene jeg vet om og saltvannsvått hår, fornemmelsen av mine lepper, dine hender, mine kinn,
din kropp, mine ord og ditt blikk. Hvorfor det var
akkurat du som bare måtte stå i gangen da jeg
skulle ta på meg skoene. Og midt på natta et sted i
nord, i det øyeblikket de siste ungdommene hadde
pakket sammen pleddene og begynt å rusle hjemover, i det øyeblikket vekkerklokka nesten hadde

I blant liker jeg den følelsen, det konstante mageknipet, det som forteller meg at jeg klør i fingrene
etter å legge de oppå dine, oppå dongeristoffet og
samtidig møte blikket ditt, den følelsen er vond
og konkret. Jeg kan snakke og tenke og baksnakke deg så mye jeg bare gidder, jeg kan drepe deg
i tankene samtidig som jeg røsker klærne av deg,
og jeg kan holde fast i det, denne mangelen på luft
i lungene som gjør at jeg kjenner et rykk i hele
kroppen idet jeg ser at du er tagget i et innlegg på

Facebook.
Sommeren tok slutt for lenge siden, og virkeligheten falt plutselig rett ned i fjeset mitt, klinte til
fasaden jeg har dekket ansiktet med i hele høst og
vist fram for alle klassekameratene mine, virkeligheten gjorde sin entré da du plutselig sendte meg
svar og sa du skulle på en audition i byen. Du. Og
jeg.
Skulle jeg stå ansikt til ansikt med de brune øynene som har hjemsøkt meg i fem måneder, den
stemmen som har frarøvet meg mange timer søvn,
den personen som har sørget for uendelig mange telefonsamtaler, tårer og en selvtillit som har
sunket langt under nullpunktet. Tør jeg å se deg
i øynene og snakke om studier og hverdag og folk
samtidig som jeg vet at annenhver tekst jeg har
skrevet, har handlet om deg?
Nå har jo livet fått en ny form og jeg har prøvd så
mange ganger å ikke tenke på deg at jeg har gitt
opp. Jeg har gitt opp alt, jeg har resignert, tror jeg.
Nå skal jeg møte deg. Se deg. Klemme deg, prate
med deg, høre latteren din, se deg tråkke på den
asfalten jeg tråkker på hver dag.
Det er en tirsdag og klokka er litt over fire. Jeg
skjelver på hendene når jeg låser ytterdøra og går
ned trappa. Skulle ønske den fem minutter lange
trikketuren er endeløs. Skulle ønske trikken får
motorstopp, og at jeg slipper å gå av og bort til
bussterminalen hvor bussen din skal komme.
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Nils
TEKST: Elena Aronsen

I natt bråvåknet jeg av to måker som sloss. «Fryktelig merkelig», sa jeg høyt til meg selv. Det hørtes
ut som de skulle drepe hverandre. Jeg ristet litt på
hodet, som man jo gjør for å våkne ordentlig når
det er midt på natten. «Dunk, skrik, dunk, dunk,
skrik, dunk, åååh!» Den ene måken fikk orgasme
og etter det var det umulig å sovne igjen. Jeg begynte å tenke litt på andre fugler. Ta ender for eksempel. Det beste med å være en and, må jo være
at man kan vri hodet sitt 180 grader rundt. Det er
ikke det at jeg er paranoid eller noe, men jeg vet
at jeg en dag kommer til å stå med en kniv plantet
midt mellom T4 og T5.

Jeg tenker at dersom jeg faktisk hadde vært en
and, noe jeg for øvrig ikke anser som usannsynlig,
skulle jeg blitt den første anda på det Antarktiske
kontinentet. Folk hadde blitt over seg av begeistring, det er jeg sikker på. For man finner ender
overalt, bortsett fra i Antarktis, og folk elsker sånn
«første mann»- greier. Hvis jeg er helt ærlig, og
det skal man jo være, så kan jeg egentlig ikke spesielt mye om folk. Jeg er i grunn ganske mye alene,
uten at det er noe feil i det. Ta pollensesongen for
eksempel. Da går jeg aldri ut. Jeg sitter også mye
inne på høsten og vinteren. På sommeren pleier
jeg å gå ut i hagen, men det er kun hvis det er overskyet og under 14 grader.
En gang møtte jeg på naboen min i trappen. Etter
det har jeg vært svært nøye med å ikke møte på
ham igjen. Jeg kan stå i timevis å se ut av kikkhullet i døra. Jeg har vurdert å kjøpe meg en eller
annen form for høy krakk, men per dags dato har
jeg ikke midlene til slike utskeielser. Mye av lønningen min bruker jeg nemlig på min venn, Nils.
Vi pleier ofte å sitte sammen i vinduskarmen hvor
vi titter ut på mennesker og dyr som går forbi. Når
solen blir for sterk trekker jeg meg som regel tilbake, men Nils trives godt med å leve på kanten, så
han blir gjerne værende.
Vi tok t-banen til Gulleråsen stasjon her i forrige
uke. «Du har godt av en tur ut. Dessuten er det
mars», sa han til meg med den største selvfølgelighet. Jeg blir alltid så paff når han sier noe, for
vanligvis er det jeg som står for all praten. Det vil
nok overraske mange, men det er nå en gang slik
at jeg lettest kommuniserer med sånne som Nils.
Etter noen runder frem og tilbake bestemte vi oss
for å dra hjem igjen, og jeg tenker det blir en stund
til neste gang vi drar ut. Nils blir så fort kvalm av
å kjøre t-bane.

Wikimedia Commons
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Gått meg vill
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Samfunnsviter’n

TEKST: Johannes Wiggen Kramhøft

ILLUSTRASJON: Anna Michaelsen

Til å ha så korte bein, beveger den lille, tjukke
mannen seg med en imponerende fart, så jeg må
småløpe for å holde følge med ham. Til slutt stopper han opp ved en dør i enden av gangen, banker på to ganger, og snur seg mot meg med sitt
overveldende hvite smil. Døra blir åpnet av en
blond, østeuropeisk dame i rødt blondeundertøy. Hun måvære minst 1.90 høy. Hun ser påmeg
med et nedlatende uttrykk. Jeg håper gulvet faller
sammen under meg. Den lille tjukke mannen rekker armen ut mot rommet.
«Rachel; Enjoy». Jeg vil ikke at han skal gå. Han
går. Den østeuropeiske dama tar et steg til siden
og slipper meg inn. Døra blir lukket bak meg. Det

er en umiskjennelig kleinhet i rommet. Jeg lurer
påom det er meg det er noe galt med eller om dette gjelder alle kundene hennes. «You have thirty
minutes».
Rachel begynner å kle av seg. I mangel på instruksjoner sjekker jeg klokka på mobilen som om det
skal gi meg svar på neste steg. I det jeg ser opp
igjen lar hun trusene gli over rumpa og ned på
gulvet. Hun legger seg naken ned på senga. Jeg
åpner beltespennen og føler meg mer sårbar enn
noen gang mens jeg dytter buksa ned til anklene.
Jeg oppdager at jeg ikke engang har tatt av meg
skoene og jakka. Begynner å vrenge jakka av meg
mens jeg lurer på hvor dumt det må se ut å stå
med buksa på anklene og ta av seg jakka. Fyfaen,
så langt nede tror jeg aldri du har vært Fredrik.
Rachel har tent seg en sigg hun røyker i venstre
hånd, mens hun kjærtegner seg selv med høyre.
Jeg blir så slått ut av synet at jeg lurer på om det
bare er noe jeg forestiller meg. Det er det ikke.
«Are you gonna fuck me, or just stand there and
look stupid?». Jeg klarer ikke mer. Ydmykelsen er
komplett. Jeg står med åpen munn, får ikke fram

en lyd.
Jeg hører meg selv si yes. Yes? Hva faen skal yes
bety? Holder blikket i bakken. Prøver åfå
av meg skoene. Gulvet gynger. Skolissene er slanger, umulige å få tak på. Rachel lener seg på den
ene albuen og lar hodet henge bakover så røykringene blir skutt opp i taket. «You want me to be
babysitter in stead?». Jeg kjenner hvordan blodet
strømmer opp i ansiktet og tusen flaue øyeblikk
samler seg som en svulst i hjernen. Jeg er mindre
enn en gutt på fjorten under mors konfirmasjonstale.
Drar opp buksa. Finner fram det jeg har av kontanter og kaster det på senga uten å løfte blikket.
Som om hun har rett til dømme meg? En.. en
jævla hore! Hah! Tar jakken min opp fra gulvet
og går ut døra. Fort gjennom den smale gangen,
ned trappa, ut den rosa døra, forbi baren og ut i
fri, klam luft. Jeg løper mot stranda, løper så fort
jeg kan. Stopper ikke før havet har trengt gjennom
skoene og gjort sokkene våte. Blir stående, vaiende i bruset fra bølgene og mitt eget åndedrett.
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Den lille tjukke mannen fører meg forbi baren,
inn en rosa dør, opp en trapp og gjennom en lang,
smal gang med rødt fløyelsbelagt gulv. Jeg føler
meg plutselig usannsynlig dum. Hver gang vi passerer en dør, kommer det dype stønn og innimellom et hyl inne fra rommene. Jeg har mest lyst til
åbare snu og gåtilbake. Tilbake til de klamme gatene. Til havet og mine egne tanker.

KULTUR

En kaffe med:

Raino Malnes

TEKST og FOTO: Tana Helene Blegen
Har du noen «guilty pleasures»?
– Tja, jeg røyker jo en sigar i ny og ne. Men ikke
innendørs og ikke hjemme. Datteren vil ikke at jeg
skal røyke hjemme. For elleveåringer i dag, er det
ingen ting som er så idiotisk som å røyke. Så hun
blir helt rasende! Jeg har aldri røyket, men er veldig glad i den ene sigaren i ny og ne. Men når jeg
svarer dette, så er det i den tro og i det håp om at
hun aldri kommer til å lese dette.
Hva er din favoritt TV-serie?
– «Hotell i særklasse». Den går innimellom i reprise, men nå trenger jeg ikke følge med, for nå
har jeg fått det på DVD. Det er den morsomste serien som noen sinne er laget, tror jeg. Den vil jeg
anbefale til alle.
Har du «Hotell i særklasse»-maraton, hvor du
ser mange episoder etter hverandre?
– Nei, man må se én om gangen. Og man må vente
en god stund mellom hver gang
Hvilke sanger synger du i dusjen?
– Sånne gamle Gershwin-greier kunne jeg finne
på å synge. «Someone to watch over me» og sånt,
alle de gamle, sentimentale sangene.
Hva gjør du for å slappe av?
– Jeg går tur med hunden. Men for å være helt
ærlig, slapper jeg ofte av. Men vet du hva jeg gjør
for å slappe ordentlig av? Sitter og ser ut i luften,
gjerne da med en sigar. For sigaren for meg er ikke
noe sosialt i det hele tatt. Den skal jeg helst ha alene. Da slapper jeg helt av.
Hva får deg til å banne?
– Jeg banner ikke ofte, men det er jo praktiske
saker og ting. PC-problemer, når skriveren ikke
virker, og den typen ting. Men jeg prøver å la være
å banne.
Hva er din favorittartist/band?
– Jeg regner meg for å være en av verdens største beundrere av David Crosby. Han var en del av
det som en gang i tiden het «Crosby, Stills, Nash
& Young», og han turnerer fortsatt i en alder av
over 70 år. Han har vært gjennom mye, har blant
annet vært narkoman og sittet i fengsel. Men han
lager fortsatt god musikk. Jeg har sett han live to
ganger her i Oslo.
Hvis du var 20 år igjen - hvilken utdanning ville
du valgt?
– Da ville jeg nok studert filosofi, ikke bare hatt
det som bi-fag. Det er det jeg holdt på med mesteparten av tiden etter studiene, og det jeg har hatt
mest bruk for. Jeg begynte å studere filosofi for alvor etter jeg var ferdig med de andre studiene. Så
hvis jeg hadde visst da hva jeg vet nå, så hadde jeg
begynt med filosofi, Da hadde jeg kommet fortere
i gang.
Hva var den siste boken du leste?
– Jeg leser så mange bøker hele tiden! Det er så
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veldig mange, altså.. Men jeg har akkurat lest en
ny, stor Beethoven-biografi. Det var en fin bok.
Men jeg leser litt av mange bøker ofte. Jeg leser
aldri mer enn 2-3 sider av en bok hvis den ikke er
verdt å lese.
Og det vet du allerede etter 2-3 sider?
– Ja ja, det vet du med en gang. Det var som Jon
Elster sa en gang: «Du trenger ikke drikke opp
hele flasken for å kjenne at melken er sur»
– Men den siste boka jeg leste ut, var en bok jeg
leste om igjen. Det er en liten roman av Lars
Gustafsson som heter «Tennisspellarane». Det er
en fabelaktig god bok. Ikke en fryktelig dyp bok,
men den er litt selvbiografisk. Den leste jeg på nytt
nylig, fordi jeg var i Stockholm, hvor jeg gikk i et
antikvariat hvor jeg fant en førsteutgave av boken,
og så hadde jeg en ledig kveld så jeg hadde tid til å
lese den ut. Den kan jeg trygt anbefale
Hvem ville du delt bord med på 4 stjerners middag? (døde eller levende)
– Hvis jeg kunne velge virkelig fritt, ville jeg valgt
min beste venn Helge Ole Bergesen som døde i
sommer, Aanun Hylland som var professor i samfunnsøkonomi her på UiO, og så ville jeg jo hatt
med meg kona mi som den fjerde.
Her er et spørsmål fra statsviterne i redaksjonen..– Oi, nå merker jeg at jeg blir nervøs her..
Hvis du var statsminister for en dag - hva ville
du gjort da?
– Jeg tror jeg ville gjort noe for å begrense bruken
av privatbil i byen. De tar så kolossalt mye plass!
Vi ville fått så mye mer by hvis vi kunne fått noen
av disse bilene ut av byen. Så la oss forbeholde privatbiler til pensjonister, de trenger det. Alle andre
kan ta offentlige transportmidler.
Så du kjører offentlig selv?
– Ja. Jeg har hatt bil, men de siste årene har jeg
ikke kjørt. Jeg trenger jo ikke bil, og jeg er i tillegg
en dårlig sjåfør. Det merket jeg godt da jeg kjørte
bil, det var ikke trygt. Jeg synes også det er kjedelig å kjøre bil.
Hva er din mentale alder?
– Hå hå! tja, tyve. Med andre ord ganske umoden.
Hva sladrer dere professorer om rundt vanndispenseren?
– Ja, det blir jo en god del nyheter. Lite sladder.
Sosialiserer dere på tvers av fagfelt, eller har
dere dannet “klikker”?
– Fag er som blåst bort. Vi småprater om alt annet. Jeg kan jo ikke så mye om statsvitenskap, så
jeg ville fort falle av i en faglig diskusjon.
Interessant! Har du noen gang blitt “satt på
plass” av en student eller kollega i statsvitenskap?
– Om jeg har blitt satt på plass av en student, ja? Å
ja, det har jeg. Det er mye innenfor statsvitenskap
som jeg ikke vet.
– Den samme dagen som jeg skulle tas opp som
medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi, som
har en ganske streng seleksjonsprosess, så satt jeg
på radioen og snakket om de etthundre-og-noe-

nogfemti stortingsrepresentantene vi har i Norge.
Da var det en del som ringte meg og sa «du vet det
er over 160?» Det bør jo en professor i statsvitenskap vite.
Apropos radio - hva synes du om at du ble nevnt i
Radioresepsjonen nylig?
– Nei, det visste jeg ikke! Det tulleprogrammet?
Jeg må innrømme at jeg aldri har hørt på det programmet, men jeg har jo hørt om det. De tøyser
vel med alt og alle? Ja, ja.. Vel, vel. Jeg var ikke
klar over det.
Du kan finne det på NRK nett-radio da, hvis du
vil høre!
– Ja, hvis jeg tør.
Når hadde du sist latterkrampe?
– Det er jo ikke så ofte.. Men sannsynligvis da jeg
så en episode av “Hotell i særklasse”. Det synes jeg
er like morsomt hver gang.
Når hadde du ditt beste studieår?
– Jeg hadde et godt år det året jeg gjorde ferdig
hovedoppgaven, i 1982. Da hadde vi en usedvanlig lang og veldig varm sommer. Jeg jobbet hver
eneste dag, men jeg tenker tilbake på det som en
ganske fin tid. Men jeg tok fri en dag for å dra på
hovedøya, da. Så det var tre fine måneder, det!
Hva er ditt beste studieråd?
– Der har jeg et godt råd! Finn de timene på dagen
når hodet går av seg selv, når konsentrasjonen er
sterk og varig. For noen er det tidlig på morgenen,
for noen er det mitt på natten. Beskytt de timene, bruk de timene til interessante, krevende og
givende faglige ting. Det har jeg lært meg av erfaring. For meg er det grytidlig, så jeg står opp mellom 5 og halv 6 hver dag.
Det var et godt råd! Samfunnsviter’n takker for
samtalen.
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Europalektyren

Forfatter Asle Toje (i midten) mars 2015. Fotograf Thomas Røst Stenerud. Hentet fra www.flickr.com

Forfatterportrett hentet hos Dreyers Forlags nettsider

En reise gjennom samtidens Europa skildres i Asle Tojes ”Rødt, hvitt
& blått: om demokratiet i Europa”.
Boken er en levende stemningsrapport om et kontinent i endring.

Omstreiferen
Det er nok å gripe til, men Toje har ikke skrevet et
samfunnsvitenskapelig arbeid, han har skrevet en
reiseskildring. Han baserer boken på samtaler og
intervjuer med flere titalls personer rundt i Europa, og man får i hvert kapittel små glimt av enkeltindividers syn på tingenes tilstand. Noen ganger
TEKST: Marie Midtlid
føler man som leser på en distanse til det som blir
fortalt, andre ganger er man med på reisen. Boken er velformulert og rik på inntrykk, men den
Europas mangfoldige utfordringer
La oss gå noen tiår tilbake i tid. Vi befinner oss besvarer ikke de vanskelige spørsmålene boken
på 1930-tallet. Arnulf Øverland skriver diktet «Du tar for seg. Det er heller ikke hensikten, og man
må ikke sove» – et frempek på krisen som er i får som leser et insentiv til å fundere omkring
ferd med å skylle over Europa: «Jeg tenkte: Nu er spørsmålene på egenhånd. Det er nettopp det som
det noget som hender. -Vår tid er forbi - Europa er bokens styrke – den setter de samfunnsvitenbrenner!» Toje hiver seg med hjertens lyst over skapelige fagene ut i live. Den synliggjør hvordan
enkeltindividet påvirkes
den samme retorikken.
av politiske prosesser:
Europa har så mangt
«Man får i hvert kapittel små
«Jeg er blant de som
å ta tak i: I Hellas herglimt av enkeltindividers syn på mener at de store trenjer finanskrisen, men
tingenes tilstand.»
dene i et samfunn, den
grekerne føder ikke tilskjebne som vi ikke kan
strekkelig med barn til
å fylle fremtidens arbeidsplasser. I Nederland – løpe fra, kommer nedenifra,» skriver Toje. Det er
som historisk har blitt sett på som et åpent land et godt utgangspunkt for å treffe mennesker som
når det gjelder innvandring – emigrerer opprin- de er, der de er. Dette forsøker han også å gjøre,
nelige landsmenn samtidig som nye kommer inn. men man trenger ikke overutviklede analytiske
I Sverige må man ta innover seg følgene av feil- evner for å oppfatte de konservative verdiene Toje
slått integrasjon. Og hvordan skal det gå med EU viser til gjennom linjene. Mye blir viet til innvandnår organisasjonen ledes av eliter som ikke repre- ring og velferdsstaten, hvit flukt og enkeltindivisenterer ”den vanlige europeeren i gata?” Til tross dets ansvar over egne liv. Toje assosieres fort med
for både egen nasjonalsang og euroen er det få, blått.
om ingen, som sier seg villige til å dø for Unionen
– EU viser seg å være noe helt annet enn nasjonalstaten, enten styresmaktene vil eller ei.
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Samfunnsvitenskapelig «mash-up»
Gjennom boken er det mye å ta innover seg, og
innen siste side skulle man tro Toje hadde klart å

legge alle fremtidsutsikter i ruin. Hans perspektiv
er dog ett av mange, og kun det. Nøkkelen til å få
mest mulig ut av boken er å ikke ta alt som blir
skrevet for gitt, men ta de små innblikkene med
seg når man møter andre synspunkter – også de
mer optimistiske. Det er uansett oppsiktsvekkende hvor godt Toje favner om flere av de samfunnsvitenskapelige fagene – fra statsvitenskap
til antropologi og sosiologi. Tverrfaglig innsikt ut
i fra enkeltmenneskers perspektiver er nødvendig
når man blir navlebeskuende ut ifra eget fag. Nettopp derfor er boken god å ha med seg videre for en
student på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Den er tiden verdt, enten man er enig med Tojes
samtidsdiagnose eller ei.
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Gatas galleri
Graffiti, veggmalerier, stensiler. Alle er kunstformer som går under paraplybetegnelsen gatekunst.
Og alle er å finne i Oslo.
TEKST og FOTO: Therese Dolva
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bøyelig til å protestere mot det politiske systemet, store veggmalerier, hvert fall som undertegnede
ikke bare i aktive demonstrasjoner, men også kjenner til. Men med et bredt engasjement og iver
gjennom populistisk, samfunnskritisk protest. Et etter å «løfte» Tøyen blant beboere i nærmiljøet,
eksempel på dette kan trekkes tilbake til andre skal man ikke se bort i fra at området prydes av
verdenskrig, da Kilroy was here ble et fenomen. flere kunstverk. Borettslag har vært initiativriSoldater under krigen tegnet opp slagordet på ke og viktig bidragsytere for å få på plass flere av
vegger der de befant seg for å markere til andre veggmaleriene, og mener selv det gir et positivt
soldater at de hadde
uttrykk av Tøyen. Usbl’s
vært der. I Norge utførte
miljø- og utviklings«For mens noen ungdommer
også motstandsbevegeldanset stille til George Michaels fond, samt foreningen
ser ulike typer form for
for urban samtidskunst
Careless Whisper, befant andre
gatekunst. De tidligste
har også bidratt aktivt
seg i norske kinosaler oppslukt
uttrykk for graffitikunst
til å ferdigstille veggmalerier på Tøyen. Miljøav filmen Beat Street.»
1980-tallet var revolusjonerende for gatekunst finner man allerede tilog utviklingsfondet gir
som uttrykksform. New York opplevde en eksplo- bake på 1920-tallet i
støtte til alle boligselsjon av nye kulturuttrykk og urban kreativitet. New York, selv da ble
biler, t-baner og byg- skap og andre boligrelaterte selskaper forvaltet av
T-banevogner og byg«T-banevogner og bygninger ble ninger fargelagt av ur- Usbl, og som planlegger miljøfremmende tiltak.
ninger ble brukt som
lerret for å utrykke de
brukt som lerret for å utrykke de bane subkulturer som Foreningen for urban samtidskunst arbeider akgruppers
samfunns- gruppers samfunnskommentarer ønsket å endre den so- tivt for å gjøre flere vegger i Oslo tilgjengelig for
siopolitiske samfunns- kunstnere, samtidig som å øke bevisstheten rundt
kommentarer som ikke
som ikke ble hørt av
strukturen. I Europa kunst i byrommet. Foreningen har egen facebookble hørt av politiske akpolitiske aktører.»
har særlig Berlin utpekt side der man kan få fortløpende oppdateringer på
tører. Slik skulle kunstseg som ledende innen nye kunstverk, dog det anbefales å betrakte dem
en bli et talerør for alle
og en hver, nettopp fordi kunsten i det offentlige gatekunstkulturen. Den tyske hovedstaden har selv med det blotte øyet.
rom gjorde deltakelse til samfunnsdebatt tilgjen- blant annet forvandlet den lengste gjenværende
delen av Berlinermuren til et 1,3 kilometer langt Bortglemt i 80-tallsklisjeen om Snowjoggers,
gelig for alle borgere.
betonglerret.
skulderputer og BALL-genser finner man hiphopkulturens inntog i Norge. For mens noen ungFelles for gatekunst er formålet om å skape
direkte dialog med bymiljøet. Jean-Michel Basqu- Men nok om utlandet, la oss rette blikket tilba- dommer danset stille til George Michaels Careless
iat utmerket seg som en pioneer innen gatekunst, ke til Oslo. Byen har et rigid forbud mot gatekunst, Whisper, befant andre seg i norske kinosaler oppog preget New Yorks gatekunstbevegelse. Hans og har kun oppført fem lovlige graffitivegger. På slukt av filmen Beat Street. Filmen tok for seg hipverker illustrerer hvordan gatekunst i stor grad min vandring gjennom Oslos bydeler finner jeg hopkulturen i New York på 1980-tallet. Ungdom
forsøker å motargumentere samfunnets normer, likevel en raus mengde malte vegger å ta bilde ble raskt inspirert, og i urbane, kreative miljøer
der han var særlig opptatt av å rette søkelyset av. Både Sagene og Grünerløkka er fremtreden- fostret den norske gatekunstens renessanse. Det
mot maktstrukturer i samfunnet og hvordan dette de innen gatekunst. Husveggene ved Blå og langs vanker fortsatt negative oppfatninger om kunst i
skapte sosiale klasseskiller. Basquiat la grunnlaget Akerselva er notorisk fargelagt av urbane uttrykk. det offentlige rom blant folk, etter min spasertur
for moderne gatekunst. For graffitikunsten har I området ligger også Strykejernet Kunstskole, rundt om i byen syns jeg det er nedslående. For
TAKI 183 hatt enorm innflytelse helt siden navnet Brenneriveien og Ingens Gate fungerer som dens om ikke Oslo var vakker nok fra før, setter i alle
fall gatekunst kronen på verket.
var å finne sprayet rundt om i New Yorks gater på atelier.
60- og 70-tallet. Men kunstformen har også vært
I bydel Gamle Oslo popper det opp graffiti, sticbrukt som uttrykksform tidligere.
kers og veggmalerier rundt et hvert gatehjørne.
Mennesket har vist seg gjennom historien til- På Tøyen, nærmere Enerhaugen, finnes det fire
Oslo. Byen som har så mangt å by på at man lett
finner seg i en situasjon der man ikke utretter noe
som helst. Byen som er kjent for å ha vakker, fri
natur en t-banetur unna. Byen som gir deg yrende
kulturliv så lenge du får adgang til fete utesteder
og gamle fabrikklokaler. Men si meg, har du noen
gang vandret langs byens tettbebygde gater og
bortgjemte smug? Nei? Gjør det da vel. Jeg tok
meg en spasertur en søndag formiddag og oppdaget fort en by, fargerik og vakker, utsmykket med
kunstverk i det offentlige rom. Kunst som skaper
et levende og inkluderende bybilde.
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