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FRA ARKIVET: Kjenner du til en hipster eller to? Er du i så fall bevisst
hvilke typer hipstere dette er? Det finnes nemlig en Hipster 1.0 og en Hister
2.0: «Etter min egen erfaring med Hipster 2.0, er dette en person alle bør
gå til anskaffelse av. Ikke bare blir man sittende igjen med større sosial
kapital, sånn rent kvantitativt fordi man får en ekstra venn, men man får
også en del av den kulturelle kapitalen som ligger programmert inne i
Hipster 2.0. Hvis du allerede har en Hipster 1.0, kan man dessverre ikke
oppdatere programvaren. Man blir nødt til å kjøpe den nye maskinvaren.»
Kanskje du er litt spent på hvor man får tak i en Hipster 2.0, nå når du
først har innsett hvor lurt det er å kjenne en sånn? Søk opp «Hipster
2.0, den miljøvennlige utgaven» på www.samfunnsvitern.no, da vel!
Samfunnsviter'n publiseres fire ganger i året, og er støttet av SV-fakultetet og SiO Studentliv ved kulturstyret.

å forsiden står det en mann og ser seg
P
i speilet. Han har vært gjenstand for
mye hodebry både i året som har gått og så
langt i 2017. At han nå leder USA er noe av
grunnen til at vi i Samfunnsviter’n ønsker å
gå litt i oss selv i årets første utgave, derav
temaet refleksjon.
I forbindelse med utgivelsen
av denne utgaven fikk jeg gleden av
å ta en kaffe med Katrine Fangen,
instituttleder ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi. Vi pratet om løst og fast
til «en kaffe med» spalten vår, som du kan
lese på nest siste side. Helt på tampen av
intervjuet fikk jeg spurt henne om hvordan
hun opplever nyhetsbildet om dagen. Som
de fleste andre kunne hun fortelle at hun tar
det innover seg, nettopp fordi det er så mye
urovekkende som skjer. Likevel dreide
samtalen seg raskt over på at man må ha
et bevisst forhold til det hele, fokusere på
hyggelige ting, filtrere vekk noe, ikke være
«på» hele tiden Dessuten påpekte Fangen
et viktig oppdrag vi samfunnsvitere har: Vi
kan bidra med å sette ting i perspektiv. Det
synes jeg vi skal ta på alvor, for vi sitter på
viktig informasjon som også fortjener sin
plass på dagsordenen, selv om den gjerne
ikke får det. Vi kan, og derfor synes jeg
også vi bør, bidra med innsikter fra våre
fagfelt. Her på SV-fakultet opparbeider
vi oss en bedre forståelse av politikk og
samfunn, vi lærer oss å tenke kritisk og vi
blir også bedre formidlere. Den kunnskapen
vi besitter synes jeg vi skal bli flinkere til
å dele, akkurat som jeg synes andre som
besitter annen type kunnskap enn det vi
gjør bør opplyse oss. Det er nemlig ikke
alt som skal holdes innenfor «husets fire
vegger». Sammen blir vi bedre rustet til å
evaluere uttalelser fra mannen som ser seg
i speilet. Sammen blir vi sterke i møte med
de som ligner han.
Jeg håper du finner noe å gruble
over i refleksjonsutgaven vår. Har du
for eksempel tenkt på hvordan det er for
den litt beskjedne å komme seg inn på
arbeidsmarkedet? Føler du et etisk ansvar
for maten du spiser? Eller dagdrømmer du
kanskje om dager uten pensumlitteratur og
kjenner du dras mot vår kulturdel, der vi
blant annet byr på en vakker, skjønnlitterær
tekst? I så fall har du funnet rett tidsskrift.
God lesning!
Ansvarlig redaktør,
Marie Midtlid
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H

ver dag består av en rekke samtaler, informasjon og valg som krever ettertanke. Noe
går så klart litt på autopilot. Vi avveier ikke alt vi
gjør grundig, men noen ting krever en dypere ettertanke. Det er først da vi kan snakke om refleksjon. Det er ikke hvilken som helst tenkning eller
samtale og refleksjon er ei heller entydig eller
presist, nettopp fordi vi alle tolker og sanser ulikt.
Begrepets
etymologiske
opphav
stammer fra det latinske ordet reflectere, der «re»
betyr «tilbake» og «flectere» betyr «bøye». En
refleksjonsprosess åpner opp for en rekke ulike
svar og konteksten spiller dessuten en viktig
rolle. Du vil reflektere ulikt om du står ved et

viktig veivalg i livet ditt eller om du reflekterer
over store verdensproblemer. Amerikas nye
overhode har satt i gang refleksjonsprosesser over
hele verden. Hvilke tiltak kan vi vente at Trump
faktisk setter i gang for fullt? Hvordan vil verden
se ut om to år? Om fire? I vår globale, komplekse,
konfliktfylte og spennende verden kreves nøye
refleksjoner og smarte hoder. Det finnes ingen
riktige svar vi kan grave frem på forhånd. Bare
ditt og mitt hode. Dine og mine tolkninger og
betraktninger. ■
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pave francis støtter trump
Nei, det er ikke sant. Det er heller ikke nyheten om at Hillary Clinton solgte våpen til ISIS.
TEKST:Therese Dolva
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Natten før Trums innsettelsesseremoni, protestere de mot han. Foto: mathiaswasik/Flickr

Falske nyheter påvirket i stor grad fjorårets
nyhetsbilde, og det er lite som tilsier at vi ikke vil
se samme tendenser i 2017. På mange måter ble
presidentvalget i USA gjennombruddet for dette.

Fra raske til falske
Falske nyheter får et fotfeste i vår hverdag ved
at den vanlige pressen bygges ned. Den får
mindre ressurser og støtte til å drive grundig
journalistikk med et kritisk blikk. Fordi denne
bygges ned mister den også legitimitet som
en trofast nyhetskanal. Til fordel for dette
alternativet tyr vi til andre plattformer. Færre og
færre leser nyhetene i papiravisen, og vi blir mer
og mer avhengige av «raske nyheter» som vi har
løpende oppdateringer på via internett. En slik
informasjonsstrøm gjør det lettere å spre ferske,
falske nyheter. Det er heller ikke noe tiltak å få
tak i dem. Derfor må vi bevilge ressurser til at den
frie, grundige pressen kan etablere seg og være lett
tilgjengelig for folk på nettet. Når den grundige og
kritiske journalistikken blir neglisjert er det desto
viktigere at vi, som opinionen i samfunnet, møter
den informasjonen som finnes på nettet med en
kritisk holdning.

Løgner som bedrar
Hvordan kan vi skille mellom sannhet og løgn? Det
krever kritisk refleksjon av oss lesere. Sannheten
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viser seg når det er overensstemmelse mellom feil, muligens falsk informasjon, tror vi heller på
utsagn og virkelighet. Uheldigvis kan virkelig- de nyhetene som blir publisert med vitenskapen i
hetsoppfatningen vår bli tuklet med. Når personer ryggen.
oppnår sterk innflytelse over andre mennesker får
de «definisjonsmakt». Det betyr at slike personer Facebooks definisjonsmakt
har mulighet til å påvirke vår forståelse av hva Facebook er en av de største plattformene for
som er sant – en makt til å skape et bilde av hva vi offentlig diskurs. Det betyr at de har et ansvar for å
bør mene om virkeligheten. Derfor kan hva vi tror være en plass der folk kan ha meningsfulle samtaler
er sant avhenge av hvem som har definisjonsmakt. og bli informerte. Det er kjent at Facebooks
Når slik makt havner i feil hender mister vi en algoritmer bidrar til å øke oppmerksomheten til
viktig pålitelig kilde til kunnskap. Da blir det til at innlegg som får mange likes, kommentarer eller
vi ikke slutter oss til det som faktisk er sant, men delinger. Hva som publiseres i din nyhetsstrøm
det andre vil at vi skal tro er sant.
er blant annet et resultat av kalkuleringer på om
Dersom vi forholder oss bevisst til du vil interagere med innholdet i innlegget. Det
den informasjonen som
at Facebook gjør innlegg som
finnes, og klarer å skjelne
spiller på din identitet og
«Vi må prioritere å bevare den
mellom det som er sant
gode og grundige journalistikken aktivitet så lett tilgjengelige,
og det andre hevder er
gjør det desto enklere for
vi har og ikke bygge den ned.»
sant, kan vi vike unna
aktører å spre falske nyheter.
falske nyheter. Cambridge
Facebook var nettopp en av
University mener de kan ha funnet en «vaksine» de kanelene som gjorde det så lett å spre falske
mot at feilinformasjon spres på nettet. Gjennom nyheter under den amerikanske valgkampen.
en undersøkelse gjort for å finne om vi slutter oss Flere og flere finner nyheter andre steder enn
til vitenskapelig konsensus om menneskeskapte i de tradisjonelle mediene, og man ser også at
klimaendringer, viste resultatene at en større politiske aktører oftere velger Facebook som
andel av deltakerne gjorde nettopp dette når de informasjonskanal. Facebook sier selv de nå skal
på forhånd hadde blitt opplyst om at det florerer iverksette insentiver som sørger for at falske
mye usann feilinformasjon om klimaendringer. nyheter blir avslørt, men dersom dette ikke er et
Dette viser at dersom vi vet at det vi leser kan være godt nok tiltak bør andre alternativer vurderes.

Under protesten før Trumps innsettelsessermoni. Foto: mathiaswasic/Flickr

Europa er inne i et spennende valgår for flere land,
og det er viktig å forberede seg på hvordan falske
nyheter også her eventuelt kan påvirke utfallene.
I Tyskland er det foreslått å opprette en enhet i
regjeringen som skal bekjempe falske nyheter.
Dette er gode forslag til løsninger, men la oss ikke
glemme å styrke de tradisjonelle mediene.
Vi må prioritere å bevare den gode og grundige
journalistikken vi har og ikke bygge den ned. Med
alle informasjonskanalene som er tilgjengelige i
dag er det desto viktigere å ha en kritisk holdning
til nyhetene som blir delt. Men hver enkelt
av oss kan ikke drive kritisk refleksjon hvis vi
ikke har tilgang til kanaler der vi finner riktig
informasjon om hva som skjer rundt oss. Selv
om det er et ansvar og opp til en selv å bedømme
troverdigheten av det vi slutter oss til, kan vi ikke
innfri og etterleve dette dersom pressen ikke gis
de ressurser som trengs for å videreformidle hva
som rører seg i samfunnet.

Når politikerne lyver
Det at politikere kanskje drar en hvit løgn av og til
kan for mange være en vanlig oppfatning. Men i
slike tilfeller dreier det seg ikke om usannheter og
oppdiktede historier – det er ikke snakk om løgner
og falske sannheter. Vi er vant til politikere som
fremmer forslag de ikke alltid kan love å holde. Det
er imidlertid ikke sammenlignbart med falskheten

som florerer i media og på nett. Vi kan miste litt
tillitt til politiske aktører når de ikke innfrir våre
ønsker. Det at mektige politiske aktører, les;
Trump, står foran en hel befolkning og slenger
ut fullkomne løgner uten noen form for belegg,
gir grobunn for en helt annen type mistillit enn
den vi kjenner til i dagens demokratier. Plutselig
er folkevalgte representanter blitt et talerør for
falske nyheter. For når personer vi selv har valgt
til å styre for oss ikke gir oss den sanne, riktige
informasjonen vi bør få – i ytterste grad har krav
på å høre, det er da vi kan begynne å snakke om
trusselen mot demokratiet.
Selv om ikke vi alltid klarer å skille
mellom sannhet og løgn, skal vi kunne støtte oss
på aktører som avlegger ed om å alltid snakke sant.
Like alvorlig er det når samfunnets filter, media,
skitnes til av nettsider som gjør det vanskelig
for oss å skille ut sanne nyheter fra de falske.
At den grundige, profesjonelle mediebransjen
blir angrepet av øverstkommanderende når
journalistikken går imot hans favør, er like kritisk
som en løgnhals av en leder. For hvem kan vi da
vende oss til når vi som borgere ønsker å ta del i
samfunnsdebatten?
Som Gudmund Hernes skrev i
Morgenbladet 17. februar blir vi sittende igjen
lettlurte, uten tillitt til ledere eller medier, og
betviler vår egen hukommelse, dømmekraft og

virkelighetssyn. Enhver samfunnskontraktteoretiker vil rive seg i håret – det er umulig å inngå
kompromisser, avtaler og betingelser som til slutt
alle i en viss grad kan være enige og fornøyde
med, når man møter hverandre med skepsis og
polariserte oppfatninger om hvordan verden
faktisk er.

Vi er reflekterte
Det ser tilsynelatende mørkt ut, men det er håp.
Faktisk kan, og det ser også slik ut, falske nyheter
få motreaksjoner som er nokså uheldig for dem
som sprer sakene – de vil miste tillit når de
avsløres som usanne. Når falske nyheter spres
blir man oppmerksom på at disse finnes. Slik øker
bevisstheten og refleksjonen rundt det å finne
frem til hvilke nyheter som faktisk er sanne. Vi blir
mindre tilbøyelige til å ta alt for god fisk. I stedet
for å klikke oss videre til en tvilsom nettside delt
via et innlegg på Facebook, oppsøker vi legitime og
trofaste medieinstitusjoner som har lang fartstid
som talerør for den samfunnspolitiske agenda.
I Norge kan dette blant annet være Aftenposten
eller NRK på nett, i USA eksempelvis The New
York Times. Å stemple mediene som «folkets
fiende» i et forsøk på å gjøre aviser, som nettopp
New York Times, illegitime fører vel heller til at
vi mister respekt for «den øverste» fremfor den
fjerde statsmakt. ■
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Introver(D)t

Å komme seg inn i arbeidslivet kan være en utfordrende prosess. Arbeidsmarkedets store fokus på
bestemte personlige kvalifikasjoner gjør søknadsprosessen enda vanskeligere.
TEKST: Nora Kirkholt Nerstad ILLUSTRASJON: Elise Gordeladze
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akseptere seg selv for den man er. Og alle kan ikke rope
høyest til enhver tid, men det betyr likevel ikke at vi
ikke skal lytte til hver enkelt røst.
Så kanskje finner du ut at drømmejobben
din er ledig, men skvetter litt når du leser gjennom de
personlige kvalifikasjonene som arbeidsplassen ønsker.
Selv om du kanskje ikke assosierer deg selv med det de
etterspør, kan du likevel ha mye av det de er på utkikk

etter – kanskje mer enn du trodde. For man kan ha
mange gode egenskaper uten å føle trangen til å heve
stemmen titt og ofte.
I samfunnet vårt er det mange roller som må
fylles. Det er kanskje enklest å huske de man alltid
hører, men er det slik at vi ikke har plass til de mer
tilbakeholdene typene? For at en arbeidsplass skal
fungere optimalt trenger vi også de gode lytterne, de

som kan arbeide alene og selvstendig, og som kommer
med kreative, gode idéer når de først tar ordet. Vi er
omringet av høye stemmer og støy hele tiden, og
det er derfor nødvendig å finne en balanse mellom
stillheten og bråket. Dette kan være vanskelig uten
introverte personligheter. Likevel blir vi oppdratt til å
delta aktivt muntlig allerede fra første skoleår, og det å
være utadvendt assosieres ofte med å være engasjert og

positiv. Kanskje dette er en trend vi burde prøve å snu?
På lik linje som samfunnet etterspør de
ekstroverte, kan man etterspørre en større aksept for
det å ikke være nettopp dette. Man kan være like godt
egnet til en jobb og ha like gode ferdigheter uavhengig
av om man er den som roper høyest. Derfor burde også
aksepten være større for at vi alle er forskjellige, også
på dette planet. ■
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Allerede fra vi er små læres vi opp til å rekke opp de være langt mer motiverte enn en som er ekstrovert,
hånda for å snakke høyt i timene på skolen. Det teller nettopp fordi de finner noe de brenner for. Mens en
positivt om man tar oppmerksomheten for å svare, og ekstrovert personlighet fremstår passe engasjert i flere
etter hvert som vi blir eldre stilles det høyere krav til forskjellige saker, kan dermed en introvert vise glødende
engasjement ovenfor ett eller flere interessefelt.
hvordan vi oppfører oss i sosiale settinger.
Kanskje aller mest i skole- og jobbsammenheng er
veien for å lykkes trasket opp ved hjelp av krasse albuer Ta ordet
og høye rop. Det gjelder å by på seg selv og vise alle Det kan virke som at arbeidsmarkedets fokus på de
hva man kan. Likevel er det ikke alle som har denne ekstroverte personlighetene kan sende feil signaler til
egenskapen og kan derfor se veien ut i arbeidslivet arbeidssøkere, men også til arbeidsgivere. For man
som ekstra vanskelig på grunn av alle kravene som kan være utadvendt selv om man har en introvert
stilles. Ikke bare skal man løse arbeidsoppgavene sine personlighet, og man kan være ekstrovert men ha
plettfritt, men man skal i tillegg ha både karisma og vanskeligheter for å snakke foran større grupper eller
sjarmen på plass, samt være utadvendt.
folkemengder.
Introvert, introversjon og innadvendthet er en
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
holdning hos mennesker som tilegner seg sine egne, indre tilbyr en rekke kurs for studenter, blant annet kurset «Ta
opplevelser. Introvert kan brukes som en betegnelse på ordet!» Kurset er fordelt på seks kursdager, hvor man
en person som henter energi ved å bruke tid alene, gjerne arbeider med taleangst og nervøsitet i forkant og under
på steder som har en rolig atmosfære. Dette er et vanlig muntlige presentasjoner. Studentrådgiver og kursleder
personlighetsstrekk som ofte
Mari Langmyr forteller at
kommer til syne ved at man «når introverte får oppgaver som kurset møter både ekstroverte
ikke er så kontaktsøkende
og introverte som opplever å
engasjerer, kan de være langt mer bruke all sin energi på å mestre
ovenfor andre og fremstår som
motiverte...»
sky i sosiale sammenhenger.
oppgaver som innebærer å
Dette trenger likevel ikke bety
snakke i forsamlinger.
at alle introverte er sjenerte. Det er en myte at introverte – Vi har møtt mange studenter som har byttet eller
ikke kan være like sosiale som ekstroverte. Forskjellen hoppet av studier for å slippe å holde et obligatorisk
ligger i at introverte trenger mer tid alene for å hente foredrag. Den vanligste «strategien» for å takle angst
seg inn etter sosiale sammenhenger. Den introverte eller sterk nervøsitet, er å unngå situasjonen som
trives ofte i mindre grupper, og tar ikke like stor plass i fremprovoserer disse følelsene. Kurset forsøker å
de større gruppene.
snu på dette handlingsmønsteret. I løpet av kurset får
deltagerne øve seg i trygge omgivelser, sier Langmyr.
Videre forteller hun at det ikke trenger å
Arbeidsgivers ønske
være
noen
sammenheng mellom personlighetstrekk og
Disse egenskapene kjennetegner personlighetstrekk
ved en stor andel av vår befolkning. Likevel møter hvordan man forholder seg til muntlig aktivitet.
vi et arbeidsmarked som søker det motsatte, og man – Mange av såkalt ekstrovert personlighet går på
trenger ikke lese mange jobbutlysninger før man kurset. Vi møter alle typer personligheter. Jeg tror ikke
finner etterspørsel etter «utadvendte», «positive» og «introverthet» har så mye med frykten for å snakke i
«engasjerte» søkere. Man må kunne «by på seg selv», forsamlinger å gjøre. Vi har hatt stand up komikere
og gjerne ha et «glimt i øyet». Hvorfor er det disse og andre mennesker som er svært trygge i sosiale
personlighetstrekkene som fremstår attraktive hos situasjoner på kurset. De har bare angst for å holde
foredrag, forteller hun.
arbeidsgiver?
Man kan med andre ord fungere godt i
Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren
beskriver introvert og ekstrovert som en skala der sosiale situasjoner til tross for sine personlighetstrekk,
introverte er betegnelsen på de minst ekstroverte. Mens men likevel ha vanskeligheter for å prestere når
de ekstroverte fokuserer på selvhevdelse og viser større man skal holde foredrag, eller opptre i arbeid- eller
tendens til begeistring er introverte mer kresne. Dette skolesammenheng. Nervøsitet er noe man likevel kan
gjør at de introverte viser begeistring og engasjement jobbe med, noe dette kurset tilbyr hjelp for.
når saker samsvarer ved deres interessefelt, mens – I løpet av kursets seks ganger, jobbes det med å bli
en ekstrovert lar seg lettere begeistre og tar derfor bevisst på hva som inngår i nervøsiteten. Man forsøker
ofte ledelsen i sosiale settinger. Disse forskjellene å forstå frykten for dette og finne strategier for å klare å
gjør at ekstroverte ofte fremstår mer attraktive på mestre disse følelsene, avslutter Langmyr.
arbeidsmarkedet, da de ofte synliggjør et større
engasjement for flere saker.
Samfunnets likevekt
Til tross for at de ekstroverte ser ut til å Kanskje er det slik at du kan forandre på nervøsiteten
passe arbeidsgiveres krav til en medarbeider godt, din – lære deg å by mer på deg selv, finne trygghet i
er det ikke denne typen personlighetstrekk som å høre din egen stemme tale, men er det nødvendig å
nødvendigvis er avgjørende for at du er egnet til tilpasse seg for å kunne få drømmejobben? Det er lite
en jobb. Bøe Lindgren poengterer at mange er gode til tvil om hva svaret burde være. Til tross for at vi fra tidlig
å få lederstillinger, men det betyr ikke at alle er gode alder skal vende oss til å dele, holde presentasjoner og
ledere. Når introverte får oppgaver som engasjerer, kan snakke med hverandre, så lærer vi også at man skal

prisfest og harryhandel
Å ta seg tid til å reflektere rundt prosessen bak maten vi kjøper og spiser, har flesteparten av
dagens forbrukere til gode. Dersom vi kan rette folks oppmerksomhet mot dette, kan vi kanskje
også øyne et håp om en mer etisk og bærekraftig matproduksjon i fremtiden. For hvor ligger
det etiske ansvaret for en matvareindustri på avveie?

eg husker godt da jeg for første gang skulle
lære om elektrisitet på barneskolen. Læreren
innledet undervisningen på en måte jeg aldri vil
glemme. Hun ba oss alle tenke godt gjennom hva
vi hadde gjort den samme morgenen. Hadde vi
tatt en dusj? Hadde vi ristet brødskiven, for så å
hente litt kald melk fra kjøleskapet? Eller hadde
vi kanskje tatt t-banen sammen med mamma og
pappa til skolen? Deretter kunne læreren fortelle
oss at vi alle hadde benyttet oss av elektrisitet på
et eller annet vis i løpet av dagen og kanskje til og
med uten å tenke over det. Vi fikk så lære om
hvordan elektrisiteten ble hentet fra naturkrefter
som bølger, vind og vann eller kull og brensel, før
energien til slutt endte opp i stikkontaktene våre
hjemme. Ved å relatere det hun skulle formidle til
barna ved å knytte det mot deres hverdag og
virkelighet, oppnådde læreren noe viktig.
Kunnskapen festet seg, ja, men jeg kan også
huske hvordan jeg for første gang reflekterte over
hvordan noe som i utgangspunktet var den største
selvfølgelighet, plutselig ikke var like
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selvfølgelig. Det var en prosess bak det hele som jeg med tre ord: rask, billig og tilgjengelig.
Konsekvensene av matkulturen beskrevet
tidligere
hadde
vært
helt
uvitende
om.
Et av mine store ønsker er at dagens barn på over er mange. En nevneverdig konsekvens er at maten
samme måte kan få lære om maten vi spiser. At vi finner i butikkhyllene i dag er av annen kvalitet enn
middagen som kommer på bordet hver dag ikke bare tidligere. Maten er i stor grad bearbeidet og tilført
skal være en middag som har blitt til på kjøkkenet kunstige tilsetningsstoffer, blant annet for å øke
hjemme. Kaffen, melken, eggene og sjokoladen har holdbarheten. Dette gjøres hovedsakelig for å begrense
ikke blitt tryllet på plass i hyllene i butikken. Det er en svinn og gi økt lønnsomhet. Her åpenbarer det seg et
prosess bak hvert eneste ferdige produkt. En prosess nytt kapittel om mat og helse som jeg ikke skal gå
som det er viktigere i dag enn noen gang før å være nærmere inn på her. En annen konsekvens jeg ønsker å
bevisst på. Grunnen er ganske enkel: Vi produserer trekke frem, er den vi forbrukere så lett skyver bakerst
ikke lenger vår egen mat. Flertallet i dag dyrker ikke i hodet når vi ser etter den rimeligste pakken med
salami. Vi har en tendens til å
sine egne poteter, slakter ikke
fortrenge at det nesten alltid er
sine egne dyr og plukker ikke
noen som må betale prisen for
sine egne egg. De færreste av
«vi trenger mer refleksjon rundt
et billig produkt (og det er
oss har muligheten til å handle
hvordan vi produserer maten
verken Reitangruppen eller
direkte fra produsenter, som
vår...»
Norgesgruppen). Ofte er det
for eksempel gårder eller
snakk om mennesker eller et
slakterier. Sakte, men sikkert,
dyr som behandles uetisk for
har mat endret status i
samfunnet. Jeg drister meg til følgende påstand: at prisene kan presses. Det etiske perspektivet på
Matkulturen i dagens samfunn kan enkelt oppsummeres dagens matproduksjon er noe som må settes på

dagsorden, nok en gang. Det er tydelig at vi enda ikke har skjønt det. Å
kunne reflektere rundt betydningen av hva vi spiser og prosessen bak
matproduksjon, bør være obligatorisk læring for en sjetteklassing, på
lik linje med kunnskapen om produksjon av elektrisitet.

«det etiske perspektivet på dagens
matproduksjon er noe som må settes
på dagsorden, nok en gang»

Desmond Tutu sa følgende «If you are neutral in situations
of injustice, you have chosen the side of the opressor». Manglende
kunnskap, og ikke minst manglende bevissthet hos den gjennomsnittlige
forbrukeren, fører til at mange indirekte støtter opp om ting man
kanskje aldri ville støttet, dersom man i større grad stilte spørsmålstegn
ved det etiske aspektet ved matvareproduksjonen. De som har
kunnskapen og ønsker å tenke etisk når de handler mat, sitter ikke igjen
med særlig valgmuligheter i den ordinære matbutikken. Det koster, og

utvalget er knapt. En ond sirkel, drevet
av dagens matindustri, gjør det
vanskelig å velge riktig. Den onde
sirkelens drivkrefter er sammensatte
og komplekse, men kan forenklet
forklares med at det i dag handler om
å tjene penger fremfor alt. Dessuten er
det både lovlig og akseptert å la andre
lide for vår egen grådighet. «Andre»
inkluderer også dyr. På grunn av dette
er det mulig å tjene godt på billige
produkter til tross for uetisk
produksjon. Slik tilrettelegges det for
at prisene i dag stadig blir presset ned.
Mange forbrukere jubler over billig
mat. Men mange forbrukere føler seg
nok også fanget i denne onde sirkelen,
der flere stiller seg spørsmål om
hvilket valg man egentlig har.
Som student er det
vanskelig å tenke etisk når jeg handler
mat. De færreste studenter kan ta seg
råd til å handle utelukkende økologisk
og rettferdig, eller har tiden det kreves
for å undersøke og deretter lete etter
de gode produktene på markedet.
Dessuten er det per i dag nesten
umulig å kartlegge hva som er etisk og
hva som er uetisk, kun basert på den
informasjonen om produktene vi får i
butikken. Spørsmålet videre blir hvem
som egentlig skal holdes ansvarlig for
en uetisk matproduksjon. Er det
forbrukerne, er det industrien eller er
det
politikerne?
Disse
tre
ansvarsleddene henger selvsagt tett
sammen. Politikken skal utgjøre et
uttrykk for folkets vilje, og det er
forbrukernes ansvar å si fra også
gjennom samfunnsengasjement og
bruk av ytringsfriheten. På den måten
kan myndighetene tilrettelegge og
lovregulere for mer etisk handel og
produksjon, slik at det er enkelt for
forbrukerne å ta de «riktige» valgene.
Etter en kort prat med
noen av vennene mine, der jeg forhørte
meg om deres umiddelbare tanker
rundt disse temaene, kan jeg enkelt
konkludere med et par ting. For det
første er kunnskapen om realitetene
ved
dagens
matindustri
bekymringsverdig lav hos mange.
Flertallet av mine venner er av den
oppfatning at all mat som importeres,
produseres og selges i skandinaviske
land som Norge, kan kjøpes med god
samvittighet.
Videre
kan
jeg
konkludere med at de som er delvis
opplyste om uetiske sider ved mange

produkter og produsenter, finner det lettest å distansere
seg fra disse. Ansvarsfraskrivelse er dessverre en vanlig
respons hos mennesker som er vitne til urettferdighet.
I forbindelse med denne oppdagelsen var
det interessant at det denne helgen dukket opp en liten
tankevekker i nyhetsbildet. 11/02/2017 skriver VG at
det er slått full alarm i Sverige på grunn av kritiske
forhold hos landets største kyllingprodusent Kronfågel.
Her fremkommer det at for å møte den økende
etterspørselen etter kylling, har Kronfågel tredoblet
tempoet på produksjonen. I løpet av fem år har antall
kyllinger som slaktes steget fra 135 000 til 195 000 i
døgnet, på en fabrikk som i utgangspunktet er bygget
for å slakte 90 000 kyllinger i døgnet. Det er kyllingene
som må betale den uhyggelige prisen for å muliggjøre
dette. Artikkelen anslår at 1,6 millioner kyllinger som
ankommer slakteriet på Katrineholm årlig, aldri når
slakteprosessen, men må kastes. Mange av disse har
allerede fryst ihjel eller dødd av andre årsaker under
transport til slakteriet, andre er så syke at de er uegnet
som mat. I tillegg opplyses det at om lag 6 000 kyllinger

«å kunne reflektere rundt
betydningen av hva vi spiser og
prosessen bak matproduksjon,
bør være obligatorisk læring
for en sjetteklassing...»
ankommer med brukne vinger. Hver eneste dag.
Denne saken hadde neppe nådd toppen av
nyhetsbildet, hadde det ikke vært for at den kraftige
økningen i produksjonen ved fabrikken har ført til
hygieneslurv, noe som igjen har ført til oppblomstring
av sykdommen campylobacteriose. Mange forbrukere
har fått alvorlige mageinfeksjoner grunnet infisert
kyllingkjøtt. Sjokket denne saken har skapt i
befolkningen bekrefter inntrykket av en generell
naivitet hos forbrukerne og en oppfatning om at «her
hos oss er alt som det skal være». Kanskje like vanlig
som det er for oss nordmenn å kjøre over grensen for å
fylle handlevognen med billig kylling og kilovis av
bacon. På etiketten til kyllingfileten kan forbrukeren
lese følgende: «Fersk kyllingfillét er den edleste delen
av kyllingen med hvitt magert kjøtt. Med kyllingfillét
er
det
enkelt
å
lage
et
festmåltid».
Det er en skam at ord som «edelt» og «fest»
har lov til pryde etiketten på et produkt som mer enn
noe annet representerer smerte og urettferdighet. Vi
trenger mer refleksjon rundt hvordan vi produserer
maten vår, slik at forbrukerne kan gjøres oppmerksom
på hvordan de er delaktig i opprettholdelsen av en
uetisk matvareindustri gjennom sine handlemønstre.
Gjennom forbrukermakt kan vi skape en positiv bølge
innenfor industrien med strengere krav til hygienisk,
etisk og bærekraftig produksjon. ■
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alle er like på taket

God arkitektur kan inspirere mennesket til nye høyder, mens dårlige bygg kan ta livsgnisten fra sine beboere.
Vi tok en prat med arkitekt Petrine Eikeland.
TEKST og FOTO: Thomas Øverland

Mennesket og arkitekturen
De siste årene har ideen om at bygninger kan påvirke
menneskets atferd fått mer oppmerksomhet, men den er
ikke ny. I en tale til det britiske parlamentet i 1944 sa
daværende statsminister Winston Churchill; «vi bygger
våre bygg; deretter former de oss». Eikeland mener at
vi egentlig ikke legger merke til denne påvirkningen.
– Arkitekturen kan oppmuntre til noe sosialt, eller si her
skal du ikke være. Den kan få deg til å føle deg utrygg,
eller velkommen, forteller Eikeland og trekker fram
den amerikanske ambassaden som et ugjestmildt bygg.
– Arkitekturen i selve bygget er nok bra, men
sikkerhetstiltakene som har kommet i ettertid gjør
at det ikke er et sted man føler seg velkommen.
Forhåpentligvis kan bygget bli tatt tilbake av byen når
ambassaden flytter, fortsetter hun.
Eikeland framhever at arkitektur også
er landskapsarkitektur som ubevisst kan sende
oss signaler, og at noen ganger er ikke bygg og
plasser lagd for det vi velger å bruke dem for.
– Louises bro i København er et slikt eksempel som
ble lagd for biler og sykler. Men fordi det er et godt sted
for sol, er ved vannet, og sentralt i byen, begynte folk
å oppholde seg der. Nå har de gjort veien mindre med
bredere sykkelvei og fortau. Arkitekturen kan legge
opp til slike opphold og pauser i byrom som gir oss en
kvalitet fordi vi lever så mye foran skjermer. Dersom
arkitekturen gjør at man spontant tar en pause og nyter
solen, kan det gi oss noe uten at vi tenker så mye over
det.

Arkitektur som helseguru
Nettopp denne kvaliteten i arkitekturen spilte en
overraskende rolle i utviklingen av poliovaksinen.
I 1952 satt den unge forskeren Jonas Salk på et grått
laboratorium i Pittsburg, og tross hardt arbeid, klarte han
ikke å knekke koden for en vaksine. Først da han tok en
pause og dro på ferie til Italia, fant han ny inspirasjon.
Der ble han overveldet av inntrykkene fra Basilika de
Sankt av Assisi, og han fikk endelig gjennombruddet
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Arkitekt Petrine Eikeland

mener det handler mer om innhold enn funksjon.
– Byggene kan se ut som alt mulig, men det kommer
an på hva de inneholder og hva de er lagd for.
Sånn sett er det lettere å få landskapsarkitektur
til å være demokratisk, som store plasser og
parker. Alle er velkomne i botanisk hage.
Eikeland trekker fram operaen i Oslo
som et av byggene som har vært en suksess.
– Operaen er vellykket fordi de færreste drar jo på
opera, men alle føler seg velkommen til å gå der.
Folk vil kanskje gå inn i kafeen fordi arkitekturen
har lagt opp til det, selv om opera er noe som er
«forbeholdt» eliten. På den måten kan bygget
utjevne sosiale forskjeller, for på taket er vi alle
like, selv om kun noen få faktisk går på forestilling.
– Ved åpningen av operaen i 2008 fremhevet Snøhetta
grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen at det demokratiske
aspektet i arkitekturen var viktig i designprosessen.
Han forklarte at de store åpne flatene som nærmest
skyter opp av vannet skulle vise hvordan skillet mellom
det offentlige og private blir opphevet, og taket skulle
ifølge Thorsen gi folket eierskap til bygget. Og folket
stemmer med føttene. Årlig går nemlig over 2 millioner
mennesker over marmorbrua og opp på operataket for å
nyte utsikten og arkitekturen.

1 - 2017

Petrine Eikeland (26) har en master i bærekraftig
arkitektur fra Kunstakademiets Arkitektskole i
København. Nå er hun hjemme i Oslo for å gjøre teori
om til praksis hos Wood Arkitektur + Design. Vi møtte
henne en rolig lørdagsformiddag på Grünerløkka for å
ta en prat om arkitektur, dens påvirkning på mennesket
og arkitektens rolle.
– Som arkitekt har man mye ansvar, begynner hun.
– Hvordan kan vi tilrettelegge for at folk sykler mer?
Hvordan kan arkitekturen lære oss til å leve mer
bæredyktig. Det synes jeg er interessante og viktige
spørsmål framover.

han jobbet for. «Det var det åndelige i arkitekturen som
var så inspirerende at jeg kunne tenke friere og mer
intuitivt enn hjemme i laboratoriet», uttalte han senere.
Ideen fikk han bekreftet og vaksinen ble til.
Eikeland forteller oss at vi trives bedre
på kontoret om vi har tilgang til lys, vegetasjon
og
gode
materialer.
– I vårt samfunn har vi
Estetikk vs. funksjon
«I danmark vinner ofte
effektivisert med clean-desk
Selv om Eikeland framhever
estetikken over det praktiske,
og free-seating, som jo er bra
Operaen som vellykket,
mens det gjerne er motsatt i
økonomisk, men mange jobber
kan hun ikke gi et objektivt
dårligere. Noen har behov
svar på hva som er bra
Norge»
for litt ro rundt seg og dette
eller
dårlig
arkitektur.
bør gjenspeiles i arkitekturen.
–
Det er så mange
Forskning har blant annet vist at rehabilitering i grønne aspekter arkitekten må ta hensyn til, så det er ikke
omgivelser gir effekt på rekonvalesens, da er det viktig bare en ting som gjør byggene bra eller dårlige. Hva
at arkitekten tar høyde for det.
er bra nok for at det er god arkitektur?, spør hun.
Passiv-hus har av mange blitt sett på som – Noe kan være veldig skulpturelt, med flotte materialer,
fremtidens bygg, der energibehovet tilsvarer ca. 25 med mange intensjoner om hva som skal skje i og
prosent av dagens bygg. Men flere har stilt spørsmål rundt bygget, men hvis ingen bruker bygget spiller det
om det er bra for helsa vår med så tette bygg.
ingen rolle hvor bra arkitekturen er. Det er mennesker
– I prinsippet pakker du deg inn i plastikk i slike og vår bruk av byggene som definerer hva som er bra.
bygg. Er det bra for mennesket når du ikke får Samtidig må jeg si at i Danmark vinner ofte estetikken
naturlig
ventilasjon?,
over det praktiske, mens
spør
Eikeland
retorisk.
det gjerne er motsatt i
«Alle er velkomne i botanisk hage» Norge. Vi undervurderer
– Det er ikke bra for helsa vår i
lengden og fører til mer allergier
nok kvaliteten i estetikken
og astma. Vi trenger en byggeteknikk som gjør at vi her hjemme, forteller Eikeland.
får en naturlig ventilasjon, som gjør at vi naturlig kan
Eikeland
synes
det
er
synd
at
holde oss varme. Jeg tror ikke passiv-hus er framtiden. mange gamle hus blir revet, for å bli erstattet
av så mange kjedelige grå-hvite blokker.
– Før brukte man fargen på husene for å orientere seg
På taket er vi alle like
Begrepet demokratisk arkitektur har også fått i byen. Gå forbi det røde huset og ta til høyre etter det
mer oppmerksomhet de siste årene, men Eikeland gule. Nå blir byen mer og mer fargeløs. ■
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reflecting economics

Not many things nowadays need more reflecting upon and rethinking than economics. This is why the economics
education should not be dominated by one worldview only. Here is to the students who wants to make economics
great again.
TEXT: Natasza Bogacz
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could. “Was it 15 hours he said we were going to
The majority of students might have heard about societies.
work?” I ask myself and type it in Google. The first
Rethinking Economics by now, thanks to a Blindern
find is the Guardian from 2008: “Economics: Whatever
branch having been created just a semester ago. This The magic of equilibrium
student movement on economics reform sprung out In the meantime, it seems, nothing gives an economist happened to Keynes’ 15-hour working week”. The
simultaneously in England and in Germany soon after more pleasure than finding the point where two lines result just below is Forbes writing in October 2015:
the economic crisis. Their
with opposite slopes cross and “Keynes’ 15 Hour Work Week Is Here Right Now”.
names might give you a basic
marking it with an asterisk (*). Now, wait just an opportunity-cost-generating-minute.
"they call for a radical
idea about their purpose:
It is easy to grasp, it is elegant Is it? Apparently it is, and in order to experience it just
International Student Initiative
and it is orderly. It lures you look out the window, according to the third result of
reform in economics
for Pluralism in Economics,
with the feeling of safety and my search. It is namely a letter from an economics
education for everybody's
Netzwerk Plurale Ökonomik,
control. However, it comes at professor published by Financial Times that states
sake"
Exploring Economics, Posta price. You have to leave a big nothing less than: “Norway is on course for Keynes’
Crash Economics Society.
chunk of reality behind and 15-hour workweek”. Well, shouldn’t we discuss it
What is their goal? They
instead move into a detached, during the lectures? This is what all those supporting
call for a radical reform in economics education for abstract world of assumptions. It is not enough to Rethinking want.
everybody’s sake.
maximize a specific goal of the “representative
household” in hope that all the other households are A remedy for confusion
indeed identical. I remember repeating caeteris paribus Rethinking Economics Norway organized its first
How to Train Your Economist
How economics perceive the reality and how it (everything else constant) as an undergraduate over conference in late January, welcoming everyone to SV
on a sunny Saturday morning.
describes it is perhaps the source of its problems. These and over again, with only my wand
Auditorium 1 was soon filled
must in turn be at least faced if not solved, since they missing. It is a fiction.
"Why are we constantly
Why are we constantly
up, people were standing and
do end up determining many economics students’
getting busier?"
bringing more chairs in. The
worldview. The leaders of the Rethinking Economics getting busier? Would the
speakers’ list was particularly
movement use the word “indoctrination”. Why should British economist John Maynard
thirst-for-knowledge arousing,
we care about how some bunch of graduates think? Keynes slap our faces seeing
Well, some of them will venture to public offices and this, after being so optimistic about his generation’s with one of the Manchester students sparkling the
determine the policies that will in turn influence whole grandchildren’s workload diminishing radically? He Rethinking Economics movement, Jon Earl, included.

The evening before that however, at obsessive focus on the micro approaches that influence
Litteraturhuset, Rethinking Economics welcomed us the policies takes the focus away from the systemic and
to a book-launch with Jayati Ghosh, Erik Reinert and structural processes. Too much of the poverty alleviation
Rainer Kattel. The volume in question was “Handbook has been focused on changing the properties of the
of Alternative Theories of
poor, she notices. Conditional
Economic Development” and
cash transfers, microcredit,
"development is much more
its 40-chapter-rich content. I
focus on nutrition quotas and
borrowed it at the HumSam
recently the use of randomized
than just economics."
on the way to the event. Jayati
controlled trials and micro
Ghosh called it “hernia causing”
interventions. All this, says
and one can hardly disagree. It is huge and for a good Jayati, is a fad that has nothing to do with development.
reason. There is namely much outside of the current As long as the policy will not be systemically inducing
curriculums of the economics students. The volume the productive transformation, it will not work. What
talks about a knowledge that has been ignored at a great about plain human relationships underlying those? As
loss to the satisfaction that comes from understanding an example, Ghosh points out the role of unpaid labor,
realities. This is offered as a remedy for our present- unrecognized but used across history. In what way
time confusion.
has it been subsidizing the accumulation process? She
throws many things on one table and makes a following
pattern as an example: Post-industrial extinction of
Economics is about development
Jayati Ghosh is a professor of economics based in New countries, their reversion to feudalism as a result of
Delhi. She opened the event with stating its purpose: inequality, growing frustration culminating in violence
“We want to rescue economics from the terrible state and terrorism. It makes sense. Economics is all about
into which it has fallen, becoming the preserve of dead development, but development is much more than just
and living North-Atlantic, white, Anglo-Saxon men”. economics.
She also wishes to put development into the center of
all economics since “development and economics is Why history matters
the same thing, has always been”. According to her, the Erik Reinert is a well-known persona in Norwegian
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academia. As a creator of the so-called Other Canon,
a theoretical framework for “reality economics”, he
considers the neo-classical economics a destructive
ideology backed by mathematical models only. Not
surprisingly, his ideas are considered somewhat
controversial among Blindern professors. However, it
is beyond anybody’s doubt, I think, that Erik Reinert
knows the history of economic policy. After all, he
does collect original editions of 16.century economics
volumes. The interesting message he left us with was
that the price of labor, the wages should be maximized,
not the profits. One of those things that should be
discussed more during the lectures. One of the reasons to
have a course on different theories in economics.
Based on my impression of him gained
during the Rethinking Economics conference, I begun
to fantasize about him teaching the history of economic
thinking to undergraduates at UiO. Unfortunately, his
somewhat awkward clash with Steinar Holden during
the closing debate on Saturday made me forget about
it for now.
In conclusion, even if there is some dose
of confusion on how the “mainstream” economics is
being criticized by the Rethinking movement, the value
of more pluralistic economics education is not easily
overestimated. That is why conferences like these
should be a part of the economics courses. ■
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Antibiotikaresistens

Resistente bakterier mot antibiotika er et økende problem. I denne utgaven av Samfunnsviter’n inviterer professor i
bioteknolologi ved Universitetet i Bergen, Dag Emil Helland, oss til å reflektere rundt problematikken ved feil bruk
av antiobiotikabruk.
TEKST: Dag E.Helland (Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen)
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Lenge før ein viste kva bakteriar, virus og andre små
sjukdomsframkallande organismar var, vart det på
basis av tradisjonar utvikla behandlingsmetodar som til
ein viss grad hadde positiv effekt ved infeksjonar. Eit
klassisk døme er framstillinga av stoff som inneheldt
kinin og hjelpte mot malaria. Men det var først når
antibiotika vart utvikla at kampen mot bakterielle
infeksjonar starta og har sidan redda millionar
menneskar (og dyr).

Det er ein av grunnane til at ein trur mitokondriene
har tidleg i evolusjonen kome frå bakteriar.

Survival of the fittest

Eit breispektra antibiotika kan nyttast til å behandla
et vidt spekter av infeksjonar medan eit smalspektra
antibiotikum verkar berre mot få typar bakteriar. Nokre
antibiotika verkar berre på aerobe bakteriar (som treng
oksygen), medan andre verker mot anaerobe bakteriar
(som ikkje treng oksygen).
Ved nokre kirurgiske operasjoner kan antibiotika bli
Antibiotikaens gullader
Generelt kan ein seia at stoff som kan definerast som gitt før operasjonen for å redusera infeksjonsfaren
antibiotika (antibiotika er frå gresk: anti – mot; bios – (profylaktisk bruk).
Som alle levande organismar er arvestoffet
liv) er syntetisert i bakteriar eller sopp og har ein negativ
effekt på vekst av mange andre mikroorganismar. alltid utsett for kjemiske endringar som til ein viss
Antibiotika som vert brukt til medisinsk behandling er grad vert reparert. Får organismen endra sine gen
no kjemisk modifiserte i laboratoria eller også kjemisk gjeld Darwin sitt prinsipp om «survival of the fittest»
syntetiserte og dette gir eit breitt spektrum for val av ; «overleving av den som er best tilpassa miljøet» den
lever i. Altså dei som er tilpassa for å veksa med eit gitt
antibiotika ved ein gitt infeksjon.
Alexander Flemming si oppdaging i 1928 av effekten antibiotika er blitt resistente!
Det er ulike genetiske mekanismar for korleis
av penicillin på vekst av nokre bakteriar er eit vesentlig
ein gitt bakterie kan bli resistent. I alle bakteriar skjer det
grunnlag for utvikling av antibiotika.
Uttrykket antibiotika vart lansert av Selman ulike typar mutasjonar; altså endringar på arvestoffet.
Mutasjonsfrekvensen
er
Waksman i 1942 då han hadde
påverka av miljøet dei lever
funne
streptomycin
som
«Målet er at antibiotikabruken
i. I nokre tilfelle kan slike
også hadde god verknad ved
i norge skal reduserast med
mutasjonar føra til resistens
tuberkulose.
Framstillinga
og dei resistente bakteriane vil
av større mengder penicillin
30 prosent innan utgonngen av
overleva antibiotikanærveret
kunne ikkje gjennomførast i
2020.»
og difor kunna dela seg vidare.
England under krigen, slik at
I svært mange bakteriar er
det var farmasøytiske firma i
USA som utvikla framstillingsmetodar for penicillin. det små arvemolekyl som kallast plasmid. Desse vil
Dette arbeidet var underlagt militær kontroll og brukt i i nokre tilfelle ha gen som kodar for bestemte typar
samband med krigshandlingar for å redda såra soldatar. antibiotikaresistens eller resistensgen mot ulike
Sjølv fekk eg penicillinbehandling våren 1946 etter å antibiotika. Plasmid kan ofte lett overførast frå ein
ha blitt diagnostisert med kikehoste eit par månader bakterie til ein annan, kanskje ein annan type bakterie.
etter fødsel. Denne sjukdomen var relativt dødelig for Slik kan antibiotikaresistens bli spreidd til mange typar
bakteriar v.h.a. plasmid og ein kan også få overført det
små barn på den tida.
Tida etter krigen og framover nokre år er som kallast multiresistens. Multiresistente bakteriar er
kalla antibiotikaens gullalder sidan det var mange dei ein er mest redd for. Det er også andre mekanismar
for korleis gen kan bli overført frå ein bakterie til ein
farmasøytiske firma som fann nye antibiotika.
Dei fleste har ulike effektar og verkar på syntese annan. I verste fall kan ein få bakteriar ein ikkje har
av cellevegg, proteinsyntese og syntese og avlesing av antibiotika mot.
arvestoff. Antibiotika chloramfenicol verkar både på
bakteriar og på menneskeceller. Det blir difor berre nytta Et aukande problem
på overflata, t.d. ved einskilte augesjukdommar. Hos Resistens som kan smitta har spesielt stor tendens til å
menneske og dyr verkar det negativt på mitokondriene. oppstå der antibiotika vert brukt mykje. Det kan vera på
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sjukehus eller ved produksjon av ulike husdyr. Difor er
det ikkje lov å tilsetja antibiotika til fór både i Norge og
i mange andre land.
Det kan også skje i samfunn der bruk av antibiotika
ikkje vert kontrollert av kompetent personale.
Utan tvil er antibiotikaresistens lavare i
Norge enn i mange andre land. Difor er det viktig å
ha gode personleg hygiene når ein er ute og reiser.
Oftast er situasjonen slik at ein i få tilfelle veit kvar
dei antibiotikaresistente bakteriane kom frå. Dette
må det gjerast meir med og bruk av nokså enkle
laboratoriemetodar kan ein finna kva antibiotika ein
gitt bakterie er sensitiv for.
Sidan antibiotikaresistens er blitt eit aukande
problem også i Norge har helsemyndighetane laga eit
«Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika
i sjukehus» som sist vart oppdatert 9. januar i
2017. Vidare er det utvikla ein «Handlingsplan mot
antibiotikaresistens i helsetenesta». Kravet er at
alle sjukehus må ha eit antibiotikateam. Målet er at
antibiotikabruken i Norge skal reduserast med 30
prosent innan utgongen av 2020. Det er imponerande
at distriktssjukehuset på Voss alt har redusert
antibiotikabruken med vel 35 prosent og dette med
relativt små midlar. Ut frå det som er publisert i media
har nokre få eldsjeler der fått i gong diskusjonen og
laga handlingsplan – et føredøme for andre sjukehus
i Norge.
Dersom ein i dag får resept på antibiotika får
ein også beskjed om at ein skal bruka alt. I det siste
har det blitt hevda frå nokre spesialistar at dersom ein
vert frisk etter få dagar skal ein avslutta kuren; altså ha
ei kortare behandlingstid. Korleis dette skal fyljast opp
må helsemyndigheitene bestemma.

Nye idear, meir innsats
Det er svært viktig at Norge støttar arbeidet med den
globale feile bruken av antibiotika for å redusera
utviklinga av resistente bakteriar. I dag utfører dei store
farmasøytiske firma relativt liten innsats på å finna heilt
nye antibiotika og i denne samanhengen er det viktig
å gi forskingsmidlar til akademiske miljø for å finna
antibiotika som drep dei bakteriane ingen noverande
antibiotika verkar på. Til dette trengs det nye idear og
tenkemåtar. ■

15

MENINGER

MENINGER

studieprogrammer

Samfunnsviter’n

Ikke vær så jævla pk

Nei til kutt i internasjonalt rettede

Jeg ønsker å slå et slag for politisk korrekthet og er dermed i ferd med å levere kanskje historiens mest
politiske korrekte tekst.

Vi trenger en høyere utdanningssektor som følger den internasjonale etosen i akedemia med handling. Det må
satses på internasjonalt rettede programmer og språkfag, spesielt fordi oppslutningen for internasjonalisering er
synkende i - og utenfor - akademia.

TEKST OG ILLUSTRASJON: Hannah Kvamsdal

TEKST: Kristina Muñoz Ledo Klakegg (Internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet ved UiO) FOTO: Studentparlamentet v/Line Willersrud
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ar vi rom for internasjonale perspektiver i spørsmål ved om fagmiljøet skal videreføres. Det globale utfordringer og utvikle UiO til et internasjonalt
utdanningen vår, solidaritet med studenters har blitt lagt ned flere emner innenfor undervisning i universitet i første klasse. Skal vi øke oppslutningen
for internasjonalisering er svaret å internasjonalisere
kamper i andre land og inkludering av internasjonale
mer og bedre, ikke å kutte i studieprogrammer!
studenter på våre campuser? I samfunnet er vi vitne til
frykt for konsekvensene økt migrasjon og innvandring
Argumentene for nedleggelse av PECOS
kan ha for den etniske, «rene» kulturen. Vi ser også
er at det er et dyrt program å drive per capita student,
en økt oppslutning for populistiske partier og
spesielt når Institutt for statsvitenskap går i underskudd.
populistisk retorikk. Det påstås at velferdsgodene
I nedleggelsesforslaget til PECOS følger ikke
må begrenses til våre egne, innenfor nasjonale
handlingen UiOs prinsipper. I strategi 2020 står det
grenser. Vi så en slik moralsk panikk utbre
skrevet at «kvalitet vil bli gitt en høyere prioritet
seg i media senest i oktober 2016. Det ble
når dimensjoneringen av studieprogrammer og
konstatert at antallet internasjonale studenter
forskningen blir avgjort». Nedleggelsesforslag
som ble tatt opp ved norske universiteter
til PECOS setter spørsmålstegn ved om UiO
ikke var bærekraftig og tok plassene
er i stand til- og om finansieringssystemet
fra norske studenter i studentboligkøen.
til Kunnskapsdepartementet gir uttelling for
Kan solidaritet mellom studenter over
å drive selektive studieprogrammer av høy
landegrenser kun utøves når vi har mye til
kvalitet. Det samme kan sies om språkfag. De
overs og ikke opplever nasjonale utfordringer?
er kostnadsintensive og det utrykkes uro rundt
Eller kan solidaritet på tvers av landeden synkende oppslutningen for fagene både
grenser gjøre det lettere å komme gjennom dem?
i videregående og høyere utdanning. Språk og
områdekunnskap
gir kunnskap om kultur, normer,
Akademia er internasjonal av natur.
historie og verdier på tvers av landegrenser. Dette er
Kunnskapsproduksjon- og formidling kan ikke
viktig kompetanse for å unngå konflikt og radikalisering,
begrenses til landegrenser. Å sørge for mobilitet blant
skape gode relasjoner mellom land og for næringsliv.
studenter og forskere er utøvelse av akademisk frihet.
Vi trenger språkfag som gir verktøy
Det fører til perspektivmangfold og økt kvalitet i
til tross for at for å kunne leve i en globalisert verden. Vi trenger
forskning og utdanning. Dette er verdier som rår sterkt portugisisk,
i akademia. Men følger vi den internasjonale etosen i Brasil er et strategisk samarbeidsland innenfor høyere internasjonale programmer som PECOS som bringer
utdanning utvalgt av staten i Panorama-strategien. Det flinke kandidater fra verden inn og som besvarer viktige
akademia med handling?
spørsmål om sikkerhet
Kandidatundersøkelsen
viser
at er viktig å fortsette og utvikle
og hindring av krig. Til
arbeidsgivere anser andre faktorer enn internasjonal uavhengig kunnskap innenfor
«Vi trenger internasjonale
studier
og
tross for at programmene
erfaring i utdanning som viktige ved ansettelse. Her Latin-Amerika
programmer som pecos...»
er kostnadskrevende er de
har vi en oppgave å gjøre i å formidle hvilken verdi utdanne en kritisk masse med
s l i k
kritiske. Vi kan ikke gå
internasjonalisering har for
kunnskap. Peace and Conflict den veien at vi legger dem ned. Realfagssatsningen
studentene. Studiebarometeret
«Vi trenger språkfag som gir
Studies (PECOS) er ett av var politisk motivert fra næringsliv og stat. En
viser at fra en skala fra
verktøy for å kunne leve i en
få
internasjonalt
rettede satsning på internasjonale programmer og språkfag
1-5 oppgir UiO studenter
masterprogrammer
på
det vil også kreve politisk motivasjon fra stat og høyere
1,8 i snitt at de deltar på
globalisert verden.»
S a m f u n n s v i t e n s k a p e l i g e utdanningsinstitusjoner til å løfte dem opp og øke
faglige aktiviteter med andre
fakultet. Det tar opp studenter oppslutning om dem. Vi trenger at myndigheter setter
internasjonale
studenter.
I samme undersøkelse ser vi at UiO-studenter fra hele verden og har en opptaksrate på 9.7 prosent. inn et ekstra støt og at høyere utdanningsinstitusjoner
oppgir 2,7 i snitt at de opplever internasjonale PECOS fokuserer på fredsforskning, et område Norge signaliserer at de prioriterer dem ved å be om hjelp der
studenter
som
berikende
for
fagmiljøet. har et komparativt fortrinn innenfor, og bidrar i stor den eksisterende finansieringen ikke strekker til. ■
Det er en direkte sammenheng mellom grad til å realisere UiO sine mål i strategi 2020 om å løse
de studentene som opplever internasjonale studenter
som verdifulle for læring og de som deltar på
Vil du lese mer om dette?
faglige aktiviteter med internasjonale studenter.
Det er altfor få som faktisk deltar i et internasjonalt
læringsmiljø og som derfor ser nytten av dette.
Det siste året ser vi at flere programmer
med et internasjonalt fokus er nedleggelsestruet
Klikk deg i så fall inn på samfunnvitern.no!
eller allerede har blitt nedlagt på universitetet. Med
Der vil du finne denne kronikken og linker til kildene Klakegg viser til.
tanke på den lave oppslutning internasjonalisering
i akademia og i samfunnet har, er det viktigere enn
noensinne at vi satser på å bevare de internasjonalt
rettede programmene på Universitetet i Oslo.
Det siste året har vi sett at Peace and Conflict
studies-programmet er nedleggelsestruet. Bacheloren
i Latin-Amerika studier skal legges ned og det stilles
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eg er både kvinne og antropologistudent og mistenker at dette gjør det veldig enkelt for meg å være
politisk korrekt. Det er ikke det at jeg ikke kjenner meg
igjen i begrepet, men mer at jeg ser ut til å være den
eneste som ikke synes det å bli kalt PK er en fornærmelse.
Et eksempel på dette er om jeg skulle
komme til å spørre en mannlig medstudent om han
aldri har syntes det er rart at han, for å finne toalettet,
oppsøker en strekperson, mens vi damer trekker mot
en strekperson i kostyme. (ved mindre vi er flere,
og promillen er cirka like høy som antall timer etter
midnatt).
«Hadde det ikke gitt mening at toalettmannen
hadde flosshatt? Hvis man velger å skille kjønnene fra
hverandre ved tradisjonelle klesplagg, ville det jo gi
mening å skille mellom begge, ikke å skille ut én av
dem.» Dette er naturligvis ikke kritiske spørsmål jeg
har dyrket fram helt av meg selv, men noen ganger er
det bare enklere å oppsummere hovedpoenget fra 850
sider med Simone de Beauvoir ved hjelp av et do-skilt.
Om noen lurer er jeg personlig tilhenger av puppog penisskilt, men det blir kanskje for sterk kost for
enkelte.
Do-skiltene er heller ikke noe som plager
meg nevneverdig i min hverdag, og det plager meg
heller ikke at andre ikke tenker over det. Vi er jo svært
tilpasningsdyktige skapninger. Det som derimot plager
meg er folk som irriterer seg over at man stiller spørsmål
ved de tingene vi er vant til. Noen nevneverdige
reaksjoner jeg har fått, fra både menn og kvinner, er:
«Hvis du har tid til å bry deg om ubetydelige ting som
do-skilt så har kvinnekampen gått for langt.» Eller
«Det der var så jævlig politisk korrekt.»
Det første argumentet har jeg ikke tenkt å
gå i dybden på her, men om du noen gang har brukt

lignende argumentasjon mot andre – med eller uten medborgere ikke ble sett på som et selvfølge,
do-skilt som tema - ber jeg deg sette av litt tid til å men derimot som noe politisk korrekt – altså
reflektere over denne retorikken. Slå det gjerne sammen noe positivt. Definisjonen er den samme i dag,
med en kopp kaffe eller søndagstur i solen. Beklager men ikke betydningen av den. I dag er begrepet
denne avsporingen. Det er nemlig politisk korrekthet noe man bruker som slengbemerkning eller
som er på agendaen. Men hva betyr det egentlig? hersketeknikk mot andre, og de som er det,
Man antar termen ha kommet inn i vestlig ordforråd blånekter for at de er det. Dette kan ha noe
etter en oversettelse av Maos lille røde. Under 60- og med populismens oppblomstring, hvor det å
«kalle en spade for en
70-tallet var ideen der man
forsøker å, så godt det lar seg
«Da ender man bare opp med hyle- spade» og «å snakke rett
fra levra» er viktigere
gjøre, avstå fra å støte andre
kor som roper ”hylekor”»
verdier. Man skal ikke la
i sosiale og institusjonelle
sammenhenger, populær i USA. Dette må ses i seg begrenses av andre sensitivitet. Populistene
sammenheng med oppmerksomheten rundt kvinner og «sier det folk egentlig mener» og budskapet
afroamerikaneres rettigheter. Fra å handle om kjønn skal fram – uansett om generaliseringer er den
og etnisitet, den gang rase, inkluderer det i dag omtrent enkleste veien for å nå målet.
Prøver jeg å fortelle dere at politisk
alle former for diskriminering – og det er ganske
mange. Men finnes det alltid en mulighet for å være korrekthet er den beste og kanskje eneste
løsningen for fruktbar diskusjon? Som den
politisk korrekt?
Et eksempel er da antropologen Unni PK-antropologistudent-kvinnen jeg er kunne
Wikan var i hardt vær for noen år siden etter å uttalt at jeg godt tenke meg å problematisere dette litt
mindreårige innvandrere som var gifte når de kom til også. Politisk korrekthet har nemlig også en
Norge burde få lov til å forbli gifte om de ønsker det. I stor svakhet, og det er at man ikke alltid gjør
noen land er det vanlig praksis at kvinner giftes når de samfunnet en tjeneste ved å avstå fra å kritisere
er svært unge, og gjerne med menn som er eldre. Man noen; også svakerestilte grupper.
Så hva kan vi konkludere med?
står altså ovenfor to ulike løsninger, hvor den ene er
å splitte opp sårbare familier mot deres vilje, og den Kanskje at hverken politisk korrekt eller politisk
andre er å akseptere det som i Norge er sett på som ukorrekt er korrekt. Man kan ikke undergrave
noens argument med å si at deres påstand er for
overgrep mot barn.
Dette kan vi se på som en tap-tap situasjon. snill eller slem – det kommer jo an på øyet som
Men hvilken av disse løsningene er mest politisk ser. Da ender man bare opp med hylekor som
korrekt? Kan det være at ingen av dem er det? Eller roper «hylekor». Det vi «politisk korrekte» kan
begge? Burde ikke målet være å finne den løsningen jobbe med er å stille flere kritiske spørsmål.
Likevel bør vi spre ordet om at det aldri er så
som diskriminer minst mulig?
Kanskje var det enklere før, når det vanskelig å la være å fornærme noen, at man
å anerkjenne afroamerikanere og kvinner som ikke engang skal gidde å forsøke.■
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den hellige feminismen
Det å være muslim og feminist er for mange et paradoks. For meg går dette hånd i hånd.
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og utfordre sine egne holdninger. Gud har gitt oss en
or noen uker siden diskuterte jeg feminisme med stort problem som vi muslimer må jobbe med.
Det er kun vi som kan endre ukulturen som hjerne og fornuft til å tenke med, og som muslim er det
en ny bekjent. Selv om han hadde noen innvendinger, var han enig i argumentene mine. Etter en halvtime henger etter islam, ingen andre. Jeg er lei høyreekstreme viktig at jeg klarer å utnytte den gaven på en god måte.
med diskusjon, da det ble klart for han at jeg er mus- hvite kvinner og menn som kritiserer islam og forteller Å hate på fri kjærlighet er ikke en god måte. Heller ikke
lim, ble engasjementet mitt for feminisme uforståelig. meg hva som er galt med religionen min, uten å vise å fremme den konservative tanken om at kvinner alltid
Det at jeg tilhører trosretningen islam overskygget alt tegn til forståelse eller ønske om å virkelig forandre skal være i skyggen av menn. Derfor er jeg muslim og
på noe. Jeg ser bare hat og feminist. Fordi jeg ser på det som min plikt å opplyse
jeg hadde sagt tidligere. Han
fremmedfrykt. Mitt ønske er å og utfordre mennesker med ignoranter holdninger.
kunne rett og slett ikke fatte at
«jeg vil ha mulighet til å
Jeg vil gå så langt som å påstå at islam, med
se flere muslimske kvinner og
det var mulig å både stå for en
muslimske
menn i spissen, reduserer kvinnen til en
menn
som
ser
urettferdigheten
«kvinneundertrykkende relidefinere hva min religion er for
i øynene og ikke er redd for passiv skapning uten stemme eller seksualitet. Her vil
gion» og samtidig kjempe for
meg, og vil ikke la en og annen
å kjempe imot det enorme mange muslimske kvinner kanskje selv være uenige
kvinners rettigheter. Heldigvis
mannlig leder bestemme det»
presset spesielt kvinner i islam med meg ved å vise til hvordan islam har styrket dem
endte diskusjonen i en venner utsatt for. At Hege Storhaug fremfor noe annet. Likevel er det ikke til å legge skjul
skapelig tone, men spørsmålet
skriver om islam som den 11. på at det i hovedsak er menn som har monopol på
har vært som klistret til hjerLandeplage, gjør meg ikke friere, og i hvert fall ikke hvordan islam skal tolkes, og at det meste vi vet om
nen min siden. Hvordan er det egentlig mulig?
Jeg mener selvfølgelig at det er mulig, mer i stand til å kunne adressere de ulike aspektene ved islam er sett gjennom mannlige øyne.
Amina Wadud er en kvinnelig imam og
nettopp fordi jeg er et vaskeekte eksempel på det. Jeg er islam som jeg mener hemmer oss kvinner. Men det at
enig i at det er mye i islam som i de fleste andre religioner Mona Eltahawy, en amerikansk egyptisk muslim og den første i verden som satte i gang en fredagsbønn
som kan oppfattes som kvinneundertrykkende. Å være feminist, skriver om sin opplevelse med islam, og tar hvor begge kjønn kunne be side om side med henne
muslim og samtidig kalle meg selv en feminist, betyr opp kampen mot kvinneundertrykkelse i religionen, som leder av bønnen. Det at noen mannlige imamer og
lærde fordømte denne bønnen
ikke at jeg aksepterer og ser bort i fra all urettferdighet gir meg noe jeg kan relatere
i ettertid, i tillegg til å mene at
som blir begått mot kvinner i guds navn. Det betyr at til. Det er ikke snakk om en
«at hege storhaug skriver om
jeg, kanskje i større grad enn de fleste, legger merke til utenforstående som er ute etter
islam som den 11. landeplage gjør den stred imot islam, viser at
kvinnens plass fortsatt er truet.
dem og aktivt prøver å kjempe imot urettferdighetene. å «ta» meg eller religionen
meg ikke friere...»
Jeg kan si at jeg er mer
Nettopp fordi jeg er et offer for undertrykkelsen selv min, men en i samme situasjon
enn overlykkelig for kvinner
og har venner og familie som jeg ser blir utsatt for som meg som klarer å stå opp
mot de patriarkalske strukturene som omfavner islam. som mener at islam har styrket dem, og at de ikke føler
urettferdighet.
Jeg er likevel heldig som bor i et land som Det er slike stemmer vi trenger for å kunne utvikle oss at deres frihet er truet, men vi kan ikke snu ryggen til
Norge hvor de kvinneundertrykkende religiøse lovene videre i riktig retning som er fremover, heller enn å tusenvis av andre kvinner som lider av undertrykkelse.
og reglene ikke påvirker meg direkte, med mindre jeg skape situasjoner hvor muslimer føler at de må forsvare Det trenger ikke en gang å være de store og mer
aktivt velger å følge dem. Realiteten er en helt annen og bevare alt ved religionen fordi man føler at man blir fremmede formene for undertrykkelse som vi ikke føler
på her i Norge, som for eksempel forbud mot å kjøre bil
for kvinner i land hvor islam er en del av hverdagen angrepet med hat fra alle kanter.
Ved å føre en slik hatpropaganda mot og straff for å ha blitt voldtatt. Jeg har flere venninner
og politikken, enten man vil det eller ikke. Jeg er av
den oppfatning at undertrykkelse et sted, uansett hvor muslimer og islam legitimerer man også gyldigheten som føler seg presset til å lyve til sine fremtidige
langt borte det måtte være, er en trussel for friheten til de konservative, mannlige muslimske lederne. ektemenn om at de ikke er jomfruer, i fare for å bli
overalt. Hvis en kvinne i Dubai blir voldtatt, kan hun Man godtar at det kun er de som har førsteretten på å sett på som «skitten.» Jeg kjenner flere jenter som har
få straff fordi hun hadde sex utenom ekteskapet. I definere hva islam er, ved å si at man ikke liker islam brødre som får lov til å gjøre hva de vil, om det så er å
Saudi Arabia er kvinnen redusert til et andreklasses fordi religionen «bare er sånn.» Da hvisker man ut alle ta med forskjellige jenter hjem hver kveld, mens hvis
samfunnsmedlem som er påbudt å dekke seg til, og de modige kvinnestemmene som prøver å ta ordet, i jentene så mye som snakker med en gutt, kan helvete
brake løs hjemme. Vi kan få høre at vi ikke er gode
som i liten grad kan drive med sport. Hun må også ha tillegg til å forsøke å si at slik trenger det ikke å være.
Jeg vil ha muligheten til å definere hva min muslimer fordi vi ikke bruker sjal eller bli stemplet
tillatelse fra mannlige familiemedlemmer for å utføre
visse typer handlinger. Kjønnslemlestelse av kvinner religion er for meg, og vil ikke la en og annen mannlig som skamløse fordi vi hever stemmen i offentlige
med helt friske og fungerende kjønnsorganer er svært leder bestemme det. Religion er så komplekst og debatter. Vi blir fortalt at vi skal skjule skjønnheten
abstrakt at det ikke er mulig at en verden med så mange vår og ikke tiltrekke oss oppmerksomhet. De prøver å
utbredt i Sørøst-Asia.
argumentere med religion som
Disse eksemplene på urett som er begått forskjellige mennesker skal
utgangspunkt, men alt jeg ser
mot kvinner i kulturer der islam er den dominerende praktisere den identisk. Denne
«min feminisme og min islam går er et forsøk på å usynliggjøre
religionen, er en av grunnene til at jeg er feminist. Nå påstanden ble jeg imidlertid
kvinnen og opprettholde den
lurer du kanskje på hvorfor jeg på liv og død insisterer utfordret på av en kollega. Jeg
hånd i hånd»
skjeve maktbalansen som
på å være muslim om tilstandene er så ille som jeg sier støtter selvfølgelig retten til å
dominerer islam.
at de er. Det er her jeg opplever at de fleste ikke innser elske hvem man vil, mens min
Min feminisme og min islam går hånd i
at det er en betydelig forskjell mellom det å «tro på kollega argumenterte for at det ikke er lov i islam (det
Gud og sånn,» for å sitere Karpe Diem, og det å slavisk er imidlertid uenighet blant det muslimske miljøet om hånd. Jeg elsker islam, men jeg har også evnen til å
følge et sett med regler som systematisk undertrykker det faktisk er lovlig eller ikke), dermed var han også være kritisk. Både religion og feminisme er noe som
og usynliggjør kvinnen. For det er så utrolig mange imot. Da jeg ba ham om å prøve å legge religion litt til er med deg i alle aspekter av livet, og det å anta at jeg
positive sider ved islam. Man blir oppfordret til å utføre side og fokusere på hva han mente om det, uavhengig må utelukke det ene for å kunne praktisere det andre
gode handlinger for samfunnet, hjelpe de fattige, søke av religion, fikk jeg slengt tilbake: «Det er jo ikke lov er en stor undervurdering av hva et menneske kan
glede på et mer spirituelt nivå enn kun å fokusere på til å mene noe annet.» Der og da kunne jeg le av det, håndtere. Som muslim må man ta stilling til en del ting,
men i ettertid har jeg tenkt at en sånn tankegang som og mens noen først og fremst ser på religiøse skrifter
materialisme og egoisme.
Ved å kalle meg selv feminist og muslim dette virkelig ligger i ryggmargen på mange muslimer. og fundamentalistiske lærde etter svar, ser jeg på
anerkjenner jeg alle de gode sidene ved islam, uten å For meg virker denne populære argumentasjonen problemstillingene med feministbrillene på. For meg er
bortforklare og bagatellisere noe som åpenbart er et som en dårlig unnskyldning for å ikke reflektere selv dette en styrke, ikke en svakhet. ■
Daniel Burka/Unsplash
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Det sies at det å få barn er den største velsignelsen et menneske kan få, men det er ikke alle som ønsker barn.
Dessverre er det kun halvparten av befolkningen som kan velge det bort.

Kvinnen med det isblå blikket
2017 er året for valgkamp. I Frankrike holdes det presidentvalg i mai. Spørsmålet på alle franske lepper er hva det vil
bety om Marine Le Pen og Nasjonal Front går av med seieren og styrer landet de neste fem årene.

Samfunnsviter’n

Pappa Betaler

TEKST: Amandine Toso

TEKST: Lars Dønvold Myhre

1 - 2017

Det viktigste for et barn er å bli elsket. Om en far ikke kan gi denne kjærligheten, er barnet bedre uten. Kilde: Mario Izquerdio/Flickr

D

et norske samfunnet har kommet langt i
likestillingskampen. Vi begynner å nærme
oss lik lønn for likt arbeid, vi har en kvinnelig
statsminister og kvinner tar på generell basis høyere
utdanning enn menn. Men på et punkt er det faktisk
vi menn som kommer til kort og det er i abortloven.
Hvis vi ser for oss dette scenarioet: Dama di
har akkurat fortalt deg at hun er gravid med ditt barn,
men har tenkt til å ta abort. I denne situasjonen har du
ikke mye du skulle ha sagt, og med god grunn. Det er
jo faktisk kvinnen som må bære fram barnet, og en
mors kjærlighet er uhyre viktig i barnets første leveår
(og for oss mammadalter, hele livet). Men så har vi det
andre scenarioet. Den samme dama vil beholdet barnet.
Her har du som mann to valg: Enten kan du velge å
involvere deg i dette barnets liv, og tre inn i rollen som
far, eller så kan du velge å ikke være barnets sosiale far.
Du har altså ingenting du skulle ha sagt i
spørsmålet om barnet skal bli født eller ikke, noe
som selvfølgelig er helt rettferdig overfor kvinnenes
rettigheter over egen kropp. Men å velge og ikke være
sosial far er ikke helt problemfritt. Det er her mannens
rettigheter kommer til kort.
Selv om du har fraskrevet deg ansvaret som
sosial far, kan allikevel moren til dette barnet forplikte
deg til å støtte barnet økonomisk fram til det fyller
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18 år. Igjen, du har ingenting du skulle ha sagt enten til et konkret svar, men det er også utrolig vanskelig
du opplever det rettferdig eller urettferdig. Du er nå å svare for seg uten å tråkke noen på tærne. Dette er
økonomisk bunnet i 18 år til et valg du ikke har tatt, et sårbart tema. Allikevel mener jeg at tanken om at
og til et barn du ikke ønsker å være far til. I tillegg det kun er moren som skal være med i «diskusjonen»
har dette barnet arverett. Ønsket om å kunne frasi seg om å bli forelder er gammeldags og udatert. At man
helt
fullstendig
overser
alle ansvar og privilegier for
en manns følelser rundt
et barn kalles ofte «juridisk
«Realiteten er at det ikke alltid
abortspørsmålet, å bli forelder
abort». Så hva er det som
er best for et barn å ha en pappa, eller planlegge et barns
er urettferdig og rettferdig
spesielt når pappa ikke ønsker å
framtid reflekterer det at man
i en slik sak? Er det rett at
fortsatt ser på farsrollen som
mannen, uansett hva han
være far.»
først og fremst en økonomisk
ønsker, skal være økonomisk
forsørgerrolle, som ikke har
og følelsesmessig belastet
hele sitt liv for noe han selv ikke ønsket, eller må han samme følelsesmessige tilknytningen til det å få barn
stå til ansvar for sine handlinger, og det minste han kan og til barnet selv som moren.
Akkurat som noen kvinner ikke vil bli
gjøre er å gi dette barnet økonomisk sikkerhet i 18 år?
Man må også ta barnet selv med i betraktning mødre, finnes det menn som ikke vil bli fedre, og
i et slikt spørsmål. Er det best for barnet å vokse opp akkurat som det finnes kvinner som har som største
vel vitende om at hver måned ruller det inn penger ønske å bli mødre, finnes det menn med akkurat samme
fra en far som ikke har ønsket deg, eller vil ha noe ønske. Men det må få være opp til mannen selv om han
med deg å gjøre? Eller er det viktigere å fokusere på vil bli far, og han skal ikke trenge å være far på papiret
kjærligheten og omsorgen en mor ene og alene kan gi om han ikke ønsker å være far og forelder i barnets liv.
uten «elefanten i rommet» som denne barnefaren vil Det aller viktigste, uansett, er å tenke over «hva er best
for barnet?», og realiteten er at det ikke alltid er best for
være.
Spørsmålene er komplekse og vanskelige et barn å ha en pappa, spesielt når pappa ikke ønsker å
å svare på. Ikke er det bare vanskelig å komme fram være far. ■

Marine Le Pen deltar i valgkamp. Kilde: Marie-Lan Ngyen/WikimediaCommons

Du har nok hørt om henne og da vet du nok også at hun er
én av de mange politikerne som, særlig i Europa, inngår
i betegnelsen og fenomenet (høyre)populisme. Damen
jeg prater om er ingen andre enn franske Marine Le
Pen, leder av Nasjonal Front (FN) i Frankrike. De siste
månedene har hun havnet i skyggen av en viss annen
populist «over there», men er nå tilbake i de franske
og kontinentaleuropeiske avisene. Det har til tider vært
mye turbulens innad i partiet og det har stått i hardt vær
flere ganger enn man kan telle på fingrene. Dette har
allikevel ikke stoppet kvinnen med det isblå blikket. I
2012 var hun presidentkandidat og nå, i 2017, har hun
nok en gang satt i gang med en ny presidentvalgkamp.
I dag er hun mer enn noensinne tidligere sikker
på at hun kan komme seirende ut av kampen.

Familiearven
Le Pen-navnet er, eller burde være, et velkjent navn for
de fleste statsvitere og de politisk engasjerte. Likevel er
det nok også slik at mange norske studenter ikke holder

seg oppdatert på verken ny eller gammel fransk politikk. kunne nå bli med i det politiske spillet. FN fikk i 1986
Det nasjonalistiske og konservative partiet Nasjonal trettifem av de 573 setene i nasjonalforsamlingen og
Front er i grunn et ganske ungt parti som ble stiftet i ble dermed det femte største partiet. Siden den gang
1972 av Jean-Marie Le Pen, faren til Marine Le Pen. har det vært et av de større partiene i fransk politikk.
Allerede fra begynnelsen ble det stemplet
Jean-Marie Le Pen
som kontroversielt. Partiet
satt
som
partipresident
for FN
la frem flere xenofobiske
«Hun kickstartet
i nesten førti år før Marine
lovforslag,
som
for
presidentkampanjen sin i Lyon i
overtok rollen i 2011. Raskt
eksempel å gjeninnføre
februar...»
etter overtagelsen satte hun
dødsstraff som spesielt
og ledelsen i gang med å
skulle gjelde for innvandrere
som «proporsjonalt begikk mer kriminalitet renvaske partinavnet og kalte hele prosessen en «avenn franskmenn». Jean-Marie Le Pen, en demonisasjon» av partiet. Dette førte til et veldig
krigsveteran fra den algeriske frigjøringskrigen, anstrengt far-datter forhold, som definitivt ikke har
ytret dessuten flere antisemittistiske kommentarer. unnsluppet media. Det hele nådde klimaks da Le Pen
Denne
høyreekstreme
retorikken senior ytret i 2013 at gasskamrene under 2. verdenskrig
gjorde partiet svært upopulært på syttitallet, bare var «en detalj i krigshistorien». Som respons på
og de fikk under 0.5 prosent av stemmene dette og andre provoserende handlinger som hadde
ved valget i 1973 for nasjonalforsamlingen. akkumulert seg, endte Marine med å utvise sin egen
Utover åttitallet endret noe seg, og partiet far fra partiet. ►
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Marine Le Pen holder en tale ved sin forrige valgkamp i 2012. Kilde: Blandine Le Clain/Flickr

Høyrepopulistenes inntogsmarsj
Årene etter «renvaskingen» har det vært
mange faktorer som har kunnet forklare Le
Pens økende popularitet blant det franske folk.
En av de mest nevneverdige er den
økonomisk krisen fra 2008 som fortsatt setter spor
etter seg. Endelig er eurosonens økonomi på vei
opp igjen med en økonomisk vekst på 1.7 prosent
i 2016, men Frankrike henger langt etter med
bare 1.1 prosent. Arbeidsledigheten er også på vei
ned, men er fortsatt oppunder 10 prosent i landet,
ifølge det økonomiske online-tidsskriftet Quartz.
Den siste tiden har også vært preget
av andre store internasjonale hendelser, som
den store flykningsstrømmen fra Syria og
Brexit, og dette har naturligvis bidratt til å
også påvirke høyrepopulismens økende trend.
Det er likevel på grunn av Trumps seier i
USA at Le Pens selvtillit er skyhøy. Hun har selv sagt
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at han er en av de som har banet veien for hennes seier.

FNs ambisjon er at kun 10 000 lovlige immigranter
skal få komme inn til landet med en befolkning på ca.
67 millioner mennesker, kontra de 200 000 som gjør
Dagsorden punkt for punkt
Hun kickstartet presidentkampanjen sin i Lyon i det i dag. I tillegg til dette skal disse ikke i like stor
februar med å presentere partiets 144-punkt plan. På grad få tilgang på landets offentlig tjenester. Det er
dokumentets første side har Marine skrevet at planen også nevnt at den doble ekstraeuropeiske nasjonaliteten
skal avskaffes.
har som formål å
«gi Frankrike og «Det er likevel på grunn av Trumps seier i USA at Le Pens I Frankrike er
sitt folk friheten selvtillit er skyhøy. Hun har selv sagt at han er en av de politikken per i
dag slik at om
og
stemmen
som har banet veien for hennes seier»
et barn blir født
tilbake».
I
av innvandrere
sin essens er
dette et tydelig stikk til EUs økonomiske politikk, på fransk jord så får barnet fransk statsborgerskap.
På det internasjonale planet vil Le Pen
som hun mener har frarøvet franskmennenes
penger til fordel for å fylle lommebøkene til de distansere seg fra EU og knytte tettere bånd med
multinasjonale politikerne i EU. Den nåværende Russland. En av FNs «hjertesaker» er utmeldelsen
sosial-økonomiske politikken sløser penger via en av den Europeiske Unionen. Om partiet vinner
ukontrollert immigrasjon til landet, hevder Marine. valget har de lovet en folkeavstemning – á la
I planen blir immigrasjon slått hardt ned på. Brexit, med sin originale Frexit – og dessuten

kvitte seg med valutaen brukt av de fleste EUstatene, euro, til fordel for den gamle franske Franc.
Publiseringen av 144-punkts plan har ikke
bare ført med seg kommentarer som har pekt på det
mest kontroversielle. Det har også blitt påpekt at den
er nokså lik, punkt for punkt, den hun brukte under
valgkampen i 2012, men at den er finjustert dagens
politiske og sosioøkonomiske landskap. Det er allikevel
et punkt fra 2012-programmet som er fullstendig
fjernet fra den nye utgaven. Dette punktet omhandlet
gjeninnføring av dødsstraffen som ble avskaffet i
1981 og sist brukt i 1977. I Frankrike var giljotinen
den eneste lovlige metoden å utføre dødsstraff på.

Masken utad
Som for mange andre populister i Europa og
presidentvalget i USA, har Marine vunnet over de såkalte
«blue-collar» stemmene. Arbeider- og middelklassen,
spesielt i Nord-Frankrike, har stor tiltro til at Le Pen

Hva skjer videre?
Det er fortsatt tid før valget og den andre
runden holdes i mai, men man kan ikke avfeie
tanken om at det er reelle muligheter for at FN
kan vinne. Det er likevel viktig å huske på at
det også er en opposisjonside i fransk politikk.
Det sosialistiske partiet, som vant i
2012, har ikke gjort det godt så langt i valget,
og ser ut til å ikke komme videre til andre
runde. Men den ungen sjarmøren Emmanuell
Marcon er også en av deltagerne i valgkampen.
Etter å ha vært økonomiminister i Hollandes
regjering, gikk han av da han selv sa at han
ikke var en sosialist. Han har for øvrig sagt
at han heller ikke er på høyresiden. Macrons
popularitet, ifølge meningsmålingene, har
skutt til himmels etter Fillon-skandalen. Det
spekuleres i om han vil være Marines mest
sannsynlige motstander i andre valgrunde.

Marine Le Pen

Født: 1968 i Neuilly-Sur-Seine, et av de mest
velstående strøkene i Paris.
Posisjon: Leder, «Front National».
Presidentkandidat i 2017.
FNs slagord: Au nom du peuple («I folkets
navn»).
Politiske karriere: Startet i 1986 og har vært
medlem av Europaparlamentet siden 2004.
Hvis hun vinner presidentvalget: Blir Le Pen
sittende som president til 2022.
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av. Dette har åpnet banen for FN til å ligge
i teten, og partiet ligger veldig godt an til å
komme til andre runde (rett etter avsløringene
i februar, lå FN først i meningsmålingene
med over 20 prosent oppslutning).

Samfunnsviter’n

Om sluttduellene blir bestående av Le Pen
kan få de til å bli hørt igjen i politikken, og
hun pryder seg med å være det uhørte folkets og Macron, er det likevel umulig å si hva utfallet vil
stemme. Selv ble hun uteksaminert fra Paris’ bli. Det kan tenkes at det blir «amerikanske tilstander»
Panthéon-Assas universitet i 1991 med en over det franske valget. FNs «blue-collar» støttespillere
master i juss. Det juridiske fakultetet ved er antageligvis langt flere enn antatt fordi disse aldri
denne skolen blir ofte ranket blant de topp har stemt ved valg før. Det er også usikkert hvordan
resten
av
ti beste i
høyresiden
og
Europa og
«Vi kan ikke stå på sidelinjen om vi er redde for
nummer én
ekstremisme, da må vi stå opp for verdiene vi tror på, republikanerne
offisielt vil stille
i Frankrike
slik at vi kan leve i det demokratiet vi selv ønsker» seg om de må ta
i diverse
stilling til dette.
k å r i n g e r.
Det eneste som er sikkert er at uansett hvem det
Når det er sagt så er allikevel ikke Marine
Le Pen den eneste franske politikeren som blir som havner i duell med Marine, vil vedkommende få
utgir seg for å være «folkets stemme» de fleste av venstresidens stemmer for å ikke la FN seire.
når det egentlig har seg slik at de tilhører
den øverste sosiale klassen i samfunnet. Historiske fremskritt?
Frankrike har i likhet med mange andre Jeg er redd for at denne artikkelen ikke kan komme
land en politisk elite som utgjør et veldig utenom en klisjé av en konklusjon; det eneste som er
unyansert bildet av den totale befolkningen. sikkert er at ingenting er det! Det skal holdes mange
Mye på grunn av denne jet-set spennende valg i Europa den kommende tiden, og
livsstilen, blir det ekstra dramatisk når det er ikke mulig å snakke om høyrepopulismen
favoritt konkurrenten til andre omgang blir uten å også rette blikket mot Tyskland, Østerrike og
avslørt for økonomisk fusk. Francois Fillon Nederland. Selv om det først og fremst er snakk om
ble valgt frem som presidentkandidaten for politikk, retorikk og skandaler, er det til syvende og sist
Republikanerne mot slutten av fjoråret, over individer politikken skal gå utover. Le Pens holdninger
Nicolas Sarkozy og partifavoritten Alain til samfunnet kan bli reelle trusler mot det vi ser på som
Juppé. Deretter kunne det lenge se ut til at demokratiske verdier i dag. Om landene nevnt ovenfor
han på meningsmålingene skulle havne i den alle skulle hatt høyreekstreme ledere, så er det skummelt
andre og siste valgrunden. Men i januar 2017 å tenke på hva livet som kvinne, innvandrer, journalist,
ble han anklagd for å ha betalt sin kone og to opposisjonspolitiker eller frivillighetsarbeider kan bli
av sine voksne barn i underkant av en million om bare noen få år. Går vi baklengs inn i fremtiden?
euro for fiktive jobber. Fillon har nektet å gi
Når det er sagt tror jeg ikke at Le Pen og
opp valgkampen, men denne skandalen vil det Nasjonal Front alene vil ha skylden for at verden blir et
være nærmest umenneskelig å komme seg ut verre sted å bo. Folk i Europa har tross alt en fornuft,
en stemmerett og de fleste land har en grunnlov som
«Det er fortsatt tid før valget og skal beskytte dem. Men som med alle andre ting er det
viktig å se hva som skjer i verden og ikke bare følge
den andre runden holdes i mai,
med på reality-stjerna i Det hvite hus. Vi kan ikke stå
men man kan ikke avfeie tanken
på sidelinjen om vi er redde for ekstremisme, da må vi
om at det er reelle muligheter
stå opp for verdiene vi tror på, slik at vi kan leve i det
demokratiet vi selv ønsker. ■
for at FN kan vinne»
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Ja takk, begge deler!

Dette med å redde verden er fullstendig kompatibelt med å være (ganske) lat. Det handler om å være kapabel til å
gjøre noen små justeringer i hjernebarken.
TEKST: Silje Greger

1.

2.

Da kan du likevel hjelpe klimaet på andre måter. Og
hjelpes må det, for om miljøet går rett vest, ja så går vi
rett vest sammen med det.

Global oppvarming?
For mange er det ganske vanskelig å gripe tak i denne
miljøkrisa. Det er mange elementer og det er vanskelig
å få den korrekte informasjonen om hva en kan gjøre.
En ting som er kritikkverdig med måten krisa har blitt
taklet på er hvordan forskere har bombardert oss med
motstridende informasjon. Først hørte vi om global
oppvarming og mange tenkte; «deilig med varmere
klima i Norge da!». Men, miljøkrisa handler ikke om
global oppvarming i det lange løp. Global oppvarming
er kun det første steget av denne krisa, temperaturene
øker, polområdene smelter og det kalde ferskvannet fra
isen blander seg med saltvannet i havet. Balansegangen
i havet mellom fersk- og saltvann blir forstyrret og
havstrømmene, blant annet Golfstrømmen, blir endret.
Dersom dette skjer blir Norge et veldig kaldt sted å bo.
Andre konsekvenser av miljøkrisa er at store deler av

kloden vår vil være ubeboelig på grunn av havnivå som
stiger og ørkenområder som utvider seg. Endringer
av økosystemer vil føre til at dyrearter blir utryddet,
mennesker blir drevet på flukt. Dette vil igjen føre til, og
har allerede ført til at veldig mange dyr og mennesker
har mistet livet. Dette er antagelig ikke nyheter for deg
som leser. Likevel, så befinner vi oss i den situasjonen
at vi ødelegger og presser den stakkars kloden som
huser oss til bristepunktet.

Hvordan redde verden
Så, hva kan du gjøre som et lite individ? Det handler
om kunnskap, vilje og dette med å inkorporere gode
vaner. Gode vaner trenger ikke koste store mengder
hjernekapasitet eller mucho dineros, men det krever
faktisk at du tenker deg om og tar et valg. Men her,
min venn – her kommer kunnskap og tips til videre
refleksjon og handling på et sølvfat. Så len deg tilbake,
sleng føttene opp og slapp av – ta inn kunnskapen jeg
gir deg og kom ut av denne leseopplevelsen som et mer
miljøbevisst, men fortsatt et relativt lat menneske.

6.

Skal du shoppe, gjør det med omhu. Om du er og blir en shoppingdronning
og nekter å gi deg med det så fokuser på de miljøbevisste merkene som
selges. Stormberg, Patagonia og Fjellreven er merker som er gode og
snille mot miljøet. I tillegg har mange kjedebutikker som HM begynt å
selge øko-vennlige plag. Kjør på med dette, de koster kanskje litt ekstra,
men er av en kvalitet som gjør at du kan ha plagget i mange år.

7.

Bor du i Oslo har du antagelig
lite bruk for bil. Dessuten er det
et sabla mas å parkere en bil i
Tigerstaden, uten å måtte bruke
en formue på avgift eller ripe
opp alle bilene rundt i forsøke på
lukeparkering. Reis kollektivt! Det
er behagelig, miljøvennlig og kan
være en god time-out i hverdagen.
Last ned en spilleliste, en podcast,
ta med deg en bok eller kos deg
med å følge med på menneskene
og bylandskapet rundt deg.

8.
9.

Noen skremmende fakta
Produksjon: Produksjonen av 500 g storfekjøtt
krever 20 000 liter med vann, det er like mye
som syv minutter i dusjen hver dag i et helt år.
Korn : Hvert år blir 760 millioner tonn korn
foret til slaktedyr. Samme mengden mat kan
gi mat til hele verdens befolkning 14 ganger.
Plastikk: Det dumpes 11 millioner tonn med
plastikk i sjøen hvert år. Dette tilsvarer 40
lastebiler som dumper plastikk i havet pr.
minutt

Tenk på bruken av elektrisitet. Først og fremst;
bytt lyspærer til sparelyspærer. De koster ikke så
mye og varer lengre. Penger spart for en stakkars
student! Potensielt, skru av lyset på kvelden og
tenn heller lys hvilket er hundre ganger koseligere.
Når du lader mobil, data eller nettbrett, ha i laderen
i stikkontakten mens du lader, men ta den ut når
du er ferdig. Ta på deg en ekstra genser i stedet for
å skru opp varmeovnen på 28 grader, og har du
varmekabler – de trenger kanskje ikke stå på maks?
Dette sparer deg penger for strøm, og miljøet takker
og bukker.

10.

Siste maset fra meg handler om
noe så enkelt som; spar penger på
strøm og spar miljøet ved å tørke
klær ved hjelp av et tørkestativ
eller lignende i leiligheten din. Et godt tiltak er
å kjøre vaskemaskinen og oppvaskmaskinen på
ecoprogram om du har tiden.
Se så mine late venner, gå ut i verden og hjelp
miljøet med glede! ■

sjømat: Spiser man sjømat jevnlig, får man i
seg 11 000 partikler med mikroplastikk i året
som følger av dette.

slik redder DU verden
Det enkleste og greieste først– resirkuler alt du kan og pant
flasker. Matavfall, kaffegruff, tegruff og brukt papir går i grønt,
rent og vaska plastikk i blått, papir og papp i egen dunk og resten
går i restavfallet. Pant flasker så får du litt kronasjer i den fattige
studentlommeboka di. Og kast glass og metall i egen kontainer.
Dette handler om å gjøre ting til en vane. Har du kildesortert i
to uker ligger det integrert i hjernebarken din. Det føles så bra!
Lurer du på hvor ting skal? Sjekk ut sortere.no som kan gi deg
svar på hvilket avfall som skal hvor og hvordan du kan bli kvitt
de forskjellige avfallstypene.

Tro meg, jeg sympatiser sterkt med deg som elsker kjøtt og som
knapt kan se for deg et måltid uten. Jeg sier ikke at du burde
kutte ut alt kjøtt, men det finnes faktisk veldig mange gode retter
hvor man ikke trenger kjøtt. Potensielt kan du bytte ut ku (som
er det verste av det verste når det kommer til utslipp) med fisk
eller kylling. Kylling står for en liten fjerdedel av utslippet som
kua står for. I tillegg – for en fattig og stakkars student så gjør
det faktisk godt for lommeboka å kutte ut kjøttet i noen retter.
Spesielt etter priskrigen på frukt og grønt som er satt i gang
mellom matbutikkene nå – last ned Æ-appen til Rema og få 10
prosent avslag. Eller slå på stortromma – få 15 prosent på trumf
hos Kiwi!

3.

4.

Tenk på miljøet i henhold til distansen du skal. Hvor mange timer tar
det om du legger sammen tiden inn til flyplassen, tiden på flyplassen,
tiden på flyet samt tiden fra flyplassen og inn til destinasjonen din.
Ved mange tilfeller tar det like lang/kort tid å ta buss eller tog, men
det krever mer stillesitting og mindre forurensning. Jeg skjønner at
det kan virke som et ork å skulle sitte fem timer på en buss, men
helt ærlig – du sparer penger ettersom det er mindre fristelser på en
buss enn på en flyplass og billettene er ofte billigere. Husk at du må
kjøpe billetten inn til flyplassen også. Noen ganger kan man streng
tatt ikke velge noe annet enn fly. Ingen tar toget til Thailand, for
eksempel, men når du skal på en slik langtur, gjør den verdt det og
tilbring litt tid der nede. Ta deg tre ukers ferie eller mer og nyt tiden
fullt ut.

Dette er en så latterlig enkel ting som faktisk sparer deg for den
kronen det koster nå om dagen– ta med eget handlenett! Samt, ta
med deg vannflaske på skolen, i stedet for å kjøpe en ny hver dag.
Du både sparer penger og miljøet ved en slik gest.

Felix Russel-Saw/Unsplash
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Det er veldig lett å føle seg som nåla i høystakken, en
liten fisk i et stort hav og så videre når det er snakk
om miljø og dette med å skape en forskjell for hele
verden. Det er jo ikke du, som det lille individet du er,
som skaper det største utslippet. Tenk bare på de store
fabrikkene som spyr ut skadelige gasser, eller de store
tunge trailerne som durer bortover veiene og forpester
alt de kjører forbi? Jo, det er slik at de som må utføre
de største kuttene er stater og de store selskapene, men
dette vil ikke si at du som individ er irrelevant. For
du er en forbruker, og som forbruker har du makt til å
påvirke mer enn du tror. Det handler om kunnskapen
du sitter på, og om hvilke muligheter du faktisk har til
gjøre en forskjell. Det er mange kriser i verden i dag
og alle fortjener sin del av oppmerksomheten fra deg.
Bak enhver krise står det utallige organisasjoner som
ønsker penger til akkurat sitt formål. Selv om dette
med å donere penger til en organisasjon som jobber
for miljøet, slik som Bellona eller Green Peace, er en
flott ting så skjønner jeg at man ikke kan dele ut til alle
organisasjonene. Kan du gi – flott! Kan du ikke gi?

5.

Prøv å begrens vannbruken din. Du skal så klart få ta
deg et glass vann, en dusj eller pusse tennene dine,
men spør deg selv – trenger du å ta en førti minutter
lang dusj hver dag? Gjør små endringer som å slå av
vasken under tannpussen, ta en ti-minutter i dusjen
i stedet for førti eller fikse toalettet ditt som renner
konstant.

Samfunnsviter’n

Lat, men miljøbevisst?

Ha en restedag i uka hvor du bruker restene fra middager gjennom uka
og lager et slags tapasmåltid. ELLER slå dem sammen og lag en ny rett
av restene. Du sparer både penger og miljøet. Et alternativ; vær flink
å planlegg måltidene dine, og ha en handletur i uka i stedet for sju.
Du sparer penger, miljø og seks turer på butikken. Har du en DIY (do
it yourself) i magen din kan du også lage grønnsaksbuljong av skall og
andre rester av grønnsaker. Det er så enkelt atte hjelp – du samler restene i
en pose som fryses til du når en rikelig mengde og koker det sammen med
vann i 30 minutters tid, før du siler ut skall og rester.
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our way out of it

Handshakes, diplomatic formalities and zero progress. The UN's historic Paris Agreement may look good on paper,
but it takes more to stop global warming. Just ask Bill Gates.
TEXT: Kristine Brokstad

Jinping, emphasized this issue in
his opening ceremony speech with
the following statement: “It is
imperative to respect differences
among
countries,
especially
developing countries, in domestic
policies, capacity building and
economic structure. A one-sizefits-all approach must be avoided.
Addressing climate change should
not deny the legitimate needs of
developing countries to reduce
poverty and improve their people’s
living standards.”

Samfunnsviter’n

Let's invent

1 - 2017

The Unsustainable Growth
of China
As a result of its political reform
era in the late 1970’s, China has
seen rapid economic growth and
what the World Bank describes as
200 million Chinese citizens raising
from absolute poverty. However, as
President Jinping acknowledges in
his speech, this growth has not been
sustainable, leaving the Middle
Kingdom with serious pollution
issues yet to resolve. The main
responsibility however, should
according to President Jinping lie on the developed
nations which ever since the industrial revolution have
pumped substantial emissions of carbon dioxide out in
the air.

Imagining India

Karsten Würth/Unsplash

On December 12th 2015, history was made in Paris.
Government leaders from around the world vowed
to do their very best to ensure that future generations
have a planet to live on. The UN’s Climate Conference
managed to reach its objective to make a legally
binding universal agreement on methods to reduce
climate change. In the wake of this historic agreement,
the U.S. Secretary of State at the time, John Kerry,
announced that the United States would double its
spending on helping developed countries decrease
carbon emissions and adapt to climate change impacts.
Alongside China and India, the U.S. is considered one
of the key players in solving the environmental issues
the world undeniably will face in the 21st Century.

Catching Up
The world is undoubtedly in another state than it was
only a year ago. The Obama Administration is replaced
with a president that does not believe in climate change
and even managed to remove the White House’s
website on climate just minutes after the inauguration.
The world is waiting nervously on what President
Trump will do with the Paris Agreement. The sudden
change of political climate in the U.S. reveals the
vulnerability of multilateral agreements. Considering
that we have no “world government”, the sovereign
states are the highest level of authority. Apart from
the regulations by a few global institutions, this pretty
much means that the supranational level is an anarchy.
Multilateral agreements alone will not be sufficient to
solve the climate problem, due to the possibility that
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Trump even appointed Musk his political advisor, a
role the climate-hero accepted in order to bring some
moderate perspective into the White House (keep your
Trendsetters of Silicon Valley
Present among world leaders at the 2015 Paris Conference friends close and your enemies closer, right?)
The real-life Iron Man (Musk, that is) is
was Microsoft-founder and philanthropist Bill Gates,
reputed for his engagement and generous contributions dramatically changing the automotive industry as we
to secure an ecologically sustainable development. In speak. Tesla has been the first-mover, and other car
the November 2015 issue of The Atlantic he emphasized companies are now realizing that electric vehicles are
the necessity to fund energy technology research the way forward. Even Tesla’s battery production will
and development through an increased government be sustainable, thanks to the newly opened Gigafactory
in Nevada
s p e n d i n g .
where solar
Specifically,
he
«...developed countries cannot deny the developing
panels,
argues that the U.S.
countries the same oppurtunities that they had as they w i n d m i l l s
government should
a
n
d
triple
today’s
rose from poverty.»
geothermal
annual spending
from $6 billion to $18 billion. From whatever spin-offs energy provides life to everything. (Seriously. Google
that will come out of this government-funded activity, it). It’s pretty cool that the world’s largest factory will
Gates argues private investors like himself should produce as much energy as it uses.
support these high-risk start-up companies.
Bill Gates wants mankind to invent its way Let’s Talk Justice (‘Cause We Like It
out of the climate crisis. And things are happening. Complicated)
Silicon Valley’s biggest rock star these days, Mr. The media has accused parts of the participating
Elon Musk (the man behind Tesla, SpaceX, PayPal, nations of slowing down the progress when trying
SolarCity… you get the idea) paves the way for this to reach climate agreements. The lack of political
development and is presumably held in high esteem engagement may stem from the common perception
by Gates. Perhaps more surprisingly, he is also highly that ecological sustainable development will happen
regarded by reality star-gone-President Donald Trump. at the expense of business profits and the nations’
This is in no way due to Musk’s efforts regarding economic growth. Indeed, this was among the most
sustainable technology, but due to his great and difficult topics for the Paris-negotiations. The President
fantastic contributions to the domestic workforce. of the world’s largest emission-nation, China’s Xi
one of the parties could pull out of the pact.

Agreeing with President Jinping, is Indian Prime
Minister Narendra Modi, who commented in Financial
Times in 2015 that the wealthy countries had “powered
their way to prosperity on fossil fuel” and thus have
a moral duty to lead the fight against climate change.
On the other hand, representatives from the developed
countries argue that the availability of new technology
and energy sources makes the responsibility universal.
India, with its 1.2 billion inhabitants, is
currently the fastest growing economy in the world.
Unfortunately, the “world’s largest democracy” has
major issues regarding natural resource management.
The author of Imagining India, Nandan Nilekani,
describes it as a nation stuck in old nonrenewable
energy patterns, missing out on the opportunities
innovation and new technology presents. However, if
shifting towards a low-carbon energy strategy, India
is blessed with an abundance of land, wind, sun and
natural gas resources. Indian policy-makers have
thus far not prioritized environmental concerns, and
have instead focused on a rapid economic growth. It
is presumable that Indian authorities will be forced
to address these issues as the population continues to
grow and the ever-increasing energy demand causes
problems.

The Role of Multinationals
Yes – we need clean technology inventions, but it is
no secret that large multinationals will play a crucial
part of the ecological future ahead of us. Many have
pointed at globalization forces, especially in terms
of multinationals, as the big bad wolf when it comes
to climate change. In hunting for lower costs, many
multinationals have moved their production to low-cost
markets such as China.
According to the author of China 2020,

Elon Musk. OnInnovation/Flickr

Michael Santoro, the nature of China’s economic and
ecological future is going to be greatly influenced by
the role of Western businesses. Santoro describes two
possible scenarios that he names “Pax China” and
“Nox China”. The former is an optimistic projection
with improved rule of law, human rights and a
healthy economic growth whilst the latter represents
a pessimistic narrative where China remains in
the shadows of Tiananmen Square, regressing to a
tighter authoritarian rule. In fulfilling “Pax China”
corporations have taken an active and engaged role as
opposed to “Nox China” where they have functioned
as passive bystanders. Additionally, a third scenario
referred to as “muddling through” is discussed,
reflecting a state of stasis where the future China is
more or less equal to today’s reality.

Triple Bottom Line
As for the role Western businesses should undertake,
Santoro is not in doubt: by committing to its “moral
duty to do its fair share to promote worker rights,
product safety, Internet freedom and rule of law”,
Western businesses are setting the path to “Pax
China” and will ultimately benefit from a sustainable
political and economic Chinese future. Fortunately,
an increasing number of corporations are now paying
attention to the so-called “Triple Bottom Line”, which
regards social, environmental and economic issues as
interconnected.

More Effective Than Sovereign States
An example of a Western business that is currently
changing China for the better is the American
multinational Walmart, which may come as a surprise
to many considering its low-cost strategy. However,
the corporation has had a “reincarnation as a company
devoted to sustainability”. As the world’s largest
corporation, Walmart can be even more effective than
a sovereign state in changing social and environmental
matters. Every move they make is going to have a
profound impact on their stakeholders. As a result of

this, Walmart’s eco-friendly efforts are contributing to
a shift on a global scale.

What’s In It For Me: How Corporations
Can Benefit
Turning greener can actually be beneficial for companies
in several ways. Dr. Paul Shrivastava’s article “The
Role of Corporations in Achieving Ecological
Sustainability” from 1995 captures the mindset behind
Walmart’s and other businesses’ environmental strategy
in the following excerpt: “Corporations too stand to
benefit by moving toward ecological sustainability.
They could benefit by reducing costs through ecological
efficiencies, capturing emerging “green” markets,
gaining first-mover advantage in their industries,
ensuring long-term profitability, establishing better
community relations, and improving their image.”

Join Me On The Green Side
By 2030, two million people are going to be brought
into the global middle class. Combined with the
expected population growth this will represent a huge
threat to mankind if world leaders and businesses
simply maintain the laissez-faire attitude towards these
issues.
From a moral standpoint, developed
countries cannot deny the developing countries
the same opportunities that they had as they rose
from poverty. But at the same time, we can’t run the
experiment of doing nothing. Accordingly, the solution
would have to be innovation. However, if we run the
current business-as-usual course, the technology might
be invented too late. For this reason, Gates would like
to “tilt the odds in our favor by driving innovation at an
unnaturally high pace”. We may have the key to what
is going to be the 21st Century’s greatest battle if we
invest in energy technology research and development
as well as pushing multinationals to pay attention to
their triple bottom line.
As a matter of fact, there will be no economic
future if we do not preserve the environment. ■
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Atomvåpenspørsmålet

FN har vedtatt å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. 123 land stemte for mens Norge var en av de 38 som stemte imot.
Med en unnvikende utenriksminister og en splittet opposisjon synes ikke Norges standpunkt om atomvåpen avklart.
TEKST: Ingrid Zimmermann

Det har tilsammen blitt holdt tre konferanser i forbindelse Ønske om et forbud ble satt opp på agendaen, og 9.
med de humanitære konsekvensene av atomvåpen. desember samme året inviterte Østerrike til den tredje
Den norske regjeringen tok det første initiativet og konferansen. Utfallet av konferansen blir omtalt som
inviterte i 2013 til den første humanitære konferansen. det «humanitære løftet», der partene blir enige om å
Det var den første flerstatlige konferansen som hadde stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen.
i oppgave å undersøke de humanitære konsekvensene
av atomvåpen. Det kom diplomater fra 128 land, og Norges holdning til atomvåpenforbud
førte til en ny giv i internasjonale diskusjoner om Norge har gjennom atomforliket (flertallsinnstilling
nedrustning
av
til
St.meld.37
atomvåpen. Den
«Stortingsmeldingen
andre konferansen
om
globale
«et forbud mot atomvåpen vil ikke bli
ble holdt i 2014,
sikkerhetsspørsmål»),
realisert uten at stormaktene er med på
denne
gangen
forpliktet seg til å
forhandlingene.»
var
Mexico
arbeide
aktivt
for
vertsnasjon.
en verden fri for
Partene
tok
atomvåpen og bidra
et skritt videre og ble enige om å jobbe for en til å gjennomføre ikkespredningsavtalen. Mange
diplomatisk prosess med mål om å forby atomvåpen. mener derfor at Brende brøt med atomforliket, og
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dermed også flertallet på Stortinget, da Norge stemte
nei til forhandlinger om et forbud. Regjeringen på
sin side hevder at forliket står, at Norge ikke endrer
sitt standpunkt i atomvåpenspørsmålet, men står fast
ved å arbeide aktivt mot atomvåpen. Spørsmålet er
hvorfor Brende og regjeringen tok en helomvending
fra å stemme ja til forhandlingene i 2013 til å stemme
nei til forhandlingene i 2014. Det rådet usikkerhet om
hva Norge kom til å stemme da resolusjonen skulle
voteres over, og det var langt i fra avklart. På den ene
siden hadde Brende gitt uttrykk for at han ikke støttet
et forbud mot atomvåpen, og på den andre siden stod
Stortingsflertallet og forliket som skulle overholdes.
Elefanten i rommet var kanskje USA?
Det kom fram at USA hadde sendt brev
til samtlige NATO – allierte med klar beskjed om å
stemme nei. Hvorvidt dette brevet var utslagsgivende
eller ikke er usikkert, men det er viktig å ikke glemme

regjeringen og Brende mener Norge bør fastholde
på den utenrikspolitiske tradisjonen med å følge
en forsiktig og allianselojal linje, mens deler av
opposisjonen mener at Norge bør se til Sverige og
markere et klart moralsk og politisk standpunkt.
Det er ennå ikke endelig avklart om Norge
kommer til å delta på forhandlingene i mars, men i
dag ser ut til at Brende vil holde på sitt og ikke delta.
I den norske befolkningen er det et stort flertall som
ønsker et forbud mot atomvåpen. Det blir spennende
å se om atomvåpenspørsmålet blir en valgkampsak
og hvordan opposisjonspartiene stiller seg i den
kommende valgkampen. SV, SP og Venstre har vært
klare i sine utsagn og står fast på at Norge bør støtte et
forbud. Men det er størst spenning knyttet til hvordan
Arbeiderpartiet kommer til å stille seg. Spesielt med
en Jonas Gahr Støre som tidligere har uttalt seg for et
forbud.

En norsk doktrine?
De lange linjer i et lands utenrikspolitikk blir ofte
karakterisert som en doktrine. Doktriner kan få svært
stor betydning, slik som Trumandoktrinen fra 1947
som skapte bildet av USA som verdens «politi».
Børge Brende er blitt beskyldt for å innføre doktrinen
«monolog» i norsk utenrikspolitikk: Stormaktene
snakker – vi lytter. Denne «fred i familien» – doktrinen
er kanskje klok, hvis de sterkeste i familien lytter. Den
er uklok hvis Norge blir regnet som tause støttespillere
uansett. Valget er ikke lett. ■

atomvåpenforliket
I innstillingen til St.meld.37
vedtok et flertall følgende om
atomvåpen:
Stortinget ber regjeringen
jobbe aktivt for å få verden
fri for atomvåpen og
bidra til gjennomføring av
Ikkespredningsavtalens (NPT)
forpliktelser, innta en aktiv
rolle for ikke-spredning og
for nedrustning med sikte
på en balansert, gjensidig,
irreversibel og verifiserbar
avskaffelse av naturvåpen,
og på dette grunnlaget jobbe
langsiktig for et rettslig
bindende rammeverk for å
sikre dette målet.
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Norges forhold til USA. Norge har ikke en tradisjon flertall i den siste forhandlingen viser at mange av
med å tale USA imot i utenrikspolitikken. Det har vært statene uten atomvåpen ønsker et forbud, og et viktig
en jobb vi har overlatt
tiltak til å mobilisere
til Sverige, som har
disse statene til å
en tradisjon med
presse
atomstatene
«børge brende har blitt beskyldt for
å være kritisk til
med
økonomiske
å innføre doktrinen "monolog" i norsk
USA. Dette kan utad
sanksjoner. På kort
se ut som to ulike
sikt vil derfor det
utenrikspolitikk: Stormaktene snakker standpunkter, men det
internasjonale arbeidet
vi lytter.»
kan også hevedes at
først og fremst handle
det er to forskjellige
om å få plass en avtale
utenrikspolitiske
som har en normativ
strategier for å nå det samme målet. Norge uttrykker effekt. Alle stater bryr seg om normer og legitimitet
en pro- amerikansk strategi mens Sverige går ut på et nivå. Og et normativt forbud vil kunne forandre
med anti- amerikansk strategi. Utenrikspolitikk og dynamikken i det internasjonale samfunnet på lang sikt.
sikkerhetspolitikk er ofte basert på en konsensus og Tendensen etter konvensjoner og avtaler på klasevåpen
at utenriksministeren skal ha stor frihet. Det er ikke og landminer, har vist at det ikke blir brukt like ofte
tradisjon for at Stortinget instruerer utenriksministeren. som før. Men selv om nedgangen i bruk av klasevåpen
Utenriksministeren skal ha et politisk spillerom og frihet og landminer har sunket, blir de fortsatt brukt.
til å handle uavhengig av partitilhørighet. Norge har
Et forbud mot atomvåpen vil ikke bli realisert
også en pragmatisk utenrikspolitikk, som kan skyldes uten at stormaktene er med på forhandlingene. Spørsmålet
at Norge har en liten og åpen økonomi som er avhengig er hvilken strategi som skal velges. Forhandlinger
av andre land. Det blir de store partiene og de ansvarlige med atomvåpenstatene, spesielt USA, vil gjøre det
på Stortinget som bestyrer utenrikspolitikken. Og lettere for andre NATO –land å delta i forhandlingene
vet at de må ha en
og sette et eksempel
utenrikspolitisklinje
for de gjenværende
«det er en splittet opposisjon der sv,
som er omforent
statene
som
har
slik at den kan takle
atomvåpen.
Det
er
et
venstre og mdg har utrykt en sterk
et hvilket som helst
viktig skritt i riktig
misnøye med brendes standpunkt.»
regjeringsflertall.
retning, men også
Om grunnen til at
et mindre realistisk.
Norge stemte nei
Resultatet bør derfor
til et forbud skyldes saken i seg selv, eller Norges være et kompromiss der man i større grad støtter
utenrikspolitiske tradisjon, er et interessant spørsmål, oppom flertallet, men ikke undervurderer flertallets
men mye tyder på at det er det sistnevnte. Dette påvirkningskraft på de gjenværende atomstatene.
forandrer allikevel ikke det faktum at regjeringen
Norges rolle i spørsmålet om atomvåpen
og utenriksministeren ikke har full konsensus om har gått fra uttrykt motstand til en uklar posisjon.
spørsmålet om atomvåpen. Det er en splittet opposisjon Dette kan forklares ut i fra norsk utenrikspolitisk
der SV, Venstre og MDG har utrykt en sterk misnøye tradisjon ved at Norge ofte er forsiktige når det
med Brendes standpunkt. De mener det er et løftebrudd kommer til selve forhandlingene. Dette oppfattetes
mot den norske befolkningen, der et flertall ønsker et som en type strategi der Norge ikke ønsker, som
forbud.
Brende selv sier, å gå imot sekvenseringen i
Men Stein Rokkans «lov» om politikk Stortingsvedtaket og Norges NATO – forpliktelser.
«stemmer teller – ressurser avgjør» er antakelig også
Brende mener at regjeringen, slik den forstår
gyldig her. Norges utenrikspolitiske interesser trumfer Stortinget, skal jobbe for å til en nedrustning av
stemningen i folket.
atomvåpen først, og deretter et forbud mot atomvåpen.
Det vil være umulig å fastsette hva som kommer
først, eller hva som fører til hva. Spørsmålet er
Veien videre og Norges rolle
Arbeidet og kampen for en atomfri verden har eksistert likevel om regjeringen og Brende brøt med det norske
så lenge det har eksistert atomvåpen, men fikk et løft Stortingsflertallet og den norske befolkningen da de
da USAs tidligere president Barack Obama tok til orde stemte nei til forhandlingene om et forbud.
Atomforliket fastsetter at Norge både skal
for en atomvåpenfri verden. Dette var første gangen en
amerikansk president konfronterte atomvåpentrusselen, jobbe for en nedrustning og et forbud mot atomvåpen.
og det kan ha vært en viktig faktor for at mange av Det finnes heller ikke tidligere eksempler på at Norge
statene stemte ja til forhandlingene om et forbud i 2016. har gått imot et FN – flertall eller å ha unnlatt å delta på
Mange internasjonale aktører mener det en FN – forhandling. Norge opptrer unorskt og svekker
skapte et viktig momentum foran de kommende den norske stats tradisjon for å være en frednasjon.
Det er i praksis to mostridende syn der
forhandlingene om et forbud i mars 2017. Et sterkt
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fra minnested til underholdning med

Samfunnsviter’n

mørk turisme

Vi reiser mer enn noen gang før, og mange tar ikke lenger til takke med en chartertur til
Granka. Denne trenden har ført til at den mørke turismen har fått et kraftig oppsving.
TEKST: Frida Sjuve Johansen

1 - 2017

Kilde: Xavier J.Peg/Flickr

Selv om begrepet for de er fleste er ukjent, har dette fenomenet
eksistert mye lenger enn «selfie-sticken». Mørk turisme
er reiser til steder som assosieres med død, eller steder
der blodige tragedier har funnet sted. Alt fra Colosseum
til konsentrasjonsleiren Auschwitz faller inn under denne
kategorien, og det er dermed mulig å spore fenomenet langt
tilbake i tid. De siste årene har bransjen blitt stadig mer kreative
i sine fremgangsmåter, spesielt når det gjelder hva selve
reiseopplevelsen skal innebære. Ettersom det ikke finnes etiske
retningslinjer for ulike turistattraksjoner, er det i teorien fritt
frem for hvordan man velger å framstille historiske hendelser.

«etiske gråsoner er vanskelig å unngå, og
veien fra minnested til ren underholdning er
dermed kort»

Kilde: Chris Barbalis/Unsplash

Viet Cong geriljaens underjordiske tuneller. Disse tunellene ble
brukt da amerikanerne invaderte landet og vitner om en brutal krig
hvor tre millioner mennesker mistet livet. Mørk turisme gir oss
mulighet til å se konsekvensene av historiske tragedier på nært
hold. Utført på en god måte kan det føre til en økt forståelse av
menneskets grusomme natur.
Om opplevelsen i Chi Chu tunellene innfrir denne
visjonen er derimot usikkert. Det finnes imidlertid attraksjoner som
har klart å skape en virkelighetsnær opplevelse uten at for mange
etiske grenser overskrides. Et eksempel er Apartheid museet i
Johannesburg, hvor besøkende får tilfeldig utdelt lapper hvor det
enten står svart eller hvit. Hvilken inngang du går gjennom og hva
du får oppleve i museet avhenger av hva det står på lappen. Dette
skal reflektere den undertrykkende og brutale segregeringen som
foregikk under Apartheidregime i Sør-Afrika.

Oppleve nyhetene
Autentisk eller uetisk?
Et ord mange mørke turistmål bruker til å markedsføre sin
virksomhet med er «autentisk». Akkurat hva dette innebærer
i praksis varierer derimot fra sted til sted. Enkelte mørke
destinasjoner har tatt tanken om ekte opplevelser litt vel langt
og havnet i det man kan kalle en etisk gråsone.
Et av disse stedene er Chu Chi tunellene i Vietnam.
Her kan turistene prøveskyte våpenet AK-47 i den berømte
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Tradisjonelt har mørke reisemål oppstått på steder som tidligere
har vært utsatt for en katastrofe eller tragedie. Nye «mørke»
turistbyråer tilbyr derimot nå reiser til områder hvor slike hendelser
faktisk foregår. Enkelte har tatt konseptet for langt og arrangerer
turer til aktive krigssoner. Gjennom reiseselskapet Untamed
Borders kan man for eksempel dra på organiserte turer til Somalia
og Afghanistan. To land som millioner av mennesker hvert år
flykter fra, på grunn av krig og inhumane forhold.
Political Tours er et annet «mørkt» byrå som tilbyr

turister opplevelsen av å være der når ting skjer. De tar likevel sterk
avstand fra den såkalte krigsturismen og fronter sine reiser som
dokumentarer i nåtiden. Byrået tilbyr blant annet reiser til Nord-Korea,
Iran og Palestina. Formålet med reisene er at turistene skal få «oppleve»
nyhetene, og deres slagord er «beyond the headlines». Hver tur handler
om et spesifikt tema, som for eksempel «Libya: After the revolution
tour». Ulike eksperter, tidligere journalister og diplomater fungerer som
guider og skal gi turistene et innblikk i det som foregår i verden akkurat
nå.

Sekulær pilegrimsreise
Den økende populariteten og fascinasjonen over mørke attraksjoner,
førte i 2012 til at Universitetet i Lancardshire opprettet et Instituttet
for forskning på mørk turisme. Philip Stern, leder for instituttet, mener
denne formen for reise gir mennesker en mulighet til å tenke over døden
på trygg avstand. Å bli konfrontert med menneskets grusomme natur,
kan tvinge oss til og reflektere over vår egen moral. På bakgrunn av dette
hevder Sterne at fenomenet kan ses på som en sekulær pilegrimsreise.
Selv om samfunnet beveger seg i en stadig mer sekulær retning, har
ikke behovet for å finne en mening med livet forsvunnet. Når tragedier
oppstår, vender vi oss ikke lenger til presten for svar, men til internett
og turisme.

Fra minnested til ren underholdning
Er mørk turisme nødvendig for at vi skal kunne forstå og dermed
unngå at historiske tragedier gjentar seg? Eller er det en hensynsløs

industri som utnytter tragiske skjebner for å gi eventyrlystne turister
underholdning og mange likes på Instagram?
Målet for mørke attraksjoner bør ikke være at turistene farter
videre så fort de har postet et bilde på sosiale medier. Målet for alle i
denne bransjen bør være å gi de besøkende større innsikt og forståelse
av historien bak. Åsteder som vitner om hvor grusom menneskenaturen
kan være, skal gjøre oss ukomfortable og få oss til å stille spørsmål.
Mørke attraksjoner og reiser bør få turistene til og stoppe opp og
reflektere over sitt eget liv, her og nå. Den mørke delen av historien er
ikke morsom og burde derfor heller ikke fremstilles som underholdning.
Det å formidle kunnskap om en grusom tragedie er ingen lett oppgave
og mørk turisme drives, som all annen form for turisme, av penger.
Ønsket om å skape profitt er for noen så stort at ofrenes lidelser kommer
i bakgrunnen. Krigsturisme og Chu Chi tunellene er eksempler på dette.
I disse tilfellene er det ikke selve hendelsen, men turistene og deres
emosjonelle opplevelse som først og fremst står i fokus. Attraksjonen
bør være turistvennlig, men samtidig autentisk slik at selve historien ikke
forsvinner. Etiske gråsoner er vanskelig å unngå, og veien fra minnested
til ren underholdning er dermed kort.
Det vil alltid finnes mennesker med uetiske intensjoner, men
det finnes også mange som har et oppriktig ønske og som klarer å tilby
turister kunnskap om viktige historiske hendelser. Interesse for kunnskap
må anses som positivt. Som filosofen George Santayana en gang sa:
«Den som glemmer fortiden er dømt til å gjenta den». Det er ingen tvil
om at mørk turisme, innenfor akseptable former, gir oss muligheten til å
nå målet til Santayana: «Vi må ikke glemme». ■
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smile and smile

Folkets Fremmarsj

KULTUR

It didn’t take more than 30 minutes before it was named the Comeback Catch. People love good
names almost as much as they love good stories.
Every Patriot fan has their version of the story. Even their opponents can’t resist.

Tradisjonelle politikere fører en god politikk, men det er ikke lenger nok. I kampen om populisme må en også
makte å overbevise om ens egne løsninger.

TEXT: Øystein Vaglid

TEKST: Trygve Borgersen

1 - 2017

Bildet er tatt i Dallas, Texas under Trumps valgkamp i 2014. Kilde: Jamelle Bouie/Flickr

utvikling, en utvikling som også har vært med på å Dermed får han en kombinasjon av lett forståelige
skape en stadig mindre verden. Tariffer blir mer og mer løsninger og muligheten til å overbevise om løsningene
sjeldne, og verdens økonomier blir stadig mer integrert. som i utgangspunktet ikke krever stor innsikt for å
Barack Obama klarte riktignok å redde bilindustrien, forstå.
men slike industrier er ikke lenger en stor arbeidsgiver
– i hvert fall ikke en attraktiv arbeidsgiver. Enten går Politikerne må ta ansvar
jobbene til land med ekstremt lave lønninger, eller så går Seriøse og tradisjonelle politikere har et politisk
jobbene til maskiner som gjør en bedre og billigere jobb. prosjekt de ønsker å gjennomføre og kan derfor ikke
«Enkle» yrker som gruvearbeid
fremme kompromisser på
forsvinner til ingeniører som passer
løsningene i like stor grad.
«å vise at man ser velgerne
på vindmøller og solcellepaneler.
De kan derimot endre på
består ikke i annet enn å dra dit de
For lavt lønnede og lite utdannete
måten de kommuniserer
arbeidere er dette klart en skummel
på.
bor og være ydmyk i at de
utvikling.
En
må
ha
sympati
for
at
En
bedre
Populistiske løsninger
utfordringene velgerne
de
opplever
en
avstand
til
etablerte
kommunikasjon
vil
bestå
Det kan være nyttig å se konkret på hva de
opplever er viktige for dem.»
av to aspekter: Å vise at
populistiske løsningene består av, for så å studere selve politikere.
Når Nigel Farage i
man ser velgerne, og på
problemstillingene. Donald Trumps grensemur mot
Mexico, for å ta et eksempel, skal bli kvitt en strøm Storbritannia lover dem at de skal få tilbake jobbene en god måte forklare hva som er det reelle problemet,
av illegale innvandrere til USA. Dermed vil haugevis sine om de hindrer arbeidsinnvandring, og når Donald samt hva deres løsning er.
Trump lover å satse på kull, så er dette
Å vise at man ser velgerne består ikke i annet
av kriminelle bli hindret
tiltak som kan virke appellerende. enn å dra dit de bor og være ydmyk i at de utfordringene
i å komme inn i landet,
Men disse løsningene løser jo velgerne opplever er viktige for dem. Trump gjorde
og mexicanerne kan
«å forklare de reelle problemene
ingenting. Arbeidsinnvandring er dette da han dro til gruvebyer. Hillary Clinton
heller ikke ta jobbene til
og sine egne løsninger krever at
essensielt for land med en aldrende gjorde ikke dette da hun snakket om «deplorables.»
amerikanerne.
man ikke er redd for å nå ut til
befolkning og kull blir erstattet av Fremskrittspartiets slagord «for folk flest» kan også ses
En stor andel
folk...»
andre energikilder. Likevel klarer som et forsøk på vise at man er på folkets side.
av de som oppholder seg
populistiske politikere å friste med
Å forklare de reelle problemene og sine egne
illegalt i USA kom lovlig
løsninger krever at man ikke er redd for å nå ut til folk.
med et midlertidig visum, for så å bli værende lenger lett forståelige løsninger.
Man må være ærlig og møte folk på de plattformer man
enn det visumet tillot. Innvandrerbefolkningen begår
finner dem på. Enten dette er i «town halls» eller Fox
imidlertid like mye eller mindre kriminalitet enn den Retorikk
generelle befolkningen. Mexicanerne tar ikke jobbene, Samtidig er det ikke bare lett forståelige løsninger News.
automatisering tar jobbene.
disse politikerne tilbyr. De har også en evne til å
Poenget med å ramse opp argumentene mot kommunisere løsningene på en effektiv måte. Som Kommunikasjon og konkurranse
en grensemur er at det ikke er særlig interessant å se Farage har sagt:
Det er dessverre ikke lenger nok for en politiker å ha
på muren som en løsning, nettopp fordi den ikke løser «I have invested the best part of my adult political gode løsninger. Politikere må også evne å kommunisere
reelle problemer. Det som er mer interessant er å se på life in helping to try to build up this movement and I disse på en god nok måte for å kunne konkurrere, også
de tenkte problemene som ligger bak.
am far from perfect but I do think I am able, through med populister. ■
the media, to deliver a good, simple, understandable
message.»
Bakenforliggende problemer
Farage kan anvende retorikk godt, og han
USA, som alle andre land, går gjennom store
forandringer. Vi opplever en eksponentiell teknologisk finner talepunkter som kan resonnere blant folket.
Problemet er ikke velgerne, problemet er politikerne.
Velgerne har ikke noe større agenda enn å bedre verden
for seg selv og sine kjære, og er lydhøre for hva de kan
gjøre for å nå nettopp det målet. De har kanskje mistet
jobben, kjenner noen som har mistet jobben, eller de er
kanskje redde for å tjene for lite til å brødfø sin egen
familie. De er kanskje usikre på sine nye landsmenn,
og vet kanskje ikke om sin egen kultur kan blandes med
nye innslag.
I USAs valgkamp kalte Hillary Clinton dem
en «basket of deplorables», og markerte det kraftige
skillet mellom den politiske eliten og folket.
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On February 5th the New England Patriots played the Atlanta Falcons in the 51st Super Bowl. Stephen Luke/Flickr

I

was in the kitchen, fetching more snacks and ignoring who spent much of his time taunting his opponents,
the game because I thought the outcome was obvious. banging his chest in their faces and speaking foully of
More than 100 million people watch the Super Bowl them in interviews. Ty Cobb was the villain in baseball
and it’s the most predictable game of the season. Teams for some time. He would often get into fights with the
don’t take chances in the Super Bowl; the stakes are other players, regardless of their affiliation, and once he
too high. Hail Marys are rare and running quaterbacks stormed the stands to fight a heckler who had no hands.
Outside New England, Tom Brady and his
drop to the ground at the first sight of trouble. No team
has ever come back from more than a 10 point deficient Patriots would fall under the same category as Laettner
and Cobb. They have
and the Falcons were leading
managed to unite hordes
by 25 points. I had lost hope
«We condemn their actions
of loyal foes in hatred over
in a close game. Then, out of
but forgive them because they
“rule-bending, rule-breaking,
no where, with my eyes off the
perform miracles.»
the hooded Darth Belichick’s
screen like the fool I am, Tom
demeanor, “pretty boy” Tom
Brady, recovering from a knee
Brady constantly calling for
injury, on a path to vanquish all
disbelievers after Deflategate, throws a spiral to Julian flags and often getting them, the “Tuck Rule,” Deflategate,
Edelman who wrestles with three members of the Spygate, illegal pick plays, and so on and so on.”
Tom Brady has been named the
Falcons and catches the ball only centimeters off the
most hated QB in history thanks to a poll. He’s
ground and cradles it like it was his baby.
In preparation for the game I actively handsome, outspoken, rich, married to a beautiful
prayed for the Patriots’ loss and the embarrassment woman, friends with David Beckham, and deeply
of Brady. But as I watched the remainder of the ignorant of his haters. He really seems to have it
game, as I saw the Patriots quickly take control all and that makes it so much easier to loath him.
Maybe it says something that the most
of it, I couldn’t help but smile. I just couldn’t.
Of course, every good story needs a great despised people in sports are also the most successful;
villain. In sports, they grow on trees. The combination of whose to say what came first? Did the fans grow to
a high-stress environment and the adoration of millions hate their idols as their success distanced the idols from
of fans tend to corrupt some of our greatest heroes. I’m their beginnings, seeking small errors as justification,
not saying they are wicked and evil but their behavior or did the success of these heroes turn them sour?
It’s probably a mixture of both cases but
tend to put people off. It happened to Christian Laettner

in all fairness it really shouldn’t matter. Just like any
good story, sports survive and thrive on the villains.
A universal distaste towards a team or a single person
exists in virtually every sport. We condemn their actions
but forgive them because they perform miracles. They
are stronger, quicker, and better than most people and
we are willing to pay a lot for such a spectacle. You can’t
disregard them because they demand the attention. You
can hate them all you like but in the end, you’ll end
up watching them, mesmerized. They’re most likely
aware of this fact; it would explain their endurance.
When I watched the last part of the
Super Bowl LI, I didn’t care that Brady wears his
own initials on the front of his cap or that he whines
whenever someone tackles him, all I wanted was for
him to throw leather balls over great distances so that
they softly fall into the arms of his teammates. As I
watched, that thought occurred to me. And another:
maybe deep inside. I really don’t want the Patriots to
fail, maybe I want them to stick it to all of us jealous
American football fans because it makes for a great
story, the best story. The despised prove their worth
to all of us as they make the greatest comeback
in NFL history and I’m the villain of the story.■
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et skråblikk på emma & edvard

TEKST: Helene Evensen Bakke ILLUSTRASJON: Elise Ruud Gordeladze

Alltid en tanke for mye og en handling for lite.

D

En uhøytidelig og ærlig anmeldelse av Munchmuseets nåværende utstilling, fra en som prøver å la være og
framstå som en pretensiøs kunstkritiker.
Munchmuseet har nå etter flere mannsdominerte Munch pluss-utstillinger,
endelig en kvinne i søkelyset. En fiktiv kvinne, vel og merke. Besøkende får i denne
utstillingen et innblikk i Emma sitt liv, hovedpersonen i romanen Madame Bovary
av Gustave Flaubert. Emma er ei gift dame som søker spenning, noe som resulterer
i utroskap og til slutt selvmord. I samspill med Edvard Munchs malerier utgjør
dette en interessant kombinasjon. I utgangspunktet synes jeg ikke at Munch sitt
arbeid er spesielt spennende, men bydelen Tøyen derimot, er veldig fin. Jeg tok
derfor turen innom et av bydelens større trekkplastre.

1 - 2017

u satt alltid i trappen. Støvet virvlet omkring
deg hver gang en bil suste forbi. Allikevel
satt du der. Dinglende med de små bena dine. Det
var liksom ditt sted. Jeg gikk forbi deg hver dag
på vei til skolen. Ranselen min var litt for liten,
og skoene hadde fått et hull i løpet av sommeren,
men jeg brydde meg stadig mindre. Jeg ville løpe
over veien, smette mellom lastebilen og taxien
som kjørte altfor fort på den smale veien, gripe
hånden din, børste ansiktet ditt og dra deg med
meg til klasserommet – fristedet mitt. Tanken
streifet meg stadig. Forestilte meg alle mulige
scenarioer. Deg, smilende med en ivrig hånd i
været. Oss to, svingende opp i skyene, på den ene
slitne husken utenfor klasserommet. Jeg tok meg
selv i å undre på hva frøken Abena ville si om jeg
plasserte deg på den ledige pulten ved vinduet.
Du møtte blikket mitt én gang. Øynene
dine var store og triste. Blinket raskt én gang.
To. Avvikende. Mismodig, men med et fnugg
av nysgjerrighet. Så trasket jeg videre, mens jeg
sparket på en liten rund stein resten av veien.
Alltid en tanke for mye og en handling
for lite.
Smell. Brøl. Spinkle rop om hjelp og
nåde. Så; mørke. En luke å dette ned i, dypere
og dypere. Øynene mine maktet å åpne seg noen
millimeter, og det var nok til å se et slørete mareritt.
Alt var så rødt, så grufullt. Matteboken min lå
foran meg. Den jeg hadde fått i bursdagsgave.
Usymmetriske prikker av blod dekket forsiden.
Hodet føltes for tungt for nakken å bære. Noe
varmt og klissete rant fra pannen. Jeg krabbet inn i
nederste del av bokhyllen bakerst i klasserommet.
Jeg fikk akkurat plass om jeg bøyde hodet i en
litt unaturlig, vridd posisjon. Pappesken med et
par slitte bøker i bunnen plasserte jeg foran meg
som et skjold. Ingen skulle få røre meg. Bilder fra
da lillesøster og jeg bygget borg med plaststoler,
esker og tepper da vi var mindre dukket opp som
en liten, usammenhengende film. Så datt jeg ned i
den mørke luken igjen.
Noen dager senere. Kanskje fem,
kanskje ti, tidsbegrepet falmet, da var trappen din
tom. Og den forble tom. Jeg så for første gang
hvor falleferdig den var. Uten deg var det som om
den hadde mistet en viktig kroppsdel. Du hørte
til. Når en og annen høne eller katt hadde funnet
frem til plassen, jagde jeg de vekk. Børstet skitt
fra det øverste trappetrinnet. Du kunne sittet i
bokhyllen med meg den mørke dagen. Jeg vet
det hadde vært plass for du var spinkel du også,
akkurat som meg. Jeg kunne holdt hånden din og
hvisket at alt kom til å gå bra, selv om tvilen skar
seg gjennom ordene. Men det ble ikke sånn.
Alltid en tanke for mye og en handling for lite. ■

TEKST: Sverre Eiker Berg

Virkeliggjørelsen av Emma

Utstillingen, Emma & Edvard – kjærlighet i ensomhetens tid, og dens kurator, Mieke
Bal, spleiser Munchs tradisjonelle malerier sammen med flere visuelle filmlerreter
og spreke fotografier. Dette er noen strøk av spenning som Munchs tunge og dystre
oljemalerier desperat trenger. Bak denne visualiseringen står duoen Mieke Bal
og Michelle Williams Gamaker – hjernene bak filmen Madame B. Utstillingens
filmsnutter og stillbilder er hentet fra denne filmen, som igjen har hentet materiale
og inspirasjon fra Flauberts franske klassiker. Resultatet er et lokale bestående
av ekspresjonistiske malerier og heftige scener av Emma som lever i et livløst
ekteskap. Ekteskapet er så livløst at hun ender opp med å ta sitt eget liv. Mannen
hun er gift med er tydeligvis dødens kjedelig.

Et puslespill av en utstilling

For å være helt ærlig er utstillingen forvirrende. Det er tydelig at Emma er
ulykkelig gift og at hun finner seg en elsker. I tillegg er det en annen mann som
alltid er ved hennes side, også uten at Emma selv er klar over det. Jeg forstod ikke
hvem denne mannen var og jeg slet med å forstå hvem karakterene skal speile
i Munchs kunst – rett og slett samspillet mellom de ulike dynamiske brikkene i
utstillingen. Det som jeg derimot fikk med meg, er at utstillingen skal representere
et livsspenn av ensomhet. Sju rom og sju faser. En start, fulgt av en periode der man
kun observerer, men ikke blir sett. Fantasi, kjedsomhet, distraksjon og skuffelse
følger, og til slutt døden. Et liv der man ikke klarer å engasjere seg i sitt eget, reelle
liv og der man heller drømmer seg bort i fantasier i sitt eget hode. Det er her
spenningsmomentet i utstillingen dukker opp, tror jeg. Nemlig denne tendensen
til å la ytre begrensinger og indre utfordringer ta overhånd og dermed hindre deg
fra å leve ut ditt eget visuelle lerret som du har konstruert i hodet ditt.

«Utstillingen fungerte mer som et platå mot et kafé-besøk, enn
som formiddagens hovedaktivitet.»

Et øyekast på seg selv
Etter det siste rommet og den siste fasen, har Bal hengt opp et speil, som man
uunngåelig møter på vei ut av utstillingen. Dette er helt klart gjort bevisst, i et
forsøk på å gripe tak i de forbipasserende og vekke noen tanker til live hos dem. I
etterkant har jeg tenkt på varianter av hva disse tankene kan være. Det spørsmålet
som jeg vender tilbake til igjen og igjen handler om livsglede. Hvorvidt du faktisk
virkeliggjør ditt eget lerret, som du selv har malt med egne ønsker, behov og mål.
Jeg tror Bal håper at du skal spørre deg selv om den retningen livet ditt beveger
seg. Gjør du det du vil med livet ditt? Denne påminnelsen er nok noe enhver kan
sette pris på.

Kortvarig spenning

Likevel synes jeg, alt i alt, at denne utstillingen er kjedelig. Jeg innser at jeg ikke dro
til Tøyen med en hensikt om å se utstillingen, jeg dro i stedet hit for å se Munchbyggets omgivelser, og for å utforske mer av bydelen.
Utstillingen fungerte mer som et platå mot et kafé-besøk, enn som
formiddagens hovedaktivitet. Utstillingen frustrerer meg nemlig litt – jeg synes
den er så dyster! Blandingen av Munchs malerier og Emmas tilsynelatende angst
gjør meg vill. Begge har potensiale, men i stedet for å ta i bruk dette, gjemmer de
seg bak gledesløse farger og bitre tanker. Derfor, til tross for en artig kombinasjon
av en klassisk fransk roman, fotografier og filmsnutter, gav ikke utstillingen meg
det inntrykket som jeg tror Bal håpet at den skulle gi. ■
Kvinne i grått, Edvard Munch, © Munchmuseet. Fotograf
Sidsel de Jong
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Ingen brukbare filmer på kino? Har Netflix-biblioteket blitt pløyd igjennom for n-te gang? Da kan et dypdykk ned i
den sovjetiske filmens merkverdige verden kanskje redde tacofredagen.
TEKST: Veslemøy Maria Svartdal

Sovjetunionen er kanskje mest kjent for å ha produsert
KGB-agenter, Ladaer og diktatorer, men bak jernteppet
rørte det seg også en svært så produktiv filmindustri.
Bolsjevikene
forstod
raskt
hvilket
propagandapotensiale det lå i bevegelige bilder.
Regissøren
Sergej
Eisenstein
filmatiserte
oktoberrevolusjonen på bestilling fra Kommunistpartiet
og introduserte samtidig revolusjonerende teknikker
for en hel verden av filmskapere. Andrej Tarkovskij
ble av Ingmar Bergman ansett som historiens beste
regissør.
Mellom disse to bautaene fantes det en rekke
andre filmskapere som produserte filmer i enhver
tenkelig sjanger til glede for det sovjetiske publikumet:
fra kostymedramaer og krigseposer, til sci-fi-eventyr
og familiekomedier.
Film var et statlig anliggende i Sovjetunionen,
noe som gjorde at regissørene aldri trengte å bekymre
seg for gode publikumstall. Samtidig måtte de oppfylle
regimets ønsker om oppbyggelig underholdning.
Heltene skulle være sunne eksempler på kommunistiske
idealer og ingen kritikk av kommunistregimet var
tillatt.
Resultatet er et overflødighetshorn av
kreativitet og overraskelser, i tillegg til en pussig
forkjærlighet for å snakke direkte til kamera og å kjøre
båndet i dobbel hastighet. Hollywoods tre-akt-struktur
fantes ikke bak jernteppet, noe som gir filmene den

særdeles positive kvaliteten at man aldri klarer å gjette
hvordan de ender.
Som Titanic på bunnen av Atlanterhavet, er
dette et dypdykk ned i en svunnen tid. Alle filmene var
selvsagt underlagt Kommunistpartiets sensur, og man
vil ikke finne skildringer av Stalins masseovergrep
mot egen befolking. Til tross for dette kan vi likevel
nyte bedriftene til de regissører som ikke lot sensur
eller ideologisk isolasjon hindre dem i å skape
uforglemmelige filmklassikere. Blant flere tusen
titler å velge i, har Samfunnsviter’n samlet et knippe
filmer som er like underholdende i dag som da de ble
produsert.

fra Kaukasus» og «Ivan Vasilievitsj bytter yrke.»

MAUGLI (1967):
For alle dere som ikke har sett dere mette på østeuropeiske eventyr i julehøytiden med «Tre nøtter

Originaltitler
Operasjon Y og Shuriks andre eventyr:
Операция «Ы» и другие приключения
Шурика

Ivan Vasilievitsj bytter yrke:
Васильевич меняет профессию

Den unge studenten Shurik var en helt kommunistregimet
kunne like. Beskjeden, flittig og samvittighetsfull,
havner Shurik utfor en rekke merkverdige hendelser
som han med kløkt og oppfinnsomhet alltid klarer å
komme seirende ut av. I denne filmen kan man nyte
tre episoder av Shuriks forunderlige liv, hvor særlig
den midterste kortfilmen er en sann perle. Mens Shurik
og vennene hans pugger febrilsk til eksamen begynner
romantikk å spire mellom Shurik og vakre Lida – noe
mange UiO-studenter sikkert kan kjenne seg igjen i. Får
du ikke nok av godhjertede Shurik i denne filmen, kan
du følge hans slapstickfylte eventyr videre i «Fangen

Maugli: Маугли

ANNA KARENINA (1967):
De fleste har et forhold til dette trekantdramaet
som utspiller seg blant den russiske overklassen på
1800-tallet, og historien om den ulykkelige Anna
Karenina har blitt filmatisert en rekke ganger. Fanget
i et fornuftsekteskap med en mye eldre mann lar Anna
seg raskt forføre av den kjekke og galante offiseren
Vronskij, som hun tilfeldigvis møter på togstasjonen.
Deres første møte blir akkompagnert av dystre molltoner
og døden til en navnløs togarbeider. «Et dårlig varsel»,
spår Anna. Hun har kommet til Moskva for å hjelpe sin
bror med å vinne kona tilbake etter et sidesprang med
barnepiken. «Gjør din plikt», sier Anna til svigerinnen,
men klarer ikke selv å følge rådet. Skygger, speil og
trange rom i overklassehjem understreker de strenge
reglene Russlands beste familier må følge. Sosieteten i
Lev Tolstojs klassiker ser ikke blidt på en utro kvinne.
Med et ekte stjernelag av sovjetiske filmstjerner og
Bolsjoj-teaterets prima ballerina Maja Plisetskaja i
rollen som fyrstinne Betsy er dette en filmatisering som
ikke har spart på noe. ■

HER KAN DU SE sovjetisk film
Mosfilm: Det legendariske filmstudioet
Mosfilm bestemte seg i 2011 for å gjøre 400
av sine titler offentlig tilgjengelig på nettsiden
sin cinema.mosfilm.ru. En rekke av dem er
forsynt med engelske undertekster og går man
inn på studioets YouTube-kanal vil utvalget
være enda større.
Soyuzmultfilm: Også animasjonsstudioet
Soyuzmultfilm har gjort sine filmer offentlig
tilgjengelig. På YouTube-kontoen Russian
Animation kan man finne et rikt utvalg av
filmene med engelske undertekster.

Fangen fra Kaukasus: Кавказская пленница

OPERASJON Y OG SHURIKS ANDRE
EVENTYR (1965):

en cruisebåt på vei til Istanbul og blir straks gode
venner. Men alt er ikke som det ser ut. Gennadij er
egentlig en skurk på oppdrag for å smugle en samling
diamanter tilbake til Sovjetunionen. Diamantene skal
gjemmes i en gips. Takket være en misforståelse og
et lunefullt vannmelonskall er det Semjon som får
den dyrebare gipsen på armen. Hva som følger er en
time med slapstick, mistenksomme naboer, elendig
utklekkede planer, en temmelig hissig katt og en større
forkjærlighet for blomsterspråk enn hva Eirik Jensen
har. Som om ikke det var nok utgjør filmen et godt
rettet satirisk sleivspark til det sovjetiske samfunn og
dagligliv.

Иван

Cinemateket: Sovjetiske filmer står ofte på
Cinematekets sendeskjema.

Kom og se: Иди и смотри

Russisk filmklubb: Tro det elle ei, men
UiO har sin egen russiske filmklubb!
Med jevne mellomrom byr de på pizza og
visning av sovjetiske klassikere til filmglade
russiskentusiaster. 6. april kan man se
western-klassikeren «Ørkenens hvite sol»,
(Белое солнце пустыни) fra 1970.

Stalker: Сталкер
Solaris: Солярис
Diamantarmen: Бриллиантовая рука
Anna Karenina: Анна Каренина
PÅ BAKROMMET: Maskinrommet til Kino Nord i gamle Øst-Berlin. I 2004 ble kinoen gjenåpnet under navnet
Kino Krokodil. Fortsatt står øst-europeisk film på programmet. FOTO: Mika Meskanen 2007/Flickr
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DYPT INNE I SONEN: Stillbilde fra den kritikerroste filmen «Stalker» av Andrej Tarkovskij. FOTO: Hélène Veilleux 2014/ Flickr

til Askepott» og «Grimm og Gru», kan det før de 142 minuttene med spilletid er omme. Passende
å oppdage sovjetisk animasjon være som å nok blir Hitler symbolsk skutt i filmens nest siste scene
åpne en lenge begravet skatt. Fra mer Disney- mens de udødelige tonene til en annen kjent østerriker,
aktig tradisjonell tegnefilm til surrealistisk Mozart, avslutter dette postkortet fra helvete.
og grensesprengende animasjon produserte
studioet Soyusmultfilm 1530 tegnefilmer i løpet STALKER (1979):
av sovjettiden. Samme år som Disney lanserte Med sci-fi-spesial både på Torshovteateret og
sin «Jungelboken,» kom Sovjetunionen med Cinemateket, «Westworld» på HBO, og ikke
«Maugli». Den sistnevnte er langt mer trofast minst George Orwells fornyede popularitet etter
til Rudyard Kiplings originalfortelling og er presidentvalget i USA, kan man trygt si at science
derfor også mørkere
fiction er i vinden for tiden.
i tonen enn DisneyI løpet av sin karriere lagde
versjonen. Gjennom fem
Andrej Tarkovskij bare syv
«som titanic på bunnen av
kapitler, hvor lianene
filmer, to av dem innenfor
atlanterhavet, er dette et dypdykk
henger tykke og truende,
sci-fi-sjangeren. Alle har blitt
ned i en svunnen tid.»
bjørnene buldrer, apene
hyllet som mesterverk, men
snadrer og innsjøene
det var «Stalker» regissøren
ligner sumper, får vi se Mowgli bli voksen og selv var mest fornøyd med. I en dystopisk sort-hvittlengte etter et annet menneskes kjærlighet.
verden blir en veiviser, en stalker, betalt for å føre to
menn til et forbudt område de kaller «Sonen». Der finnes
det et spesielt rom som kan oppfylle ønsker, men er det
KOM OG SE (1985):
Manuset til «Kom og se» var lenge ansett egentlig så enkelt å ønske seg noe? Sci-fi-eventyret blir
som upassende for et sovjetisk publikum, omgjort til en poetisk utforskning av hva det vil si å
men med Gorbatsjovs glasnost ble forfatter være menneske. Tarkovskij mente at scener fylt med
Ales Adamovitsjs barndomsminner endelig venting og pauser var like viktige som actionscenene.
filmatisert. Her er ingen oppbyggelig historie og I denne filmen blir karakterenes hemmeligheter
ingen heroiske offerscener. Filmen låner sin tittel sakte foldet ut. Alle er fanget i en eksistensiell krise
fra Johannes’ åpenbaring når apokalypsens fire og sammen strides de med livets store spørsmål.
ryttere utløser all tenkelig ondskap over verden. «Stalker» ble den siste filmen Tarkovskij produserte
Under nazistenes okkupasjon av Hviterussland i Sovjetunionen. Kommunistpartiet fant filmene hans
kjemper 14 år gamle Florija for å overleve for spirituelle og utilgjengelige for et stort publikum,
grusomhetene tyskerne utsetter landsbyen og de fikk derfor bare et begrenset antall kinovisinger.
hans for, som hevn for motstandsbevegelsens Tarkovskij flyttet til Italia og filmet sine to siste verker
virksomhet. Filmen er sjokkerende naturtro. Man i Vesten. For mer science fiction trenger du ikke gå
kan nærmest lukte kruttrøyken og blodstanken lenger enn til hans 1972-film, «Solaris», som han vant
mens man ser Florijas ansikt sakte forandres, Grand Prix-statuetten i Cannes for samme år.
fra blidt og uskyldig til en hvit maske konstant
forvridd av skrekk. Filmmusikken består for det DIAMANTARMEN (1969):
meste av granatsalver, SS-latter og hundeglam. Som i Norge var forviklingskomedier en hit blant
Ansett som en av historiens beste krigsfilmer, det sovjetiske kinopublikum, og en av de beste er
fanges man i Florijas hode og slipper ikke ut «Diamantarmen». Semjon og Gennadij møtes på
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American honey

En kaffe med:

Katrine fangen

En kraftfull og realistisk historie om den amerikanske underklasseungommenes framtidsutsikter.
TEKST: Lina Parvizian
American Honey er en gripende film som faller innenfor kategorien drama, der vi ser verden
gjennom øynene til en vanlig, ung amerikaner, noe som faktisk står i kontrast til hva vi er vant
med å bli vist i filmer fra Hollywood. Filmen tar for seg et aktuelt problem i USA, nemlig ulikhet.

«Du vil kjenne på kroppen hvor skremmende det er at
dette kunne vært deg»
Den skjulte sannheten

American Honey gir en realistisk beskrivelse av hvordan den glemte underklassen i USA
virkelig sliter for å få endene til å møtes. Her er det ingen college-planer å finne fordi de ikke
har råd til det, ingen helseforsikringer, ingen stabil økonomi, ingen restaurant- eller kafébesøk, bare en bunke med magasiner som må selges og mynter i lomma som kanskje kan
holde til et par måltider. Altså får vi se en historie om sannheten, noe de fleste Hollywoodfilmene nekter å vise.

Hvorfor ble du professor?
- Det er fordi jeg er glad i å skrive, og er generelt
samfunnsengasjert. Derfor passer det bra for meg å
skrive om samfunnsvitenskapelige temaer.

Tittel:

AMERICAN HONEY

sjanger:
DRAMA

REGISSØR:

ANDREA ARNOLD

SELSKAP:

UNITED INTERNATIONAL PICTURES

En annen virkelighet

Den første halvtimen følger vi Star og hennes første møte med gjengen, der vi ser at hun
lærer ulike normer og regler. Ungdommene røyker hasj, drikker og lar hip hop-rytmene
dunke i vanen mens de reiser rundt USA. Alle har en «historie» som de bruker til å skape
medfølelse blant kjøperne. For at Star skal føle seg trygg på å selge magasiner, lærer Jack
henne hvordan det skal gjøres, siden han er den dyktigeste selgeren på laget.
Du vil kjenne på kroppen hvor skremmende det er at dette kunne vært deg. Det
er altså lett å bli oppslukt i filmen. Måten Robbie Ryan filmer på, gjør det virkelighetsnært.
Dessuten kan kinematografien understreke at verden er kaotisk og uforutsigbar for mange
amerikanske tenåringer. Filmteknikken er ikke bare et sentralt virkemiddel, men også en
invitasjon til å leve som en amerikansk tenåring i to timer og 43 minutter.

«VERDEN KAN GLEDE SEG OVER TALENTET SOM
HAR ENTRET DEN MAGISKE FILMVERDEN»
Uerfarne og overbevisende

Flere av skuespillerne regissøren Andrea Arnold har valgt ut, kan trekke paralleller fra deres
eget liv til karakterenes liv. De er derfor ikke tilfeldig valgt, og dette kan man virkelig
se. Skuespillerne vet hvordan de skal bevege seg foran kameraet, selv om mange av dem
er utestet. Arnold valgte dem spesielt fordi de virker genuint overbevisende og dette kan
kanskje skylles at de er ferske i bransjen.
Sasha Lane har hovedrollen. Hun spiller Star, en impulsiv, fryktløs, høyttalende
og sterk kvinne. Lane er svært overbevisende i rollen. Vanligvis vil det være vanskelig å
spille en slik spontan karakter, men hun får det helt klart til uten noen problemer. Sasha
Lane er altså en ny, spektakulær skuespiller i denne filmen. Verden kan glede seg over
talentet som har entret den magiske filmverden.
Shia LaBoeuf, som spiller Jack, er også svært overbevisende i rollen som en
intuitiv, mystisk og karismatisk mann. Karakteren jobber målrettet, og alt han gjør, gjør han
av en grunn. Selv om han, i likhet med Star, ikke lever det livet han virkelig skulle ønske
han levde, gjør han som Star og forsøker å leve etter beste evne med sine begrensninger.

Var det noe du visste helt fra du begynte å studere?
- Nei, da jeg gikk på videregående ønsket jeg å
bli veterinær. Men så ble det til at jeg begynte på
psykologi istedenfor. Mens jeg ventet på å komme inn
på embetsstudiet tok jeg sosiologi og syntes det
var mye mer spennende. Så det var en gradvis
prosess som gjorde at jeg til slutt fant fram
til riktig fag.

sitte og prate eller se på utsikten, og la tankene fly.
Har du noen gode turtips i Oslo?
- Ja, jeg vil anbefale Østmarka. Jeg liker veldig godt
at det er svabergaktige fjell. Så er det mye furuskog,
istedenfor den tunge granskogen. Sørmarka kan også
anbefales.

American Honey er en realistisk, ekte og rå film om sannheten vi sjelden blir vist, men
som virkelig må oppleves. Det er en kritikk rettet mot overklassen i USA, der forskjellene
mellom rik og fattig stadig vokser. ■

Hva drømte du om å bli som
barn, var det veterinær
allerede da?
- Forfatter og veterinær. Det
å ha gård. Nå ser det ut
som at datteren min har
overtatt noe av drømmen
der, da. Hun vil også ha
gård.

Foto: United International pictures

Hvor spiser du helst ute?
- Jeg prøver ofte å spise fisk når jeg er på restaurant. På
sommeren går vi på utedelen av Ekebergrestauranten
fordi det er nærme der vi bor. Der har de sånn «dagens
grill» fisk. Hvis jeg skal flotte meg litt mer synes jeg
Arakataka er ganske bra.

Har du et livsmotto du vil
dele med oss?
- Et litt humoristisk
livsmotto er at «det er lov
å være blid». Jeg synes det
er viktig å minne seg på det.
Man kan lett bli litt nedtynget
av dystre samfunnsutsikter,
men da er det viktig å tenke
på hvor godt man har det og
glede seg over enkle ting.

Hvor er et godt sted
å starte dersom man
ikke kan så mye om
sosiologi fra før, men
har lyst til å lære
mer om faget?
- Man bør oppsøke
temaer man allerede
brenner litt for. Vi har jo
spesialiseringsemner. Da
bør man passe på å ikke
bare velge emner ut fra hva
man tror er strategisk lurt,
men velge ting man synes er
spennende. Jeg tror en del som
velger sosiologi ikke helt vet hva
faget er på forhånd, og så blir de møtt
med en del obligatoriske innføringsfag.
Da kan noen miste litt motet og tenke at
«det var ikke dette jeg brant for». Da er det
viktig at man fort får penslet seg inn på de temaene
man liker.

Hva liker du å gjøre på fritiden, da?
- Jeg liker å gå tur i skogen. Så liker jeg å ri sammen
med datteren min. Jeg liker også veldig godt å bare

Hva spiser du på fredagskvelden?
- Da er det faktisk ofte grønnsakssuppe. Vi har
ukehandel og på fredagen begynner det å bli litt tomt
i kjøleskapet, men det er alltid noen grønnsaker igjen.

Hva gjør en helt vanlig dag ekstra bra for
deg?
- Det må være at det er en bra dag på
jobben, at jeg får gjort ting og at jeg
har gode møter med folk. Det er
ofte hyggelig å komme hjem. Jeg
pleier ofte å jobbe med laptop i
stuen og koser meg med det. Og
kanskje også gå en ekstra lang
tur med familien om kvelden.

Ja,
apropos
dystre
samfunnsutsikter, hvordan er
det egentlig for deg å følge med på
nyhetsbildet nå?
- Det er mange ting jeg føler er relevant
for de temaene jeg jobber med, og det gjør
at jeg følger enda mer med på nyheter nå enn
jeg gjorde for noen år siden. Man blir veldig lett
dyster. Man må passe på å filtrere vekk litt og gjøre
hyggelige ting også. Nyhetsbildet fokuserer ofte på de
negative tingene. Kanskje det er her samfunnsvitere
kan hjelpe til med å sette ting litt i perspektiv.

Synes du man skal velge studier ut fra hva man Har du en bok du vil anbefale?
brenner for, slik mange samfunnsvitere gjør, eller - Jeg er glad i å lese, men jeg liker best å lese i ferier.
Jeg er litt sånn at jeg vil bli sugd inn i boka og lese
ut fra hva som er «fornuftig»?
- Jeg er litt uenig med dem som mener man bare skal den nesten i strekk til jeg blir ferdig. Den siste boken
velge strategisk ut fra hva samfunnet trenger. Det jeg leste var Linn Ullmanns De Urolige. Den synes jeg
forandrer seg ganske raskt. Jeg tror på en mellomting. var veldig fascinerende, selv om jeg er litt skeptisk til
Jeg synes det er rart i vår tid å si at det ikke er behov for virkelighetslitteratur.
samfunnsvitere. Det skjer så store, gjennomgripende
Hva er din favorittaktivitet i
endringer i verden nå, og
Oslo?
det er utrolig viktig med
«Det skjer så store,
- Det kan være alt fra å gå tur
samfunnsvitere som er tett
gjennomgripende endringer i
i skogen til å gå på restaurant.
på de endringene og kan
Eller rusle langs sjøen. Siden
uttale seg med litt mer vekt
verden nå…»
vi bor på Nordstrand liker jeg å
enn en vanlig meningsytrer.
ta dagsutflukter til Grünerløkka
Jeg tror de fleste som velger
samfunnsfag er samfunnsengasjerte og har temaer de eller Grønland. Gå på biblioteket, gå langs Akerselva
og gå på café.
brenner for. Da skader det ikke å gå den veien.
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TEKST OG FOTO: Marie Midtlid

Når hadde du sist latterkrampe?
- Det tror jeg er cirka en måned siden, da moren min
var på besøk. Jeg husker ikke engang hva vi lo av.

Med det takker vi for kaffen og husker at det er lov å
være blid! ■

En kaffe med
•Hvor: Trygve
•Stilling: Instituttleder ved Institutt for
sosiologi og samfunnsgeografi. Fanger er
også tilknyttet C-REX - senter for ekstremismeforskning og jobber på et prosjekt
som heter Negotiating the Nation.
•Faglig interesser: Nasjonalisme,
rasisme, høyreekstremisme,
migrasjon og innvandring.
•På menyen: Dobbel cortado.
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Et håp om endring
Den 18 år gamle tenåringsjenta Star (Sasha Lane) lever med to yngre halvsøsken og en
alkoholisert far. Sammen med søsknene leter hun etter mat i containere og haiker for å
komme seg fra sted til sted. Da hun møter Jack (Shia LaBoeuf) på en sliten parkeringsplass,
utveksler de intense blikk. Han ber henne om å være med på å reise rundt i USA i en stusselig
van med andre tenåringer, for å tjene penger på å selge magasiner. Star bestemmer seg til
slutt for å forlate tilværelsen hun befinner seg i, for å oppsøke gruppen med ungdommer i
håp om at hennes liv vil forandre seg.

Samfunnsviter’n

Det usette ameriKa

Benytt deg av fordelene
mens du studerer og bli
KLAR for arbeidslivet.
Les mer om hvordan vi gjør din studiehverdag
enklere på samfunnsviterne.no/student
Meld deg inn: Kodeord KLAR til 2012

