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Musikken til Kaja Gunnufsen er en 
viktig motvekt for en generasjon av 

unge menneter som frykter å 

«Alle som arbeider med kreft må 
forholde seg til Frøydis Langmark»

Hvor mye ansvar har media for å 
tape vårt bilde av verden rundt 

oss? Og hvor går grensen for 
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 Turbulens 

Ordet «turbulens» kommer av det latinske ordet turbulentus, «urolig», som igjen 
er avledet av ordet turbare, «sette i uro». Det er beslektet med ordene turbo 
og turbinis, som betyr «snurrebass» eller «virvelvind». Det har dog ingenting 
med ordet «turban» å gjøre, men turbanen på sin side har gitt navn til planten 
tulipan. Ei heller er ordet beslektet med turbuksen, men er man blant dem som 
er blitt dratt ut av sengen hver bidige søndag morgen fra barnsben av, kan man 
kanskje ane en viss sammenheng. Når noe er turbulent i overført betydning, 
er det nettopp urolig eller stormfullt. Verden er som kjent et turbulent sted, og 
mange av oss blir derfor sittende hjemme med hodet i hendene. Når vi snakker 
om turbulens i ordets konkrete betydning, har vi gjerne en redselsfull reise i 
småfly over Peru i tankene. Turbulens rundt flyet er én ting, flatulens i flyet 
er noe ganske annet. Et forskerteam tilhørende Herlev sykehus i København 
beskrev problemet med flatulens på flyreiser i en artikkel i The New Zealand 
Medical Journal i 2013. De konkluderte med at installasjonen av luktabsor-
berende aktivt kull i setene vil kunne gjøre flyturen mer komfortabel for alle 
reisende. Men selv om både turbulens og flatulens er ustyrtelig ubehagelig, er 
det ifølge ekspertene stort sett ikke farlig. Studenten oppfordres dermed til å 
gå ut i vår turbulente verden med hevet hode.

– Mari Walle Thorsen

I denne utgaven av Samfunnsviter’n kan du lese at årets opptak av studenter til 
europastudier, var det siste. Høsten markerer også den offisielle nedleggelsen 
av teatervitenskap, hvor de rest erende studentene ble uteksaminert i vår. Det 
er tydelig at for ledelsen ved Universitetet i Oslo er ikke bredden i fagtilbudet 
viktig lenger. Hvorfor internasjonale studier opprettholdes når europastudier 
legges ned, er vanskelig å forstå fra et faglig ståsted. Studiene har lik oppbygging, 
og flertallet av studentene velger fordypning i statsvitenskap. Universitetets 
argument er at høyere søkertall og karakterkrav legitimerer livets rett for det 
ene, men ikke det andre programmet. At status og prestisje driver studietilbudet 
på uio, er ikke noe nytt for studentene. De har blitt nedprioritert lenge, mens 
forskningen har fått blomstre. Rektor Ole Petter Ottersen uttaler stadig i media 
at ledelsen ikke er opptatt av internasjonale rangeringer, likevel ser det ut til 
at nettopp kriteriene for å havne høyere på rangeringer veier tyngst. Til tross 
for økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, kuttes seminarer og annen 
undervisning for studentene. God undervisning med regelmessig tilbakemel-
ding og evaluering gir ikke et byks på en internasjonal rangering.

Vi har også skrevet om det nye seminarinitiativet ved Institutt for stats-
vitenskap, hvor seminarledere samordner undervisningen innenfor hvert emne. 
Vi ønsker et slikt prisverdig tiltak velkommen. Samtidig er det bekymringsverdig 
at Instituttet hevder de ikke har fått tilbakemelding på at seminarene har hatt 
lav standard tidligere. De kunne heller ikke fortelle oss hva som skal gjøres og 
hvordan. Nå er det opp til seminarledere både å forbedre undervisningen og gi 
mer solide tilbakemeldinger. Det burde vært fakultetene som stod for omlegg-
ingen selv, istedenfor å legge ansvaret for å fikse biffen på dyktige, videre-
komne studenter.

Samfunnsviter’n håper studentene også er bevisste sitt ansvar. Det nytter 
ikke å sitte passive på sidelinjen og håpe at Uni ver sitetets ledelse skal endre kurs. 
Å trykke like på Face book er heller ingen erstatning for ekte engasjement. Vi i 
Samfunnsviter’n ser fram til å samarbeide med Student utvalget ved Samfunns-
vitenskapelig fakultet for å endre prioriteringen fra forskning til undervisning. 
Liten tue kan velte stort lass. 

Thomas Øverland, ansvarlig redaktør 

 Kunsten å ne  g  lis jere 

 Fra arkivet 

I artikkelen «Gjennombrudd fra sammenbrudd» gir Martin Arstad Isungset 
oss et innblikk i hverdagen til syriske Omar Souleyman. Souleyman er en 48 år 
gammel bryllupsmusiker og nibarnsfar. Mens artisten lever i eksil i Tyrkia som 
følge av borgerkrigen i Syria, er han selv på vei til å bli en stor artist internasjo-
nalt, og opptrådde på flere musikkfestivaler sommeren 2014. Souleyman kombi-
nerer musikkstiler fra Midtøsten med elektroniske instrumenter i en minima-
listisk stil. Paradoksalt nok har hjemlandets sammenbrudd ført til personlig 
gjennombrudd. Les mer på samfunnsvitern.com

illustrasjon Hanne Gabrielsen
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foto Ane Larsen

Du var universitetslektor i teatervitenskap da inntaksstoppen til studieprogrammet 
ble konstatert i 2011. hva skjer nå? – Altså, de siste fem masterstudentene ble 
uteksaminert våren 2014. Og teater vitenskap har ingen planer om å ta inn nye 
studenter. Det vil si at teatervitenskap per dags dato er lagt ned ved Universi-
tetet i Oslo. Både studenter og ansatte er blitt avvist. De vil rett og slett ikke ha 
oss og vår kompetanse. Så kan vi tenke oss til hva det gjør med mennesker. Det 
er mangel på anerkjennelse. Det vet jeg, etter å ha snakket med studenter, at de 
kjenner på. Det er en ganske uggen og ubehagelig følelse.  

hvorfor har det skjedd? – Det tekniske aspektet er at alt skal drives øko-
nomisk og administrativt ansvarlig, og at vi skal bygge opp robuste fagmiljøer. 
Robuste miljøer handler om konsentrasjon og å styrke miljøer som allerede er 
sterke fra før av. Det er Matteus-effekten: de som er sterke får mer. Jeg er ingen 
økonom, men jeg ser jo rundt meg hva som koster penger. Administrasjon 
koster, og antallet administrative ansatte øker i forhold til viten skapelige ansatte. 
En akademiker i Norge er ikke dyr i forhold til andre land. Det er alt som en 
administrasjonen innebærer som koster penger. Når driften blir større enn 
kjernevirksomheten, da får du et kjerneproblem. 

Entusiasmen i faget, i forelesningsrommet, eller når du klør deg i hodet for 
å skape en god artikkel: det er der engasjementet og kunnskapsproduksjonen 
ligger. Det tas kvelertak på det faglige engasjementet. Vi er møtt med lite forstå-
else for hva faget representerer. Mangelen på forståelse er jo behagelig når man 
må tenke økonomisk og administrativt. Problemet er at økonomien har over-
døvet visjonen. 

fr a et bilde til et annet; er ikke teatervitensk aps undergang 
bare et resultat av «survival of the fit test»? – Jeg forstår godt at 
det Humanistiske fakultet (hf) ikke kan ivareta alle interessante fagområder. 
Men spørsmålet mitt er da: «Hva er den overordnede strategiske, eller visjonære 
tanken bak å legge ned disse fagområdene?» Vi opplever å ikke få et svar på 
våre spørsmål. Det handler ikke om popularitet. Vi har aldri hatt problemer med 
å få studenter. Vi har hatt problemer fordi vi er for få ansatte, og dermed ikke 
kan opprettholde studentmassen.

 
ligger norge et ter, hvis vi sammenligner med lignende stu-
dier i utlandet? – Ser vi det i et bredere perspektiv, går Universitetet i 
Oslo i helt motsatt vei enn internasjonale universiteter. Se til for eksempel 
Berkeley. De kombinerer performative studier i kunst, språk, retorikk, sam-
funns vitenskapelige fag og økonomi. Teatervitenskap i Oslo la seg i denne 
tradisjonen. Vi har hatt ett bein som er veldig fagspesifikt og et annet som er 
performanceteoretisk. Teatervitenskap har alltid vært tverrfaglig. Teater er 
både et estetisk og et sosialt fenomen.

hvorfor er dette viktig å beholde, eller for å parodiere: hva 
sk al vi med teatervitensk ap? – Teater og andre former for performative 
aktiviteter er ikke bare en del av kulturfeltet, men det produserer kultur. Teater 
er like opplagt som tekster, litteratur og bilder. Også billedkunst og litteratur 
dreier seg om performativet. Så da blir spørsmålet, bør det være et universitets-
fag av den grunn? Jeg vil selvfølgelig si ja, men da må vi fange hvordan faget 
relateres til andre fag. Og der kommer tverrfagligheten inn. Vi er grunnlagt på 
tverrfaglighet. Vi har alle forutsetninger for å inngå i tverrfaglige samarbeid.  

har du noen eksempler? – Vi hadde et interessant samarbeid med religions-
historie, og iscenesettelse av ritualer. «Hvordan utøver man religion?» Spesielt 

i disse dager, når vår kunnskap om islam ikke er avhengig av hvorvidt vi har 
lest koranen. Vi ser fremføringen i hverdagslivet, men vi ser også det store 
konfliktnivået. Ekstremistene gjør sin ekstremisme gjennom handlinger og 
gjennom sosiale medier. Dette kan vi analysere.  Dette ligger det strategier bak. 
Vi ser at det er mange unge mennesker som blir brukt i propagandavideoene. 
De unge er oppdratt i en performativ kultur. De er oppdratt med prosjektarbeid 
og sosiale medier. De er selvprodusenter av kunnskap. Det har vi, den eldre 
garde, lært dem opp til. Så er vi dypt uenige i innholdet, men at de gjør det for-
undrer ikke meg i det hele tatt.

hva forsvinner med teatervitensk apen? – Norge mister en del av 
kunnskapsproduksjonen innenfor kultur og performativitet. Vi vet alle hvor 
farlig det er med ensretting. Filosofisk og ideologisk taper vi mye på ensretting. 
Vi er veldig opptatt av at andre skal forvalte demokratiet på en måte vi er for-
nøyde med, men hvis vi vender blikket innover er vi kanskje i ferd med å kjøp-
slå våre egne idealer. Det er foruroligende. Vi er jo ved Universitetet i Oslo 
fordi vi har tro på kunnskap. I en selvrefleksjon over norsk kunnskapspolitikk 
kan vi stille oss spørsmålet om politikken er kunnskapens verste fiende? Vi 
driver en bevisstløs omgang med holdninger til kunnskap, og det er helt for-
ferdelig å høre på noen ganger. Hvis man oversetter kunnskap til ferdigheter 
hver gang man snakker om det, får vi et større problem enn vi klarer å fore stille 
oss. Vi undergraver kunnskapen. Jeg kjenner at det er lett å ty til klisjeer og 
vurdere situasjonen i svart-hvitt, men samtidig – hvis vi ser på disse 
holdningene. Hvilken verdi tillegger vi kunnskap? Det er et spørsmål vi bør 
kunne slenge ut i ulike fora, og kreve svar.

Utfordringene til Grundt-kommisjonen var at kunnskapen er for ensidig, og 
at vi bør gå bredere. Jeg tror det er lurt. Men det forutsetter en vilje til kunnskap, 
og det må ligge i bunn. Det ser ikke ut til at viljen er sterk nok til å gjøre det 
akademiske hverdagen levelig. 

hvem må ta ansvar? – Det må vi alle. Studenter, ansatte, ledere, departe-
mentet. For i det øyeblikket vi skyver på det, er vi ille ute. Den prosessen vi har 
vært igjennom, er et godt eksempel på der studenter og vitenskapelige ansatte 
gjorde alt vi kunne for å sørge for å ikke bli lagt ned. Vi lyktes ikke, men vi 
gjorde alt vi kunne. Vi brølte fra oss, men fikk ikke snudd det i denne omgang. 

hva tar du på deg som en del av dit t ansvar? – Akkurat nå skriver 
jeg ferdig min doktoravhandling. Paradoksalt nok i et fag som er nedlagt, men 
jeg er ikke nedlagt. Jeg kommer til å tilby mitt fag på andre områder, gjennom 
en tverrfaglig strategi. Den merker jeg at det er lydhørhet og interesse for. Det 
er bare spørsmål om tid og oppvåkning. Det kan være i bredest mulig forstand, 
men opplagt innenfor ikos  (Institutt for kulturstudier orientalske språk, red. 
anm.) og hf. Jeg ligger og ulmer som en glo og plutselig en dag kommer vi aktivt 
til å gjenoppstå som fuglen Føniks, som performative studier. Det er visjonen 
min. Hvis alt går vel, har jeg 18 år igjen ved min arbeidstid i UiO, selv om jeg blir 
ganske alene på ikos. Det som har skjedd i forbindelse med nedleggelsen av 
hf-faget er at praksisfeltet av kulturfeltet protesterer. Protestene ble mottatt 
som «rørende», som for så vidt er en ganske interessant kommentar. Det er en 
balansegangen mellom det å være et fritt forskningsmiljø i sin egen rett og å ha 
relevans for livet utenfor. Det handler ikke om popularitet eller ledelsesevner. 
Det handler om en visjon! 

Hva er implikasjonene når et helt fagområde blir lagt ned 
ved Norges wørwe universitet? Vi tok kontakt med uni-
versitetuektor i Teatervitentap, Siren Leirvåg, for å få 
en watusoppdatering på fagområdet, og møye en dame 

som var klar for å varke fra seg. 

«Vår kunnskap om islam er ikke avhengig 
av hvorvidt vi har lest koranen. Vi ser frem-
føringen i hverdagslivet, men vi ser også det 

store konf liktnivået»

•	 Høsten	2011	ble	det	konstatert	inn-
taksstopp til bachelorprogrammet i 
teatervitenskap ved Universitetet i 
Oslo høsten 2012.

•	 Leder	ved	ikos, Arne Bugge 
Amundsen, mente at inntaksstop-
pen ikke var et faresignal om at 
teatervitenskap skulle legges ned.

•	 Begrunnelsen	fra	instituttledelsen	
var en uavklart bemanningssitua-
sjon når det gjaldt undervisning på 
bachelornivå.

•	 Dette	ble	avfeid	fra	de	vitenskape-
lige ansatte. Den uavklarte beman-
ningssituasjonen vedrørte emner 
på masternivå, ikke bachelornivå. 

•	 Teatervitenskap	har	ikke	tatt	inn	
nye studenter siden 2011. 
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Den umiddelbare bakgrunnen for nedleggelsen av Europastudier synes å være 
den periodiske evalueringen av de tverrfaglige bachelorprogrammene ved 
sv-fakultetet som kom i juni 2013. Evalueringen ble produsert som en del av 
kvalitetsarbeidet ved sv-fakultetet, og hadde som mandat å gi en helhetsvur-
dering av studieprogrammene med det endelige formål å vurdere om program-
mene burde videreføres, endres eller legges ned. Evalueringsrapporten konklu- 
derte med at alle de tverrfaglige bachelorprogrammene på sv-fakultetet 
kan videreføres, men peker på en rekke generelle utfordringer, og slår fast at 
«Europastudier kanskje står overfor de største utfordringene når det kommer 
til spørsmålet om videreføring».

Allerede i studiekvalitetsrapporten á 2009 ble det for Europastudier sin 
del uttrykt bekymring over de fallende primærsøkertallene. Disse har siden den 
tid falt ytterligere, og det var i 2013 kun 62 søkere til 55 plasser. Internasjonale 
studier og Offentlig administrasjon og ledelse hadde på sin side henholdsvis 
327 og 225 søkere. I sitt notat om forslag til nedleggelse av Europastudier spe-
kulerer Institutt for statsvitenskap (isv) i mulige årsaker til de synkende sø-
kertallene. At programinterne årsaker knyttet til drift og ressursbruk kan være 
en årsak avvises blankt av instituttet ved å henvise til at «Instituttets politikk er 
å behandle alle våre studieprogram så likt som mulig». isv  sin teori er tilsyne-
latende at færre søker Europastudier fordi eu  har fått mye dårlig medieomtale 
de siste årene. Ifølge Kaja Elisabeth de Ru tidligere leder i programutvalget for 
Europastudier er dette et dårlig, og lite holdbart argument.
– Det ligger en viss arroganse hos det norske folk når det kommer til eu; vi har 
det fint og flott i Norge. Jeg opplever ikke denne arrogansen så fornærmende 
som det faktum at dette blir brukt som et argument for nedleggelse! Kunnskap 
om eu og europeisk politikk er noe som er essensielt uansett om eus omdømme 
er bra eller ei! Søkertallene tror jeg har sunket rett og slett fordi folk ikke vet 
at Europastudier eksisterer. Jeg har for eksempel blitt spurt mange ganger 
om jeg studerer for å bli guide. Navnet «europastudier» i seg selv oppleves 
som vagt. Jeg tror dette er den fremste grunnen til de synkende søkertallene, 
altså dårlig profilering.

Den andre hovedbegrunnelsen for å legge ned Europastudier var problemer 
ved programmets tverrfaglige profil. Evalueringsrapporten mener å finne at 
«det synes ikke helt klart for studentene hva «europastudier» innebærer …» og 
at dette ga utslag i et «… relativt stort frafall etter første år». Videre påpekes 
det at en stor majoritet av studentene velger fordypning i statsvitenskap, og at 
dette stiller spørsmålstegn ved hvorvidt programmet i realiteten er tverrfaglig. 
I sitt forslag til nedleggelse skriver isv at «Det er krevende å se at programmet i 
realiteten er noe annet enn statsvitenskap bortsett fra at det har et annet navn». 

Instituttet innrømmer at dette problemet kan løses ved en faglig spissing 
mot politikkutforming i eu. Instituttet har stor kompetanse på dette området, 
og mener selv at «En slik spissing vil gi programmet en tydelig profil, vil gjøre 
det utvilsomt hva programmet dreier seg om og studentene vil få en i norsk 
sammenheng unik kompetanse for videre studier og i og for seg arbeid i eu eller 
i de deler av norsk forvaltning som daglig forholder seg til eu». Instituttet påpe-
ker derimot at en slik spissing ville fullstendig viske ut programmets tverrfag-
lige profil, og dermed utradere programmets «reason d’etre». 

bare en dårligere versjon av statsvitensk ap? Basert på instituttets 
uttalelser kan det virke som at Europastudier i sin nåværende form tilsvarer 
statsvitenskap med lavere inntakskrav. Dette er en påstand som støttes av at godt 
over 60 % av studentene i perioden 2004 til 2010 valgte statsvitenskapelig for-
dypning. dbh (Database for høyere utdanning) sin statistikk over karakterer 
fordelt på studieprogram er også trist lesning for Europastudier, der det viser 
seg at kun 37,4% av eksamenene studenter på Europastudier avla i 2013 ble vurd-
ert gode nok for karakteren A eller B. Til sammenligning er det tilsvarende tal-
let for Statsvitenskap 48 % og 62,9 % for Internasjonale studier. Kaja Elisabeth 
de Ru går med på at dette er en utfordring, men peker samtidig på Europastudier 
som et program med viktige og unike elementer.
– Det skal ikke stikkes under stol at Europastudier ligner veldig på Internasjo-
nale studier og statsvitenskap, men det som skiller programmet fra de andre er 
historiedelen og eøs-retten. Grunnen til at det ofte blir så tett knyttet mot stats-
vitenskap er fordi studentene selv velger det som fordypning på bekostning av 
fordypning i historie eller språk. Personlig syns jeg at det å lære om eus opp-
bygning, hvordan det fungerer også videre, burde ses både fra det statsviten-
skapelige- og det historiske perspektivet! Altså hvordan ting fungerer som de 
gjør, og hvorfor.

en større tendens. Det er ikke bare Europastudier som opplever synkende 
søkertall, reduserte inntakskrav og fallende studiepoengproduksjon. Også de 
andre tverrfaglige studieprogrammene opplever i stor eller liten grad tilsvarende 
utfordringer. I perioden fra 2007 til 2012 falt poenggrensene ved opptak til 
alle de tverrfaglige studieprogrammene. Størst var fallet for Utviklingsstudier 
som har gått fra en poenggrense på 53,2 til 45,7. Samtidig har Internasjonale 
studier i perioden fra 2003 til 2013 hatt et fall i primærsøkere fra 598 til 327. 
Det er åpenbart at en slik svekkelse i programmenes evne til å tiltrekke seg 
de flinkeste og mest motiverte kandidatene på sikt er en voldsom utfordring 
for de tverrfaglige programmene.  

Evalueringsrapporten á 2013 evaluerte alle de tverrfaglige programmene 
på samfunnsvitenskapelig fakultet, og konkluderte med at de tverrfaglige 
programmene hadde noen felles utfordringer. For det første trekkes samsvar 
mellom profil og innhold på de tverrfaglige programmene frem som et område 
med forbedringspotensial. Spesielt Kultur og kommunikasjon, Offentlig 
administrasjon og ledelse, og Utviklingsstudier trekkes frem i rapporten som 
programmer med et misforhold mellom profil og innhold. Det blir skrevet at 
mange av de tverrfaglige programmene synes å love mer enn de kan holde også 
når det kommer til praksisnærheten. Misforholdet mellom forventningene 
som blir skapt og tilbudet som blir gitt er et alvorlig problem. Det kan føre til 
høyt frafall, som gir utslag i dårlig omtale og på lang sikt reduserte søkertall. 
Rapporten påpeker på den annen side at her gjøres det mye godt arbeid. Flere 
av programmene har de senere årene konstruert et tredje unikt emne midtveis 
i studieløpet. Dette bidrar til å gjøre de tverrfaglige programmene til noe mer 
enn blandingsprogrammer. 

For det andre finner evalueringsrapporten det «oppsiktsvekkende at det er 
relativt svake koplinger mellom sentrale forskningsmiljøer ved sv-fakultetet 
og enkelte av de tverrfaglige studieprogrammene». Helt konkret er det en merk-
elig svak kopling mellom Europastudier og arena  Senter for Europaforsk-
ning. Ved opprettelsen av et nytt ledelse-emne i Offentlig administrasjon og 
ledelse valgte man å hente lærerkrefter fra bi  til tross for kompetansen som 
åpenbart finnes f. eks ved ola  (masterprogrammet i Organisasjon, ledelse og 
arbeid). Også mellom utviklingsstudier og esop  (Senter for studier av likhet 
sosial organisering og økonomisk utvikling) finnes det få kontaktpunkter. 
Disse manglene representerer ikke bare et tydelig ubrukt potensial, det er også 
et klart brudd på idealet om forskningsbasert og oppdatert utdanning. 

For det tredje mener Evalueringsrapporten å finne at organisasjonsstruk-
turen for de tverrfaglige studieprogrammene er en utfordring. Siden 2008 
har de tverrfaglige programmene vært underlagt ulike institutter fremfor 
fakultetet som helhet. Dette har ifølge rapporten ført til at de disiplinorienterte 
programmene setter dagsorden og at de tverrfaglige programmene pent må 
innrette seg etter dette. Evalueringsrapporten anbefaler at så fremt sv-fakul-
tetet fortsatt ønsker å fremme tverrfaglighet, bør fakultetet overta styringen. 
Eierskapet til de tverrfaglige programmene oppleves i dag som uklart, først 
og fremst i spennet mellom ulike institutter.

hvordan redde de tverrfaglige studieprogr ammene? Verden er 
ikke inndelt i fakulteter eller etter faglige skillelinjer, og de viktige og vansk-
elige utfordringene ligger nettopp i gråsoner mellom fagområdene. Derfor er 
tverrfaglighet en viktig verdi ved høyere utdanning. Dette var også intensjonen 
bak opprettelsen av de tverrfaglige studieprogrammene i 2003. Etter et tiår 
viser det seg nå at de tverrfaglige studieprogrammene fremdeles sliter med 
barnesykdommer knyttet til det å finne sin identitet. Samtidig har programmene 
mistet noe av den begeistringen som følger av å være et helt nytt program. Ned-
leggelsen av Europastudier er et symptom på denne utviklingen, og represente-
rer en stor bøtte kaldt vann i hodet for de andre tverrfaglige studieprogrammene. 

De tverrfaglige studieprogrammene må rett og slett våkne. Det er behov 
for en grundig diskusjon rundt samsvaret mellom profil og innhold på samtlige 
studieprogrammer. «Hvem er vi? Hvor vil vi? Hva er hensikten?» Er spørsmål 
en ikke bare burde stille seg i Ex-Phil-seminarene, men også blant ledelsen på 
de ulike tverrfaglige programmene. Her kan man med fordel også slenge med 
et: «Hvordan skal vi klare det?» Evalueringsrapporten á 2013 etterlyste en om-
organisering av administrasjonen, en tettere kopling til forskningsmiljøene, og 
en gjennomgang av profil og innhold. Hvis ikke dette snart blir gjort, kan det 
hende flere programmer vil lide Europastudiers skjebne.
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tekst Sverke Saxegaard
foto Flickr Creative Commons

Den 24. juni 2014 vedtok Universitetswyret ved UiO å legge 
ned babelor programmet i Europawudier. Representerer 
nedleggelsen et vartu til de andre tverrfaglige babelor-
programmene ved sv-fakultetet, eller blir Europa wudier 
lagt ned fordi det i praksis tilsvarer wats vitentap med liy 

lavere inntaktrav? 

«I sitt forslag til nedleggelse skriver isv at ‘Det er kre-
vende å se at programmet i realiteten er noe annet enn 

statsvitenskap bortsett fra at det har et annet navn’»
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Seminarløget
Inwituy for Statsvitentap har denne høwen tay et oppgjør med 

den tidligere seminarmodellen. Det altfor lave aktivitetsnivå i 
seminartimene tal tas tak i, ved å gjennomgå et seminarløg.

Instituttet for Statsvitenskap har dette semesteret forsøkt å tenke annerledes 
rundt internorganiseringen av seminarundervisningen. I den nye seminar-
modellen har man hatt mer fokus på at seminarlederne skal samarbeide og bli 
mer faglig samkjørte innenfor kursemnet man underviser i, slik at kravene 
og kvaliteten på undervisningstilbudet ikke skal variere med seminarleder. 
I tillegg til samkjøring mellom seminarlederne innenfor hvert studieemne, 
har man og satset på et bredere samarbeid på tvers av fagene og fagnivå.
– Seminarløftet vi har satt i gang, har ikke kommet som følger av at vi har mot-
tatt noen krisemeldinger, understreker undervisningsleder Anne Julie Semb.
– Derimot så vi at det var et behov for å øke aktiviteten i seminarundervisningen, 
ettersom det ble gitt tilbakemeldinger om at aktivitetsnivået var i det laveste 
laget. Vi så at det var nødvendig med en forbedring i organiseringen av semina-
r ene, og at det trengtes tiltak som aktiviserer studentene mer i undervisningen. 

Som følger av den interne gjennomgangen, har instituttet kommet frem til 
at det trengs en tydeligere arbeidsfordeling mellom fagene på 1000- og 2000-
nivå, i tillegg til at det er behov for en gjennomgåelse av hvordan instituttet orga-
niserte skriveopplæringen, som er en vesentlig del av seminarundervisningen.
– Til tross for at vi har måttet legge ned seminartilbudet innenfor en del fag, 
ønsker vi at kvaliteten og aktivitetsnivået på de seminarene vi tilbyr skal bli 
bedre. Det kan ikke være slik at det er kun når man legger frem et arbeid, er 
opponent på andres oppgaver eller at det er seminarlederen som er mest aktive. 
Derfor har vi òg gått gjennom hvordan vi organiserer skriveopplæringen på 
instituttet, samt sett på hva det er vi ønsker at studentene skal lære og bruke 
seminarundervisningen til.

positivt initiativ. Masterstudent Martin Søyland, er seminarleder i to 
av seminarene, som blir tilbudt studentene som tar kurset stv1000 – Innføring 
i statsvitenskap denne høsten. Han forteller at han er i utgangspunktet veldig 
positiv til instituttets seminarløft.
– I utgangspunktet vil jeg si at det er veldig positivt at instituttet setter fokus 
på aktivitetsnivået i seminarundervisningen – det har etter min mening vært 
for dårlig. Jeg ser òg at tiltaket generelt har fungert veldig godt i de seminarene 
jeg leder. De fleste deltagerne er engasjert – noen er mer engasjert enn andre, 
men sånn vil det alltid være. De fleste seminardeltagerne møter opp forberedt, 
og de aller fleste har noe å komme med. Derfor anser jeg aktivitetsnivået for å 
være høyt med den nye ordningen.

Derimot er ikke Søyland helt fornøyd med instituttets nye organiseringen 
av skriveopplæringen. Han viser til at det som er nytt nå med den nye model-
len, er at det er lagt opp til at man skal gå gjennom to oppgaver på 2-3 sider. 
Det er omtrent en halvering av tekst som studentene må lese før seminaret, 
sammenlignet med den forrige modellen. 

– Når det kommer til faglig kvalitet på seminarene tenker jeg at den gamle ord - 
ningen, hvor man skrev lengre oppgaver, kunne være nyttig om gruppen som et 
kollektiv var engasjert. Min egen erfaring fra bachelor er likevel at dette sjelden 
var tilfelle, men det skyldtes ikke seminarleder – det var uforberedte og lite moti-
verte studenter som skapte dårlige seminargrupper, påpeker Søyland.

Seminarlederen mener man med den nye ordningen mister dybden i opp-
gavene som skal diskuteres, når den reduseres så kraftig i omfang. 
– Dypdykkene i de forskjellige temaene pensum byr på glimter ofte med sitt 
fravær. Mange av oppgavene kan bli nærmere pensumgjennomgang enn aktiv 
problematisering og drøfting. Dette er også noe jeg har fått tilbakemelding på 
fra studentene, og utviklingen er – etter min mening – veldig uheldig.

«pølsefabrikk». Overfor Samfunnsviter’n uttrykker Søyland en bekymring 
for om den nye organiseringen av skriveopplæringen, kanskje er et ytterligere 
steg mot et eksamensdrevet institutt – eller «pølsefabrikk» som statsviter Bernt 
Hagtvet kaller det.
– Statsvitenskapsstudenter bør velge faget fordi de er interessert i hvordan poli -
tikk fungerer, ikke fordi de skal klare å gjøre det best mulig på fire timer én dag 
i semesteret, for så å glemme all informasjonen som er dyttet inn i hodet på kort 
tid, sier han og legger til:
– Videre må vi stille oss selv spørsmålet «vil vi bruke seminarene som eksamens-
trening eller skrivetrening?». Jeg vil helt klart anbefale det siste, fordi vi med 
den foreliggende programstrukturen bare blir formelt vurdert i én eneste opp -
gave gjennom hele bacheloren, nemlig bacheloroppgaven. 

Dette er for lite, mener seminarlederen.
– Vi trenger trening i å formulere oss, strukturere tekster, kunne være kritiske 
på en konstruktiv måte, lære å ta imot tilbakemeldinger og andre ting som følger 
med å skrive en akademisk tekst, sier Søyland.

mulig å kombinere.  Søyland mener det er mulig å lage en seminarmodell, 
hvor det ikke vil være en «trade-off» mellom faglig innhold og aktivitet blant 
studenter, som i de to foreliggende seminarmodellene.
– Kan begge deler tilfredsstilles? Ja, det vil jeg mene. Men da må drøftings-
delen fra den gamle seminarvarianten ivaretas bedre enn det gjøres nå, sier han.

Han mener at oppgavene må spisses mer og i større grad åpne for drøfting. 
I tillegg må seminarlederne bli flinkere til å bygge opp diskusjonene rundt opp-
gavene og slippe studentene mer løs. 
– Min erfaring tilsier at mer digresjon engasjerer til debatt, forteller han.

Instituttet for statsvitenskap vil foreta en evaluering av den nye seminar-
modellen, så fort man er ferdig med seminarundervisningen denne høsten.

tekst Tika Sofia León
foto Lars Petlund Breiby

avslutter Henriksen. 

 
 

It’s only one Berlin

tekst Vilde Wetteland Stoa
foto Daniel Mennerich

Metropolen Berlin har en fortid preget av høy turbulens og nød. Likevel opp-
lever byen drøyt 20 år etter gjenforening en ny oppblomstring. Det kan nesten 
snakkes om en «løvetannsby». Historien har satt dype spor i hovedstaden. 
Minnesmarkeringer fra offer under Nazi-Tyskland og deler av Berlinmuren som 
fortsatt består, vitner om at Berlin ikke skal glemme. Likevel bærer hovedstaden 
preg av at den ikke er fanget i fortiden. Nettopp denne kombinasjonen har ført 
Berlin som by dit den er i dag. 

det nye berlin. Er man på weekendtur i europeiske hovedstater, vil man få 
et godt innblikk i det typiske kulturelle og historiske severdigheter byen har å 
tilby. Har du gått rundt Centro Storico, besøkt Vatikanstaten og drukket esp-
resso på en liten cafe gatelangs, har du i stor grad blitt kjent med Roma. Likeså 
er en bestigning av Eiffeltårnet, en visitt nedover Champs-Élysées, samt et besøk 
på Notre-Dame et must i Paris. Og da har du også opplevd det meste. Dette 
føles ikke på samme måte i Berlin. Etter fem dager i Berlin jeg hadde så vidt fått 
touchet overflaten av byen. 

På sett og vis representerer bydelene byer i seg selv. Fra Charlottenborg 
i vest, med sine merkebevisste klesbutikker og brede gater, til Freidrichshain 
i øst, med trange smug, vintage-butikker og østblokkbygninger. Berlin er en 
blanding av gammelt og nytt; pent og stygt. Det er nettopp dette som utgjør 
mye av byens sjarm. 

kulturhovedstad. Den tyske hovedstaten har et enormt mangfold med 
utallige strømninger. Berlin fostrer kjente artister. Uansett musikksmak er 
nattelivet i byen upåklagelig. Eten man ønsker intime, trendy jazzbarer, eller 
48 timer i strekk med dansing til techno i forlatte industribygg, er Berlin  
stedet å være. Med over 500 teatre, 175 museer og 300 gallerier er det noe kul-
turelt for enhver smak. Det er ikke rart at Berlin er regnet som den europeiske 
kulturhovedstaden. Byen er kreativ og pulserende, en fremadgående moteby, 
designby, kunstby og partyby. For og ikke glemme homseby; Berlin har et 
levende homomiljø, med hele 150 barer, klubber og dansekurs for homofile og 
lesbiske. Dette følger av at Tyskland har et av de mest liberale homofililovene 
i Europa, det er lovgitt forbud mot å diskriminere homofile. 

Åpenhet er et ord som beskriver Berlin godt. Etter egne erfaringer, er 
berlinere usedvanlig behjelpelige mennesker. Etter noen dager i byen hadde 
vi kommet i snakk med utallige berlinere, som ikke bare gledelig ga tips til 
kafeer, restauranter, skjulte shoppingperler, museer; noen fulgte oss til og 
med til ulike severdigheter. Minst femten personer hadde skrevet ned forslag 
og tegnet på kartet i sightseeingboka vår. I kontrast til hjelpsomme berlinerne, 
er nordmenn beskrevet som kalde. Det er tvilsomt om vi hadde oppført oss 
på samme måte.   

historisk turbulens.  Hvordan ble Berlin en slik internasjonal, åpen og 
kulturell metropol som den er i dag? Berlins fortid har stor betydning for dette. 
I det 20. århundre har  byen vært i hardt uvær. Berlin led stort økonomisk sett 
etter Den første verdenskrig. Tyskland, som den tapende part, hadde høye krigs-
 omkostninger og skyldig enorme krigserstatninger til seiersmaktene som følge 
av Versaillestraktaten. I Berlin ble dette gjenspeilet i store sosiale forskjeller og 
høy matmangel. Med amerikansk hjelp bedret tilstanden seg utover 1920-tallet, 
og byen utviklet seg til å bli en industrihovedstad på det europeiske kontinentet. 
Det var tale om at Berlins «gullalder» var kommet. 

Likevel var arbeidsledigheten relativt høy. Samme år som krakket i 1929 ble 
representanter fra Nazi-partiet (nsdap)  for første gang valgt inn til bystyret. 
I 1932 ble den sosialdemokratiske regjeringen avsatt i ett kupp, og Hitler ble 
kansler i Tyskland. Riksdagsbrannen avløste «de lange knivers natt», og Hitler 
utnyttet muligheten til å etablere seg som diktator. Dette utløste en rekke hend-
elser; bokbrenningen på Opernplatz og starten på forfølgelse av nazistenes 
utpekte fiendegrupper; i fremste rekke berlinske jøder. I 1939 befant det seg 
75 000 jøder i Berlin; av dem ble 50 000 deportert til konsentrasjonsleire, hvor 
de fleste ble drept. Under krigen var Berlin preget av matmangel og rasjone-
ring. Den allierte bombingen av Berlin startet i 1943 og vedvarte frem til krigens 
slutt i 1945. Krigen førte til enorme materielle skader på infrastrukturen og 
bygninger i byen, samt tap av 50 000 sivile. 

Etter krigen ble Berlin tildelt seiersmaktene fra andre verdenskrig, Vest -
maktene okkuperte Vest-Berlin, mens Øst-Berlin ble overtatt av Sovjetunionen. 
Grunnet høy innflytning fra øst til vest, bygget det sovjetiske regimet Berlin-
muren i 1961, som delte byen i to. Den sto som det fremste symbol på jernteppet 
som skilte Europa i øst og vest. Etter omfattende protester og demonstrasjoner 
fra befolkningen i Berlin, falt muren 10. november 1989. Omkring 260 hadde til 
da blitt drept i fluktforsøk over Berlinmuren. 

tosidighet. Hva gjør en slik historie med et by? Berlin har klart seg, og det 
med glans. Det er nok Berlins sterke oppgjør med fortiden som har gjort at 
den har kommet dit den er i dag. Her ligger det en balansert tosidighet som er 
helt avgjørende for Berlins nye oppblomstring: Berlin glemmer ikke, men le-
ver heller ikke i fortiden. På tross av, eller kanskje på grunn av, den vanskelige 
fortiden, har de klart å skape en så liberalistisk, mangfoldig og åpen by. Berlin 
representerer et stekt standpunkt; Her skal ikke historien gjenta seg. 

Et godt eksempel på berlinernes syn på sin egen by, er en historie fra en 
kompis av meg. Han satt i en taxi på vei til et utested i Berlin, og spurte taxi-
sjåføren om utestedet lå i Øst- eller Vest-Berlin. Sjåføren svarte raskt «it’s only 
one Berlin!». Sjåførens utsagn gjenspeiler så å si alt Berlin står for; «Vi skal 
ikke glemme, men vi har kommet videre». Berlin er en samlet by som innbyg-
gerne er stolte av å være en del av i dag. Og dagens by, har absolutt berlinere 
stor grunn til å være stolte av. 

Berlins gater bærer fremdeles merker eyer en wormfull 
hiworie – og likevel fremwår byen som en florerende europeit 

hovedwad preget av wadig økende samhold. 
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Thor Halvorssen Mendoza, en kontroversiell sønn av Venezuelas elite, fyrte av 
forumets første startskudd i 2009. Med høye ambisjoner og store lovord klarte 
Halvorssen å sanke viktige forbundsfeller i det norske samfunnet. Slik går hist-
orien om hvordan Oslo ble vert for det som er i ferd med å bli en av verdens 
største menneskerettighetskonferanser, Oslo Freedom Forum (off). En tittel 
som i liten grad tilslører forumets underliggende formål. For med norske 
myn digheters velsignelse og nobelprishovedstaden Oslo til disposisjon, har 
Halvorssen skaffet seg en god kulisse for sitt politiske prosjekt. Et prosjekt 
som handler litt om frihet og menneskerettigheter, men mest om andre ting.

20. oktober åpner Oslo Freedom Forum dørene for sjette gang. I døra står 
forumets primus motor Thor Halvorssen, med Human Rights Foundation 
(hrf) og Civita like i ryggen, og tar imot frihetsforkjempere og menneske-
rettighetsaktivister fra hele verden. Arrangørene har invitert titalls av det de 
omtaler som verdens mest innflytelsesrike dissidenter, innovatører, journalister, 
filantroper og politikere. Sammen skal de gjennom tre intensive dager dele 
historier, utveksle ideer og sette fokus på hva angår frihet og menneskerettig-
heter her i Oslo.

Mottakelsen av arrangementet har siden dets oppstart i 2009 vært gjenstand 
for en snodig blanding av hyllest og kritikk. Med dette sikter jeg ikke til Klasse-
kampens harde linje mot, eller den høyreorienterte tankesmien Civita sin 
ubønnhørlige støtte til forumet. Jeg tenker heller på de aktører som tar off inn 
under sine vinger, enten som økonomiske eller symbolske støttespillere, og sam-
tidig stiller en rekke bekymringer rundt forumets utforming og innhold. Jeg 
kan for øvrig legge til at min hensikt verken er å angripe Halvorssen eller Oslo 
Freedom Forum sin rett til å arbeide ut fra egne politiske visjoner. Spørsmålet 
er snarere hvorvidt det er kledelig at norske aktører gir sin legitimitet til dette 
arrangementet. 

Enkeltmannsforetaket Human Rights Foundation. Født inn i en av Vene-
zuelas tyngste eliteslekter på morssiden, tilhører Thor Halvorssen et privili-
gert sjikt blant landets ypperste økonomiske og politiske elite. Faren, Thor 
Halvorssen Hellum, jobbet ifølge Associated Press for usas etterretningsor-
ganisasjon cia på 80-tallet og senere som spesialrådgiver i narkotikaetterfors-
kning for Venezuelas daværende president Carlos Andrés Pérez. Arrestert og 
anklaget for terrorisme i 1993, brakte han familien i eksil i Miami. Halvorssen 
Jr. har følgelig bodd mesteparten av sitt liv i usa.

I 2005 startet han Human Rights Foundation, med den hensikt å doku -
mentere enkelthendelser av menneskerettighetsbrudd i Latin-Amerika. 
Halvorssen har siden virket som administrerende direktør for organisasjonen. 
Denne New York-baserte ngoen har blitt sterkt kritisert for å ha en tydelig 
politisk agenda og nær tilknytning til høyreorienterte organisasjoner i usa. 
Disse befinner seg ofte langt til høyre for den norske politiske aksen. hrfs 
politiske tilhørighet har ført til en selektiv og ufullstendig fremstilling av saker 
vedrørende Latin-Amerika, ettersom saker blir fremstilt i klart lys av politiske 
særinteresser. Et eksempel på dette er vårens opptøyer i Venezuela, der hrf 
urettmessig har anklaget regjeringen for å stå bak alle menneskerettighets-
bruddene som har skjedd under konflikten. Som hovedarrangør av off  forlen-
ges denne politiserte orienteringen på den norske arenaen.

Naive norske støttespillere. Civita har vært en sentral støttespiller for arran-
gementet, og Kristin Clemet satt tidligere som forumets norske styreleder. 
I tillegg mottar forumet økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet, Oslo 
kommune og Fritt ord, mens blant annet Amnesty International Norge, Plan 
Norge, lim og Norske Helsinki Komité står oppført som partnere på arrange-
mentets offisielle hjemmeside. 

At norske myndigheter og seriøse organisasjoner finner insentiver til å støtte 
forumet, sender ut noen bekymringsfulle signaler. Enten norske aktører velger 
å overse forumets tydelige politiske agenda, eller om støtten er tuftet på naivitet 
og uvitenhet, så representerer hrf  og noen av forumets gjester aktører som 
Norge neppe ønsker å assosieres med. Støtten gir Halvorssen mulighet til å 
fronte egen neokonservativ politikk med lånt norsk legitimitet. På denne måten 
har off kjøpt seg definisjonsmakt og misbruker menneskerettighetsbegrepet 
til snevre politiske saker. 

Manifest Analyse, en venstreorientert tankesmie, la i 2010 fram en rapport 
og publiserte en video som avslørte at flere av forumets prominente gjester 
tidligere har vært sentrale medspillere i militærkupp. Dette er militærkupp 
som har blitt fordømt internasjonalt. På listen finner vi blant annet Venezuelas 
tidligere presidentkandidat Leopoldo Lopéz Mendoza, som hadde en leder-
rolle under kuppet på Hugo Chávez i 2002. Kuppmakerne forfulgte Chávez-
tilhengere og oppløste høyesterett og den folkevalgte nasjonalforsamlingen. 
Lopéz skal angivelig ha uttalt at den lovlig valgte presidenten burde myrdes. 
Lopéz er for øvrig også Halvorssen sin fetter, og ble invitert til off i både 2009 
og 2010 som «Hero of Human Rights».

Lopéz er én av flere gjester som står bak grove menneskerettighetsbrudd 
og antidemokratiske krefter i sine respektive land. Disse har blitt invitert til 
Norge og løftet frem som «Heroes of Human Rights» og «Voices of Freedom». 

Ved å plassere forbrytere på samme scene som verdenskjente nobelprisvinnere, 
fungerer forumet som en arena der Halvorssen og hrf  kan renvaske politiske 
allierte fra Latin-Amerika. Denne prosessen blir vi medvirkende i gjennom 
vår støtte til forumet. Latin-Amerikas har lange tradisjoner med militærkupp 
og autoritære styrer, og vi bør derfor tenke oss nøye om før vi eventuelt velger 
side i så komplekse konflikter. Ikke bare er det krenkende overfor mennesker 
som er blitt direkte berørt av disse kuppmakerne sine ugjerninger, men det er 
også svært skadelig for Norge sitt internasjonale omdømme at vi glorifiserer 
menneskerettighetsforbrytere.

uds menneskerettsseksjon ønsket å fjerne den norske støtten til forumet. 
Dette kom frem i fjor etter at Klassekampen fikk tilgang til et internt notat fra 
2012. I notatet blir hrf  og off  totalt slaktet av uds seksjon for menneskeret-
tigheter og demokrati, og blant bekymringene som blir nevnt av uds rådgivere 
er at hrf  og off  sitt «verdigrunnlag, støttespillere og profil», og det at hrf 
styres og finansieres av personer med tette bånd langt til høyre i usa. For det 
andre, at organisasjonen bidrar til å underminere fn og fns definisjon av 
menneskerettigheter. For det tredje, at «flere tidligere innledere er kritisert for 
grove menneskerettighetsbrudd». Og til slutt, at flere innledere fra tidligere 
år har blitt presentert som «menneskerettighetsforkjempere» uten å være det, 
herunder personer med nær tilknytning til totalitære regimer og til kuppforsøk»

Med bakgrunn i disse bekymringene anbefalte seksjonen «at årets søknad 
fra hrf  om støtte til konferansen avslås og at man takker nei til invitasjon til 
deltakelse av politisk ledelse». uds respons var å doble støtten til 800.000 kro-
ner, stikk i strid med ekspertenes anbefalinger. Tilsvarende sum ble bevilget 
også i 2014. Det er noe suspekt over at ud bevilger støtte til arrangementet, 
samtidig som tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre i fire år avsto alle 
invitasjoner om å delta på forumet. 

18 norske Oslo Freedom Forum, en kontroversiell organisasjon, får omtrent 
2 millioner kroner fordi organisasjonen har sterke støttespillere fra Venstre i 
byrådet Oslo Freedom Forum, en kontroversiell organisasjon, får omtrent 2 
millioner kroner fordi organisasjonen har sterke støttespillere fra Venstre i 
byrådet.  En organisasjon som har hyllet sør-amerikanske kuppmakere som 
«Heroes of Human Rights». Oslo Freedom Forum, en kontroversiell organisa-
sjon, får omtrent 2 millioner kroner fordi organisasjonen har sterke støtte-
spillere fra Venstre i byrådet.  En organisasjon som har hyllet sør-amerikanske 
kuppmakere som «Heroes of Human Rights».Latin-Amerika-forskere reiste i 
fjor bekymring mot off  sin politiske slagside i fokuset på menneskerettighets-
brudd i Latin-Amerika. De kritiserte hrf  og off  for et snevert menneske-
rettighetssyn, som både går i strid med norsk utenrikspolitikk og skaper en 
ubalansert og skjev politisk vinkling i saker knyttet til Latin-Amerika. De 
18 forskerne oppfordret til en revurdering av hrf  som samarbeidspartner, og 
varslet om at stater og sivilsamfunn i Latin-Amerika er bekymret over organi-
sasjonens agenda og virke.

Selektivt og snevert menneskerettighetssyn. Det kan være et poeng å invi-
tere gjester som spenner på tvers av perspektiver, kompetanse og meninger for 
å rette søkelyset på viktige globale saker. Her har off  gjort en dyktig jobb i å 
bringe sanne frihets- og menneskerettighetsforkjempere til Norge, og gitt dem 
en velfortjent plattform å skinne på. Det problematiske er at disse heltene 
hylles side om side med innledere som er kritisert for grove menneskerettighets-
brudd. Dette gjelder primært innledere som kommer fra Latin-Amerika, der 
Halvorssen og Human Rights Foundation har klarest politiske interesser. Fra 
Latin-Amerika er det ikke menneskerettighetsarbeid som står som fellesnev-
ner for de inviterte gjestene, men aktører som kan underbygge Halvorssen sitt 
neokonservative prosjekt.

Forumets målrettede fokus på å sverte venstreregjeringer i Latin-Amerika 
skaper et feilaktig og unyansert bilde av situasjonen og utviklingen på konti-
nentet. I kraft av at off  er på vei til å bli blant verdens største menneskerettig-
hetskonferanser, har forumet stor makt til å definere og påvirke folkeopinionen 
på en rekke områder. Ved flere anledninger har konferansen blitt brukt til å 
presentere budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst. 
Derfor er det svært bekymringsverdig at enkeltsaker selektivt belyses for å 
underbygge bestemte formål, uten at publikum får kjennskap til helhetsbildet 
som er nødvendig for å møte komplekse utfordringer. Et slikt ensidig fokus 
på spørsmål om frihet og menneskerettigheter umuliggjør en bred og allsidig 
debatt i behandlingen av globale utfordringer. Dette er uten tvil skadelig for den 
offentlige debatten. Pressedekningen som forumet tiltrekker seg bidrar også til å 
legitimere, spre og universalisere de ledende stemmene som forumet presenterer. 

Når Halvorssen kamuflerer sin politiske agenda med frihetsbegreper og 
menneskerettighetskamp, blir dette heller en sak om retorikk og maktmisbruk. 
Gjennom støtte av norske myndigheter, har Halvorssen fått videreføre sitt 
personlige politiske prosjekt her i Norge, og fredsnasjonen Norge har blitt gjen-
stand for glorifisering og hyllest av mennesker som ikke hører hjemme på en 
menneskerettighetskonferanse. 
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Hvis jeg fortalte deg at Norge inviterer tidligere kuppmakere 
til Ouo for å glorinsere dem som forkjempere for frihet og 
mennetereyigheter, ville du trolig hevet øyenbrynet og 
vurt «Seriøw?». Det tragite er at Ouo Freedom Forum er 

en arena der akkurat deye tjer.

tekst Ann Susanne Kulasingam
foto Luis Carlos Díaz og Bernardo Londoy

«hrfs politiske tilhørighet har ført til en selektiv og ufull-
stendig fremstilling av saker vedrørende Latin-Amerika

Organisasjonen bidrar til å underminere fn og fns 
definisjon av menneskerettigheter»
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Med frihet til å tremme?
Hvor mye ansvar har media for å tape vårt bilde av verden 

rundt oss? Og hvor går grensen for hva det egentlig bør være lov 
å si i det ofentlige rom? 

Ytringsfriheten er noe vi setter uhyre stor pris på som et grunnleggende demo-
kratisk prinsipp i vårt lille land. Det er et helt avgjørende premiss for å kunne 
oppnå en konstruktiv og åpen debattarena i det norske samfunnet. Ytringsfrihet 
gir befolkningen mulighet til å tenke kritisk og selvstendig og bidrar til å skape 
en reflektert nasjon hvor alle kan bli hørt og får muligheten til å bidra. Det vil i 
praksis være umulig å opprettholde et demokrati uten at individene har mulig-
heten og retten til å ytre sine politiske standpunkter i offentligheten.  

Men har alle rett på ytringsfrihet, eller rettere sagt; bør alle ha ytringsfrihet? 
I prinsippet er svaret ja, da det å hindre enkeltindivider i å tale sin sak bare fordi 
majoriteten er uenig, ikke stemmer overens med de grunnleggende demokra-
tiske prinsippene vi er så stolte av. Men hvor går egentlig grensen for hva slags 
meninger man kan ytre i det offentlige rom? Og hva kan være konsekvensene 
av å gi alle taletid, eller eventuelt ikke å gjøre det?  
 
profetens ummah: en representativ stemme for det muslim-
ske miljøet?  Ubaydullah Hussain, talsperson for Profetens Ummah, stilte 
opp til et intervju med vgtv den 16. august 2014 for å tale sin sak om hvorfor 
han støtter terrorgruppen is (Den islamske stat) sine brutale handlinger i Syria 
og Irak, og argumenterte for hvorfor en slik islamsk stat også vil være den 
beste måten å styre Norge på. Han uttrykte sterk støtte til å ville kjempe for en 
islamsk stat i hele verden, om det så måtte gjøres med vold. Han påtok seg 
deretter retten til å si at han snakket for alle norske muslimer, og at han hadde 
dem i ryggen med sine radikale meninger. 

Ved å hevde at han snakker for alle muslimer i Norge, er det uten tvil fare 
for at rekruttering til de høyreekstreme miljøene øker. Mennesker med inn-
vandringsfiendtlige holdninger vil få sine verste teorier bekreftet: at det i reali-
teten finnes en krig mellom vesten og muslimer, og at «snikislamiseringen» 
med halalmat, moskeer og hijab er en del av denne krigføringen for å ta over 
Norge. Dette kan i høyrere grad føre til stigmatisering av en hel verdensreligion, 
og vil i praksis bidra til å skape et samfunn fylt med mistillit og skepsis ovenfor 
hverandre. På den andre siden av skalaen kan det radikale islamistiske miljøet i 
Norge også oppleve rekruttering, hvor Hussains tale kan bli brukt til inspirasjon 
for individer som har begynt å lukte litt på ekstreme ideologier og retninger. 

Eksempelet med Hussain viser at å gi ekstremister talerett kan føre til store 
negative konsekvenser. Likevel kan det være bedre å ta debatten mot slike 
mennesker i det offentlige rom, for på den måten å knuse argumentene med 
motsvar. Å utestenge personer med ekstreme meninger kan skyve dem inn i 
lukkede fora hvor de kun møter likesinnede og kan lede hverandre inn i farlig 
farvann. Terroristen Anders Behring Breivik fikk mange av sine ekstreme 
tanker på slike sider, noe som kan ha vært med på å påvirke han til å ta det valget 
han gjorde 22. juli 2011. Dette vil uten tvil også være bekymringsfullt, da mulig-
heten for motargumenter er nærmest ikke-eksisterende. Leserne blir lukket inn 
i en boble hvor deres ideologi er den eneste rette, om de så må ty til krig eller 
terror til for å få frem sine poenger i offentligheten.

For å unngå at personer som Hussain opplever den innflytelsen han håper på, 
er det viktig med motsvar og motstand fra hele det norske samfunnet. At han 
påtar seg retten til å snakke på vegne av norske muslimer er ikke bare usant og 
frekt, det bidrar til å skape en stigmatisering hvor det er de norske muslimene 
som er ofre. De blir mistenkeliggjort og koblet opp mot en terrororganisasjon 
de selv frykter og som skaper massive ødeleggelser i mange hjemland. 

Da terrortrusselen preget medienes forsider i Norge sommeren 2014, skulle 
det ikke mer til enn en rask gjennomgang av nettavisenes kommentarfelt for å 
se at mange la skylden på norske muslimer for at Norge ble ansett som et poten-
sielt terrormål. Jeg hevder ikke her at nettavisers kommentarfelt oser over av 
regnbuer og glitter i en vanlig varm agurknytt-sommerdag heller, men det var 
lett å se at disse kommentatorene ikke klarte å skille mellom det å bære en hijab 
og det å myrde og voldta uskyldige sivile. Jeg har heldigvis større tro på menne -
skeheten enn å anta at dette er den gjennomsnittlige Ola Nordmann som gjem-
mer seg bak tastaturet og spyr opp støtende kommentarer, men at det i det hele 
tatt finnes individer blant oss som oppriktig tror dette, er farlig og destruktivt. 
Det skulle tross alt ikke mer til enn én manns brennende hat for å utføre grusom-
heter vi aldri kunne forestilt oss den 22.juli 2011.

den viktigste motstanden. Jeg tror at å aktivt vise motstand mot Ubay-
dullah Hussain, spesielt i det muslimske miljøet i Norge, er det viktigste 
virkemiddelet i slike situasjoner. Motsvar må til for å knuse argumentene til 
is og deres påståtte tilknytning til islam som religion. Av den grunn ble jeg 
utrolig stolt og lettet da jeg så at unge norske muslimer selv arrangerte demon-
strasjonstog mot ekstremisme i Oslo den 25.august, med over 5000 oppmøtte. 
Faten Mehdi Al-Hussaini, en 19 år gammel norsk muslim, holdt en sterk appell 
mot is og Profetens Ummah, og uttalte blant annet at de ikke følger islam, men 
djevelen. Hun var forståelig nok lei av å måtte forsvare seg for å være en norsk 
muslim, og fordømte is  med mange oppmøtte norske muslimer i ryggen. Slike 
appeller kan forhåpentligvis bidra til å forhindre en eventuell rekruttering av 
ekstremister i begge retninger, ved å ha det på det rene for offentligheten at 
Hussain ikke snakker for noen andre enn en marginal gruppe som påberoper 
seg retten til fremstille seg som større enn de egentlig er.

Om Hussain i utgangspunktet burde fått lov til å si det han gjorde i offent-
lighetens lys finnes det ingen fasitsvar på, men mediene må ta inn over seg 
den makten og det ansvaret de har når de bestemmer seg for å publisere slike 
uttalelser. For akkurat i slike tilfeller bør det faktisk ikke dreie seg om antall 
klikk eller salg av aviser, men hva som vil være til det beste for oss alle. Dette 
er kanskje heller ikke spørsmålet om enkeltindividets rett til å ytre seg, men 
andre menneskers rett på frihet fra støtende uttalelser mot minoriteter basert 
på usannheter. Vi må også huske på at et samfunn i frykt er enhver terrorist-
gruppes våte drøm, og da kreves det en debatt om hvorvidt det faktisk er etisk 
riktig å gi ekstremister denne friheten til å skremme uten konsekvenser – i 
ytringsfrihetens navn.

tekst  Elin Mykland
illustrasjon Anja Mykland

«Så over til momsen»

tekst Vetle Westlie
foto Jon S/ Flickr.com

I en episode av nrk-serien «Ut i vår hage» blir vi kjent med Atle Antonsen i 
rollen som statsminister. Han avslutter alle sine pressekonferanser med å si: 
«Så over til momsen». Statsministeren som blir portrettert er først og fremst 
opptatt av at hans profesjonelle og private tilværelse i størst mulig grad skal 
likne hverdagen til den amerikanske presidenten. Når den eneste politiske 
saken han er opptatt av er moms, illustrerer dette en lite spennende politiker.  
Vår egen regjering, som består av både spennende og lite spennende politikere, 
ønsker å innføre en «plattformnøytral» moms for norsk presse. Dette innebærer 
å innføre 8 % moms på både papir og nett i løpet av fem år. Skjønt når det gjelder 
den politiske situasjonen er partiene uenige. Høyre ønsker 8 % moms på både 
papir og nett, mens regjeringskollega FrP vil ha nullmoms. Arbeiderpartiet på 
sin side ønsker 8 % på nettaviser og nullmoms på papir, slik de foreslo under 
daværende kulturminister Anniken Huitfeldt. Samtidig har nåværende kultur-
minister Thorild Widvey (H) uttrykt ønske om å sette et tak på pressestøtten; 
med andre ord ingen økning. 

viktig og symbol sk til skudd. Norske aviser har siden 1969 vært fritatt 
fra moms. Bakgrunnen for dette var den store «avisdøden» man så i Sverige 
og Danmark. Man har ment at avisene bidrar til en kritisk og sunn offentlig 
debatt, og at dette er en viktig grunnstein i et åpent og demokratisk samfunn. 
I forbindelse med framveksten av digitale plattformer ble det innført 25 % moms 
på disse, mens man fortsatte momsfritaket på papiraviser. For å sikre et medie-
mangfold har man også innført pressestøtte. I tillegg til å være et produksjons-
tilskudd for norske aviser har støtten gått til medieforskning, etterutdanning 
og aviser som er retta mot minoriteter, som for eksempel Utrop. Pressestøtten 
og momsfritaket er viktige økonomisk tilskudd, og en symbolsk anerkjennelse 
av det frie ord og kritiske røster i offentligheten. Når regjeringen ønsker å endre 
dagens ordning er hensikten å sikre «innovasjon og utvikling» i mediebransjen. 
Hva som ligger i disse to uttrykkene er det nok mange meninger om. Men vil 
innføring av moms og kutt i pressestøtten få noen praktisk konsekvenser for 
oss avislesere?

fr a dagspresse til tidsskrifter. Det som er mest nærliggende å tenke 
at kan bli en konsekvens av å innføre moms er færre papiraviser. Flere og flere 
leser på nett, færre leser på papir. Opplagstallene for de aller fleste norske aviser 
har gått jevnt og trutt nedover de siste åra, derfor vil innføring av moms ramme 
disse hardt. Samtidig er det ikke sikkert at det er antall avishus som først minker, 
men at papiravisene blir gitt ut sjeldnere. Med 24-timers nyhetskanaler, live-
oppdateringer på nett og push-varsler på smarttelefoner er det en nærmest umu-
lig oppgave for en papiravis å være først ute med å formidle en nyhet. Flere 
norske aviser eksperimenter for tida med abonnementer der man kun får papir-

avisa i helgen, og større tilgang på nett i uka. Dette kan i det lange løp bety 
slutten for aviser på papir. Allikevel virker det som om den siste tidas eksperi-
mentering ligner mer på en utvikling i retning fra dagsaviser til tidsskrifter.  

kommersialisering. Dersom pressestøtten går ned og momsen går opp, 
må norske avishus finne andre måter å få inn disse pengene på. Da må annon-
seinntektene øke. Her er det en utfordring at avisene allerede er rimelig fulle 
av reklame, og at i takt med at det blir færre lesere blir det mindre attraktivt å 
ha annonser på papir. Økt kommersialisering kan også føre til at et viktig skille 
mellom annonser og artikler blir viska bort. Tidligere Costume-redaktør Vanessa 
Rudjord ble i august felt i pressens faglige utvalg (pfu) for å ha brutt god presse-
skikk ved å promotere venninners kleskolleksjoner og sin egen leilighet i bladet 
like før den skulle selges. Om en slik praksis også blir gjeldende i avisene vil de 
framstå som kamuflerte reklameblader, og journalistene som papirversjonen av 
nikkedokkene fra TV-shop-reklamene. 

monopolisering av meninger. Når det gjelder innhold så gir iøyne-
fallende tabloidoverskrifter flere klikk på nett og flere lesere på papir, enn 
dyptgripende utenriks- og innenriksproblemer som det tar lang tid både å lese 
og forstå. Tabloid selger, kvalitet og intellekt krever. De som kan bli tapere i 
den sammenhengen er kulturstoffet, i form av mindre spalteplass og mindre 
redaksjoner. Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen, skrev 2. september 
at det er nettopp fordi kulturjournalistikken tilbyr noe annet enn næringslivs-
journalistikken som gjør at vi trenger den. I tillegg vurderer flere aviser å sam - 
arbeide om anmeldere, altså at samme anmelder skriver anmeldelser for flere 
aviser samtidig. Dette vil være en utvikling i retning av monopolisering på 
meningsfronten. En slik monopolisering kan også ramme den kritiske og 
gravende journalistikken hvis bare de store mediehusene overlever. I en slik 
sammenheng kan leserne lett avfeie norske aviser som en saueflokk som «snur 
kappa etter vinden». 

«åpen og opplyst offentlig debat t». I Grunnlovens §100, sjette ledd, 
står det: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en 
åpen og opplyst offentlig samtale». En slik samtale innebærer kritikk, å sette 
søkelyset på viktig samfunnsproblemer, skape en offentlig debatt, drive folke-
opplysning og å være «demokratiets vaktbikkjer». Det er dette som er norske 
aviser sine oppgaver, og grunnen til at de er fritatt fra moms. Om Statsminis-
teren til Atle Antonsen hadde fått det som han ville, hadde nok også medie-
virkelighet hans vært mest mulig lik den amerikanske. Det innebærer en medie-
hverdag som i stor grad er definert av to partier, sterkt påvirket av lobbyvirk-
somhet og svært kommersialisert. Er dette noe vi ønsker her hjemme? 

Momsfritaket til norte aviser wår for fall. Deye gir flere i 
mediebransjen gåsehud og taper usikkerhet for framtidens 

mediehverdag. 
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Balansekunwneren

tekst og foto Anja Bratt 

En tidlig høstmorgen i 2006. Luften var skarp, men solen fortsatt varm. Ida 
Helene Henriksen gikk hjem fra trening. Gapskrattende. Hun var yoga-høy for 
aller første gang, og har blitt det så å si hver dag siden.  
– Det var en enorm opplevelse. En glede og et velbehag i kroppen som jeg aldri 
hadde kjent på før. Følelsen av lykke, sier en energisk Ida, som husker dagen 
som om den var i går.  

noe ny t t. Henriksen har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og 
jobber nå som førstekonsulent hos Barne-, likestilling- og inkluderingsdeparte-
mentet. I tillegg er hun utdannet yogalærer og driver en praksis. Men noen 
kjærlighet ved først pust var det aldri mellom Ida og yogaen.  
– Da jeg flyttet til Oslo for elleve år siden begynte jeg å gå på timer i klassisk 
yoga. Timene ga meg ro og trygghet, noe jeg trengte. Jeg var ung, og verken 
trygg eller rolig. Det var et fint sted å være, og spennende i form av at yoga 
enda var noe nytt. Det ble likevel litt for rolig for min smak, og dermed ganske 
kjedelig, sier Ida. 
– Etter en stund sluttet jeg og startet på Kung Fu og Tai Chi i stedet. 

yoga-bliss. Noen år senere fikk Henriksen en kneskade som forhindret henne 
i å belaste kroppen på den måten andre idretter krevde, og derfor møttes Ida 
og yogaen igjen. Denne høstmorgenen i 2006 var en av hennes første timer 
tilbake på matten etter det lange oppholdet. På planen sto Asthanga yoga.  
– Det var en langt mer fysisk og dynamisk type enn jeg hadde prøvd tidligere. 
Da jeg gikk hjem etter timen og opplevde dette «yoga-blisset», forsto jeg at jeg 
hadde funnet min greie. Jeg var hektet. 

rom for ro. I dag bruker ikke Henriksen bare yogaen som en treningsform, 

men også som et verktøy. Et sted for å komme seg vekk fra hverdagsmaset, et 
redskap for å finne ro og balanse.  
– Yoga handler ikke bare om å kunne stå i ulike stillinger, det handler om å lære 
seg å kjenne på og å utrykke følelser. I en verden full av støy, hvor alt går så 
fort, er det viktig å ha et rom for stillhet og ro. Samtidig lever vi i et samfunn som 
forventer noe av oss konstant. Vi skal alltid være hakket bedre, og når vi er det, 
skal vi være best. Gjennom yogaen klarer jeg å minne meg selv på at jeg er nok 
akkurat som jeg er, sier Ida og legger til:  
– Det er klart at jeg også kjenner på presset der ute, og at jeg som alle andre også 
kan bli stresset, men i dag har jeg dette hjelpemiddelet som kan roe meg ned og 
ta meg tilbake i balanse.  
 
par adokset. – Mennesket i dag er ekstremt selvbevisst. Likevel, uansett hvor 
stort fokuset er på vår egen person, betyr det ikke nødvendigvis at vi har omsorg 
for oss selv. Denne selvbevisstheten gjør stadig flere av oss syke og deprimerte, 
nettopp fordi den retter seg på oss utad og ikke innover. Hodet må få pause fra 
press og krav, sier Ida. Hun mener at de rommene som stenger resten av verden 
ute for en stund, uansett om det er yoga eller en tur i skogen, er livsnødvendige.
– For at vi skal kunne ha omsorg for andre, må vi også ha det for oss selv. 

Ida driver Yogalab sammen med Ida Sigrid Engerud, som i høst holder 
timer ukentlig på Kampen i Oslo. Hun anbefaler yoga til alle, uten å hevde at 
det er noen universell kur for alt.  
– Yoga er så mye mer enn akkurat det som skjer på matten. Yogaen er med deg ut 
i dagen som en måte å forholde seg til verden på. Ved å vende oss innover, lærer 
vi både mer om oss selv og andre, samtidig som vi lærer nye måter å vende oss ut-
over i dagliglivet på. Yoga gjør godt for kropp og sinn. Et samfunn trenger men-
nes ker som har det godt, for at samfunnet også skal være det, avslutter Henriksen. 

I en verden full av wøy med wadige forventninger til 
mennetet, bruker Ida Helene Henriksen (32) yoga som et 

verktøy for å nnne tilbake til trygghet og balanse. 
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Detektiven

tekst og foto Henrik Aspeflaten

Jeg skal til Radiumhospitalet for å intervjue Frøydis Langmark. Hun har 30 år 
i Kreftregisteret bak seg, 28 av dem tilbrakt som direktør. «Alle som arbeider 
med kreft må forholde seg til Frøydis Langmark», sa Arne Wibe ved Onkologisk 
Forum da hun gikk av som 70-åring i 2011.

Ti minutter på ni setter jeg meg i en sofa ved hovedinngangen. På motsatt 
side av sykehusområdet ser jeg forskningsbygget – arbeidsplassen til over 300 
kreftforskere. Jeg ser et par av dem gå til en ny arbeidsdag, retningsbevisste 
og tidsnok. Jeg føler meg litt underpynta i olajakka, men samtidig optimistisk og 
trygg. Hvis noen skal løse kreftgåten, er det disse folka med sin kliniske presisjon. 

ikke lenger én størrel se for alle. Frøydis Landmark håndhilser 
med et bredt smil og leder an gjennom Radiumhospitalets korridorlabyrint. 
Kontoret hennes er beleiret av pappesker, et titalls av dem ute på gangen og 
flere innenfor døra. Hyllene er fylt fra side til side av bøker og mapper. «Dette 
rotet er på ingen måte representativt», presiserer Langmark, «Men det tar tid 
å rydde ut papirer etter 30 år som direktør.» Jeg tar hennes ord for det.
– Utfordringene de neste ti-tjue årene bygger på arbeidet vi har gjort de foregå-
ende tiårene. Kreftbehandlingen blir mer og mer innrettet mot hver enkelt 
pasient og hver enkelt svulst. Normen tidligere har vært «one size fits all»: lik 
strålebehandling, lik medisinering til de fleste kreftpasienter. Nå vet man mer 
om hvert enkelt tilfelle, om arvestoffets oppbygging og svulstens genetiske profil. 
Det vil naturligvis være umulig å lage én medisin for hver enkelt kreftpasient, 
men vi kan nærme oss. En annen faktor som vil prege kreftbehandlingen er 
behandlingsvaksine mot kreft. Der har vi en lang vei å gå. Prøving og feiling er 
et tungt, men viktig arbeid i forebyggende kreftforskning.

Hun treffer bakken løpende når jeg spør henne om kreftforskningens frem-
tid. Frøydis Langmark slår meg som både lidenskapelig og autoritær i sitt fagfelt. 
Med metaforer bryter hun ned de komplekse problemstillingene kreftforsker-
ne står overfor, så selv jeg kan forstå dem. Pennen min hopper febrilsk frem og 
tilbake på notatblokka for å holde følge. Hun snakker entusiastisk om forskeres 
trang til å bli publisert, og hvorfor det er et tema det er verdt å dvele ved.
– Blant forskere er det uttrykk som heter «publish or perish». Publisering er 
ensbetydende med anseelse, som i noen forskningsmiljøer har ført til en slags 
publiseringsmani. Konsekvensen blir at forskere «gjentar seg selv» med artikler 
som er mer eller mindre like artikler de har publisert tidligere. Like artikler 
med like funn i forskjellige forskningsmiljøer er derimot positivt, fordi det 

bidrar til at resultatene er mer pålitelige. Derfor er publiserte forskningsresul-
tater også en absolutt nødvendighet. Kunnskapen må ut og resultatene må 
deles med folket. Spesielt er det viktig at forskningsartikler «drøvtygges» av 
andre forskere. Forskningsmiljøet må til enhver tid elte og kna nye funn. Noen 
funn viser seg som reelle og sanne, og noen funn er viktige fordi de tilbakeviser 
eksisterende sannheter. Publiserte artikler kan også vise seg å være basert på 
svindel. Dersom en forsker skaffer resultater med juks, kan andre forskere luke 
ut disse ved å alltid etterprøve studier andre har gjort.

k an man dermed si at publiseringsjaget styres av en form for 
selvjustis?  – Det kan man absolutt si.

just do it. Kreft er vår tids folkesykdom. Det store, ubesvarte spørsmåls-
tegnet. Jeg spør henne om man kan oppleve maktesløshet, om hun som kreft-
forsker aldri får lyst til å drive med noe helt annet. 
– Som patolog opplevde jeg meg som både detektiv og dommer i diagnostiser-
ingen. Det var utrolig spennende. Og det å stille diagnoser på folk er en livs-
lang læring, for det finnes så uendelig mye rart i kroppen vi ikke har kunnskap 
om. Da jeg gikk til å være direktør for Kreftregisteret, var det det samme som 
drev meg. Vi bygde kreftregisteret fra 17 til 160 ansatte over 30 år. Vi ekspan-
derte til nye arbeidsområder, blant annet masseundersøkelser, for eksempel 
gjennom mammografi. 30 år som direktør var nok mer krevende enn jeg opp-
levde mens jeg var det, fordi det blir en selvfølge å gjøre det man må gjøre. 
«Just do it», som de sier i Nike. Så nei, det var aldri et alternativ å slutte. Når 
det er sagt; siden jeg sluttet som direktør har jeg fått smake på friheten for 
kanskje første gang i livet. Friheten man får ved ikke å ha daglige utfordringer 
og fritiden som følger med akkurat det. Det føles bra.

Etter at hun gikk av som direktør for Kreftregisteret har Langmark jobbet 
som seniorrådgiver på Radiumhospitalet. Hverdagen hennes er ikke det man 
vil kalle den typiske pensjonisttilværelsen.
– Nå sitter jeg og forbereder et foredrag, som jeg gjør en del av. Jeg skriver også 
på noen uferdige manus som jeg har hatt liggende. Det har jeg tid til nå. I kraft 
av min rolle som seniorrådgiver jobber jeg i tillegg med pasientkontakt og går i 
en del faglige møter. Jeg prøver å holde meg a jour.
Kreftforskningens gudmor forlater ikke sidelinja med det første.

«Møt meg klokken 9 ved hovedinngangen, kontoret  
nnner du nok ikke på egenhånd.»

Det moderne 
engasjement

tekst Marie Midtlid

For å kommunisere et budskap er solidaritet, informasjonsspredning, kunn-
skapsløft og pengeinnsamling avgjørende mål, mens midlene varierer. Det står 
ikke på kreativitet, men muligens på gjennomslagskraft og troverdighet, avhen-
gig av hvordan budskapet blir formidlet gjennom ord og handling.   

blackout. På sensommeren i år sendte Den islamske staten ut en video der 
den amerikanske journalisten James Foley ble henrettet. I løpet av et døgn gikk 
Facebook i svart i form av et kvadrat som profilbilde. Utgangspunktet var at 
journalister skulle minnes en kollega, ta avstand fra den brutale handlingen og 
verne om fri informasjon. Likevel fanget aksjonen oppmerksomheten til langt 
flere enn de som var tilsiktet, og det hele eskalerte fort, noe som da også ble 
oppfordret. Bente Kalsnes, forsker på politisk engasjement på sosiale medier, 
sa i august til nrk at «Det er et såkalt lavterskel-engasjement, en enkel måte for 
folk å kunne vise sympati med en sak». Hva dette i realiteten resulterer i gjenstår 
å se. Viktigere enn at vestlige ledere bekrefter noe vi visste fra før, at slike hand-
linger er uakseptable, er at det ikke skjer igjen. Da må vi stille spørsmål ved om 
Facebook-engasjementet vil avverge lignende handlinger i fremtiden. 

isk aldt. Nylig har vi også vært vitne til at det å kaste en bøtte iskaldt vann 
over hodet skal rette oppmerksomheten mot Amyotrofisk lateral sklerose (als), 
en sykdom som rammer nervesystemet i ryggmarg og hjerne, og dermed men-
neskets motorikk. Dette grunnet i et berettiget ønske om bevisstgjøring om en 
relativt ukjent sykdom, med humoraspektet som en uheldig og forhåpentligvis 
utilsiktet konsekvens. Bevisstheten ble rettet mot videoene av de som deltok – 
videoer som gjerne er illustrert med skrekkblandet fryd og latter, noe som står 
i kontrast til sykdommens utfoldelse. Det å reflektere rundt sykdommen kom 
for mange i andre rekke, som en naturlig følge av et fokus på å dele det iskalde 
øyeblikket med omverdenen før aktualiteten smeltet bort. Det kan virke som 
oppmerksomheten ble mer rettet mot mennesket som utførte utfordringen enn 
mennesket som lever med den, samtidig som pengene har strømmet inn i form 
av donasjoner siden kampanjen begynte. Nå som The als Association sitter med 
pengene på konto, spiller det kanskje ikke så stor rolle hvordan de havnet der. 
Midlene muliggjør tross alt videre forskning og man er med det et skritt nærmere 
nye og bedre behandlingsmåter, selv om man kan sette spørsmålstegn ved del-
takernes motivasjon og hva som veide tyngst – ønsket om å fremme bevisstheten 
rundt als eller ønsket om å fremme seg selv? 

et spill for galleriet. Det føles godt å strekke ut en hånd, samtidig som 
det alltid er problematisk å gjøre noe aktivt for å endre andres uheldige situasjon. 
Hvordan man bør gå frem finnes det ingen fasit på, men man må passe på å 
ikke tråkke andre på tærne og i tillegg forvente stående applaus for innsatsen. 
Intensjonene er én ting, konsekvensene kan bli noe annet. Når man tar stilling 
til så mye at man ikke tar stilling til noe som helst kan resultatet fort bli mindre 
vellykket, for ved å gå halvhjertet inn i noe som krever ens fulle oppmerksomhet, 
har man på mange måter allerede tapt. I hvert fall troverdigheten. Spørsmålet 
er da hvorfor man gjør det. Er det hele et spill for galleriet, der målet er å iscene- 
  sette seg selv etter alle kunstens regler? Eller kan det være et resultat av at man 
aldri kommer seg unna samvittigheten? I en verden der man til stadighet føler 
seg hjelpeløs, bidrar man der man kan. Lettvintløsningen er for de fleste en god 
nummer to, for med å lette litt på samvittigheten har man det bedre med seg 
selv. Dessuten sies det at engasjement er bra for helsen. Ens egen helse, vel og 
merke, ikke nødvendigvis andre sin. 

riktige og viktige motiver. Mye tyder på at motivene ikke alltid er 
riktige, men at de likevel er viktige. I sammenheng med Facebooks «blackout» 
sa sintef-forsker Petter Bae Brantzæg følgende til nrk.
– Klassisk «slacktivism» har fått mye negativ kritikk, men forskning viser at 
effekten ikke er så ille. Det er bedre med noe oppmerksomhet enn ingen, og 
det gjør at samfunnsengasjementet får lavere terskel. Nå kan flere være med 
og delta siden det koster så lite.

Få kan argumentere mot at et lite skritt i riktig retning, faktisk er et skritt. 
Man ser at aksjoner som Earth Hour, en verdensomspennende markering for 
miljøvern, trekker til seg stor oppmerksomhet og engasjement. Man slukker 
lyset i en time – det er bidraget. Paradokset er at den vestlige verden, som sitter 
på ressursene, én gang i løpet av et helt år, prøver å sette seg inn i de ressurs-
svakes virkelighet. Man liker å tro at det er nok, og dermed kan mye tyde på at 
man ofte går ett skritt frem og to tilbake. Likevel er fokuset på temaet viktig, 
faktisk helt avgjørende, for endring. Symbolengasjement er i tiden, men om man 
har tid til det er heller usikkert.  

å møte seg selv i døren. Det kan se ut som at noe engasjement er bedre 
enn intet, hvis det er alternativet. Faren med høye ambisjoner er tross alt at 
man risikerer å ikke nå målene sine, men historiebøkene vitner ikke om at stor-
heten i mennesket har vært å la seg skremme av det. De store gjennomslagene 
som førte til revolusjonerende endringer fant aldri sted fordi noen ga tommel 
opp, og det kan være viktig å ha i bakhodet når man møter seg selv i døren. 

Gjennom hiworien har det neppe vært leyere å engasjere seg 
enn det er i dag, men er alle fremgangsmåter like riktige og 

viktige, og hvilke motiver er det egentlig som motiverer oss? 
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Under Obamas presidentperioder har konfliktnivået i Kongressen nådd nye 
høyder. Det hele toppet seg da fjorårets budsjettforhandlinger falt sammen over 
«Patient Protection and Affordable Care Act», mye omtalt som ObamaCare. Da 
budsjettforhandlingene gikk i stå ble lønninger og sosialtjenester holdt tilbake, 
med store konsekvenser for mange amerikanere. Meningsmålingene reflekterer 
at velgerne er lei av kranglingen og i begynnelsen av august kunne nyhetskanalen 
nbc News melde at Obama hadde nådd et foreløpig bunnpunkt i popularitets-
målingene. Han er likevel populær sammenlignet med Kongressen. nbc kunne 
melde at stusslige 14 prosent er positive til Kongressens arbeid.

Fjerde november vil mellomvalgene avgjøre hvilket parti som får flertall i 
Kongressen. For å få gjennom et lovforslag i usa må loven passere i begge kamre 
i Kongressen og bli godkjent av presidenten. I dag har demokratene flertall i 
Senatet og republikanerne har flertall i Representantenes hus. Det har skapt 
en fastlåst situasjon der de to partiene stopper hverandres forslag. Dette kan 
endre seg etter mellomvalget. Republikanernes flertall i representantenes hus 
står trygt. Demokratenes flertall i Senatet består imidlertid bare av seks seter, 
og opinionsmålingene viser dødt løp mellom representanter i flere stater. Om 
republikanerne vinner kontroll over begge kamre i Kongressen i årets mellom-
valg kan det få store konsekvenser for politikken i usa de neste to årene, ikke 
minst for Barack Obama. 

fremskritt for elefanten. Senatorene ble valgt i 2008 og det gir republi-
kanerne en fordel da dette var et godt valgår for demokratene. Entusiasmen for 
Obama var på topp og mange fikk drahjelp i valgkampene sine. Den fordelen er 
borte nå. Det kan være en ulempe heller enn en fordel å bli assosiert med Obama 
i dagens politiske klima. Det vil derfor bli tøft, om ikke umulig, å forsvare alle 
setene som ble vunnet i forrige valg. Spesielt gjelder dette seter som ble vunnet 
i stater som vanligvis er republikanske. Demokratene har også langt flere seter 
å forsvare totalt og republikanerne har derfor flere muligheter til å ta demokra-
tiske seter enn demokratene har mulighet  til å vinne republikanske seter. Fra 
før vet man at mellomvalgene vanligvis slår fordelaktig ut for det republikanske 
partiet. Deres velgere er eldre og mer etablerte i valgsystemet og dukker derfor 
opp ved alle valg. De tidligere nevnte 2008 setene ble vunnet i et år da demo-
krater generelt, men førstegangsvelgere spesielt, fant veien til valglokalet i 
usedvanlig stort antall. Om valgoppslutningen blir lav kan det straffe demokra-
tiske kandidater.

Med det sagt, man skal heller ikke overdrive entusiasmen i den republi-
kanske leiren. De store problemene med å få vedtatt budsjetter i Obamas peri -
ode har i stor grad blitt tilskrevet den republikanske ledergruppen. Det gjør 
dem lite populære, selv i en Kongress som mangler befolkningens tiltro. Repu-
bli kanerne har derfor mistet mye av fordelen ved å være i opposisjon. Et annet 
problem for republikanske kandidater, er utfordrere i eget parti. Republikan-
ske kandidater må alltid være på vakt mot kandidater fra høyre, som kan finne 
på å stille mot dem i nominasjonsvalgene. Mange valg handler like mye om 
valgkamp innad i partiet som utenfra, ettersom flere amerikanske stater er klart 
etablerte som demokratiske eller republikanske. Mer radikale kandidater kan 
lede til tap for republikanerne i stater de ellers burde ha vunnet. En annen konse-
kvens kan være at republikanske kandidater tvinges mot høyre for å stoppe kri-
tikken fra motkandidater. Dette har allerede ført til samarbeidsproblemer i Wash-
ington. Det politiske systemet krever samarbeid, men i mange stater kan man 
ikke være villig til å samarbeide med demokrater dersom man ønsker å bli valgt.

Et oppsiktsvekkende eksempel på den republikanske ledergruppens 
manglende tiltro er Cantor mot Bratt saken. I juni tapte Eric Cantor, «Majority 
house leader» og dermed nestkommanderende i republikanernes ledergruppe, 

det republikanske nominasjonsvalget i Virginia mot en ukjent, Tea party støttet, 
økonomiprofessor. David Bratt stilte på en sterk anti-Washington linje og vant 
over den langt mer kjente Cantor. Cantor fikk derfor ikke delta i kampen om 
å forsvare setet sitt i representantenes hus og dermed forsvant en av de antatt 
viktigste aktørene i det fremtidige republikanske partiet. 

en republik ansk kongress. Barack Obama er allerede hemmet av et repu-
blikansk flertall i representantenes hus. Hvis de vinner Senatet i tillegg vil det 
bli slutt på alle nyskapende forslag fra presidentens side. Dersom Senatet skulle 
forbli under demokratisk kontroll vil situasjonen bli en ganske annen. Mot 
slutten av en periode uten mulighet for gjenvalg benytter mange presidenter 
anledningen til å tvinge gjennom sine hjertesaker. Vi vil derfor kunne forvente 
en mer aktiv president i dette tilfellet. 

Et republikansk Senat vil imidlertid ikke bety at republikanerne kan boltre 
seg som de vil. For å tvinge et lovforslag til avstemming i senatet må 60 av 100 
senatorer stemme for. Det er svært lite sannsynlig at republikanerne får mye 
mer enn akkurat flertall i Senatet. Ettersom senatet opererer med ubegrenset 
taletid kan demokratiske representanter fortsatt gravlegge republikanske lov-
forslag, selv om republikanerne har flertall i begge hus. I tillegg vil Obama 
kunne stoppe nye lovforslag. For å kunne forbigå et presidentveto må begge 
kamre i kongressen stemme for med 2/3 flertall. I teorien er det derfor mulig 
for Obama og det demokratiske mindretallet i Senatet å stoppe mange lovforslag 
og situasjonen i Kongressen vil forbli like fastlåst som i dag. 

En av de klare bekymringene ved at Republikanerne får flertall i Senatet 
er at dagens fastlåste situasjon i Kongressen kan videreutvikle seg. Om republi-
kanerne sitter med lederskap i begge hus, men fortsatt ikke får gjennom sine 
lovforslag vil det unektelig øke spenningen. De sitter med ansvaret, men ikke 
med makten. Samtidig er det vanskelig å se for seg at et republikanskledet Senat 
ikke vil klare å skape endringer. Et republikansk flertall i Senatet vil gi dem makt 
over dagsorden som vil føre til en helt annen saksgang enn i dag, med klare 
republikanske prioriteringer.

mot valget i 2016. Det kan også tenkes at et republikanerne flertall i begge 
kamre i Kongressen kan tvinge frem økt samarbeid mellom partiene. Det vil 
fremstå som svært udemokratisk, om ikke umulig for Obama å legge ned veto 
mot alle lovforslag fra Kongressen. Også republikanerne kan ha noe å hente 
ved mer samarbeid. Om det politiske klimaet ikke bedrer seg og kranglingen 
med demokratene fortsetter, vil en republikansk styrt kongress sitte med store 
deler av ansvaret. Da kan det bli vanskelig å argumentere for at en republikansk 
president vil gjøre den store forskjellen og skape ny optimisme i 2016. Det kan 
på sin side gi Obama en ny mulighet. Om han presser hardt på for å få gjennom 
sterkt tiltrengte reformer kan republikanerne fort havne i en posisjon der de må 
godta enkelte kompromisser for ikke å få skylden for den politisk stillstanden. 

Mye vil være avhengig av demokratene dersom Kongressen blir dominert 
av republikanere. Med en isolert president kan det demokratiske mindretallet 
i Kongressen ha sine grunner til å oppmuntre til  stillstand i det politiske syste-
met. På samme måte som Republikanerne kan tjene på å samarbeide med 
demokratene for å ikke få skylden for Kongressens handlingslammelse, kan 
demokratene tjene på nettopp dette bilde av en republikanskledet Kongress. 
Det er bare to år til presidentvalget og neste senatsvalg. De demokratiske sena-
torene vet at bordet da vil være snudd. Senatorene som skal skiftes ut i 2016 er 
fra republikanernes brakvalg i 2010. Da har demokratene en god mulighet til å 
ta senatet tilbake.
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tekst Helene Asmussen
foto Diliff /Wikimedia Commons

Seks senatorseter skiller Obama fra en 
Kongress dominert av Republikanere. Fjerde 

november er det mellomvalg i usa. 

«Mer radikale kandidater kan lede 
til tap for republikanerne i stater 

de ellers burde ha vunnet»
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tekst  Mads Motrøen

wto har stått i stampe i lang tid. Etter den suksessrike Uruguay-runden (forhandlingsrunde i 
Uruguay red. amn.) som ledet frem til opprettelsen av wto, har det i den neste Doha-runden 
fra 2001 gått svært dårlig. Medlemslandene finner stadig mindre samarbeidsgrunnlag og stadig 
flere kimer til konflikter. Spesielt brics-landene har satt seg på bakbena når vesten har 
krevet ytterligere nedbygging av tollmurer i lavkostlandene, uten en tilsvarende nedbygging 
av vestens landbruksvern. 

Under et ministermøte i w to  i 2011 ble det drøftet mulige løsninger for fremdrift i den 
stillestående Doha-runden. Grunnet stillstanden, gikk usa  og eu i front for en avtale som kun 
skulle ta for seg handel i tjenestenæringen. De første offisielle forhandlingene startet i Genève 
året etter, og i løpet av september 2014 starter den 7. forhandlingsrunden opp. 

Partene i den pågående avtaleforhandlingen springer ut fra wtos medlemsland, men den 
foregår på utsiden av w tos rammeverk. På grunn av dette har man mulighet til å hemmelig-
holde referater fra møtene, noe som står i kontrast til åpenheten man tidligere har sett fra wto, 
med full publisering på nett i etterkant av forhandlinger. 

det te var bakgrunnen til tisa-avtalen, men hva inneholder den? Avtalen 
omfatter per dags dato 50 land, i tillegg til at Kina og Uruguay har uttrykt ønske om deltakelse. 
Hvis Kina også blir inkludert vil avtalen omfatte 77 prosent av verdens totale handel i tjenester. 
«Tjenester» i denne konteksten omfatter bl.a. telekommunikasjon og skipsfart, profesjon- og 
personbevegelser, til finansielle tjenester. 

lekk asje. I juni 2014, rett før den 6. forhandlingsrunden, kunne WikiLeaks publisere et doku-
ment med et utkast som omhandlet de finansielle tjenestene i tisa-avtalen. I etterkant av denne 
lekkasjen har avtalen, og ikke minst forhandlingsformen, fått mye kritikk. 

Artikkel x.4, sammen med x.7 og x.8, er ifølge jussprofessor Jane Kelsey punkter med poten-
sielt store implikasjoner. Hun har analysert dokumentet for WikiLeaks, og er tidligere en kjent 
kritikker og ekspert på internasjonal handel og wto. Hun sier at disse punktene vil gå langt forbi 
forpliktelsene fra wtos og andre, nasjonalt fremforhandlede frihandelsavtaler, og vil tvinge 
regjeringer til å holde på de manglende reguleringssatsene fra før finanskrisen. 

Artikkel x.7 og x.8 går på det som i dokumentet henholdsvis kalles «Commercial Presence» 
og «Cross-Border Trade», og Kelsey påpeker at formuleringene i disse vil knytte medlemslan-
dene til et hittil ukjent nivå av forpliktelse.

Artikkel x.4 i dokumentet er kanskje det mest alvorlige. Denne sier at forbehold og grenser 
som rammer den potensielle avtalens øvrige punkter, og derfor er inkonsistente med avtalens 
utfall, må begrenses til eksisterende nivå. Med andre ord, videre reguleringer av visse finansielle 
tjenester skal ikke være tillat. Finansiell regulering var en av hovedmanglene i forkant av finans-
krisen i 2008, og denne avtalen søker å etablere en såkalt «Standstill-clause» på de eksisterende 
reguleringene, som kan, i verste fall, umuliggjøre og ulovliggjøre fremtidige reguleringer.

I følge det foreliggende dokumentet, som ikke på noen måter er endelig politikk, er Aust-
ralia de eneste som har fått påført spesielle vilkår. Disse går på å kunne stille forutsetninger 
til hva slags tjenester de må godta og tillate i sin nasjonal politikk. At ingen andre land har fått 
påført lignende begrensninger er bekymringsverdig. 

k apital sterke støt tespillere.  Selv om tisa-avtalen har møtt mye kritikk, hvertfall 
internasjonalt, så har den også sine støttespillere. Noen av forkjemperne for tisa  på nærings-

siden i usa  har opprettet en lobbygruppe kalt Team-tisa. De nevner hvorfor tisas mål om å 
bygge ned handelsbarrierer er viktig:
«Some barriers to services trade include limited movement of data across borders, unfair compe-
tition from state-owned enterprises, need for due process of law, and forced local ownership […]» 

Team-tisa  er opprettet som et felles lobbyprosjekt av ups, Walmart, Citigroup, ibm  og to 
store forsikringsselskaper. Av medlemmene som stiller seg bak initiativet finner vi også Google, 
jpMorgenChase og At&T.

Når man sammenblander hemmelige forhandlinger med verdens største selskaper og samt-
lige regjeringer i den vestlige verden, så er det tiltalende å tenke konspiratorisk. Det kan likevel 
være viktig å stille spørsmål ved om Norge har samme interesser som jpMorganChase og 
CitiGroup når det kommer til avregulering av finansielle tjenester. Både CitiGroup og jpMor-
ganChase befant seg i stormens øye under finanskrisen i 2008, og sistnevnte har måttet betale 
13 milliarder dollar, riktignok som forlik, etter å ha solgt råtne verdipapirer i forkant av krisen. 

En lobbyorganisasjon sitter ikke ved forhandlingsbordet, i hvert fall ikke direkte. Det er 
likevel liten tvil om at det er eu og usa som driver denne avtalen. At forhandlingspartene anser 
sine egne selskap som nasjonal interesse er heller ikke rart. Det som er interessant ved å under-
søke slike lobbyorgansiasjoner er at de ofte uttaler sine mål klarere enn det regjeringer gjør. Du 
ville ikke hørt uds talspersoner si at Norge må jobbe for å bygge ned statlige selskapers makt. 

Som nevnt forhandles denne avtalen utenfor w tos rammeverk, noe som også har ført til 
høylytt kritikk internasjonalt. Å gå utenom wto  kan ifølge kritikere medføre vanskeligere for-
handlingsposisjoner for fattige land. Sør-Afrikas representant har uttrykt bekymring for nett-
opp dette. Der man til en viss grad har sikret utviklingslandene en stemme i wto-samarbeidet, 
er det ingenting som tilsier at disse skal tas hensyn til når forhandlingene foregår på siden av 
systemet. Ingen afrikanske land er med, og ingen av brics-landene.

tisa i norge. I Norge derimot, har det vært dårlig med høylytt kritikk. Dagbladet har, i kraft 
av sitt sammarbeid med WikiLeaks, vært de eneste med en viss dekning. Bortsett fra noen kom-
mentarartikler, har de også de eneste artiklene med offisielle uttalelser. 

Dekningen i etterkant av lekkasjene ga seg dessuten fort. Det de får frem er at Norges rolle 
i forhandlingene i beste fall er ganske uskyldig, til tross for internasjonal kritikk. Etter den siste 
forhandlingsrunden har offisielle uttalelser fokusert på at fiskeindustrien kan bedre vilkårene 
sine. På spørsmål fra Dagbladet svarer ud at forhandlingene «ikke er hemmelige», til tross for 
at dokumentet eksplisitt påpeker at det skal undras offentligheten i 5 år etter at forhandlingene 
er ferdige. At forhandlinger i seg selv har pågått er selvfølgelig ingen hemmelighet, uten at uds 
representant får videre spørsmål om det. 

Videre henvises det til uds temasider om tisa. Der kan du finne generelle uttalelser om 
hvordan tisa-forhandlingene kom til og at Norge støtter Kinas ønske om å være med. Det er 
også her du finner uttalelsene om positive effekter for fiskeindustrien. Sidene forteller også at 
forhandligene startet mellom w to-land, men det står ikke at w to  ikke har noe med forhand-
lingene å gjøre. 

Dette siste er i seg selv ikke noe stort problem. Utenriksminister Børge Brænde har i senere 
intervjuer nevnt at avtalen ikke fremforhandles av wto som enhet. Det er likevel en oppsikts-
vekkende liten diskusjon om at dette er forhandlinger som holdes hemmelig, hvor alle de store 
utviklingslandene holdes utenfor, og som kan få store implikasjoner for medlemslandene. At 
Norge ikke er en kritisk motpart er ikke uventet, men ikke mindre skadelig. 

Your TISA  is sowing
eligstemplet dokument har 
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frihetens grenser. Forbud mot niqab og burka er legitimert av den Euro-
peiske menneskerettighetsdomstolen, emd. Domstolen har imidlertid ingen 
avgjørende makt når det kommer til om suverene stater velger å innføre et slikt 
forbud eller ikke. Artikkel 9 i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen 
sier at enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. 
Sistnevnte omfatter frihet til å skifte religion eller overbevisning, samt frihet 
til enten alene eller sammen med andre, så vel offentlig og privat, å gi uttrykk 
for sin religion eller overbevisning – enten gjennom tilbedelse, undervisning, 
praksis og/eller etterlevelse. Det betyr at et forbud mot religiøse plagg vil stå 
i strid med den universelle menneskerettighet om religionsfrihet. På tross av 
dette fastslår emd at loven ikke henviser til et religiøst plagg, men derimot et 
heldekkende plagg som skjuler ansiktet. Likevel får et slikt forbud først og 
fremst konsekvenser for de grupper av mennesker der et slikt plagg har religiøs 
tilknytning. Religion er et betydningsfullt aspekt ved kultur, like mye som 
religion har stor betydning for personers identitet. Et forbud mot bruk av niqab 
og burka er politisk ladet, men først og fremst er det en måte å frata personer 
en stor del av hans eller hennes identitet på.

kulturkrig? Det har de siste årene vært en økning i bruk av niqab blant unge 
muslimer i vestlige samfunn. Til en viss grad er bruken politisk motivert, men 
i all hovedsak handler det om et religiøst budskap. En stor andel unge muslimer 
har i dag tilknytning til salafismen. Dette er en streng og reformistisk tilnær-
ming til Islam, der det legges vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning 
av de religiøse grunnlagstekstene Koranen og hadith. Salafister tar dermed 
sikte på å renske islamsk tro og praksis for det som anses som ikke-islamske 
elementer. Sett i lys av dette, blir forbud mot heldekkende klesplagg også et 
spørs mål om tolkning av religion. I tillegg kan det tenkes at vestens politikk i 
den muslimske verden har en innvirkning på den økende tendens til bruk av 
heldekkende religiøse plagg. En faktor kan eksempelvis være at muslimer ønsker 
å «motbevise» vestens påvirkning på den muslimske kultur. Et annet aspekt er 
tanken om at jo mer vesten arbeider mot den muslimske kultur, desto viktigere 
blir det for muslimer å imøtegå vestlige argumenter, samt motbevise vestlige 
fordommer. Man kan på dette grunnlag spørre seg om et forbud mot niqab og 
burka vil fungere som et springbrett for en assimileringsprosess der østlig 
kultur blir visket ut? I så fall vil vel et slikt forbud oppfattes som en krenkelse 
av personers identitet, da de ikke får lov til å være den de egentlig er. 

samfunnets forpliktelser. En annen dimensjon ved forbudet blir tyde-
lig fra et helt grunnleggende kommunikasjonsperspektiv. For mange er det å 
kunne se ansiktet til den man kommuniserer med en elementær forutsetning i 
det offentlige rom. Et forbud vil dermed slå fast grunntanken om at ethvert 
menneske som er medlem av et samfunnsmessig fellesskap, er forpliktet til å 
vise ansiktet sitt. Det betyr at det er en viktig forutsetning å vise ansiktet for 
å kunne forholde seg til hverandre. Likevel kan man spørre seg om ikke 
samfunnsmedlemmer også kan forholde seg til hverandre selv om ansiktet er 
tildekket, og om en slik grunntanke om å vise ansiktet egentlig er formet på 
bakgrunn av vestlige kulturelle verdier. I tråd med integrerings-prinsippet, er 
det på den andre side en forutsetning å følge de skikker og normer som er gjel-
dende for det samfunnet en vil bli en del av. 

forbudets fotspor. Spørsmålet er om resten av Europa skal følge i Frank-
rikes fotspor, der det er innført forbud mot heldekkende plagg som skjuler an-

siktet. I Norge ser vi omfanget av debatten, der stadig flere utdanningsinstitu-
sjoner nå begynner å innføre forbud mot slike plagg. Personer stilles som oftest 
overfor ultimatumet å enten slutte på skolen eller å ta av seg det heldekkende 
plagget. Betyr dette at kvinner tilhørende en religion der religiøse klesplagg er 
sentrale elementer, egentlig blir tvunget til å kle av seg sin identitet? Selv om 
religionsfriheten ikke forhindrer forbud mot niqab og burka, er likevel retten 
til utdanning en universell menneskerettighet. Utestengelse fra utdannings-
institusjoner strider med artikkel 26 i fns verdenserklæring for menneskeret-
tigheter. Dermed er nok et forbud i større grad preget av et moralsk moment. 
Et mangfoldig samfunn er preget av gjensidig påvirkning av hverandre. Et 
slikt forbud kan derfor representere en fare for integreringen, i og med at det 
potensielt kan danne utgangspunkt for en slags segregeringsprosess. Ved å 
forby en del av befolkningen å bruke et viktig klesplagg for deres religion og 
identitet, så vil vel også denne gruppen bli utestengt fra samfunnet dersom 
de ikke velger å innrette seg etter de vestlige normer og verdier. På den andre 
siden kan man jo spørre seg om det er riktig å la den vestlige kulturen vike til 
fordel for en kultur bygget på helt andre prinsipper.    

offentlig kommunik asjon.  Et argument som veier for forbudet, tar ut-
gangspunkt i at heldekkende plagg som skjuler ansiktet hemmer funksjons-
evnen for ulike gjøremål, og da spesielt med tanke på det offentlige rom. Artik-
kel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som tar for seg retten 
til respekt for privatliv og familieliv, sier at enhver har rett til respekt for sitt 
privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Det betyr at debatten 
om niqab- og burkaforbud også handler om et forbud nettopp i det offentlige 
rom. Offentlige institusjoner kan ikke forby bruk av religiøse symboler eller 
plagg, som eksempelvis kors eller hijab. Igjen blir tolkningsspørsmålet aktuelt, 
da det er et spørsmål om tolkning om niqab og burka faktisk er klesplagg med 
religiøs betydning. I moderne vestlige samfunn er likestilling av kvinner og 
menn en viktig komponent, hvilket betyr at kvinner i utgangspunktet vil opptre 
like aktivt i det offentlige rom som menn. Det er derfor en forutsetning at 
kvinner er kompatible til å føre god kommunikasjon og dialog, der det er natur-
lig å ville se ansiktet til den man kommuniserer med. Sett i lys av dette vil vel et 
ansiktsdekkende plagg komplisere en slik situasjon. Samtidig har også debatten 
om forbud forankring i spørsmålet om sikkerhet og krav om identifisering. 
Heldekkende plagg kan bidra til å skape frykt på bakgrunn av uvisshet om hva 
som skjuler seg bak sløret. 

hier arkisk mangfold. Spørsmålet om legitimering av niqab- og burka-
forbud handler i større grad om å fungere i samfunnet, enn om religiøs, etnisk 
og kulturell intoleranse. Selv om forbud kan oppfattes som en krenkelse av 
identiteten til folkegrupper der religion står sentralt, kan det ha positiv inn-
virkning på interaksjon mellom mennesker. Kanskje det også vil ha positive 
innvirkninger for likestilling blant kvinner og menn, nettopp fordi kvinner i 
større grad vil få en egen stemme i stede for å bli usynliggjort bak et slør. Men 
er det etisk riktig å forby personer å utøve sin identitet fordi det kolliderer med 
de normer og verdier som praktiseres i den vestlige kulturen? I så fall vil vel et 
forbud fungere som en stengt port til det vestlige samfunn der friheten ellers 
er uendelig? Vi liker tanken på at ulikhet skaper et fellesskap der det er rom for 
alle, men til slutt vinner kanskje en underbevisst mentalitet om at vi er åpne for 
likhet, men ikke for mangfold.
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Kultur bidrar til å forme et rammeverk av normer og verdier, 
og avgrenser forventningene til hvordan vi som borgere av 
et samfunn tal opptre. I et mangfoldig samfunn kolliderer 
ulike kulturer. Det er i dag ulike oppfatninger om religiøse 
klevlagg – vi er både for og i mot. Men hva legger egentlig 

grunnlaget for rey og galt i denne sammenhengen? 

tekst Therese Dolva
illustrasjon Sara Hennum
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Med nesa i tjermen  

tekst Helene Evensen Bakke

Alarmen kimer langt i det fjerne, jeg grynter høyt og slumrer litt til. Før jeg 
står opp scroller jeg gjennom Instagram og Facebook, samt sjekker Snapchat. 
Jeg tusler inn på badet, fortsatt med mobilen som limt fast i håndflaten. Jeg 
scroller ved frokostbordet, jeg scroller ned trappeoppgangen og jeg scroller 
enda litt mer på trikken i retning Blindern. Når jeg kommer frem har jeg hvilt 
øynene på et par mennesker jeg måtte forbi, ellers er det skjermen som igjen 
har privilegiet av å få min fulle oppmerksomhet. Jeg la ikke merke til kjæres-
tens søte, trøtte utrykk på vei opp av senga, eller det gamle ekteparet som leide 
hender og smilte til hverandre utenfor butikken. Jeg så heller ikke den lille 
jenta med musefletter som danset på fortauet. Vitsen som to kompiser lo av 
hørte jeg ikke fordi jeg leste i kommentarfeltet til en blogg. 

isceneset ting.  Det er ikke til å stikke under en stol at vi går glipp av mye 
ved å være så fanatisk opptatte av denne smarttelefonen, og de sosiale mediene 
som vi har lagt vår elsk på. På vors tas det bilder. Mye bilder. Og dagen etter 
skal My story på Snapchat helst være på rundt 50 sekunder for å dokumentere 
hvor skinnsykt gøy du hadde det. Men hadde du det gøy? Sånn egentlig? Eller 
overtok maset om å iscenesette festen på mobilkameraet? Det ironiske er at det 
har blitt viktigere å vise at du har det gøy, enn å faktisk ha det gøy. Jeg synes 
rosabloggeren Sophie Elise oppsummerer denne «smarttelefonsituasjonen», 
som ofte oppstår på fest, godt. Gjengangerne er: Situasjonen iscenesettes 
på Snapchat slik at den virker mest mulig morsom. Typ: «Jenter, skru opp 
musikken og dans! Hyl, jeg skal sende snap». Man ser på snaps fra andre, og 
hva de gjør på sin fest, istedenfor å ha det gøy på den festen man faktisk er på. 
Eventuelt scrolle opp og ned Instagram, ta selfies, telle likes, slette bilder om 
de ikke får nok likes, ta nye bilde, teste ut filter, få godkjenning fra venninner, 1 
av 10 er misfornøyd og hele prosessen starter på nytt.

selvfølelse gjennom en skjerm. Smarttelefonmanien går ikke bare på 
bekostning av opplevelser og minner. Det gjør også noe med selvfølelsen. Den 
gode gammeldagse komplimenten, face to face, er ikke lenger den vanligste 
måte å få bekreftelse utenfra på. Instagram-kontoen må jo så klart oppdateres 
jevnlig med selfies, og da er det ikke nok med 20 personer som har trykket 
liker på bildet. Nei, rundt 60-70, da begynner vi å nærme oss. Bare tenk hvis 
noen hadde sett at du fikk få likes! Det er klart at dette jaget om likes endrer 
oss. Vi søker konstant bekreftelse på at vi er bra nok. Kaja Hegg i Redd Barna 
uttalte til Foreldre.no at likes er en markør som viser nøyaktig hvor populær 
man er og hva slags sosial status man har. Videre forteller hun at flere ungdom-

mer har fortalt at de har endret mening om en person etter å ha sett hvor mange 
likes de har på profilbildet sitt på Facebook. 

kroppspress. At hvordan du fremstiller deg på sosiale medier har så mye å 
si for hvordan du oppfattes som person er en skremmende trend, og ikke minst 
noe de fleste blir slitene av, ifølge Hegg. Vi må hele tiden sjonglere mellom den 
virkelige verden og de sosiale mediers verden. Denne konstante rangeringen 
av mennesker gjør noe med oss som personer: Vi blir mer kyniske og perfek-
sjonistiske. Dette kan også knyttes opp mot det enorme fokuset på trening 
og kosthold i disse dager. Det florerer av treningsprofiler på Instagram, og et 
kjapt søk viser nærmere 29 millioner innlegg med hashtagen «workout». Vi vel-
ger selv hvem vi følger, men med det enorme fokuset er det umulig å ikke legge 
merke til tendensene. Misforstå meg rett: Økt fokus på trening kan være bra 
det, men da jeg for noen dager siden så to jenter på rundt ni år jogge, så tenkte 
jeg at da er det noe som er galt.  

motreaksjoner. I det siste har det imidlertid dukket opp motreaksjoner 
mot den enorme bruken av smarttelefoner og sosiale medier. I flere hjem er det 
innført mobilfri kveld, og en boks for smarttelefonene sendes rundt bordet før 
middagsgjestene kan forsynes seg. One Call har observert dette og ironisk nok, 
som leverandør av mobilabonnement, oppfordrer de nå til mindre mobilbruk. 
De har utviklet appen Gi tid, som donerer penger til Kirkens bymisjon når du 
ikke bruker mobilen. Dette virker som et godt tiltak som kanskje kan gjøre 
kampen for mindre mobilbruk morsommere. Litt ironisk blir vi oppfordret til 
å dele aktiviteten på Facebook, og dermed knytte det til et sosialt medium som 
kan være vrient å gi slipp på. 

tv-reklame i samme sjanger er også laget, og med munter stemme fortel-
les det at: «Er du med familien, så er du med familien. Logg av mobilen for 
å logge på livet.» Jeg vil tørre å påstå at dette er lettere sagt enn gjort, fordi 
smarttelefonbruken har festet seg så godt ved oss og våre hverdagsritualer. 

hva er det neste? Jeg har allikevel et mål om å forsøke enda litt hardere. 
Se opp, istedenfor ned i skjermen når jeg går gatelangs. Som en ekstra bonus 
slipper jeg kanskje kink i nakken og fingre ødelagt av scrolling når jeg er 50. 
Hvem vet, kanskje vi rett og slett innser at det var bedre før, slik den eldre 
generasjonen så hyppig liker å minne oss om? Eller så suser vi kanskje rundt 
på en multidigital segway om noen år – med teknologiske briller, slik at vi ikke 
trenger å løfte en finger for å finne ut hva kompisen spiste til frokost.

Vi blir dummere, sover dårligere, blir mer gretne og kan få 
sosiale problemer, alt på grunn av denne lille saken som har 

vip-plass i lomma til enhver tid. Hva gjør sosiale medier 
egentlig med oss og vår hverdag? 

 I Oslo kan man støte på mange underlige typer og mange 
underlige samtaler. Lytter du godt nok etter, kan du til og med 

høre historier du aldri ville tenkt var mulig. Vi tok linja fra 
Mortensrud og ble overbevist om at det å holde ørene parate 

var det smarteste vi hadde gjort den dagen. Kanskje til og med 
uka. Samtalene er fremstilt presis som de ble sagt. 

illustrasjon Emilie Johanna Teige Skrattegård  og Julie Irvung

 T-bane-trollene

For å lytte til hørespillet om t-bane-trollene på linje 3, går du inn på:  
samfunnsvitern.com/horespill 
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Kaja Gunnufsen har blitt kjent for sine melankolske tekster om utfordringene 
ved å leve opp til egne og andres forventinger, og stadig komme til kort. Hun ble 
tildelt prisen for årets kvinnelige forbilde under by:Larm festivalen i år, og har 
blitt omtalt som en stemme for vår generasjon. Hvor svulstig det enn kan høres ut 
makter Gunnufsen å skildre den grumsete baksiden vår generasjon helst vil holde 
for oss selv. Det er nettopp derfor hun er en stemme vi har behov for å lytte til. 

gener asjon prestasjon. Marit Øimoen har en kommentar i Dagsavisen 
17. September der hun skriver om «Generasjon Prestasjon». Hun beskriver en 
generasjon av unge mennesker som stadig føler seg utilstrekkelige fordi de er gitt 
så mange muligheter, og er redd for å ikke være best på alle områder. Om de ikke 
er best, føler de at det er deres egen skyld for å ikke ha jobbet hardt nok. Hun 
karakteriserer Generasjon Prestasjon som lydige og deppa, og viser til at jenter 
som henter ut antidepressivaresepter har økt med 53 prosent de siste syv årene.

Kaja Gunnufsen er selv en del av den generasjonen Øimoen beskriver. 
Mens de fleste unge jenter strever etter å fremstå som mest mulig vellykket, 
lykkes Gunnufsen i å sette ord på den utilstrekkeligheten de fleste av oss opp -
lever, men skammer oss over. Dette er særlig tydelig ved bruken av sosiale 
medier, der unge jenter er i flertall på arenaer som Instagram og blogger. Det 
er viktig å påpeke at det eksisterer en viss motbevegelse på disse områdene 
kjenne tegnet av bilder som ønsker å vise frem noe som er mer «ekte», der det 
fremste eksempelet er hashtaggen #nomakeup. Forskjellen ligger i at den 
typen bilder blir brukt for å vise at man er trygg nok på seg selv til å la andre 
se feilene sine, og det blir en ny måte å søke bekreftelse på at man er god nok. 
Tekstene til Kaja Gunnufsen viser en langt råere side av den usikkerheten 
mange av oss sliter med, dette kan illustreres med strofen «Jeg er ikke pen/ 
Men det er det indre som teller/ Hva gjør man når man ikke har det heller?»

den stygge sannheten. De situasjonen Gunnufsen beskriver er som oftest 
svært lite sjarmerende og omhandler adferd og følelser som de fleste opplever, 
men de færreste vil innrømme. I sangen «Au» synger hun «Vi drar på byen/ Jeg 
drar alene hjem/ Og den følelsen/ Hashtagg den følelsen». Det å ikke være etter-
traktet er kanskje noe av det vi skammer oss mest over ettersom det bryter med 
det bildet vi ønsker å konstruere av oss selv. Kaja Gunnufsen slår et slag for alle 
oss som har gått alene hjem fra byen og kjent på melankolien over å være alene 
når vi aller helst vil ha noen, men er redd for å si det høyt. 

På samme måte har de fleste av oss har gjort oss skyldig i å stalke noen vi 
interesserer oss for ved hjelp av sosiale medier. Likevel det ikke noe vi snakker 
om ettersom det gir inntrykk av at vi er usikre og dømmende i møte med andre. 
Gunnufsen legger ingen fingre i mellom, og har beskrevet dette med tekstlinjen: 
«Jeg ser på Instagram at du er på trening/ Det er slik informasjon som gir livet 
mening». Hun evner å harselere med hvor viktig slik triviell informasjon kan 
oppleves, og viser på den måten frem en usikkerhet som får blomstre på sosiale 

medier. Gunnufsen benytter seg av referanser som er gjeldene for vår tid og 
skildrer den avgjørende betydningen av sosiale medier i våre hverdagsliv, der-
for vil tekstene hennes bli stående som representativ for unge menneskers måte 
å interagere på i 2014. 

Vår generasjon kjennetegnes til en viss grad av usikre jenter som føler seg 
kjipe, men som tar en selfie likevel for å søke bekreftelse fra andre. Gunnufsen 
er fryktløs i sine beskrivelser, og det er frigjørende med en jente som tør å sette 
ord på det som ikke er så fint ved å bruke seg selv og egne erfaringer, ettersom 
normen er å projisere et bilde av oss selv som vakrere og mer vellykkede enn 
det vi føler oss.

personlig privatliv.  Til tross for at hun har fått mye ros for sin åpenhet, 
er det også noen ulemper ved å presentere den typen erfaringer i sangform. For 
lytterne kan skillet mellom privatpersonen Kaja Gunnufsen og karakteren hun 
fremstiller i førsteperson i tekstene sine være uklart, og hun har blitt beskyldt 
for blottstille sitt eget liv og de som er nær henne. Med et større publikum har 
hun sett seg nødt til å reflektere mer rundt hvordan sangene kan tolkes, og ikke 
minst at det ikke er alt som må deles. 
– Det er først nå jeg har forstått at det er en forskjell på personlig og privat. Det 
betyr at man kan være personlig og la det være en grad av gjenkjennelse i det man 
gjør, men det private er ens eget. Jeg ser verdien i å skjerme det litt, forteller hun. 

Likevel er det viktig for henne å beholde noe av den skamløsheten som har 
blitt et kjennetegn for tekstene hennes. 
– Jeg kan liksom ikke begynne å sensurere meg nå, sier hun med et skjevt smil. 

Det at Gunnufsen har fått seg kjæreste har også endret på premissene for 
materialet hennes, som tidligere har vært kjennetegnet av dystre situasjons-
beskrivelser av singellivet. 
– Når jeg synger «du» i sangene mine er det en kunstnerisk frihet. Problemet er 
når jeg synger om kjærlighet nå vil folk tro det er ham, forklarer hun. 

lyrisk diktning. Sangene til Gunnufsen kan best karakteriseres som littera-
tur i sangform, og det gjør også at de historiene hun forteller må kunne separe-
res fra henne som privatperson til tross for at hun velger å bruke av sine egne 
erfaringer. Etter min mening er ikke tekstene hennes utleverende, men oppnår 
snarere å male bilder av situasjoner og følelser vi alle kan kjenne oss igjen i ved 
å være personlig. Bruken av førsteperson gjør at hun har en direkte dialog med 
sine lyttere, og for å nå frem med sitt budskap er det nødvendig. 

Gunnufsen har blitt kritisert for at tekstene hadde passet bedre i diktform 
enn som sanger, men ved velge nettopp musikk som sitt medium gjør hun mate-
rialet sitt tilgjengelig for dem hun ønsker å nå ut til. Det at hun våger å stille seg 
selv til hogg ved forkynne om sine egne utilstrekkeligheter kan man ikke annet 
enn respektere. Derfor er hennes stemme verdt å lytte til. 
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tekst Linn Marie Ulvestad
foto Cassandra Opsvik Ferreira 

Musikken til Kaja Gunnufsen er en viktig 
motvekt for en generasjon av unge menneter 

som frykter å miuykkes mer enn noe annet. Den 
brutale ærligheten blir ikke alltid like godt tay i 

mot, og hun har forwåy at det er en fortjell på å 
være privat og personlig. 

Kaja Gunnufsen slår et slag for alle oss som har 
gått alene hjem fra byen og kjent på melanko-
lien over å være alene når vi aller helst vil ha 

noen, men er redd for å si det høyt.
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Livets sidevark

tekst og foto May-linn Westlien Nyborg

Det er en helt vanlig onsdag i august. Jeg startet nettopp på en bachelorgrad. 
Jeg har høye forventninger til både studiet og meg selv. I dag spiser jeg lunsj 
på Fredrikkes plass. Jeg kjøper meg en salat og setter meg i en sofakrok. Alene. 
Rundt meg er det stappet med mennesker. Mennesker som alle er forskjellige. 
Likevel tar jeg meg selv i å se på dem som en gruppe. En gruppe med et mål. Et 
mål om en fremtid. Alle har banet seg en vei her i verden, og ved hjelp av livets 
tilfeldigheter, endte alle opp her. Akkurat her, akkurat nå, på denne student-
kafeen. Alt er rimelig tilfeldig her i livet. Likevel har vi det privilegiet at vi kan 
ta egne valg. Alle disse menneskene har tatt et valg om å studere på denne skolen. 
Alle i søken etter et lykkelig liv med utdanning og karriere. 

Etter å ha tenkt lenge på disse menneskene, driver tankene innover. Innover 
i mitt eget hode. Mine valg har ført meg hit i dag. Har jeg valgt riktig? Er dette 
den stien jeg er ment til å gå? Eller finnes det en sidesti et sted, som kanskje er 
bedre? Alt er veldig usikkert, og jeg tror kun fåtallet vet med sikkerhet at de 
har valgt riktig. Jeg er skikkelig misunnelig på de menneskene som har vokst opp 
og vært 100 prosent sikre på at legeyrket er den riktige veien. Vi andre må bare 
fortsette å gå. Løpe. Løpe helt til vi finner det vi leter etter. Vi må hoppe, krabbe 
og åle oss gjennom alle hindrene stien måtte utfordre oss med. All motgang kan 
virke vanskelig i starten, men det blir alltid lettere. Det sa i alle fall mamma. Når 
stien til slutt når sin ende på toppen av fjellet; kast deg henrykt utfor stupet, og 
stol på at valgene dine tar deg imot. 

Når jeg tenker meg om er det ikke alltid jeg har et klart bilde av hvor jeg vil. Noen 
ganger går jeg i blinde. Det er her blåmerkene kommer inn. Jeg bare går. Uten 
å tenke, uten å vite. Kanskje blir destinasjonen til mens jeg går? Kanskje, hvis 
jeg bare «pusher» på, så baner det seg en ny vei for hvert skritt? Kanskje jeg 
ikke trenger å kartlegge hele stien fra første steg? Kanskje jeg får nye veivalg 
for hvert nye skritt jeg tar? Kanskje jeg ikke trenger en destinasjon i det hele 
tatt? Kanskje alt bare handler om å vokse. Om å tilbakelegge så mye sti som 
mulig. Om å prøve og feile. Om å se det positive i det negative. Om å nyte 
utsikten fra der jeg går. 

Dersom du føler du ikke har lest nok livsfilosofi hittil, så har jeg enda noen 
spørsmål på lur. Et av de er: Hvor mye påvirker vi våre egne liv? Valgene vi tar 
er mange. Noen valg er selvfølgelig lettere å ta, mens andre har en mer utfor-
drende sti. Et eksempel er mitt lunsjvalg i dag. Salaten var lett å velge. Det 
faktum at jeg velger denne salaten akkurat her på Universitetet i Oslo derimot, 
er et valg det ligger mer tanke bak. Jeg tror vi kan ta akkurat de stiene vi vil. Så 
lenge vi sikter oss inn og går med bestemte skritt. Så lenge vi har et vagt bilde 
av hvor vi vil. Dersom du skulle være en av de som går feil, er det ikke verre enn 
at du kan snu, og gå tilbake. Når du har kommet tilbake til start, tar du et nytt 
valg. Igjen marsjerer du på den nye stien med stormskritt. Hev hodet, og gå på 
denne stien som om den var ditt første valg. Ikke la dine feilsteg tynge deg. 
Husk derimot å se tilbake en gang i blant, og minn deg selv på hva du har lært. 

Livet er en underlig greie. Du aner ikke hva som venter deg. Du 
har knapt klart å fordøye det som neyopp har tjedd, før wien 
går videre. Hold deg faw, du blir kawet i alle mulige retninger. 

Blåmerker er en selvfølge. 

Bautaen på randen

Tronsmo har holdt lokalene på Tullinløkka siden 1973, da en blanding av folk fra 
Gateavisa og anarkistmiljøet, og folk fra den politiske venstresiden gikk sammen 
og åpnet bokhandelen.
– Visjonen var å redde verden. I dag er visjonen simpelten å drive en så bra bok-
handel som mulig.

Poet Terje Thorsen har jobbet i bokhandelen siden 1994, og på grunn av sin 
lidenskap til god litteratur, sin kunnskap om tegneserier, sin tillit til ukjente 
forfattere og sin entusiasme ovenfor kunder, er han i dag blitt et ikon for butikken 
med sine 19 år på baken. For han er det viktig at alle slipper til, og å kunne tilby 
et mangfoldig utvalg. 
– Jeg er jo overbevist om at det ikke er noe bra for oss som lesere å hele tida bli 
utsatt for de samme bøkene. Valgmuligheten innskrenkes, derfor prøver vi å vise 
folk ting som vi syns er bra da, som kanskje ikke når igjennom i støyen. Målet 
er ikke å tjene penger, men å gjøre Norge smartere.

I et bybilde som i større og større grad kommersialiseres, har bautaen 
Tronsmo i mange år vært et viktig alternativ til kjedebutikkene, der markeds-
makten avgjør hva som skal i salg. Butikken er kjent som en uavhengig bok-
handel med god bredde innen litteratur om samfunn, politikk, kunst, kultur og 
musikk, og med et mekka av en kjeller for tegneserier.
– Vi syns jo det er synd, at ensrettingen blir så total. Vi går jo ikke rundt og tenker 
at vi er et alternativ til de, men de facto blir vi jo det fordi vi har så mye av det de 
ikke tar inn. Vi mener jo at den type utvalg som vi har, egentlig er det gamle, nor-
ske bokhandel-idealet, hvor du dekker en viss bredde, og ikke bare tenker i flokk.

De senere årene har Tronsmo mottatt en rekke priser, som Oktoberprisen, 

Bokhandler-prisen, og senest, Oslo bys Kulturpris for 2013. De er anerkjent og 
verdsatt på mange arenaer, men likevel rivningstruet av kommunen. 
– Det vil jo være ultraironisk da, om staten nå blir årsaken til at vi må stenge.

For markedsannheten er slik i dag, at hvis lokalet der Tronsmo ligger rives, 
har ikke butikken lenger råd til å drive som før.
– Hvis alt skal handle om profitt, så kan man egentlig bare gjøre noe annet. Men 
vi syns det er leit,  og håper kommunen kanskje skal huske alt det fine de sa til 
oss på lunsjen med Fabian.

Foreløpig har det ikke vært noen offisiell høring, og det er ikke vedtatt at 
bygget skal rives. Men det er en trist tanke, hvis butikken som i alle disse år 
har gitt byens litteratur- og tegneserieelskere et sted å komme for nye impulser, 
som har vært et springbrett for mange norske tegnere og forfattere, nå skal 
fjernes fra bybildet. 
– Tegneserieavdelingen for eksempel, er så mye mer enn bare det. Det har liksom 
vært et møtested for tegnere og skribenter. Og så gjør vi jo jævlig mye moro her. 
Vi har hundrevis av arrangementer hvert år, og driver en litt sånn old school-
formidling. Og det er jo gjevt da, når du har et vellykka arrangement. Som på 
lanseringen av Pushwagners «Soft City» i bakgården med gudene veit, tusen 
gjester omtrent, som spiste knekkebrød med sild og hørte på jazz og kunne 
bare nyte Pushwagner i fri flyt, det var veldig kult. Å se et så bra verk finne et 
publikum og få oppmerksomhet, da er jobben verdt å gjøre. Det kan være ti 
personer eller det kan være sånn som på Neil Gaimans første besøk, når køa gikk 
nesten ned til Bristol, hvor jenter dåna fordi Gaiman var så kjekk. Eller når voksne 
menn gråter fordi dem får en Donald-tegning av Don Rosa. Det er fint.

Midt på Tullinløkka henger et rødt skilt med bokstaver i gull. Et kulturmerke, 
som på avstand kan se ut som en tobakksbutikk, men her selges ikke sigaretter. 
Her, i hjertet av Oslo, ligger pulsen i byens uavhengige litteraturutsalg. Eller 

mer korrekt: her ligger byens uavhengige litteraturutsalg. Inntil videre.

tekst og foto Tina Carina Laurendz
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 Det er en eksepsjonelt varm dag til at den bennner seg midt i september. Alle 
hjerter gleder seg, alle hjerner gleder seg, alle lunger gleder seg, alle gleder seg 
over denne eksepsjonelt varme dagen. Himmelen er plawret høyt over bygnin-
ger hvor solen reflekteres i tusenvis av lukkede vinduer. En legger merke til 
uikt, for et wed som deye gir vinduer mer betydning enn ellers. Det bennner 
seg oge menneter bak vinduer, selvfølgelig, men her trigges en higen eyer å vite.

Dette er et sted der en ikke kan la vær å tenke stort, for rundt hvert hjørne 
ligger forbauselsen over menneskets pragmatikk. Det er så underlig hvordan 
selv det største i livet blir nødt til å ha praktiske løsninger, tenker man, for 
lukten av gress som slås på kirkegården ved siden av siger inn i nesen og gjør at 
man vender blikket mot gravsteinene. Det brunlige høstlandskapet farges i lys 
vårgrønn, selv om alt i virkeligheten forblir blast. Men, på tross av all verdens 
pragmatikk, banner alle ned i allværsjakkene over å betale for parkering. Det 
skulle da vært en menneskerett å stå her, for-pokker-da, og det skulle forøvrig 
kanskje det. 

På et område som dette går man gangveien, ikke gjennom gresset, mot inn-
gangen. Selv om det ville vært kortere å gå rett frem, og selv om den duften som 
nå nesten er borte bak hjørnet gir gresset nærmest forlokkende egenskaper. 

Hannes øyevipper er så vidt dekket med et lett sveip av mascara. Det ser 
nesten ut til at hun bare holder seg sabla godt for å være pensjonist. Man kan 
først se det, at det altså ikke er tilfellet, eller joda, for så vidt, når hun beveger 
hodet til siden. Da viser motlyset frem at en liten del av de ytterste øyevippene 
først blir mørke midt på. Men det ville nok ikke Hanne likt å få bemerket, og 
jeg ville ikke likt å bemerke det heller, for Hanne er så ålreit. 

 En kafe med 

Even Stokkereit
tekst og foto Nathalie Bergh

I det jeg ankommer Trygve, og speider innover i lokalet, oppdager jeg at Espen 
Stokkereit har kommet meg i forkjøpet. Med sine par-og-tjue år ser stipendia-
ten ut som en hvilken som helst annen student. Det eneste som avslører ham er 
fraværet av en tung sekk og ytterjakke over armen. Det er også det eneste som 
kan vitne om at han har et kontor i de øvre etasjer. Mellom forskningsarbeid og 
undervisning i matematikk, tar han seg gjerne tid til en kaffepause og en uformell 
prat med en lettere forvirret samfunnsøkonomistudent. 

hva liker du best: pizza eller taco? – Taco.

Ryktet sier nemlig at du har en karriere med pizzaservering bak deg. har det 
git t deg noen erfaringer du k an bruke i jobben som stipen-
diat på blindern? – For å være ærlig så blir svaret på det nei. Det jeg har 
lært er at jeg i hvert fall ikke skal jobbe innenfor servicenæringen. Det er ikke 
mitt kall i livet. Jeg var nok ikke en veldig flink servitør. 

hvor kul vil du påstå at det å være ung foreleser gjør deg? 
Espen ler litt før han svarer: Jeg har faktisk aldri tenkt på det på den måten, men 
ja, jeg vil jo si at det er kult å være en ung foreleser. Det jeg syns er bra med å 
være ung er at det er enklere å relatere seg til studentene, man husker bedre 
hva som er vanskelig. Da jeg skulle ta eksamensrunde en gang trodde de 
pensjonistene som satt eksamensvakt at jeg også skulle ta eksamen. Det var litt 
morsomt. 

ja, for det er jo of te slik at foreleserne er lit t eldre… – Ja, 
empirisk sett er det jo slik. Det er jo flere professorer enn stipendiater, så det  
er relativt sjeldent at det er folk i midten av 20-årene som foreleser, men det er 
jo noen altså. Så jeg er ikke unik i det hele tatt. 

hvordan er det å være foreleser i mat tedelen i matematikk 
1/ mikro 1 – et fag som mange er så redde for? – Det er veldig 
givende. Jeg ser på det som en utfordring å få folk til å bli mindre redde for 
matematikken. Jeg frykter at  det har blitt en del av norsk mentalitet at matema-
tikk er et veldig vanskelig fag, men jeg mener at det ikke er noe vanskeligere 
enn andre ting hvis man bare jobber med det. Og jeg prøver å formidle det når 

jeg underviser. Da gjelder det å ikke være for detaljert, men å prøve å formidle 
det store bildet.

hva gjør du for å motivere studentene? – Jeg syns det er viktig å 
forklare hvorfor det er viktig det vi gjør, fordi de fleste studentene har jo valgt 
å studere samfunnsøkonomi og ikke matematikk. Matematikken er et verktøy 
de må lære seg for å kunne gjøre samfunnsøkonomisk analyse, derfor prøver 
jeg hele tiden å forklare hvorfor det vi gjør er interessant for økonomer. 

hva syns du er det kjipeste med blindern? – Hvis jeg skal si noe så 
er ellevte etasje, der jeg holder til, ganske kjipt. Det er slitt og grått og mørkt 
i gangene. Det kunne gjerne vært litt mer moderne og fresht. Det føles noen 
ganger som å bo i en hule når man er der oppe, det er ingen vinduer i gangene.  

er det ikke vinduer der? – Jo, på kontorene er det det, men ikke i gang-
ene. Så det er veldig dystert der oppe. I tillegg er man på isolerte øyer på sitt 
eget kontor, så det blir ikke naturlig kontakt på tvers av kontorene med mindre 
man går inn for det selv. 

har du noen guilt y pleasures? – Det var et vanskelig spørsmål...  
 
ikke noe teit du ser på tv? – Jeg ser faktisk ikke så mye på tv. Men hvis 
jeg skal si noe så må det være det å komme ned på Trygve å kjøpe kaffe her 
nede, selv om vi har gratis kaffe oppe. Ikke nødvendigvis fordi den er så mye 
bedre her, men fordi det er en god følelse å gå på en café og kjøpe en kaffe 
sammenlignet med å gå til en maskin. Det er kanskje ikke en veldig skamfull 
guilty pleasure, men det gir meg i hvert fall litt hverdagsglede. 

hvilken utdanning på uio vil du si er mest turn-off? – Teologi. 

hvis du skulle sendt utfordringen videre; hvem burde jeg 
intervjue neste gang? – Jeg syns det hadde vært kult hvis du intervjuet 
Nils-Henrik M. von der Fehr, instituttlederen. Ikke på grunn av hans person, 
men fordi jeg tror det hadde vært interessant å ta en uformell prat med han.  

«Eksamensvakten trodde jeg var en wudent»

•	 Espen	Stokkereit
•	 Alder:	26
•	 Hvor:	Trygve
•	 På	menyen:	Ukens	kaffe:	sort
•	 Stilling:	Stipendiat,	økonomisk	

institutt
•	 Forsker	på:	En	modell	der	man	ser	

på valgene til en bedrift som har 
to investeringsvalg: Å kopiere en 
annen bedrift sin teknologi, eller å 
gå i en mer nyskapende retning.

•	 Underviser	i:	Mathematics	3,	Ma-
tematkk 1/Mikro 1 (mattedelen)

tekst Emilie Johanna Teige Skrattegård

– Hva heter du til etternavn? Bare sånn at jeg har det, 
sånn i tilfelle. 
– Kjæder.
– Hvordan staver du det?  
– Ja.
– Åja. Kå-Jådd-Æ-Deh-Eh-Ærr
– Flott. Det er bare sånn man må være litt påpasselig 
med, skjønner du. I journalistisk arbeid.   I tilfelle jeg skal 
bruke det og sånn. 
– Skal du kanskje bruke det, da? Navnet mitt? 
– Hvis du sier noe skikkelig interessant, så. He-he. 
– Åja. 
– Heh.  

Hanne sier at «en skal huske på at man ikke bruker instrumenter som dette 
lenger» for tredje gang på 6 minutter. Det er sikkert fordi hun legger merke til 
at den eneste besøkende på hele huset har en dyp fure midt i pannen og en munn-
vik på venstresiden som fanken ikke vil holde opp med å krype.  
På veggen over noe som ligner en ballong av stearin henger en collage av ansikter 
og brystkasser. De er i sort/hvitt, men den dype kontrasten gjør at det røde og 
lillagusne i byllene lyser gjennom fotopapirets falmede papir. Det ene ansiktet, 
som ikke ligner et ansikt i det hele tatt, har bare tre små hull der øyne og munn 
antageligvis burde være – det er litt vanskelig å se uten å skakke hodet dypt til 
høyre (og munnviken til venstre). 

Søstera til Hanne lå 4 måneder på hospital for en halsbetennelse da hun var 
liten, for før i tiden lå man såpass lenge, vet du. Da sto Hanne på et naust og 
tittet inn vinduet og tenkte hun skulle bli sykepleier en dag. Når man går forbi 
naustet hun pekte på gjennom vinduet tidligere ser man ikke lenger inn i noen 
sykestuer, men kantinen på venstre side er full av mennesker. De spiser omelett 
og drikker saft som om veggene ikke gir kuldegysninger. Muligens er det de 
som har vært her mest som ikke har problemer med slikt. Det er i så fall en trist 
tanke, og da hjelper det ikke at det er en eksepsjonelt varm septemberdag. 

 Der lugambulansen 
lander
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