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Et trøstens ord
i eksamenstidens støy
Tema for #4 2013 er «støy». Ikke støy (nødvendigvis) som
forstyrrende lyd, men støy som i elementer av uro; plagsomme eller sjenerende (eller irriterende) innslag i hverdagen, samfunnet – ja, livet generelt. De fleste av oss er i
desember dypt begravet i en slags eksamenspsykose som
relegerer alle andre aspekter av livet til støy. Ingenting betyr noe – med mindre det er relevant for den fremtidige
karakteren. Man kjemper seg panisk gjennom endeløse
kapitler av et pensum som – skippertaksmennesker er
her trukket frem – er totalt fremmed og uoverkommelig. I
desember forvandles den jevne SV-student til en sjuskete,
usosial og sliten versjon av seg selv. Man ser mer til lesesalen enn man gjør hjemmet (hvor klesvask, husvask og alle
andre praktiske gjøremål bygger seg opp til alarmerende
høyder).
I øyeblikk hvor panikken tar helt overhånd, hvor pulsen synes å tro at du er midt i et maraton du ikke har trent
til, og hvor angsten knyter magen sammen – pust. Pust,
drikk litt mindre kaffe og ta en luftetur. Legg vekk bøkene i
fem minutter, og husk på at du har et liv utenfor eksamen.
Misforstå meg rett – eksamen er stort sett det viktigste vi
gjør. Det er tross alt kulminasjonen av et helt semesters
arbeid. Likevel, det er ikke verdens undergang om du tar
en liten pause.
Når du først skal ta deg en liten pause, og om du har
mistet troen på verden helt – ta deg en tur innom Upworthy.no. Der kan selv den mest misantropiske finne igjen
troen på menneskeheten. Kanskje kan endorfinene fra
noen gode gjerninger få deg tilbake på sporet. Kanskje
blir du inspirert av evnene, mulighetene og engasjementet til andre. Eller kanskje er du som undertegnede, og
ender opp på grinern etter fem minutter. Nervesystemet
er muligens litt i skjøreste laget for emosjonelle filmer i
eksamensperioden… Noen ganger hjelper det også da.
På den andre siden – kanskje er dette bare støy for deg.
Kanskje har du ikke tid, krefter eller rom for nye forslag.
Eller, enda mer sannsynlig – kanskje leser du ikke dette
før i januar. I så fall, gratulerer med vel overstått. Det gikk
sikkert bedre enn du trodde to dager før.
Uansett – lykke til med eksamen, alle sammen! På
tross av stresset, på tross av uroen, på tross av den manglende nattesøvnen – dette er den beste delen av livet.
Ikke glem hvor privilegerte vi er, på tross av at vi ikke fikk
11 måneder studiestøtte (igjen) og på tross av at vi har en
regjering som er stolte av at 450 kr ekstra i måneden er
den største økningen i studiestøtte på ti år. La ikke eksamensstøy og politisk rot kamuflere den fantastiske realitet
at vi får studere. Hva vi vil. Hvor vi vil. Vi er heldige som
kan utvide våre horisonter, selv om studiene føles tunge
nå. Så får du heller inngå samme gamle avtale med deg
selv for neste semester: da skal du lese jevnt og trutt.
Hurra for eksamenstiden!

Tonje Jelstad Sandanger,
Ansvarlig redaktør

Ris? Ros? Innspill? Bidra? Vi vil gjerne høre fra deg,
og du kan nå oss på redaksjonen@samfunnsvitern.com
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Fred i verden
I etterkrigstiden kom den opplevde støyplagen fra industri og etter hvert fra bil- og
flytrafikk. De som har studert klager til politiet om støy har sett en endring i retning
til at det er naboens musikk og bråk som utgjør problemet.
Terje Rasmussen

Det kan være fest å være oppe halve natten, men
ikke fordi naboen er den som har festen. Men
støy er overalt rundt oss; ofte er den så kortvarig, slik som bilalarmer, at klaging er overflødig.
Bygging og graving er noe av prisen vi betaler for
at byen skal fortettes og bilen skal komme frem.
Støy er en side av livet for den som ikke velger å
legge byen bak seg for å finne fred.
Informasjon er ikke komplementær til støy,
slik den klassiske informasjonsteorien sier. Når
den tause majoritet er blitt konstant snakkende, stiger det alminnelige informasjonsnivået
til støy der mennesker stues sammen. For dem
som fremdeles liker å lese på bussen er det alltid
spennende hva slags telefonvaner medpassasjerene har.
Telefonen har hatt sin selvfølgelige plass i det
offentlige rom i mange tiår. Landets og telemonopolets karakteristiske telefonkiosker kunngjorde
på høytidelig vis den fantastiske muligheten som
her forelå for borgerne: sosial kontakt uavhengig
av avstand. Med sin monumentale soliditet signaliserte de at de var kommet for å bli, akkurat
der, som landemerker og møtesteder. Forsøk på å
åpne kioskdøren kunne gjøre hvem som helst ydmyk. Men viktigere: De markerte en klar grense
mellom tjenestens offentlige, og samtalens private karakter. Telefonkiosken var en av det moderne Norges mest anerkjente symboler på det
offentlige ved at den markerte skillet mellom det
private og det offentlige. Fremdeles står det en på
John Collets plass. Nyt synet! I dag står ellers selv
plastikkskall med korttelefoner for noe «analogt»
og passé.

«Støy er en side av livet for den
som ikke velger å legge byen bak
seg for å finne fred»
Å overhøre andres halverte samtaler er litt
som å lese andres brev. Men i motsetning til med
brevet er indiskresjonen gjerne ikke til å unngå.
Den diskresjon man utviser overfor andres korrespondanse overskrides glatt av mediets natur.
Hørselen er på langt nær så styrbar som blikket.
Talen omringer oss, det kreves ingen handling eller anstrengelse. Intimiteten flyttes ut der andre
er og gjør dem til ufrivillige voyeurs. Telefonisten
innstiller seg på hva sosiologen Erving Goffman
kalte ‘civil inattention’. I en slik mental tilstand
viser det seg at man uten nykker kan fylle en jernbanevogn med sine private pludrerier og gjøre
andre reisende til ufrivillige statister for egen intimitet. Hvis ubehaget glir over i irritasjon og jeg
henstiller til telefonisten om å fortsette samtalen
et annet sted eller iallfall dempe stemmen, er det
ikke samtalen som invaderer offentlig rom, men
jeg som bryter inn i en privat samtale.
Indiskresjon er å ignorere konvensjonelle
grenser, slik eksempelvis Jens Bjørneboe engang gjorde i sin høyst indiskrete bok Uten en

Privat: Å overhøre andres halverte samtaler er litt som å lese andres brev.
Foto: Genista/Flickr Creative Commons

tråd. Trådløs er også mobiltelefonens indiskresjon. Den både tydeliggjør og undergraver grensen mellom det private og det offentlige. Derfor
er mobiltelefonen det en annen sosiolog Geoff
Cooper, kaller indiskré medieteknologi. Den
forstyrrer og overskrider grenser mellom samfunnsområder, mellom det nære og det fjerne,
og mellom arbeid og fritid. Man kan forstå dette
som en form for symbolsk imperialisme, ikke fra
marked eller stat, men fra den private kommunikasjonen. Mobiltelefonbruken kan leses som indiskresjon i lys av at regler som opprettholdt sosial distanse forvitrer. Paradoksalt nok har stadig
mer kommunikasjon over geografiske avstander
bygget ned roller og forventninger som opprettholdt sosiale distanser. Den sosiale og kulturelle
kompetanse er demokratisert og dermed mindre
formell. Med sosiologer som Richard Sennett
medfører det nedbygging av regler og koder som
opprettholdt et skille mellom privat og offentlig
liv som basis for demokrati og kulturliv.
Det vesentlige med mobiltelefonen er ikke
det mobile, men det individuelle. Mobiltelefonen er mer personlig enn husets telefon og opprioriterer kommunikasjon i forhold til annen
personlig kontakt. Den rene samtalen presser
ut kroppslige, geografiske, materielle elementer
som ikke kan utnyttes av språket. Den beskyttelse som lå i sosiale konvensjoner knyttet til stedet
mister mye av sin autoritet. Dette er frihetens og
mobilitetens pris.
I sitt essay om storbyens åndsliv fra 1903 skriver
sosiologen Georg Simmel at noe av det karakteristiske for storbyen er at så mye mer må avtales,
og det på minuttet. Livet er blitt så mangesidig og
komplisert, det leves av så mange grupper med
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forskjellige interesser at om ikke det hele skal
ende i kaos, må selv det minste samordnes. Om
alle klokker i Berlin med ett skulle gå feil, skriver Simmel, ville byens samferdsel og handelsliv
straks bryte sammen. Storbyen er et gigantisk logistisk sammensurium der uforutsette forsinkelser ikke kan tolereres.
Simmel uttrykker den klassiske forståelse av
tid som en fastlagt, kollektiv ramme. Tiden måtte
være kollektiv fordi dens viktigste funksjon var
å bidra til koordineringen av arbeid og handel.
I dag ser vi på tid som en individuell ressurs for
fleksibilitet, der tidspunkter (møter, avtaler) kan
forskyves i tid. Tidens standardisering er avløst av
ytterligere individualisering og enda mer avanserte kommunikasjonsmidler enn uret, som gjør
tiden til redskap for et slags kommunikativt polygami; vi kan være nærværende i flere ulike sosiale
sammenhenger (nesten) samtidig.
Simmels forståelse av storbyen som samlet
kompleksitet underlagt tidens orden, er passert
av individualisert hyperkompleksitet, der avtaler (og avtaler om avtaler) revideres uavbrutt.
Kommunikasjonsteknologiene desentraliserer
styring om både arbeidsliv og privatliv, samtidig
som styringen blir mer intens og detaljert. Som et
komplekst kommunikasjonssystem, blir storbyen enda mer kompleks og uforutsigelig. Samordning foregår tettere opp til selve aktiviteten som
planlegges, og private avtaler blir mer impulsive.
Private samtaler som altså ikke er bare private.
Byen er et sted av mange fremmede, og derfor
et sted der fremmede møtes, tilfeldig og uavbrutt.
Individer omdannes til små, midlertidige kollektiver, som grupper på trikken og i butikken. Dette
er møter man ikke har bedt om, selv om man
ikke nødvendigvis har noe i mot dem. En viktig
side av det å leve i storbyen innebærer å mestre
slike kortvarige kroppslige konsentrasjoner. Man
kommer ingenstedsfra, samles i gruppe, og haster hvert til sitt. Det er en situasjon der biografiene ikke teller, der ingen har fremtid eller fortid,
der man må omgås som fremmede. Men vel og
merke som fremmede mennesker. Den sosialitet
og moral som vibrerer i slike situasjoner kan ikke
være personlig, men de er likevel dypt menneskelige. Det er opplagt at man må ta hensyn, men når
teknologien ikke er lagt opp til det, blir det verre.
Sosiologen Anthony Giddens og samfunnsgeografer påpekte på 1990-tallet forskningens
tendens til å overse tidens betydning i alt fra personlige relasjoner til lokalisering av næringsvirksomhet. Det er ikke mange år siden kommunikasjonsteknologier bare ble trukket inn i studier av
politiske og økonomiske endringer, mens hverdagslivet ble betraktet som ensbetydende med
stedets direkte samtaler. Telefonen var for triviell
og sammenvevet med hverdagslivet til å gjøre
inntrykk. Mobile medier gjorde at man ikke kunne unngå å trekke inn slike dimensjoner også for

«Når den tause majoritet
er blitt konstant snakkende,
stiger det alminnelige informasjonsnivået til støy der mennesker stues sammen»

(Artikkelen er et redigert
utdrag fra boken Nettverksformelen – hvordan livet
holdes sammen Unipub/
Akademika 2008)

privatlivet. Hverdagsliv sluttet å være enten nærvær eller fravær, men og begge deler samtidig.
Når man irriterer seg over mobiler som bryter
inn i samtaler og gjøremål bør man huske at kommunikasjon og medier setter sine egne regler for
å kunne fungere best mulig. Dersom mobilkommunikasjon hadde underordnet seg stedets regler helt og holdent, ville den neppe fungert. Det
nærmeste man kommer et byliv uten personlig
støy og samtidig tilgjengelighet er tekstmeldingen. Hurra for den.
3
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The Tea Party: Mafia Style Politics
Draped in a façade of Stars and Stripes, the Tea Party and the U.S.
government which enables them represent the organized crime
family of Washington, D.C.

had moved decisively to curb its debt. That
comment won Ted Yoho Business Insider’s
award for “Stupidest Comment on the Debt
Ceiling.”
Yoho believed that the United States Treasury could pull off a maneuver by
which it prioritizes payments, therefore
paying some obligations here while ignoring others there. According to Nobel Prize
winning economist Paul Krugman in his
New York Times column, “prioritizing interest payments would reinforce the terrible
precedent we set after the 2008 crisis, when
Wall Street was bailed out but distressed
workers and homeowners got little or nothing.” He continues “We would, once again,
be signaling that the financial industry gets
special treatment because it can threaten to
shut down the economy if it doesn’t.”

Matthew Sandler

One of my favorite episodes of The Sopranos
is during the second season when Tony’s
protégé and nephew, Christopher, gets shot
by two of his subordinates, the stumbling,
bumbling, wannabe gangsters Matthew
Bevilaqua and Sean Gismonte. The episode
ends with Tony sitting at Christopher’s hospital bedside quietly muttering to himself,
“how could this happen?” This attempt at a
power play was a huge deal in the fictional
mob world because it displayed utter disregard for proprieties in the apparatus of organized crime, where hubris amongst those
with little to be proud of is bad for business.
I am not sure if it is my New Jersey roots
getting the best of me, but I drew a sharp
parallel between this episode and the shutdown of the United States government at
the beginning of October. The political
theater picked up where the U.S. election
of 2012 left off, with a group of irrational
politicians in the populist minority, better
known as the Tea Party, bypassing procedural norms and power structures causing the
U.S. government to shutdown. As the clock
struck midnight and calendars flipped over
to October 1st, with the shutdown in affect,
people around the world sat at by their TV’s
and computers muttering to themselves,
“how could this happen?”
The Unreasonable Demand. In midAugust, a letter to Speaker of the House
John Boehner, drafted by North Carolina
Congressman Mark Meadows, began circulating around the Congressional office
buildings. Elected in November, Meadows
– a Tea Party zealot – came to Washington
spewing venom for the Affordable Care Act,
better known as ObamaCare. “Since most
of the citizens we represent believe that
ObamaCare should never go into effect,”
the letter read, “we urge you to affirmatively
de-fund the implementation and enforcement of ObamaCare in any relevant appropriations bill brought to the House floor in
the 113th Congress, including any continuing appropriations bill.” After garnering 79
other Tea Party signatories, Meadows and
his band of ideological imbeciles started on
their crusade.
The continuing appropriations bill Meadows was referring to is – in simple terms –
a contract to fund the government. This yearly process requires negotiation between
members of Congress and the Senate, who
upon reaching agreements on appropriations for programs, send the continuing resolution to the President for signature. This
year’s continuing appropriations bill included the funding of the Affordable Care Act
4

Shutdown: With the the U.S. Capitol looming in the background, a sign on the National Mall reminded
visitors that the national parks were closed during the federal shutdown. Photo: Kevin Lamarque / flickr

(ObamaCare). This piece of legislation serves several functions. In addition to requiring private insurance companies to cover
40 million previously uninsured Americans,
it expands Medicaid, a government program
set up to cover low-income adults who cannot afford to purchase health insurance.
The Affordable Care Act was set to go
into affect on October 1st, the same time
as a new continuing appropriations bill
to fund the government. For the Tea Party
caucus to be successful in their endeavor
to defund the ObamaCare, the Democratically controlled Senate and Democratic
President would have to sign off on the continuing appropriations bill. This is the same
Affordable Care Act that President Obama
campaigned on in his latest election victory, and was deemed constitutional by the
United States Supreme Court. The Tea Party
caucus’s plan was not just unreasonable; it
was impossible.

«In an interview with
The Washington Post, Yoho
said that hitting the debt
ceiling would not be that
bad, in fact, it could be
a good thing.»
With the reluctant blessing of Speaker of
the House John Boehner, the Tea Party effectively took the U.S. government hostage,
playing a game of chicken to get President
Obama to swerve out of the way first. With
both the Republican controlled Congress
and Democratic controlled Senate refusing to back down, on October 1st, the U.S.
government was shut down, furloughing
800,000 “non-essential” government employees, while asking nearly 1 million more
to work without pay.

According to the New York Times, these
“non-essential” employees included much
of the Food and Drug Administration,
which suspended routine establishment
inspections and monitoring of imported
foods and drugs. In addition to the FDA, the
Center for Disease Control furloughed 68%
of its employees, while the Environmental
Protection Agency was nearly shuttered
after 94% of their employees were told not
to come to work. It seems some of the only
government employees permitted to go to
work were members of Congress and the
senate. People like Mark Meadows.
The Tea Party Bench has Depth. As the
shutdown raged on, members of Congress
and the Senate were bracing for the next
battle: the debt ceiling. When the United
States runs out of money to pay its debt
obligations, the President has to legally get
approval from Congress to raise the debt
ceiling; the amount of money the United
States can legally borrow to pay its existing
bills. Should Congress balk at raising the
debt ceiling, the U.S. would default on its
debt obligations, leading to global economic calamity. According to a U.S. Treasury
Department report, a default would be,
“unprecedented and has the potential to
be catastrophic: credit markets could freeze, the value of the dollar could plummet,
U.S. interest rates could skyrocket, the negative spillovers could reverberate around the
world, and there might be a financial crisis
and recession that could echo the events of
2008 or worse.”
An ominous forecast? Not if you are
Tea Party punk Ted Yoho from Florida’s 3rd
District. In an interview with The Washington Post, Yoho said that hitting the debt
ceiling would not be that bad, in fact, it could be a good thing. “I think, personally, it
would bring stability to the world markets,”
since they would be assured that the U.S.

Where They Go From Here. Seeing poll
numbers largely blaming the Republicans for the shutdown, and with default
looming, Republicans swerved first, and
conceded defeat to the Democrats. The Affordable Care Act was not defunded, and
the debt ceiling was raised. After a 16 day
shutdown, the furloughed government employees were permitted to go back to work.
It would be foolish to consider this a victory.
According to the rating house Standard &
Poor’s, the government shutdown cost the
U.S. economy $24 billion in lost revenue.
This has been an ugly year for the U.S.
With revelations regarding the use of drones and spying scandals, Americans have
overlooked what could be the real threat
to national security: the Tea Party. According to an article in The New Yorker those
80 politicians who signed onto Meadows’
letter to defund the Affordable Care Act
represent just 12% of the 118 million votes
cast in House elections in November. This
fringe element of Reagan-wannabes robbed the U.S. economy of $24 billion in lost
revenue, while threatening the good faith
and credit of the U.S. This anti-intellectual
group has declared war against reason
and compromise necessary in any political discourse.
The movement’s official website TeaParty.org reads on its home page, “ObamaCare
is a blemish on our sterling heritage.” This
is the same heritage that saw one of the
world’s longest running slave trades, Jim
Crow laws, legal segregation of the races,
most recently torture of detained suspected
terrorists, and the list could go on and on.
The website continues, “The hideous abomination from hell must be eradicated. We
The People must send a clear message to all
future generations that we shall not stand
for socialism of any kind. Obama Socialism
is a political cancer which is terminal to our
beloved nation.”
Harkening back to Tony’s question, I too
wonder, how could this happen? Draped in
a façade of Stars and Stripes, the Tea Party
and the U.S. government which enables
them represent the organized crime family
of Washington, D.C. Extortionists and conartists who try to keep people from accessing health insurance and threatening to
not pay bills create bad precedent. Tony
knew that bad precedent was bad for business. How long until the voters realize the
same?
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Bakvendt: Hvorfor insisterer KrF på å trekke oss
tilbake i tid, og enda viktigere – hvorfor får de lov?
Foto: Åsen Museum og Historielag
/Flickr Creative Commons

partier stilte seg bak avviklingen av den norske statskirken, derfor er det overraskende
at Høyre, FrP og Venstre nå har gitt etter for
denne avtalen med KrF. Siden Norge ikke
lenger er en kristen stat, bør vel heller ikke
et fag i skolen kristeliggjøres? Vi likestiller kristendommen med andre religioner i
samfunnet, men i skolen favoriserer vi den.
Er ikke det å motsi seg selv litt? Tankene går
til Alf Prøysen; “Ja, i bakvendtland – der kan
alt gå an, der er de like tøysete og rare alle
mann”.

Hvorfor en ny kristeliggjøring i norsk skole?
Med et regjeringsskifte følger det med endringer, noen på godt og andre på vondt. Endringen
av RLE- faget til KRLE i skolen er det ikke alle som stiller seg positive til. Nevner vi den høye
andelen kristendom i faget er det enda flere som ser mørkt på det. Prøver regjeringen å blåse
liv i en ny livssynskamp?

Elin Bang Langballe

Hvordan kom vi der at et parti som fikk
fattige 5,6 prosent av stemmene ved stortingsvalget 2013 har fått innført at det nye
KRLE-faget skal inneholde hele 55 prosent
kristendom? Hareide har selv uttalt at KrFvelgere virkelig har fått valuta for pengene.
Det stemmer, og er synd for flertallet av befolkningen som ufrivillig må være med på
deres kristelige politikk. Norge er et multikulturelt samfunn, men det har tydeligvis
flydd rett forbi KrF. Riktignok kan ikke all
skyld kan legges på KrF, her må også Høyre,
FrP og Venstre nevnes som har godtatt dette. Var de egentlig bevisst i det øyeblikket?
Det er nå lite innvendinger mot faget, men
hvis KRLE blir innført kan det fort bli pro-

tester fra foreldre og ikke minst fra HumanEtisk forbund. Mye av arbeidet de har lagt
ned siden 1998 vil være forgjeves. Domstolene i Geneve og Strasbourg dømte det
gamle KRL-faget for brudd på menneskerettighetene og sa at det var i strid med FNs
konvensjon for sivile og politiske rettigheter. Sitter ikke en slik dom sterkt i minnet
hos politikerne? Tydeligvis er det noen som
har gått på en smell. Vil regjeringen igjen
inn i en ny kamp?
FNs barnekonvensjon sier at undervisningen skal bygge på toleranse og plass for alle,
uavhengig av religion. Vibeke Strand ved
norsk senter for menneskerettigheter ved
UiO uttalte til Aftenposten at hvis det lages
et fag som favoriserer majoriteten, vil dette
bli problematisk. Norge har tross alt et stadig mer sammensatt religiøst samfunn. Det
finnes et mangfold av religioner og livssyn,
derfor vil det være utrolig urettferdig å gi
forrang til én religion. En slik diskriminering bør vi stille spørsmål ved.
KrF forsvarer forskjellsbehandlingen av
religioner i skolen med at det er en opplæ-

ring i vår egen kultur og tradisjon, og mener
at når man har kjennskap til sin egen tradisjon er det enklere å forstå viktigheten av sin
egen. Det kan godt stemme, men alle har da
ikke kristendom som sin egen religion. Det
virker ikke som KrF har fulgt med i timen de
siste tiårene, Norge består ikke lenger bare
av Ola Nordmann. Derfor er det viktig å ha
lik kunnskap om alle religioner og livssyn
slik at vi kan tolerere og forstå hverandre. Å
ha størst fokus på én religion i det nye faget
blir derfor lite hensiktsmessig i forhold til
likhetsprinsippet, hvilket står sterkt i den
norske kulturen.

«Norge er et multikulturelt
samfunn, men det har tydeligvis flydd rett forbi KrF»
I 2012 ble også den norske statskirken avviklet; Norge har ikke lenger kristendom som
sin offisielle statsreligion. Den norske kirke
er altså endret til å være en trosskirke på
lik linje med alle andre religioner. Samtlige

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at en
stor andel av Norges befolkning, og spesielt
i hovedstaden, er medlem av andre tros- og
livssynssamfunn enn Den norske kirke. Selv
om en stor del av befolkningen fortsatt er
medlem av Den norske kirke, har det vært
en nedgang over de siste årene fra 85 prosent i 2006 til 78 prosent i 2011. Å være medlem av kirken trenger nødvendigvis ikke å
si at en er kristen, fordi det har seg slik at
hvis en eller begge foreldrene dine er meldem når du blir født så meldes du automatisk inn. Da er det forståelig at så mange er
medlem. Ikke alle disse bruker tiden sin ved
å praktisere kristendommen på søndager,
da står nok heller sofaen høyere på listen
enn et kirkebsøk.
Derimot er hele 20 prosent av Oslos befolkning medlem av et annet tros- eller livssynsamfunn enn Den norske kirke. Skal alle
disse, og de som egentlig ikke er kristne,
men som uheldigvis ble meldt inn i kirken,
finne seg i at kristendom skal rotfestes som
vår lokale og nasjonale tradisjon når mye
egentlig har forandret seg? Verdier fra samfunnen gjenspeiler ikke lenger verdier i en
enkel religion. Samfunnet endrer seg, og en
skulle tro at oppegående politikere i Krf og
regjeringen hadde fått med seg det.
Hva skjer hvis KRLE- faget blir innført? Vil
det innføres fritaksregler for de som ikke er
kristne? Bør det innføres en variant av reservasjonsrett for de lærere og elever som
ikke ønsker 55 prosent kristendom i faget?
Leger har den rettigheten, hvis det er saker
som strider mot deres syn, særlig ved abort
og kunstig befruktning for lesbiske, har de
lov til å reservere seg. Bør ikke lærere og
elever også få lov til det da? Likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og i dette tilfellet
bør det ikke være noe unntak. For flertallet i
Norge vil det ses på som et tilbakesteg at det
blir en kristeliggjøring faget. Og det kan ses
på som et tap for alle som mener at politikk
og religion skal være atskilt.
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Krav til
dagens
menn
Hvem er den moderne mannen?
Hvilke krav stilles til han, og hvordan kolliderer disse med kravene
som ble stilt til den tradisjonelle
maskuline 50-tallsmannen? Lever
vi i et femininisert samfunn, eller
er det bare provoserende for mennene at kvinnene nærmer seg de
samme rettighetene som menn?
Maskulinitet: Den moderne mannen må bringe flere
egenskaper til bords. Foto: DonkeyHotey/flickr

Agnes Østengen

Denne problematikken ble tatt opp av
Jørgen Lorentzen, forsker ved Senter for
kvinne- og kjønnsforskning ved UiO, i en
samtale med andre interesserte, på Chateau Neuf 17. oktober.
Den amerikanske forfatteren John
Grays bok Menn er fra Mars, kvinner er
fra Venus, ble utgitt for første gang i 1992,
og salgstallene skjøt til værs. Forfatteren
hevder at menn og kvinner er så forskjellige at man skulle tro de kom fra ulike planeter. Bokas popularitet kommer nok av
at menn og kvinner forventer å leve i et
bedre parforhold når de forstår hverandres forskjeller, og dermed kan leve med
dem. Men er disse forskjellene reelle? Er
det ikke forskjell på alle mennesker, på
tvers av kjønn?
Psykologen Cordelia Fine, som er forsker ved Universitet i Melbourne, sier i et
intervju med Aftenposten, 18.10.13, at boka
er full av feil og fordommer mot kjønnene. Bokas konklusjon er at kvinner er følsomme multitaskere, mens menn er gode
i økonomi, forstår verden og betydningen
av konkurranse. Fine understreker at det
ikke finnes noen som helst seriøs hjerneforskning som underbygger disse tingene,
kun funn som viser til små kjønnsforskjeller. Altså er det kanskje viktigere å inkludere alle slags mennesker på lik linje i
samfunnet, i stedet for å dele dem opp i to
kategorier.
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Samfunnets tapere. En side ved maskulinitetens pris er i følge Lorentzen at den tradisjonelle maskuline 50-tallsmannen ikke
samsvarer med dagens mannsideal. På
50-tallet var maskuliniteten hos en mann
preget av tre faktorer: jobb, inntekt og familie. Mannen skulle skaffe seg en jobb som
ga forsørgerevne. Så kunne han skaffe seg
ei «kjerring». Mens kona passet på huset og
barna, skulle mannen bruke mesteparten
av tiden sin på jobben.
I dagens samfunn er det ikke lenger
slik. Flere kvinner vil ha menn de kan snakke med, menn som har et mål med livet
og som er i stand til å reflektere over eget
liv og hva de vil med det. Det tradisjonelle
synet på maskulinitet passer dermed ikke
lenger inn. I dag får langt færre menn barn
fordi kvinnen ikke lenger er avhengig av
han, og at kravene som stilles til menn er
større. Det er faktisk slik at andelen menn
som er barnløse ved fylte 40 har økt fra 17
til 26 prosent på 15 år. Det hjelper ikke lenger å ha penger til å forsørge en kone, hun
klarer seg selv i dag, og mannen må bringe
andre egenskaper til bords. Heldigvis klarer
en stor andel menn å tilpasse seg likestilte
samfunn, men det er dessverre noen som
ikke håndterer dette, som blir stående igjen
som «tapere».
- Oss mot staten. Det finnes en gruppe sinte menn i dag som gir et femininisert samfunn skylden for at menn blir tapere. Mange av disse får frustrasjonen ut gjennom
blogger eller kommentarfelt på nett. En av
dem som står i bresjen her er antifeministen Eivind Berge, som mener han er en del
av et fellesskap av menn som sammen har
en gruppetilhørighet. Som han uttalte til
Morgenbladet, 15.10.11: «Det er oss mot staten, for staten har tatt feministenes parti».
Hva er det som gjør disse mennene så

sinte? Jo, nettopp det at de føler på at kvinnene har blitt mer kresne, og ikke lenger
avhengige av mannen. De følte seg tilfreds
i den tradisjonelle maskuline kjønnsrollen, hvor de hadde makten over kvinnene.
At det ikke lenger holder med en inntekt
som forsørger familien, og at de ikke lenger
kan velge og vrake mellom kvinnene, men
at det nå er kvinnene som i større grad kan
gjøre dette, provoserer. Noen av disse sinte
mennene tror de kan ta sin frustrasjon ut
over kvinnene.
Den andre prisen av maskuliniteten er
det i følge Lorentzen nemlig kvinnene som
må betale. Det finnes en rekke eksempler
på menn som ikke klarer å håndtere sin
egen maskulinitet i det moderne samfunn,
og lar dette gå ut over kvinnene. I mindre
likestilte samfunn ser vi at jenter helt ned
til åtteårsalderen tvinges til ekteskap med
godt voksne menn. I september fikk vi den
forferdelige nyheten om at en åtte år gammel jente fra Jemen døde på bryllupsnatten
sin, da hun hadde sex med 40-åringen hun
ble giftet bort til. Et annet eksempel som
i den siste tiden har blitt satt i søkelyset av
Malala, er at unge jenter som kjemper for
retten til utdanning blir truet og forsøkt
drept av menn i hjemlandet sitt.
Men også i et moderne samfunn som
Norge ser vi tilfeller der kvinner blir utsatt
for vold og voldtekter av menn. Berge viser
også til dette i sitt intervju med Morgenbladet:
– Vi har tapt seksuelle muligheter, og i
tillegg kommer vi i fengsel mye lettere. Vi
har et korrupt voldtektsbegrep der du kan
drikke deg full, angre deg og få noen dømt
for voldtekt. Jeg vil reversere feministreformene vi har hatt de siste 20 årene. Det
er samfunnet som er blitt ekstremt på kort
tid, ikke vi som har litt mer tradisjonelle
verdier.

Menn må finne seg selv. Hvem er den moderne mannen, og hvordan skal dagens
menn tilpasse seg samfunnet vi lever i?
Kanskje vil det beste være å droppe begrepene maskulinitet og feminitet? Om vi så
skal beholde dem, er det i så fall viktig å
gjøre definisjonen av dem så vide som mulig. Alle mennesker faller ikke nødvendigvis innenfor en maskulin eller feminin bås.
Men for å ta tak i disse problemene må vi,
som den feministiske filosofen Simone de
Beauvoir sier, transcendere – utfordre det
gitte. For mange er trygghet viktig, og det
enkleste vil være å forbli i de tradisjonelle
kjønnsrollene, men både menn og kvinner vil få det bedre dersom mannen prøver
å finne seg selv i det moderne samfunnet.
Det er da trist at mennesker som i utgangspunktet skal jobbe for et likestilt samfunn
snevrer inn maskulinitetsbegrepet.
Vår nye barne – og likestillingsminister,
Solveig Horne, har i løpet av de siste årene
uttalt seg om blant annet transseksuelle
og homofili. Hun har kalt transseksuelle
for syke mennesker og uttalt seg kritisk
om at barnehagebarn bør lære om homofili. Disse eksemplene viser til en forrakt
for mennesker som er utenfor «normaliteten». Det grunnleggende spørsmålet er
hvordan man forholder seg til den andre.
Det skjer en økende marginalisering av
menn fordi man er så opptatt av begrepet
maskulinitet. Det er derfor viktig at begrepet maskulinitet griper videst mulig – slik
at alle inkluderes på lik linje. Samtidig er
det viktig at de «maskuline» mennene i
tradisjonell forstand tilpasser seg det moderne samfunnet i den grad at de godtar
at de lever i et mer likestilt samfunn, ikke i
et femininisert samfunn, hvor kvinner velger menn som har noe å by på utenom en
trygg inntekt.
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Støy som element
i musikkens verden
Jimi Hendrix, Lou Reed, My Bloody Valentine, Nirvana,
Bob Hund, Wilco, Holy Fuck, Justice, Sonic Youth. Noise
rock, new wave, post-rock, noise pop, grunge, alternative
rock, post-punk, shoegazer. Feedback, distortion, white
noise, elektrisk støy; Band, sjangere og uttrykk som benyttes for å forsøke å forklare fellesbetegneren støymusikk.

Lars Petlund Breiby

Denne listen er riktignok på ingen måte
fullstendig og uttømmende. Tenk videre
på ordet «støy». Tenk på hva du legger i
ordet. Tenk så på ordet «musikk». Motsetningsfylt, men også meningsfylt. Man har,
naturlig nok, ofte flere fordommer mot støy
enn musikk. Likevel er det viktig å gjøre et
skille i teksten mellom det som er bråkete,
og det som er støymusikk. Selv om mange
musikksjangere og band kan høres bråkete
ut om man ikke hører etter, er ikke det nødvendigvis det samme som støymusikk. Skillet mellom bråk og støy vil følge under, med
en forhåpentligvis oppklarende oversikt, og
denne vil flettes sammen med utviklingen
av støymusikken som sjangerparaply for
lettere å vise sammenhengen i musikkutviklingen.
Fra den niende revolusjon til stjernespekkede bannere. Ikke mange forbinder
60-tallet med støymusikk, dette er heller
ikke meningen. Selv om noe av syrerocken og annen psykedelisk musikk startet
på 60-tallet er det spesielt to sanger, en fra
et hvitt album og en fremført live som skal
nevnes her. Om vi starter med å trekke frem
det selvsagte 60-tallsbandet The Beatles, og
går til et av deres siste album, nemlig The
White Album, finner vi ”Revolution number 9”; en av deres mest omdiskuterte sanger. Denne skiller seg klart fra det vi kjennetegner som deres vanlige lydbilde. Likevel
er denne sangen og dens lydbilde med
som avslutning på et viktig album fra et
viktig band. Beveger vi oss videre fra dette
albumet til Woodstock i 1969 finner vi Jimi
Hendrix på scenen i fremførelse av en ganske så kjent nasjonalsang. Dette var i alle
fall støy i mange, mange sine ører. Det var
faktisk så støyende at det ble en av de mest
omdiskuterte hendelsene fra hele 60-tallet! Likevel er ikke dette den formen for
støymusikk vi ser utvikle seg opp gjennom
tiårene og etter hvert overta egne sjangere.
Om vi tar en snartur innom 1975 og den alternative rockeren Lou Reeds sitt femte sin-

gelalbum (Metal Machine Music) kommer
vi nærmere støyens element i musikken.
Dog muligens uten musikken. Dette er et
dobbelalbum bestående av gitarfeedback
oppnådd gjennom å sette gitaren opp mot
forsterkeren og dermed la lydvibrasjonene
spille gitaren. Deretter forstyrrer gitaren og
forsterkeren hverandre og skaper en umiskjennelig lyd.
Støymusikk i motsetning til bråke(te)
musikk. Med bakgrunn i dette tar vi en
liten pause for å, forhåpentligvis, kunne
oppklare forskjellen mellom bråk og støy
innen musikk. At noe her regnes som bråkete vil ikke bety at det nødvendigvis kan
legges under støymusikk. Med bråk regnes
direkte ulyd, noe som er ubehagelig å høre
på. Dette kunne også vært skrevet om støy.
Hovedforskjellen må heller sies å ligge i
hva som er ment av musikerne. Er ulyden
tilsiktet eller ei? Dette er et viktig skille mellom de to begrepene. Når man beveger seg
inn på hva folk legger i bråkete musikk vil
det som oftest være sjangere med et noe
krevende lydbilde, som mange metall- og
coresjangere, gjerne akkompagnert med
skrikende eller ”growlende” vokallyd. Dette
er likevel ikke støy, selv om det absolutt
kan være bråk. Støymusikk oppstår i stedet
når det er et tilsiktet grep for å forsterke det
musikalske uttrykket, være det framført live
eller i studio. Støy slik det defineres her er
ofte urytmisk og til tider bråkete, men er
tilsiktet støy med gitarfeedback, elektronisk feedback og lignende, ofte usystematiske trommeslag og ellers slåing/hamring
på instrumentene. Denne feedbacken og
støyen sluker hele lydbildet og kan til tider
være svært krevende å høre på, men likevel
blir musikkopplevelsen sterkere. Støyveggen My Bloody Valentine satte opp under
deres konsert på Øyafestivalen i 2008 varte
i rundt et kvarter. Denne veggen tok over
hele lydbildet og var en nærværende og
enerverende altoppslukende opplevelse
som i det den slapp gav en enorm lettelsesfølelse. Samtidig oppnådde man at disharmonien forsterket harmonien.
Støymusikkens gjenoppståing gjennom andre sjangeres død. Selv om Metal
Machine Music er et svært innflytelsesrikt
album fra Lou Reed vil det være urettferdig å nevne hans langefinger mot etablert
musikk uten å nevne hans bidrag til musikk
uttrykt gjennom Velvet Underground. En

Shadowplay: Som skyggen i bildet gir musikken en klarere forståelse av støyens
faktiske vesen. Foto: Jean-Pierre Dalbéra / Flickr Creative Commons

viktig bestanddel av Lou Reeds musikk var
bruken av få akkorder. Dette ga et klart musikals uttrykk og kan også finnes igjen i en
annen viktig musikksjanger fra samme tid:
punken. Punken utviklet seg fra 60-tallsrocken som The Who og Rolling Stones hadde
begynt på, men likevel ikke laget røft nok.
Sex Pistols og Ramones tok over stafettpinnen og ga et røffere musikkbilde. Disse
bandene både er og er ikke hva man mener
med støymusikk, og viser hvorfor det kan
være vanskelig å lage klare skiller. Likevel er
utviklingen av lydbildet som disse bandene
laget essensielt for den støymusikken som
skulle oppstå på 1980-tallet og utvikle seg
framover gjennom 1990- og 2000-tallet. For
å klargjøre hvordan utviklingen fant sted
er det på sin plass å sitere en av de største
innenfor sjangeren: Sonic Youths Thurston
Moore: “Noise has taken the place of punk
rock. People who play noise have no real
aspirations to being part of the mainstream
culture. Punk has been co-opted, and this
subterranean noise music and the avantgarde folk scene have replaced it.”
At punken er død er kanskje den største klisjeen i musikkhistorien, men det
betyr likevel ikke at det er helt usant. Motstand mot det etablerte fungerer så lenge
man ikke etableres. Så fort punken fikk
spilleregler mistet den makt, folk ble ikke
lenger provosert og man måtte finne nye
veier å uttrykke seg på. Thomas Seltzer har
uttrykt at det mest regelridende musikkmiljøet i Norge på 80- og 90-tallet ironisk
nok var punkemiljøet på Blitz i Oslo! Folk
trengte av denne grunn nye impulser og
nye retninger. Mer aggressive sjangere ble
utviklet fra punken i hardcore og grindcore som videre utviklet seg til ekstremer
innen metalsjangeren. Samtidig ble andre
støyretninger som Shoegaze også dannet i

dette kjølvannet - en mer popaktig variant
med støyelementer fra gitarene og en solid
lydvegg. The Pixies og førnevnte My Bloody
Valentine er gode eksempler på sjangeren.
Utover på 90-tallet ble band som Nirvana
og Hole skapere av grungen, men musikken hadde klare trekk fra tidligere uttrykk og må ses på som en forlengelse av
utviklingen. På mange måter kan man si
at grungen var klar over sin musikkarv da
den forente mye av skittenheten fra 70-tallets undergrunnsmusikk fra New York med
punkens frustrerte livsangst fra samme tids
England. Utviklingen gjennom 2000-tallet
til i dag har vært vitne til en eksplosjon av
band med støyelementer i lydbildet. Både
innenfor de ovennevnte sjangrene, samt
innenfor post-punk og elektronika. Band
som No age, Deerhunter, Death From Above 1979, Wilco, Holy Fuck, Justice og Battles er band som aktivt benytter seg av støy.
Samtidig har det blitt en endring i synet på
bråk/støy i dagens musikklandskap.
Normaliseringen av bråk. Band som en
gang ble sett på som bråkete er i dag ansett som svært så uskyldige. Mange mente
Beatles og Hendrix var et forferdelig leven
da de slo gjennom. Ser man på dagens lydbilde er det en helt annen verden. Tidligere
bråkete musikksjangere er i stor grad normalisert gjennom radiolistinger og utvikling av lydbilde. Kvelertak ville trolig ikke
blitt spilt på radio for ti år siden, men er i
dag A-listet på landets største ungdomskanal på radio, P3, og det samme gjelder
Honningbarna. Ved at musikken krever nye
uttrykk for å provosere, glede og interessere
er det mange sjangere som presser seg mot
ytterpunktene. Men det er i disse grensene
at nye sjangere og videre utvikling av musikkens uttrykk oppstår.
7

T

Tema
Støy

Samfunnsviter’n
Nº4 / 2013

Kvifor eg kom heim
til Norge for å studere
– og angrar på det no

Sjølv om saknet etter familie, venner og norsk natur sendte denne nordmannen heim frå USA
etter to år, er det mykje eg gjerne skulle sett annleis ved norske utdanningsinstitusjonar. UiO
og resten av det akademiske Norge manglar mangfold, og gjer at kunnskaps-Norge må sjå
langt etter dei beste hovuda. Korleis kan me betre situasjonen? Køyr debatt!
vårt er flott, det er her familie og venner
flest befinn seg, og me har eit gratis universitetssystem med fleire høgtranka institusjonar. Likevel er det noko som manglar.
For eg har ikkje blitt særleg mykje smartare
dei siste par månadane her på UiO, trass
eit semester på det 69. beste universitetet i
verda – iallfall ifølge Shanghai-rankinga.
Sunniva Marie Hustoft
Styremedlem i Liberal Liste

Etter elleve år i norsk offentleg skule fant
eg ut at nok var nok, og eg faug til USA. Eg
var så heldig at eg blei tilbydt ein plass på
ein av verdens beste vidaregåande skular,
United World College USA. Dette er ein
skule kor ungdomar frå heile verda vert
samla for å studere ilag, utveksle kulturerfaringar og lære mykje nytt om både seg
sjølv og andre. For å vere ærleg så reiste eg
heimanfrå i ein alder av 16 fordi eg var lei
av Norge. Ikkje fordi landet vårt er keisamt
og fullt av konservative bønder – enn om
det er ein god del av dei på Jæren kor eg er
ifrå – men fordi eg sakna eit engasjerande
studiemiljø og fagtradisjonar her heime.
Og så skal det jo seiast at USA er litt kult,
då, med sine store burgere og endå galnare
redneck-bønder.
Men no er eg heime i Norge. Landet
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UiO er på topp 100 på fleire internasjonalt
anerkjende rankingar. I tillegg til å danke
alle andre norske utdanningsinstitusjonar
ut med over 37000 søknader i 2013 er UiO
òg best rangert på dei internasjonale listene
blant sine norske konkurrentar. Shanghairankinga, som kanskje er den best anerkjente av dei, gir UiO 69. plass på verdsbasis i 2013, medan QS-rankinga gir UiO ein
89. plass. Desse listene er basert på smarte
formlar laga av endå smartare folk kor faktorar som Nobelprisvinnarar, siteringar og
journalpubliseringar er sentrale. Og sidan
det har seg slik at UiO per 2013 stadig berre
har seks Nobelvinnarar, medan Columbia
University i New York har 100 trass like stort
elevtal som UiO, siktar vår institusjon seg
enno langt ifrå toppen av desse rankingane,
sjølv innetter i Norden.
Nå skal det jo seiast at mengde Nobelprisvinnarar ikkje åleine kan definere

kor bra eit universitet er. Men eg er skuffa.
Fordi sjølv om UiO skal vere verdsleiande
innan fysikkundervisning, så sit eg her på
SV-fakultetet så forlata som ein sau i høgfjellet når oktober går mot ein bikkjekald
og mørk vinter. Ettersom eg har brukt dei
siste to åra på å bu i utlandet heller enn å
gå på utdanningsmesser i Norge fekk eg
aldri moglegheita til å spørje UiO om kva
dei kunne tilby meg. Eg kunne berre sjå på
rankingane frå Shanghai og QS, leite etter
artiklar frå professorar og spørje rundt. Og
ein ville jo tru at Norge, som verdas rikaste
land, vil ha vel så bra utdanning som den
ein finn på eit middels universitet i England
eller eit topp 200-college i USA?
På ei god veke har eg 10 timar undervisning. Då er ingen førelesningar flytta eller
avlyst, og eg vel å gå på dei seks av timane
som ikkje er obligatoriske. Mi veninne Maria på Smith College, eit delvis anerkjent
college (kanskje på linje med Campus
Kristiania i Norge), har derimot 26 timar
undervisning i veka - kor alt er obligatorisk.
Og det er her hovudproblemet til norske institusjonar som UiO kjem inn: det er for lite
og for dårleg undervisning.
Undervisninga på UiO må ha meir fokus på å utvikle akademikarar, og ikkje

berre vere ein plass kor litt for sjølvhøgtidlege professorar skal kunne snakke høgt og
lenge om ting berre dei kan. Det bryr meg
særs lite kor mange internasjonale samarbeidsorganisasjonar ein professor kan
snakke om når eg må lære meg å bruke
modellar for å vise korleis globalisering
har påverka landet vårt. Dessutan har eg
behov for å vite korleis ein best mogleg kan
samanlikne to politiske system, ikkje kven
professoren skreiv artikkel ilag med i fjor. I
tillegg til å kunne lære om og aktivt bruke
relevante teknikkar, modeller og skular må
me studentar lære korleis me best mogleg
kan formidle dette. Då hjelp det ikkje å skrive ei eller to oppgåver i løpet av semesteret,
og berre måtte levere inn eitt utkast medan
ein kryssar fingra for “godkjent”. Nei, då må
ein fokusere jamleg på akademisk skriving,
munnleg formidling, kjeldekritikk og debattering av dagsaktuelle tema innanfor
emnet.
Den største utingen eg har funne på
UiO går derimot lengre enn den utruleg
mangelfulle og tidsgrensa undervisninga.
I eit akademisk miljø tufta på ny kunnskap
og nye impulsar ser eg med skrekk på dei
av professorane som resirkulerer gammal
kunnskap gjennom pensumbok etter pensumbok skreve av same personen (/-ane)

Samfunnsviter’n
Nº4 / 2013

Ta debatten: Korleis
kan UiO betre undervisningssituasjonen
og konkurrere med
utenlandske universitet
som Oxford?
Foto: Toby Ord/
Wikimedia Commons

kor same tematikk blir tatt opp. Det at fire
av dei fem pensumbøkene til statsvitskapsfaget STV1200 har ein forfattar som har
skrive minst éi anna bok til lista er trist og
unaudsynt. Nyskrivne bøker er trass alt
ikkje til for at professorar skal kunne setje
dei på pensumlista for å sikre litt ekstra
feriepengar til året etter. Dessutan bør
pensumlister vise til eit vidt akademisk bilete kor så mange stemmer som mogleg blir
høyrt. Å berre ha nokre få kvite, mannlege
austlendingar til å fremje sine syn for fleire
tusen studentar kvart semester på landets
leiande utdanningsinstitusjon er både horribelt og uprofesjonelt. Korleis skal då dei
kritiske spørsmåla få rom? Kven skal då
opne for nye initiativ og tankesett?
Er eg for kritisk? Er eg berre for vant med
eit høgt studiepress og analysering av historiekjelder til minste komma? Har eg lært
for mykje av å bu i USA? Svara til desse
spørsmåla er openbart “nei”, men eg er redd
mange vil ta meg til motmæle. For meg er
det ikkje godt nok at me ligg relativt høgt
på internasjonale rankingar. Eg vil kjenne
at den institusjonen eg valte, Universitetet
i Oslo, er meir verdt mi tid og mine evner
enn dei institusjonane eg forlata i utlandet.
Eg vil kunne stole på at eg ikkje får eit slag

i andletet når eg tar fatt på masterstudia
om eit par år, i motsetnad til det mange av
mine venner på MA-nivå har fått oppleve i
overgongen til eit dramatisk meir krevjande
studium. Og eg vil kunne oppleve at det eg
lærer på UiO dei neste åra ikkje berre er viktige om eg ender opp på Norsk Utanrikspolitisk Institutt ein dag.
Ja, me skal utdanne akademikarar. Men
me skal òg utvikle menneske som personar,
leiarar og elevar. Me skal la dei 25% eller så
av masterstudentane få bli professorar om
dei plent vil. Men eg skal iallfall ikkje sitje
i kjellaren på biblioteket om 20 år og leite
etter kommafeil, fordi eg veit at eg ikkje er
laga for det. Eg skal lære viktige reiskap til
jobben min som lærar eller rådgjevar i eit
departement. Martin skal etablere eit stort
internasjonalt nettverk han kan bruke den
dagen han jobbar i FN som finansrådgjevar.
Og Sara skal lære korleis ho revolusjonerar
forskinga på nyimperialisme i Latin-Amerika. Alt dette må Martin, Sara og eg lære oss
på same institusjon, men kanskje gjennom
ulike fag. Likevel er det viktig at alle desse
naudsynte elementa som undervisning,
rådgjeving og forsking blir tatt opp og utvikla i dei fantastiske studentane UiO har i
dag – slik at me kan dytte sjølv den djupaste
av Blinderns kjellarar framover.
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Eg tør påstå at ikkje alt eg presenterer i
dag blir forstått eller eingong er sant. Det er
mykje bra med høgare utdanning i Norge.
Det er gratis – kor fantastisk er ikkje dét?
Dessutan har me somme flotte forskingsmiljø og energiske professorar. Men eg
angrar enno litt på at eg kom heim. For internasjonal økonomi er ikkje like spanande
når du ikkje får diskutere det i undervisningstimane ettersom det er altfor mange
studentar i auditoriet. Og oppgåveskriving
er ikkje særleg motiverande om ein aldri
har skrive ein politisk analyse før og ikkje
får opplæringa som trengs når ein fyrst prøver. Dessutan må ein bli utfordra som student, og gå meir i djubda på temaa som me
diskuterer. Fordi eg kan love deg at me ikkje
er dumme – berre prøv oss!
Så kva må me gjere? Me må ta diskusjonen. Korleis vil me at UiO skal sjå ut om 20
år? Kva må til for å få studentane våre endå
flinkare? Korleis kan me fremje det mangfaldet av skular og meiningar som me ser
spesielt på det Samfunnsvitskaplege Fakultet? Og korleis kan alt dette gjerast med dei
midla me som institusjon får i dag? Eg inviterer dykk alle til å ta debatten.
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Hvordan får man
ellers noe gjort?

Forfatteren har en hektisk hverdag. Denne hjelpes avgårde med smarte applikasjoner på
telefonen. Det er nemlig slik man holder seg oppdatert, tilgjengelig og tilstede, samtidig
som man får prioritert i hverdagen. Glemmer man noe har man alltids en påminnelses-app.
Alexander Eriksen

Jeg liker øl. Jeg liker å snakke med andre
mennesker. Ofte kombinerer jeg de to aktivitetene for dobbel fornøyelse. Dette
med forbehold om at jeg ikke prater med
øl i munnen, da den kan renne ut. Denne
uken satt jeg og pratet med noen kollegaer
som også liker øl. Der kom det frem at en
av dem ikke har smarttelefon. Jeg utbrøt
«Hva?!» slik at ølen rant ut. Jeg tørket den
opp med skjorteermet og begynte så å
spørre dette steinaldermennesket hvordan
det var mulig. Hvordan får hun nyhetsoppdateringer? Hvordan vet hun når bussen går? Hvordan finner hun svar på ting
hun lurer på? Hvordan kommuniserer hun
med kjentfolk? Hvordan får hun ting gjort?

«Først må jeg skru på
Runkeeper-appen slik at
løpingen blir logget, hvis
ikke telles den ikke»
Jeg har nemlig en app til alt. Jeg har en
app som måler søvnmønsteret mitt, slik at
jeg kan sjekke om jeg sov godt når jeg våkner. Hvis jeg sov godt kan jeg ta fatt på dagen med godt mot. Hvis jeg sov dårlig har
jeg rett til å være bitter. Jeg har en vekkeapp som spiller koselige toner i gradvis
økende volum slik at jeg kan våkne behagelig. Jeg spiller litt Subway surf, mens jeg
venter på at morgenkaffen skal bli lunken
10

nok til å drikkes. Jeg har en radio-app slik
at jeg kan høre morgennytt samtidig som
jeg pusser tennene. Lyspæren ved klesskapet mitt gikk for noen måneder siden,
så jeg må bruke lommelykt-appen til å
finne to sorte sokker av nogenlunde lik
lengde. Jeg har en Ruter-app som forteller
meg at bussen nettopp gikk. Ruter-appen
foreslår en alternativ rute til Blindern, via
Hirtshals. Jeg bestemmer meg for å gå til
Bislett og finne en trikk. Jeg har en skritttellings-app som uansett behøver litt stimulans. Når jeg ankommer Bislett minner
påminnelses-appen min meg på at jeg har
glemt å ta med noen papirer som skal leveres inn. Jeg må løpe hjem og hente dem,
dernest løpe tilbake til Bislett. Først må jeg
skru på Runkeeper-appen slik at løpingen
blir logget, hvis ikke telles den ikke. Tilbake
i leiligheten slår wifien inn og jeg får en
snapchat. En venninne har spist brødskiver med kremost til frokost. Jeg sender en
snapchat tilbake av meg selv med stresset
ansikt og teksten: «Jeg er sen og stresset».
Jeg brukte å være motstander av Snapchat. En dag foreslo en søt jente at dersom
jeg hadde Snapchat kunne hun sende meg
søte snapchats. Nå har jeg Snapchat.
Tilbake på Bislett går jeg inn på SevenEleven og kjøper nytt reisekort. Jeg har
selvsagt ruter-billett-appen, men jeg stoler
ikke helt på den. Det vibrerer i telefonen
igjen, og Aftenposten-appen min kan melde at en person jeg aldri har hørt om har
vunnet et løp på en distanse jeg ikke visste
fantes. På trikken vibrerer det i telefonen

igjen. NRK-, CNN- og TV2-appene forteller
at en person jeg aldri har hørt om har vunnet en distanse jeg ikke visste fantes. Jeg
spiller litt kabal på kabal-appen min. Den

«Det slår meg at dersom jeg
ikke bruker flyselskapsimulator-appen min aktivt er
det vel lite vits i ha den. Jeg
skynder meg derfor å laste
opp flyene og får sendt dem
avgårde. Noe annet ville
være uøkonomisk»
fører seier/tap statistikk, så jeg må konsentrere meg ekstra under vanskelige partier. Når jeg titter opp igjen har vi passert
Blindern. Jeg går av på en annen stasjon
og tar bena fatt. Heldigvis får jeg mer stimulans på skritteller-appen. Jeg innser at
jeg har glemt å skru av RunKeeper-appen.
Jeg har fått ny personlig rekord opp Thereses Gate. Jeg minner påminnelses-appen
min om å minne meg på at jeg må redigere
RunKeeper-appen når jeg kommer hjem.
Wifi-en på SV-fakultetet slår inn og mobilen vibrerer i halvannet minutt. Jeg setter
meg ned i kantinen og forsøker å få oversikt. Åtte snapchats. Det er tydeligvis frokosttid. Jeg sender et generelt svar med et
bilde av kantinen til tre-fire av dem. Øvrige
har mer personlig tekst og bilder. De får et
mer personlig rettet svar. Etiketten for kor-

respondanse kan ikke oversees fullstendig.
Flyselskapsimulator-appen forteller meg at
alle flyene mine står uvirksomme på bakken. Det slår meg at dersom jeg ikke bruker flyselskapsimulator-appen min aktivt
er det vel lite vits i ha den. Jeg skynder meg
derfor å laste opp flyene og får sendt dem
avgårde. Noe annet ville være uøkonomisk.
BBC- og DN-appen har fått tak i resultatene fra løpet som gikk tidligere. Det får meg
til å tenke på den komedien med han karen
fra Jackass som spiller tilbakestående for å
kunne vinne i Paralympics. Hva heter han
igjen? Heldigvis har jeg IMDB-appen.
Etter noen minutters leting finner jeg
svaret. Tilbake til det jeg egentlig holdt på
med. En venninne av meg bruker utelukkende Whats-app for å kommunisere. Hun
minner meg på noe jeg legger inn i påminnelses-appen. Jeg svarer at selsvagt husket jeg på dette. Jeg har fått en e-mail på
Gmail-appen. Mailen er fra Facebook. Jeg
er invitert til noe med et langt navn i store

«Ruter-appen foreslår en
alternativ rute til Blindern,
via Hirtshals. Jeg bestemmer
meg for å gå til Bislett
og finne en trikk»
bokstaver og med alfakrøll av noen jeg vagt
husker hvem er. Jeg minner påminnelsesappen min på å minne meg på å skru av
«notifications på e-mail» funksjonen fra
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Illustrasjon: Martin Asbjørnsen

Facebook. Deretter åpner jeg Facebookappen. Tolv nye notifications. De fleste fra
årskull-gruppen til studiet, en av dem fra
Samfunnsviter’n-gruppen. Jeg overser alle.
Man har ikke tid til alt. Mobilen vibrerer
igjen. Åtte snapchatsvar. Jeg sender et nytt
svar på syv av dem.
Instagram føler seg utenfor og forteller
at noen har «liket» et bilde jeg la ut for ei
uke siden. Flere frokostbilder. En kamerat
har vært ute og løpt, som han gjør hver
dag. Han trener visstnok til et løp jeg aldri har hørt om. Takket være Instagram
kan jeg følge utviklingen. Snart dukker
han vel opp på Aftenposten-, DN-, CNN-,
BBC-, NRK- eller TV2-appen. Jeg bruk te
å ha VG-appen, men den sa sjeldent noe

annet enn de øvrige. Det piper i Facebookmessenger-appen. Det er redaktøren i Samfunnsviter’n. «Har jeg glemt at
det var møte idag? Det var informert på
Facebook-gruppen og via tekstmelding.»
Tekstmelding! Så langt har jeg ikke kommet enda. Jeg svarer at selvsagt har jeg
ikke glemt det, men jeg er desverre ikke
på skolen i dag, grunnet sykdom (Red.
anm. Dette anbefales ikke.). På tide å
komme seg hjem før noen ser meg. Ruter-appen foreslår en rute som involverer
å bytte transport fire ganger. Jeg går til
trikken istedenfor. Mer kabal. En dame
kommer bort for å undersøke om jeg har
billett. Jeg forteller henne at det hadde
jeg hatt om det var en betalingsmulighet
ved Blindern stasjonen. Hun foreslår at

jeg bruker Ruter-billett-appen neste gang
og skriver ut en bot. Jeg minner påminnelses-appen min om å minne meg på å
skrive en klage.
Jeg ser at påminnelses-appen min har
forsøkt å minne meg på møtet i
Samfunnsviter’n. Det slår meg at det var
derfor jeg dro til Blindern på en mandag
morgen. Vel hjemme igjen går mobilen av
hengslende. Wifi. En rekke notifications
detter inn. Fire av dem er snapchats. I et
svakt øyeblikk vurderer jeg om det er verdt
å ha denne appen. Tre av bildene har bilder av middagsmat. Én av dem inneholder
litt hud. Lett verdt det. Jeg sender avgårde
noen fly i flyselskapsimulator-appen og får
akkurat tid til å legge mobilen i lommen
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før det plutselig slår meg at det var noe jeg
måtte huske på. Jeg leter frem påminnelses-appen. Ved siden av den ligger Vineappen. Den har aldri vært brukt. Hva er
det til egentlig? Jeg åpner den og ser at den
krever en oppdatering. Setter igang oppdateringen og putter mobilen i lommen.
Alle middagsbildene har gjort meg sulten.
Jeg åpner Rema 1000-appen for et middagstips. Jeg har ingen av ingrediensene.
Setter på nudler. Whats-app spør meg om
jeg har glemt det vi snakket om tidligere?
Jeg svarer at jeg sitter med det nå. Åpner
noterings-appen og gjør noen notater så
jeg ikke må starte helt fra skrætsj. Nudlene
koker over. Får en snapchat av ei venninne
som ønsker god natt. Jeg er ganske sliten
selv også. På tide å legge seg. Jeg setter på
alarm-appen og tilpasser søvnmønsterappen. Det piper i telefonen igjen så jeg
skrur av lyden. Var det ikke noe jeg skulle
huske på? Jeg snur meg rundt og tenker at
hvis jeg ikke husker på det kan ikke være
så farlig – man har ikke tid til alt.
Tilbake til øl med kollegaer. Hun forklarer at hun selvsagt har mobiltelefon, som
både kan sende sms og gjøre taleanrop.
Nyheter får hun gjennom aviser, radio,
tv og internett. I tillegg har hun visstnok
memorert når bussen til jobben er ved
holdeplassen. Hun kan fortelle at hun
står opp om morgenen, drar til skole eller jobb og hjem igjen. Avslutningsvis
tar hun seg av både spising og soving
på egenhånd. Jeg er lamslått. Mer øl ute
nfor munnen. Det slår meg at jeg ikke har
noen øl-app. Jeg lager en påminnelse i
påminnelses-appen.
11
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The Disadvantages
of Being a Wallflower
Wallflower /ˈwɔːlflaʊə/ noun:
A southern European plant with fragrant yellow, orange-red, dark red, or brown flowers that bloom in early spring.
A shy or excluded person at a dance or party, especially a girl without a partner.

Charis Anne Chong

Ever since I came to Norway, I have become a wallflower. Obviously I haven’t turned
into a southern European plant, but I have
now become an excluded person at parties, sitting at the side of the room, without
a partner for conversation. This exclusion
has nothing to do with my shyness (I’m not
shy), and wholly has to do with the fact that
I do not speak any Norwegian. My Norwegian skills are limited to a “hei!” and “takk”.
For a country where English isn’t their first
language, Norwegians speak English really
well. Being an English speaker myself, I am
very grateful for that fact, as it makes communication in the streets so much easier.
For example, at the supermarket, all it takes
is an “English please!” to get them switching
effortlessly into a language I understand. I
rarely have to resort to awkward hand gestures to explain myself, and their ability to
understand me as well impresses me every
time. However, once you put several Norwegians into a room or social setting, they
seem to forget their ability to speak English and carry most of the conversation in
Norwegian, in which I cannot take part.
Have you ever been stuck in a room
where everyone speaks the same language, except you? Norwegians are some
of the nicest people I’ve ever met, and I
know they don’t intend to cut me out of
the conversation (or do they..?), but getting Norwegians to remember to speak
English has been one of the hardest things
to do. This often leaves me in a language
bubble. Amidst all the chatter and noise,
my eyes start to glaze over and I escape
into my own world. The Norwegian words
float around me and fly over my head, and
ironically enough, I am encapsulated in
my bubble of silence and I am relegated
to the role of an observer; a wallflower.
It starts out simply enough. In an effort
to include me into the conversation, some
kind soul will speak in English, indicating
that the rest of the group is to follow in
suit with English as well. We have a lovely
chat, and they speak fluently and confidently, keeping the conversation going.
However, the time comes when that one
(annoying) person forgets to speak in English and replies in Norwegian, and it’s all
downhill from there. Almost as if someo12

Loneliness: Even when surrounded by people, language barriers might
make you lonely. Photo: Kiwinky/Creative Commons, Flickr

ne flipped a switch, the entire group now
switches to Norwegian effortlessly, maintaining the flow of conversation in Norwegian as if nothing had changed. The funny
thing is, that if I pretend to understand
what they’re saying, and keep nodding
my head, they seem to completely forget
that they are no longer speaking English.
At first I don’t say anything because they
seem so happy talking, and it seems rude
to abruptly interrupt and ‘demand’ them
to speak English. I still try to stay engaged
in the conversation so that it doesn’t get
awkward. I look at whoever’s speaking,
try to inconspicuously laugh when everyone else does, and even nod my head
every once in a while. But after a while it
does get tiring and the Norwegian begins
to sound less like a language and more
like noise. At this point, I slowly drown
out the noise and go into my own world.
And then someone remembers that the
Asian girl over here is pretending to understand and breaks my bubble by directing
the conversation in English. To that person,
I am immensely grateful, and room starts
to open up again. They now continue in
English, but the vicious cycle soon starts
again and I spend the entire time zoning
in and out of the conversation. They don’t
mean to do it, they say, it’s just that they

don’t realize they’ve swapped languages.
I guess that is perfectly understandable,
when they are so proficient in both, but
it doesn’t make it any less frustrating. I
can see them being animated and talking
excitedly about things, but I don’t know
what they are talking about and cannot
contribute to the conversation. I can only
wait at the edge of the group for the moment when they switch back to English.
Literature has somewhat romanticized
the notion of the lonely, shy wallflower
(I’m looking at you Stephen Chbosky) but
it is much more of an isolating and frustrating position. As much as I want to engage
in the world around me, I am forced into
my own bubble, where I can’t understand
everyone else. It also makes going to Norwegian events difficult, as they don’t cater
to the 1% of non-English speakers. While
this situation is understandable for countries where the English proficiency level of
their citizens is low, I find the insistence of
speaking Norwegian, at the expense of a
few people, somewhat frustrating for a country with such a high aptitude for English.
Thankfully, my classes mostly consist of
exchange students where the common language of communication is English; therefore they have to speak English. However, the
lecturers are Norwegian and their preferen-

ce for Norwegian is hard to hide. Sometimes,
they forget that the class doesn’t speak Norwegian, and start to suggest readings and articles written in Norwegian, or show us graphs solely in Norwegian. It was eye opening to
realize that there was an entire field of literature that was inaccessible because if its language, but then it also became frustrating to
hear the same words over and over again. “It’s
a very interesting read actually, unfortunately it’s in Norwegian... Oh, sorry about that!”
I do realize that at this point, I am starting
to sound like a whiny brat, and I apologize.
I do understand the discomfort in speaking
a language that isn’t your first language, but
my question is this: Since everyone in Norway can speak English so excellently, and
can understand it perfectly, why can’t they
just remember to speak it for the extra 1%
that can’t understand? In this way, instead
of only having 99% your audience understanding, everyone can benefit. Another
exchange student summed it up perfectly:
Norwegians love to invite you to events and
parties, but when you’re there, they probably won’t talk to you. It isn’t so much a critique, but more of a comment on the strange
social situation one encounters in Norway.
It is both a frustrating and amusing experience, one that almost every exchange student I’ve met has encountered, and wholly
part of the Norwegian exchange experience.
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En
stille
stund

Øyvind Fischer

Jeg sitter og kjenner sola mot ansiktet.
Hennes myke slengkyss gjør meg varm
og rød i kinnene, og en indre ro siger inn
over meg. Hodet er tungt etter en lang dag
fylt med gjøremål og sanseinntrykk, men
endelig kan jeg slå meg til ro. Morgendagen er full av plikter og oppgaver, men
akkurat nå må jeg ikke gjøre annet enn
være. Jeg lukker øynene og lar tankene
drive av sted.
Den eneste lyden som kan høres er suset av vinden i de spredde trærne som står
hist og her, og en og annen fugl som kvitrer
i det fjerne. Den dunkle, taktfaste lyden av
bølger som skyller over stranden er søvndyssende, og gresset under meg er mykt og
tørt. Litt lengre ned mot vannkanten ligger
det en bålplass. Selve bålet er omsluttet av
rullesteiner, og tre store tømmerstokker er
gjort om til sitteplasser rundt det.
Egentlig hadde dette vært et perfekt
sted å ha en date. Alt en trengte var en kurv
med mat, et pledd, og kanskje en flaske vin
eller to. Jeg lener meg tilbake og trekker den
friske sjølufta ned i de ravnsvarte bylungene mine. Et øyeblikk eller to holder jeg
pusten før jeg slipper den ut igjen, for så å
gjenta prosessen. For hvert åndedrag kjennes det ut som en liten bit av Oslos eksos
forlater legemet, og larmen fra trikken og
biler virker som en fjern drøm.
Med en lat bevegelse ruller jeg meg
over på siden og strekker meg etter gitaren
min. Bortsett fra de områdene sprittusjen
har skrevet dens historie på, blir solens
stråler reflektert i lakken, og treverket har
blitt godt og varmt å ta på. Enda en kort
stund blir jeg liggende på siden og bare
puste, før jeg tar meg sammen for å spille.
Måkene har for en gangs skyld vært
sympatiske nok til å holde seg lagt fra land,
og kun et og annet «skal ha, skal ha» når øregangen min. Det er ingen mennesker i nærheten så langt jeg kan se, så jeg tillater meg
å klimpre noen forsiktige toner. Selv den
myke klangen av nylon-strenger virker som
et skarpt rop mot naturens egne lyder, og et
øyeblikk blir jeg usikker på om jeg egentlig

Foto: Chatirygirl/Flickr
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vil forstyrre de idylliske omgivelsene. Jeg ser
meg om igjen, og forsikrer meg om at jeg
stadig er alene.
En lang stund blir jeg sittende tiltaksløs, usikker på hvilken sang som vil passe
situasjonen best. Alle lydene rundt gir inspirasjon til å spille akkorder jeg ikke har
hørt før, og toner jeg aldri har spilt. Flere
lange minutter går forbi, og uten at jeg har
lagt merke til det har hendene mine begynt
å bevege seg av seg selv. Jeg kan ikke huske
å ha lært melodien, men den sitter helt naturlig i fingrene. Det føles som om selve våren ønsker at jeg skal bidra til dens muntre
lyder, nå som den har blitt vant til klangen
fra gitarens strenger.
Lenge enser jeg ikke tiden som går,
bare den som kommer. Et øyeblikks evighet med ro og fred, mens verden stresser
av sted i sitt eget hektiske tempo. Jeg legger gitaren til side, og strekker meg etter
sixpacken med øl. I kontrast til sola kjennes glassflaskene kjølig mot huden, og ved
hjelp av en snusboks får jeg jekket av korken på en.
Med ølen i hånda tusler jeg helt ned til
vannkanten. Havets salte dønninger skyller over føttene mine, og ølen gjør godt i
en tørr hals. Langt borte i horisonten kan
en seilbåt så vidt skimtes. På denne avstanden er det vanskelig å slå fast størrelsen på
båten, men fulle seil blafrer dorskt i den
svale brisen. Mest av alt ligner den på en
stor dupp som driver rundt på havets nåde
uten mål og mening, uten en kaptein eller
en utstaket kurs. Blikket mitt dveler ved
seilbåten enda en stund, mens noen flyk-

tige tanker om havets frihet farer igjennom
hodet mitt. Det er noe ved havets brus som
lokker meg - som et evig kall etter elementet vi kom fra flere millioner år tilbake i tid.
Med late skritt fortsetter jeg nedover
langs stranden, og ikke langt unna oppdager jeg ett stupetårn. Tanken slår meg at fra
toppen av tårnet må utsikten være fantastisk, og etter et øyeblikks betenkningstid går
jeg mot det.
Trinnene i trappen er glattpolerte av
både vind og vann, og store flak av rust er
å se på det en gang hvite rekkverket. Jeg nøler et øyeblikk, men løftet om utsikten som
venter overvinner skepsisen til byggverket.
Med forsiktige skritt begir jeg meg oppover trappen, med blikket klistret til bakken
under meg. En tidsalder går forbi mens jeg
langsomt stiger opp mot toppen av tårnet,
og i høyden øker den svale vinden på bakken i styrke.
Endelig er jeg på toppen. Ti meter under
meg ligger vannet som et stykke fløyel –dets
mektige krefter skjult under den stille overflaten. I vest begynner sola å synke i havet,
og hennes stråler glitrer i dets overflate som
om de blir reflektert i tusen små speil. Noen
få skritt tar meg til kanten av stupebrettet,
og jeg kikker ned.
Med ett gripes jeg av en fornemmelse
av angst. Det er ingen ting som har endret
seg, men en svimlende følelse av å være
uten kontroll treffer meg som et skudd fra
ingensteds. Brått ser det mørke havet skummelt ut, og dens myke dønninger høres som
et mektig brøl i ørene mine. Med ett sklir jeg
og faller. En sekund henger jeg som vektløs i

luften, en langsom evighet før tyngdekraften
gjør seg gjeldende, og sender meg tumlende
ned mot dypet.
Havflaten treffer meg i ansiktet som et
slag. En skarp smerte skyter igjennom nesa
mi, og jeg kjenner en grov og ujevn flate mot
huden. Fortumlet hever jeg hodet, som for
å bryte igjennom vannoverflaten, og gisper
etter luft. Tørr luft.
Motvillig åpner jeg øynene og myser utover omgivelsene. Borte er solnedgangen,
havet og stupetårnet. En kort stund sliter
hjernen min med å skjønne hva som foregår, og fortumlet prøver jeg å orientere meg.
Biblioteket er nesten tomt, og kun den
taktfaste knitringen fra en laptop i overetasjen bryter stillheten. Skrivebordene rundt
meg er forlatt, og alt jeg ikke har rukket å
gjøre, blir badet i lyset fra den enslige arbeidslampa på bordet. Jeg titter på mobilen
for å finne ut hva klokka er, mens jeg gnir på
nesa som har blitt øm etter sammenstøtet
med tastaturet. Halv elleve.
Det knaser i leddene når jeg strekker
meg etter alt for mange timer med dårlig arbiedsstilling, og en lang gjesp tvinger
seg frem. Med et sukk faller blikket på den
kaotiske haugen av notater, og angsten gjør
seg atter en gang gjeldende. I vinduet møter
blikket mitt høstens dunkle mørke, og med
langsomme bevegelser starter jeg å pakke
tingene mine sammen. På tide å gå hjem.
Skrittene er tunge, og lyden av skoene mine
mot den våte asfalten er alt som bryter regnets taktfaste tromming. Jeg setter kursen
mot t-banen og byens liv og larm.
Eksamenstid.
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Gir du rom?

Diskriminering av romfolket er et like stort problem som
fattigdommen som preger dem. Ved å overføre ansvaret
til oss byborgere kan vi legge mytene til side og lytte til
hver enkelt sin fortelling.

Kristina Klakegg

Heldigvis har ikke de fleste nordmenn et
personlig forhold til aktivitetene på gateplan. Vi passerer forbi, stenger ut mylderet
med øreproppene og glemmer. Heldigvis
slipper vi å tigge etter penger, sove på kald
asfalt eller mangle skoleutstyr slik at våre
søsken kan begynne på skole. Vi vet vi er
heldige.
Gatene er passasjer som leder oss til
ulike destinasjoner; fra rom til rom. Vi venter på bussen, hører på musikk, tenker over
timeplanen og hva vi skal ha til middag. Livet for dem som lever på gateplan er uforutsigbart og ustabilt. De fleste nordmenn
har ingen forståelse for hvordan det er å
leve på gata; å leve av andres brødsmuler.
Heldigvis.
Mange av oss går de samme veiene til
daglig. Vi er så vandt til det vi ser at vi har
lukket øynene. Det vi ser på gateplan tar vi
for gitt; vi stiller oss likegyldige. Ofte foretrekker vi å sjekke Facebook-feeden på iPhonen fremfor å smile til sidemannen. Ofte
velger vi bort å lytte og observere.
Vi gjemmer blikket i skjermen. Vi passer ikke på hverandre. Vi snakker ikke med
dem vi ikke kjenner når de kan trenge vår
hjelp. Hva er i det hele tatt vår rolle som byborgere? Har vi tatt på oss den rollen?
Politisk konsensus tar tid og desto mer
gjør politiske implementeringer. Hvorvidt
vi skal tilrettelegge for romfolket og andre minoriteter i det norske samfunn er
et komplekst og svært omstridt spørsmål.
Jeg har heller ingen klare svar. Men jeg har
noen tanker om hva jeg, du, og vi som byborgere kan gjøre for å skape en mer humanistisk holdning til romfolket oss i mellom,
og i offentlig debatt.
Et nytt møte. Hilde Kirkebøen er leder for
prosjektet «Rom for fattige tilreisende» under Kirkens Bymisjon. Utenfor Bymisjonssenteret i Herslebsgate på Tøyen står en
gjeng unge romkvinner på min alder. De
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deltar i et av kursene til Kirkens Bymisjon.
Kirkebøen har snakket med et flertall romfolk og spurt om hvilke tiltak de ønsker seg i
Oslo. Sykurs var et populært svar, og Bymisjonen har tilrettelagt for dette. Jentene ler
og snakker seg i mellom, de åpner døren for
meg i det jeg går inn.
Kirkebøen har jobbet i felt med romfolket, både i Norge og Romania. Hun har hatt
samtaler med flere romfolk i følge med tolk
og har vært i dialog med dem på gata, der
de bor, og på kursene.
«Fellesårsaken til at romfolk kommer
til å Norge er for å overleve.» Før den Europeiske finanskrisen jobbet mange med
jordbruk; på fruktplantasjer i Spania og
Portugal. Problemet ligger i at de kommer
sist i jobbkøen. Etter finanskrisen har det
vært vanskeligere å finne jobb. Som følge
av jobbmangel, har noen av de reist til land
som Norge, der de kan tigge penger for å
sende hjem til familien. Ved å tigge kan de
tjene fra 50-200 kroner dagen.
– De kommer til Norge for å få smuler av
vårt brød. Om dagen tigger de, om kvelden
samler de flasker og leter i containere, sier
Kirkebøen.
Kirkebøen forteller meg at de fleste
Romfolk som kommer til Norge er fattige
mennesker som lever under minimale kår.
En etnisk minoritet med lite makt som ikke
har et land eller ressurser å kjempe for. En
gruppe som vekker mye forakt. Kanskje fordi de tigger, lever på gata og er ubeskyttet,
har diskrimineringen blitt legitimert.
Fortellinger og myter. Den ungarske antropologen Livia Jaroka, skriver i New York
Times at det dreier seg like mye om integrasjon av disse menneskene i det vestlige
samfunnet, som å overkomme gammeldagse stereotypier. I tillegg må det investeres i utdanning, flere jobber og helsetiltak.
Røde Kors og Kirkens Bymisjons la
fram en rapport i oktober 2013. Rapporten
formidler statistikk og erfaringer fra deres
overnattingstilbud for fattige tilreisende
EØS-borgere. De formidler at det har vært
myter i media om romfolk som bråkete og
forsøplende. Andre myter er grunnlagt i at
de er kriminelle, late og ikke gidder å finne
seg jobb.
Jeg mener ikke å fornekte at det finnes
enkelte som gir grunnlag for disse mytene,
men oppførselen til enkelte er ikke representativ for alle. De fleste romfolk som

kommer til Norge er født i fattigdom og vokser opp i fattige kår - de sitter fast i en fattigdomssyklus. Parallelt, fører de overnevnte
mytene, i media og i private og offentlige
dialoger, til en evig syklus av diskriminering
som bidrar til at romfolkets rykte blir farget med stigma. Et like stort problem som
å sitte fast i en fattigdomssyklus, er å være
født som offer i en diskriminerende diskurs.
Fattigdomssyklusen skaper mønster som er
vanskelig å bryte; mytene skaper en stigma
som er vanskelig å kvitte seg med.
I rapporten til Røde Kors og Kirkens
Bymisjon sitt overnattingstilbud ble myten
om romfolk som trøbbelskapende og forsøplende motbevist. I prosjektrapporten
står: «Det har vært ytterst få episoder med
uroligheter/ordensforstyrrelser og de aller
fleste gjester har kun vist veldig stor takknemlighet for tilbudet».
Etter å ha arrangert sykursene under
Kirkens Bymisjon, samsvarer heller ikke

«Hva er i det hele tatt vår
rolle som byborgere? Har vi
tatt på oss den rollen?»
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disse menneskene -i media og i personlige
og offentlige dialoger- får et negativt søkelys på seg. Noe som hindrer romfolk videre
i å delta i samfunnet, skaffe seg jobber, eller
i det hele tatt bli sett på som enkeltindivider.
Ordne opp i hva? Med grunnlag i terminologien til moralsk-panikk teori, utrykker de
moralske entrepenørene- individene som
ønsker å overholde normene og den sosiale orden – at politikere «må ordne opp
i hovedstaden». Handlingsansvaret forflyttes til myndighetene. Men er lovforbud og
utestenging den mest effektive måten å
«ordne opp i hovedstaden» på? Kanskje vi
kan prøve å ordne opp i noe av det selv.
Christian Delcea uttaler seg i Bergens
Tidene om hvordan romfolket blir mottatt
i Romania: «Vi har kampanjer for integrering, kampanjer for språket og kulturen,
men ingen kampanjer for å få folk til å stoppe å le når de ser en pukkel-rygget sigøyner
i gatene.»
Jeg vil spørre kommentarskribentene
og andre likesinnede om dere noen gang
har prøvd å snakke med en romperson?
Har dere prøvd å lytte til deres historie? Har
dere gjort en innsats for å utforske deres
perspektiver? Kanskje vi kan starte med å
ordne opp i vår forståelse av den komplekse sannheten. En sannhet bestående av
mange ulike fortellinger. Ikke bare politiets
og enkelte media sine fortellinger som bidrar til å fremheve den moralske panikken
mot romfolket. Fortellingene til romfolket
selv, aktører som jobber tett sammen med
dem, antropologer, Antirasistisk senter,
Røde Kors og Kirkens Bymisjon bør også
lyttes til.

«Er lovforbud og utestenging
den mest effektive måten å
«ordne opp i hovedstaden»
på? Kanskje vi kan prøve å
ordne opp i noe av det selv»

Overlevelse: Gjennom tid og rom har romfolket
bevart deres evne til å overleve, mener forsvarsadvokaten Alain Behr. Foto: Biso/Wikimedia Commons

Kirkebøens erfaringer med fortellingene
vi blir presentert i media: «Myter om at de
ikke vil jobbe, lære, er umotiverte og ikke vil
gå på skole, er helt motsatt av min erfaring.
Syersken og designerer Mari Melliot, som
holdt kursene, sier hun ikke har erfart folk
som har vært så arbeidsomme, flittige og
flinke til å lære så fort.»
Moralsk panikk. På kommentarfeltet til en
artikkel i Aftenpostens Osloby, med overskrift «Forbereder seg på storinnrykk av
romfolk», kommer misfornøyde med utrykk
som «hvorfor skal rom-folket komme hit?»,
«Romfolket plager folk på t-banen med tiggerkoppen helt opp i ansiktet uten at du har
mulighet for å komme deg unna», «Er det
noen som har tenkt å rydde opp i det her?»,
«himmel og hav hvor mye mas skal en vanlig forbruker/borger som meg måtte tåle?»
Kommentarskribentene oppfatter romfolk i
Norge som en ordensforstyrrelse.

De negative utsagnene jeg har lest i
kommentarfelt og de ovennevnte mytene i
media er typiske konsekvenser av moralsk
panikk. Sosiologene Goode og Ben-Yehuda
teoretiserer moralsk panikk fra et sosiologisk og konstruktivistisk synspunkt: når en
fremmed folkegruppe introduseres i samfunnet som truer den sosiale orden oppstår
det en bekymring om at disse «folkedjevlene» er farlige for samfunnet. Gruppen
blir utsatt for stereotypier som forsterker
distansen mellom dem og kjernekulturen.
Det foreslås tiltak som er ute-av-proporsjon i forhold til faktiske skadevirkninger.
Eksempler på slike tiltak kan være å stenge
dem ute, ikke gi dem nødhjelp eller stenge
grensenene.

etter en helgefest. Det ligger ikke bare i det
faktum at det tigges penger; at de i dele tatt
må leve på gata og under broer; at de ikke
har råd til betale for skolesaker som hindrer
barna å gå på skolen. Problemet er ikke
bare fattigdommen.

Hvor ligger problemet? Problemet ligger
ikke bare i at det finnes tiggende mennesker som legger tiggekoppen framfor nesa
mens man venter på bussen midt på natten

Et grunnleggende problem ligger i våre
holdninger til disse menneskene. Våre
holdninger bidrar til spredningen av myter. Myter som bidrar til at fortellingene om

«Det dreier seg like
mye om integrasjon av
disse menneskene i det
vestlige samfunnet, som å
overkomme gammeldagse
stereotypier»

Å møte enkeltindividet. Mytene i media
skapes av distansen mellom romfolket og
de som kritiserer deres tilstedeværelse i
Norge. Hilde Kirkebøen tror på de direkte
møtene med personene. Det bidrar til å se
hvert enkeltindivid og ikke den kategoriseringen som blir presentert i media. Å møte
hvert menneske med respekt; å forstå deres
erfaringer og utgangspunkt. På lik linje utrykker Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk senter:
– Hvis man tar seg tid til å snakke med
folk, lytte til folk, er det ikke rom igjen for
hat, kun for empati.
Ved å diskriminere, ser vi bort i fra deres perspektiver og historier. På et vis er det
paradoksalt at deres fortellinger ikke er i
søkelyset med tanke på romfolkets musikalske og historieformidlende kulturarv.
For å legge til rette for historieformidlingen
må vi legge fordommene til side og ønske å
lytte.
Alternative fortellinger er ikke alltid
lette å finne. Spesielt med tanke på at mediene filtrerer etter ønske. Du kan begynne
med å observere og lytte ordentlig. Vi har
muligheter til utdanning og kan lese all
mulig informasjon på nettet. Derfor har vi
ingen unnskyldning for å spre myter basert
på mediesynsing og enkelte erfaringer.
Hvert menneske har en historie de ønsker
å fortelle. Jeg håper det gis rom for flere.
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#norskrasisme – debatten
vi har ventet på for lenge

“And you who philosophize disgrace and criticize all fears/
Take the rag away from your face/ Now ain’t the time for your
tears” – Bob Dylan, The Lonesome Death of Hattie Carroll, 1963.

Tonje Jelstad Sandanger

En vinternatt i Oslo. To unge menn jager en
yngre gutt gjennom gatene. En regntung
sommerdag i Buskerud. En mann, i autoritetsmaskerade, tar båten ut mot en øy. En
øy hvor døden skal senke sin tunge skygge
kun minutter senere. En vinternatt i Berlin.
Tusenvis av knuste vinduer glitrer opp fra
gatene, og gir navn til en sjelsettende hendelse i menneskets historie.
Det er ikke typisk norsk å være god. Vi lever i en verden hvor rasehat og diskriminering er et faktum. Dessverre har vi, i Norge,
lurt oss selv til å tro at vi har kommet lenger
enn vi har. Med #norskrasisme har Warsan
Ismail tatt opp en debatt vi har stilltiet altfor
lenge. Indignasjonen hos «de fleste» over
«de få» sin rasisme gir imidlertid en bismak
av hykleri.
Det er, høsten 2013, 75 år siden Krystallnatten. Den natten, da nazismen for alvor
viste sitt stygge ansikt for omverdenen. Den
natten, da de aller fleste så på med stilltiende forferdelse. Vi ønsker å fordømme nazismen. Å kunne forakte nynazistene som
tok livet av en ung gutt ved navn Benjamin
Hermansen, utelukkende på grunn av hudfargen hans. Å avvise Anders Behring Breivik som en ekstremist; sinnssyk – en mann
utenom og utenfor oss andre. «Vi» er bedre.
«Vi» er mer opplyste i dag. Ingen av oss er
rasister – sier vi.
I realiteten er dette så langt fra sant. Den
triste sannhet er at mange av oss, eller i det
minste av våre bekjente, ofte bruker rasistiske argumenter og pakker dem inn for å
gjøre dem mer spiselige. I realiteten ligger
fordommer og stereotyper tett under overflaten hos oss alle, og skinner – i svake øyeblikk – gjennom hos de fleste.
Stereotyper, fra det psykologiske perspektiv, er nyttige. I utgangspunktet danner
vi disse for å sortere verden rundt oss – de
hjelper oss å reagere fort. Når hjernen vår
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har dannet stereotyper om mennesker, situasjoner og steder trenger vi ikke gå gjennom
en tung prosess hver gang vi møter noe nytt.
Vi bruker stereotypene våre for å klassifisere, og for å kunne tilpasse oss raskt. Problemet oppstår når stereotyper om mennesker
– forenklede fremstillinger av store grupper
– blir til fordommer. Disse forlokkende og
enkle beskrivelsene av samfunnets individer leder til hat, frykt og i beste fall nedlatenhet. «Vi» er kvalitativt bedre enn «dem».
«Vi» er ikke problemet, det er det «de» som
er. Men hva skjer når «vi» blir til «dem»?
Hvor går egentlig grensen?
Den «unødvendige» debatten vi trenger.
I Norge har vi tradisjon for å stilltie egen rasisme. Det politisk korrekte går noen ganger
amok – i dag er vi så politisk korrekte at vi har
lurt oss selv til å tro at det betyr at rasismen
er død. Rasismen er ikke død. Rasismen – så
fremt den fremdeles refererer til menneskets
evne til å se forskjeller på seg selv og andre,
og foretrekke sin egen måte – vil nok aldri
forsvinne helt. I Norge raser det en hverdagsrasisme, en folkerasisme vi ikke vil oss
ved. På Twitter raser debatten, men det mest
treffende utsagnet kom fra @andersskyrud:
«Problemet med #norskrasisme er vår skråsikkerhet på at den ikke er noe stort problem, og ikke er verdt noen debatt.»
Dette er definitivt et problem. Den stilltiende masse som aksepterer hverdagsrasisme, eller møter den med avmakt eller apati
må ta like stor skyld for at rasismen vedvarer. For at menn, kvinner og barn opplever
en utrygghet i egen by. For at mennesker
som Nikolaj Kahn føler seg ubekvem, nesten
skamfull, over å skulle ikle seg religiøse symboler.
Ytringsfrihet som paradoks og gode.
Ytringsfriheten blir, i noen tilfelle, brukt
som et argument for å fremme rasefiendtlige utsagn. Christian Tybring-Gjedde – en
prominent FrP-politiker – får lov til å snakke
fritt om «innvandrere» som en homogen
gruppe. Ingen korrigerer. Ingen nekter ham
å generalisere. På mange måter er dette riktig. Han har rett til å si det han måtte ønske.
Men ytringsfriheten har i utgangspunktet en
korrigerende funksjon også – hvis noen sier
noe som samfunnet som helhet mener er
galt, har samtlige et ansvar og en mulighet

til å korrigere. Hvis Tybring-Gjedde har rett
til å spre galle på nasjonal TV, så har vi andre rett til å uttrykke vår misnøye. Han bør
bli stilt til veggs – ikke på en voldelig måte,
men i debatt. Det bør, i dagens samfunn,
komme en massiv vegg av motforestillinger
når rasisme og fordommer trekkes frem som
«politikk». Sist dette skjedde i Europa… vel,
dere husker hva som skjedde sist. Det er den
gradvise nedbrytningen av respekt for sosiale (eller kulturelle) grupper av individer som
har potensialet til å lede til menneskelige katastrofer som Holocaust.
Det er derfor ord er så viktige. Hva vi sier
om andre betyr noe. Hva vi kaller hverandre
betyr noe – uavhengig av hva man «legger i
det». Derfor er den neste tweeten fra #norskrasisme også svært treffende:
@kaizervonmaanen: «“Jeg er ikke rasist,
men... “ blir alltid etterfulgt av noe rasistisk,
men blir akseptert som om det ikke var rasistisk. #norskrasisme»
«Jeg har ikke noe i mot innvandrere,
men…». Vi føler en moralsk forpliktelse til
å kvalifisere våre utsagn, til å ta avstand fra
det vi faktisk selv sier. Vi ønsker ikke å stille
oss selv i et dårlig lys, så vi påpeker vår avstand til «de andre», til «rasistene», før vi
kommer med våre egne fordommer. Da var
det faktisk noe mer ærlig med den åpenlyse
rasismen. Stygg som den var, var den åpen
og ærlig om sine fordømmende og nedlatende holdninger. I dag pakker vi de samme
fordommene inn i pent papir, og kaller det
noe annet. Det er omtrent like effektivt som
å spraye parfyme på avføring. Det er ingen
måte å «avvæpne» rasisme på. Det finnes ingen argumenter som kan kvalifisere rasisme
til å bli noe mer eller noe annet.
Betyr det da at det ikke går an å kritisere
noen som har en annen hudfarge enn deg
selv? Selvfølgelig ikke. Det er argumentasjonen og begrunnelsen for kritikken som
er viktig. Kritikken kan aldri ha bunn i – eller benytte seg av – at den kritiserte er av en
gitt hudfarge, etnisitet eller kultur. Når det
er gitt, kan vi selvsagt kritisere individet. Vi
kan kritisere store grupper – forutsatt at alle
medlemmene har valgt å være med i gruppen. Det er for eksempel uproblematisk å
kritisere FrP. Likeså er det greit å kritisere Al
Qaida, så lenge det går på det politiske budskap og ikke på det faktum at huden til noen
av dem tilfeldigvis er mørkere enn din.

Anders S. Danielsen @andersskyrud
Problemet med #norskrasisme er vår
skråsikkerhet på at den ikke er noe
stort problem, og ikke er verdt noen
debatt.
Eivind Trædal @eivindtraedal
Når folk lager usannsynlig lange
og kompliserte argumenter for at
rasisme ikke finnes/rammes hvite/
begås mest av innvandrere
Krister Hoaas @KrHoaas
Barn (og andre) som kommer med
rasistiske ytringer, er ikke nødv. rasister, men utsetter andre for rasisme.
#norskrasisme
Mona Ebrahim @munsay
Å vite at det er en kollektiv straff som
venter alle innvandrere om én unnvandrer gjør noe feil. #norskrasisme
Audun Lysbakken @audunlysbakken
På sin plass å minne oss om at
#norskrasisme finnes. Synd vi trenger
påminningen, når vi vet om diskriminering både i arbeidsliv og uteliv.
Ketil Steigen @KSteigen
Tråden #norskrasisme handler om
å annerkjenne at den finnes. Intet
annet. Nyttig for oss alle med en
realitetsorientering.
Hverdagsrasisme @rasismehverdag
Følg #norskrasisme og få med deg
sterke opplevelser fra et samfunn de
aller fleste har friskmeldt.
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Like: Meget er forskjellig, men det er utenpå.
Foto: Luc De Leeuw/Flickr Creative Commons

Det kjente og det kjære. På den noe mindre misantropiske siden er det slik at man
sjelden frykter det man kjenner. Ofte vil
man høre argumenter som «alle andre
innvandrere enn XX er…» – XX er ikke
sånn, hun er bedre. Men alle de andre,
alle dem som har de samme overfladiske
trekkene og kvalitetene som XX, de er på
et eller annet vis annerledes fra henne. XX
er et individ, mens gruppen hun «hører
til» får ikke samme behandling. Dette høres umiddelbart noe misantropisk ut likevel – men gi det et sekund. For hvis det er
slik, at når vi kjenner noen – når vi vet noe
mer enn det stereotypen forteller oss –
blir vi nødt til å tilpasse stereotypen, i alle
fall for det individet, så er det håp. Det er
håp, fordi kanskje kan vi lære våre barn at
alle typer mennesker har rett til å oppfattes som individer. Kanskje kan vi vise dem
at det finnes slemme nordmenn, og snille
nordmenn. Det finnes slemme pakistanere, og snille pakistanere (her kan lista
bli litt lang, så det overlates til leseren å
fylle inn andre folkegrupper). Poenget er
at de er ikke snille fordi de er pakistanere,
nordmenn, kinesere eller amerikanere.
De er snille fordi de individuelt har tatt
valget om å lede et godt liv. Likens er ingen slemme mennesker slemme fordi de
er av en gitt etnisitet – de er slemme på
grunn av avgjørelsene de tar som leder
til denne konklusjonen i resten av befolkningen.

Brown eyes, blue eyes – they’re all the
same. Hvordan kan vi formidle denne
sannheten til de yngre generasjoner? Hvordan kan vi unngå at barn i dag vokser opp
med forenklede verdensbilder som fører til
frykt, hat eller avsky ovenfor hele grupper
av individer? La meg, for en gangs skyld,
anbefale et YouTube-klipp (http://www.
youtube.com/watch?v=VeK759FF84s).
I
1968 gjorde en barneskolelærerinne i Iowa
et kontroversielt eksperiment for å lære de
åtteårige elevene om rasisme og diskriminering. Jane Elliott delte klassen opp i blåøyde og brunøyde elever, og tilla først de
blåøyde elevene positive karakteristika. De
brunøyde elevene måtte ha på krager «slik
at man kunne se på avstand hvilken øyenfarge de hadde» og ble fratatt privilegier.
Hun ga også mye ros til blåøyde elever, og
kjeft til brunøyde elever. Dagen etter byttet hun om på rollene. Begge dagene ble
elevene synlig påvirket av diskrimineringen – de presterte dårligere når de var i den
diskriminerte gruppen, og de behandlet
sine medelever med forakt når de var i den
privilegerte. Fordi alle elevene fikk føle på
begge sidene av saken, var det felles jubel
da deres lærer avslørte at hun hadde løyet
– det var ingen forskjell mellom dem. Det
er en sjelsettende video. Det er et innblikk i
hvor lett barn formes – i løpet av en dag kan
de lære å se ned på eller akseptere å bli sett
ned på hvis de fortelles at det er sannheten
av en voksen person.

Så ta en titt på klippet, og tenk deg om.
Jane Elliott, i den nette alder av 70 år, gjør
fortsatt denne øvelsen. Et annet klipp på
YouTube viser en hvit amerikansk studines
sammenbrudd når hun ikke er privilegert.
Hun velger å gå.
I den virkelige verden kan man ikke
velge å fjerne seg fra hverdagsrasisme. I
den virkelige verden er det slik at jeg – som
etnisk norsk – kan tenke på rasisme når det
blir tatt opp, men det er ikke en del av min
hverdag. For dem det angår, for dem som
møter rasisme hver dag – i nesten alle situasjoner – et blikk her, en setning der – er
det ikke mulig å gjemme seg. Nettopp det
er hovedpoenget med rasismen. Den sikter seg inn på det ingen av oss har et valg
om – vår etnisitet og vår hudfarge. Jeg har
ikke valgt å være hvit, men så ville skjebnen
det sånn. Jeg kan ikke velge å få noen annen hudfarge. Jeg er den jeg er. Likens er
alle andre mennesker den de er. Det er helt
urimelig å kritisere eller hate noen utelukkende på grunnlag av noe de er født med.
Det er urimelig å se ned på noen for noe de
ikke kan endre. Noe de aldri bør bli bedt
om å endre.
#norskrasisme lik all annen rasisme. Er
#norskrasisme verre enn andre nasjoners
rasisme? Neppe, men avstanden mellom
vår høymoralske politiske korrekthet og
den åpenbare rasistiske og nedlatende
holdningen mange av oss innehar fører til

en logisk brist. Hykleri. Det er tross alt bedre å kalle en spade en spade. Anerkjenne at
vi er ikke i mål enda. Åpne opp for forbedring. Akseptere at det langt i fra er «typisk
norsk å være god» på dette området. Fordi
vi, som de fleste andre folkegrupper, frykter
og forakter – på et eller annet nivå – andre
folkegrupper. Selve utsagnet «det er typisk
norsk å være god» gir undertegnede en
bitter smak i munnen, fordi det på et vis
indikerer at det ikke å være norsk gjør deg
mindre god. Eller i alle fall er det ikke like
typisk. Det er neppe slik det er ment, men
det er mulig det er den beskjeden det gir
likevel.
Rasisme er en enkel løsning på kompliserte spørsmål, og vil man unngå å være
rasist, eller unngå å si rasistiske ting, er
det et daglig valg. Det handler om å stille
spørsmålstegn ved hvor meningene dine er
grunnlagt, hvorfor du sier det du sier – og
ikke minst hvem du retter kritikken mot.
Det handler om å komplisere sitt eget verdensbilde – å se nyansene mellom individene, og innse at ingen passer perfekt i
konstruerte modeller. Det handler om saklig argumentasjon. Dessverre er dette en
slitsom øvelse – vi som mennesker ønsker å
forenkle verden, slik at vi kan bruke mindre
tid til å analysere den. Det er derfor undertegnede, med misantropien i høysetet, ser
seg nødt til å innse at vi aldri vil bli kvitt rasismen helt. Men – det betyr ikke at vi ikke
skal forsøke.
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Medias makt og ansvar
Massemediene er folkets hovedkilde til informasjon og nyheter. De
dekker og formidler aktuelle hendelser, og er på den måten bindeleddet
mellom innbyggerne, samt nasjonale- og internasjonale hendelser.

Vilde Wetteland Stoa

Massemediene blir derfor omtalt som den
fjerde statsmakt; de setter dagsordenen.
Det de skriver om, får vi kunnskap om. Den
informasjonen media velger å vektlegge og
måten den blir fremlagt, former vårt kunnskapsbilde. Derfor er det et problem at mediene ofte gir oss mangelfulle, og noen ganger helt gale fremstillinger av informasjon.
Medias vinkling. Det viser seg ofte at dekningen av nyheter er ukorrekte. Det kan
være at journalisters egne meninger kommer i veien for nøytral fremstilling, slik at
informasjonen får en subjektiv vinkling.
Politiske holdninger styrer ofte dekningen
av saker. NRK har fått mye kritikk mot seg
den senere tid, de har blant annet har blitt
kritisert for å være venstrevridde i vinklingen av nyheter.
Fremstilling av kun én side ved en sak
skjer stadig vekk. Ulik vektlegging av Palestina-konflikten er et sterkt eksempel på
dette. I Norge fremstiller media konflikten
i stor grad som et angrep fra israelske myndigheter på det palestinske folk. Nyhetene
viser den palestinske sivilbefolkningens
lidelser, og hvordan Israel fordriver palestinere på flukt fra egne områder. Andre steder er dekningen av konflikten en annen. I
USA er medias fremstilling i stor grad mer
israelvennlig, og en stor del av nyhetsbildet
omhandlet Hamas sine angrep på Israel.
Årsakene til ulik vinkling kan være mange,
og det er usikkert hvilken vei påvirkningen har gått. USA er en av Israels sterkeste
støttespillere, slik at press fra amerikanske myndigheter på media kan være en
betydelig årsak. Likeså har Norge mange
palestinske hjelpeorganisasjoner som kan
ha påvirket medias vinkling av konflikten.
Medias fremstilling påvirker også innbyggeres holdning i konflikter. Vinklingen av
nyhetene som blir fremlagt påvirker hva
publikum skal mene om dem. Et nøytralt
media med objektiv fremstilling av saker
er viktig for å få et riktig bilde av hva som
foregår. Alle konflikter har to sider, og det er
viktig med en korrekt fremstilling av begge
sidene.
Medias feiltolkninger. Misoppfatninger
og gale fremstillinger av informasjon er en
gjenganger i media. Eksempler på dette
kan finnes i så å si alle aviser og nyhetskanaler, også hos de som går inn for å være
de mest seriøse og nyhetsrike. I høst hadde
Aftenposten et stort oppslag hvor de påsto
at den daværende rød-grønne regjering
hadde strammet kraftig inn på asylpolitik18

Moralsk ansvar: Mediene plikter å følge opp sin rolle som kunnskapsformidler.
Foto: (Mick Baker)rooster/Flickr Creative Commons

ken. Ut i fra artikkelen virket det derfor som
om langt færre fikk innvilget asylsøknaden
tidligere. Det Aftenposten ikke nevnte var
at aldri før hadde så mange fått asylopphold i Norge som i 2012. Det viste seg at
avisen hadde sett på andelen innvilgede
søknader for søkere fra noen utvalgte land
sammenliknet med året før. Problemet er
at når dette ikke kom frem i artikkelen vil
det fra leserens øyne fremstås som at langt
færre asylsøkere får søknaden innvilget.

«Det er problematisk når mediene som har en vaktbikkjefunksjon, hele tiden må bli
passet på av andre»
Flere internettsider og tidsskrifter gjennomgår med et kritisk blikk artikler og
nyhetsoppslag fra medier. Minerva er et
eksempel på et slikt tidsskrift, og mye av
kritikken deres går på feiltolkninger av resultater fra undersøkelser. Blant annet har
de påpekt at når Dagens Næringsliv i våres
koblet tornadoen i Oklahoma med global

oppvarming, er dette ingen påvist sammenheng. Likeså var NRK på villspor da de
hevdet at en million barn forsvinner i Europa hvert år. I realiteten viser det seg at det
ikke er et sikkert tall på antall barn som blir
borte, men anslagsvis ligger antallet nærmere en kvart million.
Ovenfor er eksempler på det som tilsynelatende virker som nyheter, men
som viser seg å være enten subjektive eller ukorrekte fremstillinger. Dette har blitt
oppdaget fordi noen har undersøkt informasjonen fra media med et kritisk blikk.
Det er problematisk når mediene som har
en vaktbikkje-funksjon, hele tiden må bli
passet på av andre. Vi forventer at media er
institusjonen som skal gi oss informasjon
om hva som foregår, og følgelig antar vi at
denne informasjonen er korrekt og nøytral.
Samtidig er det klart at det er mye feiltolkninger og vinklinger av nyheter som ikke
blir oppdaget, som lesere dermed antar er
korrekt informasjon.
Medias ansvar. Makt medfører ansvar.
Som «den fjerde statsmakt» må massemediene være svært selektive på hva de skriver
om og hvordan de fokuserer sine nyheter.

Da de i stor grad avgjør hva vi skal vite om
hendelser, og hvordan vi skal mene, er det
helt essensielt at noen prinsipper ligger til
grunn. Mediene har et stort ansvar når de
setter dagsordenen. Hovedpoenget med
nyheter må være å opplyse borgere. Det er
viktig at vi vet hva som skjer i Norge og i resten av verden. I et moderne demokrati har
befolkningen og interesseorganisasjoner
mulighet til å påvirke myndighetene. Ser vi

«Hovedpoenget med nyheter
må være å opplyse borgere»
urettferdigheter kan vi presse politikere til
å gjøre noe med det. En opplyst befolkning
kan legge press på myndighetenes handlekraft. Dette kan være alt fra å legge press på
myndighetene til å bistå med matforsyninger i konfliktrammede områder til å stille
krav om kortere køer i helsesektoren i Norge. Dette viser viktigheten av et dekkende
nyhetsbilde. I tillegg viser det viktigheten
med et nøytralt media. Journalisters og andre aktørers preferanser må ikke komme i
veien for sann kunnskapsformidling.
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Kvar går pressa no?
Media og det offentlege har lange tradisjonar for samhandling i det
norske samfunnet. Kvar går pressa og kva gjer staten når papirforma,
eit av dei viktigaste kjenneteiknet ved avisa, verkar å vere på veg ut?

Moderne media: Er papiravisa på veg ut?
Foto: NS Newsflash/ Flickr Creative Commons

gåve. Bakgrunnen for desse bekymringane
er fleire, men dei fleste kan førast attende til
digitaliseringa ein no ser i norske aviser og
konsekvensane det har ført med seg. Pressa
som medie står i ein spesiell overgangsfase.
Internett som medieplattform kan ikkje
lenger oversjåast, og dei fleste avisene er allereie veletablerte brukarar.
Eva-Marie Høyheim Feten

Pressa er ein veletablert institusjon i det
norske samfunnet og er ein viktig del av det
demokratiske styresettet. Dagens mediedebatt dreiar seg i stor grad om pressa
si framtid og verke. Ny teknologi fører til
ein ny kvardag i avisbransjen. Rapporten
”Journalistikk og demokrati: Hvor går mediene? Hva kan gjøres?”, som vart lagt fram
under nordiske mediedagar i Bergen, illustrerer dette. Formålet var å setje lys på
korleis strukturelle endringar reduserer

«Tradisjonelt har hovudinntektene vore abonnement og
laussal, men når papiravisa si
rolle vert svekka, svekkast òg
inntektsgrunnlaget»
det journalistiske feltet i dagens presse.
Frykta ligg i at ein slik reduksjon vil føre til
at borgarar ikkje lenger vil ha nok informasjon til å ta velovervegde og opplyste val i
samfunnsrelaterte spørsmål. Media vil slik
ikkje lenger oppfylle si demokratiske opp-

Pressa og den norske stat. Norge har alltid
hatt tradisjonar med høg grad av offentleg
innverknad gjennom at staten har sett som
sitt ansvar å syte for folkeopplysing, mangfald og ytringsfridom. TV og radio har, gjennom NRK, sidan byrjinga vore nært knytt til
staten og offentlege interesser; avisene har
i stor grad vore sjølvregulerte, men også dei
mottek indirekte og direkte støtte gjennom
momsfritak og produksjonsstøtte; den norske kinomodellen var lenge kjenneteikna
av kommunalt styre og bøker har framleis
innkjøpsordninga. Alt i alt eit mediesystem
sterkt prega av politiske rammevilkår og offentlege interesser.
Offentleg innverknad kjem gjerne anten
som resultat av samfunnsmessige, teknologiske eller økonomiske forandringar. Døme
på dette er produksjonsstøtta avisene fekk
etter innføringa av fjernsynet i Norge; konkurransen i nyhendemarknaden gjorde at
staten greip inn for å verne om mangfaldet.
Eventuelt kjem mediepolitikken preventivt
for å unngå uønska situasjonar, som var
saka med konsesjonsavtalen TV2 inngjekk
for å starte sendingane sine i 1992. Ein uønska situasjon vil vere at pressa ikkje klarar
å oppretthalde si tradisjonelle rolle som

samfunnet si vaktbikkje og den fjerde statsmakt. Denne rolla, og retten til å utøve den,
er i Norge nedfelt i Grunnlova §100. Sidan
paragrafen vart oppretta har pressa teke det
på si kappe å kjempe for ytringsfridommen
gjennom å kritisere, diskutere og opplyse
samfunnsdebatten. Mangfald og pluralisme er idealet – kvalitetsjournalistikk og
økonomiske mogelegheiter er verktøya - eit
demokratisk samfunn er resultatet. Dette
dannar bakteppet for pressa si rolle i det
norske samfunnet og også debatten som
går føre seg. Kva vert staten si rolle i utfordringane pressa i dag møter?

«Kva vert staten si rolle
i utfordringane pressa
i dag møter?»
Papiravisa i møte med digitalisering og
klikkbasert journalistikk. Papiravisa – det
tradisjonelle nyhendemediet – står i desse
dagar i faresona. Om papiravisa har verdi i
seg sjølv kan diskuterast, men at dei fleste
no forheld seg til avisa på ein annan måte
enn for berre få år sidan er ikkje til å skyve
under ein stol. Dette speglar også måten
me konsumerer innhaldet på. Avisa er ikkje
lenger ei pakke, men heller mange deler
me vel og vrakar frå. Gjennom klikking frå
sak til sak navigerer me oss gjennom nyhendebilete; selektivt og ofte overfladisk.
Får ein det same mangfaldet av informasjon som ein elles ville fått med papira-

Samfunn
Medier

S

visa i fanget? Skal ein tru dei mest kritiske
røystene er dette slutten på journalistikken.
Ser ein litt meir konstruktivt på det er det
kanskje ikkje fullt så dystert, men utfordringane vil likevel vere der. Å kjempe imot den
digitale utviklinga utset problemet, men
løyser det ikkje. Det ein treng er ei god overgangsordning, som sikrar mediemangfald,
opprettheld journalistisk kvalitet og pressa
si demokratiske rolle, samstundes som det
ikkje øydelegg deira økonomiske grunnlag.
Den stadig eskalerande digitaliseringa
av media set spørsmålsteikn ved kvalitetsjournalistikken. Rapporten frå Fritt Ord påpeikar at fleire samfunnsområde ikkje vert
dekka, eine og aleine fordi det ikkje sel godt
nok. Kva effekt har det på nyhendesakene
at dekninga i aukande grad vert klikkbasert
og underhaldingsorientert? Kva rolle spelar
det for samfunnsdebatten og den offentlege diskusjonen at Skal Vi Danse-vinnaren
dansa truselaus? Eller er det nettopp det
det har komme til? Er det norske folket generelt sett meir opptekne av å verte underhaldt enn å lese seg opp på dei meir djuptgåande analysane av rikets tilstand? Om
underhaldningsverdi skal styre kva som
vert skrive om, korleis skal då pressa oppfylle si rolle som vaktbikkje og den fjerde
statsmakt?
Eit anna aspekt ved dette er problematikken knytt til at stadig fleire regionsaviser
legg ned lokalkontor, noko som går på kostnad av dekninga og aktualiteten for deler
av folket. Er dette og den klikkbaserte og
underhaldingsorienterte journalistikken
symptom på at kvalitetsjournalistikken
sakte, men sikkert døyr ut?

«Om underhaldningsverdi
skal styre kva som vert skrive
om, korleis skal då pressa
oppfylle si rolle som vaktbikkje og den fjerde statsmakt?»
Finansiering og det digitale. Ei av årsakene til klikkjakta, er finansieringsproblema
aviser i dag møter. Tradisjonelt har hovudinntektene vore abonnement og laussal,
men når papiravisa si rolle vert svekka,
svekkast òg inntektsgrunnlaget. Dei aller
fleste aviser er i dag tilgjengelege i gratisform på nett. Det vert arbeida med ulike
betalingsordningar, men her jobbar avisene kontinuerlig mot eit problem. NRK, som
lisensfinansiert statleg organ, produserer
også nyhende på nett, og distribuerer desse
på likt nivå som dei andre nyhendeorgana.
TV2, som òg har nyhende på nett, men
som har sikre inntektskjelder gjennom TVtilboda sine, vert slik også ein konkurrent.
Korleis skal avisene konkurrere med desse?
Kva er staten si rolle? Kan ein forvente at
NRK skal avgrense sine nettenester for å
lage rom for frie institusjonar, som dei gjorde ved å trekke seg ut frå dit.no, eller må ein
komme opp med andre løysingar?
Media og stat har lange tradisjonar med
nært samarbeid i Norge. Frå dette vil det
vere logisk om staten også i desse omstillingstider inntek ei aktiv rolle. Regjeringa
opnar for å innføre ei plattformnøytral
produksjonsstøtte og likestille papiraviser
og e-aviser gjennom etableringa av ei felles, låg momssats. Forhåpentlegvis vil dette
vere nok til å sikre pressa si samfunnsrolle
framover. Både økonomisk, men òg med
tanke på kvaliteten i journalistikken.
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Destinasjon:
Europa
De sørlige landene i Europa fungerer som buffere for flyktninger som er på søken etter et bedre liv i Europa. Dublin-forordningen forsterker presset og gir land som Italia og Hellas en
uforholdsmessig stor andel av flyktningstrømmen.

Kjersti Dalfest

For mange mennesker på flukt fra Afrika
og Midtøsten er de sørlige landene porten
inn til Europa. Den arabiske våren har ført
til en økning i antallet som tar sjansen på å
krysse Middelhavet, der en bølge av syrere
nå flykter fra borgerkrig. Mange finner seg
selv i en uholdbar situasjon og velger heller
å begi seg ut på en lang og risikofylt reise for
å unnslippe forfølgelse og søke etter håpet
om frihet.
Konsekvenser. I oktober så vi hvor galt det
kunne gå da over 300 mennesker omkom
utenfor øya Lampedusa i Italia, da en overfylt båt med flyktninger kantret. De fleste
av disse kom fra Eritrea og Somalia. En av
årsakene til at mange velger å reise fra Eritrea er at alle innbyggere der er pliktige til å
tjene militæret i ubegrenset tid, noe menneskerettighetsorganisasjoner
betegner
som slaveri. I Somalia har krig herjet i lang
tid og store deler av landet er kontrollert av
islamistiske militanter kalt al-Shabab. Båttragedien i Lampedusa er dessverre ikke en
uvanlig situasjon, og omtrent 19 000 personer har, ifølge BBC, møtt sin skjebne på sin
ferd over Middelhavet siden 1988. Lampedusa er som en flaskehals inn til Europa der
antallet asylsøkere som befinner seg på øya
ofte er høyere enn innbyggertallet; som for
øvrig teller rundt 6000. Det sier seg selv at
dette er en utfordrende situasjon.
Dublin-forordningens skjeve fordeling.
Dublin-forordningen er en avtale mellom
medlemslandene i EU og i tillegg Island og
Norge. Den handler om hvilket land som
har ansvar for å behandle en asylsøknad.
Mange flyktninger ønsker å dra videre til
andre europeiske land. Men den såkalte
«førstelandsregelen», som er det mest
brukte kriteriet i Dublin-forordningen, gjør
at det første landet flyktningen kommer til
er forpliktet til å behandle asylsøknaden.
Dersom flyktningen drar videre til et annet land i Europa, etter å ha blitt registrert
i Italia, kan det landet velge å sende flyktningen tilbake til Italia som står ansvarlig
for behandlingen. Ifølge Vigdis Vevstad og
Jessica Schultz, dr.jur. sonconsult og stipendiat ved universitetet i Bergen, sendte
Norge 788 personer tilbake til Italia i 2012.
Gjennom registrering av fingeravtrykk i
Eurodac kan det avdekkes om asylsøkeren
har oppholdt seg i et annet Dublin-land, og
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dersom det skulle være tilfellet, vil en ofte
tidtakende prosess med kommunikasjon
mellom de to landene og en eventuell overføring bli satt i gang.
Ordføreren på Lampedusa, Giusi Nicolini, ber EU om å endre Dublin-forordningen da det blir lagt for stort press på steder
som Lampedusa. Europas ytterpunkter
vil naturligvis være der flyktingene først
ankommer og gir land som Italia, Hellas,
Malta og Spania det største ansvaret i å
håndtere flykningestrømmen. Ifølge den
italienske regjeringen kom det fra januar til
oktober i år over 35 000 flyktninger, hvorav
73 prosent av dem dekket de juridiske kravene for asyl. FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) mener at retur til et land
som en asylsøker bare har passert gjennom
medfører en ytterligere byrde for folk på
flukt og er totalt upassende.
«Svartebok over norsk asylpolitikk».
Rune Berglund Steen, ansatt hos Antirasistisk Senter, er ikke nådig i sin beskrivelse av
EUs asylpolitikk i sin bok «Svartebok over
norsk asylpolitikk». I boken karakteriserer
han Hellas som en oppbevaringsplass til
avlastning for landene lengre nord. «Det
er en skitten jobb, men Hellas’ økonomiske avhengighet av EU er sterkere enn alle
motargumenter. Hellas’ svar er å unnlate
å registrere asylsøkere og å skremme dem
unna med stort sett alle midler de har til
disposisjon». Retur til Hellas fra andre
Dublin-land ble imidlertid stoppet etter en
dom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg høsten 2010 etter
en klage fra en afghansk asylsøker sendt
fra Belgia til Hellas. Hellas ble da dømt for
brudd på flere artikler i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen, og det
investeres nå betydelige EU/EØS-midler
for å forbedre asylsystemet.
Presidenten i EU-kommisjonen, José
Manuel Barroso, erkjenner problemet og
ønsker et system som fordeler utfordringene jevnere. Men et nytt system forutsetter
at de enkelte medlemslandene støtter opp
om det, og det er lite som tyder på at medlemslandene, spesielt de nordlige landene,
ønsker en tettere integrert asyl- og innvandringspolitikk. Vevstad og Schultz mener
det kunne være solidaritet i praksis dersom
landene i nord nå lar være å bruke førstelandsregelen på syriske asylsøkere.
Nytenkning i flyktningspørsmålet? Responsen til utfordringen fra EU har så langt
vært å forsterke grensekontrollen for å
oppdage ulovlige båtlaster med migranter
raskere, slik at de kan tvinges til å snu. Mye
ressurser brukes for å skjerpe sikkerheten
rundt grensene, og det er ifølge Berglund
Steen dobbelt så mange som jobber med
overvåking av grensene, som antallet som

søker asyl per år i EU (henholdsvis 400 000
og 200 000 i 2010). Kunne ressursene vært
brukt mer hensiktsmessig, og kunne antallet som prøver å komme seg over Middelhavet begrenses på en annen måte?
Noen menneskerettighetsgrupper mener at Europas asylpolitikk er en medvirkende årsak til de gjentakende båttragediene i
Middelhavet. Daniela Enzler, asylrådgiver i
Amnesty International, sier til BBC at det er
en tragedie at folk ikke lenger kan søke om
asyl på ambassader, og tror at dersom det
hadde vært mulig ville det kunne forhindret
at mange bega seg ut på den risikable reisen,
og at flere liv da kunne bli berget.

«For mange mennesker på
flukt fra Afrika og Midtøsten
er de sørlige landene porten
inn til Europa»
De landene som tar i mot flest flyktninger er de som er geografisk nært konfliktområder. Omtrent 80 prosent av flyktningene søkte i 2012 tilflukt i utviklingsland, og
Pakistan var det landet flest dro til. De får
ansvaret for å oppfylle flyktningenes rettigheter, og er avhengige av hjelp fra det internasjonale samfunnet for å overholde dem.
Det er ikke etablert noe regelverk som sier
hvordan andre land skal hjelpe vertslandene. Et annet problem er at flere av landene,
deriblant Pakistan, ikke har ratifisert flykningekonvensjonen og dermed ikke har
forpliktet seg til å beskytte flyktninger.

Engasjement: Den påfølgende debatten etter
Lampedusa-ulykken har ført til demonstrasjoner
i flere tyske storbyer. Foto: Rasande Tyskar/Flickr
Creative Commons
Idyll: I nærheten av denne idylliske øya var katastrofen et faktum høsten 2013 Foto: Guidoz/Flickr
Creative Commons

Italias FN-ambassadør, Antonio Bernardini, har foreslått at migrasjon skal være
en del av utviklingsmålene som erstatter FNs milenniumsmål etter 2015. Dette
innebærer et fokus som er bredere enn
flyktningeproblematikken. Ifølge FN utgjør
asylsøkere bare fem prosent av migrantene,
og migrasjon spiller en stor rolle for fattigdomsreduksjon. Penger som migranter
sendte hjem utgjorde i 2012 over 1180 milliarder kroner, og er et høyere beløp enn den
kombinerte bistanden gitt i verden. Pengene kan ikke erstatte tradisjonell bistand
da de ikke fører til bygging av skoler og
lignende, men de fører til bedre økonomi
og skolegang for enkeltfamilier. Et eksempel er Senegal, der penger sendt hjem fra
migranter utgjør over ti prosent av landets
brutto nasjonalprodukt. Akkurat hvordan
migrasjonsspørsmålet vil behandles dersom det blir en del av de nye utviklingsmålene er uklart, men et mål er at det skal føre
til økt internasjonalt samarbeid der rettighetene til migranter forbedres. Kanskje kan
vi håpe at innovative løsninger, som tar de
positive og negative sidene ved migrasjon i
betraktning, vil tre frem.
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the german election

Let’s get rid of the Euro
September 2013 – Germany holds its parliamentary election of the ‘Bundestag’. An election Sunday
which turned into an ordeal for the FDP (Free Democratic Party – The Liberals), an overwhelming
percentage for the CDU (Christian Democratic Party) and celebration for the newcomers of the AfD
(Alternative for Germany).

Founded in February 2013 the AfD gained 4.7% of
the votes in the German parliamentary election
this September. With this rise of the anti-euro
party and the fall of the liberals as well as the massive strengthening of Merkel; this German election did not fall short of unexpected outcomes.

tions. What we had seen in 2009 with the SPD
we now saw in an even greater breakdown of the
FDP in the current election. To be a coalition
partner next to Merkel is a difficult position and
parties tend to lose their strong party profile. Nevertheless even internal fragmentation played its
part in the disastrous election outcome for the
FDP. The voting out of the FDP led to a four party
parliament which consists of the CDU, SPD, Die
Linke (The Left-Wing Party) and Die Grünen.
All the parties in parliament have their own,
very distinct, programs. However, they agree on
the necessity of a strong EU and Euro zone for
a prosperous development on all grounds. Even
though, particular EU-policies are envisioned
differently by each party.

A victory for Merkel. Merkel’s CDU dominated
the German election. That was not much of a
surprise. However, remarkable is that Merkel and
her fellow CDU members almost achieved an absolute majority. Only 5 seats have to be filled with
a coalition partner. But, who should it be?
After unsatisfying exploratory discussions
with Die Grünen (The Green Party) the CDU is
currently in coalition negotiations with the SPD
(Social Democratic Party). CDU and SPD are
most likely to form a new grand coalition by the
end of the year. This grand coalition will lead to
a very small opposition of less than 20% which
might create the need for new special opposition rights in order to keep the parliamentary
debate lively and effective. However, this will be
looked upon after the coalition negotiations are
completed.
The SPD will not have an easy task by joining
a grand coalition with the SPD. So far both parties who entered into a coalition with Merkel had
to suffer great losses within the following elec-

Below the 5% threshold. Looking below the 5%
threshold seems to be more relevant in this election than in any other German parliamentary election before. With 4.8% and 4.7% FDP and AfD are
the looser and the winner of the German election.
The FDP, from 2009-2013 a coalition party
in the government, has lost tremendously. Not
only did they lose their place next to Merkel’s
CDU, but they also missed the 5% to gain parliamentary mandates. This is the first time since
the founding of the FDP in 1948 that they did not
enter into parliament. They lost support even
among their stable voter base. Such an unexpected loss of a constant parliament fraction might
bring some new dynamics into German politics.
Next to the fall of the FDP is the rise of the
anti-euro party AfD of particular interest. The
AfD, the alternative for Germany party, is an
anti-euro party. They did not gain 5%, but their
extremely high election result should be analysed by the established parties. A party, which had
been founded in the beginning of 2013, gained

Julia Seifert

Election night: Facial expressions say more than a thousand
words. The winner, Angela
Merkel (CDU) of the 2013
Election. Photo: Ralf
Roletschek/ roletschek.de.
Election night: Facial expressions say more than a thousand
words – the loser, Rainer Brüderle (FDP) of the 2013 Election.
Photo: Olaf Kosinsky/Wikipedia

AFD AN ANTI-SYSTEM PARTY?
~Reintroduction of the Deutsche
Mark, hence dissolution of the
Euro zone
~EU only as a lose economic
union with a common market
~All jurisdiction should be
within the state and not with
the EU (e.g. the ECJ)

4.7% in a September election. The German press
dismisses these votes as protest votes rather than
questioning the quick success.
Anti-Euro sentiments in Germany. Due to the
huge bailout package mainly financed through
Germany the reports about the European system
and the Greek economy have been negative. Since the financial crisis more and more German
taxpayers have negative perceptions of the EU
and the Euro zone. The AfD saw this antipathy
within the German public and absorbed all the
critics in their party program. The turn towards
the Deutsche Mark seems nostalgic. What does
this back to the good old day’s mentality show?
The relation between Brussels and the German voter is weak. The value of the EU and the
Euro zone is barely a topic on TV or in newspapers. After the bailout plans the EU and the Euro
zone made mainly bad headlines. Instead of
simply dismissing the votes for the AfD as protest
votes towards the established parties it would be
worth considering broader implications.
What comes after the 4.7 AfD percent? Mainly
three reactions should result from the high support rate for an anti-system party. Firstly, there
is a need to show more transparency in EU and
Euro-zone policies; as well as the reformulation
of their significance for a flourishing German
economy, society and democracy. Secondly, an
adjustment of the Euro-strategies by the established parties can be expected in reflection of a
growing anti-Euro movement within Germany.
Finally, the German public as well as the established political parties should not forget about the
dangers which come along with anti-system parties especially when they question the fundamentals of the German and European justice system.
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Atomkraft – vår beste venn,
eller vår verste fiende?
Dette er ikke en artikkel med en hensikt om å tale atomkraftverkets sak, men
heller et forsøk på å gjøre de ulike synspunktene i debatten mer tydeligere.
Hvorfor? Hver gang debatten har kommet inn på atomkraftverk som energikilde er det mange som tenker, inkludert meg, hvem kan være for det? Det er
risikofylt, og når det først går galt kan det gå veldig galt.
Et politisk skifte. Debatten omkring atom-

Helene Kvam Sigmond

Likevel, etter å ha hatt samtaler med folk
som blant annet tar doktorgrad i kjernefysikk ved MIT og derfor kanskje vet litt mer
om temaet enn meg, er det faktisk mange
som taler for å bruke atomkraftverk som
en energikilde. Selvfølgelig er ikke de som
studerer kjernefysikk en nøytral part, men
det betyr ikke at den kunnskapen de har
skal ignoreres bare fordi mange er fast bestemt på at atomkraftverk er forferdelig og
dermed basta. Da blir det ingen debatt og
ingen blir klokere. Kjernefysikk og teknologien bak atomkraftverk er tross alt komplisert og den jevne borger sitter ikke inne
med kunnskap om temaet. Diskusjonen og
dialogen mellom vitenskapsfolk og resten
av oss må bli bedre.
Energi- et sikkerhetspolitisk pressmiddel
Debatten rundt bruk av atomkraftverk har
vært fremtredende i Europa - Europa står
ved et veiskille. På den ene siden har Europa
satt nye og ambisiøse mål for å redusere klimautslipp, men samtidig fyres det opp stadig
flere kullkraftverk. Hva kommer dette av?
Russland har over flere år anvendt gass
som et politisk pressmiddel mot Ukraina og
Europa som helhet. Russlands bruk av gass
som en vektstang har ført til at flere Europeiske land ønsker å bli mer uavhengig av
gass og særlig russisk gass. Norsk gass har
derfor tatt markedsandeler på gassmarkedet i Europa fra Gazprom, det russisk-statseide gassfirmaet. Uansett om Norge utgjør
en større del av markedet enn tidligere, har
den sikkerhetspolitiske trusselen fra Russland medført at etterspørselen etter gass i
Europa har stagnert og det finnes ingen tendens til at dette vil stige.
Er atomkraftverk en «viable» erstatning
for ekstremt forurensende kullkraftverk?
Eller er de heller en så stor sikkerhetsfare
at det ikke en gang bør vurderes som et
alternativ?
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kraftverk ble opplivet etter Fukushimakatastrofen i 2011, hvor kjølesystemet til et
atomkraftverk sviktet på grunn av et kraftig
jordskjelv og utgjorde en fare for miljø og
mennesker. Selvsagt har debatten pågått
mye lenger enn dette. Alle vet om Tsjernobyl i 1986, hvor en eksplosjon i en reaktor
førte til spredning av radioaktiv avfall selv
utover Ukrainas grenser. Dette var også en
hendelse som vakte oppmerksomhet rundt
risikoen av bruk av atomkraftverk. Fukushima og Tsjernobyl er de verste kjernefysiskkatastrofene i historien, begge på et nivå 7
som er maksimum rangering av kjernefysisk hendelser (jf. INES-skalaen). Problemet med kjernekraftverk er altså, som tidligere nevnt, at når det først går galt går det
veldig galt.
Flere land, særlig Tyskland, vender vekk
fra atomkraftverk for å satse på alternative
energikilder. For å erstatte tap av energi har
kullkraftverk i stor grad erstattet atomkraftverk og gass. Det argumenteres for at dette
bare er en overgangsfase, og at når investeringen i fornybar energi bærer frukter vil
man trappe ned bruk av kullkraftverk. Så
når vil fornybar energi kunne erstatte kullkraftverk?

«Diskusjonen og dialogen
mellom vitenskapsfolk og
resten av oss må bli bedre»
Det er en rekke utfordringer knyttet til
fornybar energi. Solenergi er fortsatt veldig
vanskelig å bruke i stor skala. Man er avhengig av godt vær og det er fortsatt vanskelig å
lagre energien. I tillegg tviler jeg på at produksjonen av solcellepaneler er veldig bra
for miljøet med tanke på at mineraler som
silisium, som ikke er fornybare, er hovedingrediensene i solcellepaneler. Vindmøller
er kanskje det beste alternativet til nå på
fastland, men det trengs mange for å dekke
energibehovet i forhold til fossile brennstoffer eller atomkraftverk. Og hva med produksjonen av vindmøllene og materialene de
lages av? De som har kjørt en tur gjennom
Danmark kan si seg enig at de er enorme og
det går mye energi til produksjonen av dem.

Utfordringene rundt fornybar energi er ikke
et argument for at det ikke skal satses på fornybar energi; det burde absolutt satses på i
enda større grad enn nå. Poenget er at det
tar tid, og innen den tiden har gått kan kullkraftverk ha gjort stor skade.
Kullkraftverk er ekstremt forurensende
og det er et steg tilbake til den industrielle
revolusjonen, en tid da Europa var dekket
av et sort teppe av sot og aske. Denne perioden gis også i stor grad skylden for global oppvarming. I Kina anvendes det mye
kullkraftverk til å dekke etterspørselen etter
energi. Dette har ført til ekstreme, helseskadelige forurensninger i kinesiske byer. Selv
om økonomisk vekst har blitt prioritert over
klimahensyn i Kina, er myndighetene klar
over dette problemet. I Kina bygges det nå
mange nye atomkraftverk, noe som er mye
mindre forurensende og som derfor kan
bøte på de forurensende problemene kullkraftverkene står for. Altså i en hel motsatt
retning av Europa.
Hva vil man ha: Sort sot eller ren damp?
Det er her uenigheten oppstår. Det er med
hensyn til miljø og helse man ikke vil ha
atomkraftverk, samtidig som kullkraftverk
også utgjør fare for miljø og helse. Atomkraftverk er faktisk den reneste formen for
energi vi har i dag. Det eneste utslippet
man får fra atomkraftverk er damp. Denne
dampen er en «greenhouse gas», inngår i
den normale vannbalansen og utgjør ingen
trussel mot folks helse. Hovedargumentet
mot atomkraftverk er at det radioaktive avfallet med lang nedbrytningstid kan utgjøre
en miljøtrussel og en trussel mot helse. Dette avfallet må naturligvis lagres et sted og
det må sikres slik at det radioaktive stoffet
ikke havner i naturen. Kan man ende opp
med en haug radioaktivt avfall som gir fisk
tre øyne som i atomreaktorbyen Springfield
i «The Simpsons»? Det er i hvert fall det første bildet jeg får på netthinnen...
Fukushimakatastrofen kan ha vært et
fellende slag for de som støtter atomkraftverk, men er Fukushima et representativt
tilfelle, altså et tilfelle som kan skje ved
alle atomkraftverk? I Japan har man bygget
atomkraftverk på verdens mest aktive feltlinjer. Det vil si der flere tektoniske plater
møtes og hvor friksjonen mellom platene
skaper jordskjelv av ulike størrelser. Japan

er beryktet for jordskjelv, og derfor virker
det som at Fukushima ikke er et argument
mot atomkraftverk i seg selv, men heller et
argument mot å bygge atomkraftverk på et
av verdens mest aktive feltlinjer. I Europa er
man langt fra slike feltlinjer. Den Europeiske
kontinentalplaten grenser ved Island og ut i
Atlanterhavet, samt ved Tyrkia og nedover
i Midtøsten. Det er derfor vulkanutbrudd
skjer ved Eyefjellajukul ved Island, og at
det ikke skjer på det europeiske kontinentet
som for eksempel i Tyskland. Det er kanskje
også derfor Island ikke vurderer å bygge et
atomkraftverk der heller, men nå har Island
tross alt tilgang til geotermisk energi. Selv
om områder langt vekk fra feltlinjer kan
oppleve jordskjelv, er de ofte veldig små og
ufarlige og oppstår sjeldent.
Hva er så risikoen for at noe skjer ved
et atomkraftverk langt vekk fra slike feltlinjer? De som i dag forsker på atomkraftverk
vil hevde at når vi hører «atomkraftverk»
forestiller vi oss det slik atomkraftverk var
i gamle dager - det vil si gamle sovjetiske
atomreaktorer som der det eksploderte i
Tsjernobyl. Noe jeg ikke visste var at med
den nye teknologien og kunnskapen produseres det mye mindre radioaktivt avfall enn
mange antar, og det er en mengde som kan
håndteres trygt.

«Med den nye teknologien og
kunnskapen produseres det
mye mindre radioaktivt avfall
enn mange antar»
Atomvåpen. Det er også mye debatt angående kjernekraftverk på grunn av Irans
forsøk på å bygge dem. En ting må gjøres
klart: atomvåpen er en realitet og har hvert
en del av internasjonal politikk siden slutten av andre verdenskrig. Siden den gang
har antall land som har atomvåpen vokst,
og teorien om hvordan man lager atomvåpen er tilgjengelig for alle som virkelig ønsker det.
Atomkraftverk og atomvåpen baseres
på samme teori og teknologi, men det er
noen viktige forskjeller. For det første anvendes helt forskjellige isotoper. Isotoper er
radioaktive stoffer av ulik karakter. Én type
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«Kan man ende opp med
en haug radioaktivt avfall
som gir fisk tre øyne som i
atomreaktorbyen Springfield
i The Simpsons?»

Kraftverk: Hva er egentlig risikoen ved bruk
atomkraftverk? Foto: Stefan Kühn/Wikimedia
Commons

isotop anvendes i ulike medisinske apparater, andre typer anvendes i kjernekraftverk
og noen isotoper kan brukes til å lage et
atomvåpen. Atomkraftverk gir potensialet
til å utvikle atomvåpen, men denne trusselen er ikke minst veldig avhengig av den
politiske stabiliteten i området det gjelder.
På det punktet vil jeg argumentere med at
Tyskland og Iran er vidt to forskjellige land.
Å tale imot atomkraftverk på grunnlag av
trusselen atomvåpen utgjør er en viktig del
av debatten, men bidrar til å tåkelegge debatten om bruk av atomkraftverk som energikilde.

Ring of Fire: Kontinentalplatelinjen
som går over Japan. Illustrasjon:
Gringer/Wikimedia Commons

Og så? Dette er på ingen måte en utfyllende
artikkel om fordeler og ulemper ved atomkraftverk versus andre energikilder. Det er
heller ikke, som jeg nevnte innledningsvis,
en artikkel som argumenterer for atomkraftverk. I stedet er det et forsøk til å vise at
saken ikke er svart-hvitt, men mer nyansert
enn det som ofte kommer frem i debattene.
Det er også et argument for alltid å sette seg
inn i argumentene til motparten før man
bestemmer seg for å være blindt imot noe.
Det beste argumentet er alltid det argumentet som erkjenner motpartens argumenter,
selv om de faktisk er gode, og som klarer å
vise at sine egne argumenter holder til tross.
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På tur mot et mer
sentralisert Norge?
Er vi på vei mot et mer sentralisert Norge?
Det kan være tegn i tiden som tyder på det.
Andrea Sofie Nilssen

Desentraliseringsprinsippet står sterkt i
det norske folk. Gjennom to folkeavstemninger har vi sagt nei til EU-medlemskap,
og mye av argumentasjonen har gått på
at det er langt fra ytterkantene i Norge og
til Brüssel. Desentralisering har også preget norsk politikk, og det har vært brukt
politiske virkemidler for å opprettholde
en spredt bosetning i landet vårt. Men nå
er det trender i tiden som noen mener vil
svekke desentraliteten i det norske samfunnet. Nylig la politidirektoratet frem et
forslag til organisering av fremtidens politi i
Norge, der politidirektøren foreslår å redusere dagens 27 politidistrikter ned til seks.
Samtidig har også den påtroppende regjeringen varslet en kommunereform der det
spekuleres i at antallet kommuner kan bli
redusert fra dagens 428 til ned mot hundre.
Hovedargumentene for en slik reform er at
det vil føre til mer en mer effektiv og rasjonell organisering av kommune-Norge. Men
er det så bare fordeler med å stramme inn
strukturen?
Norge har i likhet med mange andre land
over tid opplevd en sterk sentralisering, i
form av fraflytning fra bygder og tettsteder.
Likevel har myndighetene i landet vårt lenge hatt som mål å dempe sentraliseringen.
Dette har de gjort ved å føre en aktiv distriktspolitikk. Noen av virkemidlene som
har vært brukt er næringsstøtte til landbruk og fiskeri, høye statlige overføringer
til distriktskommuner, subsidier av kraftkrevende industri og differensiert arbeidsgiveravgift. Da med lavere sats i distriktene.
I Nord-Troms og Finnmark er det også opprettet en egen tiltakssone, som blant annet
innebærer redusert inntektsskatt, lavere
elektrisitetsavgift og avskrivning av studielån. Til tross for slike tiltak, så viser tall fra
SSB at den aktive distriktspolitikken imidlertid ikke har vært tilstrekkelig for å hindre
sentralisering. Derfor er det noen som mener at den politikken som har vært ført ikke
har evnet å demme opp for suget inn mot
sentra på ulike nivåer, og at tiden derfor er
moden for å tenke annerledes.
Argumenter for politireformen er at politiet skal bruke mer ressurser på de oppgavene de er satt til å løse, i stedet for å betjene mange administrasjonssteder i form
av lennsmanns- og distriktskontorer. Som
politidirektør Odd Einar Humlegård sier
så «må vi ha et politi som er mer tilgjen24

Et mer sentralisert Norge? Statsminister Erna Solberg har varslet en omfattende kommunereform i landet vårt. Spørsmålet er om det vil føre til et
mer sentralisert Norge. Foto: Tomas Moss/flickr

«For vi er alle sentrum i vårt eget univers, og vi
har også en tendens til å argumentere ut fra dette»
gelig når hendelsene skjer. Ved å lage mer
robuste politidistrikt, kan man få bedre
politikompetanse på bakken der folk bor.
Får vi seks politimestere, er det også mulig
for dem å sitte i en nasjonal ledergruppe».
Mens skeptikerne på den andre siden mener at sammenslåinger vil føre til mindre
politi i distriktene, noe som igjen kan føre
til svekket tillit mellom politiet og befolkningen.
Og de samme argumentene står mot
hverandre når det gjelder den varslede
kommunereformen fra regjeringens side.
På den ene siden er det effektivitets-argumentet som nå gjør at dette er aktuelt.
Som Høyres nestleder, Bent Høie, uttalte
til avisen Nationen: «Vi ønsker å overføre
flere oppgaver og større myndighet til
kommunene. Det krever større og mer robuste kommuner». Mens på den andre siden er det de som er mer skeptiske. Leder
for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, mener en så radikal kommunesammenslåing
vil være negativt for dem som ikke bor i

de store byene. «Det er mange strukturer
som vil løses opp. Ikke bare kommunale
tjenester, men mange områder i samfunnet er lagt opp etter kommunale skiller
– kultur, frivillighet, næringsliv. De vil bli
påvirket når avstanden i kommunene blir
større», sier hun til Nationen. Skeptikerne
mener at i en stor kommune vil det som i
dag er kraftige senter i mindre kommuner
bli svekket, og det vil bli et sug mot de nye
sentrene, som igjen vil suges mot et enda
større sentrum. I denne sentrumsspiralen
er det alltid noe som er et sentrum for noe.
I kommunene trekkes folk fra utkantene
inn til kommunesenteret, i regionen trekkes folk fra de ulike kommunene inn til
regionssenteret, og videre til den største
byen i landsdelen. Men sentraliseringskreftene stopper ikke der, for den virkelige
store sentraliseringsmagneten i landet vårt
er hovedstaden og hovedstadsområdet, dit
folk trekkes fra alle deler av landet. Også
fra de største byene i de andre landsdelene. Men er det så mulig å motvirke slike
sentraliseringskrefter?

Statsviter Stein Rokkan har vært opptatt
av forholdet mellom sentrum og periferi
både i Norge og internasjonalt. Han identifiserer den territorielle motsetningen
mellom sentrum og periferi som en av de
sentrale konfliktlinjene i Norge. Rokkan tar
blant annet utgangspunkt i de vestlandske
motkulturene målrørsle, lekmannsbevegelsen og avholdssaken som klare motkrefter mot den sentraliseringen som har
pågått i Norge over flere generasjoner. Det
er også fortsatt uenighet om hvorvidt de
virkelige verdiene her i landet skapes i de
store byene, eller om de skapes i distriktene der råvarene finnes. Ser vi dette i sammenheng med de tidligere nevnte sakene
om politi- og kommunereform, er det lite
som tyder på at motsetningsforholdet mellom sentrum og periferi skal stå langt ned
på dagsordenen fremover. Politisk er det
ingen tvil om at kommunereformen vil bli
en av de hete potetene for den nye regjeringen. På den ene siden er det rasjonelle
argumenter for å bygge og styrke kraftige
sentrum, mens det på den andre siden er
slik at desentralisering har sine fordeler.
Hvordan ville det for eksempel blitt om vi
i Norge sluttet å bruke politiske virkemidler for å stimulere desentralitet? Ville det
da bodd folk langs Finnmarkskysten, og
ville man kunne holde liv i distriktene i det
landstrakte landet vårt? Er det bare fordeler
med at vi klumper oss sammen rundt oslogryta selv om det er rasjonelle økonomiargumenter for at det kan være en fordel?
Om vi velger å følge sentraliseringslogikk
er det lett å argumentere for at alt skal
havne i Brüssel. Men det går også an å argumentere mot. For Norge er også et land
i periferien. I Europa, så vel som i verden.
Men vi ligger også veldig sentralt plassert.
I forhold til oss selv, og når alt kommer til
alt er det kanskje det som er det viktige. For
som nasjon har vi fortsatt muligheten til å
definere våre egne sentrum og vår egen
periferi, og med politikk kan vi påvirke
forholdet mellom disse. Og der ligger utfordringen for den sentraliseringslogikken
som sier at det i enhver sammenheng er
positivt med sentralisering. For vi er alle
sentrum i vårt eget univers, og vi har også
en tendens til å argumentere ut fra dette.
Når det handler om politidistrikter, kommuneinndeling, EU og det meste annet.
Og kanskje er det derfor desentraliteten
står så sterkt når alt kommer til alt i Norge.
For det er langt dette landet, og det meste
er perifert. I forhold til noe.
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Kunsten som
skaper forandring
Hvordan kan samfunnskritisk kunst være et viktig virkemiddel
for å skape politisk endring i dagens Russland?

Linn Marie Ulvestad

Det er ikke lenger nok at kunst er estetisk
vakkert å se på, meningsinnholdet vurderes gjerne i langt større grad enn tilfredsstillelsen man får ved å se på noe skjønt.
Det kan argumenteres for at kunst i en
historisk kontekst har vært en del av samfunnskritikken. Kunsten har gjerne blitt
politisert som en reaksjon på det som skjer
i samfunnet, samtidig som kunsten i seg
selv også kan lede til samfunnsendringer.
Dagens tanke om at betydningsfull kunst
skal ha et budskap fremprovoserer kunst
som i stor grad er forankret i det som skjer
i samfunnet og er med på å oppfordre publikum til å tenke eller handle annerledes.
Gjerne ved å spille på ubehagelige følelser.
Ekaterina Sharova er en av dem som
har et sterkt fokus på hvordan kunsten
virker i samspill med publikum. Hun jobber blant annet som kurator, og hennes
rolle er å lage prosjekter og presentere
ulike typer kunst for allmenheten. Hun er
opprinnelig fra i Arkhangelsk i Nord-Russland, og derfra har hun utdannelse innen
pedagogikk, litteratur og filosofi. I Norge
har hun studert estetisk teori, kunsthistorie og ledelse, og etter hun ble ferdig på
Blindern begynte hun å jobbe med blant
annet samfunnskritiske kunstprosjekter.
Under et seminar på Nobels Fredssenter i
2012 ble hun kjent med en jente som representerte Pussy Riot, og dette førte til at
hun begynte å kuratere ung russisk samtidskunst. Hennes russiske bakgrunn er
gjeldende i mye av det hun jobber med,
både når hun skriver og kuraterer, likevel
oppfatter hun seg selv som en global kurator. Nå for tiden jobber hun blant annet
med et kunstprosjekt i samarbeid med
Tanja Thorjussen som heter ”DIALOG/
ДИАЛОГ”.
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Dialog . Prosjektet startet for et år siden, og
består av en visning av fem filmer om kommunikasjon som etterfølges av en forelesning og diskusjon. Alle filmene er laget av
unge, russiske kunstnere. I pressemeldingen for prosjektet står det at ”Dialog” er et
forutsigbart begrep i konteksten av interkulturelle relasjoner og blir hyppig brukt
i det byråkratiske eller politiske språket”.
Videre er formålet med prosjektet å gå i
dybden av det ofte brukte begrepet med
utgangspunkt i den russiske filosofen og
semiotikeren Mikhail Bakhtins tilnærming
til dialog. Bakhtin påsto i sin tid at relasjoner og tilknytninger eksisterer blant alle
levende vesener, og at dialog skaper en ny
forståelse av situasjoner som krever forandring. Videoverkene viser at det er flere måter å kommunisere på foruten det verbale.
Noen kommunikasjonsforsøk kan tolkes
som mislykkede, andre som vellykkede.
Så langt har prosjektet blitt vist i Oslo,
Bergen og Tromsø og i februar vil det vises
i Kirkenes, Bodø og Lofoten, med støtte av
Fritt Ord og Nordland Fylkeskommune.
Kunst som provoserer. En av videoene i
prosjektet er laget av den 28 år gamle kunstneren Petr Pavlensky fra St. Petersburg. Han
er utdannet ved Stieglitz-kunstakademi,
og er nå redaktør i kunstmagasinet Politisk
Propaganda. Han har også vært deltaker i et
prosjekt ledet av kunstgruppen Chto Delat.
Pavlensky bruker video, performance og
tekst i sine arbeider, og har blitt kjent gjennom russiske og internasjonale medier for
sine sterke politiske aksjoner i det offentlige
rom. Den 10. november gjorde han en performance på den Røde Plassen i Moskva der
han naglet fast testiklene sine til fortauet,
og satt naken og stirret på dem. Pavlensky
uttalte at performancen kan sees som en
metafor for apati, politisk likegyldighet og
fatalisme i det moderne russiske samfunnet. I etterkant av denne performancen ble
han kjent verden over, og skrevet om i The
Guardian, BBC, Washington Post, australske og sør-afrikanske medier. I en av sine
artikler sammenlignet The Guardian ham
med store navn som Marina Abramovic og
Yoko Ono.

Hans bidrag til Dialog-prosjektet setter
fokus på problemer ved den stadig voksende fremvoksende nasjonalismen i Russland
ved å gi innblikk i livet til en 16 år gammel
nazist. Filmen viser den skadede kroppen
til en ung nazist fra St. Petersburg. Kroppen hans forteller om hvordan han bidro til
drapet på en kaukasisk mann en helt vanlig kveld. Sharova forteller at språkbruken
hans er preget av tabu-ord som knapt kan
oversettes med samme tyngde til norsk eller
engelsk, og at det er tydelig at gutten tilhører
den laveste sosiale klassen. Formålet med
verket er etter sigende å sette spørsmålstegn vedeeeded hva som er premissene til
at en tenåring uttrykker normalitet ved å
drepe et annet menneske. Kroppen vi ser
i filmen viser en reel person, Dima Shultz,
som nå leder en nasjonal-sosialistisk organisasjon i Russland.

«Friheten forutsetter
kunnskap og ansvar, og er
i utgangspunktet tragisk»
Bare noen uker før hendelsen gikk flere tusen mennesker ut i gatene i Sør-Moskva og
deltok i opptøyene mot innvandrere, etter
at en etnisk russer hadde blitt drept. En innvandrer fra Aserbajdsjan i Sør-Kaukasus ble
etter kort tid arrestert for drapet, og det spekuleres i om dette var et slags teater fra myndighetens side for å roe massene. Mannen
fikk ingen rettergang før han ble identifisert
som skyldig i russiske medier.
I Moskva er innvandring stadig et brennende politisk tema. Det er særlig den interne innvandringen fra de russiske delrepublikkene i Nord-Kaukasus som skaper
sinne blant deler av Moskvas befolkning.
Opptøyene kom etter flere måneder med
økt spenning mellom russere og ulovlige og
lovlige innvandrere i Russland. Drapet på en
etnisk russer var en utløsende årsak for en
situasjon som lenge har vært anspent. Etter
Sharovas mening er det russiske myndigheters ineffektive migrasjonspolitikk som fører til slike opptøyer, eller sagt på en annen

måte: det finnes i realiteten ingen migrasjonspolitikk.
Voksende nasjonalisme er en problemstilling også utenfor Russlands grenser.
Høyreekstremistiske partier har oppnådd
en betydelig fremgang rundt om i Europa i
kjølvann av finanskrisen. Filmen kan derfor
også sees i en større kontekst i det at økende
nasjonalistiske og til og med rasistiske tendenser er en global problemstilling.
Pussy Riot. De fleste kjenner til det russiske, feministiske pønk rock-kollektivet Pussy Riot som ble dannet i Moskva i august
2011. Bandet er mest kjent for sine ulovlige
stuntopptredener i Moskva, og da særlig
den som ble utført i Frelseren Kristus-katedralen 21. Februar 2012. Fem av bandets
medlemmer brøt seg inn i katedralen for
å fremføre en ”punkebønn” fra alteret. De
ble stoppet av katedralens sikkerhetsvakter, men hadde filmet hendelsen og laget
i løpet av kvelden en musikkvideo med
protestsangen «Jomfru Maria, frels oss fra
Putin».
Sangen kritiserte enkelte representanter fra den russisk-ortodokse kirkens støtte
til Putin i den pågående valgkampen, dette
var en av flere opptredener som ble gjennomført i forbindelse med presidentvalget
i Russland i mars det året. Noen uker etter
opptredenen ble tre av bandets medlemmer arrestert og anklaget for ”pøbelvirksomhet motivert av religiøst hat”. Kort tid
etter arrestasjonen ble et åpent brev som
krevde kvinnenes løslatelse signert av
25 000 russere, derav mer enn 100 kjente
kulturpersonligheter.
Petr Pavlinsky viste også sin støtte til
Pussy Riot. I juli 2012 valgte å han å sy igjen
sin egen munn i protest mot den grusomme
behandlingen kvinnene i bandet fikk av det
russiske rettssystemet. Pavlensky sto foran
Kazansky-katedralen i sentrum av Sankt
Petersburg og holdt opp en plakat der det
sto at aksjonen til Pussy Riot var en gjenskapning av den kjente aksjonen til Jesus
Kristus, da han kastet selgere ut fra kirken.
Den ortodokse kirkens rolle som ideologisk
leverandør og forsvarer av «tradisjonelle
verdier” har høstet kritikk fra flere hold, og
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1 Kritisk: Filmen Anonym nasjonalist av Petr Pavlensky setter fokus på problemer ved den stadig voksende fremvoksende nasjonalismen i Russland
ved å gi innblikk i livet til en 16 år gammel nazist. Rettigheter: Petr Pavlensky 2 Protest: I i juli 2012 utførte Petr Pavlensky en performance der han
sydde igjen sin egen munn i protest mot den grusomme behandlingen Pussy Riot fikk av det russiske rettssystemet. Rettigheter: Petr Pavlensky

«Det er et tankekors at et
av våre naboland fremdeles
har en slik praksis der annerledestenkende blir kneblet
og gjemt bort»

det stilles spørsmål ved hvilken aktualitet
dette forholdet skal fortsette å ha.

forsvinne uten spor i ukevis, uttalte Verzilov
til internasjonale medier.

Protest har sin pris. Etter en kort rettsprosess med manglede ivaretagelse av grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper ble
Maria Alkhina, Nadezhda Tolokonnikova
og Jekaterina Samutsevich dømt til to års
fengsel. Amnesty International gikk også ut
å støttet Pussy Riot, da de anser kvinnene
for å være samvittighetsfanger som utelukkende er dømt for å ha uttrykt sine meninger på fredelig vis, og krever derfor at dommen oppheves og kvinnene settes fri.
Maria Alkhina og Nadezhda Tolokonnikova sitter fremdeles fengslet, mens
Jekaterina Samutsevich fikk omgjort sin
straff til betinget fengsel under ankesaken
siden hun ikke fysisk deltok på protestsangen. I september 2013 innledet Tolokonnikova en flere uker lang sultestreik i
protest mot soningsforholdene, noe som
førte til at hun måtte legges inn på sykehus. 21. oktober ble Tolokonnikova flyttet
fra ett fengsel til et annet, som en reaksjon på sultestreiken. Familien og mannen hennes, har likevel ingen tro på at det
vil føre til bedre forhold. Før dette hadde
Tolokonnikova sittet fengslet i straffekoloni nummer 14 i den russiske republikken
Mordovia, etter hun ble flyttet er det ingen
som har hørt noe fra henne. Hennes ektemann, Petr Verzilov, har heller ikke fått
noe informasjon om hva som har hendt
med konen. Det eneste han fikk vite er at
hun ble satt på et tog via Ulyanovsk and
Ufa til den russiske regionen Chelyabinsk,
som ligger øst for Uralfjellene.
- Det er slik systemet får en person til å

Forandring. Ekaterina Sharova mener at all
mediedekningen som aksjonen og arrestasjonen fikk resulterte i en økende interesse
for russisk samtidskunst blant hennes generasjon og at Pussy Riot på mange måter banet vei for andre politiske kunstnere. Pussy
Riot har utenfor Russland blitt det fremste
symbolet på det mange mener er Vladimir
Putins undertrykkende og autoritære regime. Ved å la henne forsvinne håper han
kanskje å stilne også hennes tilhengere og
ikke minst den internasjonale debatten om
ytringsfrihetens rolle i Russland. Det er et
tankekors at et av våre naboland fremdeles
har en slik praksis der annerledestenkende
blir kneblet og gjemt bort. Det er «enkelt» å
legge all skyld på Putin og staten, men det er
umulig å se bort fra at det er nettopp folket
som har valgt å gi ham makten. Pavlenskys
performance på Den Røde Plassen som jeg
nevnte tidligere i artikkelen var en referanse
til nettopp denne passiviteten og apatien i
dagens russiske samfunn. Pavlensky uttalte
at staten gjør Russland til et stort fengsel og
stjeler fra folket for å berike politiapparatet
og andre undertrykkende instanser, men det
er samfunnet som tillater denne ordningen
og dermed bidrar til sin egen undertrykkelse.
– Sivilsamfunnet er under press i dagens
Russland. Mange tror likevel ganske naivt at
alle liksom vil ha frihet, mens det er bare den
dårlige Putin som har hele ansvaret. Ifølge
den russiske filosofen Nikolay Berdyaev, er
ikke frihet lykke, men en byrde som massene ikke tåler. Friheten forutsetter kunnskap

og ansvar, og er i utgangspunktet tragisk.
Putin ble et valg av mange som har valgt akkurat den patriarken som skulle gi illusjonen
av beskyttelse og komfort. Dette er ikke noe
særegent for Russland, forteller Sharova.
Betydningen av internett. Internett er, og
har vært, et svært viktig verktøy for å spre
ytringsfrihet og demokrati rundt om i verden. Dersom Pussy Riot ikke hadde postet
sin protestsang på YouTube ville deres budskap neppe ha spredt seg utover Russlands
grenser, og utenlandske medier ville heller
ikke ha dekket deres skjebne i like stor grad.
Om i det hele tatt. Det finnes mange som
Pussy Riot, men de har endt opp med å stå
som et symbol for alle de andre kunstnerne
som har kjempet for forandring under regimer som det i Putins Russland. Internett
er et mektig verktøy om det blir brukt på
en konstruktiv måte. Ettersom det dreier
seg om et uendelig stort materiale er det
selvfølgelig utfordrende å finne frem til det
som ikke streifer innom norske medier. Det
er mange ting som er fryktelig ubehagelig å
lese om. Ting vi helst ikke vil forholde oss til,
og skulle sett at ikke tok sted. Likevel er det
fundamentalt viktig at vi gjør det likevel, og
at vi fortsetter å bry oss selv når oppmerksomheten avtar.
I tilfellet med Pussy Riot er det essensielt
at fokuset ikke blir mindre nå som russiske
myndigheter ser ut til å ha «mistet» Nadezhda Tolokonnikova. Med verdens søkelys på
seg kan vi i det minste håpe at de humanitære prinsippene vil bli respektert i større
grad enn nå. Det kan gjøre en uendelig stor
forskjell. Det kan bety at Nadezhda kommer
trygt hjem til mannen og datteren sin.
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Stjerne i skifte

Den tidligere indierockartisten Truls gjør et risikabelt
sjangerbytte og sikter mot pophimmelen. Lander han
på månen eller treffer han blink?

Martin Isungset

15. februar 2013 synger Truls Heggero foran
et fullsatt musikktelt på Youngstorget. Det
er den årlige bransjefestivalen By:Larm,
der lovende nordiske artister opptrer foran
norsk og internasjonalt musikkorps. Teltet er smekkfullt. Truls har bare gitt ut en
eneste låt, Out of Yourself, før konserten.
Hype’en er enorm. En samlet norsk musikkbransje følger artistens første konsert.
Terningene triller toppkarakterer. Men
Truls Heggero har gitt ut mange låter og
har spilt på By:Larm før, flere ganger. Bare
ikke under artistnavnet Truls.
Indie-pindie. 21. februar 2008 sto Truls
også på scenen under By:Larm, to ganger med forskjellige band. Truls har vært
frontfigur i bandene Truls & The Trees og
Lukestar, begge var å høre på festivalen i
2008. Bandene plasserer seg i et klassisk
indierock- og indiepopland. I 2011 sto Truls
igjen foran By:Larm-publikumet med Lukestar. Alle ganger til godt over middels terningskast fra anmeldere og med betydelig
publikumsoppmøte. Truls karakteristiske
falsetto-vokal gjorde at bandet skilte seg fra
mengden. I indierockelskende Norge traff
Truls & The Trees og Lukestar blink. De var
populære norske indierockband med vind
i seilene. De spilte konserter i Norge, Europa og USA, de vant Spellemannsprisen,
spilte på Roskilde-festivalen og hadde en
betydelig fanskare. Sommeren 2012 var det
slutt. Truls hadde laget musikk med kompisen Yngve Hilmo i Lukestar i over 15 år.
Hamskiftet. Vinteren 2012/2013 gjenoppsto Truls Heggero som artist. Den tidligere indierockende frontfiguren sto igjen
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alene, soloartisten Truls var født. Det er
lite oppsiktsvekkende ved dette i seg selv;
band oppløses, gjenoppstår og formes
hele tiden. Artister går solo, såkalte superband med ulike musikere fra tidligere
suksessfulle band formes, og soloartister
blir med i band. Det oppsiktsvekkende ved
soloartisten Truls er at han skifter sjanger.
Truls´soloprosjekt er ikke indierock som
man skulle forvente, det er R&B-inspirert
pop, også kjent som urban.
Truls tar en voldsom risiko ved å gjøre
et hamskifte. Han går fra trygg indierockgrunn til nye musikalske beiter. Et sjangerbytte er alltid risikabelt. Den norske urbanartisten Mira Craig prøvde å gjøre motsatt
beiteskifte: under By:Larm i februar 2012
sto Mira Craig på scenen med et nytt utrykk. Hennes ferske indierock-låter falt
fullstendig pladask og terningkastene rullet
bunnkarakterer. Sommeren 2012 erklærte
Craig at hun la musikkarieren på hylla.
I likhet med Mira setter Truls hele sin fanskare på spill i prosessen. Fans av Truls´
tidligere band har neppe like stor interesse for urban-sjangeren som indierock.
Å skifte sjanger er vanskelig fordi du mer
eller mindre kvitter deg med ditt tidligere
suksessgivende lydbilde. Artisten former
et nytt lydbilde i en ny sjanger i konkurranse med andre. Andre suksessrike artister
på ditt nye beite har fordelen av å kjenne
sjangeren og ha skapt sitt eget utrykk. Ved
å gjøre et hamskifte starter Truls på nytt.
Nesten.

«Truls har aldri brent
for indierock, han har
brent for musikk»
Kanye-pretensjoner. For Truls starter ikke
helt på nytt. Han finpusser det han helst
ville gjøre. Til VG Nett uttaler Truls at han
«aldri [har] vært en sterk forkjemper for indie. For meg var indie-rocken et verktøy for
å presentere melodiene mine». Truls har

aldri brent for indierock, han har brent for
musikk. Mange av verdens desidert beste
pop-artister lar seg sjelden beskrive i en
sjanger alene, de er sjangeroverskridende.
Prince, Michael Jackson og David Bowie
har alle gjort musikalske hamskifter. Det er
dét Truls vil forsøke å gjøre.
Truls er inspirert av den genierklærte
Kanye West. West begynte som hip-hopprodusent for Jay-Z, tok steget fra studioet
til rap-scenen, og videre fra rap-scenen til
å gjennomføre risikable nyskapende sjangeroverskridelser. Etter å ha mestret produsentrollen ville West mer: han ble rapper. Etter å ha mestret rap-rollen med tre
høyt suksessfulle album byttet han igjen. I
2008 kom konseptalbumet “808 & Heartbreak” som kickstartet store deler av rap-

«Dersom Truls greie rå bli
internasjonal popstjerne skyldes det ikke 'The Fox-effekten', det skyldes dyktighet»
bransjens (noe forhatte) lefling med autotune. I 2010 ga West enda mer faen i sjangre
med mesterstykket “My Beautiful Dark
Twisted Fantasy”. Ikke uventet er det særlig Kanye Wests samarbeid med indiepophelten Justin Vernon fra Bon Iver på dette
albumet som Truls nevner i VG-intervjuet.
Sjangeroverskridelsene til West har gjort
ham vanskelig å plassere og han har sluttet
å passe karakteristikken ”hip-hop-artist”
- han står igjen som en artist du ikke kan
plassere, forutse hva vil gjøre eller karakterisere i sjanger. Han har befestet seg som
en artist som ikke passer inn i en sjanger,
som har sin popularitet et visst tidsrom, for
så å dø ut med sjangeren. Kanye West har
vist seg som en artist å regne med uavhengig av sjangerparadigmer og trender. Truls
har samme aspirasjoner.
Big in Japan. I en musikalsk vridning som
den Truls gjør er det essensielt med riktige

Stjerner i sikte: Truls på scenen under Øyafestivalen
2013. Foto: Johannes Granseth – www.jgranseth.com

samarbeidspartnere. For å kunne gjøre en
vellykket sjangertransformering av eget
lydbilde må man treffe godt, og det gjør
Truls. I popsegmentet er valg av riktig produsent spesielt viktig. Truls har med seg
Thomas Eriksen som har produsert for
nevnte Mira Craig (da hun var urban-artist), Elisabeth Carew, Name, Tone Damli
Aaberge, Lars Vaular og mange flere. Fellesnevneren for Eriksens produksjoner er
at de er fengende og popvennlige, samtidig
som de er spennende og nyskapende nok
til å ikke høres ut som enhver amerikansk
urban-låt på Billboards Top 100-liste.
Den andre produsenten av Truls´ album
er Mats Lie Skåre, også kjent som Slipmats. Skåre har allerede popsuksess i ba-

«Prince, Michael Jackson og
David Bowie har alle gjort
musikalske hamskifter. Det er
det Truls vil forsøke»
gasjen: foruten å ha produsert for Jaa9
& OnklP, Tone Damli Aaberge og Maria
Mena med flere, har han gjort stor suksess i Japan. Skåre kan skilte med 4 millioner solgte enheter i Japan, deriblant to
førsteplasser på den japanske singellista.
Det er nettopp Skåre som står bak de to
første singlene til Truls, Out of Yourself
og The Next. Særlig Out of Yourself har
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gjort det stort på hitlistene i Norge, låten som
startet hype’en vinteren 2012/2013. Truls er allerede like langt som han var med de forrige
bandene sine. Out of Yourself har solgt til platina, det har vært TV-opptredener ’galore’, utallige festivalopptredener og mange (nye) fans.
Bundesrepublik neste. Som tittelen på albumet tilsier vil Truls reise. Han vil ut i verden
med sin falsettopregede popmusikk. Nylig landet han kontrakt med Universal Tyskland for
publisering i landet som utgjør Europas største
musikkmarked. I musikkverdenen er lansering
i Tyskland et stort steg på veien mot lansering
i verdens største og viktigste musikkmarked:
Amerikas forente stater. Norske Madcon gjorde
samme reise med sin Beggin, der lanseringen i
Tyskland og resten av Europa var en lakmustest
på vei mot USA. Madcons singel var stor i Norge før lansering internasjonalt, med Sverige og
Tyskland som førstereis, ble aktuelt. Suksessen
spredte seg utover i resten av Europa før testen
var bestått: USA sto på trappene. Vel fremme i
USA solgte Madcon til gull, en bragd ingen norske artister inntil nylig hadde klart siden A-has
Take On Me.
The Fox-effekten? Ylvis har forbigått Madcon
med sin fjollelåt What Does The Fox Say?. Låten
begynte som en oppfølging av komiparets liksomforsøk på å slå igjennom i Kirgisistan. Denne
sesongen skulle komikken tas til neste nivå, et
liksomforsøk på å slå igjennom som popartister
i USA. Til Ylvis' store forbauselse endte liksom i
realitet. Ylvisbrødrenes låt er i skrivende stund

på 6. plass på hitlista i USA, Billboard Top 100.
Madcon nådde til sammenligning 16. plass på
denne lista.
Det har blitt hevdet at revelåta til Ylvis kan
berede grunnen i USA for fremtidige norske
popstjerner og produsenter. De to nordmennene som utgjør produksjonsteamet Stargate
produserte Ylvis' låt og har hatt fire topplasseringer på den amerikanske Billboard-lista. Men
vil fjollelåta til Ylvis kunne gi en smitteeffekt til
andre norske produsenter og artister?
Neppe. Ylvis' popsuksess spiller på en parodisering av sjangeren som kalles EDM, elektronisk dansemusikk. Særlig hevdes parodien
å være på internasjonale poporienterte housestjerner som Aviici. Dette er milelangt unna det
Truls holder på med. Det blir som å hevde at
Psys Gangnam Style beredte grunnen for resten
av den koreanske popbransjen, en bransje som
forøvrig er mye større og veldig ulik amerikansk
marked. Gangnam Style var i likhet med What
Does The Fox Say? et irriterende fengende komisk innslag i vestlige musikkmarkeder. Komiske låter gir kanskje opphav til å prøve å lage flere
YouTube-fenomener som kan bli hitlåter, men
det blir neppe flere seriøse norske popartister
på toppen av listene i USA av den grunn. Ylvis
påpeker dette selv i et intervju med det amerikanske musikkmagasinet Spin: «Sondre Lerche
is our friend, and he has been trying for years to
make his way[,…] we come sailing along with a
stupid song about a fox.».
Stjernestøv. Dersom Truls greier å bli internasjonal popstjerne skyldes det ikke «The Fox-
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effekten», det skyldes dyktighet. Truls har alle
muligheter til å slå igjennom. Truls er unik,
original og har et ønske om å være nettopp det.
Han har dyktige og nyskapende produsenter.
Truls har ambisjoner som ikke går på å ha en
hit og dermed tilegne seg dølle poptrender for
hitpotensialets skyld. Han vil skape sitt eget
musikalske utrykk i en sjangeroverskridende
popreise. Med seg har han sin styrke i falsettostemmen, en fantastisk stemme som minner
om Prince og Maxwell, en stemme som skiller
ham fra de fleste andre.
Inspirasjonen kommer fra Kanye West,
mannen som mer enn noen har vist seg at det
går an å ha kommersiell suksess uten å gå på
akkord med kunstneriske ambisjoner, også i
dagens musikkmarked. Truls kan ikke og vil
ikke være Kanye West, men han har i alle fall
aspirasjonene på riktig plass.
Det er langt fra sikkert at Truls vil få et internasjonalt gjennombrudd, men han har en
større sjanse på å skape en musikalsk base ved
å velge et så ambisiøst originalt lydbilde som
han gjør. Denne basen, der du anerkjennes for
å være artist før du anerkjennes salgsmessig, er
et kjennetegn ved mange av artistene som gjør
karriere som varer lengre enn den ene hit’en.
Tilfeldighetene og populærmusikkens raske og
lettbeinte underholdningsbehov kan gi deg en
hit à la Ylvis. Det gir deg derimot ingen karriere som seriøs popmusiker. Ylvis vil ha den ene
hiten for så å forsvinne. Truls satser på å gjøre
noe mye vanskeligere: han vil være stjerne for
en lengre periode, uten å være en typisk popartist.
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Presidenten er død
– leve Presidenten!
Slapp av, Obama lever i beste velgående han. Det er ikke han det er
snakk om, men en mye flinkere kar – nemlig Josiah Bartlet.

Josiah Bartlet @Pres_bartlet
Okay, what's next?
Donna Moss @donatella_moss
Tonight at 9 ET, revisit the documentary episode "In This White House" and remember a
time when Reps and Dems worked together.
#WWrewatch
Jose Antonio Vargas @joseiswriting
A bit busy here. RT @joseiswriting: Obama/
Boehner/budget shutdown--this all feels like
a West Wing episode in desperate need of
Josh Lyman.
I
Joshua Lyman @jushualyman
A bit busy here. RT @joseiswriting: Obama/
Boehner/budget shutdown--this all feels like
a West Wing episode in desperate need of
Josh Lyman.

Tilbake: Presidenten har gjenoppstått fra seriedøden
– på Twitter! Foto: Pressebilde

Helge Skivenes

Bartlet satt som president i USA fra i to perioder fra 1998-2006. Den velinformerte leser vil nok påpeke at dette ikke stemmer helt
med virkeligheten, for George W. Bush satt
jo vitterlig i det Hvite Hus i perioden 20002008. Hvordan kan dette ha gått til?
Ganske lett egentlig; Bartlet finnes nemlig ikke. Josiah ‘Jed’ Bartlet, spilt av Martin
Sheen var president i den kritikerroste NBC
serien ‘The West Wing’ (på norsk: Presidenten) som gikk sin seiersgang med syv sesonger fra 1999-2006. For de som enda ikke har
fått med seg programmet handler det om
livet i vestfløyen av det Hvite hus der presidenten og hans stab holder til. Programmet
var mesterlig ført i pennen av Aaron Sorkin
som skapte et karaktergalleri så troverdig at
vi som så programmet ble oppriktig glade i
våre favorittkarakterer. Det gikk så langt at
Jed Bartlet faktisk på flere kåringer er rangert som den mest populære presidenten i
moderne tid.
Snipp snapp snute. Så var det slutt, serien
var ferdig og selv om man alltids kunne se
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den flere ganger, var det nedslått at vi aksepterte at Jed Bartlet kun var en fiktiv karakter i
et begrenset univers og at sagaen om ‘Bartlet
for America’ nå engang var saga blott.
Men den gang ei! Bartlet er tilbake,
sammen med alle de andre vi elsket; Josh
Lyman, C.J. Cregg, Sam Seaborn og resten
av karakterene som gjorde reisen gjennom
vestfløyen til en uforglemmelig opplevelse.
Nei, det er ikke snakk om en nyinnspilling,
flere sesonger eller åndelige oppfølgere.
Karakterene har gjenoppstått, ikke på tvskjermen, men i et annet medium som ærlig talt er som skapt for disse skarpeste av
tunger - nemlig Twitter.
Twittokratiet lenge leve. @Pres_Bartlet,
@joshualyman, @donnatella_moss, @Toby_
Ziegler, @SamSeaborn, @CJCregg-Concannon,@Danny_Concannon (tog du ’an?)
og hele resten av persongalleriet inkludert
sekretærer og politiske motstandere fra The
West Wing er altså på Twitter. Og ikke bare
det, de er særdeles aktive og spiller ut sine
roller som kommentatorer til dagens politiske klima i USA. Samtidig spøker de med
hverandre, svarer på spørsmål og skriver
som ekte personer. Det er spesielt festlig at
de selv omtaler The West Wing som en dokumentarserie.
Dette er jo, for en twitterkåt, seriefrelst
politikknerd som meg, helt fantastisk. Jeg
får daglig gjensyn med mine favorittkarakterer og kan lese deres kommentarer på alt
som skjer i amerikansk politikk. Samtidig

viser utviklingen en helt ny vending i multimodal historiefortelling, der illusjonen
videreføres utenfor den tradisjonelle mottakersituasjonen. Jeg aner ikke hvem det er
som står bak disse kontoene, men det spiller heller ingen rolle. Kanskje er det manusforfatter Aaron Sorkin, eller skuespillerne
selv som improviserer videre for egen maskin. Så lenge det er troverdig bryr jeg meg
ikke.
Utenkelig er det likevel ikke at det er
Sorkin som står bak kontoene, om ikke
annet enn som initiativtaker. Han har ved
flere anledninger vekket til live Jed Bartlet
for å gi råd til Obama i form av fikserte samtaler mellom de to i The New York Times.
Samtidig er de overnevnte twitterprofilene
så aktive at om det er Sorkin selv som står
bak dem alle så har han i så tilfelle svært lite
å fylle dagene med.
Alt tyder dermed på at det er flere, eller
andre, enn Sorkin som står bak kontoene.
Min hypotese er at det kanskje er skuespillerne, men det er ikke så nøye. Jeg vil ikke
bryte illusjonen med å finne ut hvem det er
bak fasaden.
Welcome to the Real. Det er dette som
bringer meg til poenget. Twitteraktiviteten viderefører illusjonen fra serien. Ved å
ta steget over i “den virkelige verdens medium” blir karakterene som først ble troverdig gjennom Sorkins penn nå på et vis ekte
på ordentlig. Selv om de er fiktive. Jeg skriver ekte i den forstand at karakterene kan

leve videre og være troverdige, uten manus
og iscenesatt kontekst. De er i stand til å stå
på egne bein og kan kommunisere med virkelige personer om virkelige temaer i den
virkelige verden.
Selv oppdaget jeg disse profilene ved
en tilfeldighet da jeg så en retweet fra Toby
Ziegler. Jeg har enda ikke sett noen skriverier om dette fenomenet så jeg antar et det
fremdeles er i sin barndom. Da er det morsomt å tenke på hva fremtiden kan bringe
av karakterer på Twitter: Tenk deg #denfølelsen fra en misantropisk Walter White.
Vincent Chase som deler de siste ryktene
fra Hollywood, eller Barney Stinson og Jason Stackhouse som diskuterer sjekkereplikker mens Eddard Stark kommer med
værmeldingen. Mulighetene er uendelige
og så lenge ytringene er troverdige kan det
hele bli særdeles festlig.
Sant, fallgruvene er mange. Inflasjon av
alskens intetsigende karakterer fra elendige
serier er en reell fare. Men her er også Twitters funksjonalitet en trøst - man følger jo
bare dem man selv ønsker å følge. Twitters
usynlige hånd vil sørge for at profiler som
ikke er troverdige ikke spres og dermed
kommer til å forsvinne i stillhet.
Selv sitter jeg nå med skrekkblandet
fryd og venter på dagen der @JoshuaLyman
braker sammen med House of Cards @RepUnderwoodSC. Det kommer til å bli litt av
en #debatt det!
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Nordmannen og
den fryktinngytende
kjærligheten
Hvordan i alle dager fungerer egentlig norsk
datingkultur? Eller, for spissformuleringens
skyld: eksisterer den i det hele tatt?

Emilie Johanna Teige Skrattegård

Min venninne har ben i nesen. Hun har
faktisk så mye ben at hun, sammen med
en kompis, bega seg ut på et prosjekt som
rystet den lille jantelovslaven i mellomgulvet mitt. Hun hang personlig opp plakater
over hele Grünerløkka med bilde av seg
selv der hun proklamerte at «JEG VIL PÅ
DATE». Enormt grensesprengende greier,
ikke sant? Hun skrev altså opp tid og sted
for denne eventuelle date’en og klistret i vei
på alle benker, trær og åpne plakatplasser
hun kunne finne. Vi var, naturlig nok, veldig spente på hvor mange som ville dukke
opp – altså, ville det dukke opp noen i det
hele tatt? Personlig var jeg såpass imponert
av prosjektet i seg selv at jeg ikke kunne se
for meg noe annet enn at det ville renne inn
beilere fra og med en halvtime før møtetidspunktet. Så hva skjedde? Hvor mange møtte
opp? Svaret er to.

«Det er faen meg noe som
dunster av råte i norsk datingkultur…»
Et par dager i forveien hadde Facebooksiden Humans of Oslo, som i skrivende
stund har 9778 likes på Facebook, plukket
opp plakaten. De la ut bilde av den med
teksten «Seen in the park. What a beautiful
idea and how refreshingly honest. Wish you
luck on Sunday.» Et par kommentarer tikket inn - noen få hyggelige lykkeønskninger
og noen… vel, ikke så begeistrede. Hovedinnvendingen ble tydelig i en av de første
tolkningene av plakaten: «This is probably a
PR-campaign by Ryes or someone slutshaming an ex girlfriend». Jasså, så det er mer
naturlig at det er en jævel av en fyr som har
hengt opp en plakat for å drite ut eksen enn
at det faktisk er en søt jente med et lite ønske til verden? Det er mer naturlig å kaste ut
ord som «slutshaming» enn «lykke til»? Det
er faen meg noe som dunster av råte i norsk
datingkultur …
PR’en fortsatte. Henrik Thodesen (kjent
fra blant annet Torsdag kveld fra Nydalen
på TV2) tok bilde av seg selv ved siden av

plakaten, la det ut på Instagram og likesene ramlet inn. I tillegg gikk den berømte
snakkisen rundt på hele Løkka; kunne det
være ekte? Andre innvendinger kom frem,
og en av den var at det var lagt til en søndag – hvem gidder dét, liksom? Folk vil helst
ligge i fosterstilling og forsøke å fortrenge
fyllangsten fra helgen. Et annet argument
er kanskje at dere var redd hun skulle være
en ordentlig særing. Hvem ellers kunne hatt
baller nok (eller vannvidd nok) til å utlevere
seg på den måten, liksom. Sannheten er at
min venninne kjente pulsen øke, kjente at
det var en påkjenning å dra seg selv så langt
ut av boksen som er fylt til randen med alle
konvensjonene samfunnet mekanisk følger.
Komfortsonen lå og duppet et sted borte i
horisonten, og resultatet? En enorm mestringsfølelse. Spør du meg er det langt fra
sært – det er forbanna fett. Noen av de andre venninnene mine rynket på brynet da
de fikk høre om prosjektet, de synes det var
i «overkant freidig» eller «litt… spesielt, da».
Samtidig synes jeg at jeg kunne skimte en liten selvrefleksjon i de fleste av dem. Var det
kanskje kult likevel? Ja, visst fanken!
Nordmenn er fæle til å klage. Klaging
er så naturlig for oss at hvis du tar en kaffe
med en venn, vil ingen av dere reagere på
at dere har sittet og snakket i to timer om
deres eventuelle vanskelige kjærlighetsliv,
det forferdelige one-night-stand’et fra forrige fredag eller hvor «syyykt vanskelig» det
er å treffe noen som faktisk er ålreite. Likevel, det å faktisk handle på følelsene sine
oppleves som en helt annen sak. Derfor er
det mange av oss som foretrekker å utlevere
oss i det skjulte. Vi sitter i mørket til lyden av
tastaturtrykking og fantaserer frem veloverveide utsagn om oss selv – som igjen blir lest
av andre som responderer med like overveide utsagn om dem selv. Jeg snakker selvfølgelig om nettdating – den trygge lille hulen
av kjærlighetslengsel som har blitt så kjent
og kjært at det knapt nok heves et eneste

«Menn kan, uten fare for tap
av ansikt, rave rundt som
vandrende falloser en sen
natt i Oslos bar-Mekka.»
lite hint av øyenbryn over hele konseptet.
Match.com, møteplassen.no, Tinder-appen, listen er langt. Noen har til og med nok
guts til å melde seg inn elitedatingssider på
nett - som for øvrig er et ganske stort spark i
ballene til janteloven; datingmarkedets akk

Jada, vi kan godt skryte av oss selv til vi er helt blå i ansiktet. Bare ikke ansikt til ansikt.
Foto: Flickr Creative Commons/Homies In Heaven

så store tyrann. Det som for meg fremstår
som tydelig er at ingen har noen idé om at
det er like utleverende å utlevere seg på nett
– paradoksalt nok.
Vi tør likevel noen få ganger å ymte littebittegran frempå, og med littebitt mener
jeg selvfølgelig helt sykt mye. Det ene forumet er i fylla - da er det nemlig ingen måte
på freidigheten. Menn kan, uten fare for tap
av ansikt, rave rundt som vandrende falloser en sen natt i Oslos bar-Mekka. Kvinner
kan på samme måte sende så lange blikk
at øyeeplene omtrent detter ut av skallen
og lander i en pytt av sikkel og lip-gloss. Vi
blir rett og slett til urmennesker med hjertet
på ermet og fy søren, for en enorm lettelse
det er å gi slipp på fasaden. Det andre forumet, slik jeg ser det, er at når man først blir
kjærester er det ingen grenser for hvor mye
kjærlighet noen personer vil vise i offentligheten. Det er selvfølgelig hyggelig å se at
noen man kjenner har funnet lykken, men
noen ganger har man mest lyst til å brenne
den brennende kjærligheten med ildstang.
Jeg har selv kjæreste, og i sosiale settinger
blir vi noen ganger så demonstrativt i mot
hele «opplegget» at vi nærmest sitter rygg
mot rygg. Her er grunnen: «Se hvor forelsket
vi er. Se, vi hadde lett vunnet verdensmesterskapet i kjærlighet. Se, er det ikke fint at
vi er så komfortable med hverandre at jeg
tør å putte hånden min under skjorten hans
foran deg? Og forresten! Hør hvor høyt vi

kan ha sex i naborommet - dét er høyt, ass!».
Er denne formen for offensiv ekspressivitet
noe som er inkorporert i oss alle, men som
først kommer ut når vi får en katalysator
for den? Hvorfor er det så himla greit å vise
kjærlighet, men ikke å vise at man ønsker
kjærlighet?

«Vi sitter i mørket til lyden av
tastaturtrykking og fantaserer frem veloverveide utsagn
om oss selv.»
Alt er kjemi: kjærlighet er kjemi og følelser er kjemi. Dette er noe vi alle vet – ting
er ikke bare en «vibe» man får, men også
en prosess som skjer i hjernen. I stressede
situasjoner frigis diverse spesifikke stoffer i
kroppen, og fysiologiske tegn som at et rødt
mosaikkmønster fremtrer på brystet eller
at hendene blir klamme og ekle oppleves
som trykkende. Å være forelsket kan altså
på mange måter oppleves som det samme
å være nervøs eller stresset - sommerfugler
i magen er sommerfugler i magen, om de så
er sorte eller rosa. Problemet er at vi er så
redde at vi higer etter kun de rosa og unngår
de sorte. Kanskje skulle nordmenn begynne
å ta seg selv litt i nakken, røske ut litt ryggrad
og la de sorte sommerfuglene flyte. Men…
tør du?
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