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Leder

Ytringsfrihet er en grunnpilar i det vestlige 
demokratiet. Et ideal og en universal men-
neskerett. De siste tiårs polarisering av dis-
kursene i verdenssamfunnet har ført til en 
forsterket vektlegging av ytringsfriheten 
som ideal. Som demokratiets grunnstein 
har ytringsfriheten blitt vestens fremste 
argument mot diktatur og undertrykkende 
regimer verden over. Med rette. Alle men-
nesker har rett til å ytre seg uten frykt for 
represalier. 

Men med frihet kommer ansvar. Ansvar 
til å forvalte friheten på en forsvarlig måte. 
Studietidens frihet fra leksesjekk innebærer 
et ansvar for egen læring. Pressefriheten 
innebærer redaksjonelt ansvar. 

Slik er det også med ytringsfriheten. 
Den bør, som alle andre friheter og rettig-
heter, forvaltes ansvarlig. Man kan selvsagt 
si hva man vil, men det betyr ikke at man 
dermed bør provosere bare fordi man kan 
med loven i hånd. Misforstå meg ikke. Kri-
tikkverdige forhold skal kritiseres kritisk og 
de harde debattene skal tas. Dette er jour-
nalistikkens og samfunnsdebattenes vik-
tigste og fremste oppgave, men det er en 
forskjell mellom å ta tyren, og å vifte en rød 
klut foran den. En stor forskjell. 

Denne distinksjonen er det mange som 
ikke er tilstrekkelig oppmerksom på. Den 
siste i rekken av disse er Marte Michelets 
kommentar «Bhatti Boys» 25. september 
på db.no om den voksende kretsen av ek-
stremistiske muslimer rundt Arfan Bhatti. 
Det er en god tekst som prøver å grave 
frem hvem disse personene som hyller 
Osama Bin Laden foran USAs ambassade 
egentlig er. Teksten tar tyren ved hornene. 
Tittelen derimot er intet annet enn en rød 
klut – en unødvendig stor en. Batty Boy 
er en særdeles aggressiv og nedsettende 
måte å omtale homofile på. Et slikt begrep 
i tittelen fornærmer ikke bare kretsen rundt 
Bhatti, den er også nedsettende mot alle 
homofile.  

En skribent av Michelets kaliber burde 
holde seg for god til slik meningsløs og 
hodeløs provokasjon.  Bare fordi hun kan 
betyr ikke at hun bør. Det gjelder for øvrig 
alle andre som vurderer å brenne flagg, 
pisse på grunnloven eller trykke på andre 
store røde knapper. Ytringsfriheten er noe 
av det viktigste vi har – la oss ikke sløse den 
bort på meningsløse fornærmelser.

Helge Skivenes 
Redaktør

Den 12. oktober i 2002 sprengte en 19-årig 
skoleelev med interesse for eksplosiver 
en hjemmelagd bombe i lufta på et kjøpe-
senter utenfor Helsinki. Bomben drepte 
foruten 19-åringen selv seks andre men-
nesker, og såret et titalls personer. Den før-
ste teorien var at man her sto overfor en ny 
selvmordsbomber og at terroren mot ame-
rikanske interesser (det lå visstnok en Mc-
Donalds restaurant i kjøpesenteret) hadde 
nådd nye grenser. Hypotesen ble imidlertid 
fort erstattet av en ny. For attentatsmannen 
hadde vært aktiv på internett med fantasier 
om vold, bomber og ødeleggelser. Til hans 
signatur RC var det alltid knyttet følgende 
sitat: 

I ain’t a killer but don’t push me
Revenge is like the sweetest joy next to 
getting pussy

Killuminati
Opphavsmannen til sitatet er rapperen Tu-
pac Amaru Shakur (1971-1996) og det skri-
ver seg fra hans plate «The Don Killuminati. 
The 7 Day Theory» under hans pseudonym 
Makaveli, utgitt på selskapet «Death Row 
Records». Platen kom ut den 5. oktober 
1996 bare en drøy måned etter Tupacs 
død den 13.september. Syv dager tidligere 
hadde han blitt skutt i Las Vegas av ukjente 
gjerningsmenn i en bilkortesje på vei til 
feiring av Mike Tysons seier i tungvektbok-
sing mot Bruce Seldon. CNN var raskt ute 
med å kringkaste nyheten som mer enn 

antydet koplingen mellom bombeattentat 
og rap-tekster. Var vi igjen vitne til enda et 
nytt drama hvor vold og rap-musikk så å 
si var to sider av samme sak? Tupacs tur-
bulente liv og død synes å framstå som et 
stjerneeksempel i så måte. Både navn og 
innhold oser av volds- og dødsreferanser. 
I løpet av sin korte karriere var han blitt 
herostratisk berømt for skyte-episoder, 
beskyldninger om voldtekt, dom og feng-
selsstraffer, uhemmet bruk av alkohol og 
narkotika, alt sammen til forargelse langt 
utover det hvite amerikanske borgerskap. 
Hans oppvekst i et Black Panther-miljø 
med overvåkning og trusler som en del av 
dagsorden legger ytterligere lag til skik-
kelsen. Men her handler det om mer enn 
svarte unge menn ikledd sæggebukser og 
smykker for titusenvis av kroner med ag-
gressiv tale og provoserende obskøne ges-
ter. Vi skal se hvordan rap-musikken er et 
talerør for grupper som blir systematisk 

undertrykt av et statlig voldsapparat. Rap 
blir en mulighet for alternative virkelig-
hetsfortolkninger og motstrategier. 

Det overnevnte sitatet som CNN brakte 
ut til en sjokkert verdensopinion var hen-
tet fra en sang som het «Hail Mary». Det 
ligger en klar religiøs fortolkningsramme 
i bunnen av rap-musikkens tematisering 
av vold. Forsiden av Makaveli-platen er 
dominert av et krusifiks med en svart Kris-
tus-skikkelse. Ved nærmere ettersyn ser vi 
likheten med Tupac Shakur.

Don’t Push Me
Rap er et av flere kraftfulle elementer som 
inngår i den kulturelle uttrykksformen med 
navnet Hip-hop. Det var i gatene i South 
Bronx i New York City denne lekne, krea-
tive, dansende, snakkende, artistiske og 
provoserende stilen oppsto. I forbindelse 
med moderniseringen av storbyen ble flere 
kvartaler i bydelen jevnet med jorden, uten 
at byens myndigheter hadde klare bo-alter-
nativer for befolkningen. Området hadde 
mange fellestrekk med byene i Indokina 
som var utsatt for den effektive amerikan-
ske krigsmaskinen. I Bronx var den syste-
matiske teppebombingen erstattet med 
bulldosere og rivingsmaskiners ødeleggen-
de kraft. Hip-hop er derfor i utgangspunktet 
å forstå som et forsvar for eget territorium 
mot voldelige angrep og trussel om utslet-
telse – fra myndighetenes side. Hip-hop er 
bygerilja med mobilisering av gatas egne 
fotsoldater, først og fremst ungdommen. Vi 
snakker ofte om hiphoppens 5 elementer. 
Det første elementet er breakdance, stor-
byens risikosport, mens graffiti, det andre 
elementet, er kampen for å opprettholde 
grensesteiner og råderett over eget territo-
rium – the block. Det som i utgangspunk-
tet var mobilisering av positive krefter ble 
tolket som destruktiv gjengvirksomhet. De 
ble så å si pådyttet rollen som samfunnets 
fiender. 

Musikken var viktig, men i stedet for 
dyre instrumenter tok man det man hadde 
– plater og platespillere – og utviklet teknik-
ker som sampling og scratching ved hjelp 
av en kreativ oppfinnelse, turntable el-
ler miksebordet. Det tredje elementet var 
dermed platemikseren, disk jockeyen eller 
DJ’en. Ustoppelige sjonglører med tekst, 
tone og rytme. 

Men det var etter hvert hiphoppens 
fjerde element, rapperen eller MCen som 
skulle bli kulturens frontfigur. En rapper er 
en som framfører et budskap med rask tale 
på rim til rytme og musikk frembrakt av en 

DJ. Forkortelsen MC kan ha mange utleg-
ninger: Master of Cermony, Michrophone 
Controller eller Message Carrier. Det siste 
er ikke minst viktig, for hovedkonseptet i all 
rap er å fortelle en historie og frembringe 
et politisk budskap. Rapen er en spesifikk 
musikalsk-poetisk aktivitet. Hip-hop er en 
livsstil. Rap er hva du gjør, hip hop er hva 
du er. Her kommer det et femte element 
inn i bilder: Kunnskap, gatas kunnskap, og 
erfaringer. Tupac Amaru Shakur holdt seg 
til slagordet ”Keep it real” – både i kraft av 
egne innsikter og andres opplevelser. Våren 
1996 utga han platen ”All eyez on me”. En av 
låtene hadde tittelen ”Only God can Judge 
me”, bare Gud kan dømme meg. Ingen an-
dre. Og for sikkerhets skyld legger han til: 
”All you other muthafuckas: Get out of my 
business.”

Gettoen er i første omgang å forstå som 
det avgrensende og sosialt lukkede gateliv i 
de amerikanske storbyers indre. Hovedele-
mentet i den musikalske fornyelse gjennom 
hip-hop og rap lå i hvordan teksten framhe-
vet skildringen av en tilsynelatende auten-
tisk getto-virkelighet. Det autentiske ligger 
også i trofastheten til de komplekse struktu-
rer som er så karakteristisk for gettoen. For 
her lever kulturer og subkulturer side om 
side tett og motsigelsesfylt. Gettoen som et 
abstrahert begrep referer til et mønster av 
sammentrengning, med grupper og kref-

ter innen et sterkt avgrenset fysisk område. 
Rappen rekonstruerer dette sted både fysisk 
og mentalt med desperasjon, fattigdom, 
men også med muligheter. Det ble opplevd 
som et sterkt vitnesbyrd fra bakgatene i det 
urbaniserte kapitalistiske USA.

Den mest ytterliggående (og lukrative) 
delen av virkelighetsrappen, er den såkalte 
gangsta-rappen. Som fenomen er den helt i 
tråd med den afroamerikanske fortellertra-
disjonen: snu opp ned på etablerte verdier. 
For ved å kalle seg selv gangstere vil man 
peke fingeren mot det etablerte samfunns 
dobbeltmoral og urettferdig politikk. De vir-
kelige gangstere er ikke gatas husløse, men 
presidenten i Det hvite huset og hans med-
sammensvorne.

Gangsterrappens ethos er nært knyttet 
til den økonomiske revolusjon i California 
hvor tyngdepunktet ble dramatisk flyt-
tet fra tradisjonell industri til etablering av 
kunnskapsbedrifter fra slutten av 1970-tal-
let. Overgangen førte til en eksplosjonsaktig 
arbeidsløshet i de indre bydelene og da sær-
lig i den svarte befolkningen. Massearbeids-
løsheten utløste i sin tur økt kriminalisering 
av den svarte ungdommen. Rodney King-
saken og opptøyene i bydelen South Cen-
tral i LA 29. april 1992 markerer et tidsskille 
også når det gjelder musikkstil og genrevalg. 
Gangsterrappen har denne gatevirkelig-
heten som basis. Rappen er en fortellende 
motstrategi mot det tilsynelatende håpløse 
livet i de indre bydeler. Den er alt annet en 
moraliserende og unnskyldende. Den prø-
ver i stedet å forklare og belyse livet in the 
hood, in the ghetto. Og der er volden en 
hardtslående realitet. 

Men det er viktig å slå fast at gangsta-rap 
ikke er idealisering av vold. Det er snarere 
en gjenspeiling av en tilværelse fylt av vold. 

Skildringen av gjengvold og bilder av gjeng-
oppgjør blir brukt i metaforiske dueller hvor 
våpnene er erstattet med mikrofoner. Når 
gangsta-rappern går inn i rollen som en 
gjeng-kjemper, en hustler eller en vanlig ar-
beidsmann – produkter av livet i nabolaget – 
in the hood – konstituerer han en alternativ 
stemme i et samfunn fylt av fordommer og 
undertrykking. 

Vold i rap er knyttet opp mot den sys-
tematiske volden som minoritetskulturen 
utsettes for. Den er et verbalt og estetisk for-
svar for egne rettigheter og livsmuligheter. 
Samtidig er det ikke til å komme forbi at vold 
på systemnivå, ikke er den eneste type vold 
som reflekteres i rappen. Vel så fremtreden-
de er den vold som ghettoens innbyggere 
påfører hverandre, dels som et resultat av 
påtvungen livssituasjon like mye som intern 
rivalisering og forvirring. «Gangbanging» el-
ler gjengoppgjør er et av temaene som står 
sentralt i Tupac Shakurs musikk. 

Why You Fucking With The Wrong Nigga?
«Battle» (konkurranse mellom rappere om 
å være den beste) og «beef» (mer direkte og 
truende verbale utfall mellom rap-artister) 
har hele tiden vært en del av rap-kulturen. 
Men den 30.november 1994 fikk denne stri-
den et nytt og mer dramatisk innhold. På vei 
inn i Quad Recording Studio på Time Square 
i New York City ble Shakur beskutt og såret 
av 5 kuler og frastjålet kontanter og smykker 
for 50.000 dollar. Etter hvert ble han overbe-
vist om at det var en ett år yngre rap-kollega 
og tidligere venn Christopher Wallace alias 
Notorious B.I.G alias Biggie Small og re-
presentanter for hans plateselskap Bad Boy 
Entertainment som sto bak angrepet. Han 
og Biggie Small hadde tidligere samarbeidet 
ved flere anledninger, men nå var plutselig 
vennskap erstattet med uforsonlige motset-
ninger – på livet løs. Biggie Small stilte seg 
først uforstående til Shakurs beskyldnin-
ger, samtidig som han visste å svare for seg 
innenfor rammen av det «battle-genren» ga 
muligheter for, gjennom den ironiske låta 
«Who Shot Yo». Og Tupac fulgte tilsvarende 
opp med tirader av beskyldninger og trusler. 

Noen få måneder etter at Tupac hadde 
gitt ut «Hit’em up» var de begge døde. Tupac 
ble skutt ned i sin bil i Las Vegas september 
1996 og døde av skadene 7 dager seinere, 
den 13. september. 9.mars året etter ble Big-
gie rammet av tilsvarende skjebne. I bil på 
vei ut fra en prisutdeling i Los Angeles ble 
han skutt og drept fra en forbipasserende 
bil i krysset Fairfax Boulevard og Wilshire 
Boulevard. De var beryktede og fryktet, ikke 
bare fordi de brukte et provoserende språk. 
Tupac representerte andregenerasjon Black 
Panthere, mens Biggie profilerte seg med 
en bakgrunn i gjeng- og narkotikamiljøet i 
Bronx i New York City. Begge var i klammeri 
med politi og påtalemyndigheter og kjente 
de amerikanske fengslene fra innsiden. 
Samtidig var de under konstant overvåkning 
av FBI og liknende organisasjoner. De var 
som suksessrike og pengesterke sinte unge 
svarte menn blitt til det borgerlige USAs ma-
reritt. 

Krigen mellom øst og vest har vært de-
struktiv for hele den progressive bevegel-
sen i USA som går under navnet «Hip-Hop 
Nation». Samtidig er det ingen tvil om at 
kapitalkreftene dels var med på å gjøre riva-
liseringen mellom østkyst og vestkyst til et 
salgsfremmende tiltak. Den interne splittel-
se tydeliggjør ulike forståelser av svart kultur. 
Det har sammenheng med hvordan stedlig-
het, den urbane geografiske lokalisering, 
er et verktøy for å definere og opprettholde 

Knut Hermundstad Aukrust 
Professor i Kulturhistorie, middel- 
alderstudier og museologi.  
Emneansvarlig for KULH1111, 
Tupac, hiphop og kulturhistorie.

Is there a 
heaven for G’s?
Hvordan henger ytringer og handlinger sammen i rap-musikken?

identitet. Skifte fra Øst til Vest artikulerte noe 
som hadde ligget der hele tiden: Den geo-
grafiske særegenhet som ble forstått som 
grunnleggende, unik og autentisk. Bevegel-
sen fra øst til vest, fra Harlem og Bronx til 
South Central og Compton og framveksten 
av gangsta-rappen var en åpenbar kritikk 
av hvordan rase og raserelaterte termer ble 
behandlet på en sjablonmessig og tabloid 
måte i massemedia. Musikken var et forsvar 
for individualitet, og hva kunne være mer 
individuelt og autentisk enn individuelle 
erfaringer detaljert i den lokale kontekst av 
nærmiljøet, «from the hood». Rap er først og 
fremst personlige fortellinger fra nabolaget 
– heimstaddiktning på norsk. Identitet i hip-
hop er forankret i det spesifikke, det enestå-
ende, i den lokale erfaring og praksis og kon-
verteres i neste omgang til nærhet og status i 
den lokale gruppe, the crew, eller gjengen og 
andre alternative familiære nettverk. 

Death Around The Corner
Vold og død er hele tiden nærværende som 
en mulighet – hver dag, hvert sekund. Felles 
for Biggie Small og Tupac Shakur er denne 
kretsingen om død og undergang. Biggies 
første album het «Ready to Die», mens hans 
andre – posthume plate bar den karakte-
ristiske tittelen «Life After Death». Kanskje 
enda sterkere er dette motivet tilstedevæ-
rende i Tupacs tekster. Død er ikke bare en 
teoretisk mulighet – den er tilstedeværende 
som den mest sannsynlige realitet. Samtidig 
har det en katastrofal smitteeffekt. For syste-
mets vold og undertrykking konverteres til 
selvdestruktiv atferd og selvdemonisering. 
I denne prosessen innføres det også en reli-
giøs dimensjon. Vi kan kalle det en form for 
stedfortredende lidelse. Rapperen har en to-
sidig rolle. De er ekstreme individualister på 
samme tid som de er talsmenn og lidelses-
feller for tusener. Temaet går som en lidende 
tråd i Tupacs hele karriere. Mens mange av 
hans kollegaer innen Hip-Hop Nation fant 
svar i Islam, rappet Tupac om Black Jesus og 
muligheter for soning utover dette liv, omgitt 
av død og destruksjon. 

Det religiøse språket er både bevisst 
blasfemisk og dypt følt, fordi dagliglivets 
vold har gjort det svarte Amerika til offer 
på livstid. Det er på tide med en frigjørende 
kraft. Kanskje ikke med rap-artister som 
ledere, men som kringkastere av urettfer-
dighet kombinert med kampvilje. En «Hail 
Mary» er kanskje ikke det dummeste å ty 
til. Den katolske kirkes mest elementære 
syndserkjennelse og botsgjerning. I Tupacs 
versjon er det den frigjørende kraft som tel-
ler i en slags variant av «slipp fangene løs det 
er vår». Ut av fangenskapet, ut av tvangstrøy-
er, utenfor dødens begrensende skranker. 

Yes we free like the bird in the tree
We runnin from the penitintuary
This is the time for reliberty
Hail Mary, Hail Mary
Tupac og Biggie er gjennom deres vol-

delige død blitt til urbane legender. De gir 
ansikt til den meningsløse volden som stor-
samfunnet påfører dem – direkte og indi-
rekte. Deres død kroppsliggjør andres død, 
de dør så å si i andres sted. De forener mot-
sigelsen i dødens og voldens mytologi. Og 
opp fra de blodrøde flekkene i asfalten på 
Flamingo Road, Las Vegas og Wilshire Bou-
levard stiger nye gettohelgener. Vi er ikke 
langt unna bønnebokens fromhetsritualer, 
rede til å møte selv den meningsløse død. 
Da gjelder det for noen og en hver av oss 
å ha en «Hill deg Maria» på lager: ”Hellige 
Maria, Guds Mor, bed for oss syndere, nå og 
i vår dødstime».

[Kronikk]

«Hip-hop er bygerilja  
med mobilisering av  

gatas egne fotsoldater» 

«Rap er først og fremst  
personlige fortellinger 

 fra nabolaget – heimstad-
diktning på norsk» 

Foto: Andre Lucian flickr.com/creative commons
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om gratis NRK-lisens, så vi nordmenn bør 
vel være fornøyde. Ungarn, Bulgaria, Hellas 
og Russland rangerer lavest blant de euro-
peiske landene. 

Arabisk vinter?
I kjølvannet av den arabiske våren lå ønsker 
om et bedre og friere liv, større muligheter 
og lavere arbeidsledighet. Få land i Midtøs-
ten var urørte av de store bevegelsene. I dag 
er området skjørt og ikke nødvendigvis på 
vei inn i en mer demokratisk tidsalder. De 
to landene som har vist betydelig hopp på 
RWBs indeks er Tunisia (164. til 134. plass) 
og Libya (160. til 154. plass). I resten av områ-
det ser det dessverre ut til at en arabisk vin-
ter nærmer seg, i hvert fall vil det fortsette å 
være mørkt og kaldt for journalister. 

Veien videre?
Kvantitativt baserte indekser med enkle 
inndelinger og svart-hvitt fremstillinger av 
stater kan bare gi et begrenset bilde av den 
verden som vi lever i. Samtidig gir de oss et 
inntrykk av tingenes tilstand, et grunnlag til 
å bygge videre på. I etterdønningene av store 
hendelser i 2011, som den arabiske våren og 
Occupy Wall Street-bevegelsen, har verden 
blitt et annerledes sted å være borger av, selv 
om mange nok vil si at Norge stort sett er det 
samme.

økt solidaritet. Samtidig var en konsekvens 
at meninger som kunne liknes, om enn mar-
ginalt, med terroristens meninger, raskt ble 
fordømt og sanksjonert. Når det kommer til 
moralske grenser, er straffen hard for å stå 
utenfor.

Imidlertid var ikke virkningene langva-
rige. For å være det, måtte ritualet blitt re-
petert, ordene og handlingene blitt gjentatt 
regelmessig. Hverdagen innhentet Norge. 
Og når det sterke samholdet ble oppløst, 
slapp kritiske stemmer til i offentligheten 
som utfordret de enhetlige forestillingene 
som oppstod i dagene etter 22. juli. Da var 
veien tilbake til det sterke fellesskapet ikke 
lenger åpen.

blant annet for full hals «bæsj, bæsj, herrens 
bæsj» da de omtalte Putin. Det påstås at de 
blir fengslet fordi de er kritiske til det rus-
siske regimet. Verdt å påpeke er den større 
sammenhengen.

Russland scorer relativt lavt på ulike de-
mokratiindekser, og det hersker uenighet 
hvorvidt og til hvilken grad Russland egent-
lig kvalifiserer som et demokrati. The Econo-
mist Intelligence Index (EIU) bruker 60 in-
dekser inndelt i kategoriene frie/rettferdige 

valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens 
funksjonalitet, politisk kultur og politisk del-
takelse. I fjor nedgraderte EIU Russland til et 
autoritært regime. «Freedom in the World» 
har en annen indeks som klassifiserer stater 
som frie, delvis frie eller ikke frie. Den måler 
grad av demokrati og politisk frihet. Til tross 
for noe kritikk rundt metodologi og nøytra-
litet er det en anerkjent indeks. Nord-Korea, 
Vietnam, Vestbredden, Tibet, Saudi-Arabia, 
Kamerun, Kongo og Russland kategoriseres 
sammen; i ikke fritt-kategorien. For å sette 
denne rangeringen i perspektiv, kan det på-
pekes at Tyrkia, Kenya, Liberia, Sierra Leone 
og Pakistan rangeres som delvis fritt (altså 
høyere rangert enn Russland). 

Norge troner på førsteplass på RWBs in-
deks (for øvrig en delt førsteplass med Fin-
land), som Norge gjerne gjør på diverse fri-
hetsmålinger. Den største protesten i Norge 
i presseperspektiv handler på mange måter 

i en ny relasjon til hverandre i felleskapet og 
markere grensen til det utenfor fellesskapet.

De forestillingene om fellesskap som 
ligger i ordene om demokrati, åpenhet og 
humanitet ble samtidig båret frem og for-
sterket gjennom symbolske handlinger. 
I rosetogene ble det å bære en rose og å 
løfte den til himmelen noe mer enn bare 
handlingen i seg selv. Rosen kan blant an-
net være et symbol på kjærlighet, det som 
binder oss sammen. Og når over hundre 
tusen mennesker kommer sammen og gjør 
dette, forent i et felles fokus om å vise støtte 
og samhold, er resultatet et lite stykke so-
sial magi. De bindes sterkere sammen enn 
før, de knyttes til hverandre i fellesskap. Ta-
lene som ble holdt i forbindelse med disse 
togene landet over, bygget opp under dette. 
Kronprins Haakon var en av talerne i Oslo: 
«I kveld er gatene fylt med kjærlighet». Disse 
ordene spiller videre på symbolikken som 
ligger i rosene, en vektlegging av fellesskapet 
og medmenneskeligheten. 

Sammen bidro symbolske ytringer og 
symbolske handlinger til en rekke sosiale 
virkninger. Ritualets kraft, i dette tilfellet 
understøttet av symbolske og sosiale ytrin-
ger og handlinger, bandt sammen og lukket 
vårt lille land om seg selv. For de som var 
innenfor fellesskapet kunne det oppleves 
som større oppslutning om felles verdier og 

bloggere utsatt for trusler og trakassering, 
men også drap og vold finner også sted. Cos-
ta Rica ligger på 19. plass, og troner øverst av 
de latinamerikanske landene, mens Mexico 
ligger på plass 139. Cuba ligger på plass 167, 
og er dermed lavest rangert blant de latin-
amerikanske landene

Asiatiske verdier?
Asiatiske land later til å fremdeles ha en lang 
og krokete vei foran seg for å oppnå pres-
sefrihet på lik linje med resten av verden. 
Vold mot journalister og trusler fra Taliban 
i Afghanistan og Pakistan, religiøse ekstre-
mistgruppers press mot kritiske stemmer 
og statlig sensur preger regionen. I «verdens 
største demokrati» India, er det lang vei å gå 
før presse- (og ytrings-) frihet i praksis blir 
fungerende. Korrupsjon og frykt for sanksjo-
ner gjør friheten betinget, ikke ubetinget. In-
dias naboer (i tillegg til Pakistan) Sri Lanka, 
Nepal og Bangladesh rangerer heller ikke 
imponerende høyt på RWB-indeksen. Det 
er likevel, etter Nord-Korea, Kina og Viet-
nam som kommer dårligst ut både absolutt 
og relativt i forhold til tidligere år: Økt sen-
sur, kontroll av internett, arrestasjoner og 
strenge fengselsstraffer karakteriserer de to 
landene som begge ser ut til å ha en negativ 
utvikling. Friheten blir fjernere og fjernere. 

Russland: Europas sorte får? 
Da tre av medlemmene i det feministiske 
og antipatriarkalske punkbandet Pussy 
Riot i august i år ble dømt til to års fengsel 
for «hooliganisme motivert av religiøst hat» 
frontet media en av Russlands skyggesider. 
Pussy Riot fremførte sterk Putin-kritikk i 
Moskvas Jesus Frelser-katedral, og sang 

evne til å fungere på samme måte som sym-
bolske ytringer oppstår et annet bindeledd: 
Det vi gjør fungerer på samme måte som 
det vi sier. Om man ser det på denne måten, 
er resultatet at skillet jeg først skisserte opp 
brytes ned. Samtidig er det et analytisk skille 
som kan være fruktbart. 

Til sist er konteksten ytringene og hand-
lingene skjer innenfor av stor betydning for 
den forståelsen jeg legger til grunn. Selv om 
vi i dagliglivet for alle praktiske formål skiller 
mellom tale og handling, påvirker de selvføl-
gelig hverandre også der. Men de symbolske 
trekkene finner man kanskje først og fremst 
i situasjoner av rituell art. Den rituelle sam-
menhengen skiller seg fra den dagligdagse, 
setter symboler i spill og innretter folks fokus 
på en enhetlig måte. En slik kontekst er i det 
hele tatt forutsetningen for at forbindelsen 
mellom symbolske ytringer og symbolske 
handlinger skal være virksom.

Et markert fellesskap
Jens Stoltenbergs ord om demokrati, åpen-
het og humanitet henspeiler til egenskaper 
vi gjerne vil vedkjenne oss. Det dreier seg 
om verdier som allerede står sentralt i vår 
selvforståelse. Denne selvforståelsen kan 
nok formuleres på mange måter, men et 
forsøk kan være som følger: «Vi lever i et de-
mokratisk samfunn hvor vi er åpne og med-
menneskelige overfor hverandre». Poenget 
er uansett at ordene henviser til et kulturelt 
og sosialt fundament som det er rimelig å 
hevde at vi kjenner oss igjen i. 

Ordene innebar en grensedragning: Vi 
er et demokratisk, åpent og humant folk. Vi 
er alt det motsatte av terroristen. Vårt mo-
ralske selvbilde ble forsterket gjennom å 
merke opp relasjonen mellom oss og ham. 
Ordene pekte også utover seg selv, på det 
fellesskap vi inngår i. Dette fellesskapet har 
som sitt utgangspunkt en forestilling om hva 
det norske står for: demokrati, åpenhet og 
humanitet. På denne måten virket ytringen 
både sosialt og symbolsk, ved å sette folk inn 

Nordmenn har i 2012 høy grad 

av ytringsfrihet, mens men-

nesker i mange andre land er i 

en helt annen situasjon. Noen 

steder er betegnelsen ytrings-

fritt mer treffende. Hvordan 

ligger det egentlig an med den 

globale ytrings- og pressefri-

heten i 2012?

I dagene etter 22. juli i fjor oppstod det en sterk samholdsfølelse. 

En rekke symbolske ytringer og handlinger bidro til at vi bidro  

til at vi kom sammen i felleskap.

Reporters Without Borders (RWB) er en in-
ternasjonal organisasjon stiftet i 1985 som 
kjemper for pressefrihet. Deres indeks for 
pressefrihet rangerer 179 land, og resultatet 
for 2011-2012 viser langt fra noen stabil ut-
vikling. I 2011 falt mange land i Afrika sør for 
Sahara mange plasser nedover på indeksen. 
Malawi falt hele 67 plasser, som er det største 
fallet noen gang. Et problem som vektlegges 
av RWB er utbredt forfølgelse og fengslin-
ger av journalister i blant annet Angola og 
Uganda. Den statlige kontrollen over media 
i land som Rwanda, Djibouti og Elfenbens-
kysten er altomfattende. Eritrea havner på 
sisteplass på indeksen, og vurderingen er 
at det eksisterer hverken pressefrihet eller 
andre former for frihet. På den andre siden 
avdekkes også store forbedringer i Afrika. 
Kapp Verde havner blant topp 10, Namibia 
ligger på 20. plass og tilstanden for journalis-
ter i Niger har blitt massivt forbedret. 

The Americas: USA og Latin-Amerika
USA falt 27 plasser på RWBs indeks. Det 
pekes på hvordan protester først og fremst 
knyttet til Occupy Wall Street ble slått (u)ri-
melig hardt ned på, og at terskelen for å bli 
arrestert for diverse forseelser (som mangel 
på pressepass og offentlig forstyrrelse) ser ut 
til å ha blitt betydelig senket. I Latin-Ameri-
ka er vold og særlig politivold hovedfaktor, 
mens også korrupsjon og organisert krimi-
nalitet anses som generelle hindre for utvik-
ling. Over hele området blir journalister og 

To dager etter terrorangrepene 22. juli i fjor, 
talte statsminister Jens Stoltenberg i Oslo 
domkirke. Her ytret han ordene som siden 
har blitt gjentatt mange ganger: «Vårt svar 
er mer demokrati, mer åpenhet og mer hu-
manitet». Den påfølgende uken samlet over 
hundre tusen mennesker seg i hovedsta-
dens gater, og til sammen titusener i andre 
byer landet rundt, for å gå i rosetog. Alle dis-
se menneskene hevet rosene de holdt i sine 
hender opp mot himmelen.

Disse to hendelsene kan si noe om for-
holdet mellom ytringer og handlinger. I dag-
ligtalen skiller vi gjerne mellom det vi sier og 
det vi gjør. Uttrykket «ikke bare snakke, men 
handle» gjenspeiler dette på en presis måte. 
Statsministerens tale og rosetogene peker 
imidlertid i retning av en sammenfletting av 
disse to størrelsene, hvor det som ble sagt 
og det som ble gjort stod i en helt bestemt 
relasjon til hverandre. For i disse sorgtunge 
dagene bidro ord og handling sammen til å 
skape et sterkt fellesskap, og trekke opp mar-
kante moralske grenser i vårt samfunn. På 
mange måter ble vi lukket om oss selv.

Det symbolske og det sosiale
De ytringer og handlinger som jeg sikter til 
her, er av en annen art enn den vi tenker på 
til daglig. Det dreier seg for det første om 
symbolske ytringer og sosiale handlinger. 
Symbolske ytringer kan man forstå som tale 
og ord som står for annet enn seg selv. Orde-
ne peker mot noe utenfor det de på overfla-
ten refererer til. Sosial handling tar utgangs-
punkt i relasjonene mellom mennesker, og 
innebærer at man forholder seg til andres 
handlinger når man selv handler. Grunnla-
get for denne typen handling er menneskers 
motiver og forestillinger. Handlingene er 
intensjonelle, i den forstand at det alltid er 
gode grunner for hvorfor man handler som 
man gjør.

For det andre kan handlinger være sym-
bolske, mens ytringer kan være sosiale. Sym-
bolske handlinger står for noe annet enn seg 
selv, på samme måte som symbolske ytrin-
ger. De sosiale ytringene påvirker forholdet 
mellom mennesker. I denne gjensidigheten 
ligger kimen til sammenvevingen mellom 
ytring og handling: Gjennom sin evne til å 
påvirke kan sosiale ytringer endre hvordan 
folk handler. Da fungerer det vi sier på sam-
me måte som det vi gjør. Med handlingers 

«En arabisk 
 vinter nærmer seg»

Vilde Vinge

Daniel Arnesen

Ytringsfriheten i  
globaliseringens tidsalder Da vårt lille land ble  

lukket om seg selv

Hvor langt har egentlig ytringsfriheten spredd seg? 

Illustrasjon: Stephen Dagnall www.flickr.com/creativecommons

Symbolsk handling: Å løfte en rose til himmelen ble en symboltung handling i dagene etter 22. juli.  

Foto: Bjørn Smestad, Creative Commons

«Ritualets kraft, i dette  
tilfellet understøttet av  

symbolske og sosiale ytringer  
og handlinger, bandt 

sammen og lukket vårt 
lille land om seg selv» 

«Ordene pekte også utover 
seg selv, på det fellesskap vi 
inngår i. Dette fellesskapet 
har som sitt utgangspunkt 
en forestilling om hva det 

norske står for: demokrati, 
åpenhet og humanitet» 
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Nº3 / 2012
Tema
Ytringer

6 7

frykt for å tråkke i salaten. Kristoffer gir et 
innblikk i hvordan han opplever det: Han 
forteller at folk ikke trenger å være redd 
for å stille spørsmål, for selv om spørsmål 
kan være teite, eller hensynsløse, kan det 
uansett ikke være verre enn det han al-
lerede har gått gjennom. «Det grusomme 
har skjedd og det er mye viktigere. Du kan 
si mye galt, men det vil være mye mindre 
galt i forhold til det som skjedde 22. juli.» 
Tankene rundt 22. juli er der uansett så det 
trenger ikke nødvendigvis å være en vond 
påminnelse for Kristoffer å få et spørsmål 
– men samtidig påpeker han at det er stor 
forskjell på å bli spurt en-til-en og på fest.
Ord på livet 
Mye psykoterapi handler om å sette ord på 
traumer og følelser, om å bearbeide van-

besøke en grav føles så mye mer menings-
fullt enn å være til stede i en rettsak.» 

Det samme gjelder debatten i kjøl-
vannet av 22. juli-kommisjonens rap-
port. Kristoffer ser ikke noe særlig poeng 
i å fordele skyld utover gjerningsmannens. 
«Man kan ikke gjøre ugjort det som har 
hendt. Og det er jo veldig usannsynlig at 
slike ting skjer generelt, så jeg er ikke så 
opptatt av det [skyldspørsmålet – red.
anm.]. Jeg prøver å ikke være for opptatt 
av det. Man kan bli sint om man tenker for 
mye på det, men man kan ikke gjøre noe 
med det. Så jeg vil heller tenke på de tinge-
ne jeg kan gjøre noe med – heller tenke på 
sorg, for det føler jeg er meningsfullt. Da 
kan jeg minnes de som er borte og jeg kan 
skrive mine tanker. Jeg kan dele de gode 
minnene og de tankene som de hadde. Da 
kan man gjøre noe. Om man går og er sint 
på politiet så har ikke det noen effekt. Det 
ville være meningsløst. Selv om det finnes 
forståelse for det, så vil det ikke gi noen 
mening.» 

Det verste har allerede skjedd 
Det er nok mange i det sosiale miljøet 
rundt Kristoffer, og rundt andre som over-
levde Utøya, som har mange spørsmål, el-
ler som har ønsket å ta kontakt, men som 
ikke har våget grunnet frykt for å såre eller 

skelige minner gjennom ytringer. Kristoffer 
forteller at det definitivt har hjulpet å skrive 
boken, men at det langt i fra var årsaken til 
at han gjorde det. Selv om det har hjulpet 
ham å sette ord på minnene og følelsene, 
skrev han boken fordi han ville gjøre noe 
til ære for Guro. Han ønsker at hun skal bli 
husket. Han håper at Guros tanker vil være 
til stede hos leseren under leseprosessen, 
slik de var til stede rundt ham selv da han 
skrev. 

Bokens, Kristoffers og Guros hoved-
budskap er todelt: Man bør sette pris på 
livet og se det som noe vakkert, og samti-
dig føle et ansvar for å skape en bedre ver-
den. En innstilling Kristoffer mener er den 
eneste riktige måten å se på tilværelsen et-
ter selv å ha kjempet for å overleve terroren 
på Utøya. Selv vil jeg som journalist og van-
lig norsk borger legge til at jeg synes en slik 
innstilling blant den brede befolkning må 
være en av de viktigste måtene vi alle kan 
minnes, og hedre alle de som ble tatt fra oss 
på Utøya og i Regjeringskvartalet. Dersom 
vi alle jobber litt hardere for å gjøre Norge 
og verden til et litt bedre sted slik Kristof-
fer ønsker, så skal en ikke se bort i fra at vi 
faktisk kan klare å utrette ganske fine ting.  

Mediedekning og skyldspørsmålet 
Hverdagen har ellers glidd mer og mer 
mot det normale for Kristoffer. Spørsmå-
lene stilner etter hvert, men oppmerk-
somheten blusser stadig opp igjen når 
saken er i media. Da kommer klemmene 
noe hyppigere, noe som i og for seg er fint, 
men Kristoffer forteller at han ikke har noe 
mer bruk for en klem når saken er i me-
dia enn ellers. «Guro er like død om det er 
rettssak eller ikke - sorgen er like mye til 
stede uansett.» Det er en følelse som all-
tid er med ham, så det spiller lite rolle om 
det er mediefokus på gjerningsmannen 
eller ikke. Det er uansett ikke det viktigste 
for ham. Selv har han ikke fulgt rettsaken 
noe særlig, det er ikke det som er viktig 
for Kristoffer: «Jeg føler det blir så feil fo-
kus. Jeg vil at de døde skal huskes, og ikke 
gjerningsmannen. Jeg synes det blir mer 
meningsfullt å tenke på de som er borte. Å 

å bruke tid på det på Blindern. Da kan jeg 
tenke på andre ting. Første semester etter 
22. juli gikk jeg rett på og gjorde det faktisk 
bedre på studiet enn noen gang før og det 
er litt surrealistisk, men kanskje fordi det 
var godt å gjøre noe annet, godt å tenke på 
noe annet, godt å bare fordype seg i stu-
diet.»

Samtidig deler Kristoffer at han føler at 
han som overlevende har en forpliktelse 
overfor de døde. Han forklarer at når man 
kjemper for å overleve, og så klarer det - 
når andre ikke gjør det, da må man klare 
å sette pris på livet, og bruke det til å gjøre 
noe bra. 

«Jeg føler meg veldig motivert til å gjø-
re slike ting da. Nå som flere av mine ven-
ner er døde og jeg lever, føler jeg i hvert fall 
at jeg må gjøre noe.  – Nå kan jeg i hvert fall 
ikke sitte hjemme og ikke gjøre noe. Mer 
enn noen gang før føler jeg på det ansvaret 
at man må gjøre noe fornuftig her i ver-
den. Jeg overlevde – da må jeg være i stand 
til å sette pris på livet» 

Rampelysets bakside
Mange i AUF har blitt kjent i media etter 22. 
juli, deriblant Prableen Kaur, Adrian Pra-
con og Eskil Pedersen. Kristoffer kjenner 
på dette. Han vet at han stiller seg lagelig 
til for offentlighetens øye med en slik bok. 
Er han redd for å bli Utøya-Kristoffer, AUF-
Kristoffer eller enda verre, «Han som mistet 
kjæresten på Utøya»?  Klart det, Kristoffer 
innrømmer at akkurat det er en reell frykt 
han bærer på, men samtidig er han mer 
redd for å bli «han det er synd på». 

«Jeg avslutter boken med å si at «dere 
skal ikke synes synd på meg». Fordi det vil-
le bare blitt fælt. Man kan godt føle empati 
eller medfølelse eller solidaritet, men ikke 
synd på, for det er så tilfeldig når sånne ting 
rammer. Man kan føle medfølelse, men det 
er ikke synd på meg. Det er synd på perso-
nen dersom man bare føler frykt og ikke 
kan gå ut og ikke kan leve et normalt liv. 
Jeg føler at selv om det ofte kan være tungt, 
så tenker jeg at så lenge jeg kan fungere, så 
lenge jeg kan gjøre meningsfulle ting, så vil 
jeg ikke at folk skal synes synd på meg.»

Noe av det Kristoffer satte mest pris på 
etter 22. juli var hvordan vennene hans be-
handlet ham. De lo, pratet, ertet og spøkte 
med ham som om ingenting var forandret. 
«Det er noe av det fineste jeg har opplevd – 
at det ikke var noen forskjell. Noen ting var 
som de alltid har vært». 

ber, med et andreopplag som måtte gå i 
trykken snaue to uker etter. Til tross for at 
de aldri hadde truffet Kristoffer mens Guro 
var i live, var hennes familie positive til 
prosjektet – noe Kristoffer er glad for. Han 
forteller om en krevende skriveprosess fra 
desember til februar der han dykker ned 
i sitt eget mørke for å produsere noe vak-
kert, et budskap om skjønnhet. Han er fast 
bestemt, han skal ikke bare skrive en trist 
bok. Han har et budskap og det ønsker han 
å formidle. Han vil dele Guros tanker om 
livet, hennes glede over alt som er vakkert, 
og hennes pågangsmot for å gjøre verden 
til et bedre sted. Selv om Guro nå er død, 
ønsker Kristoffer at tankene hennes frem-
deles skal la henne være del av den end-
ringen hun selv ønsket å se i verden. Han 
ønsker at Guro skal bli husket. 

«Jeg mener at debatten etter 22. juli 
har vært preget av veldig feil ting» fortel-
ler Kristoffer «Det viktigste er de som gikk 
bort. Jeg føler at de som er døde er lite i 
fokus. Jeg mener at deres tanker skal kun-
ne foreviges». Boken kan dermed ses på 

som et forsøk på å flytte diskursen vekk fra 
gjerningsmannen og over på de tapte. Det 
samme kan sies om bokens tittel. Utøya 
bør huskes for alt det fine og positive som 
fant sted der og ikke bare for det gru-
somme. Det er kynisk sett utopisk, men 
ikke mindre riktig av den grunn. 

Tilbake til hverdagen
Én ting er å bruke et halvt år på å produ-
sere en bok, der man bearbeider egne 
tanker og følelser, en annen ting er å takle 
studiehverdagen på et fakultet der så og 
si alle vet hvem du er og hva du har vært 
gjennom. Kristoffer forteller, mot under-
tegnedes formodning, at Blindern har gitt 
ham rom til tenkepause. «Jeg synes det har 
vært godt å ha Blindern litt som fristed. 
Kameratene på Blindern snakker ikke om 
22. juli, men heller om studier og andre 
ting. Det kan være litt godt. Jeg har vært 
opptatt av å sørge mens jeg er på hybelen 
– bruke tid på det der, slik at jeg kan slippe 

Etter å ha overlevd massakren på Utøya der kjæresten ble drept, 

har Kristoffer Berg bestemt seg for å hedre de døde ved å sette pris 

på livet og gjøre verden til et bedre sted. 

Kristoffer Berg møter oss på Sagene. Den 
22 år gamle samfunnsøkonomistudenten 
er som de fleste andre studenter, eller var i 
det minste det, før livet hans ble snudd på 
hodet i fjor. Som nestleder i AUF Akershus 
befant han seg på Utøya 22. juli 2011 - dagen 
da Anders Behring Breivik skjøt og drepte 
69 forsvarsløse mennesker på sommerleir. 
Kristoffer forteller at han klarte å redde 
seg unna – han forteller også at Guro ikke 
gjorde det. 

Det første kysset
Guro Vartdal Håvoll og Kristoffer møtte 
hverandre første gang på Utøya i 2010 og 
traff hverandre igjen flere ganger i løpet 
av året på diverse arrangementer i regi av 
AUF. Kontakten og kjemien vokste, og et 
drøyt år etter det første møtet kysset de for 
første gang. Det var 21. juli, dagen før Guro 
ble drept. 

Kristoffer forteller presist og klart, blik-
ket hans viker ikke og alt han sier er velre-
flektert. Dette er noe han har fortalt før og 
tenkt mye på. Guro ble en viktig skikkelse 
i Kristoffers liv. Han forteller at hun lærte 
ham verdien i de små tingene, å se de vakre 
øyeblikkene som fyller hver dag og inspi-
rerte ham til å ville bli den endringen han 
selv ønsket å se i verden. Hun var opptatt av 
skjønnheten i de små tingene - der Kristof-
fer var fascinert av verdensrommet, kunne 
Guro finne like mye vidunder i en enkelt 
blomst.

Guros verden
Guro anbefalte ham også å lese, spesielt 
Jostein Gaarders «Slottet i Pyreneene» som 
hun likte svært godt. Etter at Guro ble revet 
bort leste Kristoffer denne og flere andre 
bøker av Gaarder. Han ønsket å få innblikk 
i Gaarders, og dermed også Guros verden. 
Til slutt tok han kontakt med forfatteren 
selv. Han ville fortelle ham om Guro, om 
hvor godt hun hadde likt bøkene hans og 
om hennes syn på verden. 

Jostein Gaarder svarte, de sendte mail 
frem og tilbake og til slutt ba forfatteren 
Kristoffer dele Guros tanker med verden. 
Han ba Kristoffer skrive bok. Og det gjorde 
han. «21. juli – En kjærlighetshistorie fra 
Utøya» fant veien til bokhyllene 3. septem-

«Jeg overlevde – da 
må jeg være i stand til 
å sette pris på livet»

«Du kan si mye galt,  
men det vil være mye  

mindre galt i forhold til  
det som skjedde 22. juli»

«Jeg føler at selv om det ofte 
kan være tungt, så tenker jeg 

at så lenge jeg kan fungere, så 
lenge jeg kan gjøre menings-

fulle ting, så vil jeg ikke at 
folk skal synes synd på meg»

En Kjærlighets-
historie fra Utøya

 Kristoffer Berg fortel-

ler engasjert om moti-

vasjonen for å skrive 

bok om kjæresten 

han mistet på Utøya. 

Tekst: Helge Skivenes 
Foto: Hans Dalane-Hval
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Nº3 / 2012
Tema
Ytringer

8 9

mainstream-media har komikeren helt 
klart definisjonsmakten. På stand up-
scenen må man forhandle med publikum 
fordi det er live, og da vil det variere med 
publikum hva som går og ikke. Det kom-
mer an på hvor hierarkisk humorsituasjo-
nen er. Dette kommer an på om personene 
det spøkes om faktisk blir såret også. For å 
finne ut det må man jo nesten spørre dem 
direkte.» Samtidig peker hun også på at det 
kan oppstå uklarheter og forvirring rundt 
hvordan uttalelser skal tolkes fordi dagens 
komikere gjerne opptrer som komikere 
også utenfor stand up-scenen og de andre 
typiske komikerplattformene. «De bedri-
ver det vi kaller ‘selvspill’ i veldig stor grad. 
Det betyr at du vet aldri hvor du har dem 
når de er ute i offentligheten og på andre 
arenaer, de fortsetter med det samme. Det-
te kan skape en del forvirring, for du vet 
aldri hvem som snakker – komikeren eller 
privatpersonen?»

Å svare med samme mynt
Bjørn Eidsvåg responderte kjapt tilbake 
mot Hærlands uttalelser i samme ånd som 
henne på Twitter. Han skrev blant annet at 
han lurte på hvem som kom til å bli mest 
besøkt av fitta til Hærland og statuen Jahn 
Teigen fikk oppkalt etter seg, og at han lur-
te på om hun synes den liknet fordi den var 
stor og skjeggete. Han skrev i tillegg at han 
synes sammenlikningen var koselig. Hertz-
berg Kaare nikker gjenkjennende når jeg 
nevner dette, og sier at det ikke er et ukjent 
fenomen at man kan oppfatte denne typen 
oppmerksomhet som noe positivt. «Dette 

grensene for hva man kan si i andre sam-
menhenger. Hadde man kalt Aksel Hennie 
en lite attraktiv dypvannsfisk som privat-
person, ville det vært noe helt annet enn at 
man sier det i rollen som komiker. For når 
man sier det som en komiker er det slett 
ikke hets, det er bare en komiker i arbeid. 
Er dette faktisk tilfelle, eller kan man gå 
over streken?

Sosial aggresjon, etisk refleksjon og gene-
relle emosjoner

«Dette er spørsmål som setter fingeren 
på noe som er veldig viktig, fordi det har 
vært liten interesse blant norske komikere 
til virkelig å diskutere det etiske som lig-
ger i arbeidet de gjør. Å ha en diskusjon 
av etikken bak hva man gjør har man jo i 
veldig mange andre yrkesgrupper, men det 
har kanskje ikke vært så mye av det blant 
komikere. Mange av dem sier at offentlige 
personer får tåle å bli spøkt med. Dette er 
etiske spørsmål - hva er yrkesetisk forsvar-
lig, og hva er ikke det? For det er jo helt 
klart at det er mye i mediene som fordek-
kes som humor, men som egentlig er sosial 
aggresjon - sosial aggresjon i skjul av hu-
moristiske ytringer og handlinger. Det er 
en stadig økende tendens til akkurat det, 
hvor man går mer på å latterliggjøre andre. 
Hvis programledere som har et program 
sammen latterliggjør hverandre, er det 
helt annerledes enn dersom de latterlig-
gjør andre personer, gjester og utenforstå-
ende. Man kan dermed maskere sosial ag-
gresjon som humoristisk. Det er helt klart 
en helt vanlig teknikk. På en annen side er 
det også mye som bare er ment som ren 
humor som ikke slår an, og bare oppfattes 
som helt forferdelig», forklarer Hertzberg 
Kaare engasjert. 

Ofte kan kritikken mot komikere 
komme fra andre personer enn dem som 
ytringen var direkte rettet mot. Finnes det 
noen forklaring på dette? – «Da er man 
inne i grenselandet mellom intern og ek-
stern kontekst. Når det kommer utenfor-
stående inn som ikke kjenner konteksten, 
da kan det oppleves som grusomheter. Det 
er dette som kan skje i mange humorsam-
menhenger. Komikerne i mainstream-
media tar ofte ikke høyde for at potensielt 
er hele Norge som er publikum, men ret-
ter seg ofte mot et spesifikt seersegment, 
noe som kan skape ganske mye forvirring 
rundt hva som er morsomt eller ikke. I 

seg som komiker og ikke som privatperson, 
og at hun regnet med at Damli Aaberge og 
Hennie var oppegående nok til å forstå at 
disse uttalelsene bare var «slik tulling som 
komikere driver med». I liknende baner 
tenker Ricky Gervais, blant annet kjent fra 
den britiske serien «The Office». «You have 
the right to be offended, and I have the 
right to offend you. No one has the right to 
never be offended», har han tidligere ut-
talt. Hva er egentlig greia med humor og 
fornærmelser?

Relasjonelt og kontekstuelt fenomen
For å forstå denne typen ytringer bedre, 
dro jeg for å snakke med professor Birgit 
Hertzberg Kaare ved Institutt for medier 
og kommunikasjon. Hun har blant annet 
gitt ut flere bøker og forskningsartikler som 
omhandler humor, og var også professor i 
faget «Humor, kultur og medier» ved gitte 
institutt.

«Forskere på humor er uenige om mye, 
men én ting sier stort sett alle seg enige i: 
Humor er ikke det vi kan kalle essens, det 
er ikke noe som bare ligger der og «er» hu-
mor. Humor er en kommunikasjonsform 
som er veldig ambivalent og tvetydig, og 
som det er helt klare fortolkninger av. Har 
man en vits med ti tilhørere kan man fort 
ha ti forskjellige tolkninger. Humor er også 
et relasjonelt fenomen. Det innebærer at 
dersom man ytrer seg humoristisk, så er 
det innenfor en eller annen type relasjon, 
og da må man se på hvordan dette funge-
rer relasjonelt», sier Hertzberg Kaare. 

For å kunne si noe om en humoristisk 
ytring er det altså viktig å se på hvilke kon-
sekvenser den har, hvilken kontekst den 
ytres innenfor, og hvordan den passer inn 
i relasjonen mellom avsender og mottaker. 
Som vi har sett svarte Hærland på kritikken 
mot sine ytringer ved å referere til at disse 
ble ytret når hun var i rollen som komiker. 
Følger man denne tankegangen, vil gren-
sene for hva man kan si når man befinner 
seg innenfor en humoristisk kontekst eller 
i rollen som komiker være kvalitativt ulike 

Er det lov til å si hva man vil, 

så lenge man tilføyer at det er 

humoristisk ment? 

«Jeg prøvde bare å være morsom.» Høres 
det kjent ut? Disse seks ordene kom fra 
min venninne en vakker sensommerdag 
på Blindern, etter at jeg reagerte negativt 
på noe hun hadde sagt. Det som for meg 
fremstod som en lite gjennomtenkt ytring, 
ble altså bortforklart med at den hadde 
hatt en humoristisk intensjon. Med andre 
ord måtte den manglende responsen fra 
min side skyldes at jeg manglet humor. 
Eller? Ved å si at en ytring er ment humo-
ristisk, eller ved å ytre innenfor en klar 
humoristisk kontekst, delegitimerer man 
potensiell kritikk? Hvis en intendert mor-
som ytring ikke tas vel imot, kan man auto-
matisk skylde på mottakerens feiltolkning 
eller manglende humoristiske sans? Kort 
sagt: Er alle ytringer akseptable så lenge de 
finner sted innenfor en humoristisk kon-
tekst?

Hærland og humor
Jeg er langt fra den eneste som har fått 
høre det samme. Blant annet er det ikke 
sjeldent at komikere kritiseres for å gå over 
streken. I disse dager går Anne Kat Hær-
land sitt nye show «Jakten på ærligheten» 
sin seiersgang på Latter i Oslo. Forestil-
lingen har fått mye medieoppmerksomhet 
blant annet fordi den i kjent Hærland-stil 
serverer replikker av typen «fitta mi likner 
på Bjørn Eidsvåg». Bitende kommentarer 
om den ene offentlige personen etter den 
andre kommer som perler på en piggtråd, 
og til tross for strålende anmeldelser i flere 
aviser har det også blitt satt spørsmålstegn 
ved hvorvidt hun går over streken. Selv er 
Hærland knapt noen fremmed for kritikk. I 
2009 ble det ramaskrik når hun henviste til 
Aksel Hennie og Tone Damli Aaberge som 
Barbie og feilvare-Ken, og uttalte at Hen-
nie liknet på en dypvannsfisk med sine bu-
lende øyne. Selv svarte hun på kritikken på 
«God kveld Norge» ved å uttrykke overras-
kelse over at folk ikke forstod at hun uttaler 

«Finnes det en norm rundt 
latterliggjørende humor?»

«No one has the right to 
never be offended»

 – Ricky Gervais

I krig og humor 
– er alle ytringer tillatt?

Professor og humorekspert 

Birgit Hertzberg Kaare 

vil slå et slag for at det 

skal være lov til å si litt 

av hvert, men sier heller 

ikke nei takk til en større 

grad av etisk refleksjon 

blant norske komikere.

Tekst: Karen Eimot
Foto: Hans Dalane-Hval

er kjent fra gamle dager. De som ikke ble 
dradd frem og herset med på scenen og 
omtalt på en grusom måte, de følte seg for-
nærmet fordi de var blitt oversett. Vi hol-
der jo på en måte hverandre oppe ved å gi 
hverandre oppmerksomhet. Humorforsk-
ere har også funnet ut at det er visse kon-
tekster hvor det er det oppleves som helt 
ålreit med røffere humor enn i andre kon-
tekster, blant annet i en form for relasjo-
ner som vi kaller for ‘joking relationships’. 
Dette er folk som er i visse relasjoner med 
hverandre innenfor visse trygge rammer, 
og de forventes å herse med hverandre 
– terge, plage og erte. Men bare innenfor 
visse rammer, og det tolkes da som positiv 
oppmerksomhet. Hvis begge parter har en 
forståelse av det, og det er innenfor grup-
per som vet at det ikke er vondt ment og så 
har klare rammer, så er det greit.»

På spørsmål om hvorvidt det at latter-
liggjøring er en såpass mye brukt humor-
teknikk i dag kan ha noen bredere sam-
funnsmessige konsekvenser, for eksempel 
bidra til høyere toleranse for hatefulle yt-
ringer og mer mobbing, er svaret mer usik-
kert. - «Det kan muligens ha konsekvenser, 
men det er ikke enkelt å dokumentere en 
slik sammenheng og jeg kan ikke belegge 
det forskningsmessig. Man ser klart at det 

er en dreining i mye humor på offentlige 
arenaer og interaktive arenaer mot mer 
latterliggjøring enn det var tidligere. Men 
dette er snakk om på de offentlige arena-
ene. Før foregikk latterliggjøring på andre 
steder og ble ikke offentliggjort i like stor 
grad. Det kan jo være vanskelig å si noe om 
hvor mye mobbing har økt også. Så det fin-
nes ikke belegg for uten videre å si at det er 
en klar sammenheng. Derimot er det jo et 
interessant forskningsspørsmål.»

Er latteren sjefen?
Potensielle negative konsekvenser til tross, 
mener Hertzberg Kaare likevel at man bør 
være forsiktig med forsøk på å tilrettelegge 
og styre humor. – «Det å være en god komi-
ker er å gå på stram line. Veldig mye humor 
handler om å bryte med tabuer og det ak-
septerte, komme med uventede og frekke 
påstander, og så videre. Hvis man da skal 
styre dette inn i ufarligheten så blir det vel-
dig uinteressant. Humoren har en nattside, 
men det viktigste er likevel at det skaper 
livsglede og kreativitet, og styrker sosiale 
relasjoner. Verdien av å ha det morsomt og 
le er helt uvurderlig, og det er det som er 
humorens mål. Så selv om man bør være 
våken for negative sider ved humor er det 
først og fremst et veldig positivt fenomen. 
Latteren viser om det virker eller ikke. Ha-
rald Eia sier det slik: Latteren er sjefen.»

Gjennom besøket hos Hertzberg Kaare 
har jeg lært mye om humor. Likevel sitter 
jeg igjen med flere ubesvarte spørsmål. For 
eksempel kan man jo spørre seg: kan det 
tenkes at en humoristisk ytring rettet mot 

en selv kan være vanskelig å kritisere? Der-
som noe er ment til å være morsomt, ligger 
det på sett og vis implisitt at dersom man 
lar seg provosere eller reagerer negativt, 
har man ikke forstått den egentlige inten-
sjonen ved budskapet. Dermed kan man 
spekulere i om det kan være mindre fris-
tende å vise at man lar seg fornærme fordi 
dette tyder på manglende humoristisk 
sans. Finnes det en norm rundt latterlig-
gjørende humor som sier at den korrekte 
måten å reagere på er ved å svare tilbake 
med samme mynt, eventuelt erklære seg li-
kegyldig? Kan dette gjøre at man ikke alltid 
bør stole blindt på hva folk svarer når man 
spør om hvorvidt de ble såret eller ikke? Er 
det egentlig sosialt akseptert å bli fornær-
met?

     «No one has the right to never be 
offended», sa Ricky Gervais. Men betyr 
dette det samme som at noen, for eksem-
pel forkledd som komikere, har rett til uten 
å blunke si hva de vil om alt og alle uten 
å ofre en tanke til potensielle negative 
konsekvenser? «Jeg prøvde bare å være 
morsom», sa min venninne. Det kan godt 
hende det var jeg som manglet humoris-
tisk sans. Men det bør heller ikke automa-
tisk utelukkes at hun selv rett og slett ikke 
hadde vært spesielt morsom. Selv om vi 
kanskje lever i latterliggjøringens tidsalder, 
er sjansen nemlig stor for at dårlig humor 
fremdeles eksisterer.
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political regime we have. The second claim 
is that to live in a democratic regime is very 
desirable for us Norwegians, and can influ-
ence our decisions about politics (usually 
towards other countries, because Norway 
already is a democratic regime). An exam-
ple could be that giving aid to corrupt de-
mocratic regimes is better than giving aid 
to corrupt non-democratic regimes, per-
haps even better than giving aid to a non-
democratic non-corrupt regime. Restated, 
the second claim is that when one makes 
arguments based on democracy as regime, 
the arguments usually become very strong 
and hard to defeat in public discourse. The 
debate about the Muhammad cartoons is 
perhaps a case that shows the plausibility 
of this claim, although freedom of speech 
might not be conceived as a fundamental 
element in a democratic regime by all Nor-
wegians. 

The third claim is that even though Nor-
wegians may have concepts of democratic 
decision-making processes, these proces-
ses do not have the same kind of value for 
Norwegians as living in a stasis of democra-

can respond to the threat of future politi-
cal extremists; we can implement better 
security measures everywhere. Another 
way to act can be to reduce the number of 
extremists, that is, we can ask why people 
become political extremists, and consider 
whether we can make social changes which 
remove the fundament for creation of ex-
tremists. The rest of the article is built upon 
the naïve belief that by making it easier for 
everyone to participate in a meaningful 
way in politics, we can reduce the number 
of future extremists. 

How do Norwegians think about 
democracy?
I will argue that Norwegians can be led 
to become more conscious of the gra-
dual character of democracy following 
Stoltenberg’s speech. To be able to make 
this argument I need to make a few claims. 
The first is that most Norwegians think they 
live in a stasis of democracy, and they base 
this belief on knowledge of the most funda-
mental and stable kinds of political institu-
tions and practices of our society, that is the 

according to Breivik’s lawyer Lippestad, he 
receives a lot of letters of support. Accor-
ding to observers of right-wing extremism, 
such as research-fellow Anders Ravik  
Jupskås from our own university, right wing 
extremism has a larger growth-potential in 
the internet age. Although Breivik’s vision 
of a future Norwegian society seems un-
realistic, forces advocating visions resemb-
ling his own might grow rapidly. To claim 
otherwise would be to deny recent Euro-
pean history, and be close to naivety.

To become less naïve, is one way one 

After the terror last year, Jens Stoltenberg struck a chord that 

resonated within the Norwegian people when he stated that  

“our response will be more democracy, more openness and more 

humanity, but never naivety”. Rather than discussing the naivety 

aspect as many others do in the wake of the Gjørv-commission, 

this article will focus on what ‘more democracy’ could and 

should entail. 

The conclusion of the Breivik trial was that 
he is responsible for his actions in juridical 
terms.  Whether the reasons for his actions 
mostly are to be found in his upbringing, 
narcissistic nature, or elsewhere, there are 
strong reasons to suspect that there is an 
element of political motivation as well. His 
political aims are right wing extremist, and 

More Democracy? 
cy understood as regime. Processes which 
are perceived as undemocratic will usu-
ally hold less influence on the Norwegian 
voter’s behavior than other factors, such as 
economy. To state an example I claim that 
even though the supposedly undemocratic 
special-treatment of Christian Ringnes and 
his sculpture park may infuriate people, it 
will probably not turn many votes; more 
grave cases of undemocratic process will 
be required. It is perhaps paradoxical to 
the voter that he can vote in a democratic 
election, in a democracy in protest against 
non-democracy.

More democracy
The argument is that the most plausible 
interpretation of “more democracy” disal-
lows satisfaction with the current state of 
democracy; it conflicts with a static con-
ception. “We need more democracy”, re-
ferring to Stoltenberg, suddenly became 
something one could claim in public dis-
course. We should not interpret the call 
for “more democracy” as a comment on 
the lack of democracy in Norway; that goes 

Erlend Langørgen

against common sense. The interpretation 
which I advocate and believe is closest to 
Stoltenberg’s later response is that de-
mocracy must be understood as gradual; 
complete democracy is impossible, we can 
have it to different degrees. If my first claim 
is right, Norwegians could change their 
thinking about democracy from something 
that could only give practical implications 
when it had to be defended, to a concept 
which might give implications for how one 
should act in many political situations.

Admittedly there are some options to 
the interpretation I advocate. We can un-
derstand “more democracy” as the conti-
nuation of the regime we had before July 
22, which is preserving what we had. Some 
of the commentators in Morgenbladet’s 
edition on “more democracy” and com-
mentators in Aftenposten seemed to ad-
vocate the last understanding. Do however 
look up what Stoltenberg responded in 
Stortinget to what more democracy should 
mean at regjeringen.no (search “Tiltak for 
mer åpenhet og demokrati”), a response 
which emphasizes improving participati-
on-opportunities for immigrants, voters 
and civil society. This builds on a democra-
tic conception closer to the one I advocate 
than just preserving democracy as it was. 
A Google or Retriever search for “More 
democracy”  show that many Norwegians 
use the phrase in public debate to argue for 
more democracy in a sense that does not 
correspond to “more democracy” as just 
preserving it.

Imagine that “more democracy” is used 
in public discourse implying a gradual con-
ception of democracy to argue for position 
A. Then someone disagrees arguing that 
“more democracy” have another meaning, 
supporting position B. This could lead to a 
more thorough debate on the basic prin-
ciple underlying the positions, a debate 
about what more democracy should mean. 
Until now I have mostly seen “more de-
mocracy” used to ask rhetorical questions, 
public discourse could perhaps benefit 
from such arguments built on clear defi-
nitions, if it were to be dominated by the 
interpretation of more democracy which I 
suggest.

So what?
The reader may ask: So what? I am not 
sure whether this actually matters (indeed 
writing this article without empirical basis 
makes it feel like constructing a conspira-
cy-theory), but the second part of my ar-
gument may perhaps provide a reason. Ac-
cording to Jürgen Habermas, coordination 
of social action can be done in three ways; 
through the market, through bureaucracy 
and through democracy. I attended a lec-
ture recently, where an economist claimed 
that socioeconomic and juridical concerns 
tend to influence which decisions may be 
taken and will be taken in Norwegian po-
litics a lot. No mention of democratic con-
cerns put forward by sociologists, political 
scientists and philosophers. One can agree 
or disagree with Habermas, what mat-
ters here is that one can hardly expect de-
mocratic concerns to have a great impact 
on politics as long as people are satisfied 
with the existing amount of democracy. 
If a gradual conception of democracy is 
adopted by civil society, and the people 
shift their goal from “staying in a stasis of 
democracy” to something like “achieving a 
more democratic regime”, decision-makers 
could be pressured into taking democracy 
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more seriously. The recent NOU (Norwe-
gian Public Report) “Europautredningen” 
covers an area where democratic concerns 
possibly should be given greater influence.

If the reader accepts the arguments 
and claims made so far, a problem could 
be that my second claim, about the force 
of “democracy as regime”, is unmatched by 
“more democracy”. The intrinsic value that 
“more democracy” achieves in Norwegian 
civil society is thus of great importance for 
the argument. It suffices that “more de-
mocracy” achieves significantly higher 
intrinsic value and causes more action than 
other concepts that are democracy-based 
and used in domestic debate. The strength 
of the argument hinges on this question.

A second argument for why “more de-
mocracy” matters can be borrowed from 
political theory. Rousseau in On the So-
cial Contract and Arendt in On Revolution 
place particular importance on the consti-
tution of a people, which according to their 
theories give an ethos to the population, 
enabling it to form and function as a com-
munity. For these writers the word consti-
tution is not the same as the basic law of a 
country, but the goals, ideas and principles 
the people shared at their founding mo-
ment. This founding moment can be terri-
bly difficult to define. The same goes for the 
content of the constitution; Ask the Norwe-
gian people what makes them Norwegian, 
or even better why they stick together with 
those others they call Norwegian in a politi-

cal community. If the strength of the belief 
in the constitutional ideas vanishes, it will 
inevitably lead to the destruction of the pe-
ople according to Rousseau. That is, when a 
people no longer has a single agreement on 
what it should direct its combined force at 
achieving it ceases to be a people. Indeed 
Arendt understands freedom as the capa-
city to start something new, and describes 
in On Revolution the Foundation of the US 
as the exemplar of how freedom was crea-
ted through a collective act. The American 
people have since prospered, constituted 
themselves with such strength that the 
constitutionality of policies is fundamen-
tal in political decision-making and public 
discourse. Indeed the Tea-party movement 
has recently risen supposedly because it 
believes current American practices are 
unconstitutional. 

Stoltenberg’s words certainly made an 
impact, but can his speech also contribute 
to strengthen consensus on what our co-
untry should strive for? “More democracy, 
more openness, more humanity, but never 
naivety” might already have grown into 
more significant parts of our constitution. 
The full answer when it comes to “more 
democracy” might hinge on whether it is 
possible to get the students and the public 
more interested in democratic theory, allo-
wing a public discourse which goes beyond 
rhetorical questions such as “where is the 
more democracy?”.         
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Nº3 / 2012

Tema
Ytringer

12

lige unntak, som hitlerhilsen (Hitlergruß) 
i Tyskland - men dette gjelder ofte bare så 
lenge ingen ytrer noe som regjeringen ikke 
liker, Det er spesielt uheldig, dersom re-
gjeringen er den som prøver å innskrenke 
ytringsfriheten, siden det er dette statlige 
organ som skal forsvare denne retten.

Storebror passer på
Iran har altså bestemt seg for at befolknin-
gen ikke får lov til å ytre seg helt fritt, for i 
et nasjonalt intranett gjelder deres regler 
og bestemmelser. Et intranett er noe staten 
kommer til å ha under full kontroll. Man 
prøver imidlertid å gjemme dette faktumet 
ved å fremlegge påskudd, som uttrykker 
bekymring for at folket blir skadelig påvir-
ket av visse innhold på nettet. Siden folket 
ikke har kompetanse til å ta passende for-
behold mot slikt «skadelig» innhold selv, 
må regjeringen ta tiltak for å forhindre et 
menneskelig «forfall» gjennom «fordervel-
sen» av tankene til befolkningen som surfer 
for mye på internettet. Det er slett ingen ny 
taktikk, og den fungerer heller ikke uteluk-
kende optimalt. Men det ser ikke ut som 
om det er til stor bry for Iran, siden utførel-
sen av planen om et intranett ikke virker til 
å tiltrekke seg særlig store protester.

La oss håpe at ingen andre land følger 
etter. Dette er ingen vei som fører til frem-
skritt og ingen vei som styrker de grunnleg-
gende menneskerettighetene.

men med protestene mot regimet i 2009, 
der president Mahmoud Ahmadinejad 
stod til gjenvalg. Allerede året etter hadde 
landet forsterket internettsikkerheten be-
tydelig, på grunn av et sabotasjeangrep på 
Irans atomprogram, som skjedde ved hjelp 
av dataviruset Stuxnet.

For tiden kan sperringene omgås ved 
hjelp av VPN (virtual private network), så-
kalte "tunneler", men det spørs hvor lenge 
vil denne teknikken vil være tilstrekkelig?

I dette nummeret av avisen snakker vi 
om ytringer. De fleste tenker vel ytringsfri-
het så snart de leser ordet. Ved eksempelet 
av Iran kan man se tydelig, at vi er langt fra 
en realitet der dette ordet har en reell og 
vesentlig betydning i verden. For meg vir-
ker det som om ytringer er langt fra å være 
frie, hvis et land som Iran mener det må 
"beskytte" sin befolkning mot akkurat det - 
ytringer, for av hva ellers består internettet?

Fra ytring til handling
Debatten om ytringsfrihet er viktig. Proble-
met er, at man ofte bare snakker om ytrings-
frihet som skal gjelde alt og alle, men når 
det kommer til saken, er det plutselig bare 
en betinget, en innskrenket ytringsfrihet 
som gjelder. Det verste er naturligvis, når 
man glemmer dette ordet - med dets store 
betydning - helt.

De fleste land har en forestilling om 
fremskritt som inkluderer retten til å ytre 
hva en måtte ønske - med visse forsvar-

Web, det store WWW, nåtidens største onde 
- ved siden av USA og Israel, selvfølgelig.

YouTube og Facebook er allerede sper-
ret for iranske internettbrukere, det neste 
skrittet skal altså være sperringen av Goo-
gle og Gmail. Det endelige skrittet er imid-
lertid noe helt annet: et intranett - Irans 
egen variant av internettet, løsrevet og selv-
følgelig kontrollert med jerngrep av regje-
ringen. Planen ble lansert i begynnelsen av 
2011 og all offentlig forvaltning er allerede 

tilkoblet. For de private skal gledesdagen 
sannsynligvis komme i mars kommende 
år. Dette vil gjøre Iran til det landet i verden 
med det største "anti-internett-forsvaret", 
tett etterfulgt av Kina og Nord-Korea.

Knebling av kritikken
Irans nyhetsbyrå ISNA skylder sperringen 
av Google på det siste Mohammed-fiasko-
et: en video fra USA som ble offentliggjort 
på YouTube, der profeten blir diskreditert - 
igjen. Mange iranere sier imidlertid at sper-
ringen av YouTube og Facebook har ingen-
ting å gjøre med å beskytte befolkningen, 

Internettsensur antar nye former i Iran. I begynnelsen 

av 2013 skal hele landet koble seg fra verdensnettet og 

trekker seg tilbake inn i sin egen liten virtuelle verden: et 

intranett på landsbasis. Hva skjer med ytringsfriheten?

Når man tenker over dette ordet virker det 
nesten litt absurd. Hvem vil, hvem kan sen-
surere noe så stort, ja tilnærmet uendelig 
som internettet? Internett er noe virtuelt, 
noe globalt, noe i stadig utvikling og ek-
spansjon. Uten internett hadde vi - med vi 
mener jeg her det moderne gjennomsnitts-
mennesket i den industrialiserte verden 
- vært dårligere informert om hva som fore-
går rundt oss. Uten internett hadde vi rett 
og slett manglet en stor del av det som i dag 
kalles allmennkunnskap.

Hva skal altså de gjøre som ikke er så 
heldige som vi, som lever i Norge, eller 
Tyskland, eller i Storbritannia, for å nevne 
noen frie vestlige industrialiserte land, 
med et velfungerende demokrati som sty-
reform? Hva skal folk gjøre i Iran? Skal folk i 
Iran akseptere ikke å kunne ha tilgang til in-
formasjon internettet byr på, viten som så 
mange andre i likestilte land har tilgang til? 
Spesielt når en stor del av Irans befolkning 
har adgang til datamaskiner og betrakter 
seg som like moderne mennesker som vi 
her i Norden?

Beskyttet mot farlig kunnskap 
Irans regjering synes at det å akseptere 
dette tapet av viten, er det minste befolk-
ningen skal gjøre. Iranere burde egentlig 
være glade for det, siden dette også betyr at 
folket blir spart for alt uanstendig og krimi-
nelt materialet som er i omløp i World Wide 

«Mange iranere sier imidler-
tid at sperringen av YouTube 
og Facebook har ingenting 
å gjøre med å beskytte be-

folkningen, men med protes-
tene mot regimet i 2009»

Phyllis Poku

Internettsensur

Iran forsvarer sitt nasjonale intranett  

med at de vil beskytte sine borgere  

mot "farlig" innhold på nett.  

Illustrasjon: flickr.com/IsaacMao  
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Samfunn
Gresk gjeld

vesteringer i fornybar energi og prioritert 
forskning på området; kjøpt opp langt mer 
regnskog enn i dag og verne det fra ned-
hogging; bidratt til bærekraftig utvikling i 
u-land; bygget lyntog mellom de store by-
ene i Norge samt knytte dette til Sverige og 
Danmark. Andre prosjekter bør være lokale 
og gi fordeler til det norske folk og nærings-
livet for å sikre oppslutning om prosjektet, 
bidra til økonomisk vekst og for å gå foran 
med et godt eksempel internasjonalt. Å 
bygge ut og oppgradere kollektivtrafikken 

i hele landet kommer folk og næringsliv til 
gode, det er en investering i framtida og det 
bidrar til å redusere klimagassutslipp. Sam-
tidig kan man bygge opp forskningsmil-
jøer og teknologiselskaper som kan være 
verdensledende på områder som fornybar 
energi. Verdens energibehov øker ekspo-

Samfunn
Dårlig grobunn for engasjementet

få ned rentene på statsobligasjoner).

Hva med oss?
Dersom det blir en bankkrise i Europa vil 
krisen også nå Norge. I hvilken grad vil 
avhenge av hvor sterkt eksponert norske 
banker er overfor de delene av europeisk 
økonomi som kommer i uføre samt i hvil-
ken grad norske banker er avhengige av 
kortsiktige lån fra utenlandske banker. 
Norske eksportører kan slite med å få solgt 
produktene sine. I de fleste konkurranseut-
satte bedrifter er lønnsomheten allerede i 
dag under press pga. høyt lønnsnivå (delvis 
pga. høy aktivitet i oljesektoren) i Norge og 
de dårlige tidene i Europa. Dette er et tema 
for pengepolitikken. Selv i dag står Norges 
Bank overfor en vanskelig situasjon, med 
sterk boligprisvekst og en skjermet sektor 
generelt som ikke påvirkes av krisen i resten 
av Europa i motsetning til det konkurran-
seutsatte næringslivet. Derfor er det to vidt 
forskjellige rentesatser som passer for disse 
to delene av norsk økonomi. Eksportsek-
toren ønsker seg lav rente for å hindre en 
sterkere krone, men med tanke på at norsk 
økonomi ellers går godt, burde renta vært 
høyere enn det eksportsektoren er tjent 
med. Norges Banks prioriteringsdilemma 
blir enda vanskeligere å løse dersom krisen 
i eurosonen forverres, litt avhengig av ef-
fektene på økonomien utenom eksportsek-
toren. Dersom de norske bankene ikke får 
særlige problemer, men eksportsektoren 
gjør det, vil sentralbanksjef Øystein Olsen 
klø seg i hodet. Renta må da ligge mellom 
to ønskede rentesatser som i dag, men 
muligens med større negative effekter enn 
dette nå har for konkurranseutsatt sektor.

Politikk
Troikaen vet selvsagt at konsekvensene av 
gresk mislighold kan bli svært alvorlige. 
De vil derfor strekke seg langt for å holde 
Hellas innenfor eurosonen. Dette vet også 
Hellas, og det gir dem en viss forhandlings-
styrke overfor resten av EU. Slik det ser ut 
nå, vil dette spillet fortsette og støtten fra 
troikaen til Hellas vil vedvare, forutsatt yt-
terligere innstramninger i budsjettene. Hva 
som er best på lengre sikt er vanskelig å si, 
men dersom grekerne kollapser under ren-
tekostnadene, er det ikke bare de som sitter 
med greske gjeldspapirer få svi på pungen. 

vil Spania og Italia måtte låne til et rente-
nivå statsfinansene deres ikke kommer til å 
kunne håndtere. Dersom markedet erkjen-
ner dette og ikke lenger har tillit til ESBs 
løfter etter enda en gresk tragedie, kan det 
føre til en negativ spiral med høyere og høy-
ere renter. Det er lite trolig at IMF eller noen 
annen aktør vil kunne støtte Spania eller 
Italia i et slikt tilfelle, da disse økonomiene 
er såpass store at støtten ville måtte være 
mye større enn den Hellas fikk for å kunne 
være tilstrekkelig. De vil da være avhengige 
av at ESB klarer å få ned rentene gjennom 
statsobligasjonskjøp. 

Fra asken til ilden før asken er kald
Dersom det blir en gresk misligholdelse 
av gjelda vil europeiske banker som sitter 
på greske statsobligasjoner plutselig ha en 
svekket balanse på grunn av tapene de blir 
påført. Dersom italiensk og spansk stats-
gjeld blir sett på som mer problematisk enn 
før, vil dette forverre problemet ytterligere 
for bankene i Europa. Dette kan i verste 
fall føre til en bankkrise minst like omfat-
tende som finanskrisen. Når bankene blir 
usikre på hverandres kredittverdighet vil de 
kreve høyere renter eller til og med slutte å 
låne til hverandre. Denne mangelen på li-
kviditet i bankene kan ha effekt videre inn 
i økonomien. Bedrifter kan få problemer 

med å ta opp lån, det blir færre investerin-
ger og BNP faller. Dette kan motvirkes ved 
at de involverte statene sprøyter penger 
inn i banksystemet slik man gjorde under 
finanskrisen. Men denne muligheten har 
man ikke nødvendigvis i denne runden, 
for nå er statsgjelda i hele eurosonen mye 
større enn i 2008. ESB har ikke kapasitet til 
å gjøre dette i tillegg til å kjøpe italienske og 
spanske statsobligasjoner hvis de vil lykkes 
i begge oppdrag (dvs. dempe bankkrisen og 

påvirke resten av Europa, hva kan effekten 
bli og hva kan påvirke størrelsen på disse 
virkningene?

Utsiktene for europeisk økonomi
Sannsynligvis kommer gresk mislighol-
delse til å føre til at utsiktene for den eu-
ropeiske økonomien forverres ytterligere. 
Det viktigste spørsmålet for om gresk mis-
lighold vil føre til dette, er om denne hen-
delsen fører til at finansmarkedet blir ne-
gativt innstilt til spansk og italiensk gjeld i 
større grad enn de er i dag. Kort sagt: Hva 
blir «spillover-effekten»? 

Det vil for det første være viktig hvorvidt 
Hellas blir sett på som et særtilfelle (histo-
rien om hvordan Hellas kom i dette uføret 
er unik), slik at man ikke endrer oppfat-
ning (i særlig grad) av Italias og Spanias si-
tuasjon. For det andre, og tilknyttet forrige 
resonnement, vil markedets tolkning av ut-
talelsene til sjefen for Den europeiske sen-
tralbanken (ESB), Mario Draghi, spille en 
rolle. På en pressekonferanse i juli sa han 
at “Within our mandate, the ECB is ready 
to do whatever it takes to preserve the euro. 
And believe me, it will be enough”. Dersom 
markedet tolker dette som at man vil gjøre 
alt man kan for å sørge for at Hellas klarer å 
betjene gjelda, så kan spillover-effekten av 
gresk misligholdelse være store. Markedet 
vil miste tillit til ESB, og rentene på stats-
gjeld i eurosonen som helhet vil stige. Da 

på de rødgrønnes bekostning. Nybegyn-
nerfeil når det kommer til habilitetsspørs-
mål og pengetildelinger har fått skape store 
overskrifter på tross av at de lett kunne vært 
unngått. Når du mottar gaver i kraft av å 
være minister er det enkelt og greit ikke en 
personlig gave. Å anse det slik, derimot, er 
en gave til opposisjonen. For det tredje, og 
etter mitt skjønn viktigst: Regjeringen har 
ikke noe prosjekt som skaper engasjement.  

En klode å redde
De rødgrønne hadde en unik mulighet til å 
skape engasjement og positiv forandring i 
det norske samfunnet da de vant flertall i 
2005. De kunne gi oss noe å tro på, men lot 
det heller være. Godt lederskap er å sørge 
for at hjulene ruller. Brilliant lederskap er å 
sørge for at de ruller stadig fortere og med 
stadig mindre støy. En privilegert stat som 
Norge bør ha en visjon om å løse store, fel-
les utfordringer. 

Ta klimautfordringen som et eksempel. 
Én av vår tids største utfordringer, og de al-
ler fleste av oss er klar over at vi står over-
for en katastrofe. Likevel: Velgerne bryr seg 
ikke, og politikerne våre pumper opp olje 
og gass og investerer enorme pengesum-
mer i fossilt brensel. Det har vist seg at vel-
gerne ofte blir opptatt av det politikerne er 
opptatt av: De rødgrønne kunne satt i gang 
et kjempeprosjekt for klima. Enkelte tiltak 
burde vært langsiktige og ambisiøse: Man 
kunne ha mangedoblet oljefondets in-

Hellas vakler videre med gjeldsbyrden på ryggen og den såkalte 

troikaen (IMF, Den europeiske sentralbanken og Europakommis-

jonen) iler til i frykt for at Hellas ikke skal klare å bære gjelda. 

Den rødgrønne regjeringa har sløst bort muligheten  

til å gjøre varig endring de siste åtte årene.

En eventuell misligholdelse av den nasjo-
nale greske gjelda vil ha store konsekvenser 
for Europas økonomi. Misligholdelse vil si 
at de av en eller annen grunn bestemmer 
seg for ikke å betale tilbake det de skylder. 
Det er flere årsaker til at det kan skje. En 
mulighet er at Hellas velger å misligholde 
gjelden fordi de mener at alle de innsparin-
ger og kutt som må foretas for å fortsette å 
få kriselån blir for tung å bære. Når rente-
betalingene på utestående gjeld utgjorde 13 
% av utgiftene på statsbudsjettet i 2010 (og 
sikkert ikke mindre i dag), er byrden stor 
og det kan da være fristende å kvitte seg 
med denne gjeldsbyrden, selv om det be-
tyr at de ikke vil få låne penger fra utlandet 
igjen på mange år. En annen mulighet er at 
Hellas mener at de vil komme bedre ut av 
det hvis de forlater eurosamarbeidet. Der-
som de skulle gjøre dette, vil gjelden fort 
bli for dyr å betjene, fordi den nye valutaen 
(eksempelvis drakmen som de brukte før) 
mest sannsynlig vil  synke i verdi mot eu-
roen. Siden staten skal tjene penger i drak-
mer, men betale renter og avdrag  i euro, 
vil det antakelig bli en umulig oppgave å 
betale ned gjelda i et slikt tilfelle. Gjennom 
hvilke kanaler kan en gresk misligholdelse 

Året var 2005. De rødgrønne vant og kunne 
danne Norges første flertallsregjering si-
den Kåre Willoch gjorde det på 1980-tallet. 
Entusiasmen på venstresiden var til å ta og 
føle på. To regjeringsperioder etterpå skyl-
ler en blå bølge over landet og det rødgrøn-
ne prosjektet er mer eller mindre dødt. 

Sjefsadministrator
Jens Stoltenberg er uten tvil en dyktig stats-
leder. Han sto fram som en samlende leder 
i etterkant av 22. juli. I spissen for regjerin-
gen har han loset oss gjennom finanskrisen 
uten større problemer. Arbeidsledigheten 
er lav og Norge går så det suser på de fleste 
fronter. Likevel: Politikk handler om mer 
enn å drive Norge A/S på en økonomisk 
sunn måte – det ser vi på dagens menings-
målinger. Politikk handler om visjoner og 
entusiasme, noe regjeringen skapte i 2005. 
Nå er det lite igjen. Jeg tror det har å gjøre 
med tre ulike ting. For det første sliter man 
overalt med regjeringsslitasje, og det er 
ikke ofte man i et moderne demokrati ser 
samme regjering sitte i tre perioder på rad. 
Dette kan ikke de rødgrønne lastes for. For 
det andre har regjeringen slurvet mye og 
dermed gitt opposisjonen og media gratis 
og unødvendige muligheter til å meske seg 

«Når bankene blir usikre på 
hverandres kredittverdighet 
vil de kreve høyere renter el-
ler til og med slutte å låne til 
hverandre. Denne mangelen 

på likviditet i bankene kan ha 
effekt videre inn i økonomien»

«De rødgrønne hadde en unik 
mulighet til å skape engasje-
ment og positiv forandring 
i det norske samfunnet da 
de vant flertall i 2005. De 
kunne gi oss noe å tro på, 
men lot det heller være»

Emil Cappelen Bjøru & 
Mikkel Myhre Walbækken 

 Peter Egge Langsæther

Europas 
store frykt

Illustrasjon: Vectorportal flickr.com
/creativecom

m
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Vil Stoltenberg & co klare å engasjere velgerne i det kommende valget? 

Foto: Socialdemokrater flickr /creative commons

nentielt og investeringer i nye måter å ut-
vinne energi på vil kunne lønne seg på sikt 
– spesielt om kostnadene ved klimaendring 
bakes inn i regnestykket.

Å ha en drøm
Idéen er enkel: Norge bør finne et stort pro-
sjekt vi kan skape engasjement rundt. Vi 
bør kombinere langsiktige og globale tiltak 
og investeringer med nasjonale og lokale 
prosjekter som skaper entusiasme og støtte 
til prosjektet. Målet bør være å løse utfor-
dringen som var utgangspunktet, samti-
dig som man skaper politisk engasjement 
og deltakelse blant folk og næringsliv og 
gjerne legger grunnlaget for en kunnskaps-
basert økonomi som kan sikre oss når olja 
er borte. Klima er kun ett av flere mulige 
prosjekter man kunne satt i gang. Det er 
nok av brede områder vi kunne satset stort 
på og reformert til det bedre i Norge: Justis- 
og kriminalfeltet; skole, utdanning og fors-
kning; innvandring og integrering, et forbe-
dret (og deltakende) demokrati – bare for å 
nevne noe. Et godt lederskap kan få oss alle 
til å dra lasset sammen og gi oss følelsen av 
å være en del av noe større, og som en del 
av løsningen snarere enn problemet. Poli-
tikk handler om visjoner, om å ha en drøm.

Neste gang vi får en flertallsregjering i 
Norge håper jeg inderlig den kan gi oss noe 
å tro på. 

Gi oss noe å tro på
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Nº3 / 2012 SSamfunnsviter ń
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Samfunn
Fredsforhandlinger i Oslo

Samfunn
Rettsstaten

blitt betydelig svekket, noe som i stor grad 
skyldes storoffensiven under Alvaro Uribes 
to presidentperioder. Uribe benektet ek-
sistensen av konflikten og betegnet FARC-
geriljaen som kriminelle bander. Han be-
kjempet gruppene med militærmakt og 
målet var å fjerne legitimiteten til geriljaen 
som en politisk aktør. Lid forteller at FARC-
geriljaen i all hovedsak har blitt redusert fra 
20 000 til omtrent 8000 soldater den dag i 
dag.

Enkelte eksperter hevder svekkelsen 
har ført til at FARC i større grad er interes-
sert i å få til en fredelig løsning på konflik-
ten. Ifølge forhandlingsplanen som tar for 
seg en slutt på konflikten er det fem punk-
ter på agendaen. Punktene innebærer fo-
kus på rural utvikling, garantier for at FARC 
kan ta del i det politiske rom, narkotikahan-
del og ofrenes rettigheter.  Det siste punktet 
gjelder en slutt på konflikten hvor nedleg-
gelse av våpen og re-integrering av FARC-
soldater i det sivile liv inngår.  Dette er alle 
problematiske og sensitive temaer som kan 
bli vanskelig å komme til en enighet om. 
Under kritiske punkter kan det gå feil vei 
og i verste fall føre til en intensivering av 
konflikten slik man har sett under tidligere 
fredsforhandlinger.

Mulige utfall
Knut Andreas Lid betegner seg selv som en 
forsiktig optimist og setter ord på tre mulige 
hovedscenarioer; «Vi kan få en fredsavtale 
som gir grunnlag for mer helhetlig fred i 
Colombia, men vi kan også få en fredsavta-
le som ikke fører til fred.  Det er muligheter 
for at man kan komme til en avtale på topp-
nivå blant FARC-geriljaen mens organisa-
sjonen i seg selv vil fragmentere og mange 
av de lokale grupperingene vil fortsette sine 
illegale aktiviteter for å beskytte egne inter-
esser. Det siste mulige utfallet på konflikten 
er brudd i forhandlingene».

Lid stiller seg skeptisk til at sivilsamfun-
net har blitt ekskludert fra forhandlings-
bordet og forteller at en løsning på konflik-
ten innebærer mer enn å fjerne våpnene. 
«En ting er fredsforhandling med FARC, en 
annen ting er slutt på konflikten. Dersom 
en ikke inkluderer sivilsamfunnet kan man 
komme til en fredsforhandling med FARC, 
men en får ikke noe fred i Colombia, freden 
må bygges lokalt. Man behøver en helhetlig 
tilnærming til konflikten. Sivilsamfunnet er 
en avgjørende aktør for å få til en nasjonal 
prosess, mer enn den aktiviteten som skjer 
på toppnivå».

Presidenten har uttrykt et sterkt ønske 
om fred i Colombia, men gir også uttrykk 
for at landet er forberedt på en forlengelse 
av konflikten. Uttalelsene reflekterer usik-
kerhet rundt utfallet av fredsforhandlin-
gene, men presidenten gir uttrykk for at 
grunnlaget til å oppnå fred er til stede i stør-
re grad enn tidligere.  Det blir spennende å 
følge utviklingen når fredsforhandlingene 
starter i Oslo i oktober. Mye tyder på at Co-
lombia er nærmere en fredelig løsning enn 
hva de har vært på lenge.

funksjoner. Er premisset for å ha en prøvel-
sesrett at Høyesterett skal være strengt nøy-
tral? Eller nødvendiggjør prøvelsesretten 
en aktiv og rettsettende Høyesterett? 

Bør Høyesterett alene kunne tolke 
Grunnloven? Ja, vil noen mene ettersom 
at beskjeftigelser med loven krever juri-
disk ekspertise. På den andre siden står 
folkevalgte til direkte ansvar ovenfor fol-
ket, noe dommerne ikke gjør. Videre kan 
man undres hvilken garanti man har for 
at dommerne ikke lar seg føre hen av egne 
normative synspunkter. Kritikere vil gjerne 
forsøke å påpeke at dommere kan ha en 
politisk agenda. Flere studier har i det siste 
tatt for seg dette spørsmålet. (se «Ideologi 
og grunnholdninger hos dommerne i Nor-
ges Høyesterett» av Grendstad, Shaffer og 
Waltenburg).  

Debatten om Høyesteretts politisk 
funksjon kan ikke uten videre slås fast, men 
må sees i lys av dagens kontekst. Tidl. Høy-
esterettsjustitiarius Carsten Smith mente 
at Høyesterett burde tildeles like stor makt 
som Stortinget har gitt internasjonale orga-
ner, men slik er det ikke blitt. Kanskje fordi 
man stadig innser at f.eks. EØS-avtalen og 
påvirkning fra EU har et større omfang en 
hva man så for seg i 1992? (jf. NOU 2012:2; 
Utenfor og innenfor. Norges avtaler med 
EU). Det er enda ikke slått fast om inter-
nasjonal rett står i en semikonstitusjonell 
stilling, det vil si overordnet norsk lov, men 
underordnet Grunnloven. 

Ut ifra å lese denne artikkelen har dere 
kanskje ikke blitt noe klokere på hvilke po-
litiske funksjoner Høyesterett faktisk inne-
har? En slik kartlegging ville for det første 
kreve begrepsavklaring; bare ordet «poli-
tisk» kan defineres på flere måter. For det 
andre må man ikke bare ta stilling til hvor-
dan Høyesterett faktisk dømmer i aktuelle 
saker, men også hvorvidt dagens situasjon 
er ønskelig, om det kreves en innskrenk-
ning eller utvidelse. Det er viktig å huske at 
som lovgiver er det umulig å kunne forutse 
eller regulere «alt,» og dermed må det stå 
klart hvilken myndighet Høyesterett skal 
inneha på såkalte «rettstomme» områder. 

Spørsmålet om Høyesteretts politiske 
funksjoner er altså innviklet, og til dels 
uoppklart. Derfor ønsker vi i Kulturutval-
get å ta opp nettopp denne tematikken 
på Chateau Neuf den 23. oktober 2012, kl 
19.00. Kveldens aktører vil være selveste 
Høyesterettsjustitiarius Tore Schei og Rune 
Slagstad. Vi har herved forsøkt å gjøre dere 
klare til å både lytte og stille kritiske spørs-
mål. Vel møtt!

gjennom årenes løp blitt drept og holdt 
i fangenskap. I 2002 ble blant annet den 
colombianske presidentkandidaten Ingrid 
Betancourt bortført og holdt fanget i seks 
og et halvt år før hun ble sluppet løs i 2008. 
Foruten kidnappinger blir geriljaen be-
skyldt for å ta del i den omfattende kokain-
produksjonen som finner sted i Colombia, 
noe som i stor grad har vært med på å fi-
nansiere FARC-geriljaens krigføring.

Tidligere fredsforhandlinger
For at fredsforhandlingene skal lykkes er 
det viktig å huske på tidligere dialoger og 
mislykkede samtaler som har funnet sted 
mellom myndigheter og geriljaen i landet. I 
tre tidligere tilfeller har FARC-geriljaen vært 
involvert i forhandlinger og samtlige har 
ført til en intensivering av konflikten. Det 
første forsøket på forhandlinger i 1985 dan-
net grunnlaget for opprettelsen av FARC-
geriljaens politiske parti Unión Patriótica. 
Partiet fulgte kommunistiske ideologier og 
hadde over en liten periode stor nasjonal 
oppslutning i Colombia. Partiet skulle vise 
seg å ha en betydelig rolle for det uheldige 
utfallet ved nye forhandlinger sent på 80- 
og tidlig 90-tallet. Etter systematiske mas-
sakreringer av partiets medlemmer, utført 
av paramilitære grupper, trakk FARC-geril-
jaen seg ut av fredsforhandlingene.

Siden den gang har det kun vært ett 
forsøk på en fredelig løsning av konflikten. 
Knut Andreas Lid, utdannet statsviter og 
ansatt i Caritas, en internasjonal hjelpe-
organisasjon, har skrevet masteroppgave 
om partipolitisk utvikling i Colombia, og 
i tillegg forsket på demobiliseringen av 
de paramilitære gruppene i landet. Han 
forteller at landet på slutten av 1990-tallet 
åpnet for nye forhandlinger med FARC-
geriljaen, men at også disse fikk en tragisk 
utgang. Under forhandlingene ble det inn-
ført våpenhvile, men dette ble utnyttet til 
mobilisering hos begge parter, både regje-
ringsstyrkene og FARC-geriljaen. «Man så 
en eskalering i konflikten, mens forhand-
lingene pågikk og situasjonen ble forver-
ret. Noe av bakteppet til at forhandlingene 
mislyktes var mangel på en klar agenda 
for hvordan partene skulle gå frem, disku-

sjonen var bred, og de fikk aldri ned noen 
løsninger på papiret. De paramilitære styr-
kene som tidligere hadde massakrert den 
politiske fløyen Unión Patriótica hadde 
fremdeles stor tilstedeværelse i det kon-
fliktrammede Colombia og dette førte med 
seg små muligheter for FARC-geriljaen til å 
delta politisk».

Svekkelse og nye forhandlinger
Fra 2002 frem til 2010 har FARC-geriljaen 

embetsmenn ved tapet av makten til fordel 
for Stortinget, som utviklet prøvelsesret-
ten som juridisk lære, for å kunne fortsette 
maktkampen.

En slik tolkning av norsk historie ble 
møtt med kraftig kritikk, og særlig av det 
juridiske miljø.

Slik begynte altså en av det forrige år-
hundrets mest betydningsfulle debatter. 
Juristene Torstein Eckhoff og Johannes An-
denæs var blant de mest aktive. Andenæs 
mente i motsetning til Seip at prøvelsesret-
ten ikke virket som noe bremsekloss, men 
var snarere en garantist for mindretallets 
interesser ovenfor majoriteten i lovforsam-
lingen, og en beskyttelse av enkeltindivider 
mot overgrep fra det offentlige. Eckhoff 
supplerte; «selv om dommene om prøvel-
sesretten hører til de som har vakt størst 
politisk interesse, er de neppe blant de som 
har hatt størst samfunnsmessig betydning»

Senere, på midten av 90- tallet fikk 
spørsmålet om Høyesteretts politiske funk-
sjon en ny glød. Denne gangen sto debatten 
mellom bl. Rune Slagstad og Francis Sejer-
sted. Rune Slagstad kan her sies å tre inn 
i Seips rolle, med en lignende ideologisk 
struktur og har forsøkt å komplementere 
denne. Til forskjell fra Seip påpeker Rune 
Slagstad at prøvelsesretten allerede ble dis-
kutert på starten av 1800-tallet. Spørsmålet 
var altså ikke om Høyesterett har en poli-
tisk funksjon (alle statsvitenskapsstudenter 
over gjennomsnittlig interessert i studiet av 
makt vil kunne si seg enige om at en dom-
stol som spiller en rolle i maktdelingsba-
lansen har en politisk funksjon), men til 
hvilken grad Høyesterett bør ha politiske 

vegelsen, oppstod høyreorienterte parami-
litære grupper som ønsket å beskytte seg 
mot geriljaen. Disse utviklet seg videre til å 
bli en selvstendig aktør i konflikten og har 
hatt et noe omdiskutert forhold til staten, 
hvor båndene mellom dem har vært tette, 
men uoffisielle.  Den paramilitære grup-
pen demobiliserte i 2003, men var før den 
tid en aktiv del av konflikten.  Alle parter, 
paramilitære grupper, regjeringsstyrkene 
og geriljagruppene har i stor grad bidratt til 
det blodige og alvorlige omfanget av kon-
flikten. Konflikten har ført med seg dype 
sår i det latin-amerikanske landet og drap, 
tortur, trusler, bortføringer og brudd på 
menneskerettighetene har preget hele den 
colombianske befolkningen. 

I følge Flyktninghjelpen har bortimot 
fem millioner mennesker, mer enn 10 % 
av den colombianske befolkningen, blitt 
drevet på flukt innad i eget land som følge 
av den brutale konflikten. Majoriteten har 
flyktet fra landsbygda og bosatt seg i slum-
områder i de store byene hvor elendighe-
ten og fattigdommen dominerer. Ifølge 
Comisión de Seguimiento, et sivilt over-
våkningssystem i Colombia, lever nærmere 
80 prosent av den internt fordrevne befolk-
ningen i ekstrem fattigdom og har ingen el-
ler få muligheter til å skaffe seg jobb eller 
livsgrunnlag og dermed en vei ut av fattig-
dommen. 

FARC-geriljaen har gått gjennom store 
endringer internt. Fra å ha et venstreorien-
tert standpunkt rettet mot å bekjempe so-
sial urettferdighet, har gruppen i stor grad 
forlatt de ideologiske verdiene de en gang 
hadde. I dag betegnes FARC-geriljaen som 
en terrororganisasjon. Den er kjent for å 
drepe, torturere og bortføre sivile og poli-
tiske ledere. Tusenvis av mennesker har 

de lovgivende, utøvende og dømmende 
institusjoner. I Norge har den dømmende 
makt, i og med prøvelsesretten, en sterk po-
sisjon. Dette er imidlertid ikke et gitt ideal 
eller på noen måter en absolutt modell. I 
Storbritannia, for eksempel gir Westmin-
ster-modellen et helt annet maktforhold, til 
fordel for den lovgivende forsamling. Helt 
til lov-reformen fra 2005 (Storbritannia har 
ingen Konstitusjon, slik at vanlige lover er 
nok for å endre radikalt maktstrukturen i 
landet) var det intet Høyesterett. Selv et-
ter den høyeste domstols ikrafttredelse i 
2009 har den hatt en svært marginal mu-
lighet for å overprøve Overhusets lovgiv-
ning. Dermed er det i praksis ingen reell 
prøvelsesrett i Storbritannia. Således ser vi 
at spørsmålet om Norges Høyesteretts prø-
velsesrett må ses i et mer særegent norsk-
historisk perspektiv.

Historikeren Jens Arup Seip (1905-1992) 
holdt 14. september 1963 sin tale i Det Nor-
ske Studentersamfund «Fra embetsmanns-
stat til ettpartistat». Seip var en krass kriti-
ker av Høyesteretts prøvelsesrett, hvilket 
han beskrev som «En kjepp med vilje kastet 
inn i demokratiets hjul, en siste handling, 
bak Stortingets rygg, av den detroniserte 
embedsstand.» I følge Seip var det Kongens 

Den væpnede konflikten i Colombia har påført landet store sos-

iale og økonomiske lidelser. Nå kan det imidlertid nærme seg en 

løsning. 8. oktober setter FARC-geriljaen og myndighetene seg ved 

forhandlingsbordet i Oslo.

Samfunnets støtter nagles sammen ved «lov – sandhed – ret,»  

som tre metoper i norsk rettsvesen. Eller kun som en beskrivelse 

av Høyesteretts fasade, om du vil. Bygningen er ikke den samme 

som da Høyesterett startet sitt virke, men det er heller ikke makt-

balansen mellom Storting, Regjering og Høyesterett. 

I nærmere fem tiår har Colombia vært pre-
get av væpnet konflikt mellom myndigheter 
og geriljagrupper. Den mest kjente av disse, 
FARC-geriljaen, er i gang med innledende 
samtaler til fredsforhandlinger som starter 
opp i Oslo 8. oktober. Presidenten i Colom-
bia Juan Manuel Santos og majoriteten av 
colombianerne ønsker en fredelig løsning 
på konflikten, likevel preges sivilbefolknin-
gen av frykt for en økende eskalering i kon-
flikten dersom fredsforhandlingene skulle 
bryte sammen.

FARC-geriljaen
Den venstreorienterte og kommunistiske 
FARC-geriljaen (Colombias revolusjonære 
væpnede styrker) er den eldste gerilja-
gruppen i Latin-Amerika og ble opprettet 
i 1964 som en protest mot det eksisterende 
politiske systemet i Colombia. Dette var et 
topartisystem med maktfordeling mellom 
det liberale og det konservative partiet. 
Systemet førte utelukkende til eksklusjon 
av resterende partier. Geriljaen kunne i 
stor grad relateres til kommunistiske par-
tier og bestod i hovedsak av fattige bønder 
som organiserte seg sammen mot staten og 
kjempet for jordreformer, sosial rettferdig-
het og bedre helse, samt utdanningssyste-
mer. I løpet av kort tid mobiliserte gruppen 
over store deler av landet, og opp gjennom 
årene har de kontrollert store landområder 
ved hjelp av væpnet krigføring.

Konflikten
På 80-tallet, som en reaksjon på geriljabe-

I året 1814 ble Norges Grunnlov vedtatt 
på Eidsvoll. Denne ga Høyesterett rettslig 
hjemmel, og domstolen startet sitt virke 
allerede året etter. I henhold til Grunnlo-
ven (paragraf 88) dømmer Høyesterett «i 
sidste Instans.» Dette gir indikasjoner om 
en rangordning, hvor Høyesterett er gitt det 
siste ord. Altså en situasjon der domstolen 
kan kontrollere hvorvidt Stortingets lovgiv-
ning holder seg innenfor konstitusjonens 
grenser. En såkalt «prøvelsesrett». 

Det er klart at en kontrollmekanisme 
er nødvendig for å hindre maktmisbruk. 
Imidlertid bærer Grunnloven mer preg av 
å være en programerklæring av fragmen-
tarisk karakter, enn å gi klare rettigheter 
og plikter. Dermed vil en prøvelsesrett i yt-
terste forstand innebære at det nettopp er 
Høyesterett som bestemmer konstitusjo-
nens omfang, samt lovers virkeområde.

Her står vi ovenfor den erkegamle de-
batten om maktfordelingsprinsippet; om 
hvorledes maktforholdet bør være mellom 

«Under forhandlingene ble 
det innført våpenhvile, men 
dette ble utnyttet til mobi-
lisering hos begge parter, 

både regjeringsstyrkene og 
FARC-geriljaen. Man så en 

eskalering i konflikten» 

«Freden må  
bygges lokalt» 

Fredsfor-
handlinger  
i Colombia

Har Høyesterett en  
politisk funksjon?

Fredsmarsj i Colombia. Sivilbefolkningen demonstre-

rer for å få en slutt på kidnappinger, drap og annen 

vold utført av FARC-geriljaen. Foto: Robert Thivierge

Foto: Hans Dalane-Hval

 Ida Hennestad

Julie Sandene & Johan T. Bjerkem
På vegne av Det Norske  
Studentersamfunds Kulturutvalg.
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og gisper etter luft, fryser eller er ufattelig 
varme og har ganske sikkert en bankende 
hodepine. Likevel er det ingen som snakker 
om studenters skolesituasjon med tanke på 
vår helse. De aller fleste bygninger på UiO 
nærmer seg midtlivskrisa, og tilbyr mildt 
sagt ikke de ideelle omgivelser for å bygge 
den fremtidige akademiske generasjons 
kunnskap. 

Om du går inn på en lesesal midt i den 
verste eksamenskrise er det ikke uvanlig å 
se paniske studenter med kaffeskjelven og 
den karakteristiske sveisen som vitner om 
at håret har fått gjennomgå i frustrasjon, 
hengende i nær kollaps over pensumbø-
kene de desperat forsøker å komme seg 
gjennom. I de mest ideelle av omgivelser 
er dette en prøvelse i seg selv. Legg så til 
dårlig inneklima og ergonomisk horrible 
sittestillinger så får du studenthverdagen 
på SV-fakultetet. Mange velger heller å lese 
hjemme. Noen er så heldige å få plass på 
UB – som tross alt er av en nyere generasjon 
og i det minste kan skilte med bedre sto-
ler og større pulter. Hva verre er, når man 
så har kommet seg gjennom denne tiden, 
kommer eksamen, som på grunn av realite-
ten av den utdanningen vi får på UiO i dag 
er årets viktigste dag. Hele din innsats skal 
nå vurderes på grunnlag av dine prestasjo-
ner i løpet av 3-6 timer i en eksamensform 
som er like gammel som institusjonen selv. 
I denne situasjonen skulle det bare mangle 
om ikke alle forhold ble lagt til rette for at 
studenten hadde de beste forutsetninger 
for å prestere, men hvor blir eksamen av-
holdt? På de samme slitne lesesalene, hvor 
luften henger som en klam hånd rundt ord-
ningen eller i gymsaler og idrettshaller på 
klappstoler som for lengst skulle vært sendt 
på fyllinga. Eimen av desperasjon og gam-
mel luft henger rommet. Det gjør også svet-
ten fra gårsdagens trening. Neppe ideelt for 
et godt resultat av flerfoldige timer med ho-
depine på lesesalen. Er man heldig sovner 
man ikke.

Drømmen om skrivetrening
Ettersom denne artikkelen allerede er 

Det norske skolesystemets feil og mangler har fått mye me-

dieoppmerksomhet den siste tiden. Denne er dog begrenset til den 

norske grunnutdanningen, mens studenters skolehverdag i stor 

grad blir oversett av både mediene og politikerne. Med fare for å 

bli overdrevent navlebeskuende; hva med oss?

Et raskt overblikk over høstens medieopp-
slag om studenter gir ikke så mye annen in-
formasjon enn at det står stusselig til med 
boligsituasjonen for oss og at studenter 
som jukser koster universitetene mange 
penger. For en engasjert student er dette 
en trist konklusjon å trekke. Istedenfor å fo-
kusere på kvaliteten på høyere utdanning, 
gis oppmerksomheten heller til grunnut-
danningens kvalitet og forutsetninger. At 
det norske utdanningssystemet til og med 
videregående skole er blitt rangert til num-
mer 22 av 25 i OECDs rangering har fått mye 
fokus, mens hvordan utdanningen er på de 
norske universitetene blir skjøvet bort til 
fordel for juks og boligmangel. Hvis det er 
noe man skal bekymre seg for innen høy-
ere utdanning i Norge i dag, for de 56,7 % 
av oss som kommer oss gjennom norsk vi-
deregående på normert tid, så er det hvor 
mye utdannelse man egentlig får når man 
velger universitetet som utdanningsinstitu-
sjon. For en gangs skyld, la oss fokusere litt 
på hva som skjer med oss som kommer oss 
gjennom videregående og en vakker au-
gustdag blir immatrikulert på Universitetet 
i Oslo. Vi står der, håpefulle, spente og usi-
kre på fremtiden. Vi stoler på at universite-
tet tar vare på oss og hjelper oss mot den 
karrieren vi ønsker. Vi får en flott introduk-
sjon til studentlivet gjennom fantastiske 
faddere som viser veien. Deretter begynner 
hverdagen.  

Lesesalenes utfordring
Skolehverdagen for altfor mange barn og 
ungdom i Norge i dag er ikke bra nok fordi 
luftkvalitet eller omgivelser ofte kan være 
direkte helsefarlige for elevene. Gamle 
skolelokaler gjør at elever ikke får de beste 
utgangspunktene for god læring. Samti-
dig sitter det studenter på UiOs lesesaler 

Norge – Høyere  
utdannings dystopi?

 Tonje Jelstad Sandanger

svært selvsentrert vil jeg nå gi dere et inn-
blikk i min erfaring som student på UiO. 
Det er selvsagt ikke slik at alt er negativt. 
Det finnes nok egentlig flere lyspunkt i 
form av engasjerte professorer og fantas-
tisk studentmiljø, men noen ankepunkter 
er likevel tydelige. Personlig begynte jeg å 
studere for fem år siden, og jeg ser tilbake 
på begynnelsen av studiene med rosenrødt 
blikk. Det var seminar i alle mine fag da 
og skrivetreningen begynte allerede første 
semester. So far, so good. Her kommer dog 
aberet; i 2009, da jeg begynte på Interna-
sjonale studier, var plutselig de aller fleste 
seminarer på 1000-nivå fjernet på statsvi-
tenskap. Tanken var at skrivetreningen får 
man når man tar fordypningsfag. La meg 
da spørre; skal man ikke trene fordi man 
ikke kan? Er det ikke mer relevant å trene 
opp nybegynnerne? Realiteten er at man 
ender fort med flere 1000-fag enn 2000-fag 
på en bachelor, men skrivetreningen er sårt 
tiltrengt. Tre år og tre-fire femsiders oppga-
ver senere kommer nemlig det store sjok-
ket; bacheloroppgaven. 

For meg, og mange med meg, ble det en 
enorm utfordring å skulle finne problem-
stilling selv, finne artikler, bøker og mate-
riale selv, og deretter produsere en oppgave 
opp mot fire ganger så lang som seminar-
oppgavene hadde vært. Det ble en vår pre-
get av angst, tidvis panikk, kaffeindusert, 
angstindusert og skriveindusert søvnløs-
het. For meg satt problemstillingen langt 
inne, men takket være en snill professor på 
SV løste det seg heldigvis til slutt. Likevel 
undrer jeg meg over at det skal være nød-
vendig at studentene skal nå bunnen i løpet 
av bacheloroppgaven fordi de ikke er godt 
nok forberedt. Det skal da være universi-
tetets jobb å utdanne oss, å forberede oss; 

ikke bare så vi skal klare de akademiske ut-
fordringene en grad byr på, men også slik at 
vi til slutt er forberedt på arbeidsmarkedet?

Så kan dere si at jeg ikke har noe å klage 
på. At jeg fikk oppleve «seminarbonan-
zaen» pre-2009. Det stemmer det, men jeg 
har fremdeles ikke skrevet noen oppgave 
lenger enn åtte sider, om man utelukker 
bacheloroppgaven. Dessuten vil jeg ikke 
si at åtte-ni oppgaver i løpet av ti semestre 
kan karakteriseres som spesielt god statis-
tikk når fem av disse skjedde pre-2009. Li-
kevel, jeg hadde nok skrevet mer enn man-
ge av mine medstudenter da vi satt og rev 
oss i håret. Hjalp det? Ikke egentlig. 

Når jeg nå vurderer hvilken master-
grad jeg vil søke på til neste høst kommer 
angsten krypende igjen. For nå er det ikke 
en gang sekundærkilder som gjelder; her 
kreves et selvstendig forskningsprosjekt. 
Et langt, selvstendig forskningsprosjekt. 
Heldigvis forstår jeg det sånn at på mas-
ternivå er det mer støtte til studentene og 
mer skrivetrening. Noen vil kanskje si det 
blir i overkant mange krav på en gang. Nå 
har jeg ikke kommet dit enda, så dette er 
muligens noe prematurt, men jeg sier; gi 
meg krav. Gi meg støtte og utdannelse. Ikke 
gi meg pensum og eksamensdato og håp at 
jeg utdanner meg selv. For hva blir egent-
lig forskjellen om man ikke får noe annet 
enn forelesninger og pensum? Man kunne 
like gjerne lest på andre siden av verden og 
møtt opp i eksamenstiden. Nesten. 

Legenden om utvekslingens fordeler
Apropos andre siden av verden. Norge lig-
ger altså på 22. plass på OECDs liste. Av 25. 
Triste greier. Dette omfatter ikke univer-
siteter og høyskoler, men begrenses til og 
med videregående. Hadde statistikken vært 
noe bedre om høyere utdanning var med? 

Kan vi i Norge konkurrere med høyere ut-
danning i andre land? Jeg stiller meg skep-
tisk. UiO kan i år skilte med et opprykk på 
Shanghai-rangeringen av de beste under-
visningsinstitusjonene i verden. Til num-
mer 67. Når man ser det i sammenheng 
med hvordan det ligger an med grunn-
utdanningen i Norge bør man kanskje si 
seg fornøyd med det. Likevel skal vi som 
utdanner oss på Norges største universitet 
konkurrere med våre samtidige som reiser 
utenlands, og de referater jeg får fra mine 
venner som har reist på utveksling gir meg 

inntrykk av at det er en enda bedre idé enn 
jeg var klar over. De vanligste tilbakemel-
dingene på begynnelsen av utvekslingspe-
rioden er en bachelorliknende panikk som 
brer seg på grunn av en uvant (og til tider 
ekstrem) arbeidsmengde. De snakker om 
oppgaver større enn bacheloren. De snak-
ker om 20-40 sider om frivillig tema. Alt 
dette før de kommer så langt som til at de 
skal skrive bachelor. Dette er altså en selv-
følgelighet i resten av verden. Skrivetrenin-
gen er en del av utdannelsen din, og gjerne 
også et grunnlag for ferdig karakter i faget. 
Hvilken utopi.

Utopi og dystopi
Så hvorfor er det slik i Norge? Hva holder 
et av verdens rikeste land tilbake fra å tilby 
sine studenter en skikkelig utdannelse? Jo, 
penger. Ironisk nok har vi enorme mengder 
av disse, men likevel snakker vi konstant 
om pengemangel i stort sett alle deler av 
samfunnet. Nå er det på tide at det tas opp 
på universitetet. Igjen. Jeg forstår penge-
mangel. Jeg forstår begrensede ressurser 
fra staten. Jeg kan til og med være tilbøye-
lig til å forstå enorme administrasjonsut-
gifter. Likevel, det at dette går utover det 
institusjonen skal tilby, nemlig en god og 
kvalitetssikret utdannelse fra landets stør-
ste universitet, vitner om mangel på kreativ 
tenkning. 

Utopisk dagdrømming
Etter en relativt het debatt blant venner 
ble vi enige om at det finnes en løsning. En 
besnærende enkel og uproblematisk løs-
ning. Nesten. Den er vel ikke så uproble-
matisk eller ukontroversiell som jeg skulle 
ønske, ettersom den ikke er blitt tatt i bruk. 
Men verdt å tenke på er den. Så her er mitt 
totalt urealistiske forslag i et land hvor 
staten skal tilby gratis utdanning til alle: 
Om universitetene sliter, så sett opp se-
mesteravgiften. På Universitetet i Oslo går 
det i dag i overkant av 27.000 studenter. Vi 
betaler hver rundt 1000 kroner i året i se-
mesteravgift. Hva hvis du fikk tilbudt bed-
re oppfølging og mer skrivetrening, mot 
5000 kroner i semesteret, 10.000 kroner i 
året? Det er 270 000 000 kroner i inntekter 
til UiO. For en slik sum må det da gå an å 
arrangere noen seminarer. Og at utdan-
ning skal være for alle? Vel, alle kan likevel 
studere på UiO, for Lånekassen dekker da 
skolepenger for alle. Halvparten av skole-
pengestøtten blir til og med stipend. Jeg 
vil tro at de fleste ville godta ca. 25-30.000 
kroner ekstra i studielån om man hadde 
fått en bedre utdanning? Kanskje kunne 
UiO også klatret seg opp fra den 100. plas-
sen de har ligget og vaket rundt de siste 
årene i den internasjonale rangeringen av 
universiteter. Det skulle bare mangle, de 
konkurrerer tross alt med amerikanske og 
britiske universiteter hvor man må betale 
i dyre dommer for en studieplass. BI blir 
pinglete i forhold. 

Utopiens begrensninger
Dessverre er dette en rimelig typisk utopi. 
En definisjon på utopi fra en norsk ordbok 
er «lykketilstand som ikke kan realiseres, 
drømmetilværelse, idealstat». Min profes-
sor i STV1101 – «Introduction to Political Ut-
opias» ville muligens bli noe frustrert over 
denne definisjonsbruken, men det enkle er 
ofte det beste. Poenget er at denne fremti-
den jeg og mange av mine medstudenter 
ønsker oss ikke er realiserbar. Det er ikke 
rom for slike endringer i det norske sam-
funn. Skolen skal være gratis, om så mid-
delmådig. Så hvis utopien er mer skrive-
trening, må vel dystopien være en fortsatt 
utvikling i retning av «her har du pensum, 
vi sees på eksamen!».

Ønskes: studentengasjement!
Det verste er at det ikke føles som noen 
målsetning fra UiOs ledelse å bedre dagens 
situasjon for studentene. Man ser få, om 
ingen, lovnader fra ledelsen om en frema-
drettet tankegang hvor målet er en bedre 
utdanning på Norges største universitet. 
Realiteten er at vi ikke har noe å se frem 
mot. Vår studiehverdag virker satt i sine 
spor; vi må akseptere kutt i undervisnin-
gen, akseptere dårlig luftkvalitet og stoler 
og pulter som er lite gunstige for både le-
sing og rygg, og at eksamensformen er like 
gammel som institusjonen selv. Vår utdan-
nelse, våre bachelorgrader og mastergra-
der, som skal være med på å bygge Norge, 
blir nedprioritert på skammelig vis. Media, 
politikere og universitetsledelsen overser 
at det finnes mangler å ta tak i her, og ingen 
gjør dem oppmerksomme på det. Så før 
man blir sittende her å klage over hva alle 
andre gjør; hvor er det famøse studenten-
gasjementet?

Vi som studenter engasjerer oss for så 
mange andre aspekter av livet, fra politikk 
til bistandsorganisasjoner til egen boligsi-
tuasjon og studielån. Likevel klarer vi ikke å 
sette søkelys på hvordan vår egen studieh-
verdag virkelig er. Realiteten er at vi er blitt 
for late på dette området. Dette klager vi 
om på bakrommet. Vi diskuterer det over 
en kopp kaffe før vi lydig tralter inn igjen 
til dårlig luftkvalitet og pensumbøker på en 
gammel lesesal. Vi kaster desillusjonerte 
blikk tilbake på vår skrivetrening, når vi i 
desperasjon forsøker oss på den tilsyne-
latende uoverkommelige oppgave det er å 
skrive en bachelor på basis av denne. Hø-
rer man noe fra disse oksygendepriverte og 
frustrerte studentene? Altfor lite.

«Hele din innsats skal nå 
vurderes på grunnlag av 

dine prestasjoner i løpet av 
3-6 timer i en eksamens-
form som er like gammel 
som institusjonen selv» 

«Jeg vil tro at de fleste ville 
godta ca. 25-30.000 kroner 

ekstra i studielån om man had-
de fått en bedre utdanning?» 

Illustrasjon: Kjersti Karoline Fretland
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konvensjonelle våpen. En atomeksplosjon 
vil føre til langvarig stråling som påvirker 
arvematerialet til mennesker, dyr og plan-
ter. Faren for en slik enorm skadeeffekt på 
mennesker og miljøet er nok en faktor for 
at atommakter vil ytre ønsket om et forbud.

 
Farlig og dyrt 
Man kan videre forstå statslederes ytringer 
som noe mer enn overholdelse av inter-
nasjonale normer og respekt for mennes-
ker og miljø. Foruten viljen om å være en 
medgjørlig og humanitær aktør i det inter-
nasjonale samfunn vil atomstater oppfatte 
besittelse av atomvåpen som et militært 
privilegium som også medfører en rekke 
ulemper og utfordringer. Deriblant kan 
atomvåpen medføre store sikkerhetsrisiko-
er ved at det kan forekomme ulykker som 
følge av menneskelige og tekniske feil, eller 
ved at terrorister og andre «uautoriserte» 
aktørers får fatt på dem. Slike scenarier er 
ikke utenkelige, og identifiseres derfor som 
reelle sikkerhetsproblemer for atomstater, 
på lik linje som stater uten atomvåpen.

Opprettholdelse og vedlikehold av 
atomvåpenarsenal er dessuten en kostbar 
affære. Atomstater kan ikke prioritere vekk 
slike kostnader dersom de ønsker å forbli 
atomstater. Dermed spises deler av det år-
lige statsbudsjettet av atomvåpenvedlike-
hold. Disse nasjonale ressursene kan heller 
brukes til å redusere fattigdom, øke sosial 
velferd og utvikle teknologi og infrastruk-
tur. Statsledere vil derfor ha innenrikspoli-
tiske insentiver til å fremme et forbud. 

På basis av slike basale, men fremtre-
dende, argumenter kan en lure på hvorfor 
et atomvåpenforbud ikke er på plass, og 
hvorfor stater ikke nedruster og destruerer 
eksisterende atomvåpenarsenal.

Det ultimate maktsymbolet 
I internasjonal politikk er makt et nøkkel-
ord som ikke høres sjeldent. I forståelsen 
av hvorfor atomstatsledere ikke kan gjøre 
som de sier er bruken av det primitive 
maktargumentet derfor ingen overraskelse. 
Til tross for den ubotelige effekten anses 

merker den økonomiske oppsvingen igjen, 
og ba velgerne gi Obama mer tid. Jeg har en 
tilbøyelighet til å stole på Clinton. Han snak-
ker av erfaring. Forhåpentligvis vil historien 
gjenta seg. 

Obama er ifølge Republikanerne fiendt-
lig innstilt til entreprenørskap og individuell 
frihet. Romney og Ryan har satt seg som mål 
å reparere skadene de mener Obama har 
påført USA ved å fjerne ordninger Obama 
har etablert i sine fire år i Det Hvite Hus, 
særlig såkalte ”Obamacare” som de hevder 
tapper ressurser fra andre føderale ordnin-
ger som ”medicare”.

Som forventet er Romneys økonomiske 
politikk preget av kutt i statsbudsjettet for 
å minske USAs nærmest kroniske under-
skudd. Dessverre er dette litt vanskelig å 
gjennomføre hvis man samtidig øker mili-
tærutgiftene og ikke øker skattene. Det er 
problematisk å nevne spesifikt hva Romneys 
politikk vil resultere i, fordi Romney er vel-
dig vag på hva han og Ryan faktisk vil foreta 
av konkrete politiske tiltak. RR har store vi-
sjoner, men gir ingen forklaring på hvordan. 
Uansett lukter snakket om kutt i føderale ut-
gifter og lave skatter for de rike litt for mye 
av Bush til at man burde forvente store for-
andringer. Hvis troen er at partiet som styrte 
økonomien ned i grøfta for noen år siden 
skal få landet ut igjen med den samme poli-
tikken, bør man kanskje tro om igjen.      

Utenriks - who cares?
I Norge og i resten av utlandet er presiden-

Atomvåpen er den farligste formen for masseødeleggelsesvåpen og kan føre til irreversible skader 

på mennesker og miljøet. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) mener det 

er internasjonal stemning for å forby atomvåpen og illustrerer dette ved å sitere atomstatslederes 

positive ytringer om et slikt forbud. Likevel forblir avstanden mellom ytringene og oppfølging gjen-

nom konkrete tiltak uklar. 

Ikke hold pusten og vent på det store. Den amerikanske valgkampen kommer ikke til å komme med 

noe vi ikke har sett før - det er den samme resirkulerte politikken i ny pakke.

For å forstå progressive ytringer for et atom-
våpenforbud er staters vilje til å overholde 
folkerettslige forpliktelser og internasjo-
nale normer sentralt. Staters forpliktelser 
under FN-pakten til å sikre internasjonal 
fred og sikkerhet er en overordnet grunn til 
at statsledere kan si seg enig i at et atom-
våpenforbud ville vært ideelt. Ikkespred-
ningsavtalen (NPT) fra 1968 stadfester 
staters forpliktelser om å forhindre spred-
ningen av atomvåpen og atomvåpentek-
nologi, samt internasjonalt samarbeid om 
nedrusting og avskaffelse. Hittil er avtalen 
anerkjent av 189 statsparter. Atomstatene 
India, Pakistan og Israel har ikke signert 
traktaten, men den brede oppslutningen 
har ført til at ikke-spredning og nedrust-
ning har blitt den internasjonale normen. 
Denne normen stigmatiserer besittelsen 
av atomvåpen. Dermed kan statslederes 
positive holdning til et forbud forstås som 
etterlevelse av deres internasjonale plikt i 
folkeretten og å være i tråd med internasjo-
nale normer. 

Dessuten, i likhet med andre former 
for masseødeleggelsesvåpen slik som mi-
ner og klaseammunisjon, har atomvåpen 
en særdeles uønsket bieffekt i krigføring. 
Atomvåpen er i en kategori som bryter 
med det som i internasjonal humanitær-
rett betegnes som proporsjonalitet- og 
distinksjonsprinsippet. Et atomangrep vil 
medføre ekstreme ødeleggelser som vil 
overskride et hvert angrep en stat måtte 
ønske å gjengjelde. En slik eksplosjon vil 
heller ikke kunne begrenses til utelukkende 
militære angrepsmål. Dermed vil et atom-
angrep også ramme sivil befolkning, både 
momentant og i et langtidsperspektiv. En 
slik overflødig påføring av skade og lidelse 
kan ikke forsvares internasjonalt. Bruken 
av atomvåpen vil også medføre omfattende 
skader på miljø og infrastruktur med et 
overskridende omfang sammenlignet med 

For de av oss som har fulgt med litt i ame-
rikanske medier så vet vi det ikke er mye 
nytt som forventes av Mitt Romney og Paul 
Ryan. Ikke at det som blir sagt på ”prima-
ries” og i ”conventions” er så mye å stole på: 
det handler mest om å få støtte fra de mest 
radikale fløyene i hvert parti. Kandidatene 
vil ofte moderere seg jo nærmere man 
kommer valget for å fange medianstem-
men og såkalte «independent voters».

Obama derimot har fordelen ved å 
være sittende president, og historisk sett 
blir de fleste presidentene gjenvalgt – men 
etter en dundrende start med «yes we can» 
og fredspris kom finanskrisen som en kald-
dusj i fjeset på den karismatiske demokra-
ten.

It’s the economy, stupid! 
Å ha en finanskrise som utgangspunktet for 
presidentkarrieren var ikke det beste Oba-
ma kunne ha håpet på. Måneden før Obama 
tok over skuta var den verste måneden i fi-
nanskrisens løp i USA. Obama har klart å 
stagnere nedgangen, men for mange er det 
vanskelig å merke at det går bedre. For dem 
som ikke fikk med seg Bill Clintons tale fra 
Demokratenes konvensjonen den 5. sep-
tember, er denne å anbefale. I talen under-
streket han at det vil ta tid før man virkelig 

"Ban 
Nukes 
Now!"
En ytring som ikke 
kan følges opp

It’s the election, stupid!
Maral Mirshahi

Helene Sigmond

atomvåpen som det ultimate symbolet på 
makt i den internasjonale arena. Besittel-
sen av atomvåpen er en sikkerhetspolitisk 
strategi som utrykker staters evne til å de-
struere i kolossale dimensjoner. Militær 
avskrekkelse er dermed atomstatslederes 
mest fremtredende og vitale argument for 
å beholde sine atomvåpen. En slik rasjona-
lisering strider imot internasjonal samar-
beid om fred og sikkerhet, men forsterker 
antakelsene om staters interesse for å sikre 
sin overlevelse og sikkerhet i et internasjo-
nalt anarki. 

Selv under den oppfatning at stater 

foretrekker internasjonal samarbeid og 
koordinasjon fremfor farlige og kostbare 
avskrekkingsstrategier forekommer et 
problem knyttet til summen av staters in-
dividuelle rasjonalitet. Atomstatslederes 
mangel på konkrete tiltak for atomvåpe-
navskaffelse kan sees som et resultat av 
sikkerhetspolitisk kollektiv avmakt. Ingen 
stat med atomvåpen vil være villig til å ta 
det første steget mot å svekke sin militære 
kapabilitet, i frykt om at andre ikke vil følge 
opp en slik avtale. Dermed oppstår en situ-
asjonen som spillteoretikere beskriver som 
fangens dilemma. Statslederne vil derfor, 
til tross for oppriktige ytringer mot atomvå-
pen, ikke kunne risikere å implementere et 
forbud, i tilfellet andre stater ikke gjør det 
samme. 

Relativt trygt og billig
Det kan fremstå som pussig at befolknin-
gen i atomstater ikke har avgitt seriøse inn-
vendinger mot at skattepengene deres går 
til vedlikehold av kostbare og farlige atom-

tembetet selve symbolet på USA og den 
utøvende myndighet. Fra dette perspekti-
vet er presidenten en veldig mektig person. 
På bortebane har presidenten relativt frie 
tøyler og det er tilsynelatende presidentens 
godvilje eller vrede som påvirker resten av 
oss. ”Utlandet” har nok derfor foretrukket 
Obamas utenrikspolitikk som har vært mer 
preget av dialog enn forgjengerens. En god 
utenrikspolitikk er derimot ikke det viktig-
ste for å vinne valget i USA. Tidligere pre-
sident George Bush senior trodde seieren 
ville komme lett ved gjenvalget 1994 siden 
han året før hadde ledet USA seirende ut 
av Gulfkrigen. Dette ble fort glemt, og øko-
nomien viste seg å være mye viktigere enn 
utenrikspolitikk. Som Bill Clinton sa, ”It’s 
the economy, stupid!”. Det som skjer innen-
riks er desidert viktigst for velgerne. Jeg tvi-
ler derfor på at Romney vil tape valget på 
grunn av sin manglende evne til å sjarmere 
Downing Street. 

Den politiske strukturen i USA med et 
system av ”checks and balances” innskren-
ker presidentens makt på hjemmebane. 
Kongressen er motvekten til presidenten, 
og et godt forhold mellom presidenten og 
Kongressen er forutsetningen for en ef-
fektiv utøvende myndighet. Hvis ikke kan 
Kongressen blokkere de fleste forsøk på å få 
igjennom presidentens politikk. En politikk 
basert på valgløftene som fikk presidenten 
valgt.   

I utenrikspolitikken er dessverre Oba-
ma-administrasjonen håpløst splittet på 

våpen. En mulig årsak til dette er at poli-
tikere kan rettferdiggjøre opprettholdelse 
av atomvåpen ved å påpeke at det koster 
mindre enn utvikling og opprustning av 
moderne former for konvensjonelle våpen. 
Det er særlig i anskaffelsesfasen av atom-
våpen at det koster stater mye. Når stater 
først har utviklet og tilegnet seg atomvå-
pen behøves ikke så mange bomber for å 
ivareta nasjonal sikkerhet. I motsetning til 
konvensjonelle våpen som ”brukes opp”, 
er atomvåpen ideelle fordi det er våpen til 
avskrekking og ikke til faktisk bruk. Dette 
argumentet benyttes også blant statsle-
dere og akademikere i å forklare hvorfor 
atomvåpen egentlig er relativt trygge. Den 
internasjonale normen om atomvåpen-
bruk er veletablert, og det eneste eksem-
plet på atomvåpenbruk er Hiroshima og 
Nagasaki. Historisk sett har konvensjonelle 
våpen forårsaket flest brudd på internasjo-
nal humanitærrett og proporsjonalitet- og 
distinksjonsprinsippet. Dermed vil atom-
statsledere ha empirisk belegg for å påstå 
at atomvåpen, ved at de ikke brukes, heller 
ikke utgjør den største trusselen for men-
neskers og miljøets sikkerhet. 

Normer i det internasjonale samfunnet 
kan altså presse statsledere til offentlig å 
støtte et forbud de på grunn av andre fak-
torer, slik som maktspill eller manglende 
innenriksinsentiver, ikke reelt vil være vil-
lige til å gjennomføre. På basis av disse for-
enklede argumentene kan man bedre for-
stå hvorfor statsledere kan ytre ønsker om 
et forbud mot atomvåpen, men fremdeles 
ikke ha insentiver eller foreløpig mulighet 
til å følge opp slike ytringer i praksis. Man 
kan derfor spørre seg om det ligger noe i 
disse ytringene utover å tekkes omverde-
nen, men om man ser tilbake på nedrust-
ningens historie er det kanskje grunn til 
optimisme? 

flere områder og derfor er det vanskelig å 
finne en konsistent utenrikspolitikk, sær-
lig når det gjelder Iran.   Dette kan føre til 
at amerikanerne ser Obama som en svak 
leder. Selv om utenrikspolitikk ikke er det 
viktigste, vil amerikanere fortsatt ha en som 
kan være ”Commander in Chief”- en sterk 
leder. Dette vil innebære å være  en hand-
lingens mann. Mange amerikanere er i tvil 
om Obama passer i denne rollen. Dette vil 
være enda en utfordring Obama må over-
komme. 

For dem som bryr seg om situasjonen i 
Israel og ulovlig bygging på Vestbredden så 
vil situasjonen i hvert fall ikke bli noe bedre 
med Romney i førersetet. Som det står så 
fint på hjemmesiden hans så synes han 
ikke Israel skal måtte ofre så mye for å få så 
lite tilbake. Det ble ikke stor fremgang i for-
soningsarbeidet med Obama i Israel heller. 
Kanskje det er på tide å slutte å sette sin lit 
til presidenten i USA for å løse problemene 
mellom Israel og palestinerne. 

Noe av årsaken til den lille fremgan-
gen i Israel/Palestina-konflikten ligger 
kanskje i maktforholdet mellom Kongres-
sen og Obama. Representantenes hus er i 
hendene på opposisjonen, og det er valg til 
senatet nå i høst hvor demokratenes flertall 
står på spill. Sjeldent tidligere har det vært 
så stor ideologisk splittelse mellom parti-
ene. Før har partiene ofte arbeidet sammen 
og diskutert med hverandre på en kolle-
gial basis. Dette er nå nærmest forsvunnet 
- den ideologiske splittelsen har vært for 
stor, og Obama har ikke klart å være en bro-
bygger mellom partiene Så gjenstår det å se 
hvordan maktforholdet er når den virkelige 
politikken skal gjennomføres etter presi-
dentvalget i november.

Kommer verdenssamfunnet til å gjøre som  

de lover når det kommer til atomvåpen?  

Foto: Ashitaka Flickr.com/ creative commons

En hel verden følger med når USA 

skal velge verdens mektigste mann, 

men hva kan man egentlig forvente? 

Illustrasjon: Vectorportal på 

flickr.com/creativecommons

«Til tross for den ubotelige 
effekten anses atomvåpen som 
det ultimate symbolet på makt 

i den internasjonale arena.» 
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Nº3 / 2012

Samfunnsviter ń
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Samfunn
Kina

disjonell (jordbruksdominert) økonomi til 
en industriell økonomi gjennomføres ved 
at de nye sektorene absorberer arbeidskraft 
som ikke benyttes eller underbenyttes i den 
tradisjonelle sektoren.. Over tid absorberes 
all den tilgjenglige overskuddsarbeidskraf-
ten. Når det inntreffer har man nådd det 
Lewiske vendepunktet. Behovet etter mer 
arbeidskraft gir seg slå utslag i et stigende 
lønnsnivå. Dette gjelder både for de mo-
derne sektorene av økonomien, men også 
i de tradisjonelle sektorene. Noe som vil re-
dusere konkurransekraften. 

Hvorvidt Kina har nådd det Lewiske 
vendepunktet enda, eller om det ligger et 
par år i fremtiden, strides eksperter om. 
Økende reallønnsvekst en sterk indikator 
på at vi nærmer oss. Det er derimot sikkert 
at Kina vil nå dette punktet en gang i nær 
fremtid. Frykten blant de kinesiske myn-
dighetene er at den reduserte konkurran-
sekraften vil skape en industriflukt fra Kina, 
istedenfor den ønskede oppgradering av 
produksjonen oppover i verdikjeden. Lav-
kostnadslandene som omringer Kina, ek-
sempelvis India, Vietnam og Indonesia, er 
da potensielle alternativer for de multina-
sjonale foretakenes investeringer, som har 
vært så viktige for Kinas vekst. 

Demografi
En annen viktig faktor relatert til den øko-
nomiske veksten, er den demografiske 
oppbyggingen av Kinas befolkning. I likhet 
med mange land i Europa vil Kina oppleve 
en nedgang i andelen av befolkningen som 
er i yrkesaktiv alder. Dette er en faktor som 
framskynder Lewispunktet, forklart i para-
grafen ovenfor. På grunn av ettbarnspolitik-
ken som har vært implementert i Kina, så vil 
den demografiske forandringen være mye 
raskere enn i vestlige land. I den kinesiske 
kulturen, i likhet med mange andre kultu-
rer i verden, så er det normen at de yngre 
medlemmene av familien skal ta vare på de 
eldre medlemmene. Dette blir derimot øko-

Tiår med høy vekst, i flere år 

over ti prosent, kan nå nærme 

seg slutten. En ny økonomisk 

normaltilstand kan være i 

ferd med å etableres. Hva er 

faktorene som truer fortsatt 

supervekst?

MS Kina seiler av gårde i høy hastighet. 
Veksten har vært høy i over tre tiår, og det 
publiseres bøker som forteller oss hvordan 
verden vil være når Kina er den domine-
rende supermakten. Men som i et hvilket 
som helst hav er det skjær i sjøen. Skjær 
som kan medføre at MS Kina går på grunn 
eller må seile mye saktere for å finne sin vei 
trygt. La oss nå se på noen av disse ”skjære-
ne”, de viktigste makrotruslene, mot fortsatt 
kraftig økonomisk vekst. 

Middle income trap
The middle income trap, eller midtinn-
tektsfellen, er et velkjent fenomen innenfor 
utviklingsøkonomi. Kort skissert oppstår 
”fellen” slik; En lavinntektsøkonomi, slik 
Kina var tidligere, vokser raskt ved å be-
nytte seg av allerede eksisterende teknologi 
for å produsere enkle produkter og billig 
arbeidskraft som gir høy konkurransekraft 
i det internasjonale markedet. Over tid re-
duseres vekstraten, som regel pga. økende 
lønnsnivå og tilhørende redusert konkur-
ransekraft. ”Fellen” konstitueres ved at 
midtinntektslandet ikke kan konkurrere 
med lavinntektsland når det kommer til 
kostnadsnivå, og samtidig ikke kan konkur-
rere med høyinntektsland på produktivitet 
og innovasjon. Midtinntektslandet mister 
dermed arbeidsplasser til lavinntektsland, 
imens høyteknologisk produksjon ikke til-
trekkes pga. manglende kunnskaps- og in-
frastrukturforutsetninger. 

Lewis turning point
The Lewis turning point (det Lewiske ven-
depunkt) er et arbeidskraftfenomen, som 
kan ses i sammenheng med midtinntekts-
fellen. Økonomen Arthur Lewis har i sitt 
arbeid vist hvordan overgangen fra en tra-

Kinas endrende økonomi 

 Stian Deniz Eris
nomisk veldig vanskelig, hvis et barn skal 
støtte opp om to foreldre og potensielt fire 
besteforeldre. 

Velferdstjenester og vekst
Den demografiske utviklingen er således 
nært relatert til velferdssystemet, eller nær-
mere bestemt hvilken form velferdssyste-
met kan og bør ta. Staten har økt investe-
ringene sine i helsetjenestene i perioden 
2009-2011. Dette har resultert i en tilnær-
met universell helseforsikringsdekning, på 
rundt 95 prosent av befolkingen. En vik-
tig årsak til denne økte investeringen er å 

fremme økt privatkonsum, ved at personer/
familier kan bruke penger de tidligere har 
spart for å dekke eventuelle uforutsette hel-
seutgifter. På den måten vil øke andelen av 
økonomien som er utgjort av konsum. 

Det er bare et stort problem med dette 
systemet, og det er at selv om en person har 
helseforsikring så må de ofte dekke så mye 
som 50 prosent av sine helserelatert utgifter. 
En stor del av problemet ligger hos lokale 
myndigheter, som i henhold til loven skal 
betale 70 prosent av innbyggernes utgif-
ter. Det som derimot er tilfellet er at lokale 
myndighetene ofte har en større grad av 
fokus på oppnåelsen av gitte BNP vekstmål, 
enn helsetjenesten. Disse umiddelbare 
vekstmålene insentiverer ikke de lokale 

myndighetene til å bygge opp en langsiktig 
helseøkonomisk plan. En plan som på sikt 
også vil gi høyere privatforbruk og dermed 
BNP vekst. 

Resultatet er at en vanlig kinesisk fami-
lie må ha en høy sparingsrate for å ha mu-
ligheten til å dekke ufortutsette utgifter. Syk-
dom kan også føre til at en person må ta opp 
store lån, noe som igjen vil redusere kraftig 
hva som kan benyttes på konsum. Gitt den 
demografiske utviklingen er det derimot 
ikke sikkert at ¨Kina har de nødvendige 
økonomiske midlene til å dekke kostnade-
ne, forbundet med en reel etablering av et 
fullstendig statlig finansiert helsesystem. En 
potensiell kilde til stabil og langsiktig BNP 
vekst, privatkonsum, vil derfor undertryk-
kes av behovet for en høy sparingsrate blant 
store deler av befolkningen. 

Endring for å bevare
Det kinesiske kommunistpartiet vil pga. 
disse faktorene måtte implementere end-
ringer av det nåværende systemet, for å 
sikre at regimet som en helhet kan sikre 
fortsatt legitimitet hos folket. En legitimitet 
som i betydelig grad er fundamentert på 
kompetent styring av en voksende økono-
mi. Modernisering av utdanningssystemet, 
overgang til mindre arbeidsintensiv pro-
duksjonsmetoder og i tilknytning til dette 
økt produktivitet fra den enkelte arbeider, 
samt et velferdssystem som fungerer slik at 
den gir trygghet til befolkningen med den 
hensikt at de skal øke sitt konsum. Klarer 
kommunistpartiet dette vil de slå flere flu-
er i en smekk. Økt konsum vil gjøre landet 
mindre avhengig av eksport til andre land, 
samtidig vil varene som eksporteres gi høy-
ere inntekter da de er høyere opp i verdikje-
den. Samtidig vil partiet øke sin legitimitet, 
da de gir befolkningen et tryggere liv gjen-
nom et sosialt sikkerhetsnett.  

Teksten har tidligere vært publisert  
på www.politskenyheter.no

«Lavkostnadslandene som 
omringer Kina, eksempelvis  

India, Vietnam og Indonesia, er 
da potensielle alternativer for 
de multinasjonale foretakenes 

investeringer, som har vært 
så viktige for Kinas vekst» 

Hva vil skje med Kinas økonomi? Foto: Lamnidae flickr/creative commons
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living in 2012 certainly gives us a lot of possi-
bilities and choices to make, and traversing 
the 1127 kilometers of desert to visit San Pe-
dro de Atacama is an opportunity I just had 
to grab.

You can get to San Pedro by bus or by 
plane, and this time I arrive at Calama air-
port in the evening. Calama is a busy, shady 
and sandy city about 150 kilometers from the 
Pacific Ocean, but more than 2000 meters 
above sea level. For some people this means 
height-sickness, headaches and sleepless 
nights, but you usually get used to it after a 
few hours.

Into the desert
Arriving at possibly the smallest airport in 
the world, I am met by a handful of shuttle-
companies, each of them trying to get me 
into their shuttle to take me further into the 
desert. My choice falls upon Translicanca-
bur, and as soon as the shuttle is full of tou-
rists we start driving towards San Pedro. I 
am fortunate enough to be seated in the very 
front of the car, so I have a great view of the 
desert, and I get to talk to the shuttle driver, 
Mario Almendras, as we go along.

Mario is originally from Los Angeles, way 
further south in Chile, but has been living in 
San Pedro for the last 10 years. During this 
time he has worked as a tourist guide and a 
driver. Mario does not want to be here. He 

Amongst muddy streets and old craftwork traditions I have 

found a presence I did not know existed.

Chile is one of the most fascinating coun-
tries I know. Its culture, people, nature and 
history keep amazing and surprising me. 
I’ve kept coming back to this country full of 
contrasts ever since I was here as an exchan-
ge student four years ago.

I find it hard to limit myself when writing 
about Chile. It is difficult not to mention all 
the fascinating things this country has to of-
fer. I start thinking about the famous poet 
Pablo Neruda, who described a lot of what 
he found extraordinary about his homeland. 
In Cuándo de Chile he depicts his country as 
a petal made of sea, wine and snow, underli-
ning the vast diversity in nature this country 
has to offer. 

My own experience is that every little 
town and village in Chile has its own charm 
and history, and you will meet people who 
are willing to share their stories no matter 
where you go. 

Flying north
I am looking out of the window of the plane, 
on my way from the busy capital of Santiago 
de Chile, only to catch the sun setting upon 
the Pacific Ocean. I find myself thinking; 

San Pedro de Atacama  
— a paradise on earth or a dusty 
town hidden in the desert?

Ane Omland
does not like the heat, the dirt, and he hates 
being away from his loved ones. Mario also 
tells me about the drug trafficking in the 
area. San Pedro is a transit place that a lot of 
people pass through on their way to Bolivia. 
You will find alcoholics and drug addicts 
amongst tourists and the local people wan-
dering the streets, not bothering anyone, but 
confirming what my friends have already 
told me; “There are a lot of strange people in 
San Pedro”.

Mario chooses to stay here despite these 
problems. “I have a family to take care of, 
and up here there’s always work”. This man 
seems a bit bitter about his situation, but is 
nonetheless happy to share his knowledge 
of San Pedro and its history with me, and I 
can tell that he has lived a long life and expe-
rienced a lot. He tells me about Licancabur, 

one of the most famous volcanos in the area. 
The name Licancabur can be found many 
places in San Pedro; a street is named after 
the volcano, as is the shuttle-company that 
Almendras works for.

Almendras recommends a book that 
will teach me more about San Pedro and its 
history: Río Loa ayer, hoy y siempre (The Loa 
river yesterday, today and forever) written 
by an author from Calama, and I decide to 
look for it in the local library during my stay. 

A strenuous past 
Some friends in Santiago have recom-
mended a small rentable adobe cottage. It 
belongs to Feliciana Pacífica Tito, an indi-
genous woman from San Pedro. Almendras 
drops me off as the last passenger of the 
shuttle and I have to walk alongside a small 
muddy river to get to the house. Feliciana 
lives here with her family, and has agreed 
to let me rent her single room cottage that 
was previously used as a showroom for her 
craftwork. Arriving at this small wonder of a 
hut I am sure that I picked just the right spot 
for my weeks in San Pedro, and after a long 
day I fall asleep to the sound of grasshop-
pers.

The next morning I wake up to the sound 
of twittering birds. I can feel the warmth of 
the sun on my face and whilst looking out of 
the cottage, I send some grateful thoughts 

«When I am surrounded by 
these people I find myself 
with a pen in my hand and 
a camera over my shoul-

der, wanting to document 
what I am experiencing» 

to my grandmother who insisted on me 
bringing a hat, sunglasses and plenty of 
sunscreen. 

During breakfast Feliciana tells me abo-
ut how she arrived in San Pedro many years 
ago. She had to walk across the deserted 
mountains in the heat in order to find water 
and food for her family. This lady has an in-
credible story to tell, and I find it admirable 
how she has created a new life and home for 
herself and her big family. 

I let Feliciana and her family carry on 
with their day, and start walking the 30 mi-
nutes towards the town center. As I walk 
towards the town I get a spectacular view of 
the famous volcano Licancabur which the 
shuttle-driver told me about.

Walking through the town center I am 
able to find the local library, and start loo-
king for the book that Mario Almendras re-
commended. The receptionist can tell me 
that they do not have the book, but that I 
can use one of their computers to search for 
it online. It turns out that the book is harder 
to find than Almendras thought, and after 
some time I give up and walk down to San 
Pedro’s artisan village, which has been re-
commended to me. 

Presence in the present
The artisan village lies just around the cor-
ner from the library. What strikes me about 

this place is the calm, laid-back atmosphe-
re and the nice people I find here. I think 
the reason this is my favorite place in San 
Pedro, is the sense of presence I get when 
I am here. The artists work with a lot of dif-
ferent materials and techniques, such as fa-
bric, macramé, metals and paintings. Their 
workplace is filled with music, relaxed peo-
ple, fresh juice and lovely lunches, and it is 
a place I keep coming back to during the 
rest of my stay in San Pedro. One of the ar-
tisans is Javier Ignacio Pachero Goday (30) 
from central Chile. He works with copper, 
bronze and silver, and also makes macra-
mé at an impressive pace.

Jorge Enrique Gonzales Gonzales is 
from Santiago, and has lived in San Pedro 
for six years now. Although he is almost 60 
years, his nickname is “El Chamo” – the 
adolescent. This man has been working as 
an artist for 30 years, and is an inspiration 
to the other artisans here, who mostly are 
young people in their 20s or 30s. His ne-
west “student” is Ariel Ehijo Vasquez (31). 
He was born in Russia because his parents 
were expelled in 1978 during the Pinochet 
military regime. Ariel has just started craf-
ting, but with Jorge as his teacher he is lear-
ning fast. He works with a material called 
ulexite, a mineral that has been under the 
soil for millions of years before it surfaces 
with the steam that sometimes erupts in 

this arid area. The mineral was discovered 
in 1850, and is common in the arid, north-
ern part of Chile. Ariel collects his pieces of 
ulexite in one of the many valleys that sur-
rounds San Pedro.

I have never considered myself a crea-
tive person, but when I am surrounded by 
these people I find myself with a pen in 
my hand and a camera over my shoulder, 
wanting to document what I am experien-
cing, in order to share it with people back 
home. I want to convey the presence, peace 
and quiet I have found in the beautiful sur-
roundings of a desert in South America to 
others. 

Stability
My last day in San Pedro – for now – is spent 
saying goodbye to all the great people that 
I have met here over the last weeks. They 
are open minded and nice people who let 
me into their homes and lives and shared 
their stories. As we drive through the de-
sert one last time, towards Calama, I look 
back at some of the memories I am taking 
home with me from this trip and I cannot 
help but wonder when I will be setting foot 
upon this land again. I have found peace 
and quiet in this dusty small town, and qu-
ite a few things that for me are fairly stable; 
the nature, the people and the energy of the 
Atacama desert.

SAN PEDRO DE ATACAMA — FACTS

• The town is 2450 meters above
sea level

• At the last population census  
(in 2002) there were almost 5000 
people living in San Pedro, but the 
number of inhabitants is constantly 
increasing, making it almost impos-
sible to tell the exact number of 
people living there

• San Pedro is situated in the  
most arid desert in the world:  
The Atacama-desert

• The first villages in the area were 
established about 11 000 years ago

• San Pedro was conquered by  
the Incas in 1450, and in 1536 
the Spanish conqueror Diego 
de Almagro took over the town

1 — Licancabur

2 — Jorge Enrique Gonzales  

Gonzales also known as  

‘El Chamo’ (‘the adolescent’)

3 — A normal day at work for Javier

4 —  My home for some weeks

5 — Two of Feliciana´s grandchildren

1
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hadde gjort av musikk. Desse vil ikkje vere 
i stand til å sjå forbi labelet, for så å kunne 
oppdage musikaliteten som ligg bak. Det er 
synd at der har vore så mange boyband som 
har vore med på å gitt termen slike negative 
konnotasjonar, for i eigentleg er det berre 
snakk om folk som er glade i å synge og å 
opptre. Når folk seier slikt som at «boyband 
er talentlause», så meiner eg at det rett og 
slett botnar i uvitenheit.» 

Mot nye eventyr
Mark ser altså ingen grunn til ikkje å fortset-
te som band. «Dei siste ti åra har vi tileigna 
oss mykje erfaring. Vi har blitt betre skriben-
tar, og vi har utvikla oss både som individ og 
som band. Så lenge folk vil sjå oss spele, og 
så lenge dei likar det, så er det klart at vi vil 

halda fram med det.» I rota av det heile ligg 
ønsket om å underhalde. Christian poeng-
terer at musikk dreiar seg om å få folk til å 
føle noko, og at det er her mykje av drivkrafta 
ligg: «It`s all about emotion. It could be ma-
king people wanna dance, or wanna cry, or 
feel heartache or whatever it is- we love see-
ing people feel something. » 

Nytt album frå A1 kjem i november. Om 
det triggar kjærleikssorg, dans eller gråt, 
det står att å sjå.

var det kun språket som røpa at Mark ikkje 
var den norske representanten av dei to: 
«Where`s the brown cheese? You can`t 
have waffles without brown cheese..!» 

Så blei det mellom vaflar med jordbær-
syltetøy og gira juss-studentar at «Chris» 
og Mark tok ein sofapause frå lydprøvene. 
Tredjemann Ben Adams måtte diverre ute-
bli, då han i følge Mark på det aktuelle tids-
punkt hadde foten over hovudet i eit danse-
studio. Mark hadde ikkje høyrt så mykje om 
HumAk, men såg fram til å spele gjorde han 

utan tvil. «Ein av dei villaste konsertane vi 
har gjort var faktisk på ein semesterstartfest 
for nokre år sidan. Alle var fulle før vi entra 
scena.»

Forguda, fortrengt, elska og hata: A1 går for nye eventyr. 

Jusstudentane sin humanitæraksjon 
HumAk gjekk i år av stabelen 5. - 8. septem-
ber på Tullinløkka. På opningsdagen sto in-
gen ringare enn hjarteknusarane A1 frå mil-
leniumsskiftet på scena. Dei stilte tross alt 
opp på ein studentfestival, så overraskinga 
burde vore mindre då Christian Ingebrigt-
sen og Mark Read viste seg å vere svært så 
hyggelege og høflige mot representantar frå 
ei studentavis. Faktisk så hyggelege og hø-
flege at det ikkje var tale om å plassere in-
tervjuaren i enden av sofaen. Caught in the 
middle med umiddelbar angst for merkbar 
sveittelukt fekk såleis underteikna høyre 
om både suksess, anger, stempling og fram-
tidsplanar.

Brunost og melk
Medan Christian bekymra seg for potensi-
elt syltetøy i andletet under fotograferinga, 

One More Try 
Tekst: Hanne Kristine Vederhus
Foto: Hans Dalane-Hval

På spørsmål om dette også gjaldt for 
bandet, repliserte Mark med intens hovu-
dristing, samt påpeiking av at dei tek seg 
sjølve svært seriøst. Inntil Christian minna 
han på realiteten. Ein gong på Etne var 
nemleg folk så berusa i køa på vei inn til 
konsertområdet at sjølv dei profesjonelle 
måtte konsumere litt for i det heile teke å 
kunne nærme seg stemningsnivået til pu-
blikum. Latterfull var Mark då ikkje sein 
om å utfylle med detaljar: «Stemmer det, 
det var då vi drakk Jägershots etter kvar låt! 
Shots har dessutan Christian klart seg utan 
ei stund, då han kunne skryte av ein nyleg 
gjennomført kvit månad. Noko Mark på si 
side aldri hadde høyrt om. «Betyr det at du 
kun får lov til å drikke melk? Det må vere 
nokre norske greier altså…»

Lojale fans
Frå det opphavlege A1 starta opp i 1998 og 
slapp sitt første album i 1999 har bandet 
gått frå å vere fire til tre, til å bryte opp og 
til å gjere comeback i 2009. I løpet av det 
siste tiåret har både Ben, Mark og Chris-
tian våre flittige låtskrivarar kvar for seg. 

Christian har i tillegg både spela i teater 
og, med Mark sine ord, blitt udødeleg-
gjort på teiknefilm. Christian har nemleg 
dubba fleire filmar, sist i 2011 som stemma 
til Flynn Rider i To på rømmen. Med foten 
over hovudet er Ben i tillegg aktuell på 
skjermen som deltakar i Skal vi danse. 

Med soloprosjekt på kvar sin kant var 
heller ikkje comebacket, nett som brotet 
i 2003, planlagt. Etter ein godt motteken 
opptreden på «Allsang på grensen» sa 
trioen ja til å setje opp julekonsert i Oslo. 
I kjølvatnet fylgde Melodi Grand Prix, nye 
singlar og nye album. Så var dei godt inne 
i det igjen, fortel Christian, «like a giant 
snowball rolling». Mark ler av den hyppige 
metaforbruken: «Er det den kvite måna-
den din du snakkar om igjen..?»

At det i dag er håp for A1 i ei verd med 
ustanselig oppkom av nye tenåringsheltar, 

og der Bieber kanskje ruvar høgast av dei 
alle, kan ein sjølvsagt setje spørsmålsteikn 
ved. Mark tek derimot heile pop-bølgja 
med salig ro, då han meiner at A1 sine 
fans er svært så lojale. «Det er utruleg å 
sjå at mange av dei same ansikta vi såg på 
konsertane for ti år sidan framleis er der 
i dag!»

«Det er synd at der har vore 
så mange boyband som har 

vore med på å gitt termen slike 
negative konnotasjonar» 

«Vi skjønte ikkje  
kvifor merkelappen  

boyband blei tillagt oss» 

«It's all  
about emotion» 

Medaljen si bakside
Suksessen har vore stor, og både Christian 
og Mark vedgår at dei har vore heldige og 
privilegerte. Likevel tek Mark i bruk klisjeen 
«hadde eg berre visst då kva eg veit no», når 
han ser tilbake på sjølve storheitstida. «Det 
er mykje eg skulle gjort annleis dersom eg 
fekk sjansen. Kleda vi hadde på oss, for det 
første! Ikkje minst skulle eg tatt meg tid til 
å ta innover meg alt saman. Vi fekk liksom 
ikkje høve til å setje pris på det heile, vi tok 
oss ikkje tid til å nyte suksessane under-
vegs.»

Christian seier seg einig, og føyer til at 
dei no verdset og omfamnar den nye sjan-
sen dei har fått. Jamvel ei lang og suksessrik 
karriere, erkjenner Mark at kategorisering 
og stempling ikkje berre har ført godar med 
seg. Det å framleis ha «boyband» som ved-
heng når alderen har bikka 30 år gjer heller 
ikkje saka enklare. Briten meiner likevel at 
sjalusi og uvitenheit er hovudårsakene til 
dei vedvarande negative konnotasjonane.  
«Når det kjem til stykket har vi heller aldri 
tenkt på oss sjølve som boyband, men som 
låtskrivarar og musikarar. Vi skjønte ikkje 
kvifor merkelappen boyband blei tillagt oss. 
Det viktige for oss var tross alt musikken og 
låtskrivinga. Fram til Take on me skreiv vi 
alle låtane våre sjølve, det same gjeld for alt i 
etterkant av denne.»

Dersom nokon ser på A1 som eit «cheesy 
boyband», så er det heller ikkje desse som er 
bandet si målgruppe, forklarar Mark. «Når 
folk har gjort seg opp ei slik meining ville vi 
nok ikkje appellert til desse uansett kva vi 

1 — A1-gutta Christian Ingebrigtsen og Mark 

Read ser framover og vil halde fram som 

band så lenge folk vil sjå dei spele.

2 — Britiske Mark Read har adoptert norske 

matvanar og vil helst ha brunost på vaflane.

3 — Christian Ingebrigtsen har blitt stempla  

som boyband-hjarteknusar, men er sjølv 

mest oppteken av musikken.

1 2

3



K Samfunnsviter ń
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small territory, has a solid density of old 
and ancient monuments. Azeri monu-
ments typically combine elements of East 
and West, and are surrounded by legends. 
So, to explore Azerbaijan monuments is 
not only to look at authentic Azerbaijan ar-
chitecture, but also to go deeply into myt-
hs, legends and fairytales. This involves a 
deeper understanding of Azeri culture and 
the history of Azerbaijan. One of the most 
magnificent and mysterious landmark de-
serving of attention is “The Maiden Tower” 
which is on the UNESCO world heritage 
list. It has no analogues in the entire Orient 
and is considered an unofficial symbol of 
Baku. The cylindrically-shaped tower was 
constructed on a ledge of the rock jutting 

into the Caspian Sea. There are numerous 
debates on the date of construction and 
purpose of this monument. At present it at-
tracts attention most of all for its unparal-
leled form.

Norse gods and Thor Heyerdahl
Located in the eastern part of Azerbaijan 
and on the western shore of the Caspian 
Sea, 70 kilometers from the capital Baku 
city, “Gobustan State Historical-Artistic 
Reserve” is an open-air museum with rich 
archaeological monuments. The reserve 
has more than 6,000 rock engravings da-
ting back 5,000 - 40,000 years. The site also 
features the remains of inhabited caves, 

Azeri oil is generating massive wealth for the Norwegian petro-

leum fund, yet aside from participation in the Eurovision Song 

Contest and the presidential family, Norwegians know practi-

cally nothing about Azerbaijan.

"We are no longer talking about mythology," 
said Thor Heyerdahl, "but of the realities of 
geography and history. Azerbaijanis should 
be proud of their ancient culture. It is just as 
rich and ancient as that of China and Meso-
potamia."

One of the world's most ancient cultu-
res, Azerbaijan, has immensely contributed 
to the cultural heritage of the world with its 
cultural background dating back to ancient 
times. Wonderful nature, climate, and the 
natural resources of the country produced 
a significant impact on artistic thinking and 
creation skills of Azerbaijani people. In spite 
of a long and difficult history both cultur-
ally and politically, Azeri arts still represent 
unity and provide outstanding opportuni-
ties for the creation of a full idea of fine arts 
of Azerbaijan. The folk arts of Azerbaijan are 
multi-colored, complete and rich, similar 
to the country’s natural resources. The folk 
art is connected with daily life of people, 
something that occupies a very special life 
in the fine arts as well. Folk art covers a 
long period from ancient times to present 
day and includes a variety of products from 
garments to housing goods and decoration. 
One can easily come across numerous won-
derful models of Azerbaijani folk arts in the 
world's largest museums. The pieces of arts 
created by the skillful hands of Tabriz, Nak-
hichevan, Gandja, Gazakh, Guba, Naku, 
Shaki, Shamakhi and the Upper Karabakh 
can be found in large museum collections 
such as the Victoria and Albert of London, 
the Louvre of Paris, the Metropolitan of 
Washington and others in Vienna, Rome, 
Berlin, Istanbul, Tehran and Cairo.

The Maiden Tower
Azerbaijan, being a country of relatively 

 Farid Suleymanov 
settlements and burials, all reflecting an 
intensive human use by the inhabitants 
of the area during the wet period that fol-
lowed the last Ice Age, from the Upper 
Paleolithic to the Middle Ages. The famed 
Norwegian anthropologist Thor Heyerdahl 
returned many times to Azerbaijan bet-
ween 1961 and his death in 2002 to study 
the site, which he argued to be evidence 
that modern-day Scandinavians might 
have migrated north through the Caucasus 
in prehistoric times. Heyerdahl refers to 
notations made by Snorri, a 13th-century 
historian, which reads: "Odin (a Scandina-
vian god who was one of the kings) came to 
the North with his people from a country 
called Aser." [See "Snorri, The Sagas of the 
Viking Kings of Norway". English transla-
tion:         J. Stenersens, Forlag, Oslo, 1987]. 
Further description of the geographic lo-
cation of Aser leaves no doubt that it mat-
ches the region of contemporary Azerbai-
jan – “east of the Caucasus mountains and 
the Black Sea”. Heyerdahl found similari-
ties in the drawings and rock carvings in 
Azerbaijan to those found in Scandinavia, 
particularly some in Alta, Norway. In 2007 
Gobustan was declared a UNESCO World 
Heritage Site considered being of "outstan-
ding universal value" for the quality and 
density of its rock art engravings. 

Carpets
For centuries Azerbaijan had been a coun-
try of various handicrafts, 
particularly carpet-ma-
king.  Carpet making is 
one of the ancient fields of 
the decorative applied art 
of Azerbaijan. According 
to archaeological exca-
vations in the territory of 
Azerbaijan and to literatu-
re sources, carpet-making 
dates back to ancient ti-
mes. According to the his-

torical sources, Azerbaijan was one of the 
most important centers of carpet produc-
tion in the East in the Middle Age. Writings 
by antique Greek, Roman and Arab authors 
(Herodotus, Xenophon, Al-Mugaddasi), 
also indicate that carpet making is indeed 
a very old craft in Azerbaijan. Carpets and 
carpet ware made in Azerbaijan has re-
peatedly been glorified in historical books, 
classic and folk literature. Inexhaustible 
richness of colors, inimitable in its beauty, 
interlacement of patterns, flight of artistic 
fantasy and consummate skill characte-
rizes the Azeri carpet. Azerbaijan carpets 
are noted for a vast variety of different or-
namental compositions. The traditional art 
of Azerbaijani carpet weaving is also on the 
Representative List of the Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity.

Music
Azeri music, enriching world musical cul-
ture with its rare pearls, has  centuries-old 
traditions. Creators of folk music have 
handed down these traditions for gene-
rations and have an important role in the 
development of Azeri music. One of the 
many musical traditions of Azerbaijan is 
“mugam”, one of the foundations of Azer-
baijan national music. The art of mugam is 
an important branch of verbal heritage of 
the culture of Azerbaijan professional mu-
sic. Mugam is a highly complex form of art 
music (as opposed to folk music) with spe-

«To explore Azerbaijan  
monuments is not only to  

look at authentic Azerbaijan 
 architecture, but also to  

go deeply into myths,  
legends and fairytales» 

Tradisjonelt er vel Bertolt Brecht den som 
er mest kjent for sine politiske teatre. Te-
matikk og bruken av musikk og scenografi 
skulle påvirke publikum til å gjøre revolu-
sjonistisk opprør mot uretten i samfunnet 
og utnyttingen av de lavere klasser. Riktig-
nok virker Brecht fort ganske latterlig der-
som man skulle analysere stykket ut ifra et 
samfunnsvitenskapelig perspektiv. Selv om 
Brechts metoder ikke lyktes i særlig grad, 
kan dagens teater fortsatt ha potensial til 
tungtveiende samfunnskritikk også sett fra 
et akademisk perspektiv? 

Korrupsjonens Engel, et kunsttverr-
faglig prosjekt bestående av operaregissør 
Susanne Øglænd, komponist og musiker 
Rolf-Erik Nystrøm og tekstforfatter Øyvind 
Berg er et slikt forsøk. Gjennom virkemid-
lene tilgjengelig innenfor teatrets fire svarte 
vegger problematiserer de samfunnsfage-
nes domener; demokrati og nyliberal øko-
nomi. I dette stykket kobles samfunnsø-
konomiens og finansverdenens kryptiske 
språk sammen med teatrets og musikkens 
estetikk. Selv om dette verket, som kunst 
generelt, er åpent for videre tolkning så 
viser folka bak dette stykket at teater kan 
være en fullverdig kanal for formidling av 
de samme problemene karer som Robert 
Dahl og Milton Friedman ser på i sine aka-
demiske sfærer.

 
Blind kunnskap.
I Korrupsjonens engel er det den norrøne 
guden Odin som innehar æren av utvik-
lingen til den sosialistiske velferdsstaten 
Norge. Det som står til grunn for ideene og 
handlingene til «de som bygde velferdssta-
ten» er den kunnskapen Odin fikk da han 
ofret sitt øye. I Korrupsjonens engel er Hu-
gin og Munin byttet ut med ei korrupt kråke 
som kan fortelle Odin at hans kunnskap har 
gått ut på dato. Kråka forteller ham at sam-
funnet har beveget seg vekk fra sosialismen 
og lever nå i finanskapitalismens tidsal-

Er det slik at det kun er de skrevne ord som er 

fullverdige formidlere av samfunnsvitenskap-

lig forskning? Eller kan det samme formidles 

gjennom teater og abstrakt samtidsmusikk?

Politikk  
i teatralsk  
form

 Gunnhild Nyaas
der. Odin, sosialismen og velferdsstatens 
grunnlegger, har blitt forbigått av nylibera-
le økonomiske ideer. For å få innsikt i disse 
nye herskende ideer må Odin ofre også sitt 
andre øye. Blind på begge øyne kan han så 
gjenvinne makten over samfunnet gjen-
nom nyervervede kunnskaper om det som 
i dag styrer: bank- og finansvesenet. 

Den blinde Odin gir en herlig allegori 
på det som kan sies å kjennetegne disse 
institusjonene– mektige aktører på en in-
ternasjonal arena i et tilsynelatende blindt, 
finansielt risikospill. Et spill som ender opp 
slik vi ser Europa i dag: finanskrise og sky-
høy arbeidsledighet. Odins blindhet kan 
også ses på som et bilde på det enigmatiske 
ved finanskapitalismen. Hvem har ansva-
ret i et slikt system? Kan man peke ut de 
skyldige aktører og institusjoner i dagens 
krise eller er det slik at systemet har blindet 
menigmanns mulighet for innsikt i denne 
økonomiske situasjonen? Og videre - hvor 
stor makt er det legitimt at de økonomiske 
institusjonene har? 

Satt på spissen argumenterer økono-
miske nyliberalister for en minimal stat og 
et fritt marked. Det frie marked vil fremme 
fredlig handel mellom statene og dermed 
vil nasjonalstatene og deres regjeringer 
miste mye av sin betydning. Et skritt på 
denne veien kan være etableringen av 
overnasjonale aktører som arbeider for å 
bygge ned handelsbarrierer mellom stater 
(for eksempel EU og WTO). Som det gjø-
res i statsvitenskaplig litteratur stiller også 
tekstforfatter Berg spørsmål om hva vil det-
te gjøre med demokratiet. Hva skjer med 
prinsippet om statlig suverenitet når over-
nasjonale aktører med økonomisk liberal 
agenda intervenerer i staters politikk? Den-
ne problematikken er høyaktuell i disse da-
ger med tanke på håndteringen av EUs fi-
nanskrise. Troikaens (EU, ESB og IMF) krav 
til EUs medlemstater om privatisering av 
deres velferdsordninger krasjer med ideen 
om demokrati og staters suverenitet. Og det 
er blant annet denne problematikken folka 
bak Korrupsjonens engel viser gjennom 
både teater, scenografi og musikk.

Samtidsmusikk og hedge funds.
Lyd- og scenelandskapet som skapes av 
musikerne Rolf-Erik Nystrøm, Per Oddvar 
Johansen og Nils Økland og scenograf Car-
le Lange bygger opp under teaterstykkets 
formidling av en kaotisk kapitalistisk ver-
den. Nystrøm, Johansen og Økland skaper 
sammen et lydbilde preget av kaos, bråk, 
stillhet, håp og fortvilelse. Musikken blir en 
slags abstrakt stemme som skriker og griner 
sammen med Odin og kråka om kapital og 
finans. For uten å fornærme samtidsmusik-

ken, så kan språket rundt kapital og finans 
virke for den utenforstående like abstrakt 
som et stykke samtidsmusikk av den mest 
eksperimentelle karakter. 

På scenen sitter musikerne og Odin 
rundt et bord på et nedslitt kontor. I bak-
grunnen ser vi et landskap som kan minne 
om en søppelfylling. Lamper, sofaer, bord, 
stoler og lignende ligger slengt hulter til 
bulter i et uendelig rot. Med andre ord; 
scenografien bygger opp under ideen om 
at noe er nedslitt og gått ut på dato – Odin 
og hans sosialisme har mistet all sin tidli-
gere glans. Det som nå gjelder er handel 
med valuta, finanstransaksjoner og hedge 
funds. Slike ting som kun de innviede for-
står seg på. Dette er ikke områder under-
lagt demokratisk kontroll, selv om mye av 
det i høy grad angår oss alle. Det økono-
miske systemet som regjerer store deler av 
samfunnet vårt i dag har fjernet seg (om det 
noen gang var under) demokratisk kon-
troll. Fri handel med varer og valuta på det 
overnasjonale nivå får konsekvenser helt 
ned på de laveste nivåer i samfunnet. Den 
store utfordringen blir da: hvilke kanaler 
for påvirkning kan menigmann og -dame 
ta i bruk når disse sfærene er utenfor de-
mokratisk kontroll?

Korrupsjonens engel reiser grunnleg-
gende politiske spørsmål og selv om det ty-
delig kommer frem at skaperne selv er imot 
utviklingen i samfunnet, virker stykket mer 
som en brutal kommentar enn en påstand 
om en løsning. Stykket viser gjennom tekst, 
musikk og scenografi det gåtefulle og kao-
tiske ved dagens økonomiske system og vi-
ser at noe er alvorlig kritikkverdig. De reiser 
viktige spørsmål, men overlater videre ten-
king til sitt publikum. Korrupsjonens Engel 
viser at det skrevne ord ikke har monopol 
på formidling av tung akademia og at teater 
og kunst kan være fullverdige formidlere. 
Men beklageligvis er det med marginaltea-
ter som det er med kunnskap om nyliberale 
økonomiske prosesser – de når kun ut til et 
begrenset publikum. 

«I dette stykket kobles 
samfunnsøkonomiens og 

finansverdenens kryptiske 
språk sammen med teatrets 

og musikkens estetikk» 

«Korrupsjonens engel  
reiser grunnleggende 
politiske spørsmål» 

cific systems and concepts of musical ex-
pression that demand a very high standard 
of professionalism of its performers. It has 
deep roots in cultural traditions and history 
of Azerbaijan people. The art of mugam is a 
part of the main cultural wealth that forms 
the basis for national self-consciousness 
and self-identification of the Azerbaijanis. 
The artistic values of Azerbaijani mugam 
for national culture and the culture of the 
whole world and its high sense is acknow-
ledged by YUNESKO as “one of the master-
pieces of the verbal and non-material heri-
tage of the world”. Jazz fused with mugam 
can be found in the blend synthesized by 
the famous Azerbaijani jazz musician Vagif 
Mustafazadeh. Mugam jazz is jazz based on 
the modal forms or scales of mugams, just 
as a mugam symphonies are symphonies 
based on mugams. Ordinary jazz is marked 
by metered rhythm. But mugam jazz does 
not follow a metered system. Both rhythm 
and scales are improvised. Moreover, mu-
gam received recognition in a duet by 
famous mugam singer Alim Qasimov and 
fameous French DJ David Vendetta, which 
promoted universal recognition of the 
genre. Eldar Mansurov mixed mugam and 
rock involving a symphonic orchestra and 
created a unique composition in which to-
tally different music genres complemented 
each other beautifully.

There is of course much more to know 
about Azerbaijan in terms of nature, cul-
ture and history, both in the past and in the 
present. I think Europeans should be more 
aware of Azerbaijan since the country has 
been an important gateway between Euro-
pe and Asia throughout history with its lo-
cation of geostrategic importance. Norwe-
gians should particularly be aware of this 
country where Statoil and the Norwegian 
Petroleum Fund extract massive wealth 
from the rich oil and gas resources. 

A closer look 
at the culture 
of Azerbaijan

Odins ravner er i stykket byttet ut med en korrupt og kritisk kråke.  

Foto: Camilla Hoel flickr.com/creativecommons 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Coordinates: 40.3°n 47.7°e
Capital: Baku 
Official language:  Azerbaijani
Government:  Unitary constitutional republic
Area:  86,600 km2 (33,436 sq mi)
Population (2012):  9 294 400  
Independence:  18 october 1991
Currency: Manat (azn)

Petroglyphs of Gobustan in Azerbaijan;  

a UNESCO World Heritage.  

Photo: Retlaw Snellac  flickr.com/creativecommons
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met en slags «lov» for fenomenet hatske yt-
ringer på nettfora. Godwins lov forteller oss 
kort og godt at det før eller siden vil dukke 
opp en sammenlikning eller referanse til 
høyreekstremisme dersom man lar en slik 
diskusjon holde på lenge nok. Det at slike 
nettfora opptrer med denne «lovmessighe-
ten» kan jo i seg selv være en begrunnelse 
for sterkere opp- og innstramminger av re-
gelverket som regulerer meningsutvekslin-
gen på den digitale tidsalders agora (eller 
torg på norsk målføre).

Klistremerker og glansbilder versus 
ytringsfrihet.
De som er sterkt i mot en slik innstramming 
av regler for anonymitet og ytringer på net-
tet, roper raskt på ytringsfriheten og hevder 
at man er ved sin fulle rett når man legger 
ut ekstreme ytringer på nettet. Her kom-
mer vi altså til sakens kjerne. Selvfølgelig 

ne bli mer oppstykket kom datamaskinen 
med streaming, spillelister og shufflefunk-
sjon, og smittet oss alle med en mild form 
for musikalsk ADD. Jeg vil tilbake til reisen. 
Jeg vil ta tilbake transportetappen. Jeg vil 
bevege meg i 1,6 kilometer i timen igjen. Jeg 
vil fortelle deg hvorfor. 

Tenk tilbake på en reise du har foretatt 
mange ganger, helst i din barndom, aller 
helst med tog eller bil. Husker du følelsene 
turen ga deg? Forventningene før du dro 
avgårde? Du visste rundt hvilken sving det 
fine røde huset lå, når den fineste utsikten 
ut mot sjøen kom til syne på venstre side, 
når det var på tide med en dopause så du 
skulle klare å holde deg resten av veien. 
Sånn er det å høre på en plate du kjenner 
godt. Du veit hva du kommer til å oppleve 
før du trykker play, og du gleder deg til det. 
Du veit etter hvilket refreng den kule solo-

Selvfølgelig kan du benytte ytringsfriheten din akkurat som du 

vil, men dersom du tenker litt selv, vil du kanskje se at selvpålagt 

moderasjon i møte med internett i enkelte tilfeller er smart. Les 

videre for en misantropisk virkelighetsoppfatning rundt ytrings-

frihet og internett.

Musikk er som en reise. Den 

bør nytes i sin helhet 

I sommer har vi vært vitne til at bloggeren 
Eivind Berge har blitt frifunnet for å ha 
oppfordret til drap på polititjenestemenn. 
Frifinnelsen skyldes blant annet at det nor-
ske lovverket på dette området kan sees på 
som foreldet, i og med at ytringer fremsatt 
på internett ikke faller inn under definisjo-
nen av «det offentlige rom». Norsk retts-
praksis forhold til EDB og informasjons-
teknologiske fremskritt gjort på 1980-tallet 
vil dessverre ikke vies mer oppmerksomhet 
her, da jeg anser dette som en oppgave for 
bedre og mer seriøse skribenter enn meg 
selv. Det er likevel interessant å konstatere 
at man dømmes strengere for kakekasting 
på politikere enn man gjør for å oppfordre 
til drap på offentlige tjenestepersoner.

En annen sak som kan sees i forlengel-
sen av dette er det mangfoldet av meninger 
som florerer rundt på diverse debattfora og 
i kommentarfeltene under nyhetssaker på 
nettet. For min egen del har jeg aldri tatt 
disse videre seriøst, men jeg har fått med 
meg at mange ønsker strengere regler for 
hva som er akseptert innhold og meninger 
som ytres på slike sider. Med rette vil nok 
mange hevde, i og med at det er blitt utfor-

Du er en nål. De neste 20 minuttene skal 
du bevege deg 460 meter gjennom kupert 
terreng, et rytmisk undulerende landskap - 
adskilt av korte platåer - som tar deg fra A 
til B, fra 1 til 2, fra eeny til meeny (til miney 
til mo). 

Reisen din skal lage vibrasjoner. Va-
riasjonene i underlaget sprer seg gjennom 
kroppen din og forplanter seg som elektro-
magnetiske bølger - indusert gjennom en 
spole, fraktet gjennom metervis med kob-
ber – setter en membran i bevegelse og blir 
til bølger i luften; en usynlig men hørbar 
beskrivelse av sporet du har lagt bak deg. 
Du haster ikke avgårde, men beveger deg 
i et bedagelig tempo: 1,6 kilometer i timen, 
en snau halvmeter i sekundet. Det er ikke 
raskt, men det er akkurat nok til å sette luft 
og følelser i sving.

 En side av en LP-plate er like mye en 
reise for deg som den er for stiften som le-
ser den. En reise som krever et bedagelig 
tempo for å gi slipp på alle opplevelsene 
som ligger gjemt i den. Denne reisen var 
lenge den vanlige måten å oppleve musikk 
på. Man la plata på spilleren, senket stiften 
mot vinylen og fikk servert en halv kilo-
meter med lytteopplevelse før man gjen-
tok prosessen for neste side. Så kom CD-
spilleren, med to tilsynelatende uskyldige 
knapper merket |<< og >>|. De to knappene 
endra alt. Plutselig kunne reisen stykkes 
opp og oppleves i bruddstykker, i vilkår-
lig rekkefølge, på repeat. Plutselig var ikke 
reisen lenger fra A til B, men fra 2 til 8 via 
11, og spor 4 liker vi ikke, så det hopper vi 
over. Og da vi ikke trodde at albumet kun-

Edvard Nordjordet

Pio Rasch Halvorsen
kan man fritt legge ut det man måtte ønske 
av meninger på det store internettet, men 
om det er en klok ting å gjøre er et ganske 
så annet spørsmål. Det er riktig nok ingen 
som stopper deg i å legge ut hatske utspill 
mot personer på nettet, men om dette deri-
mot er en god grunn til å gjøre det kan man 
stille spørsmålstegn ved. For å ta ett nært 
eksempel hentet fra blindernstudentens 
kjente verden, er det ingen som hindrer deg 
i å gå ned på Akademika samme dag som 
studielånet omsider er kommet på konto 
for å begi deg inn på en ellevill kjøpefest der 
du bruker opp hvert eneste øre på klistre-
merker og glansbilder. Om dette derimot er 
en lur ting å gjøre er et helt annet spørsmål 
(jeg vil håpe at flertallet av leserne er enige i 
at dette er lite hensiktsmessig bruk av pen-
ger selv om det kan resultere i opptil flere 
bonuskort med verdi 100 kr dersom kjøpet 
gjennomføres i starten av semesteret). I 
likhet med full råderett over egne, sårt til-
trengte stipendkroner, er også ytringsfri-
heten noe som må benyttes med en viss 
selvkritisk sans. I begge tilfeller kan man 
fort ende opp i sterkt uønskede situasjo-
ner, men studenten vil kun ende opp uten 
mat og husrom (dog med et stort lager av 
klistremerker og glansbilder). I den andre 
situasjonen vil de potensielle problemene 
kunne bli noe større. For hva hjelper det 
å kalle på ytringsfriheten som individuell 
rettighet, når hele den muslimske verden 
står på døra og er krenket over at bilder av 
deres profet er bruk som illustrasjon for en 
nettartikkel. Selvfølgelig sier norsk lov at du 
kan gjøre det, men dersom man tenker noe 
lenger enn sitt eget tastatur, vil man fort se 
at dette i seg selv kanskje ikke er begrun-
nelse nok når alvorets time kommer. Kren-
kelser og uthenging for provokasjons skyld 

en kommer, du veit under hvilket vers den 
sløye, synkoperte synth-rytmen legger seg 
behagelig i venstre kanal, og du veit når du 
kan gå på dass uten å gå glipp av noe særlig.

Se for deg at du skal ut på en roadtrip, 
helst med gode venner, aller helst et sted 
du aldri har vært før. Dere veit ikke hva som 
kommer rundt neste sving, dere blir over-
raska av fjordglimtet på høyre side av veien, 
og dere må pisse i buskene langs motorvei-
en. Der har du altså den nye plata. Du må 
høre den sakte for å klare å følge med rundt 
svingene, du må være oppmerksom for å få 
med deg stedet der bassgitaren tar over so-
loen som starta på en Rhodes 20 sekunder 
tidligere, og før du veit ordet av det kommer 
du over en musikalsk åsside og ser utover 
et helt nytt landskap slik at du blir nødt til å 
holde deg i hvert fall til neste låt. 

Ser du forskjellen? Hører du den? Ja, du 

er neppe kompatibelt med god og harmløs 
underholdning.

Faktabasert argumentasjon
En annen ting en kan lure på er hva som 
får enkelte til å tro at deres meninger er så 
interessante at de for en hver pris må deles 
med verden. Kanskje er det bare jeg som 
anser forskere og fagpersoners faktabaserte 
påstander for noe bedre enn hva «Sinna-
mann 67» måtte mene om saken på et eller 
annet diskusjonsforum. Nå kan dette selv-
sagt skyldes min nær sagt perverse trang til 
faktabasert argumentasjon og bevisførsel, 
men når alternativet ser ut til å være en ar-
gumentasjonsrekke som har påstander av 
typen «jeg har rett fordi du er dum» som 
bærende premiss, vil jeg si at selv en artik-
kel basert på dårlig formidlede forsknings-
resultater om hulebjørners parringssyklus 
i Tibet er mer leseverdige enn tvilsomme 
utfall mot offentlige personer under et mi-
nimalt dekke, der ytringsfriheten nærmest 
er benyttet som fikenblad.

De fleste som har hatt befatning med 
elektronisk sambandsutstyr av typen 
«walkie-talkie» vil en eller annen gang 
sannsynligvis ha blitt introdusert for 
begrepet «tenk, trykk, tal» (for våre yn-
gre lesere kan det opplyses om at denne 
«walkie-talkie»- teknologien stammer fra 
en historisk epoke som fant sted kort etter 
juratiden). Kanskje dette korte, men akk 
så vakre, uttrykket fra en svunnen tid kan 
være noe å tenke på neste gang lysten til å 
skrive en flåsete eller hatsk kommentar i et 
tilfeldig valgt kommentarfelt melder seg? 
Husk at det er egentlig ingen som bryr seg 
om hva du mener.

kan oppleve noe nytt uten å høre på et helt 
album, men da får du ikke med deg reisen. 
Reisen gjennom de tilsynelatende kjede-
lige låtene som du noen gjennomlyttinger 
senere synes er de desidert kuleste. Reisen 
som faktisk tar deg fra et utgangspunkt til 
en konklusjon. Reisen langs en vei noen 
har funnet ut at er verdt å utforske. Det er 
reisen jeg vil ha tilbake igjen. Jeg er lei av å 
hoppe rett til det «interessante» uten å opp-
leve veien dit. Jeg er lei av å trykke på >>| 
fem ganger etterhverandre fordi jeg er lei av 
spillelista mi. Jeg tror du også er det, i hvert 
fall en gang i blant. Prøv det nå, da vel: Sett 
på et album og vær nålen. Senk skuldrene 
sakte ned mot sofaryggen og følg konture-
ne av musikken til du må snu plata eller til 
den er ferdig. Ikke vær redd, du trenger ikke 
en platespiller: Bare husk å skru av shuffle 
før du trykker play.

«I likhet med full råderett  
over egne, sårt til trengte  

stipendkroner, er også 
ytringsfri heten noe som 

må benyttes med en 
viss selvkritisk sans» 

Det er lov å tenke seg om

1,6 kilometer i timen

Illustrasjon: Stephen Dagnall 

flickr.com/creativecommons

Foto: Marcin Wichary, flickr.com/creativecommons
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