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Den rasjonelle egoismen
Første utgave av Samfunnsviter’n 2014 vies til egois-
men. Vi har alle vært ute for egoistiske tilfall – og noen 
ganger er det kanskje helt greit. Om egoismen opp-
trer i form av enorm selvsentrering i høystressperioder 
som eksamenstiden, eller om den handler om rasjo-
nelle aktører på den internasjonale arena – det er vel i 
grunn det samme. Det er menneskelig å være egoistisk 
til tider. Problemet oppstår når egoismen tar overhånd 
– når hvordan «jeg» har det er viktigere enn alt annet.  
 I internasjonal teori – eller statsvitenskapelig teori 
– kalles denne egoismen «rasjonell aktør teori». Alle av-
gjørelser tas på bakgrunn av hvor mye man vinner versus 
hvor mye man taper. Dette er ikke noen misantropisk teori 
– ei heller en teori undertegnede tar avstand fra. Faktisk 
later det til at de fleste statsavgjørelser til en viss grad, el-
ler i alle fall i et gitt perspektiv, er rasjonelle. Problemet er 
bare når denne rasjonelle avgjørelsen leder til en negativt 
eller uhensiktsmessig utfall. Når slik rasjonalitet fører til 
at partene i Syriakonflikten forlater forhandlingsbordet, 
eller at verden ikke klarer å finne noen løsning på et fel-
les problem som klimaendringene – da blir det skummelt.  
  Verden står ovenfor enorme utfordringer. Menneske-
heten er godt i gang med å destruere eget habitat, i følge 
FNs klimapanel – og som mennesker (eller rasjonelle ak-
tører) klarer vi ikke å bli enige om dette er sant en gang. 
Relative gevinster er viktigere enn det absolutte mål å 
bevare klimaet. Eller, hvis det skal sies enkelt; vestens 
innbyggere er ikke villige til å redusere sin livskvalitet 
hverken for å utjevne ulikhetene i, eller for å bevare, ver-
den, og utviklingslandene er ikke villige til å ofre – eller 
utsette – sin økte velferd for å redde klimaet. Som indi-
vider – som mennesker – er ikke dette vanskelig å forstå. 
Man vil leve så godt som man kan. Man kan nesten argu-
mentere med at det er rasjonelt. «Min handling vil ikke 
påvirke noe likevel – så hvorfor skal jeg kompromisse når 
ingen andre gjør det?». Problemet er bare; hvis man veier 
nytten – selv den kollektive – opp mot kostnaden av en 
total klimaendring, spørs det om det er rasjonelt likevel.  
 Dette er gode eksempler på hvorfor egoismen – til 
tross for at den til tider kan redde deg fra sinnssykdom 
ved å gjøre deg til et navlebeskuende eksamensbeist – 
ikke alltid fører til det beste utfallet. I en ironisk tvist gir 
internasjonale forhandlinger et skremmebilde til etter-
retning; et godt eksempel på hvorfor vi som mennesker 
er helt og holdent avhengige av at man ikke alltid set-
ter egeninteressen høyest. For om egeninteressen skal 
stå høyest – om vi alle skal ha bil, lys på i hele leiligheten 
og spise til vi ruller – vel, da går ikke samfunnet rundt. 
 Overfører vi dette til sosiale relasjoner er navlebe-
skuelsen direkte destruktiv. Man må gi for å få. Det nor-
mative aspektet satt til side; realiteten er at ingen er 
villige til å gi hvis ikke de får. Prinsippet om at man får 
som man gir, nært knyttet til den gylne regel, kan likevel 
knyttes opp mot rasjonalitet i form av kostnad/nytte-
analyse. Hvis noen koster mer enn de gir deg er det liten 
sjanse for at du orker. Heldigvis vet vi det, på individnivå. 
 I så måte er det fascinerende at fordi vi vet dette på 
individnivå, så overfører vi det til samfunnsnivå. Vi blir 
provoserte når vi opplever «snyltere». Vi blir opprørte når 
stater oppfører seg kun i egen interesse, og uten hensyn 
til normative (eller konstruktive) forhold. Likevel, er det 
grunn til å tro at stater – som tross alt bare er samlinger av 
mennesker – vil oppføre seg annerledes, når vi som perso-
ner ikke gjør det? Neppe. 

Tonje Jelstad Sandanger
Ansvarlig redaktør
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Alexander Eriksen

En lørdag morgen tidlig i desember kunne 
Oslos borgere endelig våkne til et vakkert 
hvitt teppe trukket over både hustak og for-
tau. Det snødde såvidt fremdeles da jeg tok 
bena fatt og ruslet hjemover fra efterfest; 
noe sliten, men i godt humør. Jeg stanset 
ved St. Olavs og tok et bilde av den kose-
lige morgenen før jeg fortsatte nordover 
forbi Vår Frelsers gravlund. Gravlunden har 
aldri sett vakrere ut. Nysnøen lå urørt over 
gravene og tykt på toppen av gravstøttene. 
Selve manifestasjonen av stille og fredelig. 
Du visste det kanskje ikke, men det lille ka-
pellet ved den sydlige porten på østsiden er 
Hellige Olgas menighet og tilhører den Rus-
sisk Ortodokse Kirken. Og det var nettopp 
på deres trapp hun satt; så anonym, men al-
likevel tilstrekkelig synlig. Hun kan ikke ha 
vært eldre enn sent tenårene. Der satt hun 
med uflidd hår, godt brukte tennissko, hel-
årskjørt og ei tynn jakke. Snøen lå uforstyr-
ret rundt henne, så hun hadde nok sittet der 
en stund. Litt snø hadde lagt seg på toppen 
av det sorte håret og over skuldrene. Foran 
henne stod det velkjente engangs-begeret 
fra Deli de Luca og samlet snø. Jeg ble plut-
selig slått av en uggen følelse. Jeg slet litt 
med å plassere den helt. En fornemmelse av 
at noe var galt. Heldigvis kom det ruslende 
to unge menn, kanskje tidlig tredve-årene, 
som snart skulle sette ord på det hele. De 
var pent kledd for en spasertur denne vakre 
lørdagsmorgenen, med bedre fottøy enn 
undertegnede, og begge med lue og skjerf. 

I det de passerte kapellet snur den ene seg 
mot den andre og utbryter: «Tenk! Tenk å 
sitte sånn og tigge på kirketrappen! Spille 
på folks følelser på den måten!». Den an-
dre herren ristet oppgitt på hodet og svarte: 
«Ganske usmakelig». Og der var det. Svaret 
på hvorfor jeg plutselig hadde fått så kjip fø-
lelse. Jeg hadde enkelt og greit vært ute hele 
natten og hatt det ganske så gøy, nå var jeg 
på vei hjem for å spise litt og krype under 
en varm dyne og fortjent sove av meg rusen. 
At snøen endelig hadde lagt seg over byen 
gjorde det hele enda bedre. Og midt i all ko-
sen hadde denne anonyme unge jenta sne-
ket seg inn, blitt konkret, og gjort det hele 
bittelitt mindre magisk. Fysj. 

Masekråker
Dersom jeg hadde møtt på henne rundt 
Karl Johans gate på kveldstid ville det hele 
vært mer passende. Det er der hun hører 
hjemme. Det er der jeg forventer å se hen-
ne. Masende rundt i et virvar av feststemte 
mennesker. Der passer det best. Der er hun 
en av mange masekråker som forsøker å 
bomme til seg en røyk eller selge meg noe 

skrap. Der kan jeg fint velge å overse henne 
om jeg ønsker, eller dersom jeg føler meg 
spesielt generøs, tilby en sigarett fra in-
nerlommen. Fattigdom er mer håndterlig 
i store grupper. Tusenvis av flyktninger er 
kanskje forferdelig, men de tilhører «Urix», 
ikke «Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu». Jeg kan velge om jeg vil oppholde meg i 
travleste sentrum, eller på mer kafé-urbane 
St. Hanshaugen. 

På TVen
TV-Nyhetene må ta sin del av skylda. De 
brukte store deler av julen på reportasjer 
om folk som bodde utendørs, eller løp for 
livet. Det er ikke noe hyggelig å sitte der i 
ullsokker og drikke gløgg når nyhetsbildet 
består av folk uten ullsokker og gløgg. Det 
ødelegger kosen. Dersom jeg vil vite hva 
småbarn i Homs har spist i romjulen, så 
ville jeg vel sett på syrisk tv. Familieribbe 
smaker ikke like godt når Sigurd Falkenberg 
Mikkelsen maser om folk som eter planter. 
Heldigvis kan jeg skru av fjernsynet når det 
er middagstid, og skru det på igjen når Gre-
vinnen skal skjenke Hovmesteren. 

Taktiske valg i tiggerbransjen
Ikke blir det bedre av at denne unge jenta 
åpenbart hadde tatt et taktisk valg for å rette 
opp i mangelen på penger. Hun kunne ha 
gjort som forventet og holdt seg til Sentral-
banestasjonen, men neida, hun måtte sette 
seg nettopp på kirketrappen, midt inne i 
Gravlunden, der folk går for å føle ting. Og 
akkurat når vi har åpnet oss for inntrykk, så 

trengte hun seg inn med ulykken sin. Den 
slags entreprenørvirksomhet hører hjemme 
på TV2. Det har selvsagt slått meg i etterkant 
at jentungen kan trukket til nettopp denne 
trappen fordi den Russisk-Ortodokse me-
nigheten kanskje hører hjemme i landet 

hun kommer fra eller noe slikt. Kanskje det 
var derfor kapelldøren var åpen. Men da 
kunne hun vel kjent norsk kultur nok til å ta 
hensyn og flyttet seg innendørs. Der inne i 
kirkerommet hadde jeg ikke blitt overrasket 
om det fantes fattigfolk, gjerne med en sup-
petallerken eller en rykende kopp kaffe. Det 
ville vært mer som på film. 
 Det romfolket ikke ser ut til å ha oppfat-
tet, er nemlig at nordmenn forventer en viss 
etikette. Piken med svovelstikkene hører 
hjemme i en eventyrbok jeg kan åpne og 
lukke som jeg vil, ikke plutselig rett foran 
meg på morgenkvisten. Kom ikke her med 
fattigdommen din og søl den utover nysnø-
en min. Usmakelig.

Piken på 
kirketrappen

I dagens hypermoderne samfunn kan vi velge selv hvilke 
inntrykk vi ønsker til enhver tid. Takket være nettaviser og 
hundrevis av tv-kanaler kan vi velge når det er tid for sport 

og når vi vil lese sladder. Det finnes rett tid og sted til alt. 
Selv fattigdom. 

«Og midt i all kosen hadde 
denne anonyme unge jenta 

sneket seg inn, blitt konkret, 
og gjort det hele bittelitt  

mindre magisk. Fysj»

«Der kan jeg fint velge å 
overse henne om jeg ønsker, 

eller dersom jeg føler meg 
spesielt generøs, tilby en 
sigarett fra innerlommen»

Usmakelig: Uroelementer  
i vinteridyllen reiser busten hos noen.  

Foto: Geir Halvorsen/Flickr Creative Commons
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Sunniva Marie Hustoft

Med bakgrunn frå det tjukkaste bibelbeltet 
i Grimstad var det ikkje sjølvsagt at Esben 
Esther Pirelli Benestad skulle vera den som 
kom ut som udefinert trans på riksdekkan-
de TV i 1992. Då hadde hen alt vore open for 
nære venner og familie, men valt å ikkje ta 
steget fullt ut endå. Likevel hadde Benestad 
kjent på det å vera «annleis» heilt sidan 3-4-
års alder.
 «Eg blei flink til å vera åleine heime», 
kommenterer Benestad i ettertid. Med 
mor og søster var det lett å få tak i kjolar og 
hælar, noko litle Benestad fant veldig spa-
nande. Ved å unnslippa barnepass fekk hen 
moglegheita til å sjølv prøva seg på typiske 
«jenteting» utan vaksen innblanding. Like-
vel var det ein flauheit ved det heile som 
haldt ved. Det som Benestad i dag kallar 
transbegava, å ha ein kjønnsidentitet som 
ikkje samsvarer med samfunnets norm om 

å berre ha to kjønn, var for den unge både 
skremmande og ukjent.

Pissredd
Det å bli tatt på fersken i kvinneklede av 
hens tidlegare partner gjorde at Benestad 
måtte konfrontera seg sjølv. Etter kvart fekk 
venner og kjente vita om Benestads ulike 
sider, slik at saka ikkje var så stor for heim-
bygda sjølv om det kanskje forbausa mange 
andre i Norge den gongen på 90-talet. Då 
tok hen steget fullt ut av «skapet» på riks-
dekkande TV.

 «Var du ikkje redd for å koma ut?»
 «Jo, eg var pissredd! Men etter kvart inn-
såg eg at om nokon meiner det er noko gale 
med meg så er det noko gale med dei.» Be-
nestad poengterer òg at hen tenkte at om no-
kon skulle stå fram, «så måtte det vera meg!»
 For mange som står fram med noko dei 
har holdt skjult for nære i lang tid er det 
stor uro for korleis dei rundt skal takle den 
nye informasjonen. Benestad, derimot, var 

ikkje så uroleg for akkurat dét.
 «Å leve i skjul er meir skadeleg,» po-
engterer hen. Tema rundt eigen identitet 
kjem ofte fram før eller sidan, og dess len-
gre ein unngår sanninga vil òg reaksjonane 
bli sterkare frå dei rundt. Benestad var difor 
ikkje så bekymra for reaksjonen til familie 
og venner. I ettertid har hen og erfart med 
eigne barnebarn at dei unge kan takla ulike 
kjønn kanskje vel så bra som vaksne. For, 
som hen poengterer, «For barn er verda ny. 
Difor kan ein ikkje skyve dei framfor seg.» 

Nye moglegheiter
Benestad er utdanna lege, og har i mange år 
vore fastlegen til fleire av Grimstads innbyg-
gjarar. Pasientanes møte med den «nye» Be-
nestad gav legen fleire nye opplevingar.
 «Pasientane byrja gjerne å snakka om 
andre ting. For eksempel blei kvinner meir 
opptatt av ‘kvinneting’ etter at eg kom ut,» 
seier hen. Likevel trur hen at somme pasi-
entar kanskje falt vekk, enn om hen sjølv 
ikkje har merka stort til det. Det kan vera 
kontroversielt for pasienten å gå til ein lege 
som er trans når pasienten tenker at det er 
noko gale med legen. 
 «Fordi ein kan jo ikkje gå til ein doktor 
som er sjuk sjølv,» spissformulerer Bene-
stad, «Men dei går glipp av ein god lege.» 

«For barn er verda ny.  
Difor kan ein ikkje skyve  

dei foran seg»

«Det er livsviktig å få ut  
viktig talent. Ein kan bli  

dårlig av å ikkje gjera det»

Å bestemma  
over eige kjønn

«Å leva i skjul er meir skadeleg», tenkte Esben Esther 
Pirelli Benestad då hen (kjønnsnøytralt pronomen, journ.

anm.) først kikka så vidt ut frå skapet. Trans-skapet.  
Og så var tida inne for å ikkje vera redd lengre.
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 Benestad har blitt til eit landsomfattan-
de førebilete for transpersonar, og mange 
har difor oppsøkt hen for hjelp i nettopp 
transrelaterte saker. Arbeidet med trans-
personar og personar med andre kjønns-
uttrykk bidrog òg til at hen fekk stillinga 
som professor i sexologi ved Universitetet i 
Agder ilag med kona Elsa Almås. Dessutan 
driv hen privatpraksis som sexolog og lege. 
Arbeidsutsiktene har med andre ord ikkje 
vore skada av Benestads val om å vera open 
trans i dag, kanskje tvert om.
 Generelt sett tenkjer Benestad at hen har 
hatt lite problem med å koma ut som trans-
person, sjølv i yrkeslivet. Men det er likevel 
noko hen vil poengtere: «Er det ein ting eg 
klager på, så er det at det tok for lang tid.»

Ei endring av språket
Noko av det eg merker godt i samtalen 
med Benestad er kor viktig språket er for 
hen. I tillegg til å bruka det kjønnsnøytrale 
pronomenet «hen» kjem ord som «trans-
begava» og «ze» fram. Benestad tenker at 
det å vera transperson er eit talent, difor 
er ein transbegava, og hen ønsker kjønns-
nøytrale og kjønnslause pronomen inn i 

det norske språket.
 «Men kvifor vil du endra det norske 
språket i så stor grad? Er det berre for at 
det skal passa deg?»
 «Det finst dramatiske og subtile for-
mer for diskriminering,» seier Benestad, 
og fortel om korleis det berre finst prono-
men for personar med mannleg eller kvin-
neleg kjønnsidentitet. Derimot finst det 
òg transpersonar, intersex og andre som 
«ikkje finst i dei språklege speglane.» Des-
se andre blir, etter Benestads meining, di-
for indirekte diskriminert beint fram fordi 
det ikkje finst ord til å skildre dei.
 Benestad har i fleire omgonger vore i 
kontakt med Språkrådet, hovudsakleg for 
å argumentera for dei to pronomena «hen» 
og «ze». For hen er det ei kjensle av an-
svar slik at alle skal få føla seg inkluderte i 
samfunnet. Fordi kva gjer du om du er «for 
mykje kvinne og for mykje mann i vanleg 
forstand», slik Benestad skildrar seg sjølv? 
Då kjenner hen at det trengs ei endring av 
språket slik at kabalen skal gå opp.

Egoisme
«Er det ikkje egoistisk å ville endra det nor-

1 – Udefinert trans: Esben Esther Pirelli Benestad var fyrste transperson til å gå offentleg ut om sin kjønnsidentitet her til lands.
2 – Klar tale: Benestad er engasjert i debatten om kjønn, og er professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Hen og kona Elsa Almås var dei fyrste til å ha eit slikt professorat i Norge.  

3 – Privat praksis: I Oslo har Benestad eigen praksis som sexolog og lege. Alle foto: Lara Kristiansen.

FAKTA

ske språket?» «Egoismen er å forventa at 
alle skal vera like,» seier Benestad, og sett 
det litt på spissen. «Det er livsviktig å få ut 
viktig talent. Ein kan bli dårlig av å ikkje 
gjera det.»
 Benestad tenker at å koma ut som trans-
person eller ein annan kjønnsminoritet di-
for ikkje er egoisme, sjølv om det kanskje 
kan vera vanskelig for dei som står ein nær. 
Derimot finst det mange eksempel på at å 
ha eit mangfald av kjønn kan vera veldig po-
sitivt, slik som i Benestads tilfelle. Kanskje 
var det eit sjokk for omverda i første om-
gong, og det var heller ikkje lett for Benestad 
sjølv i byrjinga, men det å koma ut har gitt 
både hen og Norge mykje ny kunnskap om 
ulike kjønnsminoritetar. 
 Om det er egoisme i å vera open trans-
person eller ei blir vel opp til kvar enkelt å 
tolka. Sjølv kan eg ikkje gjera anna enn å 
konkludera med det Benestad gjer: «Konse-
kvensane er mykje større ved å lukka verda 
enn å opna ho.» Det får bli siste ordet i de-
batten for denne gong.
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Maria Jones

Svensken Carl Linnaeus anses som en av 
grunnleggerne av moderne biologi. I tillegg 
til å  utvinne Quinine som den første effek-
tive behandlingen mot Malaria i midten av 
1700-tallet, var handen første mannen som 
fikk et banantre til å blomstre i Holland.  
Dette satte i gang tankeprosesser hos Linna-
eus. Den forbudte frukten Eva spiste i Edens 
hage måtte nødvendigvis ha vært en banan, 
ikke et eple! For det første vokser banan-
treet i perfekt høyde for et kvinnemenneske 
som måtte ønske å rekke opp hånden, og 
plukke en frukt. For det andre hevdet han at 
det skjuler deg seg en liten korsfestet skik-
kelse inni banantreet, som kommer seg til 
syne hvis du skulle komme til å kutte det på 
langs. For det tredje, og Linnaeus’ kanskje 
mest slående argument; hvis du er i den si-
tuasjon at du må kle på deg i all hast, er bla-
dene fra bananplanten større og mer egnet 
som klesplagg enn bladene fra epletrær. 
 Linnaeus levde på 1700-tallet, over hun-
dre år før bananen skulle gå fra å være en 
lokal råvare til en global handelsvare. På be-
gynnelsen av 1900-tallet la endringer i pro-
duksjonsforholdene til rette for bananens 
ekspansjon, og det tok tjue år fra  bananer 
gjorde sitt inntog på handelsmarkedet til 
den tok over eplets posisjon som den mest 
solgte frukten i USA.  
 I tillegg til å være billige, søte, sunne, og 
enkle å spise, er bananer en handelsvare 
som er enkel å frakte.  Den moderne frukt-
industrien ble til på grunn  av bananer, og 
fruktens popularitet har bidratt til et system 
som legger et stort press på alle leddene i 
produksjonen. Dette får implikasjoner på 
flere samfunnsområder.

Kapitalismens implikasjoner
En rekke sosiale og teknologiske prosesser 
ligger bak prosessen med å få bananene ut 
av jungelen og videre ut i verden. Først må 

regnskogene vike for bananplantasjer. Vi-
dere bygges det byer og infrastruktur rundt 
bananproduksjonen. For å tåle transporten, 
blir bananene plukket når de er umodne 
og fraktet på skip med spesialkonstruerte 
kjølesystemer for å kontrollere fruktens 
modningsprosess. På veien til vesten blir 
bananene sprayet med kjemikalier for å for-
sinke modningsprosessen, for å sørge for at 
vi som forbrukere får bananer som tilfreds-
stiller våre krav til både smak og utseende. 
 Hovedtyngden av bananene som blir 
fraktet til vesten er produsert i Sentral- og 
Sør-Amerika, hvorav Equador er den stør-
ste produsenten. Store selskaper, med Dole 
og Chiquita i front, eier og kontrollerer hele 
distribusjonskjeden. Bananselskapene har 
ofte blitt tatt godt i mot i landene de griper 
inn i. De bygger infrastruktur og skaper ar-
beidsplasser. Myndighetene i de gjeldende 
landene er fornøyde. Så hva er historiens 
bakteppe? Forfatter og skribent Dan Koep-
pel har viet en hel bok til bananen. I sin bok 
Banana, the Fate of the Fruit That Changed 
The World argumenterer han for bananens 
paradoksalitet. Med dette mener han at ba-
naner har gått fra å være en frukt som met-
ter sult, redder liv og bygger lokalsamfunn, 
til å bli en kapitalistisk industri, med ett mål 
for øyet; penger. På veien mot målet må 
både natur og menneskerettigheter vike. 
 

Bananas!*
Bananer er sårbare for sykdommer. Fordi 
bananene vi spiser i dag er eksakte kloninger 
av hverandre, har alle samme DNA. Hvis en 
plante blir rammet av en bakterie, blir alle 
det. Dette skjedde på 1950-tallet, da bana-
nen Gros Michel ble utryddet av den såkalte 
Panama-Disease. Gros Michel ble erstattet 
av Cavendish som er den bananen vi spiser 
i dag; en banansort som er like utrydnings-
truet som sin forgjenger.
 Fruktgigantene har lært av historien, og 
forebygger en potensiell spredning av bak-
terier ved å bruke kjemikalier i bananplan-
tasjene. Dokumentaren Bananas!* fra 2009 
følger et søksmål mot Dole på vegne av 12 
plantasjearbeidere fra Nicaragua som ble 

utsatt for kjemikalien Nemagon på banan-
plantasjer på 60- og 70-tallet. Nemagon er 
linket til kreft, lungeproblemer, fødselsska-
der, ødelagte luftveier og sterilitet. Så tidlig 
som i 1961 ble det anbefalt internt i selskapet 
at arbeiderne skulle bli vernet fra kjemikali-
ene. Både Dole og Chiquita brukte disse kje-
mikaliene i sine plantasjer. 
 Filmskaperen Fredrik Gertten illustrerer 
et viktig poeng i dokumentaren I individets 
møte med systemet, er førstnevnte preget av 
avmakt og sistnevnte av makt. På tross av om-
fattende bevis om sterilitet og andre kroniske 
sykdommer, vant kun seks av de 12 arbeider-
ne i sine søksmål mot Dole. Mer bemerkel-
sesverdig er hendelsene som fant sted etter 
rettsaken. Både ofrenes advokat Juan J. Do-
minguez, og filmskaper Fredrik Gertten ble 
anklaget for svindel. Anonyme vitner stod 
fram for Dole og hevdet at mange av ofrene 
aldri hadde jobbet i plantasjene i Nicaragua.  
Dole saksøkte videre Fredrik Gertten i 2009, 
etter lanseringen av dokumentaren. En 
pressemelding fra Dole som omtalte filmen 
som et prosjekt med svindel som premiss gikk 
rundt til sentrale filmfestivaler, hvilket endte 
med at Los Angeles film festival droppet sin 
planlagte visning av dokumentaren. 
 Det er flere faktorer som jobber mot 
plantasjearbeiderne i kampen om rettfer-
dige arbeidsvilkår.  Arbeiderne kan sjelden 
engelsk, og har ikke papirer som sikrer deres 
rettigheter. Dette blir et tynt grunnlag for å få 
sin sak i gjennom, i møte med selskaper som 
innehar massive ressurser og driver stor lob-
byvirksomhet. Selskapene har myndighe-
tene på sin side.
 Dole har sluttet å bruke Nemagon på 
sine bananplantasjer. Kjemikalien har blitt 
erstattet av andre kjemikalier med samme 
funksjon; å gjøre bananene motstandsdyk-
tige mot bakterier, og å sinke modningspro-
sessen. Kjemikaliene sprayes fortsatt over 
bananplantasjene.
 Plantasjearbeiderne plukker fortsatt ba-
naner for hånd, og utfører et tungt fysisk ar-
beid for minstelønninger, dårlige boforhold 
og mangelfulle arbeidskontrakter for å sikre 
deres rettigheter.   

Hvor ligger ansvaret?
Samtidig som urettferdighet finner sted 
rundt om i verden, fortsetter vi våre liv som 
normalt. Det du leser her, er sannsynligvis 
glemt i morgen. Det er behagelig å tenke at 
tiltakene må komme ovenfra. Samtidig vet 
vi at makt ikke trenger å være ensbetydende 
med økonomiske ressurser. 

 Tomatindustrien har mange fellestrekk 
med bananindustrien. I 1993 gikk 4000 to-
matarbeidere fra Florida sammen og stiftet 
Coalition of Immokalee Workers. Deres ho-
vedmål var:
- Rettferdig lønn 
- Bedre og billigere boliger 
- Håndhevelse av arbeiderrettigheter 
- Arbeidernes rett til å organisere seg 
- Slutt på ufrivillig arbeid
 Gjennom kampanjen 1 penny more per 
pound ber koalisjonen om én penny mer 
per halve kilo tomater. Coalition of Immo-
kalee Workers har jobbet mot de største fast 
food-kjedene siden 2001. Taco Bell, McDo-
nalds, Burgerking, Subway og Wholefoods 
er blant kjedene koalisjonen har jobbet mot. 
Flere har godtatt avtalen, likevel er flere av 
avtalene ikke fullt implementert per dags 
dato.  Hva betyr dette? At det bare er å gi opp, 
eller at vi må fortsette å prøve? 
 En sentral psykologisk mekanisme hos 
mennesket er å rettferdiggjøre egne hand-
linger, for å sikre vår egen selvfølelse. Det er 
mer behagelig å ikke forholde seg til det vi 
ikke ser. Og vi ser ut til å være fornøyde. I føl-
ge Hanne Linnert, informasjonssjef i Bama, 
er bananer den mest spiste frukten i Norge. 
Hver av oss spiser i snitt 17 kilo bananer i året.  

 Det er et politisk system som går pa-
rallelt med matkjeden. Hvordan vi forhol-
der oss til mat, og hvilke beslutninger vi 
tar som forbrukere, er også politiske valg.  
Den kjente ernæringsfysiologen og matpro-
fessoren Marion Nestle utgav boken «Eat, 
Drink, Vote» i 2013, hvor hun tar opp nett-
opp disse temaene. Produsentene er avhen-
gig av etterspørsel, og etterspørselen er styrt 
av konsumentene. Hvis et tilstrekkelig antall 
konsumenter krever rettferdige vilkår i mat-
industrien, vil produsentene bli tvunget til 
å handle. At Fairtrade-varer finnes, hva sier 
det egentlig om varene som ikke er Fairtrade? 
Samtidig er vi i en posisjon hvor vi ikke en-
gang trenger å se bort, fordi produksjons-
forholdene er skjult for oss. Det er enkelt og 
behagelig å ikke forholde seg til at maten vi 
spiser kan være plukket av slaver. Men er 
vårt velbehag det viktigste?

Den skjulte matindustrien
Bananen du spiser kan være 
plukket av en slave. Hva skal 

du gjøre med det? 

«Den forbudte frukten  
Eva spiste i Edens hage måtte 

nødvendigvis ha vært en  
banan, ikke et eple!»

Illustrasjon: Maria Hilde

«I individets møte med  
systemet,er førstnevnte  

preget av avmakt  
og sistnevnte av makt»
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Selvsentrerte 
kommuner

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner  
har denne våren startet arbeidet med en ny kommunereform. 

Går det som FrP ønsker kan så mange som tre av  
firekommuner bli historie.

Thomas Øverland

I distriktene argumenteres det mot sam-
menslåing med at innbyggerne er mer for-
nøyd med tjenestene i bygdene enn i byene; 
de mener også at det er i distrikts-Norge 
verdiskapningen foregår. Byene på sin side 
argumenterer med at de trenger mer plass; 
at kommunesammenslåing gir stordrifts-
fordeler og at det ikke kan sitte en ordfører 
på hvert eneste nes i landet. Hva er egentlig 
de gode og dårlige argumentene i debatten 
om kommunesammenslåing?

Skatteutjamningsfondet
Oslo lever på å klippe håret til hverandre, 
hevdes det. Eller å flytte penger og papirer. 
Den virkelige verdiskapningen skjer jo selv-
sagt på Vestlandet –  helst i bygda i enden av 
en fjord. Her er det fiskerier, olje og skips-
verft. Problemet er at Norge finansieres via 
skattekroner og her ligger Oslo på topp. 
Svært mange distriktskommuner derimot 
får tilført midler fordi de ikke kan dekke ut-
giftene gjennom egne skatteinntekter.
 La oss bruke Norges minst og største 
kommuner i folketall som eksempel. I følge 
Jan Arild Snoen i Minerva betaler innbyg-
gerne i Oslo 24 milliarder kroner mer til sta-
ten i skatter og utgifter enn det innbyggerne 
får tilbake via offentlige tjenester, trygd, vei-
er og kulturtilbud og andre tilskudd. Dette 
utgjør et tap for Oslo på omtrent 44.000 kro-
ner per innbygger. Utsira med sine 200 inn-
byggere mottar 22 millioner i ekstra tilskudd 
utover egne skatteinntekter på 5 millioner 

kroner. Dette gjør at Utsira får tilført rundt 
110.000 kroner per innbygger. Selv om dette 
viser et ekstremt bilde på forskjellen mel-
lom by og distrikt, er det typisk for resten 
av Norge også. Byene får mindre tilbake 
fra staten enn de har i skatteinntekter og 
motsatt for bygdene (med noen hederlige 
unntak; kraftkommunene). Ville det blitt 
en mindre forskjell mellom tapet i Oslo og 
gevinsten i Utsira med en ny kommune-
struktur?

Stordriftsfordeler
Solbergregjeringen sammen med Venstre 
og KrF argumenterer med at større kom-
muner vil kunne overta flere statlige opp-
gaver og tilby større kunnskapsmiljøer. 
Dette vil gjøre at flere vil kunne flytte hjem 
og skaffe seg en relevant jobb etter endt ut-
danning. De kommunale etatene vil kunne 
drives mer effektivt og tjenestene vil bli 
bedre for innbyggerne. Det er grunn til å 
tro at en kommunereform vil bidra til noe 
av dette og ikke minst vil det være lettere å 
gi kommunene nye oppgaver. Samtidig vil 
mange av småbygdene bli slått sammen 
med småbyer, og det er disse byene som i 
de aller fleste tilfeller vil motta de nye res-
sursene. Den nyutdannede ingeniøren 
flytter ikke til hjembygda, men nabobygda. 
Ute i distrikts-Norge kan dette være store 
avstander, og dermed vil en kommunere-
form bidra til sentralisering rundt regions-
sentrene på bekostning av utkantbygdene. 
Er pengene likevel en god grunn for å slå 
sammen kommuner?

 Det enkle svaret er nei. Storbrannene 
i Lærdal, Flatanger og Frøya viste at også 
på mindre steder ute i distriktet og inne i 
fjord-Norge trenger vi robuste strukturer for 
å ivareta innbyggernes tjenester og sikker-
het. Det er dermed ikke gitt at vi kan spare 
penger på større kommuner, når det like-
vel er bred konsensus om at disse bygdene 
også har en rett til trygge omgivelser og 
gode tjenester. Den eventuelle økonomiske 
gevinsten vil være kutt i antall politikere og 
kommunalt ansatte, men større kommu-
ner vil også trenge flere til å administrere 
dem. Dermed er ikke verdiskapning eller 
stordriftsfordeler gode argumenter for sam-
menslåing, hvis det likevel skal beholdes 
som det er. Så hvorfor trenger vi egentlig en 
ny kommunereform?

Demokratiskunderskudd
Et problem med dagens kommunestruktur 
er at mange byer har fortsatt å vokse inn i 
andre kommuner og utfordringene byen 
står ovenfor må løses i felleskap med flere 
andre kommuner. I flere tilfeller har dette 
ført til interkommunale selskaper for å 
samordne avfallshåndtering, drikkevann, 
legevakt og brannvesen, der beslutningene 
vedtas på vegne av de ulike kommunesty-
rene, i et nivå velgerne ikke har tilgang til. 
De interkommunale selskapene passer dår-
lig med prinsippet om at folket skal kunne 
påvirke beslutninger der de bor.
 Et annet problem er små kommuner der 
sjansene for inhabilitet øker. Tilbake til ek-
sempelet vårt er det fremdeles bare 200 inn-

byggere på Utsira. Evnen politikere har til å 
utføre effektiv politikk når den i stor grad 
påvirker venner og familie er svært liten. 
Dersom kommunestyret eller ordfører må 
erklære seg inhabilt i mange saker, og der-
med be andre tre inn for å ta beslutninger 
påvirker det effektiviteten, og i de tilfeller 
de vedtar beslutninger uten å erklære seg 
inhabile, kan man spørre seg om de burde 
ha gjort det. På Utsira blir det derfor for kort 
mellom bukken og havresekken, spesielt 
med tanke på at hoveddelen av øykommu-
nens budsjett er statlige midler. Samtidig 
bør også Utsira forvente at hverken barne-
hage, skole eller sykehjem legges ned om 
den slås sammen med nabokommunene, 
og i stor grad er det dette som koster pen-
ger. Det blir altså lite penger å spare ved at 
Norges minste kommune blir historie, men 
vi kan skape mer legitimitet ved å gjøre det.

Mangel på effektiv planlegging
Hovedargumentet for kommunesammen-
slåing burde være å sørge for en effektiv 
arealpolitikk. Det er denne som bestem-
mer hvordan kommunene skal utvikle seg; 
hvor det i fremtiden skal bygges boliger og 
industri. Flere av de store tettstedene har 
vokst ut av egen kommune og utviklingen 
bestemmes av flere forskjellige kommuner 
med ulike interesser rundt byutviklingen. 
Rundt Oslo planlegger nabokommunene 
etter sine behov, mens det er Oslos behov 
de dekker. Fornebu er skrekkeksempelet i 
norsk byutvikling. Her var Bærum redd for 
å bygge for tett og for høyt og dermed ut-

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil endre kommunestrukturen i Norge.  
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen /Flickr
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En prestasjonskultur  
preget av det ytre

Dagens samfunn stiller høye krav og forventninger. Noen av 
disse forventningene går direkte på det ytre ved oss mennes-

ker, altså utseende. Det ytre presset retter seg mot å være tynn, 
fysisk aktiv og veltrent. Samtidig eksisterer forventninger til 

yrkeslivet og det sosiale liv. Alle vil lykkes, bli respektert og ha 
mulighet til selvrealisering. Lever vi i en verden hvor fordeler, 

respekt og menneskers verdighet påvirkes av utseende? 

Elin Langballe

Mennesker definerer ofte suksess ved å 
sammenligne seg med andre. Når man 
oppnår noe i livet får man en mestrings-
følelse som igjen kan føre til et lykkelig liv. 
Selvtillit er viktig i denne sammenhengen, 
fordi selvtillit gir oss troen på oss selv, og 
fører kanskje til mer suksess både i yrkes-
livet og på det sosiale plan. Til tross for at 
selvtillit er viktig, er det ikke alle som stiller 
like sterkt her, av ulike årsaker. En av dem 
er overvekt. Kropp og utseende betyr mye 
i dag, og kan sies å beskrive store deler av 
vår identitet. Det kan derfor diskuteres om 
utsende gir konkurransefordeler for enkel-
te. Hvor mye har egentlig det ytre å si for å 
oppnå suksess?
 I en svensk rapport publisert i 2012 fra 
Institutt for arbeidsmarked og utdannings-
politisk vurdering (IFAU), viser det seg at 
overvektige har 80 prosent mindre sjanse 
for å bli tilbudt en jobb sammenlignet med 
«normalvektige». I Norge er det gjort lite 
forskning på dette feltet, men i og med at 
Norge og Sverige er såpass like land, kan vi 
anta at forskjellen ikke er vesentlig. I følge 
en artikkel i Aftenposten utrykker flere tid-
ligere overvektige hyppigheten av diskri-
minering mot dem da de var overvektige. 
De hevder at de oftere ble diskriminert på 
grunn av vekten sin, både i jobb -og sosial-
sammenheng. Det kan være alt fra ikke å bli 
ansatt i en jobb til å bli avvist ute på byen. 
 I artikkelen forteller de videre hvordan 
de møtes med helt nye holdninger når de 
ble slankere. Sammen med det å være 
«tynn», kommer respekt og muligheter. Det 
ytre betyr altså mye for å lykkes. Er det slik 
vi vil ha det? At det faktisk ikke er mulig å 
være den man vil for å lykkes i livet? Selv 
om det finnes tall på at overvektige dis-
krimineres er det også andre faktorer som 
spiller inn. En viktig faktor som tidligere 
er nevnt, er selvtillit. Dårlig selvtillit, uan-
sett grunn, vil føre til vanskeligheter med å 
framstå på en viss måte, for eksempel over-
for en arbeidsgiver. Dette gjelder også so-
sialt. Dårlig selvtillit er ikke positivt når det 
gjelder å finne seg en partner eller utvide 
sitt sosiale nettverk.

Fettisme, den nye rasismen?
I Norge har det ikke vært like mye forskning 
på fedme som andre steder i Europa og i 
USA. Her snakker flere forskere om fettisme 
som den nye rasismen, altså at overvektige 
møtes med fordommer og utestengelse. Ra-
sisme er et sterkt ord å bruke, og sammen-
ligner man med tidligere historiske hendel-
ser, er det vanskelig å se på diskriminering 
av overvektige som rasisme. Til tross for 
diskrimineringen som vi vet finnes, vil nok 
rasisme ikke være det rette ordet å bruke i 
denne sammenhengen. 
 Diskriminering av overvektige gagner 
ingen. Det er for eksempel nedverdigende 
å måtte bestille to seter på flyet fordi ett blir 
for lite. Negative holdninger mot overvek-
tige finnes. Eksempelvis når overvektige 
spiser usunn mat i offentligheten, for ek-
sempel en burger fra McDonald’s, eller en 
sjokoladeplate, kobles dette gjerne til nega-
tive assosiasjoner som lathet og viljeløshet. 
Samtidig er det ikke bare personer som er 
normalvektige som har negative holdninger 
knyttet til fedme. I samme artikkel fra Aften-
posten hevder flere av dem som har slanket 
seg, at også de kan ta seg selv i å se ned på 
andre overvektige. Fordi de selv vet at de 
mistet kontrollen da de var overvektige, 
både med tanke på matinntaket og mangel 
på fysisk aktivitet, tenker de derfor at over-
vektige ikke har kontroll på livet sitt. 

Sammenhengen mellom fedme, diskrimi-
nering og kosthold
I Vesten har mange mer enn god nok øko-
nomi til å kjøpe den maten de måtte ønske 
seg, som igjen kan være en av grunnene til 
overvekt. Mange spiser mer enn kroppen 
har behov for og da vil naturligvis vekten 
også gå oppover. Imidlertid skal man heller 
ikke glemme de store forskjellene som fin-
nes mellom rike og fattige, da mange fattige 
heller kjøper usunn mat på grunn av billi-
gere pris sammenlignet med sunne matva-
rer. For eksempel kan vi se på McDonald’s- 
industrien hvor man kan få en burgere for 
bare ti norske kroner.  
 Uansett fattig eller rik burde vi kanskje 
begynne å studere hvordan japanerne le-

«Lever vi i en verden  
hvor fordeler, respekt  

og menneskers verdighet 
påvirkes av utseende?»

ver, da de ligger helt på toppen i forventet 
levealder i verden. I vesten kunne vi trygt 
tatt til oss det japanske ordtaket «hara 
hachi bu», som betyr «spis deg 80 prosent 
mett». Dette er en fornuftig leveregel blant 
japanerne (Okinawa’ene). Hadde alle hatt 
en slik tankegang ville sannsynligvis fedme 
vært betydelig redusert. Selvfølgelig spiller 
også andre faktorer inn, som blant annet et 
variert og sunt kosthold, fysisk aktivitet, ge-
ner og sykdom. 
 Fedme er et globalt problem og fører 
til store utfordringer for den enkelte og for 
helsevesenet. Hos mange overvektige får 
fedmen fatale konsekvenser, både i form av 
stigmatisering gjennom hele livet og tidlig 
død. Mobbing i tidlig alder på grunn av fed-
me, er noe alle burde vært foruten. Mange 
foreldre har et stort ansvar når det gjelder 
vekten til barn, men det har kanskje også 
samfunnet? Stilles det for høye krav til den 
enkelte? Overvekt er et problem økonomisk 
sett, men det er også en evig belastning for 
den det gjelder, både psykisk og fysisk. Nor-
ges helsevesen og staten kunne også spart 
betydelig med penger på en mer normal-
vektig befolkning. Ved å være normalvektig 
vil det også kunne bidra til større motivasjon 
og utholdenhet, respekt og selvtillit, energi 
og livsglede. Det vil komme hele samfunnet 
til gode. Men viktigst av alt, det vil komme 
individet til gode. 
 Et steg i riktig retning er at det fødes 
færre tunge barn i Norge nå enn tidligere. 
Helse-Norge og sykehusene har de siste 
årene satt i gang mange tiltak for et sun-
nere kosthold hos gravide og økt bevegelse 
under svangerskapet. Hvis man kan unngå 
at spedbarn fødes tunge, og dermed få en 
bedre start på livet, vil det kanskje gi posi-
tive resultater senere. I tillegg er det også 
et mye større fokus generelt på trening og 
kosthold enn det var tidligere. 

Kampen mot fedme og diskriminering
Alle vil passe inn, bli verdsatt, respektert og 
ha muligheter, makt og prestisje, selvtillit 
og suksess. Mange av disse faktorene hen-
ger sammen med kropp og utseende, altså 
identitet. Når fedmen blir for mye og kon-
trollen er borte, er det mange som tar av-
gjørelsen om en slankeoperasjon. Om det 
vil føre til flere muligheter og mer respekt 
er ikke sikkert, og det kan sies at dette er 
den enkle løsningen, da man slipper å trene 
for å bli slankere eller legge om kostholdet. 
Hos andre derimot, er dette siste utvei for å 
kunne beholde livet. Med overvekt/fedme 
følger også mange sykdommer som blant 
annet hjerteinfarkt, nyre- eller leversvikt 
og diabetes. Det er ikke slik at diskusjonen 
rundt overvekt bare er overfladisk, fedme 
har alvorlige konsekvenser. Kampen med 
overvekten blir en kamp mellom liv og død. 
Imidlertid er den en kamp flere bør ta, kan-
skje vil et slikt valg føre til flere muligheter 
og respekt fra andre. Likevel skal ikke dis-
krimineringen legges på de overvektiges 
skuldre, den er det samfunnet som må ta. 
Kanskje burde «alle» blitt litt snillere og ak-
septert mennesker for hvem de er. 

konkurrere Sandvika som kommunens sen-
trum. Samtidig mente politikerne at grønn-
strukturen, kjennetegnet til kommunen, 
måtte ivaretas. Men Fornebu ligger bare 
10 minutters kjøring fra Oslo sentrum, og 
Oslo forventer en befolkningsvekst på mer 
enn 100.000 innbyggere innen 2030. Det er 
lite trolig at Oslo kan dekke dette behovet 
alene. Flere av byggene på Fornebu er også 
ekstremt arealineffektive; som for eksempel 
Telenorbygget. Bygget har over fire etasjer 
samme areal som Statoilbyggets 10 etasjer 
kun et steinkast bortenfor. Med tanke på 
mangelen på gode sentrumsnære arealer er 
dette dårlig bruk av ressursene. 
 Det viser seg at Fornebu hverken er høyt 
nok, tett nok eller bygd ut i riktig rekkefølge. 
Mangelen på et godt kollektivtilbud sørger 
for lange køer både om morgenen og på 
ettermiddagen, og ingen vet når man for-
venter byggestart på Fornebubanen. Om 
utviklingen hadde vært styrt fra Oslo rådhus 
er det grunn til å tro at utviklingen ville sett 
helt annerledes ut. 
 Behovet for en reform er tydelig for-
skjellig i by og bygd. Mens representativitet 
og legitimitet gir grunn til å støtte reforme-
ne i småkommunene, gir behovet for koor-
dinasjon og videre effektiv byutvikling det 
tilsvarende i byområdene. Spørsmålet er da 
om statsråd Jan Tore Sanner vil ta skrittet 
helt ut, og slå sammen sin hjemkommune 
Bærum med Oslo – i tråd med en hensikts-
messig byutvikling.  
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IOCs store 
#Sochifail

Tonje Jelstad Sandanger

Høsten 2013 ble jeg bedt om å ta stilling til OL i Oslo 
i 2022. Valget skulle tas; en stemme skulle gis. Jeg le-
ver ikke i noen illusjon om at akkurat min stemme 
er avgjørende, men personlig tar jeg stemmeurnens 
kall seriøst. På tross av en gnagende frykt om hor-
rible kollektivutfordringer à la VM i Oslo 2012, og på 
tross av det faktum at jeg hadde foretrukket et OL i 
Nord-Norge, så stemte jeg ja. 
 Mitt ja; min aksept for en såkalt OL-fest i hoved-
staden – min hjemby – kom på premisset at noen 
ganger må man være med å betale for moroa. Det 
er tyve år siden OL på Lillehammer; innen 2022 er 
det 28. Norge, som en sterk vintersportsnasjon og 
med klingende oljemynt i lomma, burde – tenkte jeg 
– ta sin del av børa. Dessuten ligger nostalgien for et 
OL jeg knapt var gammel nok til å huske rett under 
huden. OL-floka – som jeg av en eller annen absurd 
grunn kan – Kristin, Håkon og vettene… Et slikt ar-
rangement er stas. Så får det bare være om hverda-
gen blir kaos i noen uker.

Verdighetens pris
Så kom OL i Sotsji. Februar rullet innover oss, og 
#Sochiproblems kom like etter. Den største #Sochi-
fail er vel i grunn at Vladimir Putin fikk gleden av å 
vise frem sitt nybygde turistområde – på tross av ek-
strem homofilihets og slavearbeid i oppbygningen. 
Den største skuffelsen ligger i IOC, som uten å løfte 

en finger ovenfor det man kun kan klassifisere som 
pinlige og katastrofale holdninger hos den russiske 
regjering, legger seg ut mot utøvere som ønsker å 
markere et dødsfall med et diskret sørgebånd. Bis-
maken kom ikke i form av dårlige smørere for lang-
rennsjentene (og gutta), eller nederlag på skøyter, 
men i elendig internasjonalt lederskap. I det Olym-
piske charteret står følgende:

«The goal of Olympism is to place sport at the 
service of the harmonious development of hu-
mankind, with a view to promoting a peaceful 
society concerned with the preservation of hu-
man dignity»

«Human dignity». Hvor er verdigheten i å reagere 
mot et landslag som står sammen i sorg, mens Pu-
tins Russland vilkårlig angriper homofile på gaten? 
Faktisk vil jeg gå så langt som å si at den verdighe-
ten skijentene, og da ikke minst Astrid Uhrenholdt 
Jacobsen, har vist i etterkant av denne kvalme reak-
sjonen fra IOC er noe Gerhard Heiberg og IOC-pre-
sident Thomas Bach bare kan drømme om. Heiberg 
har forsøkt å drive skadekontroll i ettertid, men unn-
skyldningene føles tomme og meningsløse. Proble-
met er i grunn ikke sørgebåndsfadesen – problemet 
er et IOC uten magemål eller forståelse for egen mi-
sjon. 

Menneskerettighetenes fall 
Det reelle problemet her er at ved å tillate Putin 
en diskriminasjonsholdning mot noen som helst 
gruppe mennesker, og samtidig gjennomføre OL i 
Sotsji, har IOC vist at de nok en gang misforstår hva 
slags rolle et slikt arrangement kan spille. OL er en 
felleskapsøvelse – en idrettsfest for en hel verden. 
OL har en legitimerende effekt; et slags «good 
guy»-stempel, og tillater oss å tenke annerledes om 
et Russland som gjennomfører en slags nymotens 
pogromer mot homofile. Det har blitt sagt før, men 
jeg sier det gjerne igjen – parallellen til sommer-OL 
i Berlin i 1936 er sterk. 

«Any form of discrimination with regard to a 
country or a person on grounds of race, religion, 
politics, gender or otherwise is incompatible with 
belonging to the Olympic Movement»

«Bismaken kom ikke i form av  
dårlige smørere for langrenns- 

jentene (og gutta), eller nederlag 
på skøyter, men i elendig  
internasjonalt lederskap»

Flamme på! Den olympiske ilden skal være et bilde på  
noe vedvarende humanitært og vakkert. Etter Sochi er det 

vanskelig å holde den tent i sin rettmessige forstand.  
Foto: KOREA.NET/Flickr Creative Common

Syvende februar 2014 åpnet OL i Sotsji. Putins leker har 
vært plaget av oppstartsvansker, og Twitter har eksplodert 
under trådene #Sochiproblems og #Sochifail. Logistikken  
er imidlertid det minste av IOCs problemer; den politiske  

konteksten kaster en grim skygge over Den  
olympiske ild – og et potensielt OL i Oslo.  

Denne delen av Det olympiske charter ble bort-
glemt i 1936 (eller kanskje bortgjemt i et ledd i den 
feilslåtte appeasement-taktikken rettet mot Adolf 
Hitler) og er tydeligvis ikke like fundamental som 
charteret kan gi inntrykk av. IOC må rette blikket 
innover, og mot de normer og verdier OL er ment 
til å stå for. Hvis de ikke kan kritisere vertsland som 
begår åpenbare brudd på menneskerettigheter, så 
bør de holde seg for gode til å kritisere utøvere – om 
det er for reklamemedvirkning eller sørgebånd. 
Alt annet virker kun patetisk. Under «Mission and 
Role of the IOC» i OL-charteret står punkt nummer 
10; «to oppose any political or commercial abuse of 
sport and athletes». Den kommersielle delen; hvor 
Marit Bjørgen og andre får refs for reklamemedvirk-
ning; den tar IOC-pampene og Heiberg alvorlig. Når 
Putin misbruker lekene for egen politiske vinning, 
og direkte bryter med menneskerettslige og huma-
nitære prinsipper OL skal stå for – da er det stille. 
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Tekst og selfie: Helge Skivenes

Å ta et selfie vil si å ta et bilde av seg selv, gjerne med mobil-
kamera. Ordet kommer av selvportrett og er langt fra noe nytt. 
Ansiktene til mange av verdens største kunstnere er kjent for 
oss i dag gjennom sine selvportretter. Vi kan blant annet nevne 
Van Gogh og Edvard Munch. Men malere og billedkunstnere 
var ikke de første. Den tidligst kjente selfie-entusiast finner vi i 
antikken, nærmere bestemt i den greske mytologien. Narcissus 
ble så forelsket i sitt eget speilbilde i et vannspeil at han til slutt 
sultet i hjel. I psykologien har Narcissus gitt opphav til narsissis-
men – en tilstand der man er så opptatt av seg selv at alt annet 
kommer i andre rekke. 

#RIP
Et av fjorårets mest omdiskuterte selfies ble tatt av Danmarks 
statsminister Helle Thorning-Schmidt av henne selv med USAs 
president Barack Obama og Storbritannias statsminister David 
Cameron. Mange kritiserte Thorning-Schmidt for tilsynelaten-
de å flørte med Obama og Cameron. Flørting er hyggelig nok 
det, men årsaken til at disse tre statslederne satt ved siden av 
hverandre til å begynne med, var deltagelsen i Nelson Mande-
las begravelse. 
 Selvportretter i begravelser er nemlig en voksende trend, 
mest blant hipstere og fjortiser (og nå tydeligvis også blant poli-
tikere). Et kjapt søk etter «funeral selfie» vil gi deg en skjerm full 
av trutmunner, utringninger, lår, grimaser, stramme muskler og 
ikke minst hæsjtæggen #funeralselfie. Litt som Narcissus som 
sultet i hjel fordi han ikke klarte å la vær å se på seg selv kan 
det synes som om det til en hver tid viktigste for selfistene, er å 
forevige seg selv.
 Hvorfor ble dette plutselig en greie? Ikke nødvendigvis bare 
funeral-selfies, men alle det andre variantene også? En tre-
ningsøkt er visst ikke en treningsøkt dersom man ikke publise-
rer et treningsselfie. Etter Google-bildesøk å dømme er det også 
nødvendig med en pause i på- eller avkledningen for å ta myk-
pornoselfie. Enkelte har påstått at den siste oppblomstringen 
har vært mulig takket være smarttelefonenes dobbelkamera 
som gjør  det mulig å se seg selv mens man tar selfies, men før 
disse kom var det også mange som rett og slett tok bilde av seg 
selv i speilet. Narcissus-style. 
 Jeg tror det er en kulturell greie. I den egoistiske individua-
lismens tidsalder der alle på død og liv skal være unike og finne 
seg sjæl må glansbildet stadig fornyes. Som NRKs Ida Fladen 
viste i Prosjekt Perfekt, er dagens unge under et ekstremt press 
for å ha det perfekte liv. Eller, rettelse: for å fremstå som om de 
har det perfekte liv. 

Terapi
Hvilken rolle begravelsesselfies spiller i fremstillingen av det 
perfekte liv, er jeg ikke sikker på. Kanskje er det en måte å vise 
glede og absurditet i en trist og vanskelig situasjon. Eller kan-
skje er det en måte, som Freud hevdet, å bruke humor som en 
ventilkanal for å få ut undertrykte og vanskelige følelser. Om det 
er tilfellet kan i så fall begravelsesselfies faktisk ha en terapeu-
tisk funksjon.  

 Men jeg tror ikke det. Jeg tror årsaken er så enkel at disse 
hipsterfjortisene rett og slett er noen idioter, og jeg håper det 
finnes en spesielle plass i helvete for alle som tar selfies i be-
gravelser. En plass der de ikke får ladet telefonene sine, og alltid 
har dritt på linsen. Jeg håper for øvrig også at det finnes en spe-
siell plass i helvete for folk som twitrer mens de ser på tv-serier 
eller skirenn. Det er ingen som trenger å lese fjorten meldinger 
etter hverandre med «KOOOOM IGJEEEEN NÅÅÅ!»
 But I digress. 
 Eller kanskje ikke. Såkalt live-twitring er vel strengt tatt lite 
mer enn verbale selfies for de mindre fotogene av oss. Funksjo-
nen er jo den samme. Med bilder eller tekst skriker man etter 
oppmerksomhet: «SE PÅ MEG!!» er kjernen i det hele. For i et 
samfunn som dagens, nytter det jo ikke å være pen, velkledd, 
ironisk, smart, innsiktsfull eller morsom, om ikke alle hele ti-
den blir minnet på hvor fantastisk nettopp du er. Det er litt som 
om Narcissus kom til Jante og bare , «bitch please» og begynte 
med livsstilscoaching. Kanskje er det derfor jeg reagerer på sel-
fiesyndefloden. Jeg er kanskje innerst inne en gretten gammel 
jantemann som synes at folk burde, som Knut Nærum sier, sitte 
ned og holde kjeft. 

Jantelovens død
Men jeg vet ikke om jeg egentlig mener det. Det er jo mye fint 
med fremveksten av selfies. Fra et mannssjåvinistisk perspektiv 
er det alltids hyggelig med en økning i antallet bikinibilder og 
fra et feministisk perspektiv er det stas å se alle slags former for 
kropper og grimaser som deles. Bergenseren i meg elsker å se 
jantelovens sakte død, og medieviteren digger fremveksten av 
nye medievaner. 
 Samtidig sitter Narcissus bak øret mitt. Han hvisker at dette 
bare er starten. Før vi vet ordet av det har Kanye West publisert 
sin første musikkvideo, utelukkende bestående av orgasmesel-
fies. Snart etter vil Justin Bieber følge etter med klysete pulesel-
fies (han har sikkert allerede flere liggende på lager). Deretter 
kommer ironikjendisene til å hoppe på trenden. Jimmy Kim-
mel kommer til å kjøre en serie toalettselfies, og før vi vet or-
det av det, er det så vanlig med kroppsvæsker at en smilende 
Therese Johaug legger ut snørrselfies rett etter målgang som det 
naturligste i verden. 
 Bare vent, snart lever vi i et samfunn der siste nytt er Fot-
ballfrues selfies mens hun føder på tredemølle. 

#Deadlineselfie #YOLO #Samfunnsviter’n

SE PÅ  
MEEEG!

I litt for mange land var årets ord i 2013 en 
eller annen variant av «selfie». Hva faen?

«Jeg håper det finnes en  
spesielle plass i helvete for alle  
som tar selfies i begravelser»

Oslo 2022 – revisited
Nå, etter noen uker med Sotsji, er jeg ikke 
lenger positiv til OL i Oslo i 2022. Selv om det 
politiske rammeverket rundt De olympiske 
leker lenge har vært preget av kommersia-
lisme og korrupsjon, og selv om Putins po-
litiske holdninger har vært kjent i forkant av 
lekene, så har Sotsji brakt dette frem i lyset. 
Jeg vil ikke være med på dette absurde spil-
let som skulle være idrettsglede og huma-
nisme i skjønn forening. Jeg vil ikke ha min 
by; mitt land; på samme liste som Putins ho-
mofobe Russland. En søknad om OL i Oslo 
i 2022 betyr en aksept for IOCs holdninger – 
og i en forlengelse en slags aksept av det OL 
Putin har stelt i stand. Igjen, jeg lever ikke 
i noen illusjon om at min ene stemme en-
drer noe (og dessuten har jeg allerede stemt 
– feil). Samtidig mener jeg at en motreak-
sjon er på sin plass. Jeg, og mange med meg 
på Twitter, har reagert på hvordan IOC har 
feilet i å reagere mot Russland. Jeg, som op-
pegående menneske og politisk interessert 
– og ikke minst som student i statsvitenskap 
– jeg, vil ikke være med på disse lekene. Så 
får det norske folk ta stilling, i fellesskap, om 
dette er noe vi sammen kan stå for. 
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Bli en del av
SV-fakultetets
beste studentmiljø

Som frivillig i SVFF får du...

/ tilgang til U1 utenom åpningstider 
/ gratis kaffe og te 
/ internfester 
/ galla 
/ hyttetur
/ et tverrfaglig samlingspunkt
/ muligheter for styreverv
/ erfaring relevant  for arbeidslivet
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Samfunn
Youtube

YouTube:  
en alternativ vei  
ut i arbeidslivet 

YouTube er mer en Gangnam Style og kattevideoer. 
Visste du at man kan gjøre karriere av å lage videoer?

Tana Helene Blegen

Fenomenet YouTube er ikke noe nytt for oss 
her i Norge. Kattevideoer, filmtrailere, mu-
sikkvideoer og inspirerende montasjer blir 
hyppig spredt rundt på sosiale medier. Det 
mange derimot kanskje ikke vet, er at YouT-
ube har et langt større potensiale. Enten det 
er ved å lage sketsjer, produktomtaler, do-
kumentere hverdagen sin gjennom video-
blogger eller dele av sin kunnskap - mange 
tjener seg rike ved å utnytte de unike egen-
skapene YouTube har. 

Superstjerner på nettet
Du har kanskje hørt om Smosh, Jenna Mar-
bles eller Ray William Johnson? Alle disse 
tjener anslagsvis 5 millioner dollar årlig, 
kun fra klikkene de får på YouTube-video-
ene sine. Dette er ikke inkludert lønn de får 
fra sponsorer og andre brand-avtaler. Me-
kanismen som gjør dette mulig, er YouTu-
bes «partner»-avtaler, og samarbeid med 
AdSense. Brukere som blir medlem i part-
nerprogrammet, tillater AdSense å vise re-
klamefilmer før YouTubevideoene deres. Jo 
flere klikk videoen får – jo mer penger tjener 
brukeren. Lenge var ikke denne avtalen til-
gjengelige for norske brukere, men  i begyn-
nelsen av 2013, åtte år etter at YouTube ble 
startet og syv år etter at nettsiden ble kjøpt 
opp av Google, ble partnerprogrammet en-
delig lansert i Norge. Dette vil si at norske 
annonsører også kan annonsere på nett-
siden, og innehavere av norske YouTube-
kontoer endelig kan tjene skikkelige penger 
på arbeidet sitt. Nå har altså alle muligheten 
til å gjøre det stort på YouTube, men ikke 
alle som prøver får det til. Så hva er hem-
meligheten?

En unik deltakerkultur
YouTube er tilsynelatende konstruert som 
et online kringkastingsmiddel, og med det 
tidligere slagordet «Broadcast Yourself!», 
virker det kanskje ikke som et nettsted 
som oppmuntrer til nettverksbygging og 
samhold. Selve arkitekturen til nettstedet 
legger heller ikke opp til den omfattende 
deltakerkulturen som har oppstått – YouTu-
beledelsen har blant annet fjernet mulig-
heten til «video responses», og nylig endret 
kommentarsystemet slik at det blir vanske-
ligere å svare på kommentarer og skape 
diskusjoner i kommentarfeltene. Disse ut-
fordringene stopper likevel ikke brukerne i 

å kontinuerlig skape og dyrke et stabilt og 
stort nettverk. I boken YouTube – Online vi-
deo and participatory culture beskriver Jean 
Burgess & Joshua Green hvordan «YouTu-
bere» helt siden nettsidens begynnelse har 
formet en egen kultur, bygget på fellesskap 
og deltakelse. Videodeling, kommentarer, 
referering til hverandres videoer, «shout-
outs» og liknende mellom aktive brukere 
er eksempler på dette fellesskapet. Et felles-
trekk for alle de største «YouTuberne», er at 
de deltar aktivt i opprettholdelsen av dette 
nettverket. De lager videosamarbeid, deltar 
i diskusjoner og støtter opp rundt hveran-
dre i tilfeller av ekstreme «haters».  

Av YouTubere, for YouTube
Deltakerkulturen er ikke bare gjeldende for 
skaperne av selve videoene, men også seer-
ne. Mange YouTubere har lojale seere som 
ikke bare ser hver eneste video de legger ut, 
men også kommenterer, liker og deler på 
sosiale medier. Det er også en klar link mel-
lom interaksjon med seere og suksess for 
YouTubere. Å snakke personlig og direkte til 
seerne, både gjennom videoer, kommenta-
rer og tweets, er noe YouTube-«kjendiser» 
er eksperter på.  Det er vanlig å adressere 
seerne direkte, ved for eksempel å spørre 
dem spørsmål som de kan svare på i kom-
mentarfeltet. Mange oppfordrer også til dis-

kusjon rundt aktuelle temaer. Denne strate-
gien skaper lojalitet og engasjement blant 
seerne, og skaper i effekt et eget lite sam-
funn rundt hver enkelt YouTuber. Det blir 
dannet en slags inngruppe som består av 
brukere som innehar hva Burgess og Green 
betegner «media literacy» – den rette kunn-
skapen, de rette referansene og en felles kul-
tur rundt YouTube. De mest sette videoene 
på YouTube er kanskje ofte musikkvideoer 
og virale klipp importert fra tradisjonelle 
medier, men de mest omdiskuterte er la-
get av YouTubere, kun for YouTube. Et godt 
eksempel på dette, er serien «Becoming 
YouTube», en «dokumentar»serie om og for 
YouTube. Skaperen Benjamin Cook alias 
NineBrassMonkeys satte en hel rekke kon-
troversielle saker på dagsordenen, og serien 
var en av de mest omdiskuterte temaene på 
YouTube i 2013. 

Henger vi etter?
Som nevnt innledningsvis, finnes det men-
nesker om lever av å være YouTubere, altså 

å regelmessig lage og publisere videoer på 
nettstedet, samt delta aktivt i fellesskapet i 
form av diskusjon og interaksjon med både 
andre YouTubere og seere. De aller fleste av 
disse er amerikanere. Amerikanske brukere 
av nettstedet var de første som fikk mulighe-
ten til å knytte kontoen opp mot AdSense, 
og Amerikanske selskaper er også de som 
satser hardest på annonsering på YouTube. 
En del av YouTube-«eliten» befinner seg 
nå også i Storbritannia, og en av de som 
har flest følgere og som tjener mest på vi-
deoene sine, er svensken PewDiePie alias 
Felix Kjellberg. PewDiePie er en stigende 
stjerne på YouTube-himmelen, og har per 
februar 2014 over 22 millioner abonnen-
ter til gamingkanalen sin. Han kaller sine 
fans «BroArmy», og hevder at motivasjo-
nen hans for å dele videoer er «sharing ga-
ming moments on YouTube with my bros».  
Kjellberg har satt Sverige på YouTube-
kartet, men hvor er Norge? Du har kanskje 
hørt om  PistolShrimps, bestående av Stian 
Hafstad og Christer Larsen. Med litt over 
300,000 abonnenter og 107 millioner video-
avspillinger, er duoen blant de største nor-
ske YouTuberne. I 2013 ble PistolShrimps 
plukket opp av p3, og gutta produserte en 
nettserie bestående av 8 episoder. 300,000 
abonnenter virker likevel lite sammenliknet 
med PewDiePie sine 22 millioner. Hvorfor 
lykkes ikke Nordmenn på samme måte? 
Kanskje er det janteloven som holder oss 
tilbake, eller er folk bare ikke klare over mu-
ligheten?

Mange muligheter
PistolShrimps illustrerer et annet viktig po-
tensiale innenfor YouTube – muligheten til 
å vise fram et talent og bli oppdaget. I en 
tid hvor innovasjon og talent er overalt kan 
det være vanskelig å stikke fram i meng-
den. Mange bruker YouTube som plattform 
for nettopp dette, og med et støttende pu-
blikum i ryggen kan man nå langt. Dette 
gjelder ikke bare musikktalent, slik vi tidli-
gere har sett eksempler på (jfr. Justin Bieber, 
Carly Rae Jepsen osv.). I USA og England 
har talenter innenfor media, teknologi, mu-
sikk, kunst, litteratur – for å nevne noe – blitt 
oppdaget gjennom YouTube, og fått unike 
muligheter på jobbmarkedet. Et eksempel 
på dette er briten Susie Weaser, som fikk 
et jobbtilbud som programleder i BBC2 

etter å ha laget anmeldelser av gadgeter 
på YouTube på hobbybasis. YouTube kan 
altså være en plattform ikke bare for dis-
kusjon og nettverksbygging, men også kar-
riere – enten i form av å tjene penger på å 
lage videoer, eller i form av å bli sett og hørt 
av dem som betyr noe innenfor bransjen.  

Det neste store innen sosial nettverking?
Den ekstreme økningen av sosiale medier 
de siste årene har ført til økt trafikk også på 
YouTube. Både Facebook og Twitter opp-
muntrer til deling av videoer, noe som fører 
til at flere ser YouTubevideoer nå enn noen 
sinne. Antall aktive medlemmer har også 
økt kraftig de siste årene - dette i kontrast til 
Facebook som har hatt en gradvis nedgang 
i nye og aktive brukere.  Helt siden TVen ble 
vanlig, har vi sett en dreining mot det visu-
elle. I 2013 så vi at bildedelingstjenester som 
Instagram og Tumblr ble mer populære enn 
noen sinne, og med Vine og videofunksjo-
nen på Instagram ser vi også en tydelig et-
terspørsel etter videodeling. 
 På mange måter er kanskje YouTube 
den naturlige veien videre, både når det 
gjelder sosial kommunikasjon og som et 
sted hvor man kan kringkaste sitt talent og 
skape kontakter. Hvis YouTube blir i Norge 
hva det er i USA og England, ligger alt til ret-
te for en lysende fremtid for unge talenter 
innenfor kreative bransjer. Et sted hvor man 
kan knytte kontakter til andre likesinnede, 
lære fra andre og delta i diskusjon samtidig 
som man har mulighet til å tjene penger og 
bli sett, må jo være en ideell situasjon for 
dem som sliter med å stikke seg ut i meng-
den. Så, min oppfordring til deg som har 
noe på hjertet og som er interessert i å dele 
det med verden: glem janteloven, og vis deg 
frem! Kast deg på bølgen, opprett en konto 
og ta del i the YouTube community. 

Et knippe Youtubere. Som du ser, er alt du trenger et kamera,  
et budskap og en dose kreativitet! Foto: Skjermdump/Youtube

«Nå har altså alle muligheten 
til å gjøre det stort på Youtu-
be, men ikke alle som prøver 

får det til»

«De mest sette videoene  
på YouTube er kanskje ofte 

musikkvideoer og virale klipp  
importert fra tradisjonelle 
medier, men de mest om- 

diskuterte er laget av  
Youtubere, kun for Youtube»
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Operasjon 
Skiglede

Afghanistan blir ofte assosiert med krig og terrorisme. 
Christoph Zuercher ønsker å endre dette. De fleste vet 
kanskje ikke at det er et godt egnet sted for å stå på ski.

Kjersti Dalfest

Tirsdag fjerde februar ble det arrangert et 
veldedighetsarrangement på Månefisken i 
Oslo for å samle inn penger til den nyopp-
rettede humanitære organisasjonen «Ope-
rasjon Skiglede». Da organisasjonen baserer 
seg på skiglede som aktivitet, er målet å få 
tak i nok utstyr til å drive en skiskole i Bamy-
an-provinsen i Afghanistan, samt være med 
å utdanne lokale ski og fjell-guider. Det ble 
vist bilder og film fra skiskolen og arrangert 
loddtrekning. Frivillige ved skolen, Henri-
ette Bjørge, Mads Drange og Christoph Zu-
ercher, fortalte ivrig om prosjektet så langt; 
sine opplevelser i Afghanistan og prosjektets 
fremtid. Skiskolen ble opprettet i 2009 av the 
Aga Khan Foundation – en privat utviklings-
organisasjon – som ønsket å utvikle en turis-
tindustri for å skape et inntektsgrunnlag for 
lokalsamfunnet også på vinterstid. Sveitsis-
ke Zuercher var med på å starte skolen, og er 
grunnleggeren av skiløpet «The Afghan Ski 
Challenge» som nå er en årlig begivenhet. 
 Zuercher fortalte at prosjektet ikke var 
en suksess fra starten av, men at interessen 
for ski har utviklet seg og vokst fra år til år si-
den skolen ble startet for fire år siden. Skilø-
pet har vært en viktig motivasjonsfaktor for 
deltakerne. Det viktigste for Zuercher er «the 
transforming power of sport», der deltaker-
ne gjennomgår en mental forandring ved å 
mestre og lære noe nytt. Afghanistan består 
i stor grad av stammesamfunn med fastsatte 
posisjoner basert på slektskap, og dermed 
lav sosial mobilitet. Ved å få til noe etter å 
virkelig ha jobbet for det kan det føre til en-
drede tankemønstre. Denne mestringsfølel-
sen mener Zuercher kan videreføres til an-
dre områder av livet, som troen på at en kan 
gå på universitetet eller for eksempel lære 
engelsk.

Tidligere «hot spot» for turister
Bamyan-provinsen ligger i Sentral-Afghanis-
tan og er et viktig knutepunkt på Silkeveien. 
Det er høye fjell i området på over 5000 
høydemeter og lange vintre med mye snø i 
fjellene. Forholdene ligger dermed godt til 
rette for skisport, og ved å lære opp afghan-
ske deltakere håper de frivillige som jobber 
ved skiskolen at skisporten kan etableres og 
skape et alternativt levebrød for de lokale.

 Zuercher forteller at Bamyan tidligere 
var et «hot spot» for turister. Dette var før 
borgerkrigen i 1978, etterfulgt av den sovje-
tiske invasjonen og tre tiår med krig. En vik-
tig turistattraksjon her var to 1500 år gamle 
Buddhastatuer. Statuene var de høyeste i 
verden, den høyeste 55 meter, og var skå-
ret inn i en klippevegg i Bamyandalen. De 
ble sprengt i mars 2001 på ordre fra lederen 
av Taliban, mulla Mohammed Omar, som 
hadde bestemt at alle ikke-islamske statuer 
skulle ødelegges. Destruksjonen ble sterkt 
fordømt av det internasjonale samfunn. 
Det har blitt debattert om statuene skal re-
konstrueres eller stå som et symbol for Tali-
bans intoleranse. 

Sikkerhetssituasjonen
Bamyan-provinsen regnes for å være den 
tryggeste provinsen, og er ifølge Zuercher 
totalt annerledes fra resten av Afghanistan. 
Taliban har ikke fått fotfeste her, og befolk-
ningen består av nesten bare Hazaraer, en 
Shia-muslimsk folkegruppe med mongol-
ske trekk hvilket gjør dem lett gjenkjenneli-
ge. Hazaraene ble beskyldt for å være uekte 
muslimer av Taliban, som selv er Sunnier, 
og Human Rights Watch rapporterer om 
to massakre av sivile Hazaraer begått av 
Taliban i 2000 og 2001. Undertrykkelsen 
av Hazaraer går helt tilbake til slutten av 
1800-tallet, og de har gjennomgående hatt 
en lav sosial status i samfunnet. Deres si-
tuasjon har endret seg til det bedre etter 
2001. - Det er nå et regelverk på plass for at 
det skal være likere muligheter. Det foregår 
kvotering av hazaraer til departementer og 
flere har nå viktige stillinger. Det er mange 
folkegrupper i Afghanistan og det arbeides 
for å forebygge interne stridigheter ved at 
de jobber sammen, sier Bjørge. 
 Frem til i fjor hadde New Zealand an-
svaret for stabiliseringsstyrkene, såkalte 
PRTer (Provincial Reconstruction Team), i 
Bamyan. De trakk seg da ut etter ti års til-
stedeværelse og overlot sikkerhetsansvaret 
til afghanske styrker. - Folk i Bamyan var 
veldig redde for hva som ville skje etter at 
New Zealand forlot provinsen, men sikker-
hetsmessig har det foreløpig ikke vært noen 
forandring siden da, sier Bjørge.

Operasjon skiglede 
Drange og Bjørge jobber som frivillige og 
forteller de oppmøtte på Månefisken om 

livet ved skiskolen. - Det er 30-40 deltakere 
ved skolen og de har omtrent 40 par ski. Ut-
styret er gammelt og slitt, men de gjør det 
beste ut av det de har. 
 Operasjon Skiglede vil blant annet foku-
sere på å få tak i nytt bruktutstyr. Den stør-
ste utfordringen er å transportere utstyret 
til Afghanistan på en enkel måte. - Det er 
upreparerte løyper, ingen skiheis og gan-
ske vanskelige forhold for nybegynnere. De 
hadde tidligere ikke noe forhold til skisport. 
De hadde noen hjemmelagde ski de brukte 
for praktiske formål. En kan si at det positi-
ve var at de ikke visste om noe bedre, slik at 
innsatsen var upåklagelig. De var dessuten 
de raskeste opp bakkene.
 Bjørge trekker frem gjestfriheten og 
mangfoldet i landet. - De er veldig imø-
tekommende og hyggelige. De møter deg 
med respekt og er ekstremt takknemlige for 
at du vil lære dem noe nytt. Hovedgrunnen 
til at jeg reiser tilbake er at jeg ser hvor mye 
det betyr for dem.
 I starten var det bare gutter som deltok. 
Dette ønsket Bjørge å gjøre noe med. Ikke 
alle hadde trodd at det ville være mulig, og 
som Drange sier er det «ganske ekstremt å 
dra i gang en skiskole for jenter i Afghanis-
tan i 2013». I andre deler av Afghanistan ville 
dette vært utenkelig. Bjørge lyktes med pro-
sjektet og fikk med seg åtte jenter på skiløp. 
Treningen måtte være separat fra guttene, 
og etter ti dager med trening var det klart for 
konkurranse. 
 Afghanistan har blitt anslått for å være 
det verste landet å leve i for kvinner av 

hjelpeorganisasjonen CARE. For Bjørge 
var det viktig å gi jenter muligheten til å 
delta. - Det er store forskjeller innad i lan-
det. I Jalalabad må for eksempel kvinner gå 
i heldekkende burka. Det er mer liberalt i 
Bamyan, men det er generelt ikke så gode 
muligheter for dem der heller. De er ikke 
vant til å stå i sentrum for noe som helst, 
så jeg vil legge til rette for at de kan delta 
hvis de ønsker det og får lov fra familiene 
sine. Jeg dro ikke dit for å drive med kvin-
nekamp, men vil gi dem muligheten til å 
lære noe nytt og delta. Så kan de ta egne 
valg som for eksempel å snakke med me-
dia selv. Det er viktig å få frem at dette ikke 
bare handler om å stå på ski.

 Guvernøren i Bamyan, Habiba Sarabi, 
er den første og eneste kvinnelige guver-
nøren i Afghanistan. Hun støtter opp om 
prosjektet og stiller med sikkerhet. Bjørge 
forteller at det hadde vært vanskelig å drive 
skiskolen der uten støtte fra lokale myndig-
heter. Sarabi fikk i 2013 Ramon Magsaysay-
prisen, som ofte blir sett på som Asias ver-
sjon av Nobelprisen, for rollen hun har spilt 
for å forbedre kvinners rettigheter og utdan-
nelse i Bamyan.

«Jeg dro ikke dit for å drive  
med kvinnekamp, men vil gi  

dem muligheten til å lære 
noe nytt og delta»

«Hovedgrunnen til at jeg  
reiser tilbake er at jeg ser 

hvor mye det betyr for dem»
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 Drange og Bjørge forteller at det var stort 
for deltakerne å være med, spesielt jentene. 
I tillegg til verdien ved å trene opp guider 
som kan bidra til å bringe tilbake turismen, 
spiller aktiviteten en stor rolle i seg selv for 
en provins som «stopper opp om vinteren». 
Det viser hvilken rolle idretten kan spille på 
sitt beste for unge mennesker.
 En annen motivasjonsfaktor for Drange 
for å engasjere seg i prosjektet er kulturut-
veksling. - Vi tenker på Afghanistan som et 
sted med terrorister samtidig som de tenker 
på Europa som et sted med mordere. Sånn 
sett er det kanskje bra at vi møtes.

Fremtiden for prosjektet
Zuercher håper flere drar til Bamyan og ser 
selv. Det er ikke så ille som en tror. Han øn-
sker at Afghanistan skal assosieres med noe 
annet enn krig og terrorisme, og et sted må 
en jo starte. Han er veldig positiv til fremti-
den for skiskolen, og tror at turismen igjen 
kan vende tilbake til Bamyan om fem års tid. 
 Dette er Bjørge enig i. - Vi har nå fått 
etablert et lite skimiljø, men det vil være av-
hengig av mer publisitet og at folk tør å dra 
dit. Det vil ikke være et sted for charterturis-
me, men for spesielt interesserte og folk fra 
nærliggende land. Det er planlagt en inter-
nasjonal flyplass i Bamyan. Nå må en først 
fly innom Kabul. Det vil også være avhengig 
av at det er nok utstyr. Vi ønsker ikke at det 
bare skal være for rike som kan betale, men 
at det skal være et tilbud for skoleklasser og 
andre som kan ha glede av ski.
 Nasjonale forhold spiller selvfølgelig 

også inn. Bjørge mener det er vanskelig å si 
noe om hvordan veien bærer videre for situ-
asjonen i Afghanistan før valget i april. Ha-
mid Karzai har nå vært president i to perio-
der og det er knyttet stor spenning til hvem 
som blir den nye presidenten. Dersom alt 
går etter planen, vil det bli den første demo-
kratiske maktoverføringen fra en president 
til en annen i landets historie.
 Det ble omtrent 90 besøkende på Må-

nefisken som gjennom inngangsbillett, og 
kjøp av lodd ga et bidrag til drift av skiskolen 
og arrangering av The Afghan Ski Challen-
ge. Bjørge var fornøyd med arrangementet, 
som var det første for Operasjon Skiglede. 
Hun vurderer å arrangere et veldedighets-
skiløp i Norge til neste år til inntekt for ski-
skolen i Bamyan. Mot slutten av februar 
reiser hun tilbake til Bamyan for å arrangere 
skiløp igjen.

1 – Universelt: Skiglede blant barn i Bamyan. Foto: Edward Kearney
2 – Inspirerende: Månefisken var pyntet opp med bilder fra skiskolen  

i Bamyan for anledningen. Foto: Øyvind Aukrust 3 – Seiersglede: Glade vinnere  
av det første skirennet for jenter. Foto: Daniel Kofler 4 – Spennende: Loddtrekning 

til inntekt for skiskolen; en av premiene en kunne vinne var «Norsk  
etymologisk ordbok». Foto: Øyvind Aukrust

AFGHAN SKI CHALLENGE

Grunnlagt i 2011
Årlig løp i regi av the Bayman Ski  

 Club i Bayman-provinsen, Afghanistan
Organisert av skientusiaster fra  

 Afghanistan og Sveits
Målet er å promotere ski og turisme  

 i Bayman-provinsen. 
Løpet i 2013 inkluderte 30 deltagere,  

 hvor halvparten var fra Afghanistan,  
 og halvparten fra land som USA,  
 Norge, Slovenia, New Zealand,  
 Frankrike og Storbritannia. 
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«Iskalla fakta» om 
en hel industri

Kleskjeden Hennes & Mauritz har fått mye kritikk etter 
Kalla Fakta sine avsløringer om dårlige arbeidsforhold og 
lave lønninger for tekstilarbeiderne i Bangladesh. Har det 
noe for seg å kritisere én av mange kleskjeder som kjøper 

fra disse fabrikkene? 

Emilie Skogvang

I oktober 2012 avslørte TV4-programmet 
«Kalla Fakta» nettopp kalde fakta om 
kleskjeden Hennes & Mauritz og deres til-
stedeværelse i asiatiske land som Bangla-
desh og Kambodsja. Programmet avslørte 
at tekstilarbeiderne på fabrikkene i Bangla-
desh jobber 70-80 timer i uka og tjener 3 
kroner i timen. Det har også blitt avslørt at 
arbeiderne jobber under svært dårlige ar-
beidsforhold, der flere arbeidere jobber til 
de besvimer. Siden disse avsløringene har 
debatten rast rundt den svenske kleskjeden. 
 Det er flere parter som har engasjert seg 
i debatten. Blant disse er organisasjonen 
Framtiden i våre hender, som gikk kraftig 
til verks og kåret Hennes & Maurits til årets 
etikkversting i 2012.  Norske bloggere var 
også raske med å gå ut i vg å si at de kom 
til å boikotte kleskjeden. Hennes & Mau-
ritz, på sin side, mener de ble fremstilt feil 
i Kalla Fakta, og understreker at de er en av 
kjedene i bransjen som jobber aktivt med å 
påvirke samfunnet i positiv retning. Det er 
tydelig at H&M tar mange gode initiativer 
en ikke ser hos de konkurrerende kleskjede-
ne. H&M har spesialkolleksjoner som Con-
scious Collection som er laget av resirkulert 
materiale og økologisk bomull, og Fashion 
Against aids kolleksjonen. h&m har også 
et tett samarbeid med unicef og wwf. 
I tillegg har H&M Conscious Foundation 
startet med et initiativ der kundene kan le-
vere inn klær til resirkulering. Disse klærne 
blir brukt til å lage nye klær for h&m.  Dette 
er enten et godt eksempel på å ta samfunns-
ansvar, eller et eksempel på en god PR-stra-
tegi. Uansett, setter disse initiativene h&m i 
et svært godt lys. Dermed er det kanskje ek-
stra skuffende når en hører om slike forhold 
som Kalla Fakta har avslørt.

Hvorfor H&M?
Mediedebatten om de dårlige forholdene 
i fabrikkene har vært rettet mot å kritisere 
Hennes & Mauritz. I denne sammenheng 
blir H&M fremstilt som «klesgiganten». En 
kan spørre seg hvorfor det er akkurat Hen-
nes & Mauritz som får kritikk for disse for-
holdene, og hvorfor de andre «klesgigan-
tene» slipper unna. I tekstilfabrikkene er det 
kun en brøkdel som syr klær for h&m, mens 
resten av arbeiderne syr for andre kleskje-
der. Hovedgrunnen til at kritikken er rettet 
mot h&mer nok fordi de er en av de største 

i bransjen, og har dermed et større ansvar 
med å gå frem som et godt eksempel. Som 
nevnt, har også h&m et image der de gir 
uttrykk for at de tar sin del av samfunnsan-
svaret. Dermed er det kanskje lett å kritisere 
H&M når en ser slike dårlige forhold som 
ble avdekket i Kalla Fakta. Et annet poeng er 
at mediene gjør det lettere for leserne om de 
gir saker et ansikt. Denne saken fikk ansiktet 
til Hennes & Mauritz. 
 De aller fleste vil si seg enige i at det er 
helt uakseptabelt at mennesker skal jobbe 
under slike forhold som Kalla Fakta har av-
slørt. Uansett hvilken side man tar i denne 
saken, er det positivt at problemstillingen 
har fått så stor oppmerksomhet. Problemet 
med dårlige arbeidsforhold og lave løn-
ninger er noe som alltid er aktuelt, og som 
aldri bør glemmes. Det er imidlertid også 
viktig at publikum får et riktig og helhetlig 
bilde av hva som faktisk er problemet. Dette 
problemet handler faktisk ikke om h&m. 
Det handler heller ikke om den ene tekstil-
fabrikken i Bangladesh som raste sammen. 
Dette handler om hele tekstilindustrien og 
oss som forbrukere. Ved at mediene gir én 
enkelt kleskjede så mye av skylden, bidrar 
de til å gjøre et stort og komplekst problem, 
veldig lite og enkelt.  

 Land som Bangladesh opererer med 
minstelønn for å være konkurransedyktig 
mot andre asiatiske land som også driver 
med tekstilproduksjon. Det er slik at det er 
myndighetene som fastsetter minstelønnen 
i et land. Det er meningen at minstelønnen 
i et land skal dekke det mest grunnleggende 
som mat, vann og tak over hodet. Likevel er 
det slik at flere som jobber på tekstilfabrik-
kene i Bangladesh må ta opp lån med høy 
rente for å få råd til nok mat. Det er dermed 
helt klart at minstelønnen er alt for lav. På 
den annen side, kan det virke negativt for 
landets konkurransekraft om lønningene 
blir høyere. Blir produksjonen for dyr, flyt-
ter klesbutikkene produksjonen til land 
som produserer billigere. En kan si at Ban-
gladesh er avhengig av de store kleskjedene, 
men de store kleskjedene er ikke avhengig 
av Bangladesh. Det er altså i stor grad måten 
mote- og tekstilindustrien fungerer på som 

er mye av problemet. Stor etterspørsel etter 
billige klær, stor konkurranse, og et jag om 
billig produksjon gjør at produksjonslande-
ne må presse ned lønningene til arbeiderne 
for å vinne frem i konkurransen. Det er jo 
tross alt bedre at store kleskjeder ønsker å 
kjøpe fra fabrikkene i Bangladesh, enn at de 
ikke vil det. Dermed er ganske mange asia-
tiske land villige til å tøye strikken. For hva 
er egentlig alternativet?

Krever samarbeid
Tekstilindustrien alene sysselsetter, ifølge 
h&ms ceo Karl-Johan Persson, om lag fire 
millioner innbyggere i Bangladesh. Av disse 
er H&M indirekte med på å sysselsette 100 
000 innbyggere. Hva er alternativet for de 
fire millioner menneskene som får dårlig 
betalt, og som jobber under svært dårlige 
arbeidsforhold? Tekstilindustrien er meget 
viktig for Bangladesh. Dermed er alterna-
tivet like skremmende som virkeligheten: 
ekstrem fattigdom. Dette setter de store 
kleskjedene i en unik posisjon til å være 
med å påvirke forholdene for arbeiderne. 
Det er imidlertid urimelig å forvente at h&m 
skal gjøre dette alene. Hvis h&m skulle øke 
lønningene for de arbeiderne som syr klær 
for deres butikker, ville det mest sannsynlig 
skape misnøye blant de andre arbeiderne 
som syr for andre kleskjeder i samme fa-
brikk. Dermed kan ikke h&m alene heve 
lønningene. Det er derfor viktig at de største 
kjedene går sammen og jobber aktivt for å 
øke minstelønnen og samtidig viser villig-
het til å fortsette å kjøpe varer dersom pri-
sen på varene øker.
 Det krever også et samarbeid blant 
kleskjedene for å påvirke fabrikkeierne når 
det gjelder arbeidsforhold. Etter kraftig kri-
tikk har h&m og Zara skrevet under en av-
tale som skal sikre trygge arbeidsforhold for 
tekstilarbeiderne. Avtalen innebærer styr-

king av brannvern, kontroller av fabrikkene 
og offentliggjøring av kontrollresultatene. 
Gjennom avtalen får også fagbevegelsen 
tilgang til arbeiderne, og arbeiderne vil lære 
hvilke rettigheter de har. Dette er kanskje et 
lite skritt for tekstilindustrien, men det er i 
hvert fall et lite skritt i riktig retning. Det er 
viktig at de største i bransjen går frem som 
et godt eksempel, slik at det kan skje en 
holdningsendring hos resten av industrien. 

Er vi som forbrukere totalt maktesløse? 
En holdningsendring hos industrien for-
drer holdningsendringer hos forbrukerne. 
Vi, som målgruppe for disse butikkene, må 
også ansvarliggjøres. Som nevnt tidligere, 
har flere bloggere gått ut i vg å oppfordret 
folk til å boikotte h&m etter Kalla Fakta- av-
sløringene. h&m på sin side, mener dette 
vil gjøre saken verre for tekstilarbeiderne. 
Kanskje vil en stor boikott-aksjon føre til 
at folk mister jobben. På den annen side, 
ville en slik aksjon rette oppmerksomheten 
mot problemet. Det er nettopp den kollek-
tive bevisstheten som må vekkes. Bevisst-
het og interesse om etisk handel har nok 
økt de siste årene. Det kan imidlertid ofte 
virke som et spill for galleriet som mangler 
handling. Plagget man kjøper har blitt la-
get av noen. Er du villig til å betale det det 
egentlig koster? 

De maktesløse forbrukerne finnes ikke. 
Foto: Eva-Marie Høyheim Feten

«En kan spørre seg hvorfor 
det er akkurat Hennes  

& Mauritz som får kritikk for 
disse forholdene, og hvorfor 

de andre 'klesgigantene'  
slipper unna.»

« Dette handler om hele  
tekstilindustrien og oss som 
forbrukere. Ved at mediene 

gir én enkelt kleskjede så 
mye av skylden, bidrar de  
til å gjøre et stort og kom-
plekst problem, veldig lite  

og enkelt»



S
Samfunnsviter’n
Nº1 / 2014

17

Samfunn
Politikk

Vilde Wetteland Stoa

Samarbeidsavtalen 
Fire måneder inn i det blå regjeringssam-
arbeidet er det for tidlig med uttalelser 
omkring innfrielse av den nye regjeringens 
løfter. Likevel kan regjeringsplattformen 
diskuteres og kritiseres. Samarbeidsavtalen 
mellom de borgerlige for å sikre flertall og 
gjennomslag for politiske saker legger fø-
ringer for den norske politikken de neste 
fire årene. Et borgerlig samarbeid som ga 
løfter om nyskapning ser ut til å ta form av 
nettopp det motsatte. Regjeringens verdi-
saker er en overkjøring av de verdipolitiske 
reformene Norge har gjennomgått de siste 
tiårene, og er et kraftig tilbakeslag heller 
enn et steg i riktig retning.  

Verdipolitiske reformer 
Regjeringen gjeninnfører Kristendom som 
overrepresentert i religionsfaget, samt en-
drer navnet fra rle (religion, livssyn og 
etikk) til krle (kristendom, religion, livssyn 
og etikk). Førsteamanuensis i religionsvi-
tenskap ved uib omtalte navnendringen 
«som å gå historieløst og baklengs inn i 
fremtiden». Med denne setningen treffer 
hun blink. I et flerkulturelt Norge der en stor 

del av befolkningen ikke er kristne og/ eller 
ikke religiøse, der stat og kirke nylig har blitt 
separert, hører det fortiden til å skulle over-
representerte en religion. 
 Reservasjonsretten gir et enda kraftige-
re historisk tilbakeslag. I særavtalen mellom 
Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folke-
parti heter det at «det gis reservasjonsmu-
ligheter for fastleger etter dialog med Den 
norske legeforening». Kampen om kvinners 
rett til selvbestemt abort startet allerede i 
1913. Abortloven har utviklet seg fra 1964, da 
det ble mulig for kvinner å søke om abort, 
til 1978, da loven om selvbestemt abort ble 
vedtatt. Siden har ikke abortloven blitt en-
dret, før de borgerliges hestehandel høsten 
2013. Reformen har møtt massiv kritikk fra 
flere hold. Statsminister Solberg møter 
kritikken med å uttale at reservasjonsrett 
ikke svekker abortloven, i tillegg til å hevde 
at kvinners rettigheter faktisk vil øke med 
denne bestemmelsen. Hvordan dette er 
tilfelle går hun ikke nærmere inn på. Re-
servasjonsretten vil i praksis være å tråkke 
på kvinners rett til å bestemme over egen 
kropp. For det første vil muligheten for leger 
til å reservere seg mot henvisning til abort 
øke terskelen for å søke hjelp i en vanskelig 
situasjon. Det vil være tidskrevende å skulle 
oppsøke en ny allmennlege. I tillegg vil det å 
bli møtt med en slik negativ holdning for en 
kvinne i en sårbar situasjon gjøre omsten-
dighetene enda vanskeligere. Kvinner som 
har bestemt seg for å ta abort må bli møtt 
med forståelse og respekt. Helga Pedersen 
påpeker korrekt at reservasjonsrett vil være 
å skru klokken tilbake. 

 Reduksjon av pappapermisjonen er en 
annen politisk bestemmelse som i realite-
ten vil føre fremtiden tilbake til fortiden. Fe-
dre vil få mindre tid med barna sine, mens 
foreldrepermisjonen vil i større grad falle i 
morens hender. Sett i sammenheng med 
regjeringserklæringen om økt bevilgning 
til, og utvidelse av kontantstøtten, vil det 
medføre et økt skille mellom mødre og fe-
dre med småbarn. Mødre vil i større grad bli 
holdt vekk fra arbeidsmarkedet, mens fedre 
vil bli holdt vekk fra småbarnsfamilien.  

Historiske tilbakeslag
De politiske endringene utarbeidet gjen-
nom samarbeidsavtalen har en ting til fel-
les; de representerer ikke en fremtidsrettet 
politikk, tvert om. Disse reformene vitner 
om en sterk tilbakegang i utviklingen av et 
likestilt og samfunn. Verken K`en i krle, 
reservasjonsrett for fastleger, redusert pap-
paperm eller økt kontantstøtte er forenelig 
med den blå-blå regjeringens løfte om et 
samfunn basert på større individuelle ret-
tigheter. Reformene legger hindringer på 
den individuelle friheten, og vil føre til et 
land som diskriminerer andre religioner 
og livssyn enn kristendom, som legger en 
økt barriere på kvinner som ønsker abort, 
og som fører oss nærmere de tradisjonelle 
kjønnsrollene. Dagens sterke debatt og 
kritikk av de politiske vedtakene viser at 
velgerne som stemte frem et borgerlig alter-

nativ ikke forventet en slik regjeringsplatt-
form. Den nye regjeringen må sies å svikte 
store deler av velgermassen på mange ver-
dipolitiske områder. 
 Samarbeidsavtalen et resultat av po-
litiske kompromisser, slik er det for alle 
koalisjonsregjeringer, spesielt når de er i 
mindretall. Likevel kan det ikke aksepteres 
at kompromissene dagens regjering har 
inngått i realiteten er store bremseklosser 
for videreutvikling av det norske samfun-
net. En så verdikonservativ politikk hører 
ikke hjemme i dagens likestilte og flerkul-
turelle Norge. Politikken er et resultat av at 
det marginale partiet KRF har fått for mye 
gjennomslag i det borgerlige samarbeidet, 
på bekostning av resten av partiene. Slik er 
et ofte med små partier som sikrer samar-
beidet flertallsposisjon. 

Forsvarsposisjon
Problemet hviler på den borgerlige koali-
sjonsregjeringens forsøk på å fremstå som 
samkjørt og enhetlig, når det ikke er tilfel-
let. Høyres forsvar av politikk de egentlig 
ikke står for fremstår som krampeaktig. 
Med unntak av Venstre i spørsmål om re-
servasjonsrett forsvarer partitoppene de 
verdipolitiske reformene med opprop om 
at dette vil føre til mer individuell valgfrihet. 
Partitoppene vegrer seg for å komme med 
innrømmelser om hvilke politiske reformer 
de måtte konforme til, og spiller heller på at 
hele samarbeidsavtalen er egen partipoli-
tikk. En kan forstå tankegangen av å fremstå 
som et konfliktløst og harmonisk samar-
beid, men likevel, politikk er et spill og en 
dragkamp. Partiene som ikke vil skuffe egne 
velgere gjør det best ved å vise at de ikke vi-
ker fra det de står for, til tross for at de ikke 
kan få gjennomslag for alt. I den nye regje-
ringen er Venstre det eneste partiet som har 
forstått dette.  

Ny, fremtidsrettet politikk?
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor. 

«Regjeringens verdisaker er 
en overkjøring av de verdi-
politiske reformene Norge 
har gjennomgått de siste 
tiårene, og er et kraftig  
tilbakeslag heller enn et  

steg i riktig retning»

Regjeringsskiftet høsten 2013 vitner om et norsk ønske om 
å endre den politiske linjen som de rød-grønne har ført i to 
regjeringsperioder. Den borgerlige opposisjonen gikk inn 

i valgkampen med løfter om en fornyet og fremtidsrettet po-
litikk, hvor individet skulle stå sterkere i sentrum. 
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Samfunn
Tusenårsmålene

Barnas framtid er usikker 
Innen 2015 skal FNs tusenårsmål om å utrydde fattigdom etter avtalen 
være nådd. Hvert år dør åtte millioner barn under fem år. Er det mulig  
å tenke seg at barn og ungdom har en bedre framtid i sikte etter 2015?

Agnes Østengen

I 2000 ble alle fn-medlemmene enige om åtte kon-
krete mål for å bekjempe fattigdom over hele verden. 
Under de åtte målene er det 18 delmål og 48 indika-
torer. Det overordnede målet er mål nummer 1: Halv-
ere andelen mennesker som lever for under én dol-
lar om dagen.
 Andreas Lindquist Haakonsen, leder i Oslos stu-
dentlag for Natur og Ungdom, var blant deltakerne 
på Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorga-
nisasjoners (lnus) seminar, 24.-25. januar, som tok 
opp barn og ungdoms rolle i fns tusenårsmål. An-
dreas mener det er viktig å ta barn og unge på alvor 

under arbeidet med tusenårsmålene, og hevder at 
særlig ungdom er en gruppe som i stor grad er fravæ-
rende i de nåværende målene. 
 – Målet om å redusere mødredødelighet er ett av 
målene vi er lengst unna å nå. I mange land har vi 
sett store tilbakeskritt når det gjelder rett til abort og 
tilgang til prevensjon. Her kunne situasjonen vært 
annerledes om man i større grad hadde inkludert 
ungdom som en målgruppe og aktører, da for eksem-
pel tenåringsmødre er en gruppe som trenger andre 
tiltak enn en 40-årig trebarnsmor.
 Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barne-
byer Norge, er heller ikke helt fornøyd med arbeidet 
så langt, og mener at FNs tusenårsmål ikke fokuserer 
nok på omsorg og beskyttelse av barn. 
  – Hvert av målene bør inkludere barn og unge, og 
ha indikatorer som viser effekten utviklingen har for 
barns livssituasjon. Det gjelder ikke minst de mest 
sårbare og marginaliserte barna, skriver Grønnern 
på SOS-barnebyers nettside.
 Fortsatt mangler 153 millioner barn en eller beg-
ge foreldre. Hvert år dør åtte millioner barn under 

fem år, og mange barn vokser opp uten utdanning, 
eller lever i slum og ekstrem fattigdom.

Utdanning for jenter
Utdanning for alle er ett av målene som i stor grad 
berører barn og ungdom. Dersom utviklingen fort-
setter i dagens tempo, vil ikke målet nås innen 2015. 
På dette området ser man at kjønn er en viktig fak-
tor. Til tross for at det er gjort store framskritt i ar-
beidet med jenters skolegang, er det fremdeles flere 
gutter enn jenter som går på skole. Erna Solberg tok 
opp dette som ett av hovedtemaene under sitt be-
søk på Verdens økonomiske forum.  
 – Nelson Mandela sa en gang at utdanning er 
det mest effektive våpenet for å skape endring i ver-
den. Jeg deler hans oppfatning. Det vil jeg fortelle 
mine kolleger og andre tilhørere som jeg møter i 
Davos, sa statsministeren.
 Siste måling viste at 90 prosent av andelen barn 
i utviklingsland begynner på grunnskolen. Til tross 
for at tiden begynner å renne ut, tror Andreas det er 
flere tiltak som kan gjøres for å nå 100 prosent. 

Håpefull: Andreas Lindquist Haakonsen håper at barn og ungdom blir tatt mer 
hensyn til i tusenårsmålenes siste innspurt. Foto: Agnes Østengen
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Samfunn
Internett

Lars Petlund Breiby

Selv om man går langt i å forsvare friheten, og dermed den til-
hørende anonymiteten på nettet, er det helt klart problematisk 
når folk benytter seg av denne friheten for å utnytte andre sur-
fere. Sosiale medier har ført til en revolusjon når det kommer til 
internettbruken og mulighetene for å spre informasjon raskt og 
bredt er uten sammenlikning i menneskets historie. Dette stiller 
derfor helt nye krav til brukerne, og sprederne, av denne infor-
masjonen. Før kunne man i det minste stole på at bøkene man 
leste, eller at tekstene man fikk utdelt, hadde gjennomgått en 
form for kvalitetskontroll. Det er ikke lenger alltid tilfelle. Denne 
artikkelen skal likevel ikke forsvare myndigheters tidligere nær-
mest ubegrensede kontroll over informasjonsspredning i sam-
funnet som en god ting, ei heller skal artikkelen hevde at myn-
digheter aldri har hatt baktanker som ikke har vært tydelige ved 
første øyekast. De nye mulighetene for informasjonsspredning 
vil i artikkelen bli behandlet som en god ting, men samtidig fø-
rer de nye mulighetene også til strengere krav til informasjons- 
og kildekritikk. Dette kommer også som en naturlig konsekvens 
av at man har flere kilder, og mulighetene for kildekritikken har 
blitt bedre. Dette er en utvikling man ser i hele samfunnet, og 
det blir oppfordret til bruk av sunt nettvett i en utvidet betyd-
ning. Likevel ser vi at noen sider blir delt i stor spredning gjen-
nom sosiale medier, uten at det alltid stoppes opp for en liten 
tankepause.  ”Er det sant det de skriver?” er et spørsmål man 
ofte bør stille seg når man leser nyheter. Så lenge man er inne 
på anerkjente nyhets- eller aktualitetssider er man ofte beskyt-
tet av deres redaksjonelle ansvar. De er ansvarlige for det som 
skrives på sidene deres, og det å bli felt for faktafeil eller andre 
pinligheter av tilhørende organer kan bety mye i form av tapte 
lesere og annonseinntekter. Dermed har de en klar grunn til å 
være sannferdige så langt det kan gjøres. 

Ulv i fåreklær
Noen ganger kommer det likevel frem sider som fyret.nu. Dette 
er en side som først gjorde seg aktuell på folkemunne gjennom 
spredningen av en nyhetssak om en skole i Ålesund som tillot 
barna i 17-mai toget å gå med flagg fra sine opprinnelsesland. 
Denne saken ble delt hyppig og ukritisk på Facebook, og fyret.
nu fikk oppmerksomhet. Først i form av deling av saken og li-
kes på Facebook. Så i form av at saken ikke stemte overens med 
virkeligheten og var oppkonstruert for å skape blest. Fyret.nu 
bryr seg ikke om pressens ”vær varsom”-plakat, og holder re-
daksjonen sin hemmelig. Dette er to ting som tidlig bør gjøre en 
kritisk til siden. Samtidig hevdet de at de ville gi det norske folk 
de ”virkelige” nyhetene, de som den tradisjonelle pressen ikke 
turte eller kunne skrive om. Denne siden som ville vise nord-
menn ”alternative” nyheter som ikke var styrt av ”kulturmarxis-
tene fra Youngstorget” ble tidligere i år avslørt i å ha tette bånd 
til kjente skandinaviske nynazister. Denne avsløringen ble gjort 
av internettsiden radikalportal.no i samarbeid med Dagbladet. 
Avsløringen har i ettertid gjort at fyret.nu har stengt nettsiden 
sin, likevel opplevde de en stor økning med likes helt fram til de 
ble avslørt. Dette spesielt fordi de ikke ville være klare på hvem 
de faktisk var, men seilte under et mye mindre ekstremistisk 
flagg samtidig som de kjørte hardt på følelsesladde nyhetssaker 
som skapte forargelse fremfor ettertanke. Likevel har de aldri 
vært eksplisitte i sine faktiske meninger. Noe som har gjort dem 
til en farlig aktør på nettet, og sikret dem lesere og delere som 
absolutt ikke deler deres synspunkter politisk. På denne måten 
ser vi at når en internettside eller andre aktører på nettet seiler 
under falsk flagg kan de få en oppsving i popularitet og opp-
merksomhet. Samtidig kan vi finne trøst i at skygger fremdeles 
sjelden tåler dagslys når vi tenker på at siden har blitt avslørt og 
lagt ned. Men det retter også oppmerksomhet mot viktigheten 
i å utøve god kildekritikk mot de nyhetene man får servert, spe-
sielt når man selv kan være med på å dele og eller kommentere 
på dem. Det må også nevnes at fyret.nu med hensikt også foku-
serte mye på nyhetssaker hvor de kunne sette asylsøkere og an-
dre innvandrere i et svært dårlig lys, gjennom grundig dekning 
av spesielt overfallsvoldtekter hvor gjerningsmannen hadde en 
utenlandsk etnisk opprinnelse. De kjørte hardt på saker som 
vekket følelser og hvor de kunne bruke symboler i fri utfoldelse 
for å fremme sin sak. Likevel hevdet de å representere balan-
serte og uavhengige nyheter. Nyhetssider eller -selskaper som 
eksplisitt må fremme at deres nyhetsdekning er uavhengig og 
balansert blir litt som land som må fremme at de er demokra-
tiske. Ofte stemmer det dårlig overens med virkeligheten. Men 
med den åpenheten internett gir oss vil det alltid være noen ak-
tører som agerer med skjulte hensikter, noen er bare bedre til å 
skjule dem enn andre. Dess flere som misbruker den sjansen 
internett gir til informasjonsflyt dess større er nok sjansen for 
at den innskrenkes. Derfor er det opptil hver enkelt å vise god 
internettskikk og se på kildene med kritiske blikk, spesielt om 
de skulle virke å seile under falsk flagg. 

Skygger må fortsatt 
vike for dagslyset

Et gammelt jungelord lyder: «På  
internett er det ingen som vet at du er en 

katt». Samtidig som man kan (og bør) le av 
dette ordtaket er det viktig å merke seg at 

det skjuler seg en dypere betydning bak et 
harmløst ytre. Dette gjelder også de aktører 

som agerer under en skjult agenda på  
det frie internettet. 

Det frie internettet: litt for fritt vilt?  
Foto: Wikimedia creative commons

 – En utdanning må være relevant i for-
hold til arbeidsmarkedet, og hvis man ser at 
utdanning gir arbeid, vil dette også kunne 
bidra til at flere tar det. Holdningsskapende 
arbeid blant foreldre er også viktig. Vi har 
dessverre sett mange tilbakeslag for jenters 
rettigheter rundt om i verden.
 Særlig når det kommer til ungdomssko-
len, faller jentene av. Ungdomsskoleutdan-
ning er dyrere enn barneskole, og mange 
fattige familier må prioritere barna sine. I 
flere tilfeller blir jentene valgt bort, og får 
ikke fortsatt skolegangen. Tidlig ekteskap og 
graviditet er også årsaker som fører til at jen-
ter slutter på skolen. 

Viktig å nå miljømålene
Som medlem av Natur og ungdom, er An-
dreas særlig opptatt av at de miljørelaterte 
målene skal nås, til tross for at han ikke er 
spesielt optimistisk på dette området. At 
drikkevannsmålet er nådd er i følge ham på 
langt nær nok. 
 – Vi har ingen grunn til å si oss fornøyde 
med å ha halvert andelen av verdens be-
folkning som ikke har tilgang på rent drik-
kevann. Dette arbeidet må fortsette til vi er 
på null. Klimaendringene har de siste årene 
gjort arbeidet med de miljørelaterte målene 
komplisert. 
 Han mener også at man er avhengig av 
å nå de miljørelaterte målene for å oppnå 
flere av de andre målene, og at man for å få 
en bærekraftig avskaffing av fattigdom i ver-
den, er avhengig av samtidig å begrense de 
menneskeskapte klimaendringene. 
 – Dersom man ikke klarer å begrense kli-
maendringene til under to graders oppvar-
ming, vil livsgrunnlaget til millioner av men-
nesker bli truet. Det er derfor viktig at man 
får på plass en ambisiøs klimaavtale under 
FN innen 2015.

Norges rolle 
Erna Solberg leder nå pådrivergruppa for FNs 
tusenårsmål, sammen med Rwandas presi-
dent Paul Kagame. FNs generalsekretær, Ban 
Ki-moon, skrøt av Solberg under besøket hos 
Verdens økonomiske forum, og mener hun er 
en leder med visjoner. Andreas håper stats-
ministeren bruker denne posisjonen godt. 
 – Solberg kan bruke denne rollen til å 
presse på de målene som vi er lengst unna å 
nå, og fokusere på viktigheten av likestilling 
og seksuell og reproduktiv helse.
 Utenriksminister, Børge Brende, hevder 
at det er viktig at alle land blir med på splei-
selaget for å nå målene, og legger særlig vekt 
på bistand, i tillegg til tettere samarbeid blant 
ulike aktører som deltar i arbeidet for å nå 
målene. 
 - Fra vår side er det også viktig å få fram 
rike lands bistandsforpliktelser. Vi må alle 
være med på dette internasjonale spleisela-
get for en bærekraftig global utvikling, men 
også være villig til å tenke nytt når det gjelder 
å sikre finansiering fra andre kilder. Særlig er 
det viktig med et tettere samarbeid mellom 
offentlige og private aktører, sier utenriksmi-
nister Børge Brende, til regjeringen.no. 
 Flere av tusenårsmålene kan være mulig 
å nå innen 2015, men barnas framtid ser ikke 
like lys ut som mange kanskje hadde håpet 
på da verdenssamfunnet inngikk avtalen om 
tusenårsmålene for 14 år siden. 
 – Vi har kommet langt på noen mål, men 
vi burde kunne oppnå mer. Når det gjelder 
sult, var målet å halvere andelen som lider 
av kronisk sult. Her bør man være kritisk til 
hvorfor vi ikke kan sette oss mer ambisiøse 
mål, som å utrydde fattigdom og sult, sier 
Andreas. 
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Samfunn
Globalt

Julia Seifert

Thursday night 2 a.m. the music plays loud 
from the joint around the corner. After the 
dancing and praising of the Born Again 
Community next door had stopped in the 
evening the night life started. Singing and 
dancing almost the entire day and night, 
Kamwokya is a very lively place that under-
goes constant change due to its proximity 
to down town Kampala, the capital city of 
Uganda. 
 With roughly 1.6 Million people Kam-
pala is the biggest city of the country and 
its social, economical and political mag-
net. With its green grasslands and banana 
plantations Uganda is located at the stra-
tegically important source of the Nile, the 
Lake Victoria, which supplies the down-

stream countries South Sudan, Sudan and 
Egypt with water. It is a formal presidential 
democracy which has not seen a new presi-
dent since 1986. In the past years attention 
has been drawn to the country through the 
controversial Kony 2012 campaign. A one-
man hunt campaign initiated by an Ame-
rican activist targeting Kony, the leader of 
the LRA (Lord Resistance Army), a rebel 
group destabilising the countries North for 
more than a decade. The country is faced 
by challenges such as internal social and 
economical problems and its localisation 
in an unstable region, with neighbours 
South Sudan and DRC-Congo. 

In Kamwokya
In 2009, I was working as a volunteer in 
North Uganda, I met a young man from 
Kamwokya. He invited me graciously to 
this vibrant part of Kampala and I stayed 
for a week at his parents’ home. By then 
Kamwokya counted maybe one or two 
multi-storage buildings and one finger 
was enough to count the tarmaced roads. 
Even though now more roads have been 
tarmaced and the real estate boom has 

brought many rental houses to the area the 
structures and problems of the people as 
you slop down from the main-road have re-
mained more or less the same. The drainage 
system is not sufficient and at those ends 
where it could actually hold the tropical 
rainfalls it is usually blocked with rubbish. 
The local authority responsible for the rub-
bish collection drops by once in a while and 
only if you are lucky, which means you are 
at home by then and live closely enough 
to the main-road, you will be able to dump 
your rubbish in the overloaded lorry. That 
such a drainage and rubbish situation leads 
to health issues does not need a deeper 
analysis, it becomes evident the moment 
you pass through the tiny path ways and 
look around. The stagnant water provides 
a perfect home for anopheles mosquitoes 
to breed; hence malaria becomes a perma-
nent partner in people’s life in Kamwokya. 
The income levels in this area are low and 
building space is a rarity, yet increasing 
urbanisation pushes more and more peo-
ple from the villages into towns. Here they 
hope to find a better life and a job, but only 
few can earn a decent living. Administrative 

failure, mismanagement and overpopulati-
on are some of the reasons why Kamwokya 
counts among the poorest areas of Kam-
pala city. Facing this reality and seeing the 
daily life struggle people in Kamwokya go 
through, the story of the young men I met 
five years ago who was born and raised in 
this place sounds like a fairytale. A person 
achieving what he achieved, out of what he 
had (or better what he did not have), must 
be gifted with enormous compassion, faith 
and a strong will.

Charles Batte on his road to success 
By the time we met in 2009 he introdu-
ced himself: “Hello, I am Charles Batte, a 
medical student of Makerere University.” 
Now, five years later one sentence would 

Charles Batte – A Social 
Entrepreneur from Kamwokya

Kampala, Uganda - The people of Kamwokya, one of 
the poorest parts of the Ugandan capital Kampala, live in 

an overpopulated area with poor sanitation and insufficient 
public service. Among them Charles Batte, a 26 year 

old medical student, who became a Social 
Entrepreneur of global resume.  

“The drainage system is  
not sufficient and at those 

ends where it could actually 
hold the tropical rainfalls it is  
usually blocked with rubbish”

Street view of Kamwokya: The Street in which  
Charles Batte grew up. Photo: Julia Seifert

The Fight against Climate Change: Charles Batte (on the right) and two volunteers from Brazil 
plant trees in Katiiti village, 85 km from Kampala City. Photo: Charles Batte
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not be enough for him to introduce himself 
properly. As it turned out I met one of the 
brightest students in Uganda, being at Uni-
versity on governmental scholarship due to 
his extraordinary performance in his final 
high school years. One year after our first 
encounter he campaigned for the post of 
the guild president, highest student repre-
sentative, at Makerere University. With Ma-
kerere being one of the well known and ol-
dest Universities in Sub-Saharan Africa this 
post as the highest student representative is 
not only prestigious but also highly political 
relevant. Even though, he lost the election 
by ten votes people around Makerere Hill 
would recognise him and tell him about 
their concerns. This loss did not hold him 
back to strive for more and even bigger tar-
gets. With the profits out of his small scale 
farming activities in Katiiti village, where 
his parents used to stay before moving to 
Kampala in the late 1970s, he build up a 
Community Health Center in Kampala in 
2011. One year later he won the World Merit 
Global Ambassador social Entrepreneurs-
hip award in competition with over 60,000 
others from 221 countries. This award ena-
bled him to travel, volunteer and inspire 
young people in over 17 countries around 
the globe. The following year he was named 
a 2013 Global Laureate fellow by the Inter-
national Youth foundation.

His Fight against Climate Change
Earlier in 2012 he started an NGO called 
Tree Adoption Uganda (TAU) which epito-
mises the ideology of thinking globally and 
acting locally. TAU is an innovative social 
enterprise that uses reforestation and the 
fight against climate change as a means of 
fostering economic development in com-
munities in Uganda. The organisation wel-
comes volunteers from around the globe to 
sensitise people in rural areas about climate 
change as well as deforestation and plants 
fruit trees to work against the environmen-
tal degradation. As such TAU does not only 
fight climate change but provides income 
generating activities to people in rural areas 
as well as counters rural-urban migration. 
As a high school student Charles Batte de-
veloped a concept for a Self-Sustaining 
Community, now he is realising that in the 
village of Katiiti in central Uganda, roughly 
85 km away from the boom town Kampa-
la. His parents, who have supported him 
with all their love and have given him the 
strength a person undergoing such a car-
rier needs, have now even decided to move 
back to the flourishing village, which they 
once left for Kampala to provide their chil-
dren with a bright future. Charles Batte is 
an inspiring young man, who established a 
farm and educational center in his parents’ 
village, a Community Health Center in 
Kampala, an NGO fighting climate change 
and is completing his medical degree. At 
the age of 26 he has achieved which some of 
us can only dream about and Charles is still 
aiming higher. Whatever the future brings 
for him I am sure he can achieve anything 
he longs for, as a young charismatic leader 
who is able to transform his society in a bet-
ter one.
 Charles Batte is a role model for his and 
upcoming generations of Kamwokya and 
other poor places in Kampala city. Even 
though, Kamwokya has not much to offer 
economically and it still has a long way to go 
to transform itself into an attractive and well 
established living space, the people living 
there can make a change for themselves.

Ønsker du å bli med 
i Samfunnsviter'n?
→ Send oss en mail:  
Redaksjonen@samfunnsvitern.com

Finn ut mer om oss på
samfunnsvitern.comS
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Trenger vi 
Senterpartiet? 

Det har blåst friskt i Senterpartiet 
den siste tiden.

Andrea Sofie Nilssen

Lang tids uro i ledelsen kulminerte med at 
Liv Signe Navarsete ga beskjed om at hun vil 
gå av på et ekstraordinært landsmøte i april. 
Med det gikk også for alvor startskuddet for 
kampen om tronen, og ikke minst om den 
naturlige arveprinsen, Ola Borten Moe, sin 
posisjon i partiet. På overflaten kan dette sy-
nes som en personstrid, men først og fremst 
handler det som nå skjer i Senterpartiet om 
politikk. For etter åtte år med gradvis syn-
kende oppslutning i rødgrønn regjering, 
står nå Senterpartiet overfor et veivalg. Der 
en del av partiet vil fortsette i Navarsetes 
fotspor langs den rødgrønne sti. Mens en 
annen del ønsker å følge Ola Borten Moe 
mot høyre. 

Om vi tar et tilbakeblikk på det som i dag 
er Senterpartiet så tilhørte partiet historisk 
sett den borgerlige fløyen. Bondepartiet, 
som for første gang valgte å stille med egne 
lister til Stortingsvalget i 1921, hadde røtter 
tilbake i den politiske bondebevegelsen på 
1800-tallet. I første rekke ble partiet stiftet 
for å ivareta de gamle bygdenæringenes 
interesser, og da særlig i spørsmål om toll-
politisk likestilling med andre samfunns-
grupper. Siden den gang har det som vi i dag 
kjenner som Senterpartiet sittet i regjering 
ved flere anledninger, tradisjonelt sett i koa-
lisjon med andre borgerlige partier. Dette 
er en tradisjon som ble brutt under Åslaug 
Hagas ledelse, da partiet i 2005 inngikk i et 
rødgrønt samarbeid. Gjennom årene har 

Senterpartiet også utviklet seg til å bli et ta-
lerør for distriktene i landet vårt. Distrikts-
politikk, desentralisering og motstanden 
mot norsk EU-medlemskap har vært - og 
er - kjernesaker for partiet. Men trenger den 
norske partifloraen et slikt parti?

Ved valget i fjor høst fikk partiet en oppslut-
ning på 5,1 prosent. Det er den laveste opp-
slutningen Senterpartiet har hatt ved noe 
valg, og det utløste umiddelbart en debatt 
om partiets veivalg og politikk.  Det ble fo-
kus på Liv Signe Navarseters rolle som par-
tileder, og det ble også fokus på dårlig klima 
i partiledelsen der det gjennom valgkam-
pen var tydelig at Navarsete og nestleder 
Ola Borten Moe ikke var samkjørte. Dette 
kulminerte da det i en intern gransknings-
rapport før jul kom frem at også store de-
ler av partiorganisasjonen var misfornøyd 
med partiledelsen, og konsekvensen av 
dette ble at Liv Signe Navarsete tidlig i 2014 
ga beskjed om at hun ønsker å trekke seg 
som partileder. Men det store spørsmålet 
er om Navarseters avgang vil være nok til å 
bilegge striden i partiet. Det sentrale i den 
sammenheng er at det nå kan komme opp 

en lederkandidat som partiet evner å slutte 
rekkene bak, og mange i partiet hadde nok 
håpet at Marit Arnstad skulle bli den kan-
didaten. Det åpnet hun da også selv døra 
på gløtt for, men tidlig i februar gjorde hun 
retrett og kunngjorde at hun ikke er leder-
kandidat. Det betyr at nåværende 2. nestle-
der Trygve Slagsvold Vedum av mange blir 
sett på som den naturlige lederskikkelsen, 
for færre og færre peker på 1. nestleder Ola 
Borten Moe som den rette til å føre Senter-
partiet i samlet tropp oppover på menings-
målingene. Problemet med både Slagsvold 
Vedum og Borten Moe er imidlertid at de 
har sittet sentralt i den partiledelsen som 
har fått intern kritikk, men det er likevel 
ikke tvil om at Slagsvold Vedum blir sett på 
som den fremste kompromisskandidaten 
av de to. Borten Moe representerer en klar 
høyrefløy i partiet, og mange har vanske-
lig for å se han som den som kan forene 
ytterpunktene. I en slik sammenheng ville 
sannsynligvis Marit Arnstad vært en ideell 
kandidat, i og med at hun har bred erfaring, 
samtidig som hun ikke har sittet i den parti-
ledelsen som mange vil definere som parti-
ets «problem». Men leder vil hun altså ikke 
bli, og det betyr i praksis at bordet er dekket 
for Slagsvold Vedum.
 Uavhengig av hvem det måtte bli, er 
det ingen tvil om at den nye senterpartile-
deren får en formidabel utfordring med å 
gjenreise partiet. For det er de som hevder 
at Senterpartiet er i ferd med å utspille sin 
rolle i norsk politikk, og det viktige for den 
nye lederen blir da først og fremst å samle 

partiet om et prosjekt som skaper bred en-
tusiasme fra høyre til venstre i partiet.  En 
polariserende leder vil kunne føre til ytter-
ligere avskalling fra partiet, og mange sen-
terpartisters våte drøm er da at en samlen-
de kandidat skal kunne vekke begeistring 
og kapre velgerne utenfor det som i dag er 
ansett som partiers kjernevelgerbase. Men 
for at det skal bli slik, trenger partiet også 
saker som appellerer til flere enn de tradi-
sjonelle bonde-/ bygdevelgerne. Senter-
partiet sanker tradisjonelt mesteparten av 
stemmene fra distriktene, og med et stadig 
mer urbanisert og sentralisert samfunn er 
det vanskelig å se at Senterpartiet skal klare 
å mobilisere mange velgere utenfor de mil-
jøene som i dag anses som partiets kjerne-
velgerkrets.

Likevel er det også mulig å se det anner-
ledes. I en urolig verden er det mange som 
anser økt matproduksjon, selvforsyning 
og verdiskapning i distriktene som viktige 
byggeklosser for framtidas Norge, og i for-

Hardt vær: Det har blåst friskt i Senterpartiet den 
siste tiden. Foto: Senterpartiet/Flickr

Det store spørsmålet er om 
Navarseters avgang vil være 

nok til å bilegge striden i 
partiet. 

«For slik Senterpartiet  
har tedd seg i den senere  

tid, har det vært lett for mot-
standerne å fremstille partiet 

som et marginalisert parti  
for 'bygdetullinger' og  

antiurbanister»
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Legning

Ragnhild Bøhler

Venninnen min har akkurat kom-
met ut av et 4 år langt forhold 
med en jente fra Sør-Amerika. 
Det var kjærlighet ved første blikk 
og min venninne flyttet halve 
verden rundt for å være med 
henne. I Sør-Amerika møtte de 
mange utfordringer, og fikk beg-
ge kjenne på homofobien i sin 
mest tradisjonelle form, og etter 
noen år på barrikaden ble pres-
set for stort. De flyttet sammen 
til Nord-Amerika hvor de har 
bodd sammen de siste årene, 
før forholdet tok slutt. Etter å ha 
kjempet for å være sammen med 
en jente i så mange år er hun fort-
satt usikker på sin legning. Det 
enorme behovet for båssetting i 
den polariserte legningsdebatten i Norge har gjort at hun nå 
føler seg tvunget til å presse seg inn i det hun opplever som to 
alternative tvangstrøyer. Hun er derfor like lettet hver gang hun 
har analysert sitt tidligere kjærlighetsliv og kommet frem til at 
hun passer inn i en av båsene. Den ene måneden innser hun 
at det bare var en fase, kanskje brakt frem av fetisjiseringen av 
kvinner i media som sakte har fått henne til å se kvinner som 
idealet for skjønnhet og sensualitet. Dessuten hadde hun en 
veldig liberal oppvekst som kan ha åpnet henne for en tilbøy-
elighet uten dypere grunnlag. Måneden etter er hun lesbisk og 
lettet. Hun innser at hun ikke har vært ordentlig forelsket i en 
gutt siden hun var 16, nå som hun virkelig tenker over det. Hun 
har aldri vært spesielt aktiv i det skeive miljøet, men plutselig 
føler hun en tilhørighet i et fellesskap, og opplever at andre har 
lettere for å forholde seg til henne og legningen hennes. 

Ikke en fase
Det er slående for meg hvor viktig 
det er for alle mine bifile venner å 
bestemme seg for hva de egentlig 
er. Stigmatiseringen rundt den 
bifile identiteten er stor. I den 
heterofile arenaen oppleves bifili 
ofte som en eksperimenterende 
fase – for å virke interessant 
på fest eller i en overgang til å 
komme ut av skapet. I det skeive 
miljøet opplever mange bifile å bli hetset for å være feige. En-
kelte av mine homofile kamerater har gått så langt som å påstå 
at bifile bidrar til en illegitimering av homofili; det får det til å 
fremstå som valgfritt, og rokker dermed ved det fundamentale 
i legningsdebatten – forholdet mellom arv og miljø. Når bifile 
forventes å ende opp på den ene eller den andre siden opp-
fattes deres legning som et valg utenfor biologi. Usikkerheten 
rundt egen legning mange bifile opplever trenger ikke nødven-
digvis bunne i annet enn det faktum at bifili som legning har 
hatt såpass lav aksept. 
  Professor i Psykologi Lisa M. Diamond publiserte i 2008 
en ti år lang studie av 79 kvinner som identifiserte seg som les-
biske, bifile eller udefinert legning . Studien viste at nesten 2/3 
av kvinnene endret sin seksuelle status i løpet av studiets for-

løp. Nesten 20% av kvinnene gikk fra 
biseksuell eller udefinert til heterofil, 
men over halvparten av disse kvin-
nene endret status tilbake igjen. Med 
andre ord vedvarte tvilen og tilbøy-
eligheten til det samme kjønn langt 
inn i voksen alder for flesteparten av 
deltakerne. Studien gir en statistisk 
kontrast til den rådene ideen om at 
bifili er en fase vanligst i de ubeslutt-
somme tenårene. Isteden illustrerer 
den et av kjerneproblemene i legi-
timeringen av bifili, nemlig at bifile 
tenderer å bli identifisert ut fra kjøn-
net på den de er i forhold med på et 
gitt tidspunkt, og ikke deres egen ori-
entering.

Nedbrytende identitetsforvirring 
Opplevelsen av å måtte velge mel-
lom en homofil eller heterofil leg-

ning skaper en trekk-kamp som etterlater mange bifile i en 
kontinuerlig identitetsforvirring. Ifølge en rapport fra UNI 
Helse, som ble lagt frem på konferansen «LHBT: Status 2013»
  i fjor, viser bifile kvinner tendenser til marginalisering 
og psykisk uhelse. Spesielt slående var kartleggelsen av selv-
mordsrelaterte forhold, hvor andelen bifile kvinner som hadde 
forsøkt å ta sitt eget liv var mer enn tre ganger så stor som hos 
heterofile kvinner. Dette var tilnærmet lik andelen lesbiske 
kvinner. Rapporten viser også at over halvparten av bifile kvin-
ner velger å holde sin legning skjult på arbeidsplassen, sam-
menliknet med kun 9% av lesbiske kvinner. Min venninne 
har heller ikke kommet ut på jobben. Ikke fordi hun er feig, 
men fordi det ikke rår noen stolthet i å komme ut som bifil. 
Å komme ut som bifil er som å annonsere en forlovelse, uten 
planer om å gifte seg. Isteden må hun forsvare legningen sin, 

ofte gjentatte ganger, med en gjen-
nomgang av seksuallivet sitt katego-
risert etter kjønn. For å bli tatt seri-
øst som bifil stigmatiseres hun som 
delvis hyperseksuell. Fokuset tas fra 
en emosjonell tiltrekning til uteluk-
kende å handle om sex med dobbelt 
så mange potensielle partnere, enn 
hva hun hadde hatt hvis hun var he-
terofil. 
 Eksen til venninnen min har 
fått seg ny kjæreste. Venninnen min 

var hennes eneste kvinnelige elsker. Den nye kjæresten er en 
mann. Plutselig reduseres deres mangeårige kamp og globali-
serte kjærlighetshistorie til en fase, og hennes seksuelle tiltrek-
ning til venninnen min kun en forbigående fetisj.  Kanskje bare 
foreløpig, vel og merke. Til hun i en potensiell fremtid møter en 
kvinne igjen, og det blir tydelig at hennes identitet ikke blir en-
dret av hvilket kjønn partneren hennes har. Utvilsomt ville det 
spart de begge mye forvirring dersom de innså at gråsonen de 
befant seg i, ikke var en feig holdeplass mellom svart og hvitt, 
men en identitet i seg selv, og at trekk-kampen de følte på ikke 
nødvendigvis kom fra usikkerhet, men en mangel på forståelse 
og aksept for biseksualitet som en egen, selvstendig legning.

Bifobi – Ideen om  
den feige gråsonen

Hvorfor har vi så vanskelig for å akseptere en tredje legning? 
Etter mange år med kamp for legitimeringen av homofili,  

står den bifile legningen igjen som en ulegitimert holdeplass 
mellom de to eneste endestasjonene. 

«I den heterofile arenaen  
oppleves bifili ofte som en  

eksperimenterende fase – for  
å virke interessant på fest eller  

i en overgang til å komme  
ut av skapet»

Bås: Hvem skal bestemme hvilken bås man skal settes i?  
Foto: Alex Proimos, Flickr Creative Commons

lengelsen av dette kan man peke på ny giv 
i kampen mot EU og EØS som en potensi-
ell velgermagnet for Senterpartiet. Under 
Anne Engers partiledelse red Senterpartiet 
på nei-bølgen forut for EU-avstemningen i 
1994, og nei-dronningen fikk mye av æren 
for at det ble et norsk nei ved folkeavstem-
ningen den gang. Fortsatt er det sterke 
nei-strømninger i det norske folk, og det er 
ingenting som tyder på at vi er på tur til å 
bli en ja-nasjon. Her ligger det et oppslut-
ningspotensial for Senterpartiet, men det 
er nok avgjørende at partiet blir kvitt stem-
plet som et krangleparti for å vinne tillit i 
bredere velgermasser. For slik Senterparti-
et har tedd seg i den senere tid, har det vært 
lett for motstanderne å fremstille partiet 
som et marginalisert parti for «bygdetullin-
ger» og antiurbanister. Og dette stempelet 
må den nye partilederen klare å fjerne der-
som partiet skal kunne nå gamle høyder og 
bli en fremtidig maktfaktor i norsk politikk. 
For ja, det bør fortsatt være rom for Senter-
partiet i den norske partifloraen. Norge er 
fortsatt et svært desentralisert land, og det 
er nok mer enn 5,1 prosent av innbyggerne 
som ser verdien av livskraftige bygder, selv-
forsyning og selvråderett i et stadig mer EU-
tilpasset Europa. Derfor bør Senterpartiet 
ha en rolle å spille i norsk politikk i oversku-
elig fremtid, men da må ledelsen i partiet få 
troppene til å marsjere i takt. I større grad 
enn det Liv Signe Navarsete har klart gjen-
nom sine siste år som partileder. 
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Geografisk epoke

Antropocen – en ny  
kopernikansk vending? 

For fjorten år siden foreslo den nobelsprisvinnende  
atmosfærekjemikeren Paul Crutzen sammen med biologen 
Eugene Stoermer å kalle den tiden vi lever i for antropocen. 

Hva går antropocen-tesen ut på, og hvorfor er den  
interessant i et samfunnsvitenskapelig perspektiv? 

Lara Kristiansen

Hva er antropocen?
Das Haus der Kulturen der Welt (HKW), 
«verdenskulturenes hus» i Berlin, beskri-
ver seg selv som et rom for internasjonal 
samtidskunst, og et forum for dialog rundt 
aktuelle globale samfunnsmessige utvik-
linger og diskurser. I 2013 startet det toårige 
prosjektet The Anthropocene Project på hu-
set, med målsettingen om å sette lys på an-
tropocen-tesen, og dens implikasjoner for 
vitenskapene og kunsten, først og fremst 
dens betydning for forståelsen av forholdet 
mellom det klassiske skillet natur – kultur. 
Med ambisjonen om å tilnærme seg tesen 
fra ulike perspektiv, inviteres det tenkere, 
kunstnere og vitenskapsfolk for å diskutere 
tesen, og dens etiske, estetiske, politiske og 
økonomiske sider. 
 Helt grunnleggende handler antro-
pocen-tesen om ideen om at vi mennesker 
har forandret kloden så drastisk gjennom 
våre inngrep i naturen, at det vil være mulig 
å finne stratigrafiske spor etter oss om mil-
lioner av år. Tanken er at det i likhet med 
tidligere geologiske epoker vil være kunne 
finne målbare stratigrafiske bevis, som mu-
liggjør en klar distinksjon mellom det stra-
tigrafiske laget vi befinner oss på, og andre 
stratigrafiske lag. Mennesket tilskrives altså 
en slags geologisk kraft, og måten vi utnyt-
ter verden på anses å påvirke jordens utvik-
ling i geologisk skala. 
 Johan Petter Nystuen, professor eme-
ritus ved geologisk Institutt ved Universi-
tetet i Oslo, har studert jordens utvikling 
de siste en milliard årene. Nystuen fortel-
ler om en kollega som en gang spurte om 
hvilke spor han trodde vi mennesker kom 
til å etterlate oss i jordas lagrekke i fram-
tiden – når vår tid er forbi. Hans svar var:  
–Jo, et ganske tynt svart leirelag i de dype 
havbassengene, fullt av tungmetaller og 
giftige stoffer.

 Siden 2009 har The Anthropocene Wor-
king Group (TAWG), i regi av The Stratigra-
fic Commision of London, arbeidet med 
spørsmålet om det geologisk sett er hold i 
antropocen-tesen, og om antropocen kan 
formaliseres som en ny geologisk tidsen-
het. Den viktigste delen av dette arbeidet 
dreier seg om å finne geologisk rasjonelle 
argumenter for at det kan være snakk om 
en ny geologisk epoke. Det letes etter stra-
tigrafiske bevis både for og imot en slik 
definisjon, og det undersøkes når starttids-
punktet til antropocen eventuelt kan være.         

Er menneskelig påvirkning på kloden noe 
nytt?
Holocen, epoken vi nå lever i, er en mel-
lomistid. Det innebærer at det vil komme 
nye istider. Ellers settes holocen gjerne i 
sammenheng med framveksten av men-
neskelig sivilisasjon slik vi kjenner den i 
dag. Dette på bakgrunn av at det relativt 
konstante milde klimaet og vegetasjonen 
som kjennetegner denne epoken har lagt 
grunnlaget for jordbruk, og etter hvert også 
framveksten av blant annet byer, stater, 
språk, i tillegg til varig – og de siste hundre 
årene – svært rask befolkningsvekst. 
 Nystuen beskriver utviklingen slik: 
–Fra å leve i balanse med naturen og andre 
skapninger før den neolittiske revolusjo-
nen, gikk vi til å få et «overtak» over våre 
konkurrenter med tanke på utvikling av nye 
jaktvåpen og fangstmetoder, samtidig som 
menneskene som bønder forårsaket dra-
matiske skifter i naturen over hele kloden. 
Dette skiftet eksemplifiserer Nystuen med 
skapningen av beitemarker gjennom ned-
hogging av skog og kratt, som tidligere 
fungerte som naturens vannlager. Dette 
resulterte i at store områder i større grad 
ble utsatt for uttørking og ørkenspred-
ning. Også de første oppdemningene av 
vassdrag, bygging av kanaler og utføring av 
vann på elvesletter førte til store endringer. 
Ettersom jordbruket ble intensivert og den 
teknologiske utviklingen skred fram, har 
menneskene også blitt i stand til å ta andre 
stoffer fra naturen, som for eksempel mine-
raler, malmer – og ikke minst olje og gass. 
Nystuens poeng er at påvirkning av jorden 
ikke er noe nytt, men at dette har pågått 
gjennom hele holocen. 

 – Ideen om at vi, Homo sapiens, skal 
begynne å kalle opp et tidsrom av jordas 
historie etter oss selv er først og fremst et 
interessant kulturhistorisk fenomen. Det 
gir uttrykk for et selvsentrisk egenbile av 
oss mennesker som tronende på toppen 
av skaperverket, og med en påvirkning av 
naturens gang, at nå har jordas historie helt 
skiftet spor. 
 Geologen Dr. Jan Zalasiewicz (tilknyttet 
Department of Geology ved University of 
Leicester) er en av de ca. 30 medlemmene i 
TAWG. I en samtale med John Tresch (pro-
fessor ved Department of History and So-
ciology of Science, University of Pennsyl-
vania) i regi av HKW’s antropocen-prosjekt 
den 10. januar i fjor, påpeker han at nettopp 
dette er en av hovedargumentene mot en 
formalisering av antropocen: Holocen har 
allerede menneskelig innvirkning, så hvor-
for skal antropocen da være noe annerle-
des? Et annet punkt som kan brukes som 
motargument for antropocen som geolo-
gisk formalisert epoke, er tidsaspektet. De 
geologiske epokene til nå har hatt en gjen-
nomsnittslengde 30 millioner år. Holocen 
begynte ikke før ca. 11.500 år tilbake i tid. 
Andre spørsmål som stilles er om skillet 
virkelig er så skarpt, og om det er like tyde-
lig over hele verden – den teknologiske ut-
viklingen har tross alt variert sterkt mellom 
ulike deler av verden. Zalasiewicz nevner 
også at antropocen-tesen har blitt anklaget 
for å være «pop-science», eller et uttrykk 
for en bakenforliggende moraliserende in-
teresse, noe han imidlertid avfeier. Han sier 
at TAWG tar tesen på alvor og driver med 
seriøs forskning, som innebærer å finne ar-
gumenter både for og imot tesen. Samtidig 
er arbeidsgruppen fullt klar over at de kan 
ta helt feil, noe Zalasiewicz innrømmer å 
ha gjort mange ganger før.  

Antropocen – et konsept å tenke med? 
Uavhengig av om antropocen kommer til 
å formaliseres som geologisk epoke eller 
ikke, kan konseptet være verdt en tanke: 
–Jo, en kan gjerne snakke om den antro-
pocene tidsalder, men da som en kultur-
historisk tidsperiode under den holocene 
mellomistid, sier Nystuen. Ja, antropocen, 
er et selvsentrisk begrep. Kanskje det er be-
hov for å ha det allikevel? Da må vi i så fall 

fylle det opp med en realistisk selvforståel-
se av menneskehetens historie, og hvordan 
vi påvirker naturen omkring oss. Begrepet 
bør fylles med kunnskap og innsikt i hvor-
dan vi påvirker jorda her og nå, og hvilke 
følger det vil få for oss selv og øvrig liv på 
kloden, før neste istid. Da vil menneskehe-
ten bli stilt overfor helt andre utfordringer. 

Og det er her Antropocen-prosjektet ved 
HKW setter inn – som et slags tankeekspe-
riment. Premisset er at menneskets opp-
fatning av naturen er utdatert, og at det er 
mennesket som former naturen. Tanken 
er at forståelsen av skillet mellom natur 
og kultur, mellom verden og mennesket, 
må tenkes på nye måter. I programmet 
til åpningsarrangementet av prosjektet 
skrives det blant annet: “As a diagnosis of 
the times in which we find ourselves, the 
Anthropocene thesis suggests that huma-
nity is the driving power behind planetary 
transformation. It seems then that the arts 
and humanities – as expressions of human 
creativity – are centrally positioned to take 
up a greater role. The natural sciences, 
in turn, are confronted with questioning 
the resources and methods that generate 
knowledge, while policy makers and tech-
nology developers are faced with a dif-
ferent set of roles and responsibilities as 
’planetary constructors”. Det kan imidlertid 
virke som om det ligger en implisitt forestil-
ling i dette. Forestillingen om den uberørte, 
jomfruelige naturen, satt opp mot men-
nesket, som tar den i bruk, og i siste instans 
gjør den til sitt eget i makt av sin geologiske 
kraft. Men hva er det egentlig vi kategorise-
rer som «natur» eller «naturlig»? 

Et ord på reisefot
Marianne Elisabeth Lien er professor ved 
Sosialantropologisk Institutt på Universite-
tet i Oslo. Over en kaffekopp snakket vi om 
begrepet antropocen, og måter å reagere 
på dette begrepet på fra et antropologisk 
ståsted. Lien påpeker at hun som antro-
polog ikke kan si noe om antropocen som 
geologisk term, men at hun kan anerkjenne 
begrepet som idé, som konsept. 
 –Det er interessant å se at et begrep set-
ter ut på en reise mellom disipliner. Det kan 
si noe om at begrepet også betyr noe for 
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andre disipliner. Det er ikke ofte at geologer 
eksporterer ord, sier Lien. Hun sammenlig-
ner antropocen-tesen med globaliserings-
begrepet, og at den minner henne om tiden 
på begynnelsen av nittitallet, da «alle» be-
gynte å snakke om globalisering. Ordet ble 
en slags hit, og det samme kan tenkes å skje 
med antropocen-begrepet, i og med at det 
kobler seg på ulike debatter, er del av mange 
diskurser og blir plukket opp i mange sam-
menhenger. Først og fremst gir det klimade-
batten en helt ny dimensjon. 
–Kanskje dette er bra? spør Lien. Det kan 
være et samlingspunkt for en akutt pro-
blemstilling, og gi den mer oppmerksom-
het. Begrepet har en kraft i seg, som gjør at 
vi våkner opp – om kanskje litt sent? Det får 
oss til å tenke mer tverrfaglig på utfordrin-
gene vi står ovenfor i vår tid.
  Samtidig knytter Lien noen bekymrin-
ger til ideen om antropocen som mennes-
kets tidsalder. 
 –Vi må gå sakte frem her, ikke omfavne 
det 100%. Kraften i ordet gjør at det havner 
på alles lepper, det lyssetter noe, men skyg-
gelegger samtidig andre ting. Det er viktig å 
se på hva som forsvinner ut av synet. Er det 
virkelig noe nytt? 
 Lien foreslår at det er et spørsmål om 
skala, og minner om at menneskene i lang 
tid har påvirket jorda. Som eksempel drar 
hun fram aboriginene, som siden de ankom 
det Australske kontinentet for 40.000 siden 
– altså allerede før holocen – skapte kraftige 
og varige endringer i sine naturomgivel-
ser. Gjennom spesielle måter å bruke ild, 

skapte de samtidig gode vekstbetingelser 
for eukalyptustreene, som gradvis kom til å 
dominere landskapet. I dag betraktes dette 
landskapet av mange som ‘urørt’ og opprin-
nelig. Dette eksempelet kan tyde på at det 
vi generelt kategoriserer som natur i for-
ståelsen uberørt natur, ikke ikke alltid er så 
uberørt allikevel. Så, i likhet med Nystuen, 
advarer Lien mot tanken om at det er spesi-
elt i vår tid at vi har påvirket omverdenen. 
–Fortellingen om antropocen kan lett ende 
opp i en dystopisk fortelling, som kan bidra 
til apati i forhold til utfordringene vi står 
ovenfor. Vestlige tankesett har mange slike 
lineære narrativer, men kanskje er utviklin-
gen ikke like lineær som antropocen-tesen 
foreslår? En slik fortelling kan virke for-
enklende og ta bort nyanser. 
Spørsmålet blir altså igjen: Hva er egentlig 
det nye med antropocen? Lien argumente-
rer for at fokuset kanskje heller burde rettes 
mot det at vi nå er syv milliarder mennes-
ker på jordkloden, og at spørsmål rundt hva 

slags effekter dette har bør stilles. Hvordan 
kan vi leve nå når vi er så mange mennesker 
– syv ganger mer en for ca. 200 år siden?  
 –Uansett uttrykker det at antropocen-
begrepet reiser mellom disiplinene, og blir 
plukket opp i stadig nye sammenhenger, en 
akutt oppfordring til tverrfaglig spørsmåls-
stilling i forhold til aktuelle utfordringer vi 
alle står ovenfor. Begrepet kan gi åpning for 
dette, noe som kan være en bra ting, avslut-
ter Lien. 
 At antropocen-tesen setter vår tids ut-
fordringer på dagsordenen på en ny og bre-
dere måte kan ses på som en unik mulighet 
til å komme videre – ekspertene sitter ikke 
på hver sin kant, men kommer sammen og 
kan belyse problemene fra hvert sitt per-
spektiv. Men det ligger også en utfordring i 
dette – hvordan skal man snakke sammen? 
De ulike disiplinene har ulike språk, ulike 
tenkemåter, ulike konsepter av tid. Men det 
er en annen historie…  
 P. S. for spesielt interesserte: flere så-

kalte HKW-talks on the Anthropocene kan 
finnes i mediateket på HKW sine nettsider 
(https://www.hkw.de/en/app/mediathek/
videos)

Info-boks om stratigrafi: 
Stratigrafi er en geologisk disiplin som be-
fatter seg med klodens ca. 4,6 milliarder år 
lange historie. 
 Innenfor stratigrafien avgrenses klo-
dens ulike geologiske tidsavsnitt relativt, på 
bakgrunn av undersøkelser gjort av de uli-
ke berglagene i klodens indre, der det letes 
etter spor som for eksempel fossiler. Disse 
sporene kan si noe om forholdene på klo-
den i det bestemte tidsavsnittet med tanke 
på bl.a. klima, liv og geografi. 
Klodens historie deles opp i eoner (her 
skilles det grovt sett mellom tiden før og 
etter kjent liv), som igjen deles opp i æra-
ene oldtiden, mellomalderen og nytiden. 
Æraene er videre oppdelt i perioder, som 
på sin side er kategorisert inn i ulike epo-
ker. Epokene er altså den minste enheten i 
geologisk tidsregning, og har en gjennom-
snittslengde på 30 millioner år. 
 Det er den internasjonale kommisjonen 
for stratigrafi, ICS, som fastsetter klodens 
ulike tidsavsnitt, og etter deres internasjo-
nale kronostratigrafiske kart å dømme, ak-
tualisert i januar i fjor, befinner vi oss nå i 
eonet fanerozoikum, i æraen kenozoikum, 
perioden neogen (også omtalt som kvartær-
perioden) og epoken holocen, som er epo-
ken etter siste istid, og har sitt startpunkt for 
omtrent 11.500 år siden.    

«Ideen om at vi, Homo sapiens, skal begynne å kalle  
opp et tidsrom av jordas historie etter oss selv er først og 

fremst et interessant kulturhistorisk fenomen. Det gir uttrykk 
for et selvsentrisk egenbile av oss mennesker som tronende 

på toppen av skaperverket, og med en påvirkning av  
naturens gang, at nå har jordas historie helt skiftet spor»  

–Johan Petter Nystuen)

Foto: US National Archives
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Den barbariske  
«binge»-drikkeren temmes

Fra masseprodusert Hansa-pils til Imperial Stout.  
Norske forbrukere bryr seg stadig mer om smaksprofilen 

framfor ruseffekten når det gjelder alkoholen de konsumerer. 
Er den norske fyllakulturen på vei ut? 

Kristina

Idéen om at nordmenn har fått et mer kon-
tinentalt drikkemønster har blitt luftet i me-
dia de siste månedene. Det sies å bli vanli-
gere for nordmenn å drikke 1-2 glass vin til 
maten i hverdagene. Særlig i Oslo-vest, der 
nordmenn har generelt bedre økonomi, er 
trenden mer markant. Men har nordmenn 
tilegnet seg de kultiverte drikkevanene som 
franskmenn? Eller råder den norske helge-
fylla?
 Et såkalt kontinentalt drikkemønster 
vises i land rund Middelhavet, slik som i 
Italia, Frankrike og Hellas. Vin er et natur-
lig akkompagnement til maten. Drar man 
på middag hos venner eller familie deles 
gjerne vinflasken. Det drikkes for smakens 
skyld, gjerne for å komplementere smake-
ne i maten, og vinflasken lukkes når målti-
det er over. 
 Kari Randen er daglig leder i AV-OG-
TIL (Uten Alkohol), en kampanjeorganisa-
sjon som jobber for alkovett og reduksjon 
av de negative følgene av alkoholbruk i 
samfunnet. Randen utrykker at det ikke er 
særlig kontinentalt å drikke vin i godstolen 
mens man ser på Skavlan en fredags kveld. 
Å drikke på et kontinentalt vis er å drikke til 
maten. Data fra AV-OG-TIL sin hjemmesi-
de viser at i motsetning til 36% av italienere 
som drikker vin til middag på hverdager, 
deles denne vanen kun blant 1% av nord-
menn.

Et ønske om bli kultiverte vinkjennere
Ingvild Tennfjords bok, Skål! Veien til vin-
glede lærer nordmenn å bli vinkjennere. 
Ingvild Tennfjord er journalist og i utgangs-
punktet ingen vinekspert. Etter grundig 
opplæring og brennende motivasjon, ble 
Tennfjord vinkelner. I boken bruker hun 
et lett språk og referanser som nordmenn 
flest kjenner til. En dårlig vin belyser hun 
eksempelvis ved å sammenligne med en 
kjent vare som en billigjuice fra First Price 
som ikke trenger å lagres kjølig. Fra bunnen 

av og opp blir nordmenn kurset fra amatø-
rer til viderekommende vinkjennere. 
 Boken har solgt i massevis. Dens popu-
laritet blant norske forbrukere er et eksem-
pel på hvor lite peiling nordmenn har på 
vin - men at vi ønsker å bli flinke! Mange fø-
ler seg som hodeløse kyllinger mellom hyl-
lene på polet og mens de leser etikettene. Vi 
trenger opplæring i å bli vinkjennere. Mye 
av interessen kommer fra de økonomiske 
mulighetene  som tillater oss – i Tennfjords 
ord - «å fôre våre interesser med fantastiske 
smaksopplevelser på flaske». 
 Dreiningen blant den norske befolk-
ningen mot å fokusere på smaksopplevel-
sen av alkohol - der vin blir del av en større 
kulinarisk opplevelse – i motsetning til å 
primært fokusere på ruseffekten av alko-
hol, er positiv. Vinverdenen er lukket og 
ikke lett tilgjengelig. Ingvild Tennfjord øn-
sker å senke terskelen og gjøre diskursen 
rundt vin mer folkelig.

Fokusskifte: fra konsum til produksjon
Forbrukerinteresser og mønstre viser at 
nordmenn begynner å få et mer kultivert 
forhold til alkoholen de drikker. Det er ikke 
bare en konsekvens av at terskelen for å få 
innpass i en lukket vin- og ølverden senkes. 
Norske forbrukere har også en interesse 
for å få mer kunnskap om vinen og ølet de 
drikker, i tillegg til å delta i produksjonspro-
sessen bak de alkoholholdige drikkene. 
 Det som tidligere var nisjekunnskap om 
hva som er en god drink, eller en kvalitets-
preget øl, har blitt allment kjent. Mer enn 
før er det flaut å bli assosiert med billig øl, 
ferdigmåltider og kneip fra First Price. Det 
er kult å drikke Indian Pale Ale på Schous 
Bryggeri framfor vanlig pils, og cocktails 
med økologisk honning fra Oslos bigårder 
på Fuglen. 
 The National Restaurant Association i 
USA kommer med en årlig trendliste basert 

på hva deres 380,000 restaurant-medlem-
mer vil satse mer på det kommende året. 
De utrykker at forbrukere er mer enn noen 
gang opptatt av hvor maten og drikken de 
konsumerer kommer fra. Blant topp 5 på 
trendlista for alkohol i 2014 står lokalprodu-
serte alkoholiske drikker og drikker fram-
stilt via håndverksmetoder. Dette viser et 
fokusskifte på vegne av forbrukeren fra ren 
konsum til en interesse for produksjons-
prosessen bak varen de konsumerer. En økt 
oppmerksomhet for kvaliteten for det de 
drikker framfor kvantiteten .
 Interessen for smaksopplevelsen av 
alkohol deles også blant øl-entusiaster på 
mikrobrygger-fronten i Norge. I lokalavisen 
«Fosna-Folket» i februar, ble det publisert 
en sak om Sjur Ivar. Mannen som var av-
holds men begynte å drikke alkohol etter at 
han begynte med hjemmebrygging av hans 
eget øl,  Namdalsøl fra hans eget bryggeri, 
Namdalsbryggeriet. Sjur er glad i brødba-
king og matlaging. Han er interessert i å ta 
vare på norske mattradisjoner og fant ut 
at hjemmebrygget øl naturligvis falt under 
den samme ambisjonen. En parallell trend 
vises med vegetarianere som motstår fra å 
spise kjøtt bortsett fra når dyret er slaktet på 
en liten økologisk gård og når de vet navnet 
på dyret som ble slaktet. 
 Det å engasjere oss i historien, produk-
sjonen og røttene til det vi konsumerer, 
endrer vårt forhold til det. Det finnes ulik 
grad av engasjement for produksjonspro-
sessen til alkoholen vi konsumerer. Fra å 
kun ha en interesse for mikrobrygget øl og 
lokalprodusert vin, til å være aktiv del av 
produksjonsprosessen – ved å eksempelvis 
brygge sitt eget øl. 

Kristianiastudentenes Håndbryggerlaug 
fremmer sunn drikkekultur
Jeg møter Lasse Lundin, leder for Kristia-
niastudentenes Håndbryggerlaug på Cha-
teau Neuf, og styremedlem Anders Vik i 
Bokkafeen under laugets ukentlige arran-
gement, «Mikromandag». Her selges et 
sortiment av de ulike bryggene fra huset 
for en billig penge. Lauget har skapt rundt 
200 egne brygg og kom i tillegg på 1. og 2. 
plass i NM i hjemmebrygging, februar 2014. 
Hjemmebrygging vekker Anders og Lasses 
interesse på grunn av de uendelige sam-
mensetningene av smak, fylde og aroma 
som skapes i de ulike bryggene. 

 Lasse og Anders har en lidenskap for 
ølbrygging og vil gjerne at flere skal få den 
samme smaksopplevelsen og fornøyelsen. 
«Med samme man har smakt på litt forskjel-
lig hjemmebrygg, er det få som går tilbake 
til å mengdedrikke pils», utrykker Lasse, 
leder for lauget. Anders legger til at skillet 
mellom helgefylla-kulturen og mikrobrygg-
kulturen viskes vekk ettersom at flere sma-
ker og får interessen for hjemmebrygget øl.

Øl og vin: fra salgsvare til verk
Desto mer bevisste valg man tar rundt pro-
duktet man konsumerer, desto nærmere 
kommer man inn på produktet. En ølbryg-
ger vil stolt dele sitt hjemmebrygg med ven-
ner. Det er hans personlige skapning: en 
del av han. Det konsumeres ikke på samme 
måte som en six-pack man kjøper fem mi-
nutter før ølsalget stenger en fredags kveld. 
 Mange ser ned på hipsterne, som bru-
ker IPA›en (Indian Pale Ale) de drikker som 
en tom identitetsmarkør for «imaget» de-
res. Til tross for kritikken eller diskusjonen 
rundt hipstere, vil jeg bruke denne anled-
ning til å takke dem. For at de fremmer tren-
den om å drikke mikrobrygget øl fra Ægir i 
Flåm i stedet for å helle i seg en six-pack 
med billig øl fra Rimi. For at terskelen for å 
drikke god øl senkes. For at øl ikke kun blir 
ansett som salgsvare, men som et verk. For 
at folk bryr seg mer om historien bak ølen 
de drikker og at de får et mer personlig for-
hold til det. 
 Som Anders i Kristianiastudenters 
Håndbryggelaug utrykker: «å bestille én øl 
blir like meningsløst som å gå inn på en re-
staurant og bestille én mat». Folk begynner 
å få et mer bevisst forhold til alkoholen de 
drikker. Øl blir mer enn en masseprodusert 
salgsvare som man heller i seg. Kanskje ikke 
den indre mjøddrikkende vikingen i oss har 
blitt til en nøktern og stilfull vinkjenner når 
vi er ute på byen. Men det er slettes ikke tvil 
på at den indre vikingen temmes. 

«Det er kult å drikke Indian 
Pale Ale på Schous Bryggeri 
framfor vanlig pils, og cock-
tails med økologisk honning 

fra Oslos bigårder på Fuglen»

«‹Å bestille én øl blir like 
meningsløst som å gå inn på 
en restaurant og bestille én 
mat.› Folk begynner å få et 
mer bevisst forhold til alko-

holen de drikker»
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Brygger på noe godt: Lasse, leder for Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug, viser fram 
Deepwater Horizon, som vant 2. plass i NM i hjemmebrygging i år. For lauget er smaksprofilen 

hovedfokuset under ølbrygging og drikking.
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Tre år med 
Rousseau 

Til tross for flere avslag fortsatte Hubert Camus å skrive, og bare 21 år gammel 
kunne han holde sin første bok i hendene. Det var hans sterke fascinasjon for 

Jean-Jacques Rousseau som ledet ham til utgivelse, selv om det endte opp som 
en annen type kjærlighetshistorie enn han opprinnelig så for seg.

Linn Marie Ulvestad

Hvem er Hubert Camus? 
For tiden er Camus masterstudent i stats-
vitenskap ved Sorbonne-Pantheon i Paris. 
Etter å ha studert litteratur halve livet, be-
stemte han seg for å ta en pause fra mas-
teren i litteratur og heller prøve seg på noe 
helt annet. 
 – Jeg visste at litteratur var det viktigste 
i livet mitt, men ønsket å utvikle en ny side 
ved meg selv. Statsvitenskap hadde interes-
sert meg i omtrent to år, og jeg ville bygge en 
bro mellom de to. Statsvitenskap kan abso-
lutt være interessant for det å skrive, og jeg 
tror de tekstene jeg skaper etter å ha studert 
dette vil være noe veldig annet enn om jeg 
bare hadde fortsatt med litteraturen. 

Tre år med Rousseau 
23 år gammel har Camus allerede vært inn-
om en rekke sjangre i sitt forfatterskap. Som 
mange unge forfattere begynte han med å 
skrive noveller, før han prøvde seg på sin 
første roman i en alder av 17 år. Dessverre 
ble boken aldri avsluttet, og han innså at 
han måtte skrive om et tema han kjente og 
elsket for å komme i mål. Omtrent på sam-
me tid ble han introdusert for forfatterska-
pet til filosofen Jean-Jacques Rousseau, og 
det ble inspirasjonen for hans neste verk. 
Bare 19 år gammel tok han fatt på sin andre 

roman, og nesten to år senere ble ”Tre år 
med Rousseau” utgitt. 
 Boken tar for seg de siste tre årene i 
Rousseaus liv sett i fra perspektivet til en 
ung mann fra det franske borgerskapet 
i 1775. Protagonisten, Nicodème, er 17 år 
gammel, og ønsker å få sine egne erfarin-
ger. I det attende århundre var det vanlig at 
unge som ham hadde privatlærere, og ble 
formet ut i fra en viss tanke om hva som var 
passende. Nicodème bryter med dette, og 
ønsker å oppleve verden for seg selv. 
 En kveld drar han på teateret og ser et 
stykke av Rousseau. Han bestemmer seg 
for å lære mer om ham, og det blir begyn-
nelsen på et vennskap. Det er viktig å mer-
ke seg at Rousseau befinner seg i slutten 
av sitt liv, mens Nicodème er svært ung og 
sulten på erfaringer. Nicodèmes beundring 
for Rousseau utvikler seg til en kjærlighet 
utover den mellom læremester og elev. 
Rousseau er som en far for ham, og det er 
dermed en umulig kjærlighet. 

Hvorfor Rousseau?
Det er tydelig at Camus har flere fellestrekk 
med sin protagonist Nicodème når han 
forteller om sin inspirasjon Rousseau. En 
mann som har forstått alt, slik Camus for-
klarer det. 
 –Jeg valgte å skrive om Rousseau fordi 
jeg elsker ham, og ønsker at han skal få mer 
annerkjennelse. Hans måte å se samfunnet 
og den menneskelige natur på var origi-
nal og bragte noe nytt til samfunnsdebat-
ten. Han skrev bare én roman, og den er et 
mesterverk. Poesien hans er fantastisk, og 
teaterstykkene likeså, samtidig som han re-
volusjonerte musikken.   
 Det er ikke bare Rousseaus filosofi som 

appellerer til Camus, men også måten han 
valgte å leve sitt liv.  
 – Han var svært annerledes fra andre fi-
losofer på sin tid. Rousseau var ikke opptatt 
av rikdom og berømmelse, han ønsket kun 
en rolig tilværelse med sin kone. For meg 
er han den eneste virkelige forfatteren i sin 
tid, forteller Camus. 
 Målet med romanen er at folk skal lære 
om en annen side ved Rousseau. Roma-
nen er historisk korrekt, men karakteren 
Nicodème og forholdet mellom ham og 
Rousseau er oppdiktet. Det lå mye arbeid 
til grunn for å skape en troverdig beskri-
velse av Rousseaus liv, og Camus har hatt 
stor glede av å legge inn små detaljer om 
sin helt. 

 – I boken min skrev jeg noen ting som 
var veldig spesifikke om Rousseau, og om 
man har god kjennskap til ham vil man se 
det. Likevel var det viktig for meg at alle 
skulle få noe ut av boken, og gjerne opp-
dage Rousseau for sin egen del. 

En alternativ versjon 
Det første utkastet av ”Tre år med Rous-
seau” var noe ganske annet enn den boken 
som endte opp med å bli utgitt. I den før-
ste versjonen var ikke Nicodème forelsket 
i Rousseau, men en ung jente. En venn av 

Camus så noe i manuset som han selv ikke 
var bevisst; nemlig at den sterke fascina-
sjonen Nicodème har for Rousseau er så 
intens at det snarere kunne være snakk om 
en romantisk kjærlighet. Med det i tankene 
skrev Camus om hele boken vitende om at 
Nicodème var homofil. 
 – Selv om homofile forhold har vært 
svært gjeldende overalt i kunsten de siste 
ti årene var det ikke bevisst fra min side å 
bruke det som inspirasjon. Jeg ønsket å be-
skrive et nært forhold mellom to mennes-
ker, og etter samtaler med redaktøren min 
forsto jeg at det kunne være interessant å 
endre det, forteller Camus. 
 Fransk litteratur har tradisjonelt vært in-
spirert av tekster fra det gamle Hellas, og Ca-
mus beskrivelse av forholdet mellom lære-
mester og elev kan sies å ha fellestrekk med 
antikkens pederasti. Pederasti er en form for 
homoseksuelle forhold mellom eldre menn 
og unge gutter utenfor familien i antikkens 
greske samfunn. Disse forholdene ser ut til 
å ha vært vanlig og til dels akseptert i sam-
funnet som et slags opphøyd vennskap, der 
den pedagogiske og intellektuelle biten var 
vel så viktig som den seksuelle. 

Selvkritisk 
Til tross for at Camus er stolt over å ha gitt 
ut en bok i så ung alder ville han ha foran-
dret alt dersom han skulle skrevet boken i 
dag, og antageligvis ikke publisert den. 
 – Jeg var så ung da jeg skrev boken, og 
jeg ser nå at det er flere ting som ville vært 
interessant å inkludere. Jeg ville for eksem-
pel ha tatt med flere historiske hendelser 
som en ramme, i boken er det kun fokus på 
forholdet mellom Rousseau og Nicodème 
uten å ta hensyn til hva som skjer i Paris på 

«Jeg vil gjerne skrive og 
være dedikert til kunsten 

hele tiden, men det er klart 
det er vanskelig å klare seg 

som forfatter»
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«Det er ikke bare Rousseaus 
filosofi som appellerer til 

Camus, men også måten han 
valgte å leve sitt liv»

Lovende: Hubert Camus gav ut sin første roman bare 21 år gam-
mel. (Foto: Cassandra Opsvik Ferreira) 

den tiden. Når jeg leser boken i dag ville jeg 
ikke ha gitt den ut.   
 Det viktigste for Camus er at han er stolt 
av arbeidet når han fullfører et verk. Likevel 
er det å skrive noe han gjør for sin egen del, 
og dersom han ikke ser det som interessant 
for andre er det heller ikke verdt å dele med 
offentligheten. 

Inspirasjon 
Camus forteller at det å lese god litteratur 
har vært svært viktig for å utvikle hans eget 
forfatterskap. Jean-Jacques Rousseau er 
hans fremste inspirasjon, men også i hans 
egen familie har han en stor forfatter og fi-
losof å slekte på. Albert Camus er kjent for 
de fleste som nobelprisvinner i litteratur, 
og ikke minst for sitt bidrag til absurdis-
men som en egen retning innen filosofien. 
Albert Camus var aktiv i den franske mot-
standsbevegelsen under 2. verdenskrig, og 
skrev blant annet for undergrunnsavisen 
Combat. 
 Unge Camus er også svært politisk en-
gasjert, og kunne godt tenke seg å jobbe 
som journalist slik som sin grandonkel. 
Han har allerede skrevet for et litterært 
magasin, og ser for seg en kombinasjon av 
journalistikk og litteratur som en ideell kar-
riere. Likevel er det vanskelig å skulle leve 
av å skrive i en by som Paris. Hans første 
bok ble utgitt på forlaget Kirographaires 
som startet opp i 2010, et forlag som ønsket 

å gi unge forfattere en stemme i den fran-
ske litteraturen. Dessverre gikk de konkurs 
bare et år etter utgivelsen, og Camus er 
igjen på jakt etter en forelegger. 
 – Det er svært vanskelig å bli utgitt, for-
lagene vil ikke satse på unge forfattere si-
den det er vanskeligere å selge noe ukjent, 
forteller Camus. 

Aldri noe annet 
For Camus har det aldri vært noe annet enn 
skrivingen, og til tross for at han allerede 
har lange dager med både jobb og studier 
fortsetter han med sin fremste pasjon. 
- Selv når jeg har prøvd å gjøre andre ting 
så har skrivingen alltid vært der, og jeg kan 
ikke se for meg livet mitt uten. Jeg vil gjerne 
skrive og være dedikert til kunsten hele ti-
den, men det er klart det er vanskelig å klare 
seg som forfatter. 
 Camus er ikke i tvil om at det er viktig 
å fortsette å tro på seg selv til tross for at 
man vil møte mye motstand som ung for-
fatter. Hans fremste råd til andre i samme 
situasjonen er å holde frem, selv om ting 
er vanskelig. 
 – Det viktigste er å nyte skrivingen og 
ikke gi opp. Når jeg får et negativt svar fra 
en redaktør blir jeg irritert, men fortsetter å 
skrive. Hvis du synes det du gjør er bra så 
må du ikke nøle. 
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Gjennombrudd fra sammenbrudd
Den syriske artisten Omar Souleyman lever i eksil på grunn av borgerkrigen 

i hjemlandet. I sommer slår han gjennom internasjonalt.

Martin Arstad Isungset

Status i Syria anno 2014: En opprivende bor-
gerkrig har lagt landet i ruiner. Organisasjo-
nen Syrian Observatory for Human Rights 
anslår at minst 130 000 er døde siden kon-
fliktens utbrudd i mars 2011. I Tyrkia lever 
den syriske artisten Omar Souleyman i eksil 
som følge av konflikten og paradoksalt nok 
ser 2014 ut til å bringe hans gjennombrudd 
internasjonalt. Souleyman var en av de før-
ste som ble booket til sommerens Øyafesti-
val i Tøyenparken. Utover Øyafestivalen står 
han på plakaten for et knippe andre inter-
nasjonale festivaler, listen blir trolig mer ut-
fyllende i månedene som kommer. 

Fra bryllup til festival
De fleste vestlige musikere som blir kjent 
internasjonalt gjør det i ung alder, Omar 
Souleyman derimot er langt fra ung. Den 
48 år gamle nibarnsfaren har lang farts-
tid som bryllupsmusiker i Syria. I mot-
setning til i vesten, er bryllupsmusikere i 
Syria artister med forholdvis høy status. I 
bryllupene eksperimenterer Souleyman 
med tradisjonell musikk i moderne drakt. 
Utstyrt med en mikrofon og sin faste mak-
ker Rizan Sa’id på tangenter, blander Sou-
leyman elementer fra musikkstiler med 
opphav i Midt-Østen med elektroniske 
instrumenter. Syrisk dabke blandes med 
irakisk choubi, arabisk mawal-vokal på top-
pen av noen Korg-synther. Resultatet er 

noe vestlige musikkscener aldri har hørt.  
I syriske bryllup er det vanlig at brudeparet 
får en kopi av konserten som gave. Det an-
slås at det sirkulerer over 500 ulike opptak 
på Midtøstens gateplatemarkeder, av ymse 
kvalitet, der Souleyman opptrer. I 2006 fikk 
Souleyman en distribusjonsavtale med et 
vestlig plateselskap, Sublime Frequencies, 
og studioopptak ble normen for plateutgi-
velser. Souleymans nyeste skive fra 2013 er 
«Wenu Wenu», utgitt på Ribbon Records og 
produsert av ingen ringere enn Kieran Heb-
den, også kjent under artistnavnet Four Tet. 

Lakmustesten
Under Pitchfork Music Festival Paris i no-
vember 2013 opptrådte Souleyman for 5 
000 festivalgjengere. Nettstedet Pitchfork 
er kjent for å oppdage band og gjøre dem 
kjente for sine mange lesere. Festivalen 
er på samme måte tidlig ute med å slippe 
ny musikk, med en blanding av forholdvis 
ukjente, og mer etablerte artister. Mount 
Kimbie, Blood Orange, Darkside, Todd 
Terje og Danny Brown spilte på samme 
scener som Hot Chip, The Knife, Disclosu-
re. Også denne nibarnsfaren fra Syria da.  
Før de fleste artistenes opptredener fore-
gikk det en intens rigging, noe som ikke 
var tilfellet før Souleyman skulle på. Der 
Disclosure hadde lysshow, prosjektorer, en 
mengde ulike instrumenter og en stor rigg 
på scenen, kom Souleymans synthtraktør 
Rizan Sa’id ut til den ensomme Korg-synth-
riggen. To synther i ulik høyde på samme 
stativ var alt som sto på scenen. Like etter 
følger Souleyman selv, tilsynelatende uan-
fektet av at det er kveld i et regntungt no-
vember-Paris; ikledd hodeplagget keffiyeh, 
kjortelen thawb og solbriller ser det ut som 
han kommer direkte fra en bryllupsopp-
treden i varmere strøk. Med karakteristiske 

håndbevegelser oppildner han publikum. 
Publikum klapper med. Souleyman set-
ter i gang sin særegne blanding av arabisk 
lyrikkteknikk til strømmen av elektroniske 
dabke-rytmer ispedd andre tradisjonelle 
elementer fra Midtøsten-regionen. Det bry-
ter ut spontantdansegulv i folkemengden. 
Få om noen skjønner et kvekk av tekstene, 
men rytmene, stemningen og følelsene er 
smittsomme til de grader. Mellom sangene 
ropes det «Omar, Omar, Omar». Publikum 
er solgt. Det er sjelden publikum i vestlige 
arenaer er særlig dansevillige før alkoholens 
smørende effekt gir seg inn i de sene natte-
timer. Souleyman spilte klokken 21, men til 
Souleyman er det vanskelig å stå stille.

Minimalistiske fordeler
Omar Souleymans opptreden står igjen 
som et eksempel for hvor lite ekstraelemen-
ter og teknisk fiksfakseri som trengs rundt 
musikken dersom man har et originalt ut-
trykk. Kontrasten mellom Disclosure og 
Souleyman kunne ikke vært større. Dis-
closures rigg var enorm, Souleymans så 
liten som det går an uten at det benyttes 
playback. Likevel ser det ut til at Souley-
mans spillesett var mer eller mindre spon-
tant, noe Disclosures overhodet ikke var. 
Souleyman og synthtraktør Sa’id snakker 
sammen flere ganger mellom sangene, som 
om de ikke har planlagt hvilken låt de skal 
spille, eller hvordan de skal spille den. Den 
minimalistiske tekniske riggingen åpner 
for spontan eksperimentering som store 
tekniske rigger ikke gjør. Disclosures video-
skjermer låser sangene deres til å spilles i 
akkurat den og den rekkefølgen med de og 
de playback-elementene for at det skal mat-
che det som skjer på skjermen. Souleymans 
oppsett derimot låser absolutt ingenting, 
for alt publikum vet kan Sa’id og Souleyman 

lage en ny sang der og da på scenen dersom 
de føler for det. De holder seg til samme 
oppsett som de har gjort som bryllups-
sangere i 20 år, to synther og en mikrofon.  

TyrkiaàTøyenparkenà?
Det særegne minimalistiske oppsettet og 
Souleymans kuriøse utseende og væremåte 
har truffet en nerve i noe som mangler i live-
fremtredener i mye elektronisk musikk; le-
kenhet. Souleyman gjør intet poeng at han 
har flyttet seg fra syriske bryllup til verdens 
festivalscener for tusenvis av mennesker. Et 
beskjedent «Thank You» er eneste engelsk-
språklige ytring han gir fra scenen. Han in-
viterer deg inn i den musikalske verdenen 
tilhørende syriske bryllup. I sommer skal 
Souleymans syriske rytmer ljome ut i Tøy-
enparken under Øyafestivalen. Utfra opp-
tredenen på Pitchfork Music Festival Paris 
kan man forvente seg et utrykk milelangt 
fra det som vanligvis fyller indierockhjerter 
med glede. Et utrykk som viser hvor enkelt 
og effektfullt det kan gjøres, uten tre tonn 
med omreisende rigg som skal opp og ned 
til hver festival. En konsert man bør få med 
seg uavhengig om man liker utrykket på pla-
te eller ei. Det er live denne musikken blir til 
og gjør seg best, det er live den bør oppleves.  
Hvilket land Souleyman returnerer til etter 
sommerens turne og internasjonale gjen-
nombrudd er usikkert. Syria er i skrivende 
stund et land i ruiner, og selv om en freds-
avtale skulle komme på plass innen kort tid 
er det lite å returnere til. Vi får håpe at Sou-
leyman finner inspirasjon til å fortsette sin 
sjangeroverskridende eksperimentering, 
trass at de eneste syriske bryllupene han 
spiller i finner sted i diaspora. 

Omar Souleyman i kjent stil på scenen under Donaufestivalen 2013
Foto: Lorenz Seidler/Flickr, Creative Commons
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Med Kafka 
i hodet og seg 
selv på ryggen
Hvis man skriver en akademisk tekst, noe man ønsker  

å få utgitt eller en til og med SMS, er det skriftlige språket  
naturligvis rettet mot en mottager. Er det dog mulig å skrive 

noe uten at en del av formålet er at det skal leses?

Emilie Johanna Teige Skrattegård 

Å skrive for seg selv
En venninne fra studiet gjorde meg opp-
merksom på et Kafkasitat etter at jeg nevnte 
for henne at det ville vært interessant å ta 
et lite dykk ned i skrivingens verdi. Franz 
Kafka skrev dagbøker, og etter en natt med 
stor skapervilje – i et eneste stort sveip av 
inspirasjon fra klokken ti om kvelden til fire 
om natten – skrev han dette: «Mer enn én 
gang denne natten bar jeg vekten av meg 
selv på ryggen». Ut fra dette, hvem er det 
så som skaper? Er det den handlende deg, 
med pennen i den ene hånden og kveldens 
tredje kaffekopp i den andre, eller er det 
dette utenforstående tenkende deg? Som 
Kafka antyder, er det tungt å skulle tåle vek-
ten av sin egen fantasi, av sin egen skaper-
vilje, og transformere dette svevende jegets 
ideer til et konkret og håndfast produkt. Min 
venninne syntes det var fascinerende å ten-
ke på at når man skriver, så «løper man av 
gårde med seg selv». Det ble jeg sittende og 
undre over. Man kan faktisk ikke bli stående 
ved startskiltet og la seg selv tynge. Blir man 
først inspirert blir man simpelthen nødt til 
å spenne seg fast til seg selv og gi på spring. 
 Ordet inspirasjon kommer opprinnelig 
fra latin «inspirare»: å innånde. Dette linkes 
mot ideer om en ånd utenfor deg selv som 
puster en idé inn i deg - en form for gud-
dommelig kontakt. I dag vil denne ideen 
nok falle litt til grus hos de fleste, og man vil 
mene det selvfølgelig er opp til deg selv. Li-
kevel, i en overført ikke-religiøs betydning, 
kan denne ånden ses på som ditt eget ten-
kende jeg og dermed kan det ligge noe i det; 
du farer på sett og vis over deg selv. 

Utløp
Det finnes, i alle fall for meg, et par få ganger 
hvor man ikke har noe formål om gjenles-
ning. Når en skribler noe ned uten en idé 
om en mottager, kan det være fordi det å få 

dette noe ut er det eneste målet. På slikt vis 
kan du ”ta en Knausgård” uten å egentlig ”ta 
en Knausgård”: du kan sverte andre og la 
deg selv spy det hele ut, uten at det får noen 
andre konsekvenser enn din egen tilfreds-
stillelse. Hvor forferdelig eller fantastisk si-
tuasjonen du har opplevd manifesteres sort 
på hvitt. Man skriver for å få en katalysator 
for tankespreng og for å kunne si til seg selv: 
«Se! Fornøyd nå? Nå kan du kanskje slutte å 
tenke på det hele tiden!». Andre ganger jeg 
skriver bare for å skrive er når det er få men-
nesker på kafeen jeg arbeider på om mor-
genen. Da dikter jeg korthistorier på små 
bestillingslapper med Pepsi Max-merke for 
å få tiden til å gå. De få som faktisk har tros-
set vind og vær må pent finne seg i at de blir 
skildret. Jeg bretter for eksempel lappene 
om mannen med den underlige obsterna-
sige nesen sammen til små firkanter og put-
ter dem i lommen før jeg møter ham med et 
gigantisk hyklersk glis. Jeg vandrer mellom 
øyene av bord, forbi skravlende gjester som 
er herlig intetanende om at de samtidig be-
finner seg i lommen min. Jeg rydder med 
glede deres unødvendig skitne glass med 
sjokoladeflekker og lebestiftprint som en 
slags takk for at de kom, så vi kunne bytte – 
deres hjelp til å få tiden til å gå mot min hjelp 
med å rydde glass. Så hvis man er inspirert 
til å oppnå en slik øyeblikksbundet følelse, 
må det da være en totalt egen prosess uten 
noen innblanding fra andre parter. Likevel, 
om så denne følelsen kun gjelder øyeblikket 
etter det er skrevet ned, har du skrevet det 
for at noen skal ha godt av at det finnes. 

Dagbøkene
For en stund tilbake så jeg et tv-program der 
protagonisten fant sin mors gamle dagbø-
ker. Gjemt vekk et sted i det store huset lå 
paller på esker på paller med støvete skri-
blerier der hver minste detalj fra morens liv 
var skrevet ned i noe som nesten slo prota-
gonisten som en manisk maner. Så, plut-
selig, ga det hele mening. Moren var tidlig 

bevisst på at hun var arvelig belastet for Alz-
heimers og hadde levd med en titanisk red-
sel for å glemme – dermed ble hver eneste 
hverdagshendelse verdifull. Disse dagbøke-
ne var også såpass inderlige og personlige at 
det ble tydelig at de ikke var skrevet for at 
noen andre skulle lese dem. De var skrevet 
for et fremtidig jeg og dette fremtidige jeget 
kan jo diskuteres for å være en helt annen 
person. Jeg begynte å tenke over mine egne 
dagbøker, og ble forbauset over det jeg inn-
så var mitt syn på dem. 
 De fleste har vært innom ideen om å 
skrive dagbok. For mange ender det med 
ideen, men for andre blir det fra tidlig alder 
et nesten daglig ritual. I en periode av min 
rødmende ungdom var jeg en av disse og for 
noen år tilbake fant jeg igjen et par dagbø-
ker fra da jeg var i mine tidlige tenår. Side 
etter side var proppet med løfter om vektre-
dusering, tegninger av han fra A-klassen, ir-
ritasjon over bestebestevenner og et tydelig 
bløende hjerte for guttebandet l8r. Alle side-
ne var i forskjellige skrifttyper, fra løkkeskrift 
til blokkbokstaver – en åpenbar metafor for 
min manglende identitetssikkerhet. Jeg ble 
varm om kinnene av å lese dem og nysgjer-
rig på om andre jeg kjente hadde hatt for-
nøyelsen av å bli rød og utilpass av ydmyk-
het ved å møte seg selv. Jeg ble forundret 
over hvor mange som hadde det. Likevel var 
det en forskjell mellom de fleste av dem og 

meg. Mens jeg hadde trykket bøkene tett til 
brystet, fnist litt forlegent og lagt dem trygt 
tilbake i bakerste hylle, hadde de kvittet seg 
med dem. Det var, for dem, rett og slett for 
flaut å la dem fortsette å eksistere og min-
ne dem om hvordan de en gang tenkte. De 
hadde kastet dem i en container, revet dem 
i fillebiter og en hadde til og med, i en noe 

rituell akt, brent dem på et sankthansbål. 
Jeg fikk en vondt klump i mellomgulvet av 
å tenke på å gjøre det samme med mine. Jeg 
så for meg en ung versjon av meg selv tørke 
snørr og tårer fordi et lavmål av et mennes-
ke hadde frarøvet henne noe dyrebart. Så 
selv om jeg skulle hatt lyst til å ødelegge bø-
kene, selv om jeg synes det er umåtelig flaut 
og ubegripelig, kunne jeg ikke gjennomført 
det på grunn av dårlig samvittighet ovenfor 
en annen person. Det blir for meg som en 
form for selvfornektelse, for denne ”andre” 
er, underlig nok, meg selv. 

«På slikt vis kan man 'ta en 
Knausgård' uten å egentlig  

'ta en Knausgård'»

«Jeg begynte å tenke  
over mine egne dagbøker,  
og ble forbauset over mitt 

syn på dem» 

«Mer enn én gang denne natten bar jeg vekten av meg selv på ryggen» – Franz Kafka.  
Illustrasjon: Åsne D. Grøgaard.
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