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Skap en sekulær jul med mening
Så var vi kommet til den tida på året igjen. År for år
begynner den tidligere og tidligere i det offentlige rom.
Og selv om vi nå er ute i god tid – vi har så vidt passert
1. desember – er du kanskje allerede begynt å bli lei alt
julemaset.
Slik representerer tida fram mot jul både glede og
frustrasjon.
«Adventstida» er en periode som kan være preget av
frustrasjon også på annet vis. For statskirkas majoritetsposisjon kommer så tydelig til uttrykk på denne tida av
året: I måneden fram mot jul forbereder tusenvis av skolebarn rundt om i landet markeringer av julehøytida, og
kristen forkynnelse utgjør fortsatt en stor del av dette.
Ikke minst gjennom julegudstjenester i skole og kirkes
felles regi, som i mange kommuner fortsatt er en udiskutabel del av avslutningen på skoleåret, med det som hører
til av forberedelser i klasserommet til synging av julesalmer,
opptredener med julespill og lignende.
For mange foreldre står i år som før valget mellom
det å la barna delta i det som gjerne blir religiøst pregete
forberedelser til gudstjenesten eller i gudstjeneste – og
dermed utsettes for det de opplever som utilbørlig religiøs
påvirkning – og det å nekte barna sine å være en del av
fellesskapet i skolen.
Det er ofte et vondt valg, og uansett hvilket valg foreldre gjør, er det umulig å gjøre det med lett hjerte.
Men jula er også glede, fordi folk med humanistiske
tilbøyeligheter i likhet med folk flest selvsagt holder jul,
og stort sett på liknende måter som de fleste andre:
De kommer gjerne sammen med mennesker de føler
tilhørighet til og holder tradisjoner i hevd gjennom det å
pynte sine hjem med nisser, halmbukker, stjerner (altså
soler) og juletrær, gjennom det å sørge for at husene fylles
av julebakstenes dufter og den kompromissløst riktige

julematen, og gjennom de kanskje både slitsomme og
gode gaveoverrekkelsesritualene.
Og mangt i de norske juletradisjonene har ingen
direkte kobling til feiringen av jesusbarnet, men er en del
av et fellesmenneskelig arvegods i vår del av verden. Mye
har koblinger til hvordan mennesker i alle tidsaldere har
markert denne mørkeste tida på året, hvor livet på en måte
når et nullpunkt og begynner på nytt ved vintersolverv –
når sola «kommer tilbake». Slik også året begynner på nytt.
Så når sekulære mennesker får høre at «kristne skal de
ikke være, nei, men jul skal de feire», er det ingen grunn
til å bøye seg i skam, for jula er eldre enn kristmessa. Og
den er like mye vår.
Mange lokallag av Human-Etisk Forbund arrangerer
vintersolvervsmarkeringer – hvor ikke minst levende lys
eller fakler spiller en viktig rolle. I solvervstematikken er
det mye å hente for den som vil skape en midtvinterfeiring med dypere mening også for sekulære mennesker.
Men det betyr ikke at det ikke er noe å lære av den
kristne feiringen. I et samfunn som er så velfødd som vårt,
blir julefeiringa nødvendigvis en overdådig utskeielse,
som vi kanskje bør få litt mer dårlig smak i munnen av.
I kirkas juleideologi hører det med å tenke på de svakeste
i denne feststunden og å dele av sin overflod. Slik også
muslimenes Ramadan-feiring inneholder incentiver om å
dele med de fattige. En slik tankegang er like mye i tråd
med et humanistisk livssyn, og det å inkludere dette i
dagens julefeiring er viktig som aldri før.
Siden humanistbevegelsen kan sies å være medskyldig i sekulariseringen av samfunnet, har vi kanskje et
særlig ansvar for å være med å gi jula en dypere mening
– også uten det kristne budskapet.
Kirsti Bergh
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Kristin Mile

Mens vi venter...

Generalsekretæren har ordet

– La oss håpe at
Regjeringen
presenterer
sitt endelige
standpunkt på
et tidspunkt
hvor det ennå
er tid til en
grundig debatt.

Det begynner å haste. Dersom det skal skje noe med statskirkeordningen, må forslaget presenteres for Stortinget innen første
halvdel av 2008.
Vi har ventet lenge. Det er fortsatt uklart hva som skjer
i spørsmålet om forholdet mellom staten og kirken. Det
er snart gått to år siden Gjønnes-utvalget leverte sin
utredning «Staten og Den norske kirke» (NOU 2006:2),
og det er snart ett år siden den omfattende høringen ble
avsluttet. Siden har lite skjedd.
Kirkestatsråd Trond Giske presenterte en deloppsummering i slutten av januar i år, hvor menighetsråd,
kirkelige fellesråd og kommuner var sterkt representert,
men hvor viktige høringsinstanser som menneskerettighetsorganer, likestillings- og diskrimineringsapparatet og trosog livssynssamfunn ikke var inkludert. Heller ikke Kirkens
øverste organer var tatt med i denne delrapporten.
Statsråd Giske viste til at 57 prosent av menighetsråd,
kirkelige fellesråd og kommunene ønsker en fortsatt statskirke, mens 33 prosent ønsker et skille. Dette ble presentert
som om 57 prosent av folket ønsker fortsatt statskirke.
Man kan gjerne si at menighetsrådene representerer
grasrota, men noen representativ del av grasrota kan de
neppe kalles. Så få deltar i menighetsrådvalgene (3 prosent)
at Giske bruker dette nettopp for å argumentere for at
kirken ikke er demokratisk nok til å stå på egne ben.
Det ble aldri noen egen presentasjon av resultatene i
oppsummeringens del to. I stedet ble hele høringen presentert under ett, og Giske la stor vekt på å få fram at et
stort flertall av høringsinstansene ønsker fortsatt statskirke. Store bykommuner, Kirkens øverste organer, menneskerettsorganer og livssynsminoriteter veide dermed
like mye – eller like lite – som et menighetsråd eller en
liten kommune.

Deretter ble det stille fram til Arbeiderpartiets landsmøte som i slutten av april konkluderte med at statsreligionen skal ut av grunnloven, men at staten fortsatt skal
utøve makt over Kirken. Biskoper skal fortsatt utpekes
av Regjeringen.
Etter dette har Regjeringen forhåpentligvis fortsatt
diskusjonen innad. Det vet vi lite om, og det foreligger
ennå ikke noen klare signaler om hva som vil være
Regjeringens standpunkt i spørsmålet om forholdet mellom
stat og kirke.
Det begynner å haste. Dersom det skal gjøres endringer i Grunnloven innen rimelig tid må forslaget presenteres for Stortinget i løpet av vinteren/våren 2008.
La oss håpe at Regjeringen presenterer sitt endelige
standpunkt på et tidspunkt hvor det ennå er tid til en
grundig debatt både i og utenfor Stortinget før en beslutning må tas.
Kirken er også utålmodig – og det er bra. På Kirkemøtet for noen uker siden besluttet et klart flertall at
Kirken må få frihet til å velge alle sine ledere. Kirken har
også påbegynt et reformarbeid med sikte på å bygge en
mer demokratisk organisasjon, noe som har vært
Arbeiderpartiets ankepunkt mot å slippe Kirken fri.
Man kan håpe at Kirken ved dette vil være med på å
skape reell endring, ikke bare sikre seg både større trosfrihet og fortsatt statlig favorisering. Ønsket for det nye
året må være at Regjeringen legger fram et forslag som
innebærer et skille mellom stat og kirke, likebehandling
av alle tros- og livssynssamfunn og en oppfyllelse av
Norges menneskerettslige forpliktelser.
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Reiulf Steen: – Giske er reaksjonær i statskirkesaken
Partiveteran i Arbeiderpartiet, Reiulf Steen, ble som politiker og humanist intervjuet til antologien Verdier og
verdighet. Intervjuet er publisert i sin helhet på Fritanke.no.
– Jeg synes man bør vente at en kirkeminister fra Ap står for et prinsipielt standpunkt som er mer i pakt
med partiets tradisjoner enn det Trond Giske gjør. Martin Tranmæl sa en gang at den beste taktikk er å «gjøre
det du synes er riktig». Enkelt og greit. Jeg synes ikke Giske lever opp til dette. Han er påpasselig med å
karakterisere seg selv som tilhørende «venstresiden» i partiet. Men i denne saken fører han en politikk som er
reaksjonær, sier Steen i intervjuet. (6.11.2007)

BILDETEKST: – Alle de gamle kjempene i Arbeiderpartiet var utmeldt av statskirken og motstandere av statskirkeordningen. Dette
gjelder både Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Haakon Lie, slår Reiulf Steen fast. Foto: Fabien Greenberg

Gudstjenester foran kulturskole

Vil ha katedral i trangt budsjett

Da rådmannen i Solund kommune på Vestlandet
ville bruke 100.000 på kulturskole istedenfor gudstjenester, sa ordføreren stopp. Soknerådet driver ungdomsarbeid allerede, mente hun. (27.11.2007)

Alta kommune sliter økonomisk. Likevel holder flertallet fast på planene om en monumental «Nordlyskatedral» i sentrum av byen. Ordføreren antyder at eiendomsskatten kan økes for å sikre finansiering. (22.10.2007)

60 prosent teologer blant
KRL-undervisere

Undersøkelse avdekker
fordommer mot muslimer

60 prosent av de som underviser KRL-lærere i høyskolene er teologer. Ytterligere 23 prosent har «kristendom» som utdanningsprofil. – Dette bidrar til en
uheldig innforståtthet rundt kristendommen, sier Beate
Børresen ved Høgskolen i Oslo. (5.11.2007)

Norske muslimer er ikke fanatiske islamister som står
klare til å sprenge seg i fillebiter for Allah. De går
sjelden i moskeen og synes slett ikke Norge er «umoralsk». Men det er det ikke så mange etniske nordmenn
som har fått med seg. (24.10.2007)
Christer Sturmark. Foto: Peter Knutson

Fridtjof Nansen avviste religion – Kun forbud er godt nok
I dag, 146 år etter hans død, feires nasjonalhelten
Fridtjof Nansen nok en gang. Det mange ikke er klar
over, er at Nansen avviste religion og mente at moralen
utelukkende måtte baseres på menneskelig fornuft.
(10.10.2007)

Humanisternas leder Christer Sturmark er ikke fornøyd
med den svenske regjeringens innstramming overfor
religiøse skoler. – Det eneste som vil løse problemet
er et totalforbud, sier han til SVT. (17.10.2007)

– Ny formålsparagraf
løser KRL-saken

– Homofili er synd,
men dødsstraff er feil

– Ifølge Strasbourg-dommen vil problemet med
KRL-faget være løst hvis skolens kristne formålsparagraf fjernes. Dette sa førsteamanuensis Sidsel Lied på
et seminar for KRL-undervisere i forrige uke.
(14.11.2007)

Generalsekretær i Islamsk råd Norge, Shoaib Sultan
(bildet), mener at homofili er synd, men at dødsstraff
likevel er feil. Han forsvarer Asghar Ali som ikke
ville ta klart avstand fra dødsstraff for homofili på et
møte onsdag kveld. (9.11.2007)
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Bredt flertall for ny
formålsparagraf
Går det slik et stort flertall blant høringsinstansene
til Bostad-utvalget vil, blir det slutt på at norske skoler
skal «hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk
oppseding». (1.11.2007)

Dawkins: – Patetisk
at folk trenger slikt
Richard Dawkins har ikke sansen for å bygge religionslignende fellesskap rundt et humanistisk livssyn. –
Jeg synes det er patetisk at folk trenger slikt, sier han.
(2.10.2007)

Følg med på nettavisen for livssyn og livssynspolitikk

– NRK i strid med
Vær-varsom-plakaten

Vil avkristne Teologisk fakultet

HEFs søsterorganisasjon Humanisterna slapp i helgen
til i et religiøst program på Sveriges Radio. Men i
NRK har de kristne fortsatt monopol. Kanalsjef i
NRK P1, Sigrid Gjellan, bekrefter at saken er høyt på
dagsorden internt i NRK. (23.10.2007)

Er det uproblematisk å kombinere fri forskning med kristen bekjennelsesplikt? Det tror
ikke Sissel Halden. Hun vil sekularisere Teologisk fakultet.
Tekst og foto: Even Gran

Ingen penger til
nøytrale seremonibygg
Heller ikke årets rødgrønne statsbudsjett følger opp
Soria Moria-erklæringens løfter om støtte til flere
livssynsnøytrale seremonilokaler. Vinjar Tufte i HEF
oppfordrer kommuner til å samarbeide om saken.
(9.10.2007)

Hva er poenget med
å være humanist?
– Hvorfor skal man bli humanist? lurte teologen Morten
Holmqvist (bildet) da Humanist forlag inviterte til
frokostmøte i forbindelse med lanseringen av boka
Verdier og verdighet: Tanker om et humanistisk
livssyn. (3.10.2007)

Menneskerettighetene
som dogme
Kan man ha et dogmatisk forhold til menneskerettighetene? – Ja, hvis man ser dem som ufeilbarlige og
svaret på livets store spørsmål, sier den kristne menneskerettighetsfilosofen Tore Lindholm. Har HEF
gjort menneskerettighetene til dogme i KRL-saken?
(28.9.2008)

Hvordan forholder skolene
seg til julegudstjenester
etter KRL-dommen?
Følg med på Fritanke.no

Sissel Halden følger
opp tradisjonen fra
Wilhelm Schencke og
krever sekularisering
av Teologisk fakultet.

Religionshistoriker Sissel Halden tok nylig doktorgraden på Norges første professor i religionshistorie,
Wilhelm Schencke (1869–1946).
Schencke var viktig i oppbyggingen av religionshistorie i Norge. Årsaken var at han ikke kunne akseptere at det var Teologisk fakultet (TF) som skulle stå
for all religionsutdanningen. Religion må studeres ut
fra et nøytralt, vitenskapelig og sekulært ståsted, og
ikke med utgangspunkt i en spesifikk religiøs tro,
mente han.
Schencke var en sterk forkjemper for å få presteutdanningen ut av universitetet.
– Teologien, denne bastard av vitenskap og religion,
burde tjene kirken og drives på et menighetsfakultet,
mente han.
– BØR KUTTE ALLE BÅND TIL KIRKEN
Sissel Halden synes heller ikke bekjennende teologi
har noe på et universitet å gjøre.
Teologisk fakultet bør sekulariseres. Alle bånd til
kirken må kuttes, og presteutdanningen bør legges til
institusjoner utenfor universitetet, sa hun til Fritanke.no
etter doktorgradsdisputasen hennes på fredag.
Halden vil imidlertid ikke gå så langt som til å si
«legg ned TF». Institusjonen må gjerne beholde navnet
sitt, men innholdet må forandres, mener hun.
– TF må ansette flere med ikke-kristen bakgrunn,
og fakultetet må begynne og forholde seg til religion
på en nøytral og likeverdig måte. Bindingen til kirken kan ikke fortsette, understreker hun.
Halden synes Universitetet i Oslo er for lite bevisst
på det problematiske som ligger i å ha en bekjennende kristen institusjon innenfor organisasjonen.

– Jeg synes flere på universitetet burde innse at
sekularisering er den riktige veien å gå for Teologisk
fakultet, sa hun under doktorgradsutspørringen på
fredag.
Overfor Fritanke.no legger hun til at dette også
dreier seg om ressurskamp.
– TF utvider fagtilbudet sitt hele tiden. Jeg skjønner ikke hvordan universitetsledelsen kan tillate det.
Det er noe feil når teologi vokser raskere enn religionshistorie på et universitetet som er tuftet på sekularisme
og vitenskapelighet, sier Halden.
FRA VONDT TIL VERRE ETTER ØVERLAND
I sitt doktordisputasforedrag fortalte Sissel Halden
hvordan Wilhelm Schenche levde store deler av sitt
voksne liv i klar og uttalt opposisjon til teologi generelt
og til Teologisk fakultet spesielt.
– I perioder tok det følelsesmessige overhånd.
Han skrev rundt hundre avisinnlegg som alle i grove
trekk handlet om å fornekte det religiøse verdensbildet
for dernest å forklare framveksten av religion som et
menneskeskapt fenomen, fortalte hun.
Halden fortalte videre at Schenches forhold til
Teologisk fakultet ble verre etter blasfemisaken mot
Arnulf Øverland i 1933. Overfor retten brukte Schencke
sin tyngde som professor og støttet Øverland i at det er
faglig hold for å kalle den kristne nattverden «kannibalistisk magi».
Dette var ett av utsagnene Øverland var tiltalt for.
Schenckes vitnemål bidro til at Øverland ble frikjent,
noe som ikke falt i god jord hos TF.
Schenckes professorat i religionshistorie var
omdiskutert da det ble opprettet i 1917. Det var en
lang debatt på Stortinget, og mye av motstanden
skyldtes Schenchesperson.
Etter at professoratet var opprettet, brukte han sin
nye stilling til å definere religionshistorie som et fag
i skarp opposisjon til teologi. TF på sin side definerte
religionshistorie som en «ny form for teologi», og
prøvde å skape harmoni mellom tro og vitenskap.
Konflikten er der fortsatt, kunne Halden fortelle.
Religionshistorikere forsker på religion fra et nøytralt
ståsted, mens TF fortsatt har kristen bekjennelsesplikt
for sine førsteamanuenser og professorer. (Publisert
26.11.2007)
Bør Teologisk fakultet sekulariseres eller fjernes
fra universitetet? Følg med på Fritanke.no.
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Humanistisk kulturprisvinner Kjartan Slettemark med Vietnambildet som ble ramponert i 1965. Foto: Scanpix

– Rød tråd av menneskekjærlighet
Humanistisk kulturpris for 2007 tildeles Kjartan Slettemark (75). – Det går en rød tråd av menneskekjærlighet gjennom alt Slettemark skaper, lyder juryens begrunnelse.
Tekst: Kirsti Bergh

– Det å løfte fram kunstens potensial for protest er
kanskje vel så viktig som noe annet, og det tror vi at
vi gjør med denne utnevnelsen, sier leder for juryen som
tildeler Humanistisk kulturpris 2007, Silje Riise Næss.
Mottageren av historiens andre humanistiske kulturpris blir av juryen beskrevet som «rar og skeiv og
annerledes». Og nettopp gjennom lekent å insistere på
sin egen annerledeshet mener juryen at Kjartan Slettemark forsvarer retten til å være annerledes, og det med
varme, entusiasme og mot.
I sin begrunnelse trekker juryen fram Slettemarks
samfunnsengasjement og framhever at han på sitt
særegne vis får fram at protest er et viktig aspekt ved
god kunst.
Det som gjør ham til en humanistisk kunstner er
ifølge juryen hans genuine åpenhet og nysgjerrighet i
møte med publikum:
Det er som om han sier: – Hei mennesker! – Hvem er
dere? – Hvordan ser dere ut inni?
Det er juryens mening at det er nettopp en slik nysgjerrighet humanisme handler om. Det går en rød tråd av menneskekjærlighet gjennom alt Slettemark skaper. Når han
provoserer og overrasker, er det ofte for å forsvare folk som
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trenger forsvar, som i det enormt gjennomslagskraftige verket
«Av rapport fra Vietnam», skriver juryen.
HALVNAKEN PERFORMANCEKUNSTNER
I tillegg til Riise Næss har juryen bestått av skuespiller og forfatter Anna Bache-Wiig, musiker Steinar
Ofsdal, psykiater og forfatter Finn Skårderud, samt
juryens sekretær, kontorleder Inger Marie Helle i
Oslo HEF.
Med svært vide retningslinjer kunne kandidater i
prinsippet velges fra alle kunstområder, og prisen kunne
like gjerne ha blitt en utmerkelse til en ung kunstner
som en æresbevisning for langt og godt kunstnerliv.
– Denne gangen falt vi ned på en som er 75 år,
men som ikke er blitt gammel. Han vasser fortsatt
halvnaken rundt og gjør performancer som mange
25-åringer ikke hadde turt å gjøre, sier Riise Næss.
Juryen mener Slettemarks kunstnervirke er
humanistisk, men Slettemarks personlige livssyn var
ikke oppe til diskusjonen i juryen.
– Vi har forhold oss til kunstprosjektet, det kunstneren gjør. Det er det vi står overfor, understreker
Riise Næss og legger til:

– Når det gjelder Slettemark har han vel ikke
startet sin egen kirke, men derimot etablert sin egen
nasjon, Kjartanistan. Samtidig ser jeg ikke for meg at
han skulle være inne i folden i kirka.
– Hvilken betydning kan en slik humanistisk
kulturpris ha?
– Jeg tror det har en dobbel betydning, kanskje til og
med trippel: Det handler om å synliggjøre at HEF, i
tillegg til sitt hovedvirke, også er opptatt av kunst og
kultur. Så er det jo hyggelig for kunstnere å bli satt
pris på, og hvis vi er heldige klarer vi å skape en
refleksjon over hva det humanistiske livssyn er og hva
kunst er – og kanskje synliggjøre kunst på en litt
annen måte.
Prisen blir delt ut på Nasjonalmuseet for kunst,
under et arrangement som Riise Næss håper skal
klare å ivareta både prisens høytidelighet og
Slettemarks uhøytidlighet.
– Vi ønsker å ta med oss uhøytideligheten uten å
miste alvoret.
Les portrettintervju med Kjartan Slettemark på side 24.

Humanistisk kulturpris 2007
Deles ut søndag 9.desember kl. 15.00. Velkommen til Nasjonalmuseet for kunst for å overvære prisoverrekkelsen.

Juryen for Humanistisk kulturpris 2007 bestod av Steinar Ofsdal, Finn Skårderud, juryleder Silje Riise Næss, i tillegg til Anna Bache-Wiig
som ikke var tilstede da bildet ble tatt. Foto: Kirsti Bergh.

Jurymedlem Anna Bache-Wiig synes ikke det er problematisk å gi en
humanistpris til en kunstner som har hyllet Hizbollah. Foto: Scanpix

Humanistprisvinner hyllet Hizbollah
I juni i år offentliggjorde Kjartan Slettemark et kunstverk som hyller lederen for den militante islamistiske
Hizbollah-gruppen i Libanon, Hassan Nasrallah. Bildeserien «HizbOLAgutt» framstiller Kjartan Slettemarks
ansikt koblet med Nasrallahs.
– Da jeg så dette ordet Hizbollah, så jeg «ola» i
navnet og koblet det til «Olagutt». Så det er navnet
på dette bildet, der jeg har identifisert meg selv, brukt
mitt ansikt og forsøkt å gi mitt ansikt et så positivt
og kraftfullt uttrykk som mulig, med Nasrallahs
skjegg og utseende, uttalte Slettemark til NRK.
Han sammenlignet også islamistbevegelsen Hizbollah med de norske motstandsgruppene som kjempet
mot tysk okkupasjon under andre verdenskrig.
Jurymedlem Anna Bache-Wiig, som foreslo
Slettemark, innrømmer at det var delte meninger i
juryen om dette verket.
– Likevel var juryen enige om at vi med denne
prisen først og fremst ønsker å hylle et helt og rikt
kunstnerskap framfor enkeltverker, i dette tilfellet et
kunstnerskap som strekker seg over mer en førti år.
– Ble det vurdert som uproblematisk å ha dette
på CVen for en mottaker av en humanistpris innstiftet av en humanistorganisasjon?
– Det er aldri uproblematisk å være kontroversiell,
men ser man på helheten i Slettemarks kunstnerskap,
mener vi at det kontroversielle også er en styrke.
– Men mener dere det er i tråd med et humanistisk grunnsyn å hylle en mann som står for verdier
som de Hassan Nasrallah står for? Hvis ikke, hvordan kan man da gi en humanistisk kulturpris til
en som har gjort det?

– Etter min mening ligger det et litt firkantet
kunstsyn i spørsmålsformuleringen. Hizbollah-stuntet
må anses som et kunstverk. Hvilke verdier som ligger
i det er et tolkningsspørsmål, og kunst skal ikke tolkes
bokstavelig. Hadde Slettemark ønsket å gi sin uforbeholdne støtte til Hizbollahs metoder, kunne han ha
skrevet en kronikk i avisen, men med et slikt kunstnerisk stunt tvinger han oss til å se konflikten på en
annen måte, hevder Bache-Wiig.
Hun mener verket skaper en uro i oss og kanskje
rokker ved vår forutinntatthet.
– Hva mener han egentlig? Er det nødvendigvis
bra for Nasrallah å kalles for Olagutt og sammenstilles
med en skrullete kunstner med påmalt skjegg? Hva
gjør dette med vårt syn på ham, på hele konflikten?
Slettemarks naive og humoristiske tilnærming til en
konflikt som er liv og død for mange mennesker er
ubehagelig, foruroligende og vanskelig. Men hva forteller dette oss? At Slettemark er fundamentalist og
terrorist? Jeg tror ikke det.
Overfor Fri tanke understreker juryen at prisen
ikke skal oppfattes som applaudering av alt Slettemark
har gjort.
– Å hylle en mann som har provosert og irritert i
over førti år er ikke det samme som å gi uforbeholden
støtte til alle politiske prosjekter han må ha hatt. Som
sagt, vi hyller et kunstnerskap som etter vår mening
har kommunisert nysgjerrighet til verden og menneskene, og ikke minst en dypt engasjement for de
svake. Det gjør vi uten forbehold.

Humanistisk
kulturpris
Humanistisk kulturpris er opprettet av Human-Etisk
Forbund og ble første gang delt ut under forbundets
jubileumsfeiring i Oslo rådhus i 2006. Prismottager
var avistegner Finn Graff. Fra i år skal prisen deles ut
annet hvert år.
Hensikten med prisen er «å synliggjøre humanistiske verdier gjennom en offentlig påskjønnelse
av kunstneriske prestasjoner og kulturell virksomhet som formidler disse». Prisen skal også avspeile
at Human-Etisk Forbund er en organisasjon som er
opptatt av kultur.Kandidater til prisen kan være både
individuelle kunstnere, kunstneriske fellesprosjekter
og kulturelle institusjoner. Retningslinjene understreker at hele skalaen av kunstneriske og kulturelle
uttrykksformer kan komme i betraktning. Det er en
forutsetning at disse holder en høy og profesjonell
kunstnerisk og kulturell standard.
Prisen består av kr. 50.000 pluss et kunstverk
som er eksklusivt laget for Humanistisk kulturpris.
(Kilde: www.human.no)
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Bruk heller pengene på en geit til noen som virkelig trenger det, heller enn å gi tante Bolette nok en lysestake hun ikke kommer til å bruke.
Fjorårets julesalg gjorde Flyktninghjelpen i stand til å distribuere 500 geiter til hjemvendte flyktninger i Angola. Foto: Flyktninghjelpen.

Når tanken teller
Svetter du ved tanken på å finne julegaver til folk som har alt fra før? Ønsker du å gi en gave som
betyr noe spesielt? Hva med å gi ei geit til noen som virkelig trenger det?
Tekst: Kirsti Bergh
Humanister og andre sekulære feirer også jul. For mange
kristne er det nettopp den sekulære julefeiringen som
har akselerert utviklingen mot dagens konsum-jul,
der julens egentlige budskap (=Jesus) er forsvunnet
til fordel for egosentrert forbruk, massivt fråtseri og
julegavehysteri. Nå er det godt belegg for å si at julens
egentlige mening nettopp var mildt fråtseri og gaver,
slik det for eksempel artet seg i den romerske
Saturnalia-feiringen omkring 25. desember. Men det
betyr jo ikke at man nødvendigvis må trekke denne
tradisjonen ut i det ekstreme. For å vise at det går an
å markere jul og vintersolverv på en litt mer solidarisk
måte – som kan innebære mer nøkternhet på egne
vegne – presenterer vi her et knippe julegaver med
mening og til dels også budskap. De fleste av oss
trenger bare brøkdelen av gavene vi får.
Er det en ting som er sikkert, er det at et fåtall av
oss virkelig trenger brøkdelen av de gavene vi får til
jul. Men hvis du likevel har lyst til å gi bort ting, kan det
jo være ålreit at de gir meningsfulle ringvirkninger.
Har du for eksempel tenkt å kjøpe en lekker veske til
kjæresten i julegave, kan du kjøpe den fra Flyktninghjelpen. Veskene som selges er laget av brukte reklameplakater, og hver veske er unik. De er produsert i SørAfrika, av tidligere gatebarn og en gruppe kvinner
som er gått sammen om å starte en bedrift. Så dette
er både ressursvennlige og utviklingshjelpende gaver.
Og de holder til i en nedlagt kirke.
TankeTing er, ifølge Plan Norges hjemmeside, «er
en gave som bærer med seg mye omtanke og fantastiske muligheter. Samtidig som en TankeTing gleder
den som får den, hjelper den noen som virkelig trenger
8
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det». Du kan for eksempel kjøpe et nøkkelhjerte laget
av ståltråd i en sør-afrikansk township eller vennskapsbånd laget av et kooperativ i Ecuador. Pakken
med vennskapsbånd kommer med to stykk armbånd
som samtidig symboliserer vennskap mellom to – du
gir ett til vennen din og ett til deg selv – og vennskap
med alle barn som mangler de mulighetene som fins
for barn i Norge. Når du gir denne gaven reklamerer
Plan med at gir det fem beskyttende malarianett eller
ti livreddende vaksiner, og du kan gå med armbåndet
og kjenne på den gode følelsen av å ha bidratt i hvert
fall litt.
JULEKORT OG SKOLEPULTER
Hos Unicef kan du kjøpe blå bånd som viser at du
gjennom det har støttet Unicefs arbeid for barn, men
du kan også kjøpe veske med fredsmerket, leketøy,
klær, kalender, lysestaker, krus – og selvsagt julekort.
De tradisjonelle støtt-en-god-sak-julekortene får du
kjøpt hos de fleste humanitære organisasjonene. Det
er ikke for seint å få dem i posten ennå.
Kanskje enda bedre er det å gi julegaver til noen
som trenger det mer enn tante Bolette trenger nok en
lysestake som hun aldri får brukt likevel. Hos Flyktninghjelpen kan du gi bort alt fra høns og geiter til hele
klasseromssett av pulter eller skolebøker. Ingen kan vel
bli skuffet hvis de får et gavekort – eller også ei t-skjorte
som forteller det samme – på jordbruksredskaper som
gir hjemvendte flyktninger hjelp til igjen å dyrke de
markene de forlot for mer enn ti år siden?
Redd Barna gir deg også muligheten til å gi
utviklende gaver. Du kan kjøpe et «gavekort» for 120-

300 kroner og på den måten bidra med skolebøker
eller skolegang. Du kan også kjøpe julepapir – designet
av norske designere – hvor inntektene går til Redd
Barnas arbeid for å gjøre livet bedre for barn på norske
flyktningmottak. Redd Barna har omkring 160 frivillige som er tilknyttet 15 ulike mottak rundt om i
landet, og målsettingen er å styrke integreringen av
barna i lokalmiljøet. Dette papiret får du også kjøpt i
ARK-bokhandlene.
Miljøet må også reddes. Hva med å kjøpe Regnskogfondets juletre? Her får du et gavebevis med en
søt tegning av et regnskogtre dekorert med julepynt
– men med røttene trygt festet i bakken – som viser
mottakeren at Regnskogfondets arbeid er støttet med
200 kroner.
Til sist slår vi et slag for Human-Etisk Forbunds
profileringsvarer. Det avhjelper vel strengt tatt ikke
stort av nøden i verden, men er like fullt «en gave med
mening». Og hvis du gir konfirmantnevøen din en fairtrade t-skjorte (med motivet «I DECIDE MYSELF»)
har du jo bidratt litt. Eller humanistsymbolet som
refleks – det kan jo redde liv!
PS Det er mulig å kjøpe gaver med mening hele året.

Organisasjoner som selger
gaver med mening:
Flyktninghjelpen: www.gavermedmening.no
Plan Norge: www.tanketing.no
Unicef, Redd barna, Amnesty, Regnskogfondet bl.a.

Foto: Linda Cartridge

En julehilsen
SÅ LENGE KORN har vært dyrket her i landet, har folk hengt opp
julenek som takk for solas gjenkomst. Jeg vet det ikke, men det skulle
ikke forbause meg om Harald Hårfagre og hans menn i jula satte
våpnene fra seg i snøen utenfor, og ventet til etter nyttår før de
fortsatte med å samle Norge til ett rike.

I JULA vil vi gjerne at kveldene skal være så stille at vi kan høre
stjernene synge der oppe, og vite at de synger for helgener og
hedninger, tollere og syndere og for oss andre. Vi vil gjerne være fylt
av vennlighet, og ville hverandre og all verden fred og fordragelighet
og alt vel.

DET ER IKKE ALLTID vi får det til, men vi vil gjerne mene det
fra våre hjerter, når vi sier God

jul.

Det humanistiske livssynet tar utgangspunkt i at vi er ansvarlige for våre handlinger og må jobbe sammen med
andre for vårt felles beste. Vi tror at mennesker vil ha bedre forutsetninger for å leve gode liv uten religioner
og annen overtro. Human-Etisk Forbund (www.human.no) kjemper for livssynsfrihet, skille mellom stat og kirke,
homoﬁles rettigheter og respekt for alle de andre menneskerettighetene.

R
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Kirsten savner ikke det
religiøse i jula, men
gleder seg til å være
sammen med familien.

Jul på hver sitt vis
Jul kan være å komme sammen når det er som mørkest, holde tradisjoner i hevd og spise seg
litt for mett. Eller tenke på andre og finne på nye tradisjoner. Kanskje begge deler – eller noe
helt annet. Jula var her før Jesus, og kanskje kom den til og med helt fra Persia.
Tekst og foto: Gunnar Øyro
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Julefest, glade gjest,
bringer liv når det trenges mest,
lys i vinterens mørke tid,
håp i livskampens mørke strid,
:/håp om en stigende sol:/
(Melodi: Glade jul.Tekst: Hans Østerholt. Fra Arbeiderpartiets sangbok 1900)

Julaften er den dagen flest nordmenn går i

kirken, men som HEF-ere flest vet: ikke alle tar turen
til julegudstjeneste. Det blir jul likevel, også for
familien Måren Mc Inturff, selv om de ikke feirer
Jesusbarnet. Mamma Inger Elisabeth, pappa Keith og
barna Sebastian (6) og Johan på to og et halvt pleier å
feire jul dels hjemme i Åsane utenfor Bergen og dels
sammen med familien som mange småbarnsfamilier
gjør. I år skal de også tilbringe deler av jula sammen
med venner i leid hytte på Golsfjellet.
– Det er faktisk et kristent senter, ler Inger.
TRADISJON UTEN OVERBEVISNING
Inger er medlem av Human-Etisk Forbund. Hun kommer fra en ganske tradisjonell familie, der foreldrene
går i kirken hver jul uten å være spesielt kristne, som
nordmenn flest, mens besteforeldrene nok er litt mer
religiøse.
– Bestemor ble utrolig lei seg da vi ikke døpte
Sebastian. Hun syns det er en synd da, forteller Inger.
Keith kommer fra Virginia i USA og var tvunget til
å gå i kirken hver søndag. Likevel er heller ikke hans
foreldre spesielt kristne.
– De gjorde det mest på grunn av tradisjon og
sosialt press, ikke på grunn av egen overbevisning,
mener han.
– Dette er noe man må gjøre for å tilpasse seg
samfunnet. I Virginia er det en veldig sterk evangelisk
bevegelse med konservativ «born again»-kristendom,
forteller han.
Keith gikk på en privatskole der de hadde bibelklasse hver dag, noe som skapte problemer for ham.
– Pastoren han var både fotballtrener og svovelpredikant samtidig, og jeg pleide å krangle med ham
og spurte om alt mulig som han ikke ville svare på,
smiler Keith.
Både Inger og Keith er i full jobb, hun tar en
doktorgrad i økologi på universitetet i Bergen, og han
er ungdomsarbeider i organisasjonen New Page og
driver med oppfølging av ungdom med problemer.
Derfor er jula en kjærkommen anledning til å sette
fokus på familien i en travel tid.
– Det er jo greit å være inne og kose seg på den
mørkeste tiden. Vi kan jo ikke bare avlyse jula og si
at det ikke angår oss, sier hun.

– Dessuten har det jo til alle tider vært feiring
omkring tiden for vintersolverv (Winter Solstice), og
det er tatt opp i kristendommen fra de romerske
Saturnaliene, kommenterer Keith.
– Historisk sett er det også mye å feire, og lys er
veldig sentralt – særlig i Norge, det er noe ekte som
alle har et forhold til, og noe å feire, mener han.
FORFRISKENDE NORSK JUL
Keith har vært i Norge i ni år, og synes rett og slett
det er forfriskende med alle disse nissene og hjertene
som nordmenn pynter med. De kristne symbolene er
litt mer tilbaketrukket i Norge enn det han er vant
med hjemmefra.
– Der har folk julekrybber ute i hagen, på peisen
– ja, overalt.
– Går det an å si noe om julas «egentlige budskap»?
– Folk fyller jula med mange forskjellige ting, og det
får være opp til hver enkelt, mener Inger.
Men Keith tror kanskje kan det bli litt for mange
ting på en gang.
– Kanskje det er det som får folk til å stresse – at
de ikke egentlig vet hva de feirer, undrer han.
Og når de går i kirken på julaften er det mer et
spill, mener han.
– De fleste følger bare strømmen og setter seg inn
i en rolle.
Selv passer Inger og Keith seg for å sette merkelapp
på sin tro, eller mangel på sådan:
– Det bare begrenser deg. Selv har jeg lært mye av
buddhismen som er mer en måte å oppføre seg på.
Det er det folk trenger fra religionen, sier han.
– Tror dere vi trenger en «kollektiv» ikke-religiøs
julefeiring? Er det noe HEF bør tenke på, på
samme måte som humanistiske ritualer rundt
dåpen for eksempel?
– Jeg tror det ville blitt feil hvis en skulle ha noe
felles på det. Det kunne blitt oppfattet som en provokasjon, mener Inger.
Men selv uten kollektiv ikke-religiøs feiring, vil
jula bli avkristnet etter hvert? Det har ikke Inger
noen særlig tro på.
– Men kanskje den blir mer polarisert – at det blir
mer avstand mellom de som feirer kristen jul og de
andre, funderer hun.
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Sebastian drømmer om en hvit jul, og lillebror Johan bifaller, mens mamma Inger gjerne koser seg innendørs.

– Og kanskje blir det også mer Santa Claus og
amerikanisering, foreslår Keith.
– Ja, det kommer jo stadig mer lys på husene, det
holder på å ta av, og i USA er det fullstendig vilt. Det
er veldig «kitchy» og nesten grotesk med reinsdyr på
taket, sier Inger.
Seksåringen Sebastian er mest opptatt av den
nære framtid. Han håper det blir snø til jul – det er
det viktigste. Ellers forbinder han jula med julenissen,
juletre og julepresanger.
– Jeg ønsker meg Super Mario-spill og Den forsvunne diamant, forkynner han.
Av og til stikker også Nissen innom:
– Men noen ganger ringer han bare på og så løper
han videre, forteller Sebastian.
– Første gang det var jul på meg, så trodde jeg at
han kom ned gjennom pipen. Jeg satt og ventet, men
det kom ingen. Han kom i barnehagen, men jeg visste
hvem det var, for jeg så under skjegget. Så det var
ikke den ordentlige nissen, for han har fast skjegg!
JULETANKER LITT PÅ TVERS
Kirsten Lohne er ikke så opptatt av nisser, men det er
plass til noen av dem også, sammen med alle englene
i vinduskarmen. Der står de sammen og skuer utover
utsikten fra øverste etasje i blokka på Måsekjæret rett
utenfor Bergen sentrum. Juletreet er en liten sypress
som står på terrassen, som hun pynter med kuler og lys.
Kirsten er pensjonist, men likevel midt i livet. For
hun er aktiv og engasjert, har mange venninner og er
kulturinteressert. Hun er av den typen som verken
går med eller mot strømmen, men heller litt på tvers
– uten å gjøre noe nummer ut av det. Det preger også
hennes jul.
– Jeg feirer jul sammen med min familie, og det
foregår etter gamle tradisjoner; det vil si at det er pinnekjøtt til middag og gaveutdeling. Og hvis noen av
familien har vært på julegudstjeneste verken fordømmer
eller applauderer jeg. Hovedsaken for meg er samværet
med dem jeg er glad i – og det tror jeg de også synes.
De kjenner min mitt ståsted, og det er greit for dem,
sier hun.
Kirsten er oppdratt i en tradisjonell familie, der
mange var personlig kristne, og kristen tro preget
også folkeskolen. Likevel klarte hun aldri å tro som
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barn, men samtidig var det ikke enkelt å finne ut av
tro og tvil på egen hånd.
– I skolen ble vi oppdratt med pugging og «sånn
er det»-tankegang. Det var først i godt voksen alder
at jeg begynte å tenke selv.
For tjuefem år siden kjørte hun utfor veien, og det
ble en skjellsettende opplevelse.
– Det var et under at jeg ikke havnet i vannet, og
jeg lovet meg selv at jeg skulle være ærlig. Da jeg
kom hjem meldte jeg meg ut av statskirken, siden jeg
følte at jeg ikke kunne tro på Kristus.
Kirsten meldte seg etter hvert inn i Human-Etisk
Forbund, men har samtidig tanker som kanskje ikke
føyer seg helt inn i de humanistiske rammene. Etter
bilulykken var det som hun hadde fått livet i gave fra
en eller annen kraft.
– Jeg følte at jeg hadde noen med meg. Dette var
min vekkelse.
At hun meldte seg inn i HEF skyldtes at hun følte
hun ikke kunne stå utenfor alt.
– Jeg var veldig i tvil, for HEF er jo så rasjonelle.
Men kollegaen som vervet henne sa det var høyt under
taket i HEF. Kirsten, som etter at hun ble pensjonist
har studert religionsvitenskap, føler stor sympati for
buddhismen.
– Kanskje det er mulig å kombinere med HEF,
jeg vet ikke? For det er jo mer en filosofi enn en religion. En viktig tanke er at du har fått alt og har alt i
deg. Men det er opp til deg selv å få det fram. Og hvis
du trenger kristendommen for å få det fram, så er det
godt for deg.
Når det gjelder kristendommen har Kirsten ingen
problemer med å tro at det var en mann som kalte seg
Jesus og prekte nestekjærlighet.
– Men jeg tror ikke at vi har fått vite alt om ham,
og dette med oppstandelsen er noe de har funnet på.
Vi kan ikke ta en 2000 år gammel historie bokstavelig!
– Men er det ikke da mulig å feire Jesus på det
symbolske plan?
– Kanskje, sier hun spørrende.
– Eller burde kanskje HEF arrangere en alternativ
julefeiring?
– Må vi konkurrere om sånt da? Det kunne kanskje
være en tankevekker at man kan være på tvers av? Vi
har jo alle et felles mål, mener hun.

Kirsten savner ikke det religiøse i jula, men synes
det først og fremst er en god anledning til å samle
familie rundt seg. Selv regner hun med at hun skal
være sammen med søsteren og svogeren i år.
– Jeg ser fram til denne festen, og tror man med
glede tar i mot en fest på denne tiden. Jula er en tid
da vi trenger lys og varme og omtanke for å overleve.
Det er en glede ved å gi og få gaver, selv om det går
over stokk og stein nå.
IRANSK JULEFEIRING
I en bergensk leilighet er tre venner samlet for å fortelle
om sin julefeiring. De er glade i den «vanlige» norske
julefeiringen, og feirer den gjerne sammen med 2030 andre venner. Det uvanlige er kanskje at de alle er
iranere.
På bordet foran dem ligger det matvarer som både
gir eksotiske og julete assosiasjoner: fiken, rørsukker,
solsikkefrø og morbær.
– Morbærene kommer hjemmefra, fra min region
i Iran, forklarer verten Reza Khodarahmi og peker på
etiketten. Han kommer fra millionbyen Khorramabad
vest i landet.
Både Reza og vennen Niko Asal har skiftet navn
etter at de kom til Norge. Tredjemann, Dani, heter
egentlig ikke Dani, og etternavnet «husker» han
ikke. De synes det er tryggest slik.
Niko, Dani og Reza er noen av de mange iranerene
som er kommet til Norge fra Iran etter at den islamske
revolusjonen i 1979. Niko kom i 1987, og til Bergen
i 1998. Reza var 27 år gammel da han kom som kvoteflyktning i 1990, først til et flyktningmottak på Geilo
og senere til Bergen.
– Jeg liker jo best å bo i storby, smiler han.
Iran er et land med flere forskjellige kulturer og
folkegrupper, og flere ulike religioner. Innbyggerne
er både jøder, kristne og shia- eller sunni-muslimer.
Etter den islamske revolusjonen ble det vanskeligere
å være ikke-muslim.
Reza studerte sosiologi og var politisk aktiv. Han
ble arrestert flere ganger.
– Du måtte være skjeggete og nikke og si ja,
ellers passet du ikke inn, forteller han.
– Dessuten måtte du være aktiv i moskeen og
spionere på andre. Det er like strengt i dag. De i min
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Shabe Yalda
– jula kom fra Iran

Reza synes norsk jul minner om den gamle persiske festdagen Shabe Yalda, som feires ved vintersolverv. Men nissene mangler i Iran.

familie som er igjen i Iran er misfornøyde. Broren min
forteller at «du må bare holde kjeft og ikke snakke
om presteskapet eller politikk».
Reza er ikke-religiøs, men har venner fra mange
forskjellige religioner.
– Jeg har respekt for de som er religiøse, men
respekt må gå begge veier, sier Reza.
Dani er enig. Som drosjesjåfør har han kjent på
kroppen hva manglende respekt er.
HØYTID MED GAMLE RØTTER
De tre vennene feirer altså vanlig jul.
– Jeg har plasttre, det er så høyt, viser Dani med
hendene og ler.
Reza har nisser, juletre og masse annen julepynt i
skapet.
– Men hva er «vanlig jul» for en iransk innvandrer?
– Noen ganger feirer vi sammen. Vi kan være 2030 sammen, og da lager vi mat og har musikk og dans.
Vi gjør det for at barna skal lære det og av respekt for
den norske kulturen, forteller Dani og Reza.
Men det er ikke en religiøs feiring.
– Men vi lager pinnekjøtt, for det liker vi, sier Dani.
– Det har vi i Iran også. Vi spiser mye kjøtt i Iran,
understreker Reza.
– Ja, men det er ferskt kjøtt som vi griller på kull,
minner Niko om.
Men de gir ingen gaver til jul. Det er en tradisjon
de forbeholder den iranske nyttårsfeiringen Newroz,
som først er 21. mars.
Reza synes den norske jula minner om den iranske
høytiden Shabe Yalda som feires i desember, på årets
lengste natt. Morbærene og solsikkefrøene er noe som
hører til den feiringen.
– Da pleier vi å ha en to-tre retters middag, med
nøtter, kaker og masse frukt. Dette er en veldig gammel
tradisjon fra det gamle persiske riket. Hele familien
og kanskje noen naboer er sammen til seint på natt og
spiller musikk og synger og danser.
Reza minner likhetene mellom jul og Shabe Yalda
(se side 12), og om at julenissen er inspirert av en snill
tyrkisk mann. For ikke å snakke om Bibelens tre vise
menn eller Østens konger – som noen mener var prester
fra Persia.
– Vi iranere er stolte over vår 10 000 år gamle

sivilisasjon. Det var en gang kulturens vugge, og
mange gode ting i fysikk, kjemi og vitenskap har
kommet derfra, mener Reza.
– Vi er persere, men det islamske regimet prøver
å gjøre Iran til et arabisk land. Vi er okkupert av islam.
Reza følger nøye med på utviklingen i Iran, og
han har både iranske kanaler og eksil-iranske kanaler
som sender fra USA.
– Folk i Iran tar avstand fra islam, og det interessante er at folk er blitt mer ateister nå, eller de går tilbake til de gamle zoroastriske religionene, påstår Reza.
Kanskje er det slik at religionene på overflaten er
blitt islamsk, men at den dypere sett er mer eller
mindre slik den alltid har vært. Slik norsk julefeiring
også bærer spor av gammel norrøn tradisjon. Og
hvem vet, hvis den opprinnelige jula kom fra Persia –
kanskje vil vi også en dag gå tilbake til den opprinnelige jula og feire Shabe Yalda?

Andre «julefeiringer»
Muslimene har sin Eid som avslutning på fastemåneden Ramadan, og jødene feirer Hanukka
omkring juletider, og begge disse høytidene har
innslag av lysfeiring. Lysfester finnes i mange kulturer.
For eksempel feirer hinduene – og sikhene –
lysfesten Diwali når vinterklimaet begynner i
India, omkring oktober/november. På selve festdagen tenner India bokstavelig talt milliarder av
små oljelamper, stearinlys og elektriske lys så ingen
krok er mørk. Den thailandske lysfestivalen Loy
Krathong har sin opprinnelse i denne hinduistiske
tradisjonen. På slutten av året, som stort sett faller
på vår november måned, settes mange tusen lys
ut på vannet og seiler nedover elven ved fullmåne.
Kinesisk nyttår feires i 14 dager og avsluttes
med en stor lanternefestival,hvor man pynter med
vakre lykter.

Yalda er et syrisk ord som betyr fødsel. Høytiden
Shabe Yalda, også kalt Shabe Cheleh, er en iransk
festdag som fremdeles blir feiret ved vintersolverv
21. (eller 22.) desember. I de fleste antikke kulturer
feiret man også årets mørkeste dag, siden den
markerte at solen ble gjenfødt og lyset vant over
mørket. Egypterne hadde en festival på tolv dager
da de dekorerte med grønt og brukte palmer med
12 skudd som symbol på det gamle året.
Den persiske høytiden skal ha sin opprinnelse
i babylonske tradisjoner som ble tatt opp i den
iranske zoroastriske religionen. Den siste dagen i
den persiske måneden Azar er den lengste natten
i året, da demonen Ahrimans krefter er på sitt
høyeste. Den neste måneden tilhører Ahura Mazda,
visdommens gud. Den første dagen brente man
bål, festet og tilba flere ulike guder, og man ba
bønner for å sikre nok sol til avlingen. Man ville
også be til den persiske guddommen Mithras.
Et av temaene for festlighetene var opphevelsen
av den normale samfunnsordenen. Siden man mente
at den første skapelsen var orden som ble skapt av
kaos, ble skapelsen hedret ved at uorden og kaos
skulle regjere i en dag før orden vendte tilbake.
Da byttet mesteren og slaven roller, og en liksomkonge ble kronet i stedet for den virkelige kongen.
De egyptiske og persiske tradisjonene smeltet
sammen i antikkens Roma i Saturnaliene. Romerne
utvekslet gaver, festet og dekorerte hjemmene
sine i grønt. På denne tiden skulle det ikke kriges,
og akkurat som i Persia ble forholdet mellom høy
og lav byttet om. Det var også maskerader og alle
slags forlystelser.
En annen romersk festival var dedikert til Sol
Invictus – den uovervinnelige Sol, og ble feiret
den 25. desember. Senere ble denne dagen valgt
til å være Jesu fødelsdag. I Roma var tittelen Sol
Invictus tilkjent mange guder, blant disse Mithras
(Mithra, Mitra). Riktignok er det ikke enighet
om den romerske Mithras var en ny gud, eller om
den var en videreutvikling av den persiske, men
sannsynligheten for en påvirkning derfra er stor.
Om man skal peke mot et sted der jula kan ha
kommet fra, kan man altså like godt peke på Iran.
Og hvem vet, kanskje er til og med juletreet opprinnelig en persisk skikk? De gamle iranerne skal
nemlig ha feiret Yalda ved å dekorere et eviggrønt
tre, det såkalte Sarve (en sypress). Det var rakt og
motstandsdyktig mot kulde, og derfor syntes man
det passet som symbol for Mithras. Unge jenter
skal også symbolsk ha pakket sine ønsker inn i fargerike silkekluter og hengt dem på treet som et
offer til Mithras.
Kilder:
Massoume Price: Shab e Cheleh (Yalda Festival)
http://www.irol.com/festivals/yalda-english/index.html
Ramona Shashaani: Borrowed Ideas; Persian Roots
of Christian Traditions
http://www.iranchamber.com/culture/articles/
persian_roots_christian_traditions.php
wikipedia.org
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Er du mellom 15 og 26 år eller har
barn i denne aldersgruppen? Les her!
Humanistisk Ungdom er Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon med et tilbud til deg mellom 15 og 26 år.
Humanistisk Ungdom arrangerer sommerleir, aksjoner og møteplasser der du som humanist kan møte andre med samme livssyn som deg selv.
Humanister har stor glede av å møte hverandre. Det har stor verdi å ha et sosialt fellesskap med likesinnede. Det å bryne egne tanker mot
andres styrker den enkeltes livssynsidentitet. Erfaringsutveksling gir inspirasjon til nye aktiviteter. Slik voksne humanister samles på
seminarer, landskonferanser, landsmøter – og ikke minst på seremonier, skaper Humanistisk Ungdom møteplasser for unge.
Vi er opptatt av likestilling mellom livssyn og at alle unge skal få utfolde sitt livssyn aktivt og fritt. Humanistisk Ungdom arbeider sammen
med Human-Etisk Forbund i livssynspolitiske spørsmål, med et særlig fokus på saker knyttet til ungdom. Akkurat nå er kampen

mot KRL-

faget og skillet mellom stat og kirke de to viktigste politiske sakene for Humanistisk Ungdom.
Hvis vi er mange får vi gjennomslagskraft og ressurser til å utgjøre en forskjell. Den beste måten å støtte dette arbeidet på er å være medlem.

Meld deg inn på www.ung.human.no/innmeldingHU eller send sms med kodeord innmeldingHU med navn og adresse til 1960.

Humanistisk Ungdom
www.ung.human.no

MENNESKERETTIGHETENE

M

Enkel idé, vanskelig virkeliggjørelse
10.desember er FNs menneskerettighetsdag.Men selv om det snakkes og skrives mye om menneskerettigheter, skorter det ofte på en dypere kunnskap om hva de egentlig er, skriver Fri tankes nye
menneskerettighetsspaltist, Lillian Hjort.
Jeg vil insistere på at menneskerettighetene er ganske
lettfattelige. I kjernen av menneskerettighetenes idé
ligger nemlig to enkle verdier: menneskeverdet og likeverdet. Fatter man innholdet i disse begrepene, vet
man egentlig nok til å forstå hva det dreier seg om.
Menneskesynet som ligger til grunn hevder at alle
individer har det samme menneskeverd. Derfor er vi
likeverdige og skal nyte de samme rettighetene, uavhengig av kjønn, språk, hudfarge, religion, nasjonal og
sosial opprinnelse og så videre. Fordi kjerneverdiene i
dag knapt kan sies å være kontroversielle, finner menneskerettighetene støtte i de forskjelligste kulturer, i
alle siviliserte stater, samt i de største religionene.
Det er opplest og vedtatt at menneskerettighetene er
universelle i sin natur.
I høst har vi imidlertid nok en gang fått demonstrert
at menneskerettighetene slettes ikke er universelle i
praksis. De enkle prinsippene krasjlandet brutalt i virkeligheten da fredelige munker og demokratiforkjempere ble slått ned av militærjuntaen i Burma.
Eksempelet illustrerer at innbyggernes krav om menneskerettigheter er avhengige av statlige myndigheter.
For selv om Verdenserklæringen uttaler at menneskerettighetene er universelle, har FN bestemt at det er
opp til hvert enkelt land om de vil forplikte seg til
(ratifisere) de internasjonale konvensjonene om menneskerettigheter eller ikke. Og det er kun konvensjonene
som juridisk pålegger statene å endre sin nasjonale lovgivning slik at de harmonerer med menneskerettighetene.
Når det gjelder Burma så har regimet ikke ratifisert
de to viktigste menneskerettighetskonvensjonene;
nemlig FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) og FNs konvensjon om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter (1966). Da er det
betimelig å spørre: Siden burmesiske myndigheter
ikke har påtatt seg menneskerettighetsforpliktelsene,
hvordan kan man da hevde at befolkningen likevel
har krav på få dem oppfylt? Ligger det ikke en motsetning her?
Jo, det gjør det. Og svaret illustrerer på en glimrende måte kompleksiteten i de internasjonale menneskerettighetenes natur. De er nemlig definert av de
internasjonale organisasjonene, mens det er statene som
har fått i oppgave å realisere dem og individene som til
syvende og sist skal nyte godt av dem. Menneskerettighetene binder derfor sammen tre nivåer og gjør
dem avhengig av hverandre: organisasjonene, statene
og individene. Så selv om menneskerettighetene er
universelle, ligger nøkkelen til problemet i at statene
har det realiserende ansvaret.
Det at landene ikke må forplikte seg til menneskerettighetskonvensjoner når de blir medlemmer av
FN, bunner i en erkjennelse av at endring tar tid og
at statene fremdeles er selvstendige og sterke aktører
i et internasjonalt system der det ikke finnes noen
sentral regjering, domstol eller politimyndighet som

har full kontroll. Tanken er at det er bedre å ha selv
«versting»-landene innenfor systemet, med håp om
at sosialiseringen i «det gode selskap» på sikt skal bære
frukter. Innenfor vil de bli møtt med en konstant
oppfordring om å forbedre seg. Men frivilligheten har
sine grusomme konsekvenser. For mens tiden går
lider folk i diktaturregimer som Burma.
Men det er nettopp for de burmesiske munkene
og andre demokratiforkjempere, at vi markerer FNs
menneskerettighetsdag og strever for å legge press på
statene. For historien viser at det nytter. I sin bok The
History of Human Rights (2004) viser Micheline R.
Ishay at hver vunnet historisk fremgang for menneskerettighetene er blitt etterfulgt av alvorlige tilbakeslag. Poenget er imidlertid at de reaksjonære kreftene
ikke klarer å utligne det som er vunnet i fortiden.
Snarere viser det seg at historien bevarer den mennes-

kerettslige gevinst, fordi hver ny generasjon bygger
på håpet og det som forgjengerne har oppnådd, mens
de selv kjemper videre for å forbedre sine eksistensbetingelser og frigjøre seg fra autoritære makthavere.
Vår moderne forståelse av hva menneskerettigheter
er, kan dermed hevdes å representere en syntese av
noen av de beste elementene fra den kontinuerlige
endringsprosessen som skaper historien.
Så da slutter jeg der jeg begynte, med at menneskerettigheter både er lettfattelig og komplisert på en og
samme tid. Ideen er enkel, målet er vakkert, men virkeliggjørelsen vanskelig. For oss enkeltindivider er den
viktigste kunnskapen likevel kanskje de enkle kjerneverdiene: menneskeverdet og likeverdet. Disse bør være
retningsgivende for hvordan vi handler. Behandles én
eller flere personer som om de ikke har menneskeverd, bryter det med menneskerettighetenes ånd.

Eksilburmesere protesterer utenfor Burmas ambassade i Bangkok imens
demokratidemonstrasjonene pågår. Foto: Scanpix/Reuters

MENNESKERETTIGHETENE
Fri tankes nye spalte vil rette
søkelyset på forskjellige aspekt
ved menneskerettighetene.
Send gjerne spørsmål til lillian@
mr-akademiet.no. Kanskje nettopp det du lurer på blir gjenstand for fokus i neste utgave.
Spaltist Lillian Hjorth har lang
erfaring menneskerettighetsundervisning. Nå leder hun
Menneskerettighetsakademiet
som driver kurs og undervisningsvirksomhet innenfor menneskerettigheter,flerkulturell forståelse
og konflikthåndtering.

Einar Øver
Humanistis
hovedsake

Lillian
Hjorth
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Rapport fra skyttergrava
Alle ateist-kjendisene var der. Dawkins, Hitchens, Harris og Dennett minglet rundt, sammen med
arrangørens lille overraskelse: Ayaan Hirsi Ali. Men den sekulære bevegelsen i USA rommer også
folk som kaller seg religiøse humanister. Bli med Fri tanke til USA.
Tekst og foto: Even Gran

Konferansen «Crystal Clear Atheism» ble arrangert i Washingston DC i slutten av september.
Blant hovedtalerne var Richard Dawkins, Ayaan
Hirsi Ali, Sam Harris, Christopher Hitchens og
Daniel Dennett. Fri tanke var tilstede sammen
med over 600 deltagere, for det meste fra USA.

Ayaan Hirsi Ali og Richard Dawkins lot seg rive
med av Christopher Hitchens’ morsomheter.

16

FRI TANKE 04 - 2007

Den amerikanske ateistbevegelsen er i skyttergrava.
Her er det ingen åpne dialogmøter mellom troende og
ikke-troende. Den karismatiske «born-again»-kristendommen er i sterk vekst. Mange av landets lokalsamfunn, spesielt utenfor de store byene, domineres av en
ensporet, fordømmende og konservativ kristendomsforståelse. Det er langt mellom Gunnar Stålsett-ene,
for å si det slik. Midt oppi dette befinner det seg en
del mennesker som ikke bekjenner seg til disse forestillingene. Som ikke tror at de kommer til å brenne
i helvete, til tross for at majoriteten til stadighet gir

uttrykk for at det er nettopp det som vil skje. Derfor
holder de stort sett munn, prøver å tilpasse seg og
ikke provosere for mye. De skal jo leve et liv også.
Men over tid bygger frustrasjonene seg opp.
Irritasjonen over å hele tiden måtte legge bånd på seg
for ikke å utløse nok en «you’ll go to hell»-tirade.
Det blir som en trykkoker, og når man til slutt
møtes, koker det over.
Nettopp derfor stod ikke religiøse livsanskuelser
spesielt høyt i kurs på Crown Plaza Hotel i
Washington DC den siste helga i september. «Ned

R E P O R TA S J E

R

– Det er både filosofisk og strategisk
feil å bruke ateisme som betegnelse.
Sam Harris, nyateist

med Jesus»-stemningen og avsky overfor konservativ
kristendom gjennomsyret møtelyden. Overalt stod
folk i oppglødde diskusjoner. «Jeg skjønner ikke hvordan disse republikanske kristenfanatiske galingene kan
ha så mye makt i dette landet», «christian nutcases»,
«evangelical wackos», «born-again fanatics»... Skjellsordene svirret i lufta.
I fellesarealet var det satt av plass til salg av bøker,
«bumper-stickers», jakkemerker, t-skjorter, kjøleskapmagneter og annet ateist-krimskrams som kan brukes
hvis du vil fortelle verden hvor nettopp du står i
saken. Rundt omkring kunne vi lese utsagn som «Keep
your theology off my biology», «So many christians,
so few lions» eller ganske enkelt «He’s your god. They’re
your rules. You burn in hell».
ATEIST-EXTRAVAGANZA
– Hvem byr 500 dollar for denne signerte utgaven av
den tiende sesongen av South Park, der Richard Dawkins
er med? spør konferansieren, mens en gallakledt Margaret
Downey, presidenten i Atheist Alliance, viser fram en

pakke dvd-filmer. Det er konferansens «Fundraiser
and Dessert Extravaganza» som er i gang.
– I tillegg får du med denne signerte utgaven av
Gideons bibel, roper auksjonariusen ut, mens han
viser fram en bibel signert av Trey Parker og Matt Stone,
skaperne av tegnefilmserien South Park. På en av
bibelsidene har de tegnet figuren Cartman fra serien
mens han sier «This book is so gay». Hele salen ler,
enkelte krampaktig.
– Sold to that gentleman over there for 300 dollars,
banker aksjonariusen, og så er det over til neste ateistgullklump.
Én etter én blir ting budt fram for auksjon. En av
skattene som går under hammeren er en 50-dollarseddel fra 1954 uten påskriften «In God we trust»,
som alle andre sedler og mynter i USA har.
Amerikanske ateister har i lang tid protestert mot
påskriften og argumentert med at den strider mot det
grunnlovsfestede skillet mellom stat og religion.
Seddelen går for 600 dollar.

Presidenten i Atheist Alliance, Margaret Downey, har akkurat fått et vinnende bud på
en 50-dollarseddel uten den beryktede «In God We Trust»-påskriften. Pris: 600 dollar.

– VI MÅ SLUTTE Å KALLE OSS ATEISTER
Dagen etter var det klart for to av de største stjernene
på ateisthimmelen: Richard Dawkins og Sam Harris.
Begge med flere bestselgende bøker på samvittigheten.
Her var det Harris som stod for den største bomben.
Mens Dawkins i store trekk ramset opp det de fleste
har hørt ham si før, i hvert fall de som har lest storselgeren «The God Delusion», slo Harris fast at bevegelsen bør slutte å bruke begrepet ateisme.
– Det er både filosofisk og strategisk feil å bruke
ateisme som betegnelse. For det første, begrepet får
fram altfor mange negative assosiasjoner. Folk får piggene ut bare ordet nevnes. Det gjør at vi støter fra oss
folk som ellers ville ha vært enige med oss. For det
andre er ateisme verken et livssyn eller en filosofi.
Begrepet er alt for snevert, slo Harris fast.
Han understreket at han ikke har brukt begrepet
én eneste gang i den boka han har solgt mest av; The
End of Faith. Harris synes heller bevegelsen bør definere seg positivt på en måte som får flere folk med på
laget.
– Hvis vi heller framhever det vi kjemper for, som
rasjonalitet, vitenskap og fornuft, er jeg sikker på at
langt flere slutter seg til. Det er også lettere å forsvare, logisk sett, sa Harris og slo fast at ateistbegrepet
er som en felle som er blitt satt opp.
– Når vi bruker begrepet «ateisme» aksepterer vi
premissene til de religiøse og går rett i fella. Resultatet er at vi framstår som langt mer marginale og
ytterliggående enn vi faktisk er, konstaterte Harris.
Men hvilket alternativ hadde han? Ingenting, skulle
det vise seg. Isteden bør alle stå klare til å kritisere
religion, pseudovitenskap og irrasjonalitet når som
helst, slo han fast.
– Folk må kjempe for rasjonalitet, vitenskap og
fornuft når anledningen byr seg. Det er denne kampen som er hovedmålet vårt. Da trenger vi kanskje
ikke noe navn i det hele tatt. Det er ihvertfall idiotisk
å marginalisere denne viktige kampen ved å velge et
navn som støter folk bort, slo han fast.
NØLENDE DAWKINS
Harris fikk ikke overraskende en del motbør for
utspillet. En konferansedeltager ble så provosert at
han truet med å kaste alle Harris-bøkene sine. En
annen reiste seg opp etter foredraget og annonserte at
Harris tale gjorde henne dypt opprørt og skuffet.
Notabilitetene på konferansen var delte i spørsmålet.
Richard Dawkins var usikker på hva han skulle mene,
mens Daniel Dennett, forfatter av boka Breaking the
Spell, var enig med Harris.
– Jeg liker heller ikke begrepet ateisme. Det er
feil å la andre definere hva vi skal hete. Troen på at
det ikke finnes en gud er bare en liten del av det jeg
står for, og «ateisme» er langt fra dekkende, sa Dennett
til Fri tanke under en pause på konferansen. Han slo
et slag for begrepet «Brights»; et annet omdiskutert
forslag til hva bevegelsen bør kalle seg selv.
En annen av ateist-bestselgerene på konferansen,
Christopher Hitchens, ga uttrykk for at han foretrekker
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– Vi er først og
fremst opptatt
av etikken, det
vil si hvordan
mennesker kan
leve gode og
rike liv uten
religion.
Tony Hileman,
New York Society of Ethical Culture

The New York Society
for Ethical Culture holder
til i en verneverdig og
fasjonabel murbygning
ved Central Park i New York.

å bli kalt «anti-teist», for å signalisere at han, i tillegg til ikke å tro, mener at religiøs tro er skadelig.
– DE VANTRO SÅ LYKKELIGE UT…
Ayaan Hirsi Ali var arrangørens lille overraskelse.
Det var ikke kjent på forhånd at hun skulle komme,
og hun ble tatt imot som en helt av ateist-forsamlingen. Hirsi Ali ble verdenskjent da en drapstrussel
mot henne ble funnet på liket av den nederlandske
filmskaperen Theo van Gogh, lagt igjen av gjerningsmannen; en muslimsk fundamentalist. Etter dette har
Hirsi Ali levd med politibeskyttelse døgnet rundt.
– Jeg ble oppdratt i en kultur fullstendig dominert
av fundamentalistisk islam, ... vel, det vil si... islam,
sa hun med et smil, og salen brøt ut i latter.
Den vevre 37-åringen fortalte historien om oppveksten i Somalia og Kenya. Hun fortalte om bruddet
med familien og hvordan hun opplevde å komme til
Vesten.
– Da jeg kom til Nederland så jeg at disse «vantro» så lykkelige ut. De kysset på gaten, de leide
hverandre. De hadde det bra. Det var noe som ikke
stemte med det jeg hadde blitt oppdratt til å tro.
Etter hvert skjønte jeg at de vestlige tolerante og
liberale samfunnene skaper et bedre grunnlag for
menneskelig livskvalitet enn kulturer preget av krav
om underkastelse og lydighet. Hvis jeg skal tro på
noe må det bli fornuft og rasjonalitet, sa hun og kom
med et uforsonlig angrep på islam.
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– Den eneste måten å hjelpe de som er inne i
denne undertrykkende religionen, er å skape så mye
dissonans og provokasjon som mulig. Det vil få flere
folk til å tenke selv og bryte ut. Jeg har ingen tro på
at islam kan «endres innenfra», slo Hirsi Ali fast.
KRIGSHISSEREN HITCHENS
Christopher Hitchens skrudde til enda en tomme på
hat-mot-religion-knappen da han slapp til etterpå,
noe som forsåvidt er helt i tråd med tittelen på den
mestselgende boka hans: God is not great: How religion
poisons everything.
– Jeg vil ikke si at all religion er sinnsykdom, men
det er mange religiøse trossystemer som vanskelig kan
skilles fra dette, slo han fast.
Etter en lengre religionskritisk utlegning gikk
Hitchens løs på politikken og utfordret forsamlingen
med å forsvare invasjonene i Afghanistan og Irak. Han
syntes også USA og Vesten burde invadere Iran.
– Det er feigt å ville trekke seg ut av Irak og
Afghanistan. Soldatene skaper rom for sekulære
krefter i disse landene. Når det gjelder Iran vil jeg si
at enhver som vil prøve å gjette hva jeg mener om
invasjon av dette landet fornærmer meg. En krig mot
Iran vil være både rettferdig og riktig. Det virker
som om Iran rett og slett har bestemt seg for å gå til
krig mot Vesten, og da bør vi ikke vike unna, slo
Hitchens fast.
Applausen var imidlertid noe spredt fra en for-

samling som unektelig bestod av et stort innslag demokrater og andre lenger ut på venstresida. Det var også
tendenser til buing. Men Hitchens ga seg ikke. Han
langet ut mot de som måtte tro at det er mulig å forhandle og komme til enighet med islamistene.
– Det er umulig å leve sammen med slike folk og
det er heller ikke ønskelig. Det eneste som hjelper er
konfrontasjon. All denne unnvikelsen fra Vestens side
er årsaken til islamsk ekstremisme og terrorisme. Det
viktigste nå er at vi får en konfrontasjon slik at islamistene en gang for alle får klar beskjed om at de ikke
har en sjans mot den liberale, sekulære verden. This war
is coming, and you’d better get ready for it, tordnet
Hitchens.
HUMANISTENE SOM DRIVER MED RELIGION
Den sekulære bevegelsen i USA er imidlertid mangslungen. Noen dager tidligere opplevde Fri tankes
reporter en ganske annen stemning. Men det var et
annet sted i USA, nemlig i en fasjonabel murbygning
rett ved Central Park i New York. Her holder The
New York Society for Ethical Culture (NYSEC) til. På
nettsiden deres står det at de er «a religious humanist
community», og inne på kontoret til NYSEC-sjef
Tony Hileman er det ingen «He’s your god, you burn
in hell»-klistremerker.
«Religious community» til tross, de som deltar
på NYSECs møter må legge igjen troen på overnaturlige vesener utenfor, forteller Hileman.
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– Jeg vil ikke
si at all religion
er sinnsykdom,
men det er
mange religiøse
trossystemer som
vanskelig kan
skilles fra dette.
Christopher Hitchens, nyateist

Kristendommen er ikke mye
å samle på, skal vi tro denne
kjøleskapmagneten.

– Årsaken til at vi velger å kalle oss religiøse, er
at vi på mange måter tilfredsstiller behovet for en
slags formell organisering rundt eget livssyn. Hvis du
sammenligner oss med et vanlig religiøst samfunn,
kan du si at vi har beholdt det institusjonelle, men
forkastet selve troen, sier han.
Han avviser at NYSEC driver med mystiske
humanistiske ritualer, eller innvier sine medlemmer i
hemmelige humanistiske ordner. Det hele er egentlig
svært lite mystisk, forklarer han.
– Vi møtes en gang i uka for å høre på foredrag.
Etterpå er det sosialt samvær med litt allsang og kanskje noen taler. Før foredraget har vi gjerne litt
musikk. Så hvis du vil kalle dette «ritualer», så gjerne for meg, men vi føler ganske enkelt at vi er en
klubb der likesinnede kan møtes og diskutere ting
man har til felles, forsikrer han.
Hileman forteller at NYSEC også arrangerer
humanistiske seremonier, omtrent på samme måte som
Human-Etisk Forbund. Organisasjonen har vigselsrett og
arrangerer også navnefest, konfirmasjon og gravferd.
Han understreker at NYSEC ikke så opptatt av å
kritisere religiøse trossystemer, eller hvordan man
best finner ut av virkeligheten.
– Nei, dette er i store trekk ikke-tema for oss. Vi
er ikke opptatt av det. Vi er først og fremst opptatt av
etikken, det vil si hvordan mennesker kan leve gode
og rike liv uten religion.
Hileman liker imidlertid ikke den kritikken som

nyateister av Dawkins og Hitchens støpning ofte utsettes for.
– Jeg synes ikke det er riktig å gå ut og kritisere
disse for å være for «aggressive». Jeg synes i store
trekk de gjør en utmerket jobb. Det er ikke vanskelig
å se at de gjør en viktig jobb for å fremme rasjonalitet
og kritisk tenkning, slår Hileman fast.
– PATETISK AT FOLK TRENGER SLIKT
Tilbake på konferansen viser det seg imidlertid at
Richard Dawkins selv har en avvisende holdning til
«religiøse humanister» av Hilemans type.
– Jeg har ikke sansen for all denne syngingen. Jeg
synes det er patetisk at folk trenger slikt. Jeg ser ikke
poenget med «humanistiske rabbier» og å blande seg
med Church of England-lignende typer. Jeg synes det
er et viktig spørsmål om det finnes en gud eller ikke.
Det er ikke noe man bare skal skyve under teppet og
videreføre religionen på et institusjonelt plan, sa han
til Humanist Network News.
– I Norge føler mange humanister at ikke-religiøse
seremonier og et sosialt samkvem rundt eget livssyn
er viktig. Synes du de burde slutte med det?
– Neida, men jeg skjønner ikke hvorfor dette er så
viktig. Jeg skjønner at ikke-religiøse trenger litt hjelp
ved vielser og gravferder og slikt. Men jeg ser ikke
hensikten med å opprette religionslignende strukturer rundt et ikke-religiøst livssyn. Jeg har ihvertfall
ikke noe behov for det selv, sa Dawkins til Fri tanke.

– ENDELIG ER JEG OGSÅ NOE!
Men det var ikke bare knallhard religionskritikk på
konferansen. Den uforsonlige linja ble myket opp av
et seminar om hvordan ateistiske foreldre skal oppdra
barna sine. Her var det ikke «hvordan forhindre at
religionen forgifter ungene våre» som stod i fokus,
men snarere et slags human-etisk-forbundsk «hvordan skal vi foreldre gå fram for at våre barn på et så
fritt grunnlag som mulig skal kunne danne seg sine
egne meninger, uten at vi påvirker dem med vårt
livssyn?». Seminaret tok utgangspunkt i antologien
Parenting beyond belief. Flere av artikkelforfatterne var
tilstede og bokas redaktør, Dale McGowan, var ordstyrer.
En av innlederne, komikeren Julia Sweeney, fortalte at datteren hennes en dag spurte «Mamma, er vi
ateister?». Da hun motvillig innrømmet dette og fryktet
at hun hadde ødelagt datterens frie tanke for alltid,
jublet datteren: «Hurra! Alle de andre i klassen er
presbyterianere, jøder, katolikker eller pinsevenner.
Endelig er jeg også noe!»
– Det kan vel tenkes noen og enhver har behov for
tilhørighet ett eller annet sted, konstaterte Sweeney.
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Det står mye vakkert i Bibelen og
i kirkens bekjennelsesskrifter …
Illustrasjon: Carl Henrik Lampe

RELIGIONSKRITIKK

Helvete er fortsatt ikke nedlagt
Du trenger ikke dødssynde for å komme til helvete. Ifølge Den norske kirkes bekjennelse er du
som ugudelig menneske allerede sikret «evig pine».
Tekst: Ronnie Johanson

I en tid hvor Den norske kirke synes å gå i en mer
menneskevennlig retning – med ja (og nei) til praktiserende homofile prester og stadig flere liberalt innstilte biskoper – er det lett å tro at kirken også i sine
forestillinger er blitt mer liberal og opplyst. Da kan
det være greit å børste litt støv av kirkens bekjennelsesskrifter. For hva tror egentlig Den norske kirke? Bibelen
kan som kjent tolkes på flere måter, men kirken har
ytterligere fem bekjennelsesskrifter. Disse gir en presis
tolkning på mange områder, og alle statskirkeprester
har avgitt høytidelig løfte om å forkynne i overensstemmelse disse skriftene. Ingen av skriftene er foreløpig
blitt suspendert.
Det mest omfattende og på mange måter viktigste
av disse skriftene – utenom Bibelen – er det som for
enkelhets skyld ofte kalles «Augustana». Egentlig er
navnet Confessio Augustana; på norsk Den augsburgske
konfesjon. Augustana ble til under riksdagen i Augsburg i 1530, da de protestantiske menighetene la fram
sitt syn i striden med moderkirken i Roma. Luther
20
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var lyst i bann og kunne ikke være til stede, derfor ble
skriftet ført i pennen av hans nærmeste medarbeider,
Philip Melanchton.
KANNIBALISME I NORSKE KIRKER?
I Norges lover presiseres det at det er den opprinnelige
versjonen fra 1530 som gjelder. Grunnen til dette er at
Melanchton senere publiserte en litt endret versjon. Han
hadde nemlig kommet på bedre tanker når det gjaldt
nattverden. Som kjent deler presten ut vin og brød,
og sier at det dreier seg om Kristi blod og legeme.
Katolikkene hevder at i dette øyeblikket skjer det en
såkalt «transsubstansiasjon», der vinen og brødet på
mirakuløst vis blir forandret til Jesu blod og kjøtt.
Luthers oppfatning fikk et litt annet navn: «konsubstansiasjon». Vin og brød fortsetter å være vin og
brød (noe som vanskelig lar seg benekte), men det er
samtidig blod og kjøtt. I Augustana står det bare at:
Om Herrens nattverd læres det at Kristi sanne legeme og
blod virkelig er tilstede i skikkelse av brødet og vinen og blir

utdelt og fortært. Derfor forkaster de annerledes lære. (fra
Augustana X)
«De» betyr her som ellers i Augustana «de lutherske
menighetene». På dette punktet var det imidlertid den
sveitsiske reformatoren Zwingli som gikk lengst i å lære
annerledes. Han oppfattet brødet og vinen symbolsk,
noe vår evangelisk-lutherske statskirke er uenig i.
For å sette saken på spissen, kunne man hevde at
kannibalisme i statens kirker er lovfestet i Norge. I
1933 ble Arnulf Øverland tiltalt for blasfemi, bl.a.
fordi han hadde kalt nattverden for «denne vemmelige, kannibalske magi». Han ble frikjent etter å ha fått
støtte i retten av professorene Wilhelm Schenke og
Harald Schjelderup, som tok avstand fra Øverlands
form men ga ham rett i sak.
TIL HELVETE MED UDØPTE BARN?
Hvorvidt kirken tror at brød og vin er kjøtt og blod,
er kanskje mer kuriosa. Det er verre ting å finne i
Augustana, som i den groteske artikkel IX:

RELIGIONSKRITIKK

... dåp er nødvendig for å bli frelst. (...) De fordømmer
gjendøperne, som forkaster barnedåpen og påstår at barna
blir frelst selv om de ikke er døpt.
Å bli frelst betyr å komme til himmelen. Her ser
det ut til at Den norske kirke vet bedre enn Luther,
som bare sa at Gud har ikke åpenbart oss hva som vil
skje med udøpte barn. Katolikkene hadde helt til i
2006 en lære om et sted som het Limbo, like utenfor
helvete. Her skulle barn som døde uten å være døpt,
tilbringe evigheten uten å pines. For lutheranere har
livet derimot bare to utganger; himmel eller helvete.
Teologene vrir seg når dette spørsmålet kommer
opp. De fleste finner ikke annet å svare enn at «Gud
er allmektig og kan frelse også udøpte, hvis han vil».
Det kan så være, men spørsmålet er: Hvem tror Den
norske kirke at han vil frelse? Jeg kan ikke se annet
enn at svaret finnes i Augustana.
Også den danske teologiprofessor Niels Jørgen
Cappelørn har sett dette, og ønsker å fjerne hele
Augustana fra bekjennelsen. (Vårt Land 23. april.)
Han fikk svar fra Kjell Olav Sannes, professor i dogmatikk ved Menighetsfakultetet (Vårt Land 25.
april). Sannes mener at setningen «dåp er nødvendig
for å bli frelst» må leses i lys av fordømmelsen av
gjendøperne; «den vender seg mot dem som mener at
dåpen var unødvendig til frelse.» På en eller annen
måte blir da meningen den motsatte,: «Når den da
sier at dåpen er nødvendig til frelse, er poenget at
dåpen er et Gudgitt nådemiddel. Augustana understreker dens store betydning, men den lærer ikke at
udøpte barn går fortapt.»
Altså: Det er nødvendig å være døpt for å bli frelst,
men de som ikke er døpt kan også bli frelst. for å forstå dette må man antagelig tilbrakt noen år ved
menighetsfakultetet.
FULLE AV OND LYST OG BEGJÆR
Grunnen til at udøpte ikke kan slippe inn i himmelen,
finner vi allerede i Augustanas artikkel 2, som handler
om arvesynden:
Etter Adams fall blir alle mennesker som fødes naturlig
(det vil si ikke ved jomfrufødsel; min anm.), unnfanget
og født med synd. Det vil si at de alle fra mors liv av er fulle
av ond lyst og begjær (…) Disse medfødte skrøpeligheter og
arvesynder er virkelige synder og gjør at de er dømt til Guds
evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen…
For at Gud ikke skal være sint på oss fordi vi er
født syndige, er det altså nødvendig å være døpt. Da
er han ikke sint lenger, unntatt på oss som ikke tror
– det vil si oss som ikke kan tro at vi blir frelst ved å
tro (at vi blir frelst ved å tro ... osv.):
Menneskene kan ikke få syndsforlatelse og bli rettferdiggjort for Gud ved egne krefter, fortjeneste eller gjerninger,
men vi får syndenes forlatelse og blir rettferdiggjort ufortjent
for Kristi skyld ved troen, når vi tror at vi blir tatt til nåde
og får syndenes forlatelse for Kristi skyld, han som ved sin
død har gjort fyldest for våre synder. Denne tro lar Gud
gjelde som rettferdighet for seg. (fra Augustana IV)
Her kommer Jesus inn i bildet. Gud kunne på ingen
måte tilgi oss uten at noen ble straffet på kroppen først.
Og i sin godhet straffer han den eneste uskyldige,
… Kristus, sann Gud og sant menneske, født av jomfru
Maria, virkelig pint, korsfestet, død og begravet, for at han
skulle være et offer og forsone Guds vrede over såvel arvesynden som alle andre synder.(fra Augustana III)
Man kan kalle dette å rette baker for smed, som
Øverland bemerket. Det må tilføyes at det finnes
ingen autorisert norsk oversettelse av Augustana,
som Melanchton skrev både på tysk og latin.
Oversettelsene her er i det vesentlige etter den tyske
teksten, men det er ingen forskjell i sak mellom de to

grunntekstene. (Den norske kirkes nettversjon er litt
annerledes i nyansene).
HVORDAN UNNGÅ SENERE UBEHAG
Men man må tro mer for å bli frelst. Et annet av
Kirkens bekjennelsesskrifter er Den athanasianske trosbekjennelse, som stammer fra slutten av 300-tallet.
Av dette skriftet fremgår det at for å bli frelst, er
det nødvendig å tro på evig tortur for dem som ikke
blir frelst! Det heter nemlig mot slutten av bekjennelsen at
Når Jesus kommer tilbake, må alle mennesker stå legemlig
opp igjen fra de døde og gjøre regnskap for hva de har gjort.
De som har gjort godt, skal gå til det evige liv, men de som
har gjort ondt, skal gå til den evige ild.
Og deretter understrekes det at
Dette er den rette tro. Den som ikke oppriktig og fast
har denne troen, kan ikke bli frelst.

…de ugudelige
mennesker og
djevlene skal han
fordømme til å
pines uten ende.
(Augustana XVII)

Her ser vi hvordan to av bekjennelsesskriftene
motsier hverandre. Augustana IV er et hoveddogme i
den lutherske lære: for å bli frelst må man tro at Jesus
døde for å sone våre synder, mens hva man har gjort
av godt og ondt er uten betydning. Men ifølge Den
athanasianske bekjennelse er altså både tro og gjerninger av avgjørende betydning. Dessuten motsier Den
athanasianske bekjennelse seg selv: De som har gjort
godt, blir frelst – men de som ikke tror, blir ikke
frelst. (Luther fant en slags løsning her: «Det er bare
tro som gjør deg til et godt menneske»!)
ER HELVETET SLOKNET?
Det er en utbredt oppfatning at Kirken har forlatt
helveteslæren. Det har den på ingen måte, selv om
den rene lære nå for tiden stort sett prekes i sektene.
Ifølge den bekjennelse de norske statskirkeprester har
forpliktet seg på, skal vi vantro pines i all evighet, men
det gjør de ikke oss oppmerksomme på. Egentlig tror
jeg ikke det er så mange av dem som tror på denne
barbariske læren, men de lover å forkynne den og
prøver ikke å endre den. Det er heller ikke særlig aktverdig.
Sist vi hadde tilløp til helvetesdebatt var i 1990,
da sogneprest Harald Bekken uttrykte tvil om den
evige fortapelse. Saken endte med at han måtte krype
til korset, representert ved biskop Aarflot, og skrive
under på at «en avvisning av tanken om en dobbel
utgang av dommen står i fare for å gjøre frelsen i Jesus
Kristus overflødig.» Hvilket Kirken selvsagt har rett
i. Hva skulle vi frelses fra, om ikke helvetet?
Nylig har Jacob Jervell oversatt nytestamentet på
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nytt – unntatt ordet Gehenna (gresk for helvete), som
han lar stå uoversatt. Dette er neppe tilstrekkelig til
å slukke den evige ild. Det hevdes av og til at Gehenna ikke betyr annet enn Hinnoms dal (Ge-Hinnom);
stedet sør for Jerusalem der søppel ble brent. Dette er
ganske riktig ordets opprinnelse. Men i Jesu lære er
Gehenna navnet på et sted hinsides, der man skal tortureres med ild i all evighet (Matt. 25;41 etc.).
Dette er ingen lignelse. I Matteus 13 forklarer han
disiplene en lignelse om ugras, med at ved verdens ende
skal englene kaste oss som må regnes som ugraset i
hans åker, i en «ildovn» der vi skal gråte og skjære
tenner. For sikkerhets skyld avslutter han med: «Har
dere forstått alt dette?» Og Kirken har neppe misforstått:
Ved verdens ende skal Kristus komme for å dømme, og
han skal vekke opp alle de døde. De troende og utvalgte skal
han gi evig liv og evige gleder; men de ugudelige mennesker
og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende.
De fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være
en ende på straffen for de fordømte mennesker og djevler.
(fra Augustana XVII)
«GUD HAR ARBEIDET MED SIN KIRKE»
Bekjennelsen var hovedtema på Kirkemøtet 2004. Nå
skulle man kanskje tro at da ville det dukke opp en
og annen kritisk røst. Den folkekjære biskop Gunnar
Stålsett, for eksempel – han er jo en liberal teolog?
Den som trodde det, bør lese Vårt Lands referat 17.
november 2004. Overskriften er Rungende «ja» til
bekjennelsen. De små tilløp til strid man hadde (f.eks.
om helveteslæren) noen år tidligere er historie, og den
forrige oslobispen uttaler: «Jeg opplever at Kirkemøtet står samlet i synet på bekjennelsen… Jeg tror
Gud har arbeidet med sin kirke».
Mye annet i statens offentlige, religiøse bekjennelse
er også verdt å se på, som treenighet (som man må tro
på «uten noen tvil»), jomfrufødsel mm. Men siden vi
ikke ønsker å pine leserne uten ende, slutter vi her.

Den religion skal i Kongens Riger og Lande
alleene tilstædis, som overeens kommer med
den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske,
Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den
Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og
tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse,
og Lutheri liden Cathechismo.
Norges lover 2-1.

Den norske kirkes bekjennelsesskrifter
FRA OLDKIRKEN:
- Den apostoliske
- Den nicenske
- Den athanasianske trosbekjennelse

FRA REFORMASJONSTIDEN:
- Den augsburgske bekjennelse av 1530
(Confessio Augustana)
- Luthers lille katekisme.
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Tolkningen som må tolkes
Augustana er de lutherske menigheters trostolkning anno 1530. Hvis kirka synes at Augustana
er utdatert, hvorfor kan den ikke bare lage en ny og mer tidsmessig riktig bekjennelse?
Tekst: Kirsti Bergh

Siden Augustana er
preget av sin tid, må
den tolkes i vår tid,
mener biskop Olav
Skjevesland.
Foto: Den norske kirke

Confessio Augustana kan få enhver til å sette kaffen i
vrangstrupen. Skriftet fra 1530 er ett av Den norske
kirkes nøkkelskrift, og det mest omfattende av
bekjennelsesskriftene. Og altså snart 500 år gammel.
Det inneholder hele 12 forekomster av begrepet fordømme i en eller annen form, mens begrepet synd forekommer 30 ganger, frelse to ganger og begrepet elske
ikke nevnes en eneste gang.
Det er ingen tvil om at Augustanas formuleringer
om dåp og pine har vært utslagsgivende for hvordan
kirka har sett på frelse og helvete. Men det snakkes
lite om helvete i Den norske kirke i dag. Betyr det at
kirka ikke lenger forfekter det synet? Og hvis det som
kommer til uttrykk i Augustana er avleggs, hvorfor
kan ikke kirka bare revidere skriftet? Ja, hvorfor ikke
bare lage en ny bekjennelse?
I Danmark har biskopene utarbeidet forslag til
endringer, blant annet på grunn av Augustanas sterke
fordømmelse av alle andre trossamfunn, som smaker
dårlig i dagens klima av dialog. Hvordan ser Den norske
kirke på Augustana i dag? Fri tanke tok en prat med
noen teologer.
Halvor Nordhaug er praktikumrektor ved Menighetsfakultetet, som utdanner prestene i Den norske
kirke. Han kan fortelle at det ikke har vært noen
debatt om Augustanas status i kirken.
– Dette dreier seg jo om historiske dokumenter,
som fastholder grunnleggende kristne bekjennelser,
men som samtidig er farget av bestemt tid, sier
Nordhaug.
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Ifølge Nordhaug er det ikke slik at man går inn
og reviderer historiske dokumenter – på samme måte
som at man ikke endrer på Bibelen, selv om det som
står der er vanskelig å forholde seg til i dag. Selv om
Augustana gjelder som bekjennelse, har det altså
aldri vært aktuelt å revidere teksten slik at den passer
dagens situasjon.
– Historiske skrifter må tolkes i forhold til hva
som var deres hovedanliggende. Ta for eksempel det
Augustana sier om de borgerlige ting: at man som
kristen kan utføre de lovlige borgerlige ordninger,
eksempelvis det å inneha embeter. Her står det at
man også kan felle dødsdommer etter retten. Men i
dag vil de fleste i kirka si at vi ikke har noen rett til
å felle dødsdommer. Det er eksempel på at her tenker
vi ikke på samme måte som man gjorde i 1530, men
det som er hovedanliggende er at den kristne kan ha
alminnelige yrker og leve i verden, sier Nordhaug
som understreker at det aldri har vært ment at
bekjennelsen skal tas bokstavlig.
FASTHOLDER BIBELSKE SANNHETER
– Men hvordan skal groteske formuleringer som at
alle etter Adams fall er født med synd og fører med
seg evig død for dem som ikke blir gjenfødt ved
dåpen osv.?
– De formuleringene fastholder en bibelsk sannhet,
nemlig at alle mennesker fødes inn i en eksistens som
er under syndens herredømme. Det betyr at det ikke
fins noen mennesker som lever det livet som er ment.

Formuleringen «født med synd» kan føre tanken mot
at det skulle være noe som hefter med genmaterialet,
men det dreier seg jo ikke om det. Jeg vil heller si
som Paulus at alle mennesker er født under «syndens
og dødens lov».
– Det er jo et eksempel på at bekjennelsen fastholder en realitet, men kler det i et språk som vi kanskje
ikke ville brukt akkurat slik i dag. Men alle mennesker
er født under syndens realitet og trenger frelse. Dette
har gyldighet ved at det viser nødvendigheten ved
det at Kristus kom som frelser.
– Så har vi jo også formuleringene som sier at
«dåpen er nødvendig til frelse» og at de evangelisklutherske menigheter/kirker «fordømmer de som
påstår at barna blir salige uten dåp». Det betyr at
udøpte barn fortapes?
– Det står ikke akkurat det. Barna bør døpes, står
det. Man forkaster påstanden om at barna blir salige
uten dåp, men det står ikke at barna blir fortapte uten
dåp. Det er en viktig nyanse. Dette blir jo et spørsmål
som overlates til Gud. Dåpen er nødvendig til frelse i
den forstand at Gud har pålagt sin kirke å døpe, men
Gud har ikke pålagt seg selv at alle som ikke er døpte
skal gå fortapt. Da ville Gud være bundet av menneskenes, av kirkens praksis.
– Jo, men dette er hva Den norske kirke bekjenner
at den tro, og det kan jo ikke oppfattes så veldig
annerledes?
– Jeg hører hva du sier, men det der er en mistolkning. Du kan ikke avlede av et utsagn om dåpens
nødvendighet at udøpte fortapes. Dette er ikke matematikk, men hvis du leser det som matematikk så
kan det selvsagt virke slik.
– Jeg må spørre om helvete og fortapelsen også.
Augustanas formuleringer innebærer jo at kirka
tror på evig pine for de fortapte?
– Det nye testamentet er klar på at det kommer en
dom, og at det går an å gå fortapt. Og det er enkeltord
av Jesus som er ganske harde om dommen. Professor
ved Menighetsfakultetet, Vidar Haanes, hevdet for
noen år siden at man ikke trengte oppfatte fortapelsen
som evig pine, men at man kunne forstå fortapelsen
dit hen at det er en utslettelse. Det er det absolutt
mulig å tenke om fortapelsen. Men at det er en dom
og at det er en dobbel utgang, det kan ikke kirken
vike fra. Jeg tror nok ikke vi ville ha brukt formuleringen «pines uten ende» i dag. Men igjen, det er et
historisk dokument.
– BILLEDBRUK SOM MÅ TOLKES
Også biskop Olav Skjevesland, leder bispekollegiet i Den
norske kirke, understreker Augustanas tidsmessighet.
– Det var en tid hvor man hadde sterkere ordbruk
og billedbruk. Det gjør at Augustana også må under-
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legges en tolkningsmessig forståelse, det sier seg selv.
Også Skjevesland har en annen forståelse av hva
Augustana sier om dåpens nødvendighet.
– Det Augustana sier er at dette er den normale vei
som Gud tar i mot barna på. Etter luthersk tro får en
kristen troen som gave gjennom dåpen, men det er
ikke slik at den som ikke rekker dåp settes utenfor.
Det er klart at Gud kan dispensere fra egne ordninger,
så å si. Selv om vi vil bruke andre ord i dag, ligger intensjonen i det fast: å formidle det positive budskapet, at
veien til Guds rike normalt sett er barnedåp. Det er
det det står.
– Men hva med Augustanas formuleringer om at
de ugudelige skal «fordømme til å pines uten ende»?
– Den norske kirke vil si det at både i den bibelske
billedbruk og i middelalderens språkbruk er det utsagnsmåter som må gjennomgås en tolkning. Det er
slik at Bibelen har åpenbart at det er en form for skille:
At livet har to utganger, for å bruke den betegnelsen.
En god og en ond utgang, slik må vi lese Jesu lignelser. Intensjonen er at alle skal få komme inn, men
det er mennesket som så å si setter seg selv utenfor
ved ikke å ta i mot invitasjonen om frelsen, og da høster
det selv frukten av det. Men hvordan den virkeligheten
blir, kan vi bare snakke om i bilder, og der er det kraftige bilder. Det er litterære uttrykksformer for hvordan
dette vil bli, men hvordan det vil oppleves eksistensielt,
kan vi ikke si noe om.
– Men når teksten er så utdatert, kunne man
ikke revidere Augustana eller lage en ny bekjennelse
som tok hensyn til dagens situasjon, dagens forståelse?
– Teoretisk kunne man jo det, men det er en svær
oppgave, og da vil jeg si at det er bedre å beholde tekstene og gi dem en ny tolkningsmåte. Som litteraturen
har sine forskjellige sjangere, har også det bibelske
språket det. Bibelen har et vokabular som går fra det
mest byråkratiske tørre språk til det mest apokalyptiske.
Som en litteraturprofessor sa det: bibelen er all litteraturs mor – alle litterære utsagnsformer finnes innenfor Bibelens to permer. Augustana er preget av datidens
sjanger, og derfor er nettopp tolkningen så viktig. Hva
er det teksten egentlig har ment å si.
– Så teksten sier det samme som den gang?
– Innholdsmessig sett ja, men det er altså en del
fordømmelsesformer som er avleggs i dag. Man driver
ikke å fordømmer hverandre ikke på samme måte.
Bernt T. Ofstad ved Menighetsfakultetet er derimot av en annen oppfatning om hvordan man skal
forstå at Augustana forplikter kirka:
– Augustanas formuleringer betyr at det er to
utganger på livet, salighet eller usalighet. Og usaligheten, det er ikke utslettelse, men en pinefull tilstand.
– Altså et psykisk eller fysisk helvete?
– Ja, det er helt sikkert. Den forståelse kan man
rett og slett ikke si opp. Da må man avskaffe bibelen,
sier Ofstad, som for ordens skyld skal sies å være konvertert til katolisismen.
Han mener at det teoretisk sett ikke er noe i veien
for de lutherske kirker å lage en ny bekjennelse, men
at det i praksis nærmest vil være umulig. For hvordan
skal de forskjellige kirkene komme til enighet om en
felles forståelse?
Så dess mer demokratisk kirka blir, dess vanskeligere
vil det være å finne fram til en ny, felles forståelse.
Kanskje er årsaken til at kirka beholder Augustana,
til tross for alle fordømmelser, helvetesantydninger
osv, rett og slett at det vil være for vanskelig å formulere en ny.
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Banning for en hedning
Petit

Jeg slo tåa borti stuebordet i går: Faen, ropte jeg. Jeg diskuterte
musikksmak med en fjortis i forgårs: Herregud, stønnet jeg. Jeg
prøvde å fikse dataen i forforgårs: jævla satans helvetsmaskin,
hvisket jeg innbitt.
Jostein
Sand Nilsen

Det gjorde godt hver gang, men så begynte jeg å
tenke. Hvorfor skulle det gjøre godt for en hedning
å rope «faen» heller enn «eple» eller «tranpiller»?
Hvorfor skulle det være en så mye større lettelse å
stønne «herregud» enn «eksosrør»? Og hvor i all
verden er gleden i å hviske «jævla satan helvete»
heller enn «Mons Ivar Mjelde»?
Det er tre hovedområder når det gjelder banning:
kropp og sex, rase og kultur og religion og guder.
Disse tre områdene tilsvarer de tre viktigste gruppene
et menneske kan tilhøre: familie (legning, utseende),
nasjon (stat, fotballag) og livssyn. Man liker ikke å bli
angrepet for å tilhøre en av disse gruppene, spesielt
ikke når man ikke gis anledning til å forsvare seg,
men bare får høre at denne gruppen er dårlig eller teit.
Banneord er «farlige» ord fordi de pirker borti
denne redselen for å bli angrepet eller angripe.
Banneord er ord som sjelden bringer gode ting
med seg. Men nettopp derfor er de perfekte å bruke
når man slår tåa eller blir oppgitt over fjortistankegang eller frustreres over gjenstridige datamaskiner.
Man føler seg mektigere når man kan slå om seg
med slike ord, akkurat som man føler seg sterkere
når man kan knuse en glassvase eller kaste en tallerken i veggen.
De to første gruppene, kropp og sex og rase og
kultur, har jeg ingen problemer med. Jeg banner
med uttrykk for diverse kroppsåpninger og utstikkere stadig vekk, og krydrer det med ord for diverse
folkegrupper – og det mister aldri farligheten. (Av
og til må jeg se meg over skuldra for å se om svigermor skulle være i nærheten.)
Men den siste? Religion og guder? Hvor skulle
farligheten for en hedning ligge der? Jeg tror hverken på den ene eller den andre guden, og siden jeg
synes det er morsommere å lese om Dantes Inferno
enn hans Paradiso, har egentlig himmelen en dårligere klang enn helvete i mine ører. Utrolig kjedelig

der med lys og helgener, den ene mer hellig enn
den andre, overalt.
Religiøse banneord betyr liksom ingenting for
meg lenger, siden jeg har tenkt over saken. Det er
ikke lenger farlig. Hvis dataen nå skulle låse seg,
ville jeg ikke kunne skrike noe med satan eller faen
eller helvete. Det ville ikke lenger føles godt på
den måten banneord skal føles.
Derfor har jeg bestemt meg for å finne nye ord.
Et annet område som kan matche religion og tro i
farlighet, gruppetilhørighet og en følelse av nesten
skjebnebestemt Sannhet. Dette er svarene jeg har
kommet med foreløpig (forslag til forbedringer mottas med takk):
* Herregud - Menneske. Mennesket, ikke Gud,
er alle tings mål. Dessuten brukes det allerede på
omtrent denne måten på tysk. «Menneske, Jens, du
mener da ikke at du bommet på garasjen med tre
meter?»
* (Fy) faen, Jævlig, Satan - Tre ord som kommer
av samme fyr. Et forslag er å bytte ham med hun
som forlot deg for en idiot eller han som mobbet
deg på barneskolen, men det blir veldig personlig.
(»Fy grete! Den trondske datamaskinen er så hanskristoffersk tung») Diktator: «Diktator, det var et
diktatorisk bra skudd».
* Forbanna - Dømt: «Din dømte dust». Fortapt.
Umenneskelig. Menneskerettbrutte: «Menneskerettbrutte Brann-fans.» Metafysiske.
* Helvete - KrF-landsmøte: «Din KrF-landsmøtske dust!», «Den siste kilometeren var et KrFlandsmøte, men jeg bet tenna sammen.» Metafysikk:
«Metafysiske regnskapsmetafysikk.»
Eller man kan selvfølgelig bruke helt andre,
urelaterte ord, hentet hvor som helst fra. Grønne
bollesvisketryne, den fiskeslåtte fiskeslodataen nekter
å samarbeide, for stukende. Flimmer i putreneseskogen!

Les Confessio Augustana
www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&nodeID=5402

Foto: iStockphoto
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Kunstneren som kunst: Kjartan
Slettemark med gjennomsiktig
Kjartan Slettemark-maske og
Kjartan Slettemark som Marilyn
Monroe-dress.
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– Gud, det er kunsten. Og meg.
Kunstneren Kjartan Slettemark mottar Humanistisk kulturpris 9. desember. Fri tanke har snakket
med ham om Gud, kunst og libanesiske islamister.
Tekst: Didrik Søderlind Foto: Merete Haseth

Vi står i galleriet Oslo Prosjektrom og venter på mottageren av Human-Etisk Forbunds kulturpris for 2007.
Her skal utstillingen han deltar i, Kunst for et bedre
klima, åpne om en time.
Kjartan Slettemark er fasjonabelt forsinket, eller
skyldes det bare at hans eget land – Kjartanistan (der
han selv er statsminister) – ligger i en annen tidssone
enn Norge?
Når han først ankommer, gjør han virkelig entré.
Vinterfrakken tas av og avslører en jakke med hans
eget ansikt trykt i knallfarger. Faktene er affekterte,
og han snakker i svevende, opprevne setninger. Etter
40 år i Sverige går det i flytende svorsk med innslag
av oppvekstens sognedialekt. Summen er en personlighet som trekker tilskuere (og intervjuere) til seg.
Det hadde vært fristende å kalle ham en manipulator
som spekulerer rått i den romantiske kunstnermyten
(fra Goethes unge Werther til Andy Warhol), hvis det
ikke var for at han er så åpen om hva han gjør. For
Slettemark er kunsten sin, i den grad at han staver
fornavnet sitt KjARTan. (Her i Fri tanke foretrekker
vi mindre kunstneriske stavemåter.)
Det tobente kunstverket fylte 75 år i august, men
det ser ikke ut til å ha påvirket arbeidstempoet.
– Å være kunstner er noe man er hele døgnet. Jeg
jobber hele døgnet. Og hvis jeg ikke gjør det, blir jeg
lei meg. Det er alltid noe inne i meg som vil ut. Så
fort jeg får realisert en idé føler jeg meg mye bedre.
Sånn har det vært, jeg har mange ideer og en stemme
inne i meg som avgjør hvilke ideer som er så bra at de
kan gjennomføres.
– Som puddelen, sier Slettemark og ler.
«Puddelen» er en av Slettemarks mest berømte
kunstaksjoner. Som flere av hans beste ideer kom den
etter at han gikk på en smell.
Slettemark var pengelens og måtte gå på sosialen
i Sverige. Under et besøk på et svensk sosialkontor
fikk Slettemark en slipp som henviste ham til «kundmottagningen». Sosialkuratorens skrift fikk det til å
se ut som om det sto «hundmottagningen», og
Slettemark ble inspirert til å omskape seg selv til en
briskende, tissende og bein-jokkende kongepuddel.

PROVOKASJON TIL ETTERTANKE
– Folk sier jeg provoserer. Ja, noen ganger gjør jeg
kanskje det, fordi det finnes en grense jeg vil bakom,
reflekterer Slettemark.
– Er provokasjon en verdi i seg selv?
– Ja, jeg mener det. Man kan bruke provokasjon
hvis det tjener ens egen utvikling.
– Et nyere kunstverk som har provosert mange er
Lars Vilks tegning «Muhammed som rondellhund».
Hva synes du om den formen for provokasjon?
– Jeg opplever Vilks som en vesentlig kunstner
som har fått løs veldig mye i en debatt om islam. Jeg
har bare godt å si om ham. Vi er alle forskjellige og
har forskjellige uttrykksformer. Han provoserer alle –
også meg – så jeg setter pris på ham.
– Er det «rondellhunden» som provoserer deg?
– Ja. Men hele hans vei er beundringsverdig fordi
han har koblet inn samfunnet og skapt en debatt, og
det tror jeg er enormt viktig. At politikere blir engasjert. Skal man få til det, må man noen ganger gå
langt, sier Slettemark.
Slettemark kan et og annet om å engasjere gjennom kunst. Da han slo gjennom i 1965, var det med
bildet Av rapport fra Vietnam: Barn overskylles av brennende
napalm. Deres hud brennes til svarte sår og de dør. Som tittelen antyder var bildet en protest mot den amerikanske
krigføringen i Vietnam. Krigsmotstanderne jublet, men
reaksjonene var sterkere i motsatt retning. Bildet ble
angrepet med øks og måtte stilles ut med politivakt.
IDENTITETSKUNSTNER
I stedet for å spise pillene han fikk skrevet ut av sin
psykiater, stilte Slettemark dem ut. Han har reist til
USA med et passbilde av Richard Nixon som var
utstyrt med eget skjegg og hår. Han gjorde et svensk
galleri om til konditori under navnet «Konstitoriet»,
og har stilt til valg som representant for det lett innrøkte Högpartiet. Han er blitt smurt inn med «napalm»
(i rollen som napalm: rykende polyester) maskert som
den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson. Og
han har stilt opp iført blond parykk og leppestift, og
fint lite annet, i rollen som Marilyn Monroe.

Slettemark tar i det hele tatt ofte utgangspunkt i
sin egen person. Fagfolket kaller ham en «identitetskunstner». Så er da Slettemark også krystallklar på
hva som er en kunstners viktigste oppgave:
– Det er å være seg selv. Å forsøke å bli seg selv,
tindrer han.
– Samtidig har du i det siste jobbet mye med å
gjøre deg selv til for eksempel Marilyn Monroe, på
samme tid som du deler ut Kjartan-masker til
publikum. Så du blir andre og andre blir deg?
– Ja, godt iakttatt! Du har helt rett, smigrer han.
I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til
Slettemark, heter det at han «ved å lekent insistere på
sin egen annerledeshet, også forsvarer retten til å være
annerledes».
– Helt rett. Ja, det stemmer. Det begynner å bli
bra det her! utbryter Slettemark. Hans sans for iscenesettelse hviler aldri.
Med årene har den tidligere så kontroversielle
kunstneren mildest talt kommet inn i den kulturelle
varmen. Han er regnet som en av Norges viktigste
kunstnere og mottar kunstnerlønn av den svenske
staten. Blant utmerkelsene kan nevnes Stockholm stads
hederspris i 1988, Norsk kulturråds ærespris i 2001 og
Höckers pris fra Kungliga Akademien för de fria Konsterna i
2003. Humanistisk kulturpris fra Human-Etisk Forbund
er foreløpig siste pris i rekken.
KUNSTENS VELSIGNELSE
Fri tanke er strengt tatt ikke noe kunsttidsskrift.
Derimot er vi et blad om livssyn. Og siden vi til overmål intervjuer mottageren av Humanistisk kulturpris, er det på sin plass å være litt gravende journalist.
– Du har snakket om «kunstens velsignelse».
Hva består denne velsignelsen i?
– Jeg vet ikke om jeg skal si det høyt, for kanskje
det skal være en hemmelighet. Men for meg er kunsten
en velsignelse, og den vil jeg gjerne dele med andre.
Forbausende mange, ja alle, vil bare ta i mot kunstens
velsignelse. De står i kø for det! ler Slettemark.
– I yngre år hadde du en sjaman som mentor,
du har drevet med transcendental meditasjon, du
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BORGER AV SVORGE
– Du har vært svensk statsborger siden 1966, bodd
i Sverige enda lenger og får kunstnerlønn av den
svenske staten. Regner du deg som norsk?
– Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tror litt på dette med
røtter. Ja, jeg tror jeg regner meg som norsk. Men jeg
har et fristed i Sverige.
Så er det som om noe griper ham:
– I Sverige har jeg ingen relasjon til naturen, men
når jeg kommer med toget over grensen ved Charlottenberg og inn i Norge kan jeg kjenne at «dette er
Norge». Trærne blir furu og bjørk, og jeg opplever
naturen helt annerledes fordi jeg vet at jeg nå er i
Norge. Jeg vet ikke helt hva det er…
Journalisten har et forslag, og drister seg til å insinuere at Slettemark holder på å komme ut av skapet
som nasjonalromantiker. Slettemark gapskratter.
Slettemark arbeider sammen med støyutøveren
Lasse Marhaug og den tidligere black metal-trommisen
Kjetil Manheim. Begge disse uttrykkene – støy og
svartmetall – har for lengst blitt stuerene i Norge
(Marhaug er medlem av Komponistforeningen), men
det er ikke så ofte at 75 år gamle menn driver med det.
Slettemark selv er betatt av det han kaller støyens
«forløsende» og «skapende» egenskaper. Ideen er å
kombinere Slettemarks performance med Marhaug
og Manheims lydverden.
– Som utenforstående har jeg alltid hatt litt problemer med støy, men nå som jeg har vært inne i det
lengter jeg bare etter det igjen. Det befridde meg å
være midt inne i denne støyen.
– Det er morsomt at de er så unge og jeg er så
gammel, men at det likevel er en kontakt mellom oss.
Jeg opplever stadig at blant dem som vet om mitt liv
og det jeg har gjort, finnes det en stor verdsetting av
det jeg gjør. Det finnes mange som ikke setter pris på
det, men de er «lost», ler Slettemark.
– Til en som ser på seg selv som en outsider har
du kommet veldig inn i varmen. Du har blitt en
del av den moderne kanonen i Norge.
– Ja, det er veldig gledende. Det viser at man har
kontakt med kulturen på et nivå som er OK.
Foto: Scanpix

har laget kunst som handler om engler og med titler
som «Garden of Eden in Sweden». Er du religiøs?
– Jeg tror at jeg er religiøs på riktig måte.
– Hva er det å være religiøs på riktig måte?
– Det er å være kunstner, svarer Slettemark og
tenker seg om.
– Jeg er hengiven til Gud, til livet, til meg sjøl.
Jeg har Gud i meg. Jeg er Gud! Da blir det jo gjerne
til at jeg vil ha et godt forhold til Gud, ettersom jeg
er Gud!
– Men tror du på noen gud utenfor deg selv?
– Nei. Jeg tror ikke det, men jeg kan ikke si hundre
prosent… nei. Nei.
EGOETS TEOLOGI
Så hva tror Slettemark på? Er han ateist? Deist? En
gudstroende teist? Agnostiker? Gnostiker, med seg
selv i rollen som den skapende halvguden; demiurgen?
Gudene vet muligens, denne journalisten forstår ingenting.
– Jeg tror det nærmeste jeg kan komme er å si at
jeg er Gud. Jeg får være Gud, jeg har tillatelse fra
Gud til å være Gud.
– Hvordan fikk du den tillatelsen? Sendte du
søknad i triplikat til Guds kontor?
– Min kunstneriske vei består av søknader! Min
kunst er søknader, ler Slettemark.
– I Sverige heter det at visse straffes av Gud med
det samme, men andre belønnes enda fortere.
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– Men hvis du er Gud, blir det da deg selv som
belønner deg?
– Ja, det blir det da. Hvem andre skulle gjøre det?
Det må bli en selv som belønner. Jeg har en dialog
med meg selv om å bli Gud.
Han tenker seg mer om. Redefinerer.
– Snarere er det slik at alt er Gud. Alle er guder.
– Gud gjennomsyrer alt?
– Ja. Når jeg sier det sånn, så kjenner jeg at det er
riktig. Man blir fri om alt er Gud og Gud finnes i alt.
Og naturligvis i meg.
– Er din gud et annet ord for «livskraft», eller
er den noe mer enn det?
– Ingen kommentar, ler Slettemark igjen.
Det slettemarkske livssyn er vanskelig å få grep
på. Det virker som om hans forestillingsverden preges
av meningsfulle sammentreff, magiske krefter og ånder.
Men noe behov for å systematisere dette ser han ikke
ut til å ha. Noe som ikke er særlig overraskende,
ettersom Slettemarks burleske kreativitet kanskje
ikke ville trives så godt med grenser og stengsler.
– Jeg er nærmest analfabet på mye, jeg er ikke
belest. Jeg ser mest på bilder og i blant leser jeg
poesi, som Karin Boye. Jeg snakker «rett fra levra»,
jeg har ingen filosofisk utdannelse og vil helst bruke
min intuisjon. Jeg vil helst ikke lese i noen bok hvordan man skal bli sjaman, for eksempel, eller gå på
sjamankurs, men jeg tror at ting må komme innenfra,
forteller han.

HYLLEST TIL HIZBOLLAH
Sist provokatøren Slettemark laget bølger – vel, skvulp
i alle fall – i Norge, var i forbindelse med bildet
«HizbOLAgutt».
Mediarapporter om den israelske invasjonen i
Libanon i 2006 vekket den politiske kunstneren på ny.
Slettemark laget et bilde der han manipulerte sitt
smilende ansikt inn i et bilde av Hizbollahs leder
Hassan Nasrallah. Som for å løfte bildet inn i den
politiske sfæren sørget han for å få bildet overlevert til
Nasrallah selv. Bildet inneholdt også et skrifttegn som
betyr «Guds kriger» – altså en direkte bekreftelse av
Hizbollahs selvbilde om å være «Guds parti».
Slettemark er ikke den eneste radikaleren som har
støttet Hizbollah, men slik støtte har ikke være ukontroversiell. I Sverige har man hatt debatter om den
såkalte «Hizbollahvänstern». Her i Norge har særlig
Human-Etisk Forbunds tidligere generalsekretær
Lars Gule vært kritisk. Gule har pekt på Hizbollahs
antisemittisme, fascistlignende dødskultus og kyniske
ofring av sivile – også libanesiske.
Altså er det på sin plass å spørre mottageren av en
humanistisk pris om hva som er bakgrunnen for å lage
et bilde som hyller lederen av en slik organisasjon.
– Jeg hadde en opplevelse da jeg så ordet «Hizbollah», og så ordet «Ola» i det. Pang! så knyttet jeg
an til Olaguttene under krigen, som kjempet under
krigen mot tyskerne. Så bestemte jeg meg for at det
er samme motstandsmenn, Hizbollah som Olaguttene.
Olaguttene brukte også vold, de sprengte… jeg vet

ikke mye om det egentlig, men de var idoler for meg
fordi de kjempet mot okkupasjonen, sier Slettemark,
som selv var gutt da Nazi-Tyskland okkuperte Norge.
– Men Olaguttene og motstandsbevegelsen kjempet
for å gjenopprette det norske demokratiet, mens Hizbollah er en organisasjon som vil at samfunnet skal
underlegges islamsk lov. Synes du fremdeles at det
er rimelig å sammenligne de to?
– Nei, det er vel ikke det, men jeg kompenserer
med mitt smil på bildet. Jeg tror bildet kan løse opp
mye araberhat.
– Er det ikke ironisk at ditt Vietnam-bilde ble
laget som en reaksjon på sivilbefolkningens lidelser,
mens Hizbollah nettopp kritiseres for å bevisst angripe
israelske sivile? Og samtidig plasserer rakettposter i
libanesiske byer og flyktningleire, slik at libanesiske
sivile tap skal gi Hizbollah PR-seire?
– Men jeg håper at ansiktsuttrykket gjør at det
kan være akseptabelt. Det er en struktur som er veldig
vanskelig. Jeg ville kommentere hele tilstanden der
nede med dette bildet. Knytte det til Olaguttene og
motstandsbevegelsen. Jeg oppfatter det som om det
er det forferdelige Israel gjør med palestinere og libanesere som gjør at Hizbollah er blitt så aktive, sier
Slettemark.
Han sier også at han ikke hadde gjort noen undersøkelser før han laget «HizbOLAgutt».
– Det var bare ansiktet og en sympati, sier
Slettemark.
– Det var kanskje tankeløst av meg å gjøre det
bildet, grunner han.
BURKAENS ANSIKT
Slettemarks uforutsigbarhet og engasjement ser ikke
ut til å slakke av. Nå vil han «gi burkaen et ansikt»,
som han sier det. Derfor har han gjenskapt det tradisjonelt svarte islamske kvinneplagget til en fargefest
der han har trykket sitt eget ansikt – i Marilyn-parykk.
– Jeg skal gå til fredagsbønn i en moské med det
på meg, sier Slettemark.
– Tror du jeg slipper inn?, spør han idet han forlater drosjen.
Det er vanskelig å svare på. Som så mye annet når
det gjelder Kjartan Slettemark.

Kjartan Slettemark
Født 1932 i Naustdal
Svensk-norsk kunstner (svensk statsborger fra 1966),
med norsk og svensk kunstutdanning. Særlig kjent
for sine kontroversielle bilder på 60- og 70-tallet.
Han debuterte i offentligheten i 1965 med bildet
Av rapport fra Vietnam: Barn overskylles av brennende napalm. Deres hud brennes til svarte sår og
de dør som ble utsatt for hærverk da det stod
utstilt i en monter utenfor Stortinget.
Har arbeidet med maleri, men har gjennom
hele sin kunstnerkarriere tatt i bruk nye medier og
uttrykk. På 70-tallet manipulerte han bilder av den
amerikanske presidenten Richard Nixon. Allerede
fra 1964 arbeidet han med plastavstøpning og
plastfolie. Fra 1978 og framover arbeidet han med
videokunst. I nyere tid har han blant annet gjort
Selvportrett som Marilyn (2003) og sist sommer
HizbOLAgutt, en slags hyllest til Hizbollah-leder
Hassan Nasrallah.
(Kilde: Wikipedia)
Hjemmeside: www.kjartan.st
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– I en verden som står
ovenfor større utfordringer
enn kanskje noensinne,
trenger vi alvor, analyse,
refleksjon og dybde.

Et dårlig valg
For annen gang er en humanistisk kulturpris delt ut. Denne
gang til kunstneren Kjartan Slettemark. Det er et dårlig valg.
I juni i år kom Slettemark med en kunstnerisk hyllest
av Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah og sammenlignet Hizbollah med Milorg. Altså sammenlignet
han den norske motstandsbevegelsen under Annen
verdenskrig med en fascistoid, antisemittisk organisasjon med en totalitær, islamistisk stat som målsetning. Det burde være mer enn nok til at Slettemark er diskvalifisert fra en humanistisk kulturpris.
Alle ville forstått at det var et dårlig valg hvis
Slettemark hadde hyllet et sekulært, fascistisk diktatur. De fleste ville forhåpentligvis også forstått
det hvis han hadde støttet totalitære krefter på ytre
venstre fløy. Juryen later til å ha vært blinde for at
hans støtte til en totalitær religiøs organisasjon
skulle være et problem. Det burde diskvalifisere
den neste gang en slik pris skal deles ut.
Men også om vi ser bort fra Slettemarks tåpelige
støtte til islamistene i Hizbollah, er det grunn til å
spørre seg om han er en god kandidat for en humanistisk kulturpris.
«Slettemark er kanskje mest kjent for å provosere,» skriver juryen i sin begrunnelse. Og: «Prisvinneren har beholdt sitt rabulist-stempel fra 1960årene helt fram til 2000-tallet hvor han er blitt hedret
med blant annet Norsk kulturråds ærespris. HumanEtisk Forbunds jury takker for alle opprørske år og er
glad for å kunne hylle 75-årsjubilanten Kjartan
Slettemark med Humanistisk kulturpris 2007.»
Slettemark er en samfunnsstormer og samfunnsrefser, en talsmann for outsiderne, en provokatør og
en leken rabagast. Han er tidvis interessant, tidvis
– ikke minst som puddel – riktig morsom, men
han er også et eksempel på en kunstner som ikke
later til å ha lagt 70-tallet bak seg. Slettemarks
metode er provokasjonen og en opposisjon basert
på instinkter heller enn konstruktiv analyse. Ikke
noe galt med det som sådan, men en humanistisk
kulturpris kvalifiserer det ikke til.

Slettemark er, som det fremkommer i intervjuet
med ham i dette nummer av Fri tanke, en mann som
baserer sitt kunstneriske virke på instinkter. Det er
en tilnærming til kunsten – og livet, for den saks skyld
– som har stor fallhøyde. Hans famøse Hizbollahuttalelse er et godt eksempel på hvor galt det kan
gå hvis man handler før man tenker. Som det fremkommer i intervjuet, bygget han ikke på annet enn
sin egen mavefølelse. Den viste seg å være en dårlig
rådgiver.
Humanismen må, hvis den overhodet skal være
meningsfull å omtale som et livssyn, være noe mer
enn provokasjoner og instinktiv opposisjon. I en
verden som står ovenfor større utfordringer enn
kanskje noen sinne, trenger vi alvor, analyse, refleksjon og dybde. Vi trenger humor og latter også, men
først og fremst trenger vi et positivt uttrykk for
menneskets konstruktive sider. Vi trenger kulturelle
uttrykk som bidrar til å holde den skjøre tingen som
er sivilisasjonen oppe.
Noe av ideen med opprettelsen av en humanistisk
kulturpris, var å vise bredden i den kulturtradisjon
Human-Etisk Forbund er del av. Nå er det selvsagt
ikke en jurys oppgave å tenke strategisk, men ved å
gi prisen til Slettemark kommuniserer de at HumanEtisk Forbund sitter grundig fast i 70-tallets politiske
og kulturelle landskap, at humanismen primært er en
motkultur, i opposisjon til det bestående, heller enn
en kulturtradisjon i seg selv, med lange historiske
røtter og et viktig – for ikke å si avgjørende –
bidrag til moderne vestlig kultur.
Juryen bidrar ved å gi prisen til Slettemark i
stedet til ytterligere å befeste allerede vel befestede
fordommer om humanismen og forbundet. Det er
synd. Derfor er Slettemark et dårlig valg, også uavhengig av at han har plassert seg selv i den tvilsomme tradisjonen av norske kunstnere som hyller
totalitære ledere.
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Britiske nasjonalister protesterer utenfor rettslokalene hvor lederen for Det britiske nasjonalistpartiet, Nick Griffin, står tiltalt for å rasistisk motivert hat. Foto: Scanpix/Reuters

Den sorte tråden
Fascismen døde ikke. Den ideologiske bevegelsen ble ikke oppslukt av historiens mørke.
Fascismen og hatet lever i beste velgående. Den sorte tråden kan følges rundt om i Europa fra
ettekrigstiden og fram til i dag.
Tekst: Øystein Strømmen
Torsdag 27. november 1952: Fjorten relativt fremtredende medlemmer av det tsjekkoslovakiske kommunistpartiet dømmes for forræderi i en rettssak som
kan sammenlignes med Moskva-prosessene. Elleve av
dem, blant dem den tidligere generalsekretæren i
partiet, Rudolf Slansky, dømmes til døden, og seks
dager senere blir de hengt i Pankrac-fengselet.
I prosessen hadde Slansky og de tretten andre mennene blitt kalt alt Stalin elsket å hate, «trotskyister»,
«titoister», «vestlige imperialister» og «rotløse kosmopolitter». Rettssakene blir ofte satt i sammenheng
med Stalins ønske om å forhindre at andre land i
Moskvas interesseområde skulle følge Jugoslavias eks28
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empel og bryte ut. Men det er også en annen side ved
rettssaken i Praha, en side som gir den dystre historien
et enda mer dystert skjær. For blant de fjorten mennene som ble dømt var det elleve jøder. På listen over
deres lovbrudd var enda ett føydd til. De var ikke
bare skyldige i «rotløs kosmopolitanisme», men også
i «sionisme».
Vestlig offentlighet ga uttrykk for sjokk over at
Tsjekkoslovakia så kort tid etter andre verdenskrig
«gikk i Hitlers fotspor», som TIME magazine omtalte
det. Men ikke alle var sjokkerte. Den amerikanske
politiske filosofen Francis Parker Yockey reiste til
Praha for å følge rettssaken.

Senere skrev han en artikkel der han beskrev «forræderisaken i Böhmen som et utvilsomt vendepunkt». Ulik andre amerikanske politiske tenkere var
han ikke videre bekymret over kommunismen. Han
mente kampen mot den tilhørte fortiden, «siden hver
tomme av europeisk jord er dominert av Europas
dødelige fiender, de som søker Europas politiske,
kulturelle og historiske undergang for enhver pris».
At det ikke var en reell rettssak som utspant seg i
Praha, var uvesentlig. Skyldspørsmålet var ifølge
Yockey simpelthen «historisk meningsløst», akkurat
som «i den grufulle stanken fra Nürnberg».
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– Under et tynt og hullete lag av rimelig religionskritikk
ligger ofte både myter, løgner og det samme gamle rasehatet.

Valgkampbrosjyre for det belgiske partiet Vlaams Belang.

TYPISK ANTISEMITTISME
Artikkelen der Yockey skriver om Praha-prosessen er
på mange måter en typisk antisemittisk tekst. Her
blir jødene gitt skylden for andre verdenskrig, og det
påstås at den jødiske «kultur-stat-nasjon-folk-rasen»
er i gang med å planlegge en tredje. I boken Imperium
(1948), av noen beskrevet som nynazistenes Mein Kampf,
er budskapet enda klarere. Yockey ønsket seg et forent
stor-Europa, fra Irland i vest til Russland i øst. Men det
er ikke et forvokst EU han tenker på. Yockey skriver:
Jeg fordømmer her, fra begynnelsen av, disse miserable
planene fra tilbakestående sjeler om å «forene» Europa som et
økonomisk område for utbytting og forsvar for den utenforeuropeiske imperialismen. Europas integrering avhenger ikke
av planlegning, men av hvordan den uttrykkes. Den må bare
aksepteres, og her er attenhundretallets økonomiske tenkning
fullstendig inkapabel. Det er ikke handels- og bankvirksomhet,
ikke import og eksport, men bare Heroisme som kan frigjøre
Europas integrerte sjel, der hun ligger under pengetriksene
til de tilbakestående, den stakkarslige statstroen til partipolitikere og de okkuperende hærene til utenfor-europeiske styrker.
[...] Og derfor er denne boken en fornyet krigserklæring.
Boken stiller et spørsmål til Europas forrædere, de stakkarslige partipolitikerne hvis karrierer er avhengig av deres
fortsatte underdanighet til utenfor-europeiske styrker. Boken
spør «Trodde dere at alt var forbi?».
Andre verdenskrig var over. Det Yockey refererte
til som «den europeiske revolusjonen», nazistenes
maktovertagelse i Tyskland, hadde mislyktes, men
med millioner av menneskeliv som ofre. Yockey hadde
imidlertid ikke gitt opp sine grandiose fantasier.
Imperium er en murstein av en bok, og i den argumenterer amerikaneren for å renske den vestlige sjelen for
«enhver form for materialisme»: rasjonalisme, likhet,

sosialt kaos, kommunisme, bolsjevisme, liberalisme,
venstretenkning av enhver sort, pengedyrking, demokrati, finanskapitalisme, nasjonalisme, parlamentarisme,
feminisme og «svake idealer om lykke». Det han vil
ha i stedet er den «sterke og mannlige ideen om den
absolutte politikks tidsalder: autoritet, disiplin, tro,
ansvar, plikt, etisk sosialisme, fruktbarhet, orden, stat,
hierarki – skapelsen av det vestlige Imperium».
Imperium ble raskt oversatt til tysk, om enn i en
forkortet utgave, Der Fiend Europas. Blant de fornøyde
leserne var Otto Ernst Remer, en tidligere Wehrmachtoffiser som hadde spilt en sentral rolle i å stoppe
kuppforsøket mot Hitler i 1944 og som bare få år
etter krigen ledet det Sosialistiske Rikspartiet, lite
annet enn et gjenoppstått naziparti.
FASCISTISK FELLESSKAP
Yockey reiste Europa rundt. I 1950 besøkte han Italia,
for å ta del i en konferanse arrangert av Movimento
Sociale Italiano, et parti startet opp av tidligere mussolinitilhengere etter at krigen var over og Il Duce var
død. Yockey var også med i Oswald Mosleys Union
Movement, en bevegelse den tidligere lederen av
gruppen med det mer ærlige navnet British Union of
Fascists hadde startet etter krigen. Inntil Mosley slo
til ham under en krangel i Hyde Park. Da forlot
Yockey the Union Movement.
På samme tid ble det stiftet flere organisasjoner
som var tenkt å forene nyfascistiske politiske bevegelser
på europeisk nivå. Yockey startet den Europeiske
Frigjøringsfronten i 1948. Svensken Per Engdahl og
franske Maurice Bàrdeche var med på å dra i gang den
Europeiske Sosiale Bevegelse i 1951. En mer ekstrem
gruppering – Ny Europeisk Orden – oppstod i sirkelen

rundt den sveitsiske holocaustrevisjonisten GastonArmand Amaudruz. Ingen av disse gruppene varte
særlig lenge, heller ikke Europas Nasjonale Parti, som
ble grunnlagt i 1962 som et samarbeid mellom blant
annet tyske, italienske og britiske nyfascister. Likevel
er det ikke vanskelig å finne bånd fra disse mennene
og til dagens politiske virkelighet. Tvers i gjennom
både døgnfluepartier og mer etablerte bevegelser på
den såkalte ytre høyrefløyen går det en sort tråd.
I den sammenheng kan det være verdt å nevne at
Jean-Marie Le Pen, politikeren som sjokkerte Europa
ved å nå andre valgomgang i det franske presidentvalget i 2002, omtalte Bàrdeche som en «profet for
den europeiske renessansen som han så lenge hadde
håpet på» da sistnevnte døde i 1998.
Det beste eksempelet på den grumsete politiske
arven til flere høyrepopulistiske partier i Europa er
kanskje likevel Vlaams Belang. I dag er dette et av de
største politiske partiene i Belgia. Flere sentrale figurer
i partiet har en mildt sagt tvilsom fortid, blant annet
i den paramilitære gruppen Vlaamse Militanten
Orde. Grunnleggeren Karel Dillen, som senere skulle
bli europeisk parlamentariker og som ledet partiet
frem til 1996, hadde oversatt Bàrdeches bok Nuremberg
ou la terre promise (Nürnberg eller det lovede land) til nederlandsk. Boken er for en holocaustrevisjonistisk klassiker
å regne. Den ble utgitt i 1948. Dillen holdt kontakten
med franskmannen i lang tid. Og han var ikke alene
om å la seg begeistre.
«EN STOR EUROPEER»
Roeland Raes, en annen sentral politiker i Vlaams Blok
og senere Vlaams Belang, skrev i 1980 en serie artikler
med navnet «En stor europeer: Maurice Bàrdeche».
FRI TANKE 04 - 2007
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18-årige Hans Van Temsche kjøpte jaktrifle og gikk ut for å skyte innvandrere. Han rakk å drepe to år gamle Luna Drowart og hennes
maliske barnepike. Her fra politiets rekonstruksjon. Foto: Scanpix

– For oss er Bàrdeche en av de mest talentfulle
skribentene i den nasjonalistiske leiren, en uvanlig
modig mann og en stor europeisk intellektuell, kommenterte han og la til at franskmannens tenkning
hadde betydd mye for den flamske nasjonalismen.
I 1994 fortalte Raes at han fremdeles ofte leste i
Bàrdeches bok Qu’est-ce que le fascisme? (Hva er fascismen?).
I denne boken, som begynner med ordene «Jeg er en
fascistisk forfatter», trekker franskmannen lærdom fra
italiensk, tysk og spansk fascisme, før han diskuterer
mulighetene for nyfascistiske bevegelser. Ifølge Raes
setter Bàrdeches bok ned de grunnleggende kravene til
«virkelig nasjonal-revolusjonær holdning og handling».
I begynnelsen av det anti-islamske kampskriftet
Fornuftens styrke skriver den italienske journalisten og
forfatteren Oriana Fallaci om sveitsisk straffelov. Hun
går til angrep på en paragraf om rasisme som hun
mener gjør det mulig for en muslimsk innvandrer å
vinne «enhver konflikt». Hun gir tre eksempler på folk
som har blitt dømt etter paragrafen.
Pussig nok er alle tre velkjente antisemitter. To av
dem er mest kjent som holocaustrevisjonister. En av
dem er Gaston-Armand Amaudruz, den samme GastonArmand Amaudruz. Men Fallaci nevner ikke dette.
Hun skriver bare at det «i dag ikke er lov å gå gjennom Historien og fortelle den på noen annen måte
enn i den offisielle versjonen».
Dette er bare pussig. Men de retoriske likhetene
mellom Fallaci og Yockey er mer skremmende. Mens
Yockey sier at «ikke-europeiske krefter behandler tidligere europeiske nasjoner som deres kolonier» skriver
Fallaci at Europa er «Eurabia, en islamsk koloni». Mens
Yockey snakker om «kulturell parasittisme», i form av
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jøder, «kinesere i California», «negre i både Amerika
og Sør-Afrika» osv., snakker Fallaci om muslimer som
«formerer seg som rotter» og om islam som en «hengemyr». Mens Yockey fordømmer «de miserable planene
til tilbakestående sjeler om å forene Europa som et
økonomisk område for utbytting av og forsvar for den
utenfor-europeiske imperialismen», ser Fallaci på den
påståtte islamske koloniseringen av Europa som et
resultat av «bankfolkene som har laget farsen kalt den
europeiske union, pavene som har funnet opp fabelen
om økumenisme, de ryggesløse individene som har
funnet på løgnen pasifisme, hyklerne som har planlagt svindelen kalt humanitær hjelp». Fallaci skriver
også: «Det er Europa med sine ledere uten ære og uten
vett, med sine intellektuelle uten stolthet og uten
mot. Det er det syke Europa som har solgt seg selv
som en hore til sultanene, til kaliffene, til visirene.»
Fallacis språk og hennes enøyde angrep på muslimske innvandrere blir unnskyldt av mange som neppe
ville unnskylde Yockey. Mange vil si at likhetene i
retorikk er bare det. Det stemmer ikke. Uavhengig av
Fallacis egne politiske oppfatninger, som forble relativt vage, leverte hun i sine siste bøker en sentral bit
til europeiske nyfascisters mytologi anno 2007.
NYFASCISTISKE EPLEKAKEORD
Lederen av British National Party, Nick Griffin, skrev
på nittitallet om Holocaust som «Holohoax» (holosvindelen) og gav ut en pamflett der han påsto at en
jødisk klikk kontrollerer britiske media og at de bruker
dem til å fóre leserne med «anti-britisk søppel», forsvar
for «multirasialisme» og homoseksualitet. I dag gjør
samme Griffin sitt beste på også å appellere til jødiske

velgere, og han snakker ofte om Eurabia og om hvordan
islam vil dominere «fordi elitene opprettholder sosialistiske og liberale holdninger».
Forestillingene om en islamsk maktovertagelse
brukes i dag av nyfascister Europa rundt. Det er et
budskap med salgspotensiale, noe også norske bestselgerlister avslører. I april 2001 snakket Griffin med
gruppen American Friends of the BNP.
Han sa: Så, hva er det vi gjør med British National
Party? Vel, vi har forsøkt å gjøre budskapet enklere på noen
måter og mer salgbart. Så det er ikke hvit makt eller rasekrig
eller noe sånt, selv om det er det som faktisk foregår. Og vi er
ikke opptatt av hvit makt, vi er hvite survivalister, selv det
skremmer folk. Fire eplekakeord: frihet, sikkerhet, identitet
og demokrati.
Det er verdt å nevne at Griffin i 2006 besøkte et
møte i Belgia som må sies å ha vært i Yockeys ånd, en
konferanse med navnet «Euro-Rus». Han gjestet arrangementet sammen med blant andre den amerikanske
Ku Klux Klan-veteranen David Duke og den franske
nouvelle droite (nye høyre)-veteranen Guillaumme
Faye, og diskuterte temaet «er Europa mulig uten
Russland?». Arrangøren, Robert Steuckers, har stått
Vlaams Blok (nå: Vlaams Belang) nært. En av hans
allierte er Michael O’Meara, som allerede i 2004 skrev
en artikkel der det het:
Så tidlig som i de sene førtiårene skjønte en håndfull
hvite nasjonalister, stort sett i Europa, men med amerikanske
Francis Parker Yockey som leder, at det var etterkrigsWashington og ikke Sovjetunionen som representerte den største
faren for den hvite biosfæren. Årene har gått og særlig etter
at kommunismen falt har dette gått opp for flere, slik at en
stor del av Europas nasjonalistiske avantgarde ikke lenger
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Karel Dillen, grunnleggeren av et som i dag er Beligias største parti, hadde sterke forbindelser til
holocaust-revisjonister. Foto: Scanpix

støtter Vesten, bare Europa, og at de ser på Vestens lederskap
som sin viktigste fiende.
Følger en arven etter Yockey blir det rimelig
åpenbart hva slags vemmelige venner de såkalte
«nasjonaldemokratiske» partiene Europa rundt har.
Den amerikanske ny-ateisten Sam Harris skrev at «de
som snakker mest fornuftig om trusselen islam utgjør
for Europa, faktisk er fascister». Mens han har rett i at
de er fascister, tar han feil i at de snakker fornuft.
Under et tynt og hullete lag av rimelig religionskritikk
ligger ofte både myter, løgner og det samme gamle
rasehatet.
De fleste av de europeiske partiene med klare
bånd til fascismen er små. Med noen få unntak får de
fortsatt få stemmer ved valg, selv om Vlaams Belang er
store i Belgia og selv om den høyreekstreme presidentkandidaten Volen Siderov klarte å komme til andre
valgrunde i presidentvalget i Bulgaria i 2006. Rasisme
må dessverre regnes for å være et hverdagsfenomen,
også i Norge, men oppslutningen om direkte fascistiske
ideer er om mulig enda mer marginal i vårt land.
EN TRUSSEL I DAG?
Den viktigste grunnen til at nyfascismen likevel må
regnes som en trussel, også her i Norge, er ikke dens
potensial til å vinne politisk oppslutning, men heller
det potensialet den har til å inspirere til politisk vold.
To eksempler fra Belgia i 2006 tjener til å illustrere
dette poenget.
De fleste vil huske at ni unge menn ble arrestert i
Danmark i september i fjor, mistenkt for terrorisme.
En tilsvarende sak ble rullet opp i Belgia bare dager
etterpå, men fikk ikke den samme oppmerksomheten

B

Filip Dewinter, lederen for Vlaams Belang, som frontet partiets kampanje «Stopp islamiseringen –
ingen moskeer i våre byer» i anledning årets 11.september-markering. Foto: Scanpix

i norske media. I den belgiske terrorsaken ble en rekke
unge voksne arrestert og i politiraid fant man en hjemmelaget bombe, ulike typer sprengstoff, skuddsikre
vester, gassmasker, jaktvåpen, narkotika og propagandamateriale. Flere av de arresterte var soldater i
det belgiske forsvaret. Og de var høyreekstremister,
og ikke islamister.
I mai 2006 skjedde noe som på mange måter er
enda mer skremmende. En fredagsmorgen klokken
kvart på ti gikk en 18-årig skoleelev inn i en våpenbutikk i Antwerpen for å velge seg ut en jaktrifle. Tre
kvarter senere kom han tilbake med penger for å
kjøpe riflen. Etter å ha kjøpt den gikk han ut med ett
mål for øye: å drepe flest mulig utlendinger før han
selv ble drept. Før klokken hadde passert tolv hadde
han skadeskutt tyrkiske Sonhul Koç, som satt på en
benk og leste en bok. Han hadde også drept den maliske
barnepiken Oulemata Niangadou og den vesle belgiske
jenta hun passet på, to år gamle Luna Drowart.
Morderens tante var parlamentariker for Vlaams
Belang, noe som gjorde at en del belgiske journalister
fikk blod på tann. Mer interessant er det at unggutten
bar med seg en kniv drapsdagen, et arvestykke fra
bestefaren som hadde vært med i Hitlerjugend og som
vervet seg i tysk tjeneste under andre verdenskrig. På
skaftet stod det skrevet «Blut und Ehre» – blod og ære.
Her til lands finnes ingen etablerte politiske parti
med åpenbare fascistiske røtter, men vi har et lite
politisk miljø med samme ideologiske fundament
som de terrormistenkte belgierne, nemlig nazikulten
Blood & Honour. Arrestasjonene av belgiske soldater
tilknyttet en utgruppe av Blood & Honour illustrerer
at selv en ytterst marginal gruppe kan være en trussel

i så måte. Derfor er det heller ikke utenkelig at tilhengere av Eurabia-myten kan komme til å ta i bruk
politisk vold som metode, selv om de fleste av dens
norske tilhengere tilhører miljøer som stort sett bare
snakker høyt: enkelte kristen-konservative og en del
aktive nettdebattanter som ofte svermer rundt et fåtall innvandringskritiske nettsider. Spørsmålet er om
forestillingen om at Europa er invadert av onde fremmede som styrer i ledtog med svikefulle liberale og
sosialistiske politikere kan gi seg utslag i voldsaksjoner.
Brannbomben som ble kastet mot Nor-Moské i
Oslo allerede i 1985 er kanskje svar nok i seg selv.
Øyvind Strømmen er frilansjournalist og forfatter. Han
kommer med boka Eurofascism, som ser mer nøye på
utviklingen av fascistisk tankegods etter andre verdenskrig.

Et utvalg relevant litteratur
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Lipstadt, Deborah: «Denying the Holocaust», 1994
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Tom Egeland undrer seg og
synes det er utrolig viktig.

En undrende ateist
Forfatter Tom Egeland nektet å diskutere kjærligheten. Det er umulig, sa han. Istedet satt han i to
timer og undret seg over en lite sannsynlig, men absolutt mulig og uansett helt uforståelig Urkraft.
Tekst og foto:Jostein Sand Nilsen
Når to filosofer diskuterer filosofi, er det alltid minst
tre meninger, sier en gammel vits. (Og alle meningene
er feil.) Når to ateister diskuterer Gud, er det ingen
mening, men de kan likevel bli riv ruskende uenige
om denne manglende meningen. Tom Egeland tror
ikke på noen guddom. Jeg tror ikke på noen guddom.
Og likevel... Men jeg løper foran meg selv.
Tom Egeland var en stund normalt kristen i barndommen. Han fikk lære den gamle fadervår utenat og
var med i Heimdal, en «tensingaktig» kristengruppe
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i Oslo. Han lærte at Jesus var godheten selv og at
kristendommen var et lyst og innbydende sted. Men
barnetroen kunne ikke holde. Han fant «Men Bibelen
hadde rett» av Werner Keller og syntes den var underholdende hul. Han begynte å gå til presten og ble ikke
overbevist. Og han skrev en særoppgave om verdens
tilblivelse. I naturfag.
– Så ble du ateist?
– Ja, nå er jeg grunnleggende ateist. I utgangspunktet har jeg ingen gudstro.

– I utgangspunktet?
– Jeg tror ikke på en bevisst og handlende gud.
Eller, jeg tror ikke på gud i det hele tatt, uansett om
hvordan denne guden skulle være. Men jeg har spurt
meg selv: hva om jeg tar feil? Hva om det faktisk finnes en gud? Hvordan ville denne guden i så fall være?
De kristnes gud, jødenes gud, muslimenes gud – alle
disse fremstår for meg som altfor menneskelige og
feilbarlige. Se bare i det Gamle Testamentet på den
hevngjerrige, smålige, ynkelige, grusomme guden der.

MITT LIVSSYN

M

– Alt kan diskuteres. Poenget er om
det er noe poeng å diskutere den.
Så om gud finnes, ville han i alle fall være mer opphøyd enn en slik gud.
– Men hvorfor det? Om gud uansett er utenfor
vår forståelse, hvordan skal vi kunne dømme om
hans egenskaper? Hvorfor skal gud nødvendigvis
være opphøyd i våre øyne?
– Hvis en gud finnes, er han vel pr definisjon opphøyd. En gud som skaper universet, er knapt en av
oss. Og en slik skaperkraft må pr definisjon være så
uendelig mye større i ånd enn oss mennesker. Hvorfor
skulle en allmektig gud nedlate seg til å bry seg om
hvordan tabernaklet skulle bæres? Nei, jeg ser heller
en eventuell gud som en slags urkraft, noe som rommer
alt og er alt fra begynnelsen av.
– Som universet og big bang?
– Urkraften ville være den første beveger, den
som satte det hele i gang. Ikke et altfor menneskelig
overmenneske i himmelen. Jeg mener at det er svært
lite sannsynlig, nesten utenkelig, at en slik urkraft
skal finnes – men likevel langt mer tenkelig enn en
labil og langsint hevnergud.
TRO OG RELIGION
– Om det er så lite sannsynlig at selv en slik fjern
gud finnes, hvorfor tror du mennesker tror? Og
ikke bare på en slik gud, men også på fundamentalisters svært håndfaste og tilstedeværende guder?
– Det virker som om det nesten ligger i genene
våre å tro. Alle kulturer har en gudstro, og i alle kulturer finnes det en undring og en søken etter svar på
de store spørsmålene. Dette gjelder selvfølgelig ikke
for alle enkeltmennesker – vi er jo begge ikke-troende
– men det virker som et slikt behov alltid vil finnes i
alle samfunn. Behovet for å tro på gud gjør det selvfølgelig ikke religionene mer sanne, eller mer sant at
gud finnes, men tro og religion er to forskjellige ting.
Og jeg synes ikke det er noe poeng å diskutere eller
mene noe om den individuelle tro.
– La alle mennesker tro det de vil tro?
– Egentlig, ja. Tro er en følelse, en indre overbevisning. Den kan være vag og ubestemmelig og kanskje bare romme en utydelig moralkodeks, og jeg ser
ikke hvordan eller hvorfor jeg skal prøve å diskutere
den. Man kan ikke argumentere mot tro, den vil alltid
være privat. Religioner derimot, er noe prester, konger,
teologer, høvdinger, imamer har satt i system og
institusjonalisert – ofte med egennyttige motiver. Det
har vært mange eksempler gjennom historien på konger
og fyrster som har brukt religion for å styrke eller
konsolidere sin makt. Korstogene, inkvisisjonen, hellig
krig. Det er aldri bra å blande politikk og religion.
Nei, institusjonalisert religion er jeg grunnleggende
skeptisk til – men jeg kan ha stor respekt for individets
indre overbevisning, ikke minst når den er ubesudlet
av autoriteters fortolkning.
– Men kan tro holde seg til enkeltindividet? Vil
ikke all tro alltid gå over den private troens grenser?
Eller omvendt, vil ikke all tro være noe mer enn den
private overbevisningen? Vil det for eksempel ikke
være del av en mormoners tro å misjonere?
– På den ene siden har jeg mer respekt for de dypt
troende enn for de julaftenkristne. Julaftenkristne
skjønner jeg virkelig ikke. Men på den annen side, når
troen blir offentlig, når den blir et fellesanliggende,
når den blir religion, går den nettopp ut over det å
være tro. Om for eksempel Bush bruker sin tro for å

rettferdiggjøre krigen i Irak, mener jeg at det ikke
lenger bare er hans tro, men noe som angår veldig
mange mennesker. Da blir det jo faktisk religion – og
religiøse grunner for å gå til krig må diskuteres på lik
linje med alle andre grunner: økonomiske, ideologiske,
politiske. Det er en del av en mormoners religion å
misjonere. Troen, derimot, er noe privat.
VITENSKAPENS GRENSER
– For å snakke om noe personlig: Hvorfor er du
ateist? Hvorfor ble du ikke i barnetroen?
– Spørsmålet om gud finnes er kanskje et av de
mest grunnleggende spørsmålene man kan stille.
Svaret må søkes i en selv. Jeg lette og fant ham ikke
der. Eller riktigere: jeg har ikke noe religiøst følelsesapparat som ikke er underlagt logikken, derfor endte
jeg opp som ateist, som ikke-troende.
– Hva mener du med å søke etter gud i deg selv?
Er da gud bare en subjektiv størrelse?
– Som sagt, tro er en følelse. Man har den eller
ikke, i større eller mindre grad, men man kan ikke
argumentere den vekk. Det er som med kjærlighet:
jeg kan ikke diskutere med deg om du elsker kona di.
Det er noe du må føle selv.
– Så du har ingen trang til å omvende folk til
ateisme?
– Nei, nei. Hver må ta det oppgjøret med seg selv.
Mitt svar er ikke nødvendigvis riktig for andre.
– Vil da også vitenskap være subjektiv? Skal svarene på vitenskaplige spørsmål også finnes i en selv?
– Det er en helt fundamental vesensforskjell
mellom religion og vitenskap. Vitenskapene endrer seg
hele tiden ut fra ny viten forankret i eksperimenter og
empiri. Religioner har gitt svarene en gang for alle –
alle teologiske endringer er bare et resultat av at samfunnsutviklingen og tidsånden skyver religionen
foran seg. Religionen er arrogant. Vitenskapen, derimot, er ydmyk: den er hele tiden forberedt på at
dagens teori kan være feil. Og likevel, eller derfor, er
vitenskapen veldig mye mer objektiv enn religionen.
Så nei, selv om man bare kan tenke med eget hode og
føle med eget hjerte, vil vitenskapen med sin ydmykhet ikke i det hele tatt være så subjektiv som religionen.
– Når stopper ydmykheten? Greit nok at du
ikke utelukker denne førstebeveger-guden din, men
hva med for eksempel telepati? Jeg har hatt intense
diskusjoner med HEF-medlemmer om telepati –
kan virkelig en som grunnlegger sitt livssyn på
rasjonalitet også mene at telepati finnes?
– Men det er jo nettopp det jeg snakker om. I
utgangspunktet mener jeg ikke at telepati finnes,
men jeg kan ikke utelukke det. Vi har alle hatt uforklarlige opplevelser, kanskje sanne drømmer eller merket noe idet et familiemedlem dør et helt annet sted i
verden. Man kan bare avfeie det som tilfeldigheter,
eller man kan prøve å lage en forklaringsmodell ut fra
at nære slektninger på en eller annen måte deler frekvens i hjernen eller noe sånt. For meg vil denne forklaringsmodellen verken være parapsykologisk eller
mystisk, men godt plantet innenfor det vitenskaplige
paradigmet.
– Du er en godt plantet ateist, men skuer likevel
mot det religiøse verdensbildet? Jeg tenker for eksempel på romanene dine Sirkelens Ende og Paktens
voktere, som begge er spenningsromaner som tematiserer hvordan evangeliene og Mosebøkene ble til.

– Gjennom historien har det vært en mengde
kopister som har hatt dårlige dager og kopiert
Bibelen feil. Andre ganger har man bevisst endret
teksten ut fra ens eget teologiske grunnsyn. Tenk om
den aller første kopisten misforstod viktige ord, slik
at alle påfølgende bibelutgaver ble feil? Tenk om vi i
dag plutselig fant ut hvordan Bibelen egentlig var ment
å være? For en forfatter er det en utrolig rik problemstilling. Og ja, jeg ser det som en ateist: jeg vil få folk
til å tenke selv og ikke ta gamle sannheter for god fisk
automatisk. Hele mitt litterære prosjekt er i bunn og
grunn ateistisk. Men samtidig har jeg alltid hatt en
dyp fascinasjon for tro og religion som fenomen.
– Hmja, noen ganger er ateisme utgangspunktet
for de dypeste religiøse undringene.
– Ja, og det er utrolig viktig. Å undre seg, mener
jeg. Å la tankene fly og prøve å finne svar heller enn
å klynge seg til det man tror er en fasit. Der tror jeg
nok humanisme har et fortrinn: jeg mener at humanismen rommer en sunn skepsis til religionene, men
også til seg selv. Absolutter er ikke forenelig med
humanisme.
– Absolutt ikke forenelige, hadde jeg nær sagt.
– Så når jeg snakker om og undrer meg over
denne Urkraften du ikke liker, er det verken et knefall for religioner eller en rent akademisk øvelse. Det
er tvert imot en viktig konsekvens av livssynet mitt.
Det skal svært mye til før man utelukker noe helt.
Jeg tviler sterkt, men det kan finnes en Urkraft.
– Og denne urkraften har vi diskutert opp og i
mente. Hvorfor skulle ikke tro være diskuterbar på
samme måte? Hvorfor skal religiøs tro være mer
fredet enn enhver annen følelse?
– Poenget er ikke om den kan diskuteres. Alt kan
diskuteres. Poenget er om det er noe poeng å diskutere den. Noe poeng å tvile på den. Hvordan ville du
likt det om jeg satt her og var skeptisk til den kjærligheten du føler for kona di?
– ...
– Nemlig.

Tom Egeland (1959)
Medlem av Human-Etisk Forbund
Har arbeidet som journalist og redaktør i
nesten 30 år.
Utgitt syv spenningsromaner.
Oversatt til 17 språk, bl.a. engelsk, fransk,
tysk, spansk, italiensk og japansk.
Boken «Ulvenatten» (om tjsetsjenske
terrorister som kupper en direktesendt
norsk tv-debatt) skal bli både spillefilm
og tv-serie
Bibliografi:
Stien mot fortiden/Ragnarok (1988)
Skyggelandet (1993)
Trollspeilet (1997)
Sirkelens ende (2001)
Åndebrettet (2004)
Ulvenatten (2005)
Paktens voktere (2007)
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Å leve et annet liv
– Problemet er ikke å slutte med stoff, men å begynne å leve et annet liv, forteller «Rolf». Han har
vært rusmisbruker i mesteparten av voksenlivet og nesten like lenge forsøkt å komme ut av det.
Tekst: Katharina Wang-Hansen

«Etter hvert får man mindre glede og nytte av bruken, samtidig som bruken kjennes stadig viktigere.» Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Det finnes mange veier inn i rusmiljøet. Det finnes
ikke like mange veier ut. Det har både «Mathias» og
«Rolf» opplevd. De er rusmisbrukere med lang erfaring
i det å være i rusmiljø og nesten like lang erfaring i å
prøve å komme ut. De er begge enige om at det er et
miljø ingen virkelig ønsker å være i. Så hvorfor havner
man der?
RUS SOM SELVMEDISINERING
– Det er tradisjon for å tro at rusmisbrukere er sosiale
avvikere som ruser seg for rusens del, men faktum er
at mange tyr til rus for å unngå en plagsom indre virkelighet. Rusmisbrukere driver selvmedisinering og
ikke rusmisbruk for rusens del, sier avdelingsoverlege
Juel Kristiansen ved Haukeland universitetssykehus.
«Mathias» kjenner seg igjen i det. Han mistet datteren da hun bare tre år gammel døde av hjernesvulst.
«Mathias» bedøvde sorgen med rusmidler. Han gikk
fra å være familiefar med jobb som sivilingeniør til å
bli arbeidsløs og hjemløs, bærende på en stor sorg han
ikke orket å prate om, eller i det hele tatt forholde seg
til.
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– Det er ikke snakk om et russug, men om et
behov for å flykte vekk fra følelser som er for tunge å
takle, sier «Mathias».
– Etter hvert får man mindre glede og nytte av
bruken, samtidig som bruken kjennes stadig viktigere.
At det er vanskelig å komme seg ut handler om at
det ikke bare innebærer å slutte med rusmidler. På
veien ut av avhengigheten står utfordringene i kø:
abstinens, gjeld, brutte bånd med familie og venner,
ensomhet og ikke minst en kropp som har fått varige
mén av et langvarig rusmisbruk. Dessuten har mange
rusmisbrukere gjennom flere år i bransjen dannet
nettverk, såkalte bander, som de er avhengige av for
beskyttelse. Å komme seg ut av rusmisbruket innebærer for de fleste å måtte bryte med disse nettverkene
og oppgi beskyttelsen.
– Problemet er ikke å slutte med stoff, men det å
leve et annet liv, forteller «Rolf», som lenge har forsøkt
å bli rusfri. Han har følt på kroppen hvor vanskelig
det kan være:
For å klare å slutte å ruse seg fikk han Dolcontin på
resept av legen sin. Dolcontin er et abstinenshemmende

stoff som ikke skal gi ruseffekt, men som likevel kan
gi rusopplevelse dersom man knuser pillene og injiserer
dem med sprøyte. Da «Rolf» hentet medisinen på
apoteket ble han observert av andre rusmisbrukere.
Senere samme dag kom de hjem til ham og ville ha
resepten. Da han motsatte seg det, banket de ham
opp, ranet leiligheten og stjal resepten.
Vanligvis ville «Rolf» ha kontaktet sin gjeng i
rusmiljøet og gitt de uvelkomne gjestene en straff
som ville skremt dem fra å komme tilbake. Men nå
var «Rolf» bestemt på å slutte og hadde derfor brutt
kontakten. Derfor ringte han politiet og ba om
beskyttelse, men politiet kjente miljøet, visste hvem
han var og ville ikke komme. Uka etter ble «Rolf»
truet med drap dersom han ikke skaffet flere resepter.
Han prøvde igjen uten hell å kontakte politiet, og så
ingen annen mulighet enn å kontakte sin gamle
gjeng innen rusmiljøet.
Det er dessuten ikke bare vanskelig å bryte med
det gamle miljøet. Nesten like vanskelig er det å få
jobb og knytte nye sosiale relasjoner.
– Når du gang på gang erfarer å bli avvist når du
forteller om rusfortida til en du tror er blitt en venn,
da velger du heller ensomheten, sier han.
Også «Mathias» velger ensomheten, men ønsker
det ikke. Flere ganger har han forsøkt å bli rusfri og
blitt kjent med folk utenfor rusmiljøet. Gjentatte
ganger har også han opplevd å bli avvist idet han følte
seg trygg nok på vennskapet til å fortelle. Det gjør
rett og slett for vondt å bli avvist igjen og igjen.
– Enda vondere er det når det samme skjer med
en kjæreste man så vidt har begynt å tro på en framtid sammen med, sier «Mathias» stille.
LIVET ETTER AVRUSNING
Ifølge Christina Moen i Røde Kors er angst for ikke å
takle hverdagen det største problemet for folk som
har gjennomgått avrusning.
– Når man ikke overvinner hindringene er det
lettere å vende tilbake til rusmiljøet. Rus er både godt
og vondt, men for en rusmisbruker er rusen livets
midtpunkt. Da behøves hjelp til å flytte fokus, finne
nye venner, et nytt miljø, nytt arbeid og nye ting å
interessere seg for, sier hun.
For «Mathias» og «Rolf» er det vanskelig å flytte
fokus dersom ikke samfunnet frir dem fra deres stigma.
– De som tar seg av oss rusmisbrukere er veldig
snille og har nok reddet livet mitt mange kalde vintre,
sier «Mathias», men det han ønsker seg aller mest er
ikke å bli tatt inn i varmen som rusmisbruker, men som
et vanlig menneske. Først med følelsen av tilhørighet i
samfunnet er det mulig å komme seg ut av rusmiljøet.

AKTUELLE BØKER
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Rusmidler får hjernen
til å belønne rusbruk
Rusen har fascinert og fanget mennesker i tusener
av år. Aztekerne så hallusinogene sopper som
hellige midler for å kommunisere med sjeleverdenen. I dag er rusmidler en viktig del av medisin
og kultur, men også forbundet med avhengighet
og misbruk. Felles for rusmidlene er at de endrer
bevisstheten ved å modifisere kjemien i hjernen.
Det handler ikke bare om den fysiske avhengigheten. Mange rusmisbrukere forteller om hvordan
rusen i begynnelsen først og fremst ga nytelse.
At ønsket om å ruse seg på ny ikke er motivert av
fysisk avhengighet, men psykisk lengsel etter euforien og den midlertidige lykketilstanden rusen ga.
Helge Waal, professor ved Seksjon for rusmedisin ved Universitetet i Oslo, har forsket på
hvordan rusmidler påvirker motivasjonssentre i
hjernen og hvordan det igjen påvirker atferden.
Disse motivasjonssentrene har som funksjon å sikre
at vi handler på en måte som gir arten vår økt
sjanse til å overleve, som å skaffe mat, lage barn
og ha omsorg for barna. Dette skjer ved at vi får
en belønning, en slags rus hver gang vi foretar
oss slike handlinger.
– Alle rusmidler påvirker disse motivasjonsbanene og lærer i stedet hjernen til å tro at
rusmidlene er viktige og nødvendige slik at det
blir belønnende å bruke dem, sier Waal.
Ett av kjernepunktene i rusproblematikken
blir nettopp at den rusavhengige opptrer som om
tilførsel av rusmiddelet er det viktigste av alt.
Rusmisbrukere beskriver ofte dette suget etter
rus som en mental besettelse som de ikke er i
stand til å styre.

Trenger du noen
å snakke med?
Føler du deg alene i forhold til ditt
rusproblem? Det kan hjelpe å dele
erfaringer med andre.
Livssynsuavhengig samtalegruppe for tidligere
rusavhengige (LISA) er et fellesskap for gjensidig
støtte og hjelp til å holde seg rusfri. Gruppa møtes
hver torsdag kl. 18 i Humanismens Hus.
For nærmere opplysninger om gruppa:
Kontakt gruppeleder Arild Knutsen
tlf: 413 20 864
E-post: arild.knutsen@broadpark.no

Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen
Mistenkelige utlendinger – Minoriteter i norsk
presse gjennom hundre år
Høyskoleforlaget, 2007

Norsk presse og «de andre»
Mistenkelige utlendinger er en systematisk gjennomgang av norske avisers minoritetsdekning gjennom
100 år, fra 1902 til 2002. Forfatterne Elisabeth
Eide og Anne Hege Simonsen har studert sju
norske avisers dekning av samer, rom/romani,
jøder og innvandrere/flyktninger samt andre lands
minoriteter (afroamerikanere, indianere og inuitter)
i denne tidsperioden.
Tittelen henspeiler på en artikkel i VG (daværende Tidens tegn) fra 1902 med overskriften
«Mistænkelige Udlændinger», rapportert av
VGs Bergens-korrespondent: For fjorten Dage siden
opholdt sig her to velklædte Udlændinge, der vakte
Opmærksomhed ved sin Opførsel(…)Naar de troede sig
ubemærket, talte de et ukjendt Sprog, men slog, naar de
troede sig iagtaget, over i Engelsk. (…) De fik om
Aftenen Chokolade paa Hotellet og var ude om Natten.
(VG 19.2.1902)
Forfatterne bruker mye plass på å sette de utvalgte artiklene inn i sin kontekst. Slik fungerer
boka også godt som en kjapp introduksjon til
minoriteter i Norge, og det er absolutt interessant lesning. Samtidig virker den relativt høye
forekomsten av sitater fra og referanser til andre
forskere til tider ganske forstyrrende. Selv om det
som nevnt gjøres for å sette stoffet inn i en større
kontekst, fører det til at Mistenkelige utlendinger
får et preg av rapport eller masteroppgave, mer
enn en leservennlig bok. Først og fremst er boka
verdt å lese på grunn av alle klippene fra pressehistoriens omtale av minoriteter. Trist nok er
gamle dagers naive beskrivelser av de fremmede
til tider nesten sjarmerende. Det er vanskelig å la
være å trekke på smilebåndet av overskrifter som
«New York verdens største negerby» (Nordlys
1947) og «Taterne er en landeplage i Trøndelag»
(Dagbladet 1935).
Likevel er ikke dette noen underholdningsbok. Eide er medieforsker, journalist og forfatter,
mens Simonsen er forsker og journalist, og har
tidligere vært redaktør av Ny tid og Verdensmagasinet X. Med slik bakgrunn er det kanskje
ikke så overraskende at det tidlig skinner igjennom at de mener minoriteter blir negativt fremstilt i mediene, og at dette var antagelsen deres

før de gikk i gang med arbeidet. Det er selvsagt
ingen dum hypotese. Samtidig er det flere ganger
påfallende hvordan forfatterne har en tendens til
å tolke ting i verste mening, og til å trekke ut
betydninger mellom linjene i avisartiklene, i
minoritetenes disfavør, som jeg selv med velvillige
politisk korrekte øyne slett ikke alltid kan se.
Forfatterne har skilt ut fire typiske diskurser
som har gjort og gjør seg gjeldende i framstillingen av Norges nye minoriteter: Majoriteten
som problem, «de andre» som problem, et fargerikt fellesskap og «de andre som ressurs». Ikke engang i «gla’reportasjene» mener de minoritetene
kommer heldig ut. Det fordi det i mer reportasjepregede artikler om vellykket integrering ofte er
underforstått at minoritetsrepresentantene handler
på tvers av «sine egne». Selv om det er hyggelig
for de det gjelder, bidrar ikke dette nødvendigvis
til å bedre hele gruppens rykte. Deres «egne», blir
i følge forskerne nemlig fremdeles stående som
trussel eller problem for det norske samfunnet. I
og med at aviser både skaper og bidrar til diskurser i offentligheten, er ikke dette en helt likegyldig problematikk. For som forfatterne skriver:
Mange har ikke noe korrektiv til den virkeligheten
de blir servert i mediene. Samtidig kan man jo
lure på hvordan den perfekte minoritetsvennlige
artikkelen egentlig bør se ut, når ikke engang de
velmenende «idealinnvandrer»-reportasjene duger.
«Den fremmede» beskriver Eide og Simonsen
som en person som fysisk sett er nær, men som
mentalt kan være langt borte. Et spørsmål som
melder seg hos meg, er om denne noen ganger
nedlatende, andre ganger uvitende framstillingen
av «den fremmede» er noe typisk norsk? Eller plasseres folk i slike båser i andre land også? Eide,
som selv befant seg i Pakistan under karikaturstridens hete, skriver at kategorier som europeere
eller Vesten til tider ble «forenklet, mistenkeliggjort og holdt som enhetlige størrelser» i pakistanske medier. Så nei, Norge er ikke noe annerledesland i denne sammenheng.
Helene Lindqvist
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Julia Scheeres
Jesusland
Spartacus Forlag 2007
Oversatt fra engelsk
av Erik Ringen

Arthur Allen
Vaccine.The Controversial Story
of Medicine’s Greatest Lifesaver.
WW. Norton & Co. 2007

Vaksiner – en historisk fortelling
Tenk deg en bok der du for hvert eneste kapittel
ønsker at du kunne få bare minst ett kapittel til som
fortalte mer. Som var mettet med informasjon, men
fortalt så flytende at det føles som en roman. Og som
samtidig tok for seg et stort tidsspenn, kompliserte
ideer og sosiale prosesser, der hver eneste aktør som
bringes på banen blir behandlet slik at man får
forståelse av hvorfor de har tenkt og handlet som de
har gjort. Arthur Allens Vaccine. The Controversial Story
of Medicine’s Greatest Lifesaver er en slik bok.
Allen vever ideologi, religion og livssyn inn i en
fortelling om vitenskapelig og sosial utvikling.
Boken er organisert historisk og begynner med New
England-puritanernes forsøk på å beskytte seg og sine
mot kopperepidemier. Cotton Mather er best kjent
som heksejeger fra Salem, men han var en viktig
tenker på flere områder og var sentral i å introdusere
variolisering – den gamle, indisk-afrikanske forløperen
til vaksinen – til sin hjemby og sine barn. Langt fra
alle møtte den slags med begeistring. Det var en dyp,
teologisk mistanke og tilspisset debatt knyttet til
slike forsøk på å unndra barn og familier epidemien.
Ønsket man å stå opp mot Guds vilje?
Det var ikke den eneste formen for kritikk. Det
handlet også om smittefare, skadevirkninger og effekt.
Det er en av bokens store fortrinn at mørkesidene og de
sosiale og politiske prosessene bak vaksiners utvikling
ivaretas på en ordentlig måte. Allen skildrer forskningen
på en besnærende (og formodentlig lett bedragersk)
forståelig måte. Det er heller ingen «Whig-history».
Her får vi blindgater, skadevirkninger, business og makt
på plass i bildet. Og alle kontroverser blir gjennomgått.
Hele veien gjennom har han også et skarpt blikk
for de sosiale sidene av hvordan vaksinasjon blir tatt i

Bli sett med

HEF-refleks
Bestilling se side 47
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bruk. Vi får se hvilken rolle stats- og myndighetsbygging har spilt, ikke minst i forbindelse med krig
og krigsmobilisering.
Til slutt kommer han til vår egen tid, hvor vaksinasjon har vært en så enorm suksess at man har mistet
av syne hvilke lidelser vaksiner har reddet oss fra. Et
sterkt kollektivt solidaritetsfokus – som vaksiner er
avhengige av for å skape flokkbeskyttelse for de
svakeste – er avløst av et mer individuelt fokus på
egen risiko. Samtidig er vi blitt både risikoredde og
tvilende til at forskningsresultater er til å stole på.
Det har åpnet portene for de alternativmedisinske
teorier som er generelt avvisende til vaksinasjon, og for
vegring og kritikk basert på oppfatninger om at den
individuelle risikoen er større enn gevinsten. Siden
noen får bivirkninger – f.eks. i form av allergiske
reaksjoner – kan det være individuelle fordeler ved å
la være. Så lenge mange nok rundt den uvaksinerte er
vaksinert blir jo smittefaren minimal.
Det er først og fremst de velutdannede, velstående
og alternativtroende som utgjør vegrerne. Det er også
herfra konspirasjonsteoriene i hovedsak kommer. På
tross av et sterkt engasjement, unngår Allen å moralisere. Antivaksinasjonsaktivister og konspirasjonsteoretikere som i strid med vitenskapelige data insisterer
på å gjøre autisme til en vaksineskapt lidelse, blir
presentert på lik linje med andre. Uten at det går på
bekostning av forståelsen av hva som er forskningsfunn, hva som er omdiskutert og hvorfor, og hva som
nå er tilbakeviste teorier.
Det er imponerende gjort.
Asbjørn Dyrendal

Barna i Jesusland
Boka Jesusland er en hårreisende fortelling om
familieliv og sosialt liv for øvrig i Indiana i
USA, en del av det området som i den senere tid
er blitt kalt Jesusland på grunn av den sterke
posisjonen mer fundamentalistisk kristendom
innehar her. Langs landeveiene møter man skilt
om synd og fortapelse. Kreasjonisme og kampen
mot abort er de viktigste symbolsakene – og den
som elsker sitt barn sørger for å slå det helseløst så
snart det blir tatt på fersken med et pornoblad.
Det er viktig at disse forholdene blir avslørt
og gjort kjent, men jeg må likevel advare mot
fristelsen til en forenklet generalisering. Selv vi
som er oppvokst i lavkirkelige og kristen-fundamentalistiske miljøer vet at det ikke er slik
kristendommen er. Men vi vet at den kan være
slik, og at de varslere som står frem er all ære
verd. Det gjelder ikke minst journalisten Julia
Scheeres, som forteller sin egen selvopplevde og
usminkede historie om et menighetsliv og en
barneoppdragelse som kan få tårene til å trille
på en ømhjertet leser. Forfatteren er imidlertid
lite opptatt av teologiske spørsmål og først i et
av de siste kapitlene får vi være med på et vekkelsesmøte om Jesu snarlige gjenkomst. Julia
ble selv aldri frelst, ligger med gutter og drikker
Southern Comfort.
Boka er likevel mer og noe annet enn en tragisk oppvekstskildring. Den er først og fremst
et rasende angrep på en kristen kjede av amerikanske oppdragelsesanstalter kalt The New Horizons
Youth Ministries, hvor Julia Scheeres havnet som
tenåring sammen med sin adoptivbror.
Regimet ved disse institusjonene var/er
gjennomført sadistisk, ledet av psykopatiske
evangelister. Bokas beskrivelser ville neppe
blitt ansett som troverdige, hvis ikke New York
Times-journalisten Julia Scheeres hadde stått
for avsløringene og sammen med andre tidligere
«elever» ved disse anstaltene også driver en
internett-kampanje mot virksomheten.
Selv om det ikke er riktig å legge kirke og
kristendom til last at slike forhold finner sted,
må en generell refleksjon likevel være tillatt: Det
er ingen ting som tyder på at økte mengder av
religiøs aktivitet og inderlighet i seg selv gir noen
garanti for humanitet, toleranse og rettferdighet.
Levi Fragell
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Jo Herman
Hvis Gud er Svaret
– hvad er så
spørgsmålet?
Det andersenske
Forlag 2007

Boka KRL-faget mangler
Hvis Gud er svaret – hvad er så spørgsmålet? er en
dansk debattbok bestående av 24 essay, som kan
leses enkeltstående eller i sammenheng. Lest i
sammenheng gir de en introduksjon til kristendommen som er nøktern og saklig, ja, rent ut
ateistisk. Det går an å si at boka gir en fin introduksjon til kristendommens betydning og problemer
for de som ikke er så bevandret i den, men samtidig
er vokst opp i kulturen preget av den. Det er altså
en ikke-forkynnende og kritisk, men ikke devaluerende, introduksjon til kristendommen. Det
ateistiske perspektivet ligger implisitt i teksten og
kommer bare svært sjelden eksplisitt til uttrykk.
Forfatteren starter ved nullpunktet: religionene eksisterer, men finnes Gud? Hun viser
hvordan menneskene til de forskjellige tider har
tenkt om gud(er) og guds eksistens. Hun tar
raske sveip over sammenhengen og forholdet
mellom Det gamle og det nye testamentet; kraften i gudebildet Jesus Kristus; utviklingen av
kristendommen fra underdog til maktbesitter;
syndsbegrepene; det ondes problem; kirken,
kroppen og kvinnene; kreasjonisme og evolusjon;
ritualer; og ikke minst, spørsmålet som særlig
interesserer henne, nemlig forholdet mellom
religion og politikk, og religionens – også kristendommens – tilbakekomst i politikken.
Selvsagt kan ikke denne boka gå inn som
fagbok i KRL-faget, heller ikke på ungdomsskoletrinnet. Men boka er på lettlest dansk og
vil trolig kunne leses med utbytte av mange elever på videregående skole.
Etter hvert kapittel er det en referanseliste,
med noter og litteraturhenvisninger, som synliggjør hvor kunnskapen er hentet fra. Det er lurt,
siden forfatteren ikke selv er religionshistoriker.
Og noen religionsblødmer går også hun i, men det
gjør ikke så mye for det store bildet: en interessant
refleksjon over og introduksjon til den religionen
som har preget og fortsatt preger samfunnet vårt.
Boka har også egen nettside www.hvisgudersvaret.dk, blant annet med lenke til en blogg
hvor forfatteren Jo Herman skriver at hun vil
blogge på temaer i forlengelsen av boka. Første
blogg omhandler – ikke overraskende for den som
har lest boka – hvordan også kristendommen
må holdes øye med når den nå prøver å skaffe
seg mer politisk innflytelse.
Kirsti Bergh

B

Per E. Fosser
Kongo - landet verden
helst vil glemme
Humanist forlag 2007

Fortellinger fra misjonsmarkene
Da jeg vokste opp på 1970-tallet skjedde det noen
ganger at klassen ble tatt med til Misjonssambandets
Hus i Askim. Her fikk vi møte misjonær som hadde
kommet hjem fra misjonsmarken med fortellinger
om alt det rare «negrene» hadde for seg. Vi fikk vite
at de var late, glade i å danse, slå på tromme og å spise.
Etter å ha lest Per E. Fossers bok Kongo - landet
verden helst vil glemme sitter jeg igjen med den samme
følelsen. For Fosser har også vært i Afrika for å frelse
afrikanerne. Ikke med kristendom, men med dramapedagogikk. For et par år siden tilbragte Fosser nemlig
omkring et år i Kongo hvor han blant annet var involvert i et teaterprosjekt med tidligere barnesoldater.
Dette burde ha vært et godt utgangspunkt for en
interessant bok om konflikten i Kongo, men det er det
ikke blitt. I stedet finner jeg den samme nedlatende
holdningen i Fossers skildringer av afrikanerne som
hos min barndoms misjonærer. Kongoleserne som
skildres i boken fremstilles nærmest som hjelpeløse
barn som trenger hjelp med alt fra arbeid på åkrene
til matlaging. Det er mulig Fossers hensikter har vært
gode, men deler av boken er nærmest pinlig å lese, og
jeg er ikke blant de mest nærtagende eller hårsåre. Et
eksempel på holdningen som kommer til uttrykk er
denne beskrivelsen av en av Fossers afrikanske ansatte:
Foreman [...] er én kongoleser jeg har forsøkt å bidra
litt til å utvikle; å gjøre litt mer åpen og likefram, litt
mindre utenpåydmyk og snikende. Det var ikke lett,
men jeg er ganske sta av meg [...], og dessuten liker jeg
ham, selv om han kan være litt tung å fordøye når han
ser på deg med forelskede hundeøyne og følger i hælene
på deg overalt.
Andre afrikanere forfatteren har møtt beskrives som
late og uærlige, men veldig glade i mat og farverike
klær. Kongolesere er også, uten unntak, tyvaktige
ifølge Fosser. Det er en del av deres natur. Og de er
også blottet for evnen til empati og medfølelse. Men
Fosser vet hvordan man skal sette seg i respekt hos
afrikanerne: «Takk», sa han, for det gjør kongolesere hvis
man snakker strengt til dem.
Et annet problem med boken er forfatterens mildt
sagt subjektive og tendensiøse skildringer av den
politiske virkeligheten i Kongo. For eksempel omtales
militsbevegelsen mai-mai som den mest anstendige
geriljagruppen i Kongo. Denne gruppen har stått bak
nærmest ubeskrivelige overgrep med religiøse overtoner,
slik som heksebrenning, menneskeofring og rituell
kannibalisme. Hvor anstendigheten i dette ligger er
hinsides meg å forstå.

Fossers skildringer later til å være mer preget av
forfatterens personlige sympatier og antipatier enn noen
forståelse av den politiske situasjonen i Kongo. Det må
være forklaringen på at han har lagt landet Rwanda
for et irrasjonelt hat. I 1994 ble 800 000 tutsier og
moderate hutuer massakrert av hutu-ekstremister fra
bevegelsen Interhamwe. Mange av de skyldige flyktet
over grensen til Kongo (den gang Zaire) hvor de fortsatte sine militære operasjoner. Det var grunnen til at
Rwanda i 1996 invaderte det østlige Kongo. Men i
Fossers verden er Rwanda et aggressivt land som kun
var ute etter å tilrane seg Kongos naturrikdommer.
Fosser kommer med svært grove og ondsinnede
beskyldninger mot Rwanda. Han skriver at «Onde
tunger hevder at tutsiene har vært så dyktige til å
gjøre verdenssamfunnet oppmerksom på tragedien at
de har prestert å vende den til egen fordel». Dette
minner mest av alt om den type retorikk som brukes
av holocaust-fornektere som hevder at holocaust var
et jødisk komplott.
Kongos president Joseph Kabila blir også offer for
Fossers angrep. Han fremstilles konsekvent som en
korrupt og grådig politiker som kun er ute etter å
berike seg. Det er interessant å sammenligne dette
med FNs uttalelse om at valget av Kabila i 2006 var
Afrikas viktigste valg siden Nelson Mandela ble SørAfrikas president i 1994. Også seriøse og pålitelige
nyhetsformidlere som The Guardian og BBC har gitt
Kabila gode skussmål.
Men en av forfatter Per E. Fossers påstander er jeg
enig i: konflikten i Kongo har altfor lenge fått for lite
oppmerksomhet i Norge. Det har Fosser hatt en gylden
mulighet til rette på ved å bruke sin erfaring fra Kongo
til å skrive en innsiktsfull bok om landet. Men det
har han ikke gjort. Fossers bok er beste fall velment,
men mislykket. I verste fall en samling fordomsfulle
og nedlatende stereotypier fra en hvit mann i Afrika.
Jan Ingar Thon
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Einar Gelius
Til trøst. En bok om å
miste noen du er glad i
J.M. Stenersens forlag 2007

Birte Løvåsen og
Paul Leer-Salvesen
Mine dager er som gresset.
Om død, begravelse og sorg,
men mest av alt om livet
Portal forlag 2007
Døden innebærer mange utfordringer, og vi trenger litteratur som omhandler denne delen av virkeligheten. Men trenger vi disse
bøkene? Foto: Istockphoto

Ikke så livssynsnøytral
Hittil i år er det kommet to norske faktabøker om død, begravelse og sorg. Begge er forfattet med teologisk bakgrunn, samtidig som de understreker at de retter seg mot
lesere med ulike livssyn.
Er livets slutt et av tidens store tabuer, den ubehagelige kjensgjerningen vi skyver til side og ikke vil
beskjeftige oss med før vi må? Jeg er ikke så sikker på
det. Som gravferdstaler i Human-Etisk Forbund møter
jeg stadig familier som på forhånd har snakket mye
om det som var i ferd med å skje, og det er slett ikke
uvanlig at avdøde har lagt mer eller mindre detaljerte
planer for sin egen gravferd.
Interessen for et dokument som «Min siste vilje»
og det økende engasjementet knyttet til eutanasispørsmålet tyder heller ikke på at døden er et ikke-tema i
dagens samfunn, slik begge disse bøkene hevder. Likevel er det opplagt behov for litteratur som omhandler
denne siden av virkeligheten. Selv om den døden som
rammer oss personlig neppe er så tabubelagt som forfatterne gir uttrykk for, er den fortsatt ikke et naturlig
samtaleemne i de tusen hjem. Pårørende kjenner seg
ofte usikre i forhold til de mange avgjørelser som må
tas etter et dødsfall og savner kanskje særlig kunnskap
om stort og smått som det er nødvendig å ta stilling
til i den slitsomme uken før gravferden kan finne sted.
Derfor er det i utgangspunktet kjærkomment at
allestedsnærværende vålerengaprest Einar Gelius har
skrevet Til trøst – en bok om å miste noen du er glad i,
mens menighetsprest Birte Løvåsen og etikk-professor
Paul Leer-Salvesen i fellesskap har gitt ut Mine dager
er som gresset. Intensjonen bak begge utgivelser er å
diskutere døden som noe som angår oss alle, samtidig
som de tar for seg praktiske og følelsesmessige forhold
som de nærmeste kommer i befatning med. For å belyse
de forskjellige områdene er bøkene også krydret med
konkrete eksempler, sammen med forslag om hvordan
aktuelle dilemmaer kan eller bør løses.
For humanetikere og andre som måtte være skeptiske til forfatternes religiøse bakgrunn, er det ved
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første øyekast grunn til å glede seg over at både Gelius
og Løvåsen/Leer-Salvesen betoner at de retter seg mot
lesere med ulike livssyn. Når teologer ytrer seg vil jo
de fleste anta at de er ute etter å trekke leserne med i
sin egen forestillingsverden, men her er tonen raus og
inkluderende. Innledningsvis oppfordres annerledestenkende sågar til å kontakte sine egne organisasjoner
for nærmere råd og bistand.
Men dessverre viser det seg snart at den erklærte
åpenheten ikke er mer enn tomme ord. Fra kapittel
til kapittel går gudstroen igjen som en rød tråd, og da
hjelper det ikke stort at det også er mye allmennmenneskelig tankegods å finne. Formuleringer som at
«døden er en naturlig del av livet» og «livet er her og
nå» som ofte blir brukt i humanistiske gravferder, kan
for eksempel ikke veie opp for stadige referanser til
bibelord og skriftsteder. Tilsvarende fremstår presten
hele veien som den naturlige samtalepartneren utenfor familie- og vennekretsen, uansett om det dreier
seg om eksistensielle eller praktiske spørsmål som
melder seg for de etterlatte.
Den vedvarende trangen til å påvirke er mest
uttalt i Mine dager …, som dermed har minst å by på
for enhver som kan tenke seg å følge andre ritualer og
skikker enn forfatterne selv sogner til. Ikke engang
når en tenkt begravelse blir gjennomgått i detalj, blir
det gjort noe forsøk på å utvide perspektivet. Isteden
er seremonien utelukkende basert på bønn og salmesang, selv om det er tatt med et par setninger som slår
fast at gravferdsloven verken er knyttet til religiøse
forestillinger eller en bestemt tro.
Gelius favner på sin side bredere og har ingenting
imot å prøve ut nye former for å imøtekomme mennesker som gjerne vil ha en annen type seremoni enn
prestens vanlige ritualer. Fremfor å tviholde på kirkelig

sedvane er han spesielt positiv til de mange som ønsker
en mer personlig minnestund. At nettopp dette er et
av kjennemerkene på humanistiske gravferder, blir
derimot ikke nevnt, til tross for at det ville vært nærliggende å fortelle at den døde alltid står i sentrum i
slike seremonier.
Å underkommunisere Human-Etisk Forbunds rolle
i forbindelse med et etterspurt tilbud ser dermed ut
til å være viktigere for Gelius enn å innfri løftet om å
henvende seg til alle typer lesere. I likhet med i Mine
dager ... er det liten tvil om at også Til trøst anser gravferden som en gudstjenestelig handling, uansett om
begge bøkene er skrevet for å avmystifisere døden og
gjøre det lettere for folk flest å takle sorg og savn.
Den automatiske koplingen til forfatternes egen tro
gir samtidig grunn til å spørre om Gelius tviler på sin
egen påstand om at «begravelser er den kirkelige handlingen som holder seg sterkest over hele landet». Det
er i så fall ikke uten grunn, ettersom en undersøkelse
utført av Norsk Statistikk i 2004 viste at 37 % av
befolkningen kunne tenke seg å benytte borgerlig
gravferd. Den høye andelen kan i seg selv forklare hvorfor behovet for tilpasning og fornying presser seg på.
Så hvorfor ikke si det som det er? Iveren etter å endre
den kristne seremoniens innhold fremstår som mer
enn en vennligsinnet gest overfor dagens pårørende.
I lys av den utviklingen som er på gang, fortoner den
seg like mye som en planmessig strategi for å hindre
at kirken taper terreng til fordel for andre aktører på
samme marked.
Ragnhild Bugge
gravferdstaler

AKTUELLE BØKER

Et utdrag av
bidragsytere
og intervjuobjekt i
Verdier og
verdighet.

Michel Onfray
Vi trenger ikke Gud.
En håndbok i ateologi
Kagge Forlag 2007

Hakkespettbok
om humanisme

Provoserende, underholdende
og viktig om ateisme

At det er mange måter å være humanist på er
noe av utgangspunktet for antologien Verdier og
verdighet – tanker om et humanistisk livssyn, som nylig
kom ut på Humanist forlag. Boka er ment å speile
mangfoldet blant norske humanister og inneholder bidrag fra blant annet filosofen Lars Fr
Svendsen, Humanistprisvinner Bernt Hagtvet, fagfolk og skribenter tilknyttet Human-Etisk Forbund,
samt intervju med politikere fra både venstresiden
og høyresiden. Boka er redigert av mangeårig skribent for Fri tanke og tidsskriftet Humanist, Didrik
Søderlind, som for tiden i permisjon fra journalistjobben i Forskning.no mens han vikarierer som
livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund.
I sitt forord understreker Søderlind at boka
ikke kan brukes som noen bibelerstatning, men
at den forhåpentligvis kan fungere som reiseguide eller hakkespettbok: leseren kan finne sin
egen måte å være humanist på gjennom inspirasjon fra – eller motstand mot – bidragsyternes
tanker, meninger og stil.
Og Søderlind skriver videre i forordet:
Humanismen er et livssyn som passer like godt for
grublehoder som for praktikere. Den kan springe ut av
undringen over menneskets plass i universet, eller være
tuftet på sunt bondevett (eventuelt med litt evolusjonsbiologi i baklomma). Den kan være et opprør mot
undertrykkende religion, eller en søken etter en jordisk
forankret moral og etikk. (…)
Når vi ikke kan forankre vårt livssyn i guddommelige åpenbaringer eller religiøse tradisjoner, må vi i
stedet sette vår lit til mennesket og de svar vi selv kan
finne. Det er ikke nødvendigvis noen tiltalende tanke.
Alle som har vært utsatt for nyhetssendinger eller historiebøker er klar over hvor sjofle, korttenkte og grusomme
mennesker kan være. Men tross våre svakheter er mennesket
det eneste vi har. Og de samme historiebøkene og nyhetssendingene som bringer oss verdens elendighet, bringer
oss også med ujevne mellomrom kimer til håp. Humanismen er et uttrykk for dette håpet, samtidig som den
ved sin vekt på etikk og moral forhåpentligvis kan
demme opp for menneskets dårlige sider.

Allerede et par sider ut i filosofen Michel Onfrays «Vi
trenger ikke Gud» støter vi på bokens viktigste formulering: Monoteismen kommer fra sanden. Både
jødedom, kristendom og islam oppstod i Midtøstens
karrige ørkenområder og derfor drømte man frem et
paradisisk liv etter døden med overflod, skyggefulle
lunder og kjølende vann. De monoteistiske religionene er
alle, hevder Onfray, resultatet av en virkelighetsflukt. Stilt
ansikt til ansikt med en hard og tragisk virkelighet
har mennesket oppkonstruert monoteistiske religioner.
Men i bytte for religionenes falske trygghet ga mennesket også avkall på frihet, selvstendighet og intelligens.
Det kan virke underlig at en så kompromissløs
forfatter som Michel Onfray er blitt en bestselger,
blant annet i sitt katolske hjemland Frankrike. Men
ingen som leser boken kan la være å bli revet med av
forfatterens engasjement, innlevelse og ikke minst
fantastisk velformulerte språk. Bokens er så stappfull
av gode enlinjere og spissformuleringer at det nesten
blir litt overveldende. Man får hele tiden lyst til å
stoppe opp for å nyte formuleringene og la innholdet
i dem synke inn. Som i Nietzsche Zarathustra.
Onfray er så langt fra den stereotype sure, snusfornuftige og grå ateisten det er mulig å komme. Han er
riskt gudsfornektende hedonistisk. Han raser og tordner
mot religionen og Gud på en voldsom, svulstig og melodramatisk måte. Det er, forunderlige nok, noe bibelsk,
gammeltestamentlig og profetaktig over Michel Onfray.
Forfatteren får ha meg tilgitt. En bedre sammenligning
er kanskje en radikal, rabiat og karismatisk folketaler
fra den franske revolusjonens tid. I en slik opphetet,
lidenskapelig atmosfære kan det fort gå litt galt ...
Og det gjør det ofte hos Onfray.
De virkelig store problemene oppstår når Onfray
forsøker seg som religionshistoriker. Noe han helt klart
ikke er. Den delen av boken som gjennomgår monoteismens, og særlig kristendommens, historie og utvikling er følgelig full av feil, banaliteter og overflatisk
legmanns-historieskriving.
Onfray benytter seg av tidligere etablerte sannheter
som i dag står for fall. Han trekker blant annet frem
de vanlige gamle historiene om Bruno og Gallilei for
å illustrere religionens påståtte hat mot vitenskapen.
Riktignok benekter ikke Onfray at viktige vitenskapelige fremskritt er blitt gjort innenfor den religi-

Fri tanke bringer en anmeldelse av boka i neste nummer.
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øse sfære. Han nevner blant annet at både innenfor
matematikken, astronomien og geografien har islam
hatt avgjørende betydning. Men i og med at motivene
for denne vitenskapen og forskningen ifølge Onfray
var religiøse, avfeier han dem. Det er kun «ren» vitenskap utenfor den religiøse sfære som er av verdi. Han
anerkjenner kun forskning som er utført av rettroende.
Eller rettere sagt rett-ikketroende.
Og når det finnes kilder som strider mot Onfrays
forutinntatte meninger avfeier han dem som historieforfalskning. Blant annet hevder han at alle antikke kilder
som omtaler Jesus som en historisk person, nødvendigvis må være senere forfalskninger og tilføyelser som
er gjort av kristne oversettere. Han fører få eller ingen
argumenter for disse påstandene og vi nærmer oss
derfor faretruende konspirasjonsteoriene.
Onfrays bok er også full av selvmotsigelser og
logiske brister. Det ene øyeblikket hevder han at den
historiske Jesus aldri har eksistert. Det neste kritiserer
han Paulus for å ha fjernet seg fra den opprinnelig Jesus.
Altså en person som ifølge Onfray aldri har eksistert ...
Til tross for disse svakhetene bør man absolutt
ikke avfeie Onfrays bok. Den er provoserende og irriterende, men voldsomt leseverdig, underholdende og
viktig. Hvis denne anmeldelsen har dvelt mye ved
svakhetene, er det dels fordi de i rettferdighetens navn
bør påpekes. Men først og fremst fordi det hverken er
tid eller plass til å ta for seg alle bokens styrker. De
vil jeg anbefale leserne selv å oppleve. Onfray har
klart å gjøre ikke bare filosofi, men ateisme underholdene. Det er en såpass stor bedrift at vi får tilgi at det
glipper litt med historiekunnskapene her og der. Og
selv om Onfrays angrep på religionene kan virke både
urimelig og unyansert, er bokens hovedbudskap likevel positivt og livsbejaende:
«Hvis man avviser de illusjonene troen forfekter,
Guds trøstende ord og religionens fabler, og hvis vi foretrekker å ville vite og velger kunnskap og intelligens,
så vil virkeligheten fremstå slik den er: tragisk. Men
det er bedre med sannheter som først gjør at man fortviler [...] enn en historie som visst nok trøster øyeblikkelig, men som setter til side det som er vårt
eneste virkelige gode: vårt liv her og nå.»
Jan Ingar Thon

FRI TANKE 04 - 2007

39

K

KRONIKK

Frihetens ansvar på en varmere klode
Etter alt å dømme står menneskeheten nå overfor sin største kollektive utfordring i vår moderne
historie. Vi trenger både teknologiske løsninger og politisk handlekraft, men vi trenger også en
moralsk bevisstgjøring av individets ansvar, skriver Dag O. Hessen.

Dag O. Hessen er professor i biolog ved
Universitet i Oslo, Centre for Ecological
and Evolutionary Synthesis

Frihet forutsetter

rasjonalitet. Det betyr
ikke at rasjonalitet er noen garanti for verken intellektuell eller fysisk frihet, men i alle fall tankens frihet
forutsetter frihet fra dogmatiske fotlenker – og frihet
til handling bygger på frihet i tanke. Under den
naturvitenskapelige søken etter rasjonelle forklaringer
har det også ligget et ønske om å befri mennesket fra
undertrykkende og dogmatisk tankegods, og det skal
sies at vitenskapen har lykkes godt i dette. På den
annen side hender det at også naturvitenskapen, eller
rettere sagt dens utøver, henfaller til dogmatikk, men
det er allikevel et fundamentalt skille mellom vitenskapelige teorier (eller «sannheter»), som kan testes og
etterprøves, og en ikke-testbar metafysisk dogmatikk.
Frihet er et grunnleggende gode, og våre forfedres
slit var ikke bare motivert av den daglige kampen for
å skaffe levebrød til seg og sine. Den var også motivert
av håpet om at det skulle gi økt frihet for de som kom
etter. Det ga både slitet og tilværelsen forøvrig et mål
og en mening. Kampen for frihet har, i alle fall i vår
privilegerte del av verden, båret frukter. Valgmulighetene i enhver sammenheng er nær ubegrensede, det
fysiske slitet er historie og den individuelle frihet er
formidabel. Samtidig erkjenner vi i økende grad den
gamle sannhet om at forbannelsen ligger i ønskets
oppfyllelse. En hedonistisk dyrkelse av individuell
frihet kan fort bli en nihilistisk øvelse. Kanskje er det
også slik at maksimal valgfrihet ikke nødvendigvis
gir den friheten vi egentlig etterspør? Kanskje er det
også slik at friheten har en skyggeside?
FRIHET I EN KOLLEKTIV SAMMENHENG
Frihet som sådan kan vanskelig være negativt, men det
er utøvelsen av frihet som kan skape problemer. Selv om
det kan virke selvmotsigende så må også friheten må
ha visse føringer. Det liberalistiske ideal om ubegrenset
rett til uhemmet og uregulert utfoldelse for individet
har kostnader som kan vise seg å bli frihetens verste
fiende. Frihetsutøvelse som går på bekostning av andre
kan ikke være bra; frihet som setter i fare ikke bare
kommende generasjoners muligheter for valgfrihet,
men også hele deres eksistensbetingelse, er definitivt
ikke et gode. Friheten er altså individuell, men må ses
i en kollektiv sammenheng. Man kan godt forfekte en
slags frihetsutilitarisme; mest mulig frihet for flest
mulige. Da må friheten, eller frihetsutøvelsen, være
bærekraftig.
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Det er altså ikke i den åndelige eller intellektuelle
frihet vi bør kreve måtehold, men i den materielle
utøvelsen av individuell frihet som utarter til ren og
skjær egoisme, hvor individets rettigheter totalt overskygger individets plikter. Individuelt konsum er en
sentral årsak til miljøproblemer, både når det gjelder
arealforbruk og dermed artsutryddelse, og i stor grad
også når det gjelder utslipp av miljøskadelige stoffer
– ikke minst når det gjelder klimaproblemene. En
liberalistisk frihetsideologi som fremhever individers
suverene rett til livsstil og konsum i hedonistisk ånd,
eller en frihandelsideologi hvor miljøkostnader effektivt
holdes utenfor regnestykket, det er dårlig frihet. Det
betyr ikke nødvendigvis at frihet skal reguleres gjennom påbud og forbud, i alle fall ikke den individuelle,
men det er viktig å få fram at ikke alle typer frihetsutøvelse er moralsk eller miljømessig bærekraftige.

– Vi trenger
både teknologiske
løsninger og
politisk handlekraft,
men vi trenger
også en moralsk
bevisstgjøring av
individets ansvar.
ALLMENNINGENS TRAGEDIE
Noe av det sentrale i nesten alle typer miljøproblemer
er fenomenet kjent som allmenningens tragedie. Kort
fortalt dreier dette seg om enkeltaktørenes ulyst til å
bære personlige kostnader til et kollektivt beste. Det
best kjente eksempelet er hvordan kvegeiere alle ønsker
å øke sin buskap på fellesbeiter. Når alle følger denne
logikken fører det til overbeite som på sikt rammer
alle, men ingen ønsker å ta den personlige kostnaden
ved å redusere sin buskap uten at alle andre gjør det
– og helst først. En mer aktuell problemstilling kan
være bilbruk, flyreiser, energiforbruk og alt det som
summerer til personlige CO2-utslipp. Vi føler at de

personlige kostnadene ved å avstå fra friheten til å benytte oss av disse godene er store, og våre reduksjoner
er selvsagt ikke målbare i det globale karbonbudsjettet
allikevel. Det er også slik at vi evolusjonært er mer
giret mot å skaffe oss goder enn å avstå fra dem.
Dette er helt logisk og har vært en suksessoppskrift
– fram til nå. Problemet her er altså noe av frihetsproblemets essens; det er ikke alltid individets ogfellesskapets interesser kommer overens.
En klassisk kritikk mot et rasjonelt og materielt
verdensbilde er at denne typen materialisme er årsaken
til materialisme i betydningen konsumentkultur. Det
blir å rette baker for smed, konsumentsamfunnets
materialisme har andre og dypere røtter, den drives
fram av en næringslivs-darwinisme. Materialistiske
holdninger har like stort fotfeste hos troende som hos
ikke-troende, men man kan naturligvis søke en alternativ frihet fra en materielt orientert kultur i det spirituelle uten å henfalle til dogmatikk. Konsumentkulturen er tett koblet til idealet om individet som
selvdefinerende og fritt velgende aktør – altså det
totalt frie individ.
FRIHET FRA DET MATERIELLE
Det er ikke gitt at den totale valgfrihet av varer så vel
som identitet er et gode, slik barn sjelden blir lykkelige
av en grenseløs oppvekst med barnerommet overfylt
av leker (en norsk femåring har i dag i gjennomsnitt
617 leker). Mens menneskeheten fram til nå, for så
vidt med god grunn, søkte frihet og lykke gjennom
tilgang til materielle goder (og en majoritet av verdens
befolkning fortsatt gjør dette), søker en overmett,
vestlig befolkning i økende grad frihet fra det materielle. Kurvene for livslykke og kurvene for BNP og
konsum skilte lag på slutten av 70-tallet, og lite
tyder på at redusert kjøpekraft verken vil gi redusert
frihet eller redusert lykke. «Det rike liv med enkle
midler», som Arne Næss formulerte det, kan være en
vinn-vinn-situasjon, og dette innebærer ikke at vi
skal sitte ved grua og spikke fliser i lyset fra tranlampa.
Tvert i mot er det menneskehetens mandat å bruke
våre evner til nye innsikter og videre utvikling. Dette
forutsetter imidlertid på ingen måte en forbruksfrihet
av den typen vi ser i dag.
Etter alt å dømme står menneskeheten nå overfor
sin største kollektive utfordring i vår moderne historie.
Den store usikkerheten knyttet til global oppvarming
skyldes de ulike former for selvforsterkende tilbakekoblinger. Et karakteristisk trekk ved økende stress
på økosystemer er at det finnes terskler – som er vanskelig å forutse – hvor systemet plutselig «flipper over».
Noen frykter at dette også kan gjelde det globale
klimaet. Det vi nå ser begynnelsen av, er en rekke
selvforsterkende effekter i form av redusert algeopptak av CO2 i hav på grunn av forsuring (som igjen er
forårsaket av CO2), økt utslipp av CO2 og metan ved
opptining av permafrost (som nå skjer i betydelig om-

Hvorvidt vi kan sikre framtidens generasjoner
en levelig planet, avhenger av hvilket veivalg
vi gjør i dag. Illustrasjon: Istockphoto

fang i Alaska) og økt frigivelse av klimagasser fra jord.
Økt avsmelting av is vil endre ferskvannstilførselen
til hav og endre sirkulasjonsmønstre som er avgjørende
for havets rolle som CO2-sluk, og redusert snø og isdekke globalt vil gi redusert varmerefleksjon og bidra
til økt temperatur. Ingen kan her gi sikre spådommer,
men risikoen er betydelig.
MORALSK BEVISSTGJØRING AV ANSVAR
Det har vært betydelig fokus på kvotekjøp, teknologiske
løsninger og politikeres handlekraft (eller mangel på
sådan) i klimadebatten. Lavutslippsutvalget presiserte
omhyggelig at de ikke ønsket å gå inn på enkeltindividets forbruk i sine vurderinger. Vi trenger både teknologiske løsninger og politisk handlekraft, men vi
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trenger også en moralsk bevisstgjøring av individets
ansvar. Både i forhold til det enkle faktum at kloden
ikke kan makte å bære 6 milliarder mennesker (om
noen år kanskje 10) med vårt konsum og våre utslipp,
og i forhold til det at tankegangen «etter oss kommer
syndfloden» er en dårlig moralsk rettesnor. Altså: friheten er et gode, men utøvelse av frihet kan ikke foregå i et individuelt vakuum.
Hvem skal så redde verden? Det haster, men det
finnes ingen enkle svar på disse utfordringene. Det er
dessverre grunn til å tro at tiltak og adferdsendring
som virkelig monner først kommer når faresignalene
blir enda tydeligere, så får man håpe at det fortsatt
ikke er for sent. Enhver handling er uansett bedre enn
ingen handling, og det er ingen løsning å synke ned i
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avmakt. Stat og politikere må gjøre sitt, industrien
må gjøre sitt – frivillig eller under tvang – og vi må
gjøre vårt. Vi kan i denne sammenheng også være vi
humanetikere. Mange må tenke nytt og vise mot.
Kirken, som en gang legitimerte forbruk av natur
basert på forestillingen om at mennesket hadde uinnskrenkede rettigheter fordi det hele var skapt for oss,
viser nå en ny ansvarlighet. Flere biskoper har vist et
forbilledlig ansvar og mot i så måte. Dette må også
være et sentralt ansvar for humanister – om enn med
en noe annen begrunnelse. Mulighetene til et fritt og
verdig liv for kommende generasjoner avhenger av
dagens veivalg – og dagens frihetsutøvelse. Bevisstgjøring omkring det etiske ansvar for framtiden synes
i dag å være det viktigste en humanist kan kjempe for.
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Debatt
Tvangsinnmelding
av barn i kirkesamfunn

I løpet av de siste tiårene har vi fått en ny livssynsminoritet i Norge. Egentlig er det flere, men den absolutt viktigste av dem kalles kristne. I meningsmålinger svarer ikke lenger flertallet at de er kristne.
Vanligvis bare rundt 20 %, avhengig av hvordan man
spør. Allikevel er det fortsatt 80 % som er medlemmer
av statskirken.
Hovedårsaken til dette misforholdet ligger i hvordan Kirken rekrutterer sine medlemmer. Nesten alle
er blitt medlem ved at de er blitt meldt inn av andre,
lenge før de kunne si et eneste ord. Dette kommer til å
fortsette, så lenge dåpen innebærer at man blir medlem
av Kirken.
Men hvor mange er det som døper barna for å
melde dem inn i et luthersk trossamfunn? Eller sagt på
en annen måte: Det vil ikke bli færre som lar barna døpe
dersom det ble slutt på denne formen for medlemsverving. Det er helt andre grunner til at barn blir
døpt. Fortsatt er dåpen kanskje først og fremst en
navnedag, selv om det er lenge siden presten sluttet å
spørre «Hva skal barnet hete?» Det fikk jo navn da
myndighetene fikk beskjed om hva barnet skal hete,
i god tid før dåpen.
For mange betyr dåpen allikevel noe mer. Den er
en religiøs velsignelses- og forbønnshandling, slik
den kirkelige konfirmasjonen er blitt, og foreldrene
gir løfte om å oppdra barnet «i den kristne tro og forsakelse». Men neppe mange av dem vil protestere hvis
Kirken lar det bli med det, og slutter å verve medlemmer som ikke har gitt samtykke. Kirkens bekjennelse sier ikke noe sted at man skal registreres som
medlem ved dåpen, bare at man gjennom den får
syndsforlatelse og tilgang til Guds nåde (Augustana
IX, Luthers lille katekisme IV). Og det presiseres stadig
fra kirkelig hold at dåpen står ved lag også for utmeldte, og at alle som er døpt regnes som kristne (!).
Hva mer er: Å melde et barn inn i et trossamfunn,
er en krenkelse av barnets integritet. Og det er faktisk
i strid med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter! Artikkel 20 sier at «Ingen må tvinges til å
tilhøre en organisasjon». Kan det kalles annet enn tvang
når man lar et spedbarn tilhøre en religiøs organisasjon?
Hovedansvaret ligger hos Kirken, som tvinger foreldre
til å melde inn barnet som motytelse for å stenke vann
på det.
Det er blitt hevdet at artikkel 20 ikke gjelder
barn, fordi foreldre har rett til å oppdra barna i sitt
eget livssyn. Men dette er dekket av artikkel 26, som
sier at «Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva
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slags undervisning deres barn skal få». Menneskerettighetene gjelder selvsagt også for barn, slik det understrekes i artikkel 2: «Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten
forskjell av noen art ...» Det gjøres intet unntak for
umyndige (bortsett fra i artikkel 16: «Voksne menn
og kvinner har rett til å gifte seg ...»)
Vi bør normalt ikke blande oss for mye inn i
Kirkens indre forhold. Men når den bryter menneskerettighetene, har vi rett til å bry oss. Og myndighetene
har plikt til det. Når statskirkedebatten nå ser ut til
å ende med en ny særlov for Kirken, kan man la
denne omfatte en passus om at medlem blir man ved
kirkelig konfirmasjon. «Lov om trudomssamfunn og
ymist anna» bør få en ny paragraf som sier at det er
ikke tillatt for foresatte eller andre å melde barn inn
i et tros- eller livssynssamfunn. Underforstått at de
kan selv melde seg inn. Så blir det opp til den enkelte
organisasjon hvor unge medlemmer de vil ta inn.
(HEF har som kjent en grense på 15 år; denne bør
kanskje endres til 14.)
Barnedåpen er grunnen til at Kirken fortsatt har
rundt 80 % av folket som medlemmer. Denne oppslutningen bruker kristne politikere som om det store
flertall skulle ønske kristent formål i barnehager og
skoler, og til og med i kulturlivet. (Utrolig nok er det
flere norske fylker som har kristen formålsparagraf for
kulturlivet!)
Tvangsinnmelding av spedbarn er etter min
mening en krenkelse av menneskerettighetene som
har langt større konsekvenser enn KRL-faget. Hva
mener Human-Etisk Forbund?
Ronnie Johanson

Ekkelt innlegg om innvandrere
Michael Blümlein har et ekkelt innlegg i forrige Fri
tanke; «Innvandrernes samfunnsansvar». Jeg siterer:
«Det er den senere tid satt fokus på skattejuks i drosjenæringen og pakistanernes forhold til å betale skatt
og avgifter. Økonomisk kriminalitet i innvandrermiljøet er i høy grad dokumentert …» (mine uthevinger).
Det finnes ca 30 000 norskpakistanere og 415 000
såkalte innvandrere i Norge – 75 000 av dem er født
her. Likevel skjærer Blümlein enkelt og greit alle over en
kam. Riktignok finnes det en del flere «etnisk norske»
enn det, men jeg vil bare henvise til kronikken i samme blad; «Det egoistiske menneske som ideologi»,
om holdninger til økonomisk «snusk» hos økonomi-
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studenter. Her kommer det tydelig fram at det nok er
flere grupper i samfunnet som burde være i fokus for
humanetikere – om da vår oppgave er å oppdra folk
til god moral. Det er grundig og ofte dokumentert
økonomisk kriminalitet – også utenfor de økonomiutdannedes rekker; dette gjelder nordmenn. Også i
drosjenæringen. Skal det være vår oppgave eksplisitt
å gå inn i disse miljøene også?
Blümlein er dobbelt opp på ville veier.
Elisabeth Reehorst

Åpent brev til Fri tanke:

Fri tanke med dumme
løgner mot Cuba
I nummer nr. 2 Fri tanke er det en helsides artikkel
under navnet «Ateistisk stat, religiøst folk». Skribentens
navn er Norunn Kosberg.
Artikkelen er full av grove beskyldninger mot
Fidel Castro og den politikk som er ført i Cuba etter
at revolusjonen seiret 1. januar 1959.
En artikkel med så mye løgn og vrøvl skulle man
egentlig ikke bry seg om. Men Fri tanke (heretter FT)
er ikke et hvilket som helst tidsskrift, det er medlemsbladet for Human-Etisk Forbund, en organisasjon
jeg er medlem av. Av denne forventer jeg sannhet og
humanisme, men det er det svært lite av i den artikkelen.
La oss se på noe av det som fremføres om de
cubanske myndigheter når det gjelder katolikkene:
«Santeria-miljøet (afro-amerikansk religion; min anm.)
ble nok av myndighetene i mindre grad ansett som en
arena for oppvigleri mot staten enn den katolske kirken,
der det var større potensial for organisering av motstand.» Og videre: «Samtidig ønsket regimet å svekke
den katolske kirke som også var i framgang.» Dette
er en så stygg løgn at det er ufattelig at redaksjonen
ville trykke artikkelen.
Sannheten om Fidel Castros og cubanske myndigheters holdning til den katolske kirken er: Pave
Johannes Paul II sendte under sin reise fra Vatikanet
til Cuba ut en oppfordring om at «alle land må åpne
seg for Cuba». Under Pavens opphold i Cuba talte
han på fem stappfulle fotballbaner (enkelte mener at
minst halvparten av publikummet var medlemmer av
kommunistpartiet). Da Paven skulle reise fra Cuba
holdt han en tale på flyplassen i Havanna der han bl.a
sa: «Dette har vært min beste utenlandsreise.» Under
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et stort arrangement i 2003 der Fidel Castro, på vegne
av regjeringen, overrakte et flott gammelt herskapshus
til den katolske kirken i Havanna som skulle brukes til
kloster, ble Fidel Castro tildelt den største utmerkelse
en ikke-katolikk kan få. Fra Paven lød begrunnelsen
for dekoreringen: «Vi føler oss sikre på at det vil styrke
deg i ditt arbeid for rettferdighet og fred.»
En ting er at FTs artikkel består av grove løgner,
en annen ting er at den kommer i en tid når
Washington pøser ut millioner av dollar til skribenter
som vil fremme dens politikk mot Cuba, det vil si
skriver løgner om Cuba. Cuba opplever nå den farligste
situasjon siden revolusjonens seier i 1959. President
George W. Bush har til og med opprettet en stilling
som heter «Koordinator for å transformere Cuba», og
personen som har fått stillingen heter Caleb McCarry.
Han har fått millioner av dollar for å gjennomføre
jobben. Han ga beskjed til vårt utenriksdepartement
at han skulle komme til Norge 15. juni for å ha møte.
Vårt UD bestemte at statssekretær Raymond Johansen
skulle møte Caleb McCarry. Møtet ble imidlertid
avlyst eller utsatt. Rollen som Caleb McCarry skal
spille i Cuba er av samme type som den Rikskommisær Josef A. H. Terboven spilte i Norge fra
april 1940 til mai 1945.
Jeg har i mange år arbeidet med å hjelpe Cubas
myndigheter og det cubanske folk, og har informert
det norske folk om Cuba og det cubanske folk om
Norge etter beste evne. Jeg føler derfor artikkelen
som en fornærmelse mot meg og mitt arbeid.
Fordi jeg er svært glad i Human Etisk-Forbund er
det med tungt hjerte jeg krever at mitt åpne brev,
med all sin kritikk, blir tatt inn i førstkommende
nummer av Fri tanke.
Jeg sender kopi av min artikkel til Human-Etisk
Forbunds nye leder, Åse Kleveland, selv om hun ikke
har hatt noe med FTs begredelige artikkel å gjøre.
Karl O. Rikardsen

Svar til Terje Enger
Ved å sette på trykk en artikkel om mangelen på religionsfriheten på Cuba, ønsket vi å vise at det ikke bare
finnes religiøse diktaturer. Det finnes også sekulære.
Det innebærer ikke noen uforbeholden støtte til den
katolske kirken, som har mye å svare for på verdensbasis.
At Human-Etisk Forbund (HEF) i over femti år
har kjempet for en forfatning lik den Cuba har, er
ukjent for meg. Med utgangspunkt i menneskerettighetene har HEF arbeidet for en sekulær stat; for skille
mellom stat og kirke, mot religiøs oppdragelse i den
offentlige skolen, mot diskriminering på bakgrunn av
religiøs tilhørighet og mot religiøse privilegier for
kirka. Sekularisering ved tvang har aldri vært en
kampsak for HEF.
To av de mest religionskritiske generalsekretærene
HEF har hatt, Levi Fragell og Lars Gule, er begge klare
forsvarere av det pluralistiske samfunn; et samfunn
hvor religiøsiteten kan komme til uttrykk – uansett
hvor tøvete vi synes den er – med full religionsfrihet,
som innebærer friheten både til å velge religion og til
å velge vekk religion. Så må den sekulære bevegelsen
bidra med kunnskap, analyse og argumentasjon mot
religiøs overtro i håp om at det kan være med og gjøre
mennesker i stand til å foreta kritiske, velbegrunnede
og ikke minst frie valg vekk fra religion.
Reportasjen i Fri tanke var basert på frilanser
Norunn Kosbergs tremåneders opphold på Cuba. Her
traff hun mennesker som ga uttrykk for frustrasjon

over myndighetenes fortsatt strenge praksis i forhold
til religion. Det er usannsynlig at så mange av de
menneskene hun kom i kontakt med - og som turte
snakke med henne til tross for myndighetenes restriksjoner på kontakt med utlendinger - alle skulle være
agenter for USA, som med viten og vilje desinformerte om hvordan ting egentlig forholder seg i det
cubanske samfunnet.
Kirsti Bergh, redaktør Fri tanke

Foreldreretten og
religiøse skular
Nemnte tema er omtalt i leiaren i nr 3 av Fri tanke.
Eg meiner at menneskerettane til barn og foreldre
stend mot kvarandre når det gjeld kristne friskular.
Eg er ikkje kjend med pensum i desse skulane, men
eg vil tru at fortaping og evig pine er med i dette.
Sjølv har eg fått inn sånne skremsler i barndom og
ungdom i heim og bedehus. Dette har kome att seinare i livet i form av angst og psykose. På bakgrunn
av dette vil eg karakterisera det eg fekk inn tidleg i
livet som psykisk barnemishandling. Eg synes at
gode krefter må arbeida mot slikt. Psykiatrien har
sikkert nok å stri med om ikkje dei kristne friskulane
skal klekka ut potensielle pasientar.
Bent Eia

Ex-muslimer mangler
etisk substans
Chalak Kavehs reaksjon på min kommentar «Kampen
om Europas fremtid» er et velkomment bidrag i
debatten om islam. Den viser at jeg ikke uttrykte
mitt budskap tydelig nok. Kavehs kritiske innlegg
har derfor den positive effekten at uklarheten nå kan
viskes ut.
Min kritikk av Sentralrådet for ex-muslimer handlet
ikke om medlemmenes valg om å distansere seg fra en
påtvunget muslimsk identitet eller organisasjonens
sekulære profil.
Kaveh problematiserer den essensialistiske og
statiske forståelsen av identitet og avviser at en omvendelse skal føre til et kvalitetstap hvor ingen ny
identitet er tilgjengelig. Jeg deler hans syn og mener at
individet står helt fritt til å definere sin(e) identitet(er).
Det er ikke slik at man blir født med en religiøs identitet som en er nødt til å bære og vedlikeholde livet
ut. Vi lever i en globalisert verden hvor kontakt
mellom mennesker og kulturer stadig gjør at vår
selvdefinisjon blir mangefasettert og hvor vi kan
velge å kvitte oss med deler av vår identitet eller
forme en ny. Vi som kommer fra muslimske samfunn
kan naturligvis være alt fra ultraortodokse til hardnakkede ateister.
Når det gjelder det andre punktet så har jeg
konsekvent og ved forskjellige anledninger markert
et utpreget sekulært syn. Både i debatten om KRLfaget og religiøse friskoler, som jeg selv har utløst, og
i andre sammenhenger har jeg forsvart sekulære prinsipper og kritisert religionens økende innflytelse.
Derfor blir det urimelig å anklage meg for å støtte
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teokratienes undertrykking av egen befolkning eller
forsvare en sentral rolle for troende muslimer i samfunnsdebatten.
Min skepsis mot den nyetablerte organisasjonen
for ex-muslimer skal ikke tolkes som en avvisning av
rene sekulære stemmer med muslimsk bakgrunn. Det
er heller ikke slik at jeg er redd for klare fronter og
søker den trygge mellomposisjonen eller mener at
moderate religiøse muslimer sitter med nøkkelen til
en løsning. Tvert imot. Jeg står for en konfronterende
linje og et klart sekulært ateistisk ståsted. Men jeg
mener samtidig at det er viktig å ha et positivt humanistisk budskap, en solid analyse i bunn og en etiskfilosofisk dybde i den sekulære bevegelsen. Det er
nettopp det som mangler i Sentralrådet for ex-muslimer.
Islamske religiøse organisasjoner vokser i antall
og styrke. Det er nødvendig at vi som kjenner til
islamsk kultur og har et sekulært verdigrunnlag danner en front mot disse destruktive kreftene. Kaveh
påpeker med rette at kampen har globale dimensjoner,
men Europa er en viktig base for liberalere og sekularister med opprinnelse i muslimske land. Kampen som
nå foregår i Europa mellom liberale og reaksjonære
krefter er ikke kun en kamp om Europas fremtid, men
også om de muslimske lands fremtid og om global
fred og velferd.
Sara Azmeh Rasmussen

Er alle økonomer egoistiske?
Jeg reagerer på filosofens stereotypiske oppfatninger
om «det økonomiske mennesket» i en kronikk i Fri
tanke nummer 3-2007. Her får vi servert en rekke
påstander som forklarer årsaken til nylige skandaler i
næringslivet. Hovedpoenget synes å være at økonomer
er rendyrket egoistiske, noe de angivelig lærer på
økonomiskolene.
Det er åpenbart det såkalte «blårussyndromet» som
dukker opp igjen. Faktisk blir jeg både opprørt og
såret av slike nedlatende, ensporete angrep. Tydeligvis har ikke vedkommende filosof den fjerneste idé
om hva vi siviløkonomer har lært. Kanskje forbauser
det ham at det står andre fag enn bedriftsøkonomi på
fagplanen, og at disse utgjør en klart større del av studiet; slik som språk, rettslære, samfunnsøkonomi,
matematikk, statstikk, arbeidspsykologi, organisasjonslære og, ja, også etikk. Vi lærer å være rasjonelle og
effektive, men når du og dine likesinnede tror den
eneste målsetningen vi lærer å styre etter er profitt,
begår du en gedigen skivebom.
Samfunnsinteressene og til og med miljøaspektet
var høyt oppe på listen her – årevis før det et ble alminnelig tema. Og vi har fått med oss alle de sære
teoriene om menneskers behov, motiver og atferd fra
arbeidspsykologiens barndom. Som i dag i beste fall
betraktes som sterkt situasjonsbestemte kuriositeter.
Å lede og styre en organisasjon handler om å samarbeide med mennesker og samordne aktiviteter – det
krever i dag ledere med menneskeinnsikt og moralske
verdier. Mitt etiske fundament ble faktisk utdypet og
fastlagt i løpet av studietiden på Norges Handelshøyskole. Jeg oppfatter meg selv som et ganske normalt,
«helt» menneske, med et bredt spekter av behov og
motiver, inklusive behovet for å gjøre noe for andre. I
likhet med de aller fleste av mine medstudenter og
kolleger i arbeidslivet gjennom flere tiår.
Du bør også notere deg at økonomene utgjør et
mindretall blant lederne i næringslivet – det vrimler
av advokater, sivilingeniører, filologer osv. Og jeg
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tror ikke det finnes det spinkleste grunnlag for å
hevde at den ene gruppen er mer moralsk enn den
andre.
Dine referanser til og utdypninger om mennesketyper er sørgelig stereotype. Du må gjerne referere til
«det økonomiske mennesket». For meg er et økonomisk
menneske et rasjonelt vesen, som prøver å tilfredsstille
sine behov, på samme måte som enhver levende skapning gjør det. Evnen til å tenke gjør oss riktignok
spesielle. Maslow illustrerer dette godt i sin behovspyramide – i bunnen ligger noen basale behov (mat,
søvn osv.) som alle må dekke først. Videre oppover i
pyramiden dukker det opp en rekke behov, inklusive
såkalte ikke-egoistiske, etiske og estetiske behov. De
aller fleste i et rikt samfunn, slik som vårt, har åpenbart en rekke slike mer «ideelle» behov i behovsapparatet sitt.
For øvrig bør du kanskje sette pris på at det finnes
rasjonelle, økonomiske mennesker med evner til å
organisere samfunnets produksjon av varer og tjenester
på en effektiv måte. Jeg tror det er svært få som ønsker
seg et steinaldersamfunn, der filosofene sitter under
trærne og grubler frem «det ideelle mennesket»,
mens vi andre raser rundt og slår hverandre i hjel med
klubber.
Du indikerer også at disse moralske skandalene vi
av og til leser om, er en frukt av vestlig lærdom. For
det første er det vel en gedigen overdrivelse og stigmatisering av næringslivet generelt å antyde at det er
mer av dette problemet, enn før. Forskjellen er nok
heller den at slike skandaler nå kommer langt lettere
frem i lyset. Dessuten er det bevislig slik at korrupsjonsgraden er mikroskopisk i Vesten, sammenlignet med
alle andre land.
Bård Boije
HEF-medlem og siviløkonom

Ta ansvar for Fridomsaksjonen!
Det står å lese i førre nummer av Fri tanke at Statskonsult har sett nærare på Fridomsaksjonen (FA) og
konkluderer med at ein anten bør trappe opp eller
legge ned aksjonen. Det er eit råd både organisasjonen
og medlem bør tenkje nøye over: Kva vil vi? Eg håpar
at humanistar i Noreg vel det første alternativet, å
trappe opp – ja, for det er eit kollektivt val som kvar
enkelt av oss må ta ansvar for! I håp om å skape debatt
kring temaet, så skreiv eg eit lesarinnlegg på
Fritanke.no, men responsen har latt vente på seg…
Hittil har det i stor grad vore konfirmantane som
har vore aktive under den årlege aksjonsveka på vårparten, i alle fall mange stadar i landet og med unntak
av dei som er aktive i organiseringa. Eg ser det som
utruleg viktig for unge menneskje å få ei konkret oppgåve som ein del av kursopplegget som skal førebu til
humanistisk konfirmasjon – eit fantastisk tema for
læring om mellommenneskjelege verdiar!
FA kan verte så mykje meir, for heile HEF! Det
kan verte eit tilbod til kvar enkelt av oss om å gjere ein
direkte innsats som verkeleg betyr noko for ei rekkje
menneskje i form av støtte til HAMU sine prosjekt,
samtidig som vi får ein positiv bieffekt her heime.
Gjennom FA har vi ein gyllen sjanse til både å gjere
eit praktisk arbeid for menneskje som er mindre heldig stilte enn oss sjølve og samtidig vise det norske
samfunnet at vi er villige til å gjere ein dugnadsinnsats for humansime i praksis. Fleire kan få høve til å
bidra med meir enn pengar – vi kan gi av tida vår og
engasjementet vårt. Det er nok også ein stor sjanse for
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at vi sjølve får noko att i form av auka kunnskap og
ei kjensle av deltaking!
Eg vil gjerne utfordre både leiinga i HEF, tillitsvalde og medlem til å ta del i ein diskusjon om FA.
Ein kan vel ikkje vente at notisen om Statskonsult sin
konklusjon er nok til å skape eit auka engasjement?
For å setje det litt på spissen: Skal ein la det skure og
gå eit år til, for så å konkludere med at det ikkje
gjekk å trappe opp?
Til slutt vil eg oppfordre alle som har høve til å ta
i eit tak: La oss gjere Fridomsaksjonen kjend i Noreg
– til ein aksjon som folk veit kva står for og som samlar inn så det monner! Har du høve, så meld di interesse til fylkeslaget – du kan jo sjølv velje kor mykje
tid, kreativitet og entusiasme du vil gi!
Anne Bjørke
vigslar og FA/HAMU-entusiast

Evolusjonslære og gudstro
Eksisterer det noen Gud? Etter en del avisinnlegg i
den senere tid å dømme, synes mange å være opptatt
av dette spørsmålet selv om det er lite egnet for diskusjon, fordi svaret er trosavhengig. Men det kan
være av interesse å se nærmere på hvorfor begrepet gud
har så sentral plass i manges bevissthet.
Praktisk talt alle de religioner vi vet om, aksepterer mer eller mindre kritikkløst de mest fantastiske
historier om sine guder og deres inngripen i verdens
skapelse og utvikling. Det er nok å minne om noen
tekster i Mosebøkene. Der er beretninger om kvinnen
og Adams ribben, syndefallet, syndfloden, Noahs ark
og lignende fremstilt som om de var historiske kjensgjerninger. Både lek og lærd har oppfattet slike myter
bokstavelig like frem til vår tid, og det finnes utallige
eksempler på fortegnet naturforståelse som følge av
gudstro. Her er et av dem:
De millioner av store og små mineralske løsblokker som er vanlige på bakken helt opp til høyfjellet i vår del av verden, ble utrolig nok så sent som
mot slutten av 1800-tallet også av fagfolk oppfattet
som rester etter syndfloden! I virkeligheten er dette
morenemateriale og som sådant produkter av breenes
skuring mot fjellgrunnen under istider i en fjern fortid. Det tok lang tid før alle aksepterte denne utvilsomme kjensgjerning. Men kunnskap og fornuft seiret
etter hvert over uvitenhet og overtro.
Ta også en så sentral tese i bibelen som at mennesket er skapt i Guds billede. Denne påstand blir
slukt rå av praktisk talt hele kristenheten, til tross for
at en rekke motforestillinger tilsier at dette ikke kan
være tilfelle. Her er noen spørsmål og innvendinger
som taler mot tesen: Hvordan skal begrepet menneske
forstås ut fra bibeltekstene? Gjelder det også våre
apelignende forfedre? Hadde disse på sitt utviklingstrinn ett eller flere språk som var kompliserte nok til
at Guds ord ble begripelig? Oppstod fenomenet sjel
litt etter litt, slik at vi på et bestemt tidspunkt for
eksempel hadde en tredjedels sjel, eller fikk vi dette
særtrekk plutselig en eller annen gang i historien?
Hører neandertalerne og andre utdødde sidegrener på
menneskeslekten med i den gruppe bibelordet sikter
til? Av slike spørsmål (og en rekke andre) må vi
kunne konkludere at det er våre tidlige forfedre –
med deres daværende bristende forutsetninger – som
har skapt forestillingen om Gud, og ikke omvendt, slik
både biskoper og øvrige geistlige fremdeles hevder.
Til overmål: Hvis Gud står bakom, hvorfor skulle han

ikke ha nøyd seg med å skape én verdensomspennende religion i stedet for flere i tillegg til et utall av
regionale mytologier.
Hvordan kan det nå ha seg at religioner og gudsbegreper står så sterkt i menneskenes bevissthet? Det
er gåtefullt at de fleste i denne forbindelse godtar
beretninger om selv de mest usannsynlige hendelser.
Så vidt jeg kan se, ligger svaret på dette spørsmålet
der mange kanskje minst skulle vente det: Den inngrodde forestillingen om Gud er en konsekvens av
darwinisme og evolusjon. I et antagonistisk naturmiljø
med mange konkurrenter i kampen for tilværelsen
har antagelig grupper av troende mennesker under et
religiøst formynderskap helt fra tidenes morgen samarbeidet mer enn frittstående, uavhengige personer.
Dermed har de religiøse fått et evolusjonsmessig fortrinn. Med andre ord, vår religiøsitet er ervervet over
meget lange tidsrom fra tidlig i vår utviklingshistorie
og er derfor blitt en mer eller mindre medfødt egenskap hos det moderne menneske.
En utdyping av slike og andre konsekvenser av
Darwins utviklingslære synes meg å være en langt
mer fruktbar HEF-strategi enn en videreføring av den
ørkesløse, kvasifilosofiske diskusjon om Guds eksistens, som vi har vært vitne til i deler av pressen i det
siste.
Bjørn Bølviken
Pensjonist, Skreia

HEF på gale veier
Jeg leser at HEFs landsmøte har vedtatt å støtte
Regjeringens forslag om kjønnsnøytral ekteskapslov,
assistert befruktning og adopsjon for homofile av
begge kjønn. Dette er jeg så uenig i at jeg herved
melder meg ut av HEF, etter mer enn 30 års medlemskap. Jeg har alltid hatt en meget liberal grunnholdning til homofile, og har ikke snev av homofobi. Det
er heller ikke det som er sakens kjerne.
Årsmøtets vedtak er «politisk korrekt» og akkurat
så prektig som man kan vente fra HEFs side. Dette
har dog ikke noe med likebehandling å gjøre, for på
dette området – som på en del andre – er det unaturlig
å kreve likestilling. Det blir noe krampaktig over dette
stadige kravet om likebehandling av små grupper,
fremmet av radikale grupper i samfunnet med støtte
i statsapparatet. Vi kan simpelthen ikke likebehandle
alle grupper av mennesker, men må kreve at disse tilpasser seg som best de kan det samfunnslivet og de
reglene som 95-99 % av befolkningen lever etter. Det
finnes mange små grupper av avvikende mennesker
som aldri hever sin røst for likebehandling med majoriteten, og som lever utmerket med det. De blir da
heller ikke «diskriminert».
I tilfellet med likekjønnede ekteskap og adopsjon
og assistert befruktning for lesbiske er det ikke noe
problem for disse å leve med dagens partnerskapslov,
og heller ikke noe problem at de ikke får adgang til
statsassistert befruktning og adopsjon. Den gruppen
som vil inngå ekteskap består av noen hundre par,
derfor er det dypt uetisk å bejuble og presse igjennom
noe som er unaturlig og støtende for en betydelig del
(majoritet?) av befolkningen. I iveren etter å likebehandle kanskje tusen mennesker provoserer man 2
millioner. Når det gjelder assistert befruktning for
lesbiske par, så er det bare å konstatere at Staten altså
vil hjelpe disse til å bestille seg et barn, som en annen
vare. To homofile menn i parforhold, derimot, skal ikke
ha denne retten – uvisst hvorfor.
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SVs valgmotto er «Ulike mennesker – like muligheter». Det er grunn til å anta at en stor majoritet av
medlemsmassen i HEF stemmer SV eller Ap, noe som
gjenspeiler seg i de vedtak som fattes og den profil
som HEF generelt har. I HEF er det ikke plass for
konservative og tradisjonsbundne oppfatninger i
samfunnsspørsmål. Det er de venstreorienterte som
bestemmer den radikale kursen. Dette gjenspeiler seg
i siste setning i uttalelsen fra HEFs landsmøte, der man
sterkt beklager religiøse samfunns diskriminering av
de homofile. Dette er en misforstått sympati og en
påtatt antipati. Religiøse samfunn er i sin fulle rett til
å holde homofile utenfor i vigslede stillinger, dersom
de mener at det strider mot deres guds lære. Dette er
helt naturlig. Det hadde vært noe annet dersom de
homofile ikke hadde fått adgang til kirkerommet og
seremoniene der. I sin iver etter å være politisk (venstre)korrekte og prektige mennesker har HEF her
avslørt at de ikke kjenner forskjellen på aksept og
respekt, ei heller toleranse og intoleranse.
Min utmelding har ellers modnet over lang tid,
begrunnet i at HEF etter min mening er altfor ettergivende og unnvikende overfor religion og dets utøvere
i vår tid. Man unngår konfrontasjon for ikke å støte
noen. HEF må i mye større grad kjempe mot all slags
religionsutøvelse og de skader på samfunnet og den
enkelte som dette fører til. I denne kampen om sjelene
må HEF stå fremst på den sekulære siden. Siden HEF
åpenbart ikke vil ta denne kampen, har jeg enda en
grunn til å melde meg ut.

D

Vis humanisme i praksis
– støtt HAMUs viktige arbeid
HAMU er Human-Etisk Forbunds hjelpeorganisasjon. Formålet er
å støtte arbeidet for menneskerettigheter i den tredje verden.
Medmennesker som misbrukes eller undertrykkes på religiøst
grunnlag – særlig kvinner og barn – prioriteres.
I samarbeid med lokale humanister er HAMU involvert i prosjekter
i India, Uganda, Brasil og Nepal. Les mer om HAMUs arbeid på
www.hamu.no
Slik kan du støtte HAMUs arbeid
(beløp fra kr 500 til kr 12000 gi skattefritak):
Send e-post til medlemskontakt@human.no, eller ring 23 15 60 00
for å opprette en avtale om å bli fast giver
Betal med kredittkort via nett www.deltaker.no/human
Benytt HAMUs bankkontonummer er 6026 05 32629

Leif Osvold

Markering av
vintersolverv

LIVSSYNSDEBATT I POSTKASSEN
Abonnér på Humanist
Et tidsskrift for alle med et engasjement for livssynsspørsmål.
Humanist gis ut av Human-Etisk Forbund. Det er et tidsskrift
for allmenn livssynsdebatt, med særlig vekt på problemstillinger
som angår livssynshumanismen. Temaene varierer fra allmenne
filosofiske, livssynsmessige og religionsvitenskapelige problemstillinger til de mer nærgående blikk på humanismen og dens
organisering. Engasjerte skribenter presenterer temaer som
sjelden får plass i andre norske medier.
Abonnementet koster kr. 200,- for fire nummer.

DRAMMEN:
21. desember kl. 1900 på Spiraltoppen kafé.
Kåseri, bevertning, sang og musikk.

Bestill abonnement på e-post, humanist@human.no,
eller bruk kupongen under.

HEMSEDAL:

BESTILLINGSKUPONG:

21. desember med kanefart, fakler, bålvarme,
fortelling i lavvo og grøt og toddy.

 Jeg ønsker å abonnere på Humanist

Følg med på hjemmesidene våre for mer
informasjon: www.human.no/buskerud
Navn:

Postnr./sted:
E-post:

Vintersolvervsfeiring på ditt hjemsted?
Gå til www.human.no/fylkeslag, finn ditt fylke og se!

Underskrift:
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Human-Etisk Forbund
Svarsending 1048
0090 Oslo
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INFORMASJONSSIDER
Gaver til
Human-Etisk Forbund
Forbundet lever av offentlig tilskudd, medlemskontingent og annen støtte fra medlemmer. Med
økte inntekter kan vi gjøre en enda bedre innsats
for å nå våre mål, og vi setter stor pris på all
støtte vi får. Du kan få skattefradrag for årlige
gaver fra 500 til 12.000 kroner. Forbundets
gavekonto er 6026.05.32661.

Mange gruer seg til jul

HOVEDKONTOR:

Mange har ikke har familie eller venner de kan
dele bordets gleder med julaften. I fjor tok vi
i Stavanger et initiativ: Vertskapet på en
hyggelig kafé åpnet dørene sine, og vi hadde
en veldig hyggelig kveld. Vi var ikke mange,
men vi var enige om at dette må vi gjenta! For
en billig penge fikk vi varm gløgg, en nydelig
pinnekjøttmiddag/vegetarmat, kaffe og hjemmebakte kaker. Vi var enige om at dette burde
mange flere få oppleve. Vi har plass til flere, og
medlemskap er ingen betingelse.Vi tør - tør du?
Human-Etisk Forbund Stavanger lokallag
v/Brit Nustad (tlf: 97536835)

St. Olavs gate 27
Postboks 6744 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 23 15 60 00 Faks 23 15 60 01
Faks medlemsregister: 23 15 60 21
E-post: human@human.no
www.human.no

Julegave fra nettbutikken
Livet før døden
Paul Knutsens bok om Human-Etisk Forbunds historie fra 1956-2006
Nå til hyggelig julepris kun kr 219,-

Sølvsmykke
Smykke i sølv fra Embla design
Røft anheng med humanistsymbolet i sort emalje.
Med sort gummikjede med sølvlås: kr 270,Med sølvkjede: kr 295,-

Hovedmedlem: kr. 325
Ungdom 15-24 år: Kontingentfritak
Husstandsmedlemmer, trygdede,
personer med lav inntekt: kr. 50,Medlemmer uten offentlig støtte: kr. 925,Konto: 0805 23 51252
Generalsekretær: Kristin Mile
Styreleder: Åse Kleveland (tlf. 22 02 59 00)
Nestleder: Leonid Rødsten (tlf. p: 75 05 52 64)

FYLKESKONTORER:
Østfold fylkeslag
ostfold@human.no
Tlf. 69 31 71 65
Faks 69 31 18 94
(ma-to 10-14)
Akershus fylkeslag
akershus@human.no
Tlf. 23 15 60 80
Faks 23 15 60 75
Daglig (sommer) 10-15
(vinter) 10-16
Oslo fylkeslag
oslo@human.no
Tlf. 23 15 60 60
Faks 23 15 60 75
Daglig (sommer) 9-15
(vinter) 9-16
Hedmark fylkeslag
hedmark@human.no
Tlf. 62 53 05 22
Faks 62 53 30 68
(ma-to 10.30-15.30)

Flere profilvarer fra Human-Etisk Forbund på www.human.no/nettbutikk

Oppland fylkeslag
oppland@human.no
Tlf/faks 61 17 67 10
(ti og fre 10-16)
Buskerud fylkeslag
buskerud@human.no
Tlf. 32 89 36 70
Faks 32 89 38 45
(ma-to 10-15)

BESTILLINGSKUPONG:
…….stk sølvsmykke med sort gummisnor fra Embla Design á kr 360/kr 270 for medl.
….. stk sølvsmykke med sølvkjede fra Embla Design á kr 390/295 for medl.
….. stk Paul Knudsen Livet før døden á kr 219,-

Vestfold fylkeslag
vestfold@human.no
Tlf. 33 31 32 05
Faks 33 35 32 05
(ma-to 9-14)

Medlemsnummer:

Navn:
Human-Etisk Forbund
Svarsending 1048
0090 Oslo

Adresse:

Telemark fylkeslag
telemark@human.no
Tlf. 35 53 13 38
Faks 35 53 13 21
(ti og to 9-14, on 15-17)

E-post:
Underskrift:
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Postnr./sted:
Aust-Agder fylkeslag
aust-agder@human.no
Tlf. 37 06 00 06
Faks 37 02 86 40
(ma og fre 8.30-15.30,
to 12-15.30)

Vest-Agder fylkeslag
vest-agder@human.no
Tlf. 95 75 95 41
Rogaland fylkeslag
rogaland@human.no
Tlf. 51 90 64 50/52
Faks 51 90 64 51
(ma-to 10-15)
Hordaland fylkeslag
hordaland@human.no
Tlf. 55 21 41 90
Faks 55 21 41 94
(ma-to 10-14, ti 16-20)
Sogn og Fjordane fylkeslag
sognogfjordane@human.no
Tlf. 57 67 53 90
Faks 57 67 53 91
(ti og to 8-15)
Møre og Romsdal fylkeslag
moreogromsdal@human.no
Tlf. 71 21 56 05
Faks 71 21 56 05
(ma-to 9.30-15.30)
Sør-Trøndelag fylkeslag
sor-trondelag@human.no
Tlf. 73 80 64 80
Faks 73 80 64 91
(ma-fr 9-15.30)
Nord-Trøndelag fylkeslag
nord-trondelag@human.no
Tlf. 74 08 88 40
Faks 74 08 88 41
(ma-on 9-13)
Nordland fylkeslag
nordland@human.no
Tlf. 75 52 97 00
Faks 75 52 97 01
(ma, ti, to 9-15, on 9-17)
Troms fylkeslag
troms@human.no
Tlf. 77 65 58 19
(ma 10-16, ti 9-15.30)
Finnmark fylkeslag
finnmark@human.no
Mobil 95 07 69 23
(ma-ti 9-15)

INFORMASJONSSIDER
Fylkesårsmøte Buskerud

Årsmøter i Sør-Trøndelag

Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag
avholder fylkesårsmøte søndag 9. mars kl.
1030 på Kongsberg vandrerhjem. Saker i
følge vedtektene.

Syng i humanistkor!
Humanistkoret i Molde har nå faste øvinger
hver onsdag kl. 19.00 - 21.15 på Hot Hat
(kjelleren på Hotell Molde). Vi ønsker fortsatt
flere medlemmer. Ingen opptaksprøve, alle er
velkommen. En flott mulighet til å bli kjent
med andre humanister, vi legger vekt på å ha
et sosialt og trivelig miljø! Send en mail til
molde@human.no, eller møt opp på en øving.
Mer info finner du på www.human.no/molde.

Lokallagene kaller med dette inn til årsmøter slik:
TRONDHEIM LOKALLAG
Lørdag 9. februar kl. 1200 i Trondheim Menneskerettighetshus, Fjordgata 62
NEADALEN LOKALLAG
Tirsdag 5. februar kl. 1900 på Selbu videregående skole
ANDRE LOKALLAG
Malvik, Røros, Oppdal og Rennebu, Orkdal, Fosen og Hitra og Frøya:
Se lokal annonsering.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
For øvrig behandles ordinære årsmøtesaker.

Sør-Trøndelag fylkeslag kaller inn til sitt årsmøte lørdag 8. mars kl 1200

Medlemsundersøkelse
i januar 2008

For sted, se våre nettsider.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes via lokallaget, og må være fylkesstyret
i hende senest fire uker før årsmøtet. For øvrig behandles ordinære årsmøtesaker. Kun delegater valgt på lokallagenes årsmøter har stemmerett.

På nyåret 2008 skal Human-Etisk Forbund
gjennomføre en større medlemsundersøkelse,
hvor et representativt utvalg av medlemmene vil
motta spørreskjema per epost. Det er første gang
forbundet gjennomfører en slik undersøkelse
på epost.
Dette gjør HEF fordi forbundet ønsker å kartlegge og analysere utviklingstrekk i medlemsmassen, men også fordi det er viktig å vite hva
medlemmene synes om jobben forbundet gjør.
Undersøkelsen vil ikke minst kunne gi verdifull informasjon om hvordan HEF kan forbedre
tilbudet til medlemmene, og kanskje kan den
også si noe om hvordan flere medlemmer kan
bli engasjert lokalt.
Human-Etisk Forbund har gjennomført
tilsvarende undersøkelser i 1984, 1994 og 2001.

HAR DU BARN UNDER 15 ÅR?
Overføring av offentlig støtte for medlemmers barn under 15 år
Human-Etisk Forbund har rett til offentlig tilskudd for medlemmers barn. Alle medlemmer med barn kan
bidra til at forbundet får denne støtten. Du kan bidra ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det til oss.
Jeg/vi ønsker at den offentlige støtten («Kirkeskatten») som gjelder barn under 15 år skal tilfalle Human-Etisk
Forbund. Barnet/barna er ikke medlem(mer) av Statskirken eller annen støtteberettiget livssynsorganisasjon.
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr (11 siffer):

Postadresse:

Bostedskommune (ifl . folkeregisteret):

Vil du bli aktiv på Nordmøre?
Human-Etisk Forbund Indre Nordmøre (dekker
Rindal, Surnadal og Halsa) har sett seg nødt
til å legge ned virksomheten grunnet mangel
på tillitsvalgte. Dersom du kunne tenke deg å
bidra, enten i et nytt styre eller i konfirmasjonsopplegget, ta kontakt med fylkeskontoret i
Møre og Romsdal på tlf 712 15 605 eller
mail moreogromsdal@human.no.

Human-Etisk Forbund
har 71 686 medlemmer
pr 26. november 2007

Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr (11 siffer):

Postadresse:

Bostedskommune (ifl . folkeregisteret):
Foreldre (evt. den som har foreldreretten):
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr (11 siffer):

Postadresse:

Bostedskommune (ifl . folkeregisteret):
Signatur:
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr (11 siffer):

Postadresse:

Bostedskommune (ifl . folkeregisteret):
Signatur:
Dersom du ikke allerede har sendt inn tilsvarende skjema, send det til:
Human-Etisk Forbund, Pb. 6744 St Olavs plass, 0130 Oslo
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B-blad

Returadresse:
Human-Etisk Forbund
Pb. 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo

BØKER FRA HUMANIST FORLAG

www.humanistforlag.no

Didrik Søderlind (red.):

Verdier og verdighet
Tanker om et humanistisk livssyn
6WDGLJÁHUHVOXWWHUVHJWLOGHWKXPDQLVWLVNHOLYVV\QHWPHQKYDHUKXPDQLVPH
og hva vil det si å kalle seg humanist?
Her møter du humanister som viser spennevidden i eget livssyn.Temaene
for artiklene er mange: forholdet til menneskerettighetene og internasjoQDOWDUEHLGV\QHWSnPHQLQJVPRWVWDQGHUHRJUHODVMRQHQWLONXOWXUÀORVRÀ
politikk og vitenskap. Du får også innblikk i begreper som tvil, toleranse og
respekt.
Blant bidragsyterne er Bernt Hagtvet, Lars Fr. Svendsen, Bente Sandvig, Levi
Fragell og Lars Gule.
HEF-pris: 224,- (ord. 298,-)
Heftet med klaffer

www.humanistforlag.no
Sterkt fra Guantánamo

Per E. Fosser:

Mura Kurnaz:

KONGO
Landet verden helst vil glemme

Fem år av mitt liv
En beretning fra Guant;ànamo

Hvorfor har så mange lukket øynene
for det som skjer i Kongo?

Tysk tyrkiske Murat Kurnaz forteller i denne boka
detaljert om sine fem år i amerikansk fangenskap
i den beryktede Guantánamo-leiren på Cuba.
Her blir han utsatt for tortur og han gir sterke
beskrivelser av hva det vil si å være mistenkt for
medvirkning til terror. Historien blir ikke mindre
sjokkerende av at amerikanerne til slutt må
innrømme at den unge mannen er uskyldig.

Forfatteren skriver direkte og innVLNWVIXOOWRPÁHUHDVSHNWHUYHGGHW
kongolesiske samfunnet. Han er ikke
redd for kritisere, men i bunnen ligger
en dyp kjærlighet til dette landet.
HEF-pris: 201,- (ord. 268,-)
Heftet med klaffer

HEF-pris: 201,- (ord. 268,-)
Heftet med klaffer

Som medlem av Human-Etisk Forbund får du 25% på alle bøker fra Humanist forlag. Se www.humanistforlag.no
Bestill på www.humanistforlag.no, bruk kupongen nedenfor eller faks: 23 15 60 21. Porto kommer i tillegg.

BESTILLINGSKUPONG
Søderlind (red.): Verdier og verdighet ........................................224,- U
Kurnaz: Fem år av mitt liv ............................................................ 201,- U
Fosser: Kongo................................................................................. 201,- U

Kan sendes
ufrankert i Norge.
Adressaten betaler
portoen

Navn:.......................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
Postnr./sted:...........................................................................................................................
E-post:.....................................................................................................................................
Underskrift:............................................................................................................................
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