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Humanisme på alvor
I dette nummeret av Fri tanke har vi portrettintervjuet
Arild Knutsen, mangeårig tillitsvalgt i Human-Etisk
Forbund, tidligere rusmisbruker og nå leder av Foreningen
for en human narkotikapolitikk. Han har kjent på kroppen
hvordan tilværelsen som narkoman er. Med utgangspunkt i en sterk overbevisning om hvert enkelt menneskes
verdi og verdighet, bruker Knutsen store deler av tida
si blant rusmisbrukere i «Plata-miljøet». I tillegg har han
også tatt initiativet til og leder en livssynsnøytral selvhjelpsgruppe i Oslo (LISA) for tidligere rusmisbrukere
og rusmisbrukere som ønsker å komme ut av rusavhengighet. Denne gruppa hører inn under HEF-paraplyen og har vært i virksomhet over flere år. En gang i
uka møtes deltagerne, og gruppa innebærer en arena
for forståelse som de sjelden møter andre steder. Det er
et begrenset tiltak, men LISA-gruppa utgjør et viktig
alternativ, siden en del av aktørene på rusfeltet, som
Evangeliesenteret, er strengt religiøse.
Ildsjelen Knutsen er ikke imponert over hva
Human-Etisk Forbund har uttrettet på omsorgsfeltet.
Han kritiserer at forbundets motivasjon for å engasjere
seg ofte ser ut til å være utelukkende for å være et alternativ til kirka.
– Alltid skal man være mot kirka. Hvorfor kan man
ikke heller ta humanismen på alvor og faktisk hjelpe folk?,
sier Knutsen.
Han mener Human-Etisk Forbund kunne ha åpnet
varmestue og aktivitetstilbud til vanskeligstilte, delt ut
mat til trengende og opprettet sekulære behandlingsinstitusjoner. Han tror ikke det vil stå på pengene, for
her er det midler å hente fra det offentlige. Og dessuten
tror han det ville ha trukket til seg mange medlemmer
som ønsker å stille opp frivillig, men som nå engasjerer
seg via Røde Kors eller Kirkens Bymisjon.
Human-Etisk Forbund har begrensede ressurser og
mange uløste utfordringer på det livssynspolitiske
området. Men forbundet driver småskala-tilbud innenfor det vi kan kalle omsorgsfeltet, med engasjerte fri-

villige. Det å ta seg av samfunnets vanskeligstilte bør
være en statlig oppgave i en velferdsstat som Norge og
kan aldri bli en prioritert oppgave for Human-Etisk
Forbunds. Men all den tid såpass mange faktisk faller
utenom og ikke blir tatt vare på av det offentlige, har
Knutsen et poeng. For hvis Human-Etisk Forbund skal
være et livssynssamfunn, og hvis vi skal ta humanismen
på alvor som livssyn, betyr ikke det at det fordrer noe
av oss?
Det humanistiske livssynets har tre pilarer: virkelighetsforståelsen, menneskesynet og, ikke minst, det etiske
perspektivet. I Norsk humanistmanifest 2006 understrekes det hvordan humanismen som livssyn setter mennesket
i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, selvstendighet,
ukrenkelighet og iboende verdighet og at empati og medmenneskelighet er et viktig grunnlag for humanismen.
Vi bør derfor vise humanisme i praksis fordi dette
er en riktig ting å gjøre for humanister. Vi skal ikke
bare drive hjelpearbeid for å være «et alternativ til kirka».
Men mange medlemmer i Human-Etisk Forbund
er inspirert av livssynet sitt til å gjøre noe godt for sine
medmennesker, de bare gjør det gjennom andre kanaler
og andre organisasjoner.
Men hva om man fulgte noen av oppfordringene fra
Knutsen? Det er svært mye her i verden vi som enkeltindivider og Human-Etisk Forbund som organisasjon
kan gjøre lite med, men vi kan gjøre ting i små skala.
Ikke bare gjennom å støtte hjelpearbeid, som via HAMU,
i den tredje verden. Kanskje kunne humanisme også gjøre
en liten forskjell for noen av samfunnets aller svakeste,
for eksempel på gata i Oslo. Selv om Human-Etisk
Forbund ikke kan gjøre alt, kan man gjøre noe.
Knutsens forslag om varmestuer og matutdeling for
narkomane i Oslo kan være et bra sted å starte hvis
målet er å faktisk hjelpe noen, istedenfor bare å være et
«alternativ til kirka».
Kirsti Bergh
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Ett skritt fram og to tilbake?

Generalsekretæren har ordet

Kristin Mile

2008 ble et år med tilbakeslag for på det livssynspolitiske området.
Vi nærmer oss slutten av 2008 og det er tid for oppsummering og planlegging av arbeidet i året som kommer. I
fjor på disse tider skrev jeg at jeg ønsket meg et godt
resultat av arbeidet knyttet til forholdet mellom stat og
kirke. Et reelt skille har alltid vært og er fortsatt HumanEtisk Forbunds målsetting, men den målsettingen ble
ikke oppfylt i 2008.
I april la regjeringen fram et forslag som innebar en
videreføring av sterke bånd mellom staten og kirken.
Riktignok skulle statsråd ikke lenger bestå av minst 50 %
kirkemedlemmer, men for øvrig var det lite nytt i forslaget.
Deretter gikk regjeringen i forhandlinger med de andre
partiene på Stortinget, og i juni endte arbeidet opp med et
forlik mellom alle partiene, som tross alt løsnet båndene
noe. Samtidig får vil vi få en ny verdiparagraf i Grunnloven
som viser til demokrati, rettsstat og menneskerettigheter,
men også til den diffuse kristne og humanistiske arven.
Og kirkens selvstendighet ligger nok fortsatt langt fram
i tid.
Dette var året hvor en rekke andre av våre viktige
politiske saker skulle avklares. Etter at KRL-faget ble
erklært menneskerettsstridig av Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2007 har vi ventet spent på regjeringens
oppfølging av saken. Resultatet er nedslående. Faget har
fått nytt navn, RLE (religion, livssyn og etikk), og det er
presisert i opplæringsloven av faget skal undervises på en
objektiv, nøytral og pluralistisk måte. Lite annet er endret
– og den begrensede fritaksretten skal praktiseres på
samme måte som domstolen fant menneskerettsstridig.
Etter sommeren gjensto ett håp om reelle endringer på
livssyns- og verdiområdet, nemlig endringene i skolens
og barnehagens formålsparagrafer. Regjeringen la før
sommeren fram et forslag som var tilnærmet identisk med
det såkalte Bostad-utvalgets enstemmige innstilling i juni
2007. Dette var et forslag som ble mottatt positivt i skolekretser, av livssynsminoritetene og av Den norske kirke.
Men det holder tydeligvis ikke i politikkens verden.
I september inngikk partiene på Stortinget nok en gang
et forlik, og formålsparagrafene ble vesentlig endret i for-

hold til regjeringens forslag. Stortingspolitikerne har samlet
seg om en tydeliggjøring av kristne og humanistisk verdier
og arv, og det er også lagt inn et fokus på vår nasjonale
arv. Dette er ikke akkurat inkluderende formuleringer, og
reaksjonene fra elevorganisasjonen, Human-Etisk Forbund
og andre minoritetslivssyn var negative. Dermed videreføres også motsetningen i skolen mellom kravet om et
objektivt, nøytralt og pluralistisk RLE-fag og et opplæringsformål som favoriserer en bestemt religion. Denne
inkonsekvensen er påtalt av Menneskerettsdomstolen.
Man kan spørre seg om enighet på Stortinget er viktigere enn bred oppslutning i samfunnet. Og man kan
virkelig spørre seg om det å ha en regjering med flertall
på Stortinget har noen betydning når verdispørsmål står
til debatt.
Mens vi i fjor kunne notere oss for flere seire, har ikke
det offentlige Norges oppfølging av de samme sakene gitt
oss noen grunn til feiring i år. Midt i mismotet kan man
tenke at det kanskje hadde vært like greit om gamle formuleringer hadde blitt stående uendret. Da kunne vi i
hvert fall ha argumentert med at lovformuleringene var
gamle, utdaterte og med liten praktisk betydning. Nye lovformuleringer med foreldet og menneskerettslig tvilsomt
innhold er det vanskeligere å se bort fra i praktisk arbeid.
Etter forliket om formålsparagrafer ble det raskt
tydelig at den nye ordlyden brukes for alt den er verdt av
de som mener at skolegudstjenester ikke bare skal være
en mulighet, men også en plikt for skolenes ledelse.
Formuleringer som «grunnleggjande verdiar i kristen og
humanistisk arv og tradisjon» og «kjennskap til og forståing av den nasjonale kulturarven» gir muligheter til
en slik fortolkning.
Oppsummert kan vi bare slå fast at vi må ha de
samme viktige sakene på dagsorden også i 2009. Statskirkeordningen, undervisningen og formålsparagrafene i
skolen er saker som medlemmene våre er svært opptatt av
og som de ønsker at vi skal jobbe med. Og det at forbundet stadig får flere medlemmer, gir oss inspirasjon til
å jobbe videre med våre saker.

Med dette sier vi farvel
til Hinsidige bar & grill.
Hva kommer nå?
Følg med i nr 1 - 2009
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Walid al-Kubaisi ny spaltist hos Fritanke.no

Siden sist på
Fritanke.no
Nettavisen vår publiserer nær daglig nyheter
av interesse for humanister. Her er et utvalg
av overskriftene på Fritanke.no siden sist: –
Folk kan ikke kommanderes til menneskerettigheter. – Vi blir aldri kvitt kjønnslemlestelse
gjennom lover og instrukser. Man må jobbe fra
innsiden. Dette var beskjeden da «State of the
World Population 2008» ble lagt fram i dag
(12.11.2008). Forsiktig optimisme blant
ateister i USA. Sønnen til en fritenkende liberal
humanist som ikke bekjente seg til noen religion
blir 20. januar innsatt som president i USA
(7.11.2008). Assistert dødshjelp legalisert i
Washington. Delstaten Washington i USA
legaliserer assistert dødshjelp (6.11.2008). – Jeg
er den personifiserte heksa i Tvedestrand
nå. Det stormer rundt HEF i Tvedestrand.
Lokallagsleder Line Mørch har sendt et brev til
natteravnene i byen og understreket at de fortsatt bør være livssynsnøytrale (5.11.2008). Flere
ikke-religiøse er en fordel for Obama. Denne
uka er det valg i USA. Landets ikke-troende
skal også til urnene. Det er en fordel for Barack
Obama, viser en ny undersøkelse (3.11.2008).
Hege Storhaug: – Mile må gå. Human Rights
Service mener Kristin Miles utspill om hijab
bør føre til masseutmeldelse fra Human-Etisk
Forbund, og at hun bør fjernes fra sjefstolen
(28.10.2008). – Den dagen jeg er som
Shabana Rehman er jeg ferdig. Abid Q. Raja
vil ikke kritisere de muslimske innvandrermiljøene for sterkt. For da havner han på utsiden
(27.10.2008). – Den britiske ateistbusskampanjen er morsom og tankevekkende,
synes Kristin Mile. Men hun vil ikke sette i
gang en slik kampanje i Norge (23.10.2008).
Nordmenn blir lykkeligere. Velstandsøkning
så ikke ut til å gjøre nordmenn mer lykkelige.
Men de siste årene har faktisk lykkenivået steget
og verdiene våre gått i mer idealistisk retning,
skriver Kari Vigeland (23.10.2008). Vil til bunns
i nær-døden fenomenet. Mange som har vært
nær døden sier at de har opplevd å gå mot et lys
og møtt igjen døde slektninger. Nå skal britiske
forskere finne ut hva opplevelsene skyldes
(16.10.2008). Diabolos in Musica: Om sort
metall og et heller dystert livssyn. På 1990tallet sto et knøttlite norsk musikkmiljø bak en
rekke kirkebranner, drap og grove voldshandlinger. (10.10.2008). Myndighetene i Jemen
har stengt nettsida hans mange ganger.
Walid Al-Saqaf driver yemenportal.net. Nettsida tilbyr en vei inn til innhold som er forbudt
for Jemens befolkning. Det liker myndighetene
i landet dårlig (9.10.2008).
Les resten på Fritanke.no.
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Den irakiskfødte skribenten og forfatteren Walid
al-Kubaisi er ny blant
kommentatorstemmene
på nettavisa Fritanke.no.
al-Kubaisi, som opprinnelig var sivilingeniør, har
utgitt flere bøker og betegner seg som humanist
og sekulær muslim. I sin
første kommentar for
Fritanke.no spurte han Er
det greit med islamistisk
holocaustbenekting? Han
kritiserte det faktum at mens den britiske holocaustfornekteren David Irvings invitasjon til Norge ble
trukket tilbake, besøkte i oktober holocaustbenektende islamister Oslo med støtte fra UD.
Kubaisi skriver i kommentaren om den islamistiske organisasjonen Muslimbrødrene som ble opprettet i

1928 av Hassan Al-Banna i Egypt. Det var han som
uttalte «vi skal kaste Israel på sjøen», et utsagn som seinere
ble kjent som et kollektivt arabisk motto for Jihad mot
Israel.
Muslimbrødrenes formann i hovedkvarteret i Egypt,
Mahdi Akif, er en erkefornekter av Holocaust. Han støttet
de antisemittiske uttalelser Irans president Ahmadinijad
kom med, der han benektet Holocaust. Ahmadinijad tviler
på at utryddelse av europeiske jøder i Hitlers gasskamre har
funnet sted.
Denne antisemittismen er ingen enestående hendelse, men
en holdning som utgjør en del av det religiøse grunnlaget i
Muslimbrødrenes litteratur. (…)
Det virker for meg som om det ikke er lov for en europeer
å fornekte holocaust. En islamist derimot, kan gjøre det uten
at det får konsekvenser, og enda mer, kan beholde sin hensikt
om å utrydde jødene, avsluttet han.
Les hele kommentaren – og framtidige kommentarer – på
Fritanke.no.

Hijab-utspill skapte debatt på Fritanke.no
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF),
Kristin Mile, gikk i høst ut mot hijab-forbud i politiet.
– Dette betyr utestenging. For muslimer oppleves det
ikke som frivillig med hijab, uttalte hun til Fritanke.no.
Les hele Miles begrunnelse på Fritanke.no.
Miles uttalelser avfødte en rekke kritiske innlegg
– og noen færre støtteinnlegg – på Fritanke.no
debattsider. Reaksjonene var sterke fra religionskritiske
medlemmer: «Jeg trodde faktisk at HEF motarbeidet
religionenes herredømme. Hvordan kan jeg ha tatt så
feil?», skriver en innsender. «Hvorfor skal HEF arbeide
for å fremme bruk av religiøse symboler i det offentlige?», skriver en annen. En tredje debattant kritiserer
HEF for «et nesten totalt fravær av kritikk av islams
mange, i menneskerettssammenheng uakseptable, sider.
Det er fullstendig absurd at HEFs ledelse taler indignert
og høyrøstet mot den minste lille utvannede skole-

gudstjeneste, men vil «føre dialog» med folk som blankt
avviser elementære menneskerettigheter. Les debattinnleggene på Fritanke.no/debatt.
Fritanke.no, holder seg med en debattside som er
åpen for leserbrev og debattinnlegg på den gammeldagse måten: ved at innlegg sendes redaksjonen og deretter publiseres manuelt. Dette medfører en treghet i
den pågående debatten som andre nettdebattfora ikke
har, og gjør sannsynligvis også at det ikke er så lett å
slenge seg på debatten.
Men noen tema engasjerer, og de tema som har
avfødt de mest omfattende debattene på Fritanke.no er
Human-Etisk Forbunds tolerante holdning til religiøse
friskoler, spørsmålet om religionsdialog versus konfrontasjon og religionskritikk, tidligere styremedlem
Sara Azmeh Rasmussens avgang og nå sist altså, generalsekretær Kristin Miles støtte til hijabbruk i politiet.

Er det greit med hijabkledde politikvinner? Det
må vi tåle, mener generalsekretær Kristin Mile i HEF
– og fikk mange reaksjoner.
Foto: iStockphoto

Følg med på Fritanke.no – nettavisa for livssyn og livssynspolitikk
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24. oktober er 17. mai på Fjell skole
I forrige nummer skrev vi om flerkulturelle Fjell skole
i Drammen som mottok Humanistprisen 2008. Prisen
– og FN-dagen – ble feiret på behørig vis 24. oktober
på skolen som har 73 prosent minoritetsspråklige elever
med bakgrunn fra over 30 land.
Invitert til årets feiring var også Human-Etisk
Forbund, representert ved Buskerud fylkeslag, generalsekretær Kristin Mile og styreleder Åse Kleveland.
– På 17. mai feirer vi Norges selvstendighet. På
FN-dagen den 24. oktober feirer vi samhørighet og
felleskap mellom alle nasjoner i verden. Dere på Fjell
skole har greid å skape et slikt fellesskap i praksis, og
det er helt fantastisk. Det er vanskelig å tenke seg noe
viktigere arbeid enn det dere driver med her, sa
Kleveland. I tillegg til Humanistprisdiplomet og en
sjekk på 50 000 kroner, delte Kleveland ut bokgaver
– som skolen hadde ønsket seg – til representanter fra
alle klassetrinnene.

Hipp, hipp hurra, FN er bra! lød det taktfast fra det
fargerike «17. mai-toget». Foto: Even Gran

Concordat Watch søker oversetter
Den sekulære nettsiden Concordat Watch, www.concordatwatch.eu/, søker frivillige til å oversette fra norsk
til engelsk teksten til konkordatet inngått mellom den
norske kongemakten, ved Magnus Lagabøte, og kirka,
ved erkebiskop Jon Raude. Konkordatet, som kalles
Sættargjerden i Tønsberg, ble inngått etter mange års
forhandlinger i 1277.
Concordat Watch er et nettsted som overvåker
dagens ordninger mellom stat og kirke eller andre
religiøse institusjoner, hovedsakelig i Europa, men

også i en rekke andre land. I tillegg sørger de også for
å ha dokumentert avtaler og ordninger som er en del
av historien.
Oversettingen trenger ikke resultere i et perfekt
engelsk. Concordat Watchs Muriel Fraser, fra National
Secular Society of Britain, vil gladelig redigere teksten
i etterhånd.
Er du interessert – ta kontakt med Muriel Fraser på
muriel_fraser@hotmail.com

GOD, GAMMEL AARGANG
Fri tanke for 10 år siden:
– Vi läser i auran, vi använder det tredje ögat, sier en ung svensk kvinne til en
dame som lurte på hva «Holistisk Akadmi» drev med. Holistene kan også fortelle
deg om ditt tidligere liv. Jeg vurderte å la dem se om jeg kunne «belyses» slik at
jeg kunne nå mine mål i det herværende livet. Men lista var så lang av folk som
ville finne seg selv, at Fri tanke hadde måttet punge ut overtidspenger, skriver
journalist Anne Marit H. Nærby fra Alternativmessa i Oslo Spektrum i Fri tanke nr
7-1998.

Daværende medlemsblad Humanist for 20 år siden:
Hvorfor er vi så krasse i vår kritikk av New Age? Står ikke denne tankeretningen
for et harmonisk syn på mennesket og verden – som alternativ til dagens materialistiske samfunn og kyniske menneskesyn? Trenger vi ikke en ny økologisk
bevissthet og respekt for de mykere sidene av livet? Skal vi ikke stille oss åpne og
undersøkende overfor nye tanker?
Jo, naturligvis, men ikke på bekostning av sunn fornuft, skriver Terje Emberland
innledningsvis i Humanist nr 6-1988, som er et temanummer om New Age.

A

HEF og Nestekjærlighetskampanjen 2008
Human-Etisk Forbund har sluttet seg til Nestekjærlighetskampanjen 2008.Kampanjen ble startet
som en reaksjon på innstramningene i regjeringens
asylpolitikk i høst og formålet er en mer human
asylpolitikk. Kravene i kampanjen tredelt. For
det første krever kampanjen at FNs anbefalinger
fortsatt må være grunnlaget for regjeringens asylpolitikk og at ingen må tvangsreturneres i strid
med FNs anbefalinger. For det andre at enslige,
mindreårige asylsøkere uten omsorgspersoner i
hjemlandet må gis varig trygghet. Og for det tredje
at familier som er blitt skilt av krig, konflikt eller
politisk undertrykking fortsatt må ha adgang til
familiegjenforening. Les mer utdypende om
kampanjen på nestekjaerlighet.no.

HEF med støttemedlemskap i ICJ
Human-Etisk Forbund har tegnet støttemedlemskap i menneskerettighetsorganisasjonen ICJ (International Commission of Jurists), som i høst fikk
sin norske avdeling. ICJ setter fokus på menneskerettigheter og overvåker situasjonen i en rekke
land. Organisasjonen arbeider for at advokater og
dommere skal spille en viktigere rolle i håndhevelsen av menneskerettigheter i lovverket. Selve
kommisjonen består av seksti jurister, blant andre
FNs tidligere høykommisær for menneskerettigheter, Mary Robinson.

Nytt mandat for HEFs
kriseberedskapsarbeid
Human-Etisk Forbund (HEF) vedtok i oktober et
mandat for kriseberedskapsarbeidet i forbundet. I
mandatet heter det at målsettingen med kriseberedskapsarbeid i Human-Etisk Forbund er å bli
inkludert i kriseberedskapsplaner og i kriseberedskapsteam i offentlig regi, herunder å bli representert i lokale/regionale redningsstaber og Hovedredningssentralen.
Vedtaket innebærer at Human-Etisk Forbund
ønsker intensivere arbeidet for å bli en del av det
offentlige apparatet som aktiviseres ved katastrofer
og andre krisesituasjoner, sammen med lensmann,
prest, lege og forskjellig andre helsearbeidere samt
andre frivillige organisasjoner.
Mandatet gir blant annet HEFs fylkesstyrer
anledning til å etablere kriseberedskapsgrupper som
vil ha ansvar for å etablere og ivareta samarbeid
med lokale myndigheter og andre organisasjoner.
I tillegg gir mandatet ansvaret for å koordinere
arbeidet til en styringsgruppe for kriseberedskapsarbeid bestående av lederne for fylkenes kriseberedskapsgrupper og en representant fra hovedstyret.
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Slik blir de nye formålsparagrafene for skolen:
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Opplæringa i skole og lærebedrift skal,i samarbeid og forståing
med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane
og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving,
likeverd og solidaritet, verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike
religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale
kulturtradisjon.
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise
respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Bostad-utvalgets forslag, til sammenligning:
Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda
og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt.
Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk
tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i
menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

(Resten av formålsparagrafen
og Bostad-utvalgets forslag er
nærmest likelydende og derfor
ikke referert her.)

Det var den gang. Nå har regjeringen snudd opp ned på Bostad-utvalgets forslag.

– Ikke lenger en samlende paragraf
I begynnelsen av november snudde regjeringen opp-ned på Bostad-utvalgets forslag til ny formålsparagraf. HEFs generalsekretær, Kristin Mile, er svært skuffet over regjeringen.
Tekst: Even Gran
Bostad-utvalget greide å samle seg om en felles, ny
formålsparagraf for skole og barnehage. Men partiene
på Stortinget greide ikke å bli enige. Opposisjonspartiene KrF, Høyre og Frp syntes den kristne forankringen var for svak, og i november ble det klart at
regjeringspartiene ga etter for presset fra opposisjonen:
en sterkere forankring til vår «nasjonale arv» ble bakt
inn i formålsparagrafene.
HEFs generalsekretær og medlem i Bostad-utvalget,
Kristin Mile, er svært skuffet over endringen.
– Enigheten fra Bostad-utvalget forsvant nå. Dette
er et forslag jeg aldri ville ha stemt for som utvalgsmedlem, konstaterer Mile.
Hun mener det nye forliksforslaget har snudd opp-ned
på det aller vesentligste punktet i Bostad-utvalgets forslag.
– Grunnsteinen i vårt forslag er at man skal bygge
på et sett nevnte verdier som vi kan samles om, og så
nevne en del retninger der disse verdiene kommer til
uttrykk, blant annet kristendommen. Dagens forlik
starter i den helt andre enden. Nå sier man først at
man skal bygge på «grunnleggjande verdiar i kristen
og humanistisk arv og tradisjon», og så nevnes noen
andre ting som også har disse verdiene. Dette er å snu
opp-ned på hele den samlende likeverdstankegangen
vi la til grunn, poengterer Mile.
6
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– Hva synes du om KrF, Høyre og Frps opptreden
i saken?
– De har jo fått det som de vil. Akkurat nå er jeg
mest sint på regjeringspartiene. Hva skal vi med en
flertallsregjering hvis de ikke skal bruke flertallet sitt
til å vedta noe som de selv har blitt enig om, og som
var helt i tråd med det skjøre kompromisset vi i
Bostad-utvalget kom fram til?
Mile spør seg også hva som er poenget med
utvalgsarbeid og høringer, hvis politikerne uansett
ikke tar hensyn til det.
– Bostad-utvalget var bredt sammensatt for å forene
ulike syn. Vi greide å bli enig. Vi hadde en høring i
høst der alle de inviterte instansene støttet utvalgsforslaget, unntatt IKO, Kirkelig pedagogisk senter.
Men det forslaget som ligger på bordet nå går jo mye
lenger i «kristen kulturarv»-retning enn det IKO
antydet på denne høringen. Jeg skjønner ikke at
regjeringen har gått med på dette, understreker Mile.
Bostad-utvalget ble satt ned 2. juni 2006.
Hensikten var å få gjort noe med den nåværende formålsparagrafen i skolen som sier at «Grunnskolen
skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til
med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding».
Kristin Mile ble oppnevnt som utvalgsrepresentant,

sammen med et bredt utvalg representanter fra en
rekke samfunnsområder.
Utvalget la fram sitt nøye framforhandlede konsensusforslag i juni 2007.
– Dette er et vakkert stykke prosa, sa daværende
kunnskapsminister Øystein Djupedal da forslaget ble
lagt fram. Han var overrasket over at de hadde greid
å bli enige om et felles forslag.
Regjeringspartiene i den rød-grønne flertallsregjeringen samlet seg raskt om en innstilling som
var i tråd med Bostad-utvalgets forslag.
Men KrF, Høyre og Frp avviste dette. Regjeringen
ønsket et enstemmig vedtak i saken, og gikk inn i
forhandlinger med de tre opposisjonspartiene.
Resultatet ble lagt fram 6. november. Den gamle
formuleringen «Grunnskolen skal (...) hjelpe til med å
gi elevane ei kristen og moralsk oppseding» blir nå forandret til «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon».
Også Elevorganisasjonen og representanter for det
Mosaiske trossamfunn har reagert på de nye formålsparagrafene.
(Tidligere publisert på Fritanke.no. Les mer og utfyllende
om den nye formålsparagrafen der.)
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Fortsatt strid om julegudstjenester
Nye formålsparagrafer endrer ikke skolens forhold til julegudstjenester.
Tekst: Even Gran og Kirsti Bergh

De nye formålsparagrafene ser ikke ut til å ha skapt
ro i skolen, og med desember måned kommer også
spørsmålene om julegudstjeneste. På mange skoler har
semesteravslutninger i samrøre med julegudstjenester
snarere vært regelen enn unntaket.
Allerede har det vært mye oppstyr rundt vedtaket
til skolestyret i Lillehammer, som har bestemt at kommunens skoler ikke skal arrangere julegudstjeneste i
år. I den forbindelse kan man merke seg at styret ikke
henviste den nye formålsparagrafen, men til de nye
retningslinjer som kom i 2007 i etterkant av
Strasbourg-dommen.
– Her står det at en skolegudstjeneste ikke må få
preg av å være semesteravslutning, da slike avslutninger
skal være samlende. Vi ønsker en inkluderende skole for
alle. Rektorene i kommunen og skolesjefen har derfor
bestemt at ingen skoler skal arrangere julegudstjenester
i år, uttalte undervisningsleder ved skolesjefens kontor
i Lillehammer, Didi Sunde, til Fritanke.no. Etter store
protester fra flere foreldre og fra kirka har skolestyret
uttalt at det er mulig vedtaket vil bli omgjort hvis
motstanden er stor.
Fungerende biskop i Hamar bispedømme, Ole
Elias Holck, mener skoleledelsen feiltolker oppdraget
sitt i denne saken.
– Skolen har misforstått. Skolens formålsparagraf
presiserer at en skal ta vare på kristne og humanistiske
tradisjoner, uttalte han til Gudbrandsdølen/Dagningen.
Til Fritanke.no sier Holck at Human-Etisk Forbund
og andre som mener at skolen skal være livssynsnøytral,
tar feil.
– Skolen skal slett ikke være livssynsnøytral.
Skolen er pålagt å formidle kristne og humanistiske

verdier. Derfor er det viktig at skolen er delaktig og
samarbeider med kirken når det gjelder gudstjenester
og andre kirkelige handlinger både til jul, pinse og
påske. Det er en del av vår kulturarv, sier han.
Bjørgvin bispedømme sendte ut en pressemelding
som formidlet samme budskap:
– Det er ingen ting ved den nye formålsparagrafen
som tilsier at man ikke skulle kunne ha skolegudstjenester. Den nye formålsformuleringen gir god dekning
for å jobbe som man alltid har gjort, skriver bispedømmet. Pressemeldingen viser til det enstemmige,
nye forslaget som sier at «opplæringen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv
og tradisjon».
Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig,
er ikke overrasket over signalene fra kirken.
– Jeg tror ikke det ville ha vært like enkelt for dem
å tolke Bostad-utvalgets forslag til formålsparagrafer
på denne måten. Men nå bruker de selvsagt det nye
forslaget for alt hva det er verdt. Det viser at forliket
på Stortinget faktisk har realpolitiske konsekvenser.
Dette er ikke bare flisespikking om småformuleringer,
sier Sandvig.
Hun synes det er trist at de nye formålsparagrafene
gir lærerne tvetydige signaler.
– Problemet med de nye formålsparagrafene er at
de ikke representerer noe veivalg. Paragrafene kan
tolkes i ulike retninger, og dermed gir de ikke noe
styringssignal. Jeg synes skolene og lærerne hadde
fortjent bedre, sier Sandvig.

Råd om skolegudstjenester?
På Human-Etisk Forbunds nettsider finner du
råd og tips til hvordan du som forelder eller
lærer kan forholde deg til skolegudstjenesteproblematikken. Her er blant annet også retningslinjene Utdanningsdirektoratet sendte ut
i 2007 lagt ut, samt anbefalinger fra Høgskolen i
Vestfold og Den norske kirke til hvordan skolene
bør gå fram med skolegudstjenester i et pluralistisk samfunn (fra 2006). I tillegg til konkrete
tips om alternative arrangement og julesanger.

Fritanke.no søker
dine erfaringer
Hvordan opplever foreldre i Human-Etisk Forbund rundt omkring i landet julegudstjenester
i skolesammenheng? Gjøres dette på en dårlig
eller god måte ved din skole? Har Strasbourgdom og nye paragrafer medført bevissthetsendring eller er det «same procedure as last year»?
Fritanke.no er interessert i dine opplevelser –
send oss epost på fri.tanke@human.no eller
ring 23 15 60 20.

Les mer på Fritanke.no.
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Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv,
og oss som er til stede.
Så tenner vi et lys i kveld,
vi tenner det for glede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv,
og oss som er til stede.
Så tenner vi to lys i kveld,
to lys for håp og glede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
tre lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv,
og oss som er til stede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
tre lengsel, håp og glede.
Vi tenner fire lys i kveld,
og lar dem brenne ned,
for lengsel, glede, håp og fred,
men mest allikevel
for fred på denne lille jord
der menneskene bor.
(Inger Hagerup)

Med ønske om en fredelig jul og et godt nytt år!

Har du noe du skal sende,
har vi løsningen som passer
Bring Mails spesialitet er å løse bedrifters behov for å sende post – på en enklest mulig måte.
Uansett om du vil nå ut til en eller en million, har vi løsningen som passer. Se bring.no/mail eller
kontakt vår kundeservice på telefon 04045.
bring.no/mail
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Å tenke sammmen
En filosofisk samtale handler om
å reflektere sammen, og kanskje slik
komme fram til ny, felles erkjennelse.
Tekst og foto: Kirsti Bergh

Gry Solbraa tror filosofiske samtaler kan

gjøre folk til bedre mennesker.
– Jeg håper det. Det er derfor jeg driver med
dette. Gjennom det å snakke sammen, å ha en dialog,
er målet også at man har en dialog med seg selv, at
man blir et mer reflektert menneske med en videre
horisont. Det er som kjennetegner mennesker er jo
vår tenkeevne, og jeg tror at det å tenke mer og
reflektere gir en vei mot et lykkeligere liv. Jeg tror vi
blir mer menneske av filosofiske samtaler, sier Gry
Solbraa. Hun er filosofisk praktiker og leder i Norsk
selskap for filosofisk praksis, som ikke bare organiserer
filosofiske praktikere, men også tilbyr utdanning
innenfor filosofisk praksis.
Men la oss nå finne ut hva i all verden en filosofisk
praktiker er og hva vedkommende gjør? På hjemmesidene til Norsk selskap for filosofisk praksis heter det

10

FRI TANKE 04 - 2008

at I filosofisk praksis tilbys samtaler på tomannshånd med en
filosof. Med den filosofiske praktikeren kan du drøfte veivalg
i livet, samlivsproblemer, sorg, verdikonflikter, utfordringer
du står inne i på jobben og andre allmennmenneskelige utfordringer. Eller du kan bruke filosofen som en dialogpartner
omkring andre tema som opptar deg. Sentralt i samtalene
står din egen refleksjon knyttet til egne erfaringer, normer,
idealer og verdier.
En filosofisk praktiker er en filosof som – ganske
ulikt vår forestilling om den ensomme, men fryktelig
vise filosofen som sitter alene og filosoferer i sitt lønnkammer – er trenet i samtalekunsten, det å reflektere
sammen med andre. I løpet av de ti årene som er gått
siden NSFP ble grunnlagt, har filosofiske samtaler i
en eller annen form blitt mer og mer kjent og mer og
mer utbredt.
Det som i særlig grad skiller den filosofiske sam-

talen fra den private samtalen og debatten, er at det
er en strukturert og disiplinert undring som ledes av en
filosof, og at målet er å undersøke en problemstilling,
eller et spørsmål, og etter hvert komme til en ny eller
i hvert fall felles forståelse. I tillegg har en filosofisk
samtale også et kritisk blikk på selve samtalen. Det innebærer at fokus ligger ikke bare på det samtalen dreier
seg om, men også på hvordan samtalen foregår. For
eksempel kan man stoppe samtalen for å finne ut av en
underliggende misstemning eller en begrepsmessig
misforståelse.
For den enkelte handler den filosofiske samtalen
om å undersøke sine tanker og oppfatninger og slik
kanskje «dytte» på vante tankemønstre.
– Vi mennesker faller lett inn i faste tankemønstre.
Vi kan si at vi tenker innenfor en boks, og den filosofiske
samtalen handler om å dytte på disse veggene, slik at
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med andre

Vi blir mer menneske av å filosofere, mener Gry Solbraa.

tankerommet blir større. Da får man større rom å boltre
seg i, så å si, og det henger sammen – tenkning og
væren. Dette er ikke noe vi reklamerer med, smiler
Solbraa, – men jeg tror det er en vei mot et lykkeligere
liv det å tenke mer og reflektere. Vi mennesker ønsker
jo å bli lykkelige, og det å tenke og reflektere og bli
bevisst hva er viktig for meg, det gjør at man også
finner ut av sin egen livsfilosofi. Grunntanken er at
alle mennesker er små filosofer. Vi må bare bli bevisst
hva vi tenker.
ET BREDT SPEKTER AV FILOSOFISKE SAMTALER
Mens filosofi for kun få år nærmest utelukkende ga
assosiasjoner til filosofihistorien og filosofiske teorier,
handler det nå om den levende, aktive filosoferingen
som alle kan delta i. «Filosofi med barn» er en bestemt
metodikk som er i ferd med å få en plass i skolen.

Høgskolen i Oslo tilbyr kurs. Der beskrives det sentrale
som «den filosofiske samtale hvor barna filosoferer
selvstendig rundt grunnleggende spørsmål gjennom
dialog med andre. I denne dialogen utvikles evnen til
å etterprøve egne og andres resonnementer, til å formulere spørsmål og problemstillinger og til å gi
begrunnede svar. En slik filosofisk samtale kalles et
undersøkende fellesskap og siktemålet er å søke sannhet
og utvikle fortrolighet med seg selv og sin egen tilværelse. Dette er viktig i et samfunn hvor det ikke
lenger er selvsagt å legitimere en bestemt moral eller
tenkemåte ut fra religion eller andre autoriteter.
Spørsmålet blir da hvordan vi skal komme fram til hva
som er sant og godt. Fornuftig utredning og dialog er
kanskje den eneste veien å gå.»
Den filosofiske samtalen for voksne kan enten
følge en stram struktur, som for eksempel Sokratisk
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dialog, hvor man utforsker tema etter en oppskrift.
Men det kan også være en løsere form, som i den filosofiske kafeen. Der inviteres publikum til å være med
å finne et tema.
– På sett og vis er det bare gradsforskjeller
mellom den filosofiske samtalen og en vanlig samtale
mellom gode venner. Men det vi gjør i den filosofiske
samtalen er å findyrke aspekter i den gode samtalen.
– Kan en filosofisk samtale løse for eksempel
personlige problemer?
– Det blir litt galt å si at skulle si det. Men en
filosofisk samtale er en veldig godt redskap for å belyse
problemer; se det fra flere sider, tenke kreativt og
åpne opp et refleksjonsrom rundt problemet, som kan
gjøre det enklere å forstå livet sitt. Og da står man jo
bedre rustet til å takle problemer.
Solbraa driver med filosofisk samtale over et stort
register. Den ene dagen er hun i en barnehage og filosoferer med fireåringer. Det er ikke alltid at disiplinene
holder til det. Den andre dagen har hun filosofisk
samtale for en gruppe innsatte i fengsel. Da vi treffer
henne har hun nettopp holdt filosofikafé for en liten
gruppe sykehjemsbeboere. Gjennomsnittsalderen var
over åtti, og hun har utfordret dem til å snakke om
døden: Husker dere når i livet dere først begynte å tenke på
døden og dere skjønte at dere skulle dø? Hva har dere tenkt
om døden og har disse tankene endret seg gjennom livet?
Hva innebærer døden for dere?
– I forhold til de gamle var det veldig viktig å
skape tillit og en trygg atmosfære. De syntes det var
fint å samtale om døden, selv om det også kom opp
sterke følelser, forteller hun.
Denne filosofikafeen er en del av et forskningsprosjekt, men har åpnet opp et helt nytt rom for disse
gamle, som viser at den filosofiske samtalen er givende
også, eller kanskje særlig, når livet går mot slutten.
EN DEMOKRATISK SAMTALEFORM
«Humanister bør filosofere», skrev filosof og livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Kaja Melsom, i Fri
tanke for to år siden. I løpet av de siste årene er det da
også blitt arrangert flere kurs i filosofiske samtaler for
medlemmer i HEF. Det har fortrinnsvis vært «filosofi
med barn og unge», og på forbundets nettsider heter
det at «De filosofiske samtalene styrker de unges evne til
å sette ord på sine tanker og følelser, og følgelig til å
forholde seg til dem. Gjennom erfaringen av å kunne
dele det private, erfarer de at de ikke er alene om å
tenke og føle som de gjør. Øvelsen i å dele tanker man
ennå ikke er helt sikre på, tanker man ennå ikke har
sjekket opp mot autoriteter, er også en god øvelse i å
våge å gjøre seg sårbar. Ved alltid å legge ungdommens
egne tanker og spørsmål til grunn for den filosofiske
undersøkelsen, erfarer de også at deres tanker og
undringer er betydningsfulle og viktige – ikke bare
for dem selv, men også for de andre.»
Det har ført til at mange humanistiske konfirmanter er blitt utfordret til å filosofere, men det har
også ført til at medlemmer er blitt inspirert til å
arrangere flere filosofikafeer, åpne for alle som ønsker
å delta i noen korte timers utforsking av et felles
bestemt tema.
En liten gruppe mennesker er samlet til filosofikurs
i regi av Human-Etisk Forbund tidlig i november.
Alle har de gått kurs tidligere, og nå er de kommet
for å få påfyll. Kursleder og filosofisk praktiker
Andreas Ribe velger å introdusere gruppa for den
sokratiske dialogen, som er en bestemt metodikk.
– Dette er en veldig demokratisk måte å samtale
på, poengterer han innledningsvis.
– Alles ord har like stor vekt. Tanken er at alle har
noe viktig å bidra med, som gjør at vi i fellesskap
kommer frem til en ny innsikt. Det kalles sokratisk
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Nina Tangstrøm: Konfirmantleder og bruker filosofisk samtale på kurset.

Øverst: Solrunn Husum Nederst: Ingvar Tengesdal

dialog fordi det er inspirert av filosofen Sokrates kunnskapssyn. Sokrates mener kunnskap er «gjenerindring»,
det handler om å forløse ideen som allerede er i oss.
For eksempel går vi ofte med taus kunnskap om hva
frihet er: vi kan spørre hvemsomhelst om hva frihet er,
uten å få noe konkret svar, men alle kan gi eksempler
på hva frihet er. Det betyr at vi har en form for implisitt forståelse av begrepet. Vi vet det på et vis, selv om
vi ikke gi en klar definisjon. Men går vi inn i det, vil
vi så å si kunne forløse forståelsen av hva frihet er.
Og i tråd med dette er den sokratiske dialogen en
strukturert form for refleksjonsprosess, hvor man tar
utgangspunkt i et filosofisk spørsmål man i fellesskap
velger: Hva er lykke? Hva er ondskap? Hva er egoisme?
Eller som kursdeltagerne i HEF landet på Hva er
altruisme? Når de har valgt seg et spørsmål, får alle i
oppgave å tenke ut et eksempel, en hendelse fra eget liv
som illustrerer spørsmålet, som så presenteres for de
andre. Deretter må deltagerne sammen bli enige om
hvilken av livseksemplene som skal danne utgangspunktet for diskusjonen som skal leden fram til en
generell definisjon eller forståelse av begrepet.
Forsamlingen sukker lett henført når Ribe forteller
at en sokratisk dialog kan ta opptil en uke å gjennomføre, og i hvert fall gjerne flere dager. Det er tydelig
at det kunne de fleste tenke seg å være med på. Selv
bruker de en dag, hvor tanker luftes, argumenter prøves
– og forkastes, og meninger skiftes.
De fleste som er til stede har vært gjennom kurs
tidligere og har derfor på en eller annen måte allerede
praktisert det de tidligere har lært.
Solrunn Husum (65) fra Tromsø forteller om
hvordan hun fikk smaken på den filosofiske samtalen.
– Hos oss hadde mange medlemmer ytret ønske om
å jobbe mer med filosofi, men hvordan gjør man det? Da
vi hadde et regionalt seminar i Human-Etisk Forbund

«Jeg er blitt roligere med standpunktene mine. Jeg
trenger ikke å forsvare det så mye, og jeg behøver
ikke å bli så sint på andre som mener noe annet.»
– Det er med andre ord en metode for å utvikle
tolerante humanister?
– Ja, virkelig. For å forstå må du ta tida til hjelp,
og da må du virkelig være lyttende, for å kunne
oppnå den innsikten vi snakker om. Det siste vi gjorde
var å diskutere ondskap – vi brukte fire timer altså.
Nina Tangstrøm (28) er psykologistudent og konfirmasjonsleder i Human-Etisk Forbund og deltar på
filosofikurs i regi av Human-Etisk Forbund for tredje
gang. Hun forteller at hun har brukt filosofisk samtaleteknikk overfor sine konfirmanter.
– Først ser vi et lite videoklipp, for eksempel med
palestinske ungdommer som forteller hvordan det er
å leve på vestbredden. Det er utgangspunktet vårt. Så
reflekterer de for seg selv og finner spørsmål som
dukker opp etter at de har sett den videoen.
– Hva slags spørsmål kommer opp?
– En gang kom konfirmantene opp med spørsmålet
Hva er rettferdighet? Da hadde vi brukt tid på å få opp
alle spørsmålene, og deretter diskutert oss fram til ett
spørsmål. Da brukte vi kurskvelden på å komme fram
til spørsmålet og diskutere oss fram til hva rettferdighet er, smiler Tangstrøm.
– Får du med deg alle konfirmantene da?
– Jeg bruker en terning. Jeg gir alle konfirmantene
nummer, og så bruker jeg tjuesiders terning som jeg
kaster innimellom, og så sier jeg «nummer seks, hva
tenker du». Det er krevende for dem, for de blir jo stilt
til veggs og må svare.
– Er det en måte å komme dypere ned i den prosessen som et slikt konfirmasjonskurs kan være?
– Åja. Samtidig er det skummelt for dem.
Ungdommen gir uttrykk for at de synes det er ube-
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var det en som hadde vært på kurs som orienterte om
hvordan dette kunne brukes i Humanistisk konfirmasjon.
Jeg ble fascinert og tenkte at den metodikken må vi
jo kunne ta i bruk overfor voksne også. For ofte er det
jo bare plikter og oppgaver når humanetikere kommer
sammen. Det må jo kunne gå an å møtes og ha det
okey i lag, tenkte jeg.
Det resulterte i etableringen av en liten gruppe

– Jeg synes det
å tenke sammen
med andre er
veldig nyttig for
min egen del.
som jevnlig møtes og fordyper seg i filosofiske og
eksistensielle spørsmål. Husum har gjennomført flere
filosofikurs og leder samtalene.
– Det er jo en annen måte å samtale på enn det vi
gjør til daglig. Det er så sjelden at vi tar oss tid til å
lytte til hverandre og gir hverandre tid til å tenke seg
om, og spørre «Hva mener du egentlig?»
– Har det gitt dere ny innsikt?
– Det var en av deltagerne som uttrykte det slik:

R E P O R TA S J E

hagelig innimellom. De blir tvunget til å ta stilling
på en helt annen måte gjennom at den metodikken
man bruker er så streng.
Slike kurs gir henne verdifull input til sitt virke
som kursleder for Humanistisk konfirmasjon, men
samtidig handler motivasjon for å delta på slike kurs
like mye det at det gir en anledning til å bli utfordret
og det å få undre seg.
– Det er spennende å komme i en posisjon hvor man
stiller litt spørsmål til sine egne meninger og kjenner
på ubehaget som kan oppstå når man skjønner at man
må skifte mening. Vi tenker omkring begreper som
vi ikke gjør til vanlig.
Tangstrøm forteller at hun bruker det hun har
lært på kursene i hverdagen også.
– Jeg er blitt mer bevisstgjort på hvordan jeg
argumenterer for ting med logisk sammenheng og på
det å lytte. Det å prøve å forstå hva andre mener, det
å holde hovedfokus på at vi skal komme fram til noe
sammen, skape noe sammen. Det er en erkjennelse
jeg bruker mye.
Ikke minst er det nyttig å oppleve det at man
starter med et begrep – som man har en ganske klar
formening om hva betyr – og så oppleve at begrepet
begynner å rakne når man ser nærmere på det.
– Når du har den opplevelsen i bakhodet blir du
ikke så bastant i forhold ting. Det blir lettere å innta
en holdning om at «dette er slik jeg ser på det nå,
men det kan tenkes at andre kan se dette på andre
måter som kan være vel så riktige som min». Det gjør
deg kanskje litt mer reflektert i hverdagen.
Ingvar Tengesdal (41) er miljøterapeut og arbeider
som vernepleier. I tillegg driver han med Humanistisk
konfirmasjon i Egersund. Han forteller at han alltid
har vært interessert i filosofi, og da anledningen til å
delta på filosofikurs åpnet seg, nølte han ikke.
– Jeg synes det å tenke sammen med andre er veldig
nyttig for min egen del. Det skaper en trygghet i det
å reflektere. Og om jeg klarer å få videreformidlet det
til barn og ungdom, er det en fin ting, tenker jeg.
Tengesdal arbeidet tidligere i barnevernet, hvor
han brukte det han hadde lært om filosofi med barn
og unge overfor vanskeligstilte barn.
– Det fungert bra. Du skaper tillit hos ungdommene, og de vokser på det. De opplever at de er med
i en samtale med en voksen, og da er du med på å
utjevne forskjellene mellom deg som voksen og barna
på en god måte.
Målsetningen med samtalene er, ikke alltid, men
ofte å finne fram til en felles begrepsforståelse.
– Det er kjempespennende. Noen ganger må vi
gjennom en lang prosess for å komme fram til en felles forståelse, og andre ganger får vi det ikke til. Men
vi får uansett større innsikt i begrepene og også i
spørsmålene vi prøver å løse
– Har du oppnådd større selverkjennelse gjennom
å bli trenet i filosofisk samtale?
– Jeg har lært at et spørsmål ikke bare har to
sider, det kan ha mange sider. Jeg har min forståelse
av en hendelse, men hvis vi er ti forskjellige mennesker
som sitter og diskuterer en hendelse, så er det ti forskjellige forståelser som skal bli til en. Og det er en
møysommelig prosess. Og det hender også at man må
erkjenne at ens argumenter ikke holder helt mål, og
det kan jo være smertefullt. Men all erkjennelse er
smertefull. Punktum. Da går du fra en subjektiv mening
til en annen ny subjektiv mening. Det tror jeg er
sant, for jeg har opplevd det selv å få ny innsikt i et
spørsmål, slik at jeg har forandret mening. Men det
er litt sånn i samfunnet at det en har sagt og stått for
gjelder for alltid. Men folk vokser og kan forandre
mening, og det er jo også en erkjennelse.
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Human-Etisk Forbund
med livssynssamtaler
Human-Etisk Forbund søker deg som er modig og vil utforske
eget og andres livssyn.
Tekst: Kirsti Bergh
– Det å reflektere over eget livssyn er humanisme i
praksis og noe humanister bør drive med, sier Kaja
Melsom, livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund
med bakgrunn som filosofisk praktiker.
Sammen med rådgiver Hans Christian Nes har
hun ansvaret for den økte satsningen på filosofiske
samtaler i Human-Etisk Forbund, og nå inviterer
hun til et fire helgers-kurs i å lede livssynssamtaler
(se også annonse side 39).
– Vi opplever at det både er et behov for dette
og en stor interesse for det. Og behovene for slike
livssynssamtaler er så ulike. Det kan både være innsatte i fengsel og pasienter på sykehus, eller eksistensielt interesserte mennesker som bare ønsker å finne
ut av sitt livssyn sammen med andre, forteller
Melsom.
Hans Christian Nes understreker at HumanEtisk Forbund er et livssynssamfunn som har brukt
og bruker mange ressurser på seremoniene og på
seremoniutvikling – og dette er viktig.
– Men organisasjonen bør også ha alternative
arenaer for aktivitet, og dette er et tilbud til filosofisk
og livssynsinteresserte medlemmer, sier han.
På denne måten håper de to at forbundet vil
rekruttere medlemmer som er interesserte i å bli
gode samtaleledere, som igjen kan bidra til at filosofiske samtaler – livssynsamtaler – blir en måte for
folk å komme i kontakt med Human-Etisk Forbund
på utenom seremoniene.
KASTE LYS OVER EGNE TANKER
Kaja Melsom utdyper hvorfor slike livssynssamtaler
har en særlig berettigelse i en humanistisk setting.
– Som humanister baserer vi oss ikke på dogmer
og faste sannheter. Vi må derfor hele tiden undersøke
om våre oppfatninger stemmer med virkeligheten,
og da er det viktig at vi reflekterer over egne fordommer – våre egne forutinntatte holdninger – og
forsøker å kaste lys over egne «ubevisste» premisser.

For en ting er hva man konkret får ut av den
enkelte samtalen av svar og spesifikke tanker.
– Det er interessant, men vel så interessant er
det å avdekke deltagernes perspektiv på livet: Alle
mennesker har sitt unike menneskesyn og syn på
livet. Mange har et ønske om å forbedre seg, om å
bevege seg mot å bli et bedre menneske og få et
bedre liv. Som et viktig ledd i det, kan være det å
tenke over hvordan man forholder seg til livet i dag.
Ikke minst de måtene vi forholder oss til livet
på som vi ikke er helt klar over.
– Det er ofte de tankene som er nærmest, som
vi gjerne tar for gitt, som er vanskeligst å se. Men
gjennom refleksjon kan vi få fram vårt egentlige
livssyn, og da kan vi også lettere endre tenkemåter.
– Hva slags folk er dere på jakt etter?
– De som ønsker å delta på kurset og bli samtaleledere må nok ha en porsjon mot. For ofte møter en
motstand når skal få folk til å se sin egen tenkning.
PILOTPROSJEKT PÅ ULLEVÅL
Melsom og Nes ser for seg at Human-Etisk Forbund
etter hvert kan tilby livssynssamtaler i flere sammenhenger. Blant annet gjennom en utvidelse av
tilbudet om livssynssamtaler i grupper som man
har for innsatte i noen fengsler i dag; som del av en
livssynssamtaletjeneste på sykehus, hvor man kan
være et alternativ til presten, men også som et lignende
tilbud utenfor sykehuset; gjennom å tilby filosofikafeer på eldresenter – bruksområdene er mange.
Uavhengig av Human-Etisk Forbunds planer om
sitt kurs, har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn et pilotprosjekt i støpeskjeen. I samarbeid
med Ullevål sykehus skal det etableres en livssynssamtaletjeneste fra alle de store livssynene utenfor
kirka, som et alternativ til presten. De som gjennomfører kurset til forbundet, vil kanskje etter hvert kunne
delta og drive samtaletjenester som det som nå skal
etableres på Ullevål, og etter hvert kanskje andre steder.

Les mer om filosofisk samtale:
Filosofi for livet. En bok om filosofisk praksis (Helge Svare og Henning Herrestad)
Norsk selskap for filosofisk praksis www.nsfp.no
Barne- og ungdomsfilosofene ANS www.buf.no
Human-Etisk Forbund www.human.no
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Rushumanisten
Han har hatt en lang rekke verv i Human-Etisk Forbund, og er en av de mest markante forkjemperne
for de rusavhengiges kår i Oslo. Selv begynte Arild Knutsen å sniffe lim i 14-årsalderen.
Tekst: Even Gran Foto: Merete Haseth

Det er umulig å skrive om Arild Knutsen uten å begynne med det som har vært et helt sentralt element i
hele livet hans; rusmisbruk. Han startet sin ruskarriere
i 14-årsalderen. I 20-årene gikk han rundt som junkie
i Oslo. Nå er han snart 40, rusfri, men en av de sterkeste, og mest medieprofilerte, forkjemperne for de
narkomanes kår i hovedstaden.
– Jeg hadde en nærmest innebygd dragning mot
rus og begynte å sniffe lim og diverse løsemidler i 14årsalderen. Jeg var en skikkelig versting. Foreldre
advarte ungene sine mot meg. Det verste som skjedde
i denne perioden var at jeg overfalt en jente på 14 år
med kniv. Det var bare flaks at hun overlevde, forteller
han.
Vi har nettopp møtt hverandre på «kontoret», som
Knutsen kaller det. I hans verden betyr dette det gamle
Plata-miljøet som stadig jages rundt gatehjørnene
ved Jernbanetorget i Oslo. Akkurat denne dagen står
de på ett av de mest sentrale stedene i hele området,
nemlig øverst i den brede trappa som går opp til Oslo S.
– Snart blir de vel jaget herfra også. Dette er jo et
veldig dårlig sted for dem, siden det ikke er tilgjengelig
for sykebiler i tilfelle noen skulle få behov for hjelp.
Jeg fatter ikke hvorfor disse folkene ikke bare kan få
lov til å stå et sted. Jeg har vært vitne til så mye grotesk
mishandling her nede, både fra politi og vektere. De
narkomane blir bokstavelig talt spylt bort. Menneskeverdet er nærmest ikke-eksisterende for disse folkene,
forteller Knutsen, som bruker dagene sine blant disse
rusavhengige. Han hjelper dem til legevakten, overfor hjelpeapparatet og politiet.
IKKE ALLE HAR «KNEKK I KNÆRNE»
Vi tusler bort til en kafé i den gamle Østbanehallen
og setter oss ned. Mens vi prater går det hele tiden
folk forbi som hilser på Knutsen. For et utrent øye ser
de helt ok ut. Men Knutsen kjenner dem.
– Han der har gått på heroin i 20-30 år, forteller
han. Han serverer oss bruddstykker av de tragiske
livshistoriene deres idet de passerer.
Knutsen er forresten selv en av disse som egentlig
er umulig å avsløre som tidligere rusmisbruker. Han
har ikke «knekk i knærne» og ser forbausende frisk og
sunn ut. Ikke minst er han veltalende som en hvilken
som helst universitetsutdannet.
– Ja, det er nesten et handikap. Men jeg har et
dårlig nettverk. Jeg har ingen utdannelse, ikke noe
hus eller bil. Og ingen jobb. Nå går jeg på attføring.
Folk jeg gikk sammen på skolen har alt dette. På
grunn av rusmisbruk mistet jeg alle de årene der
andre folk bygger seg opp et liv. Og det er faktisk

ikke så enkelt å ta igjen når man har blitt voksen, sier
han.
Han har søkt en rekke jobber, men får dem aldri.
Folk med utdannelse går alltid foran.
– Jeg har faktisk opplevd at folk som har fått stillinger i kommunen foran meg, etterpå henvender seg
til meg for å få råd om hvordan de bør drive rusomsorg.
Og det må jo sies å være et paradoks, sier han. Men over
nyttår begynner han å jobbe i magasinet =Oslo, hvor
hans bakgrunn for en gangs skyld ikke er et handikap.
Skolegangen tok en brå slutt i første klasse på
videregående. Da ble han kastet ut, etter å ha skulket
og bråket seg gjennom hele ungdomsskolen. Etter
hvert havnet han nede i sentrum, hvor han ble kjent
som «Lille Trille».

– Det å gi folk
selvrespekt og
egenverdi [er] helt
avgjørende for å
hjelpe folk ut av
rusavhengighet.
– Det gikk mye i piller. Derav navnet. Og amfetamin, alkohol og hasj, selvsagt. Men etter hvert tok jeg
jo etter junkiene jeg også. Det likte de ikke oppe på
Stovner. «Fy faen, Arild har begynt på hest», sa de hånlig. Heroin var forbudt der oppe. En fyr som prøvde å
selge heroin der oppe ble banka så kraftig at han nesten
døde. Men nå er merkelig nok mange av de Stovnerfolkene døde av heroinoverdoser selv, forteller han.
Dette varte fram til Arild Knutsen var rundt 21.
Da havnet han på institusjon for første gang, drevet
av Kirkens bymisjon i Oslo. Der var han i ni måneder
fram til han ble kastet ut. Årsaken var at han hadde blitt
kjæreste med en jente som også var på institusjonen.
– Behandlingsvesenet tillater sjelden slike forhold
fordi de tror det gjør rehabiliteringsopplegget vanskelig,
forteller han.

Så havnet han på gata igjen, og det til gangs.
– Jeg tror det gikk halvannen måned som jeg ikke
husker noe som helst av. Plutselig kom jeg til meg
selv med armene fulle av sår og stikk. Jeg fikk karret
meg til et kontor, og fikk plass på hospits, forteller han.
Knutsen understreker at det generelt sett var enda
verre å være narkoman da enn nå.
– Vi fikk ikke mat. Vi holdt på å fryse i hjel. Jeg
fylte opp magen med vann for å få sove. Jeg var så
tynn at jeg fikk vondt i mellomgulvet hvis jeg la meg
på ryggen. Det var knallhardt. Jeg ranet eldre damer,
gjorde innbrudd og tagg for å få penger til neste dose,
forteller han.
Etter en stund var det inn på institusjon igjen.
Der var han i rundt ett år. Rundt 1992 flyttet han inn
i en kommunal leilighet på Grünerløkka.
– Det var mye rus da også. Piller, amfetamin, hasj
og alkohol. Og det var midt i denne perioden jeg fikk
midlertidig jobb på Human-Etisk Forbunds hovedkontor.
HEF FIKK SLUTT PÅ RUSLIVET
Arild Knutsens ruskarriere varte i omtrent 14 år.
Slutten kom med et jevnt avtagende rusmisbruk som
vaktmesterassistent på Humanismens hus.
– Til slutt røyka jeg bare litt hasj i smug på røykerommet etter at de andre hadde gått. Og den 17.
april 1997 var det helt slutt. Jeg husker fortsatt
dagen. Da tok jeg min siste pille, og det kan jeg
takke Human-Etisk Forbund for, sier han.
– Hvorfor det?
– Jeg hadde aldri hørt om Human-Etisk Forbund,
men så var det en slektning av kjæresten min den
gangen som forklarte meg hva forbundet står for. Jeg
ble overrasket, for det var jo dette jeg hadde gått
rundt og tenkt og ment i alle år. Jeg visste bare ikke
at det fantes et forbund som stod for det. Så kom jeg
i kontakt med daværende generalsekretær Lars
Gunnar Lingås. Han hentet meg inn som vaktmesterassistent på Humanismens hus, HEFs hovedkontor
i Oslo, forteller han.
Etter hvert ble Knutsen involvert i en rekke aktiviteter i forbundet, som for eksempel «Aksjon livssynsfrihet i skolen». Men den hendelsen som kanskje
ble det største vendepunktet for ham, startet i kantina.
– Jeg satt og spiste lunsj, og Lars Gunnar kom opp
og var fortvilet. Han skulle ha vært på et møte om
den israelske samvittighetsfangen Mordechai Vanunu,
men kunne ikke. Så spurte han om jeg kunne stille
for Human-Etisk Forbund. Det var stort! Det var helt
utrolig, egentlig. Her hadde jeg gått rundt på gata
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som junkie, og så skulle jeg plutselig sitte der og
representere Human-Etisk Forbund i et møte om en
israelsk samvittighetsfange. Selv om jeg ikke hadde
peiling på hva de snakket om, ble dette et vendepunkt for meg. Jeg skjønte at jeg ikke bare var søppel.
At jeg var verdt noe. Jeg hadde jo ikke tatt utdanning.
Kunne ingenting. Jeg fikk troen på meg selv den dagen.
Knutsen skjønte at han måtte slutte med rus.
– Jeg måtte jo være klar i hodet når jeg ble vist
slik tillit, når min innsats begynte å spille en rolle.
Jeg tok min siste pille to år etter at jeg begynte å
jobbe i Human-Etisk Forbund, forteller han.
Knutsen mener hans historie er representativ for
de fleste som greier å komme seg ut av rusavhengighet.
– Alle har et behov for å bli tatt på alvor og bety
noe for andre. Vi vil sette spor etter oss. Det er helt
grunnleggende. Da jeg oppdaget at jeg kunne det,
sluttet jeg med rus. Alle som blir rusfrie forteller
ulike varianter av samme historie. Derfor er det å gi
folk selvrespekt og egenverdi helt avgjørende for å
hjelpe folk ut av rusavhengighet, sier han.
Gjennom disse årene har Arild Knutsen rukket å
få tre barn, det første i 1990.
– Jeg bodde på institusjon, og det ble slutt med
mora rett etterpå. I tillegg sprakk jeg og havnet på
gata igjen. Så jeg greide dessverre ikke å ta så mye
ansvar for han de første årene, sier han.
Et par år senere fikk han et nytt barn med en ny
kjæreste, og i 1998 fikk han sitt tredje barn med en
tredje kvinne, som i dag er hans ekskone.
– Med de to yngste har jeg jevn kontakt. Jeg er en
sånn vanlig helgepappa. Den eldste har jeg dessverre
ikke like mye kontakt med. Rent generelt synes jeg
selvsagt det er et savn å ikke bo sammen med barna
mine, men det er vel ikke annerledes enn for de fleste
andre som opplever å bli skilt, sier han.
I dag lever Arild Knutsen sammen ei han traff på
jobben i Humanismens hus. Hun vil ikke ha barn, og
det synes han er veldig greit.
– Jeg har vel fylt opp kvoten min på den fronten,
sier han med et smil.
FOR EN HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK
Arild Knutsen er leder i den nystiftede Foreningen
for human narkotikapolitikk. Politikken han fronter er
slett ikke ukontroversiell. Knutsen vil ha legalisering
av alle rusmidler. Deretter skal salget reguleres
strengt. Han er overbevist om at rusavhengige vil få
et langt bedre liv med en slik politikk.
– Folk som er avhengige av heroin er i realiteten
syke og trenger medisinsk hjelp. Men i dag blir de
kastet i fengsel istedenfor å få hjelp som andre syke.
Erfaringer fra land som Sveits og Nederland, som har
en mer liberal narkotikapolitikk enn Norge, viser at
dette fungerer. Norge topper overdosestatistikken,
samtidig som vi har en av verdens strengeste og mest
moralistiske narkotikalovgivinger. Da må det være
noe feil et sted, sier han.
Knutsen mener at hasj kunne ha vært solgt over
disk på spesielle utsalgssteder, mens tyngre stoffer som
heroin og amfetamin kunne vært tilgjengelig via resept.
– Det er ikke noe problem å leve hele livet på
heroin, bare du får den dosen du skal ha hver dag.
Hvis man bare tar akkurat passe, blir man normal og
ikke rusa. Heroin er egentlig mindre problematisk
enn den metadonen som det offentlige deler ut, så jeg
skjønner ikke hvorfor folk ikke bare kan få heroin når
det er det de må ha. Så kan det hele kombineres med
en nedtrappingsplan og andre tiltak for å få fjernet
avhengigheten, som er det egentlige problemet, sier han.
Knutsen er videre sterk motstander av å skille
mellom alkohol og «narkotika».
– Det er bare tull. Alkohol er et rusmiddel som
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har like store, om ikke større, skadevirkninger enn
det som i dag går under kategorien «narkotika». Jeg
synes det er helt vilt at dette rusmiddelet selges fritt
i dagligvarebutikker i Norge. Det burde ikke være
forbudt, men det burde vært langt strengere regulert
og likebehandlet med andre rusmidler. Rusmidler er
rusmidler, og ferdig med det, understreker han.
På sprøyterommet i Storgata er det god stemning
da vi ankommer. De ansatte har bestemt seg for å
hedre en av sine mest ivrige forkjempere med kake
akkurat denne dagen.
Leder på Sprøyterommet, Kine Haugen, holder en
liten tale og forteller hvor viktig det er å ha ildsjeler
som Arild Knutsen. Så skjærer hun kake. Knutsen
takker og smiler, og rundt bordet diskuteres det
hvordan man bør jobbe for at politikerne ikke skal ta
dette tilbudet fra de rusavhengige.
– Et argument som ofte brukes er at sprøyterommet er så lite i bruk. Men det er jo ikke så rart når
rommet bare får lov til å holde åpent i seks timer om
dagen. Narkomane har behov for å sette skudd hele
døgnet. De har ikke noen «arbeidstid». I tillegg har
vi denne merkelige regelen om at det bare er lov å

– Alltid skal
man være mot
kirka. Hvorfor kan
man ikke heller ta
humanismen på
alvor og faktisk
hjelpe folk?
sette heroin der. Kommer man inn med amfetamin
eller piller, kastes man ut igjen. Hvis sprøyterommet
hadde holdt døgnåpent og tillatt alle de stoffene narkomane faktisk bruker, ville rommet ha hjulpet mange
flere og berget enda flere liv, sier Knutsen, og det
nikkes rundt bordet.
Han synes det er helt vanvittig at de vurderer å
legge det ned.
– Dette er et sted der de narkomane kan sette
skuddene sine i trygge og rene omgivelser. Det er ingen
tvil om at sprøyterommet har reddet mange liv, og
jeg er heller ikke i tvil om at vi vil se flere overdosedødsfall hvis rommet blir lagt ned, understreker han.
STØTTE PÅ PARKTEATERET
Etter besøket på sprøyterommet, er det klart for siste
post på Fri tankes rundtur blant hovedstadens vanskeligstilte. Turen går til Parkteateret på Grünerløkka.
Der skal vi se den nye dokumentarfilmen Åra som går.
Filmen viser den triste situasjonen for narkomane i
Oslo, eller «Europas overdosehovedstad», som byen
kalles innledningsvis i filmen.

Knutsen er en av de sentrale figurene i filmen,
sammen med blant andre jussprofessor Nils Christie.
Etterpå er det debatt mellom Arild og en av hans
ideologiske hovedmotstandere i narkotikadebatten,
nemlig Jon Storaas fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.
Storaas mener all narkotika fortsatt bør være forbudt og at sprøyterommet bør legges ned. I stedet vil
han satse mer på avrusing og rehabilitering. Arild er
uenig med Storaas på de to første punktene, og det er
tydeligvis de fleste andre som har møtt opp på Parkteateret denne kvelden også. En etter en reiser de seg
opp, både narkomane og nestorer som Nils Christie,
og forsvarer sprøyterommet og argumenterer for
nytenking innenfor rusfeltet.
Men Arild Kntusen har også sterke meninger om
organisasjonen som berget han fra ruslivet. Han synes
Human-Etisk Forbund (HEF) er altfor dårlig på
omsorgsarbeid.
– Jeg blir helt svett når folk i Human-Etisk
Forbund rynker på nesa over at det samles inn penger
til Blå kors og Kirkens bymisjon. Tenk på hvor mange
disse organisasjonene hjelper! Blå kors har bare 23000 medlemmer, mens HEF har 73 000. Så gjør noe
selv da! En gang måtte jeg sitte på lokalradioen i
Drammen og forsvare en innsamlingsaksjon til
Kirkens bymisjon mot et HEF-medlem. Det var
deprimerende. Stadig blir det vedtatt at HEF skal
drive omsorgsarbeid. Men det blir jo aldri til noe. Det
eneste HEF har fått til så langt er å ha samtalegrupper
i fengslet og litt katastrofeberedskap. Og hvorfor det?
Jo, for å være et alternativ til kirka! Hjelpe meg!
Alltid skal man være mot kirka. Hvorfor kan man
ikke heller ta humanismen på alvor og faktisk hjelpe
folk? Jeg tror mange i Human-Etisk Forbund er redde
for dette fordi «det lukter av diakoni og religion».
Men det synes jeg er bare tull, tordner han.
– Hva synes du Human-Etisk Forbund bør
gjøre da?
– Vi kunne jo ha åpnet varmestue og aktivitetstilbud til vanskeligstilte, for eksempel. Vi kunne ha delt ut
mat og opprettet sekulære behandlingsinstitusjoner.
Pengene ville strømmet inn fra det offentlige. Da
ville vi garantert ha trukket til oss mange medlemmer
som ønsker å stille opp frivillig. Nå går mange av
disse folkene til Røde kors eller Kirkens bymisjon. I
tillegg kunne vi ha vært et alternativ til en del av de
strenge religiøse tilbudene som finnes. Organisasjoner
som Evangeliesenteret ødelegger jo folk istedenfor å
bygge dem opp. De sier at Gud stiller store krav til
dem, og når de rusavhengige ikke greier å oppfylle
disse, har man feilet i de religiøses øyne. De vekkes
midt på natta for å be, og dette betaler det offentlige
penger for. Det er helt vanvittig. Så her kan virkelig
Human-Etisk Forbund komme inn som et alternativ,
hvis man bare vil, sier Knutsen.
LENGTET ETTER TANDE-P
Selv om det ikke er spesielt idyllisk å være «på kjøret»,
hører man også ofte folk snakke nedsettende om «det
streite og kjedelige A4-livet». Arild vil gjerne ha fram
at det siste tross alt er å foretrekke.
– I en av de periodene jeg var langt nede og bodde
på hospits, husker jeg en tv som stod på i et hjørne.
Det var lørdagskveld, og et av disse lørdagsshowene
til Tande-P var på. Jeg husker at jeg fikk en intens
opplevelse av hvor fantastisk det ville ha vært å sitte
hjemme i en sofa med kone og unger og se det programmet. Det framstod som en uoppnåelig drøm, og
så langt unna livet mitt på den tiden som det var
mulig å komme. Så hvis du noen gang hører meg
snakke foraktelig om «A4-livet» så må du arrestere
meg, sier han.
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I en debatt på Parkteateret i Oslo møter Arild Knutsen en av sine ideologiske hovedmotstandere i narkotikadebatten, Jon Storaas fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (ytterst til høyre.
I midten rusforsker Hildgunn Olsen). Foto: Even Gran

At veien fra familieliv til rennestein kan være kortere enn veien tilbake, var den rusavhengige kvinnen
vi møtte på Karl Johan et vitnesbyrd på. Hun fortalte
hvordan hun hadde hatt et normalt «A4-liv» helt til
hun ble rammet av ryggsmerter hun måtte få smertestillende for. Hun ble avhengig av pillene, og da
ryggsmertene var borte bare lo legen av henne da hun
sa at hun ikke greide seg uten dem. Dermed bar det
i vei til Oslo for å få tak i piller illegalt. Deretter ballet
det på seg, og hun endte opp med sprøytenarkomani
og det som følger i farvannet.
Knutsen synes hennes historie er illustrerende for
hvorfor norsk narkopolitikk er så forfeilet.
– Avhengighet ses ikke på som et reelt problem.
Isteden føyses det bare bort som svakhet, og folk får
beskjed om å «skjerpe seg», sier han oppgitt.
Han nevner en selvopplevd episode for å illustrere.
– Jeg bodde en periode i Asker med sønnen og
kjæresten min, etter at jeg hadde blitt rusfri. En dag
passerte jeg en tigger sammen med en av de andre foreldrene der ute. «Ikke faen om jeg vil gi han penger så
han skal få kjøre livet sitt til helvete», kommenterte
han. Da ble jeg irritert og sa at jeg selv hadde vært
narkoman i mange år og at jeg ikke giddet å høre på
sånn drittprat. Jeg snakket aldri mer med han, men
det er nettopp denne grunnholdningen som ødelegger;
«Det er din egen skyld, skjerp deg!» Det er veldig
mange mennesker som kunne ha levd i dag hvis det
ikke var for denne tankegangen. Og ikke minst mange
som kunne ha hatt et mye bedre liv og sluppet å leve
på gata. Nøkkelen er å ta rusavhengighet på alvor
som en sykdom. Vi må slutte å latterliggjøre de som
rammes av dette, understreker han.

REDDET LIVET MED HASJ
Vi hører ofte at hasj er veldig farlig og noe man bør
holde seg unna. Men for Knutsen har stoffet vært en
lykke. Det har nemlig reddet livet hans to ganger.
– Den første gangen var da jeg var rundt 14-15 og
holdt på å sniffe meg i hjel på lim, bensin og all
mulig annen dritt. En dag kom det noen og ba meg
slutte med sniffinga og heller bli med og røyke litt.
Jeg ble litt skremt først, for det hadde jeg jo hørt var
«narkotika». Men jeg ble etter hvert med. Det reddet
livet mitt. Hadde jeg forsatt med sniffing hadde jeg
fått en permanent hjerneskade eller dødd. Etter dette
ble jeg radikalt bedre på skolen igjen, forteller han.
Den andre gangen reddet hasjen ham fra en amfetaminruset syl-desperado.
– Jeg ble truet av en fyr som var helt bortreist på
amfetamin. Han viftet med en syl og var klar til å
kjøre den i meg. Jeg var nesten sikker på at jeg skulle
dø. Fortvilt dro jeg fram et gram hasj og spurte om han
ville ha. Det var som å skru av en bryter. Plutselig var
han helt rolig, sa ja takk og gikk.
Men om Knutsen i ren hasj-takknemlighet røyker
litt til hjemmebruk forsatt, det vil han ikke svare på.
– Nei, det blir liksom feil uansett hva jeg svarer på
det spørsmålet. Svarer jeg nei, får jeg anerkjennelse for
mine synspunkter av den grunn. Svarer jeg ja, mister
jeg anerkjennelsen. Begge deler er riv ruskende galt.
Så jeg nøyer meg med å si at jeg absolutt ikke har noe
problem med rusavhengighet i dag. Jeg er faktisk en
av svært få tidligere junkier i Oslo som er helt ren. De
aller fleste andre går på ett eller annet medikament;
Metadon, Subutex og slikt. Jeg tror det får holde som
svar på det spørsmålet, sier han.

Arild Knutsen
Født: 1968
Aktuell:
Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Er
en aktiv forkjemper for narkomanes rettigheter. Er i
skrivende stund aktuell i forbindelse med aksjonen
med å flytte det belastede «Plata»-miljøet til Eidsvollsplass for å gjøre stortingspolitikerne oppmerksomme
på de narkomanes uverdige situasjon.
Har i tillegg blant annet vært engasjert i HumanEtisk Forbund, her følger hans HEF-CV:
1999 – 2003: Asker lokallag: Styremedlem /
informasjonsansvarlig.
2000 – 2004: Humanus (Medlemsblad for
Human-Etisk Forbund, Oslo og Akershus): Medlem
i redaksjonsutvalget. Leder fra 2002.
2001 – 2004: Akershus fylkeslag: Styremedlem.
Nestleder fra 2002.
2002 – 2003: Medlem i Komiteen for omorganisering.
2002 – Gruppeleder for LISA, (Livssynsuavhengig
Samtalegruppe for tidligere rusavhengige)
2003: Estetikkutvalg
2004: Godkjent gravferdstaler.
2006 – 2008: Oslo og Akershus omsorgsutvalg
2007 – 2009: Varamedlem til Human-Etisk
Forbunds hovedstyre
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– Humanisme bør ikke inn i Grunnloven
– Man bør ikke grunnlovsfeste Human-Etisk Forbunds livssyn som en del av Norges verdigrunnlag,
mener Kristin Mile, Lars Gule og Levi Fragell.
Tekst: Even Gran

Tidligere og nåværende generalsekretærer i HEF, Lars Gule, Levi Fragell og Kristin Mile er samstemte om at begrepet «humanisme» ikke har noe å gjøre i Grunnloven.

– Alt vi trenger av verdi forankring står i de
internasjonale konvensjonene vi har sluttet oss til.
I Norges nye grunnlov, som trolig blir vedtatt i 2014,
skal det stå at statens verdigrunnlag «forbliver vor
kristne og humanistiske Arv». Skolens nye formålsparagraf bruker de samme begrepene. Her skal det
lyde at «opplæringa skal byggje på grunnleggjande
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon».
Ettersom Human-Etisk Forbund kaller sitt livssyn humanisme, skulle man kanskje tro at forbundet
ville juble over å bli tilgodesett på prominent plass i
lovtekstene, sammen med selveste kristendommen.
Slik er det ikke.
– Begrepet «humanisme» har ingenting i Grunnloven å gjøre. Jeg er selvsagt klar over at lovgiverne
ikke har ment «HEFs livssyn» når de bruker ordet
«humanisme» i denne sammenhengen, men lovgiverne
må ta på alvor at dette begrepet i stadig større grad
brukes som betegnelse på et ikke-religiøst livssyn.
Og da har det ingenting der å gjøre, sier Kristin Mile,
generalsekretær i Human-Etisk Forbund.
Hun har inntrykk at ordet «humanisme» er tatt
med for å sukre pillen i forhold til hva folk ville ha oppfattet hvis det bare var kristendommen som ble nevnt.
Mile mener Grunnloven hadde stått seg bedre
hvis man heller bare hadde nevnt de verdiene man
ønsker å bygge på mer spesifikt.
18
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– Det hadde vært bedre hvis man bare hadde skrevet
at vi skal bygge på demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, uten å blande inn ulne begreper som «kristen
og humanistisk», sier hun.
URIMELIG Å LØFTE FRAM BARE TO LIVSSYN
Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund,
Lars Gule, er helt enig.
– At humanisme brukes i denne sammenhengen
er svært problematisk. I den grad dette begrepet
betegner noe annet enn et ikke-religiøst livssyn, så er
det et veldig vagt og upresist.
Gule er derfor enig med Mile i at begrepet ikke
har noe i Grunnloven å gjøre.
– Det er strid med det sekulære grunnprinsippet
om at Staten skal være livssynsnøytral. Det er helt
rimelig å tolke den formuleringen lovgiverne nå har
valgt, som at det er to livssyn som skal løftes fram
spesielt, nemlig kristendommen og humanismen,
understreker han.
Gule er likevel, i likhet med Mile, klar over at
lovgiverne ikke mener «HEFs livssyn» når de har
brukt begrepet i denne sammenhengen.
– Nei, selvsagt ikke. Sammenstillingen er i realiteten et klønete forsøk på å begunstige en spesiell

retning innen kristendommen, nemlig den «kristenhumanistiske». Så det er egentlig ikke kristendommen
som sådan Staten knytter seg an til, men snarere en
spesiell retning innen kristendommen, understreker
Gule.
Han understreker at Norge egentlig ikke hadde
trengt slike verdiparagrafer i det hele tatt.
– Alt vi trenger av verdiforankring står i de internasjonale konvensjonene vi har sluttet oss til. Det er
helt unødvendig å vedta den ulne grauten som disse
formuleringene har blitt, slår han fast.
Levi Fragell, også tidligere generalsekretær og en
av Human-Etisk Forbunds største medieprofiler siden
starten på 70-tallet, legger vekt på at politikerne tar
en sjanse når de velger å bruke begrepet humanisme i
sentrale lovtekster.
– Det er i ferd med å skje en klargjøring rundt hva
humanisme er, så lovgiverne må være klar over at
begrepet med tiden kan bli oppfattet mer spesifikt
enn man tror.
Han er enig med Mile og Gule i at begrepet ikke
burde ha vært brukt i Grunnloven og formålsparagrafene.
– Jeg tror humanisme i stigende grad i Norge vil
bli oppfattet mer spesifikt som «Human-Etisk
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Forbunds livssyn», og da vil det framstå som stadig mer
absurd at nettopp bare de to livssynene humanisme
og kristendom skal trekkes fram. Prinsipielt sett bør
selvsagt ikke noen livssyn framheves spesielt i en
sekulær stat, understreker Fragell.
Han skyter inn at han også er klar over at humanisme
kan oppfattes annerledes, og understreker at HumanEtisk Forbund selvsagt ikke har noe monopol på
begrepet.
Fragell advarer imidlertid mot det han ser som en
internasjonal trend, og som allerede er godt etablert i
den engelskspråklige del av verden, nemlig at humanisme får en stadig mer spesifikk betydning som navnet
på det ikke-religiøse livssynet Human-Etisk Forbund
står for i Norge.
– Hele læreplanverket i skolen bruker humanisme
i denne betydningen. Og det finnes for eksempel over
100.000 ungdommer som allerede har vært gjennom
humanistisk konfirmasjon i regi av Human-Etisk
Forbund. Så det er et risikofylt og høyst problematisk
begrep å bruke i Grunnloven, sier Fragell.
– HEFs DEFINISJON HAR STYRKET SEG
Nansenskolen på Lillehammer har undertittelen
«norsk humanistisk akademi». Her bruker man begrepet på en annen og mer utvidet måte enn HumanEtisk Forbund. I intervju med Fritanke.no har rektor
Dag Hareide understreket at han oppfatter humanisme
ikke som et livssyn, men snarere en generell livsholdning som er fullt forenelig med kristendommen.
Han irriterer seg over det han ser som Human-Etisk
Forbunds forsøk på å «annektere» humanismebegrepet.
– HEFs forsøk på å annektere begrepet er lite
hyggelig. Historisk har humanisme vært en strømning i mange religioner. Det kan ikke Human-Etisk
Forbund bare definere seg bort fra, slår Hareide fast.
Hans kollega og tidligere rektor ved skolen Inge
Eidsvåg bekrefter imidlertid Fragells virkelighetsforståelse, og medgir at Human-Etisk Forbunds definisjon
av begrepet får stadig større gjennomslag.
– Selv om jeg tidligere har sagt at Human-Etisk
Forbund urettmessig har søkt å skaffe seg monopol på
humanismebegrepet, vil jeg ikke uttrykke meg slik i
dag. Begrepsbruken endrer seg, og jeg innrømmer
gjerne at humanisme i engelsk språkbruk oftest er
forstått som humanetikk eller livssynshumanisme, sa
Eidsvåg til tidsskriftet Humanist i 1998.
I intervjuet med Fritanke.no nå i sommer bekreftet
Eidsvåg at HEFs bruksmåte av begrepet har styrket
seg ytterligere fra 1998 og fram til i dag.
– Jeg mener fortsatt det jeg sa, og jeg har inntrykk av at HEFs bruksmåte har styrket seg ytterligere
fra 1998 og fram til i dag, sa Eidsvåg.
Dag Hareide slår fast at hvis Human-Etisk
Forbund, mot hans vilje, får gjennomslag for sin
betydning av humanisme, så kan ikke begrepet bli
vedtatt som verdigrunnlag, verken i Grunnloven eller
i formålsparagrafene.
(Tidligere publisert på Fritanke.no)
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– Politikerne vet ikke hva humanisme betyr
Humanistisk Ungdoms leder, Lars Petter Helgestad, fulgte Wergelandåret 2008s
seminar om Grunnlovens § 2 ved Nansenskolen på Lillehammer i november.
Invitert var politikere fra alle stortingspartiene, men de imponerte ikke HUs
leder, som i en kommentar på Fritanke.no oppsummerte sine inntrykk:

I tillegg til å være leder i Humanistisk
Ungdom studerer Lars-Petter
Helgestad statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo.

Politikere fra alle syv stortingspartier var invitert til
Lillehammer for å svare på tre spørsmål: Hvilke verdier
ligger i «den kristne og humanistiske arv»? Hvilke personer
i historien har båret disse verdiene fram? Hva er det motsatte,
hvilke verdier er ikke kristne og humanistiske?
Det varierte i hvilken grad politikerne hadde tatt
utgangspunkt i disse spørsmålene når de forberedte
sine innlegg, for spørsmålene ble i stor grad stående
ubesvart.
Som man kunne vente var det kun vage uttalelser
omkring temaet, og politikerne konsentrerte seg om
å forsvare de to «forlikene» om Grunnloven og formålsparagrafene fra hvert sitt ståsted. De få forsøkene på å
nærme seg en definisjon fremhevet «alle gode verdier
fra Europas historie» som kristne og humanistiske,
mens tortur og andre ting som ingen liker ble brukt
som eksempler på det motsatte.
Det varierte i hvilken grad politikerne hadde tatt
utgangspunkt i disse spørsmålene når de forberedte
sine innlegg, for spørsmålene ble i stor grad stående
ubesvart.
Som man kunne vente var det kun vage uttalelser
omkring temaet, og politikerne konsentrerte seg om
å forsvare de to «forlikene» om Grunnloven og formålsparagrafene fra hvert sitt ståsted. De få forsøkene på å
nærme seg en definisjon fremhevet «alle gode verdier
fra Europas historie» som kristne og humanistiske,
mens tortur og andre ting som ingen liker ble brukt
som eksempler på det motsatte.
Hverdagsmennesket – læreren, naboen, familien
– ble trukket frem av KrFs nestleder Inger Lise
Hansen som bærere av «den kristne og humanistiske
arv». Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Torfinn
Opheim innrømmet at «ikke alt med kristendommen er
kjekt å se tilbake på», mens Venstres Odd Einar Dørum
pekte på at «arven er spennings- og konfliktfylt». Han
mente at dagens verdier og samfunn har vokst frem i
spenningsfeltet mellom kristendom og humanistiske

tanker.
Stortingsrepresentant for SV, Akhtar Chaudhry
(som også satt i Bostad-utvalget som utredet formålsparagrafen), anklaget sine stortingskolleger for å sette
en spesifikk kristen merkelapp på fellesmenneskelige
verdier. Han la til at skolens nye formålsparagraf
allerede i dag var utdatert, men forklarte at SV ble
med på forliket selv om de helst ville ha reist lengre.
Men reisefølget, de andre partiene, ville ikke like langt.
Hva er så de kristne og humanistiske verdiene
som partiene er så opptatt av? Nei, se det ble stående
ubesvart. Eller sagt med andre ord: Politikerne skriver
inn formuleringen «Verdigrunnlaget forblir vår kristne
og humanistiske arv» i Norges grunnlov uten å vite
hvordan dette skal forstås.
Etter hvert som politikerne og de andre som tok
ordet presenterte sine syn, ble én ting klart: Skolens
formålsparagraf har blitt veldig uklar etter å ha vært
gjennom et stortingskompromiss. Alle partier har
fått med sine kjepphester, og paragrafen kan nå tolkes
i alle mulige retninger. Inger Enger, Senterpartiets
kirketalskvinne, presiserte at man kan lese inn sin
egen forståelse i nesten alle tekster, også i skolens nye
formålsparagraf.
Men det Enger ikke la til, er at lovgiverne på
Stortinget dermed neppe har laget noe godt styringsdokument til landets skoleledere. Er det slik med
andre lover også, tro? Hensikten var vel ikke å lage et
formål som kan tolkes fritt fra rektor til rektor?
Nansenskolens rektor, Dag Hareide, satt også i
Bostad-utvalget og mente at den nye formålsparagrafen
har et stempel på seg hvor det står «Best før år 2025».
Varigheten er begrenset for fremtidens samfunn,
mente han. Inger Enger kikket på sine politikerkollegaer og repliserte: «Mange i denne forsamlingen er
nok best før 2025.»
I mellomtiden avslutter elevene året med bønn og
salmesang på gudstjeneste i skoletida.

Forslag til ny § 2 i Grunnloven:
Værdigrundlaget forbliver vor kristne og
humanistiske Arv.
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Femtitoåring må vurdere
Noen argumenter taler for å endre navn på Human-Etisk Forbund, mens andre argumenter taler
i mot. Hva skal veie tyngst?
Tekst: Kirsti Bergh

Hva skal barnet hete?

Er du humanetiker eller humanist? Kaller du livssynet
ditt humanetikk eller humanisme? Er det viktig om
det er det ene eller det andre? Det har skjedd en gradvis
utvikling i Human-Etisk Forbund hvor man har gått
fra å kalle livssynet humanetikk til å bruke den mer
utbredte internasjonale betegnelsen humanisme. Og i
2005 vedtok HEFs landsmøte å endre forstavelsen på
alle seremoniene fra «Borgerlig» til «Humanistisk».
Men fortsatt heter livssynssamfunnet og organisasjonen
Human-Etisk Forbund. Er det nå på tide å endre navnet
i tråd med den nye begrepsbruken? Et utvalg med tillitsvalgte og ansatte ble i vår nedsatt for å utrede
20
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dette spørsmålet og samtidig legge til rette for en
grundig demokratisk debatt i organisasjonen. Målet
er at man kan gjøre en eventuell navneendring på
landsmøtet i 2010.
I sitt arbeid skal altså utvalget vurdere de ulike
aspektene ved et navneskifte. Men hvilke argumenter
skal veie tyngst i vurderingen?
EN HEVD PÅ HUMANISME-BEGREPET
Kommentarredaktør i Vårt land, Erling Rimehaug,
skrev i mai i år følgende:
«Kristian] Horn hadde rett i at humanisme er et mye

videre begrep enn det HEF legger i det. Det finnes religiøst
begrunnet humanisme, som rent historisk har stått sterkere
enn den rasjonalistiske og ikke-religiøse varianten som HEF
sverger til.
Men det er en seier, og ikke et nederlag, når HEF nå
forbereder seg på å legge vekk human-etikk som merkelapp.
De har erobret eiendomsretten til den heders-kronede betegnelsen humanist – og hva skal de da med et kryptisk og
belastet ord som human-etikk?»
Arnfinn Pettersen, redaktør for tidsskriftet
Humanist og medlem i navneutvalget, betoner sterkt
betydningen av Rimehaugs omtale.
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navneskifte
– Som kommentarredaktør i Vårt land har han det
overordnede ansvaret for samfunnsdebatten i norsk
liberalkristenhets fremste presseorgan. Når Rimehaug
uttaler seg så klart som han gjør om humanismebetegnelsens status, har det derfor betydelig vekt,
mener han.
En lignende betydning ser Pettersen i ordlyden
som er brukt på nettsidene til HL-senteret (Senter for
studier av Holocaust og livssynsminoriteter) under
omtalen av begrepet livssyn. Her heter det at
«Humanisme er det mest populære sekulære livssynet i
Norge. Det er et livssyn som setter mennesket i sentrum. Et
religiøst livssyn kan også være humanistisk. Men når vi
bruker ordet i Norge i dag, mener vi som regel den sekulære
varianten, eller sekulærhumanisme.»
HL-senteret har fått et særskilt mandat fra det
offentlige for å studere livssynsminoriteters stilling
og situasjon i Norge.
– Senteret har derfor betydelig definisjonsmakt
og dets bruk av begreper som humanisme og livssyn
har betydelig autoritet, mener Pettersen.
Han mener disse to eksemplene er tegn på at en
av de viktigste debattene for Human-Etisk Forbund
de siste tiårene – nemlig debatten om legitimiteten
i forbundets bruk av humanisme som betegnelse på
det livssyn forbundet representerer – er kommet til
en slags konklusjon.
– Nemlig at HEFs bruk av begrepet «humanisme» i betydelig grad har fått gjennomslag i Norge
og at den har gjort det også i kretser hvor man tidligere
har vært negative.
– Er det et argument for å endre navn?
– Nei, ikke i seg selv. Men hvis man mener at å
ha hevd på humanisme-begrepet har en verdi, er det
viktig å være klar over at når forholdet mellom staten
og Den norske kirke nå endres, ligger det an til at vi får
en verdiparagraf i Grunnloven som sier at Statens verdigrunnlag er bygget på kristne og humanistiske verdier.
En slik grunnlovsendring vil høyst sannsynlig føre
til en økt appetitt på betegnelsen humanisme. Flere
vil ønske å bruke den og fylle den med sitt innhold.
Det er ikke gitt at vi vil klare å beholde vår hevd på
betegnelsen, mener Pettersen.
En navneendring hvor humanisme inkorporeres
vil gjøre HEFs eierskap til betegnelsen sterkere. Da
vil andre måtte presisere at deres bruk av humanisme
ikke er den samme som HEFs.
– Så skal Human-Etisk Forbund skifte navn, bør vi
gjøre det nå, og det bør være til noe som gjør at forbundet beholder sin hevd på humanismebetegnelsen.
I tillegg mener han at ideologiske og internasjonale
betraktninger er argumenter for endring:
– Humanismen som livssyn består av tre likestilte
pilarer: et menneskesyn, en virkelighetsforståelse og
et etisk perspektiv. «Human-Etisk Forbund» gir det
etiske perspektivet forrang foran de andre. For de som
er mer opptatt av en eller begge de andre pilarene,
innebærer dette en skjevhet som kan oppleves som
urimelig.
Pettersen mener at den språklige entydigheten i
navnet kanskje gjør at mange potensielle medlemmer
skygger unna.

Internasjonalt er humanisme den mest brukte betegnelsen på livssynet, og også den betegnelsen som
HEFs svenske søsterorganisasjon, Humanisterna, bruker,
mens man nettopp har fått en ny søsterorganisasjon i
Danmark, Humanistisk Selskab.
NAVNEENDRING VIL KOSTE RESSURSER
De viktigste argumentene mot endring av navnet
mener Pettersen er av praktisk art:
– Det er alltid en viss risiko forbundet med et
navneskifte. Det er flere eksempler på organisasjoner
som har endret navn for så å forsvinne totalt fra
offentlighetens søkelys. Et eventuelt navneskifte vil
måtte kommuniseres profesjonelt og grundig. Det er
nødvendigvis krevende. Samtidig viser endringen av
navn på seremoniene at det ikke er en umulig oppgave.
I tillegg vil et navneskifte nødvendigvis koste penger
å kommunisere, samt at det krever nytt informasjonsmateriell, ny logo og nye konvolutter og brevpapir osv.
– Dessuten har HEF et innarbeidet navn med en
stolt tradisjon. Det er ingen grunn til å endre navn
kun for endringens skyld. Og godt og vel femti års
historie innebærer i seg selv at man kun bør endre
hvis man mener man har gode grunner til det.
Men selv om det ikke er noe poeng å gjøre
endringer for endringenes egen skyld, er tradisjon
ikke i seg selv et tilstrekkelig argument for ikke å endre.
En omdømmemessig vurdering kan også tale mot
et navneskifte
– Human-etisk forbund er et innarbeidet navn og
svært godt kjent i befolkningen. Det er generelt stor
kjennskap til hva forbundet står for og forbundet har
betydelig grad av sympati i befolkningen. Det er ikke
gitt at man vil beholde denne sympatien med en
overgang til det mer generelle «humanistisk».
Pettersen heller mot at argumentene for endring
er sterkere enn argumentene mot navneskifte.
– Likevel vil jeg se an hvilket forslag som blir
alternativet. Jeg synes for eksempel at Humanistisk
Forbund er såpass dårlig at jeg ikke ser det som bryet
verdt, poengterer Pettersen, som legger til at han selv
har sansen for Norsk Humanistforbund.
FORELØPIG INGEN STERKE FØLELSER
Etter planen skal høringsdokumentet fra navneutvalget
sendes ut på høring i løpet av januar. Da må lokallag
og fylkeslag ta diskusjonen, men foreløpig er ikke
diskusjonen kommet særlig i gang. Da Fri tanke
gjorde en uformell sondering av stemningen under
Human-Etisk Forbunds landskonferanse sist i
november, der et bredt spekter av tillitsvalgte var til
stede, var det få sterke følelser å spore. De fleste forholder seg foreløpig avventende, og mange har rett og
slett overhodet ikke tenkt over spørsmålet og synes
heller ikke det er så viktig. Flere gir uttrykk for et
tvisyn, de har sansen for argumenter både for og i mot
et navneskiftet. Noen mener det har en verdi at etikken
er gjenspeilet i navnet, mens andre mener at å inkorporere humanisme i navnet kanskje vil støte ut de
som ikke har et så klart definert livssyn. Selv om en
stor andel gir uttrykk for at de bruker humanist og
humanisme som betegnelser, synes de ikke det er et

entydig argument for navneskifte. Mange er også
avventende til hva slags navnealternativer som dukker
opp. Humanistisk Forbund blir av flere sett på som et
litt kronglete navn som ikke lyder godt i munnen,
mens mange uttrykker sympati for svenskenes navn
Humanisterna.
En som derimot må sies å være litt mer engasjert
for et navneskifte, er Levi Fragell. Under ordet fritt på
landskonferansen oppfordret han forsamlingen til å ta
til orde mot det han oppfatter som en gryende mobilisering fra hele det kristne miljøet, som ikke vil
godta at humanisme er en livssynsbetegnelse.
– La oss skrive humanist og humanisme i leserinnlegg
og debatter framover, det vil kunne bidra til at andre
ikke kommer oss i forkjøpet. Erklær at livssynet ditt
er humanisme, og at human-etikk er etikken din,
appellerte Fragell.

Studer humanisme
på nettet – gratis
Er du usikker på hva livssynet humanisme egentlig
innebærer? Fortvil ikke! IHEU News melder at det
amerikanske Institute for Humanist Studies har
gjort hele sitt nettbaserte studiemateriell om
humanisme fritt tilgjengelig for alle. Hvis du er
koblet til internett kan du nå altså gjennomføre
hele The Continuum of Humanist Education
(COHE) gratis. Tidligere var introduksjonskurset
gratis, mens nivåene over kostet fra 500-1500
kroner. Her snakker vi altså ikke om scientologikostnader.
Siden COHE ble gjort tilgjengelig på nett i
2004 har over 1200 personer fra over 50 land
registrert seg som studenter på humanistkurset,
og hundrevis av disse er fra tredjeverdensland.
Men bare en liten håndfull av disse har tidligere
registrert seg for de høyere kursene som tidligere
kostet penger, og mye penger for en student i et
afrikansk land.
COHE-kursene utforsker humanistisk tankegods innenfor historie, filosofi, psykologi, religion,
vitenskap, etikk, aktivisme og politikk, og de nettbaserte læringsverktøyene gir mulighet til aktiv
deltagelse.
Sjekk ut på HumanistEducation.com.
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Humanisme og humanetikk
Før vi vraker humanetikk-begrepet til fordel for humanisme-begrepet er det verdifullt å se nærmere
HEF-stifter Kristian Horns minimalistiske måte å formulere livssynet på.
Tekst: Kjartan Selnes
Det finnes mange religioner og mange tolkningsretninger innenfor de større og mer sofistikerte av dem.
Finnes det mange humanistiske livssyn? Eller for å
spørre enda mer presist i denne sammenheng: Finnes
det flere forskjellige verdslige eller sekulære livssyn –
flere former for livssynshumanisme? Selvfølgelig; å
snakke om det humanistiske livssyn er egentlig en
grov overforenkling, nærmest en tabloid stereotypi.
Men like selvfølgelig er det at hva man synes verdig
å kalles et humanistisk livssyn avhenger av enighet om
definisjoner og enighet om krav til livssynsfilosofisk
refleksjonsnivå. Man kan således si at saken flyter
betydelig, siden ingen klar fasit finnes. Vi skal her se
litt nærmere på Kristian Horns nøkterne og elegant
minimalistiske måte å formulere det humanetiske livssyn på, som en variant av et rent verdslig humanistisk
livssyn. Ved nærlesning av de ordknappe og finslepne
tekstene fra ham og hans krets – de som utgjorde stifterne av Human-Etisk Forbund – er det ikke til å
komme forbi å bli imponert.
ET IDÉHISTORISK FORANKRET BEGREP
Men først noen oppsummerende merknader til selve
humanismebegrepet i forlengelsen av denne kronikkens
første del fra forrige nummer. Vi pekte der skjematisk
på to overordnede og veletablerte hovedbetydninger
av humanisme som motpol til totalitarisme, og som
motpol til (dominerende) teisme. Litt mer utfyllende
formulert blir humanisme da:
1. Et sett av verdier som framhever frihet, mangfold, individers unike verdighet og universelle menneskerettigheter, med klar front mot det autoritære,
det totalitære og det tvangsmessig ensrettende.
2. Et livssyn og en verdensoppfatning med utgangspunkt i kritisk fornuft og fortløpende erfaring,
med skeptisk front mot dogmatikk, åpenbaringskunnskap og irrasjonalisme. Et hovedsaklig vitenskapsbasert livssyn, stadig rede til å revidere seg selv.
Man kan også legge til et tredje og fjerde «motpolskjema» for humanismen, som vitenskapsfilosofisk har
vært veldig viktig: humanisme i motsetning til animalisme, og humanisme i motsetning til naturalisme.
Begge disse skjemaene sikter til at mennesket er skaper av
kultur og danner seg selv, og ikke bare er en refleks av naturen.
Vitenskapen søker å årsaksforklare naturen på en måte
som på mange måter skiller seg vesentlig fra hvordan
kultur og menneskelig handling mest dekkende må
forstås og tolkes. En annen vanlig formuleringsmåte
av dette er: humanisme som motpol til scientisme.
For igjen å poengtere det som i denne sammenheng
ikke kan poengteres sterkt nok: humanisme er primært et idéhistorisk forankret begrep. Humanismen
som idéhistorisk strømning opp gjennom århundrene
er av blant annet den klassiske filosofen Egil Wyller
fyndig formulert som «græker-ånden i Vestens kulturhistorie». Det er treffende sagt. Hva betyr det så?
22
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– Kristian Horns versjon
Jo, det henviser til at hele Vestens samfunnsutvikling
springer ut av samspillet mellom to hovedtradisjoner:
Den gresk-romerske filosofitradisjonen og den
jødisk-kristne religiøse tradisjon. Arven fra tankenes
Athen og arven fra troens Jerusalem, arven fra filosofene
og arven fra profetene. Syntesen av dette skapte den
kreative kjernen og dynamikken i hvordan tanke,
kultur og samfunn har utviklet seg i Vesten og deretter
spredt seg og preget hele verdensutviklingen.
MANGFOLDIGE RØTTER
Som et apropos kan man jo her nevne at i forhold til
det vanlige med å kalle vår kultur – og Vestens kultur
i det hele – for kristen, er det i flere henseender mer
rimelig å kalle den for gresk-romersk når man tenker på
den galopperende dominansen av vitenskap, teknologi,
politisk-økonomisk organisering, militærvesen og imperiebygging. I samfunns- og kulturhistorisk perspektiv
er det også vanlig å snakke om moderniteten og
modernitetens framvekst, noe som i det store og hele
er overlappende med humanismen og humanismens
utvikling innenfor en bestemt historisk periode. Sosiologen Dag Østerbergs monumentale verk fra 1999,
Det moderne – et essay om Vestens kultur 1740-2000,
bruker stikkordene fornuft, framskritt og frihet – de
tre f´er - for å angi utviklingslinjen. Men humanismen
har også røtter i den evangeliske barmhjertighetstenkning, de diakonale tradisjoner og deler av klostervesenets utvikling.
Ut fra en slik begrepsmessig landskapsbeskrivelse
som her gitt kan man spørre om det ikke blir noe litt
merkelig ved denne kampen om å få hovedhevd og
«merkevaremonopolet» på dette enkeltstående og rene
ordet «humanisme» som entydiggjort livssynsbetegnelse
uten presiserende og spesifiserende adjektiver (som for
eksempel verdslig, sekulær, profan, etisk, livssyns-,
eksistensialistisk, rasjonalistisk, naturalistisk osv). Man
streber i retning av en språkbruk som i praksis innebærer en kommunikasjonsmessig depresisering.
Dette står i motsetning til hva som er et vanlig ideal
i intellektuell og semantisk utvikling: å stadig prøve
å forbedre og nyansere begrepers presisjonsnivå. Men
i merkevare-, identitets- og organisasjonsbyggingens
politiske markedslogikk, hvor overforenklinger og
overskjematiseringer ofte er hovedstrategien, er dette
langt fra merkelig, det er rett og slett normalen.
Da kan det være på sin plass – noe retorisk kanskje – å stille Kristian Horns hovedspørsmål i enhver
sammenheng: hva med den intellektuelle redelighet? Hele
Kristian Horns livssynshumanistiske prosjekt har nettopp dette som utgangspunkt: rasjonelle begrunnelser
og intellektuell ærlighet.
HUMANT BEGRUNNET ETIKK SOM UTGANGSPUNKT
Selve ordet humanetikk ble – innenfor det skandinaviske
språkområdet – introdusert av den innflytelsesrike

danske filosofen Harald Høffding (1843-1931). Betydningen ble presisert til en etikk som var utelukkende
humant (menneskelig) begrunnet, dvs. begrunnet ut fra
menneskelig erfaring og fornuft, ut fra empati og
rasjonalitet. Dette passet glimrende som utgangspunkt for Kristian Horn (på universitetet humoristisk
kalt for antikristian). Nå kommer det viktigste: Kristian
Horn begynner med et etisk utgangspunkt, men
utvider dette umiddelbart til det kunnskapsmessige
og livssynsmessige.
Hans egne, noe tidstypiske ord om dette lyder bl.a.
slik:
Det er et moment som er det skarpest distingverende
mellom et religiøst og ikke-religiøst livssyn. Det går an å si
det slik: Som human-etiker har jeg både evne og adgang til
å danne meg forsestillinger om noe ukjent i vår virkelighet.
Men om jeg gjør det, er det én ting jeg ikke gjør: Jeg krever

Horn begynner
med et etisk utgangspunkt, men utvider
dette umiddelbart til
det kunnskapsmessige
og livssynsmessige.
ikke gyldighet for det for andre. Ja, jeg krever ikke gyldighet for det for meg selv heller som noe mer enn hva det er:
forestillinger og ikke viten. Jeg lar forestillinger være forestillinger og hever dem ikke opp til rang av viten... For
humanetikeren blir løsningen at han velger å bevare sin
ærlighetsopplevelse ubeskåret ved grensen til det ukjente.
Derfor lager han seg ikke forestillinger som han gjør til dogmer og krever gyldighet for». (…) Human-etikeren nekter
ikke en virkelighet utenfor ukjent i vår virkelighet.
(Kristian Horn: Humanetikk. Definisjoner og utvalgte
emne, Oslo 1979)
Dette sitatet fanger også inn en variant av
Kristian Horns mest sentrale tese: Å kunne bevare sin
ærlighetsopplevelse ved erkjennelsens grense. En flott for-

mulering, selv om enkelte filosofer har prøvd å latterliggjøre den som et uttrykk for Kristian Horns noe
naive 1950-talls positivisme.
INTELLEKTUELL REDELIGHET
Som vi ser: både i tenkning om etikken og om dannelsen av livssyn i bredere forstand er begrepet om
intellektuell redelighet det helt grunnleggende for
Kristian Horn. Man skal i ærlighet overfor seg selv og
andre ikke bygge sitt liv på forestillinger som ikke kan
begrunnes ved etterprøvbar erfaring og fornuft. Slik
sett er det etiske alltid det overordnede. Kristian Horn
gjentar stadig: Vi må innse vår fornufts begrensninger
og at det er store spørsmål vi ikke finner sikre svar på,
men i stedet for å søke visshet ved rene trosforestillinger utenfor erfaringens og forstandens område, bør
vi ydmykt søke å leve med tvilen uten å fortvile.
Denne livssynsmessige grunnholdningen overlapper
på et frapperende vis med eksistensialismen og dens krav
til autensitet; det å leve i autensitet. Dette er interessant fordi Kristian Horn med sitt solid forankrede
naturvitenskapelige ståsted sto temmelig fjernt fra
Jean Paul Sartre & co.
Men Kristian Horn sto ikke alene om å spissformulere det humanetiske livssyn vis a vis det religiøse
og forøvrig. Her til slutt kan vi ta et par typiske formuleringer fra den meget innflytelsesrike psykiatriprofessoren Gabriel Langfeldt, som var en av medstifterne til HEF:
Forholdet er at i alle religionsdannelser krever religionen
å stå over etikken og å diktere moralen. Selv om det gang på
gang, ikke minst i den kristne verden, har vist seg at den
menneskelige moral seirer overalt hvor det kommer til alvorlig
konflikt med religionen, så har denne religionens dominans
over moralen etter min mening et hovedansvar for at den
menneskelige moralutvikling er blitt hemmet og blant annet
helt akterutseilt sammenliknet med den øvrige kulturelle
utvikling. Der må jo være en årsak til at menneskene fritt har
kunnet utfolde sine anlegg på det tekniske, det sosiale, det
kunstneriske og andre kulturelle områder, mens stagnasjonen på
det moralske område er nær ved å medføre undergang. (…)
En human-etiker behøver ikke nødvendigvis å være areligiøs eller anti-religiøs, også blant human-etikere finner man
forskjellig innstilling til det mystiske. Det eneste de har felles,
er at de – i likhet med Albert Schweitzer og mange av de store
tenkere – mener at etikken ikke må baseres i guddommelige bud
eller i teologisk dogmatikk, men i den medfødte menneskelige
medfølelse, rasjonal tenkning – og i slektenes erfaring.
(Gabriel Langfeldt: Den Gyldne Regel - og andre humanistiske moralnormer, Universitetsforlaget 1966, s. 62 63, s. 35, utgitt i anledning Human-Etisk Forbunds
10-årsjubileum.)
Første del av denne artikkelen stod i Fri tanke nr 3-2008.
Les den i pdf-versjon på Fritanke.no.
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Er indoktrinering menneskerettstridig?
Religionsfriheten skal respekteres, men setter menneskerettighetene noen grenser for foreldres
rett til å drive religionspåvirkning av sine barn? Er religiøs indoktrinering menneskerettstridig?
Tekst: Lillian Hjorth

Bryter religiøs indoktrinering med barns tankefrihet? Foto: iStockphoto

Enkelte ganger rapporterer mediene om unge mennesker som bryter med sin familie og sitt miljø fordi
de velger å gå ut av den sekten de har tilhørt hele sitt
liv. Strenge oppdragelsesregimer, meget sterk religiøs
påvirkning og så å si ingen frihet gjør at livet oppleves
som uholdbart. – Sektene voldtar oss mentalt, hevdet
en gutt som brøt med Jehovas vitner. Spørsmålet er
om menneskerettighetene setter noen grenser i forhold til foreldrenes rett til å drive religions- og livssynspåvirkning av sine barn? Er indoktrinering lovlig
virksomhet?
I utgangspunktet har alle mennesker rett til å tro
det de vil. Tankefriheten, samvittighetsfriheten og
religionsfriheten hører til de grunnleggende menneskerettighetene og er nedfelt både i FNs konvensjon
om sivile og politiske rettigheter (1966) og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950). Religionsfriheten er rettet innad, mot hva hver av oss ønsker å tro,
og utad, mot hvordan vi ønsker å uttrykke denne troen.
Menneskerettighetene gir videre foreldrene et
hovedansvar for å oppdra sine barn. Statene skal derfor
i utgangspunktet respektere foreldrenes rett og plikt
til å gi barnet veiledning, også i tros- og livssynsspørsmål. Imidlertid er foreldrenes rettigheter
begrenset i forhold til barnets lovfestede selvbestemmelsesrett. Barnet har nemlig et selvstendig krav på tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet. Ved at også Barne24
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konvensjonen tar med disse rettighetene, markeres
det at barn har selvstendige rettigheter ikke bare i
forhold til staten, men i forhold til egne foreldre.
Ifølge konvensjonen skal mor og far, i takt med barnets
alder, gjøre det oppmerksomt på sin rett til tanke-,
samvittighets- og religionsfrihet. Dette reflekteres i
norsk lovgivning som krever at foreldrene – etter hvert
som barnet blir eldre – skal lytte til dets oppfatning
før de tar avgjørelser om personlige forhold, inkludert
spørsmål av religiøs karakter. Fra barnet er 12 år, skal
han eller hun få si sin mening før beslutninger blir
tatt, og foreldrene skal legge stor vekt på denne. Fra
det er 15 år kan det selv melde seg inn eller ut av
tros- og livssynsamfunn.
GRENSER FOR RETTIGHETER
Menneskerettighetene setter derfor grenser for foreldrenes rett til å bestemme hva deres barn skal tro og
mene. Opphavets utfoldelsesfrihet stopper der barnets
frihet og rettigheter krenkes. Dersom man med indoktrinering mener systematisk påvirkning for å få mennesker til å endre holdninger og anta bestemte oppfatninger, uten at deres selvstendige tanker blir anerkjent
og respektert, kan dette derfor sies å være menneskerettsstridig, enten formålet er å fremme oppfatninger
om religion, livssyn eller politikk. Barn skal gis
mulighet til fri og selvstendig refleksjon.

De aller fleste foreldre finner en tilfredsstillende
balansegang mellom egen foreldrerett og sine barns
selvbestemmelsesrett. Ungene blir oppdratt og veiledet
som oftest, naturlig nok, i samsvar med foreldrenes eget
livssyn, men samtidig får de rom for egen refleksjon,
mulighet til å stille spørsmål og utrykke egne meninger.
Imidlertid viser eksempler at barns rett til fri
meningsdannelse ikke alltid blir respektert. Særlig
omtalt i denne forbindelse er isolerte sekter, i inn- og
utland, der det drives ekstrem religiøs påvirkning. For
få år siden utførte Redd Barna et prosjekt om norske
barn som hadde brutt ut av slike lukkede trossamfunn. «Go on»-prosjektet konkluderte med at en rekke
av rettighetene til disse «usynlige barna» var krenket.
I særdeleshet gjaldt det retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, men også retten til å ytre seg,
til informasjon, til privatliv og til beskyttelse mot
omsorgssvikt og overgrep. Som prosjektlederen for
«Go on» sa i et foredrag: Oppveksten er bestemt for dem:
Hva de skal tenke, hva de skal si, hva de skal mene, hva de
skal drikke og ha på seg, hvordan de skal ha håret, hvem
de har lov til å snakke med og hvem ikke, og så videre og så
videre. Dessuten hvilke «øvelser» de skulle gjøre hvis en forbudt tanke presser på.
Fordi krenkelsen av tanke-, samvittighets- og
religionsfriheten gikk sammen med andre krenkelser,
ble effekten for barna desto mer alvorlig.
Konklusjonen er at religiøs og annen type indoktrinering, som undertrykker barnas rett til selvstendig
tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, kan hevdes å
være menneskerettsstridig. Slike saker kan imidlertid
være vanskelige å håndtere. De kretser rundt personlige
forhold som religion og livssyn, de omhandler ofte tette,
inkludert også positivt hengivne, forhold mellom foreldre og barn, og det kan være vanskelig å definere
grensen for hva som er akseptabel påvirkning og hva
som er uakseptabel indoktrinering. Men selv om
utfordringene er vanskelige, er det viktig å rette søkelyset på dem og søke å utvikle virkemidler for god
håndtering. Som lederen for «Go on»-prosjektet konkluderte: Dette er harde fakta som storsamfunnet kan velge
å lukke øynene for i religionsfrihetens navn. Men da har
man valgt bort barnas interesser.

Hva er menneskerettigheter?
Leder for Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, skriver
om problemstillinger knyttet til
menneskerettighetene.
Send gjerne spørsmål til:
lillian@mr-akademiet.no

23.-25. januar
- meld deg på nå!

KICK OFF

2009

Når Humanistisk Ungdom møtes handler det om å treffe andre unge
humanister til faglige og sosiale opplevelser. Vi reiser hjem med ny
kunnskap, ny gnist og mange gode minner. De som har vært med
en gang kommer alltid tilbake!
Har du lyst til å få vite mer om hva Humanistisk Ungdom er? Lyst til å
starte lokallag? Delta på nasjonale arrangementer? Er du ung humanist?
Da er Kick-off 2009 stedet for deg!
For ungdom mellom 15 og 26 år. Deltageravgift kr 600,- for medlemmer av Humanistisk Ungdom,
rabatt for alle med verv og for påmelding før 15. desember. Sted: Humanismens hus i Oslo. Pris
inkluderer reise fra hjemsted med retur, kost, losji og program. Påmeldingsfrist 4. januar.
Les mer og meld deg på:

humanistiskungdom.no/kickoff09
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– Hva vet vel jeg?

Hard core-agnostiker:
Vera Micaelsen. Foto: Scanpix

Vera Micaelsen startet en Facebook-aksjon for folk som har glemt å melde seg ut av statskirka.
Hun er en pragmatisk agnostiker som elsker å være i kirka. Forvirrende?
Tekst: Kirsti Bergh
– Statens lemfeldige forhold til statskirkas medlemslister
opprører meg fortsatt, sier Vera Micaelsen engasjert.
Medlemmer som ikke vet at de er medlemmer,
medlemmer som fortsatt er medlemmer etter at de
har meldt seg ut både en og to ganger, barn som
registreres som medlemmer uten å være døpt, og at
dette i stor grad bare møtes med skuldertrekk hos
ansvarlige myndigheter. Og ikke minst bruken av de
upresise medlemslistene i politisk øyemed, som da
kirkeminister Trond Giske i 2007 la fram resultatet
av statskirkehøringen og brukte statskirkas medlemstall som en del av argumentasjonen.

– Hadde det vært jeg som var sjef, hadde jeg vært
så… så skamfull. Det går ikke an!
Vera Micaelsen – langfilmkonsulent hos Norsk filminstitutt, barnebokforfatter og mangeårig NRK-arbeider
foran og bak kamera – er såpass engasjert i spørsmålet
om statskirke at hun gikk inn i nettsamfunnet Facebook ene og alene med det for øye å starte en aksjon
for folk som har glemt å melde seg ut av statskirka.
– Jeg kom for ørtende gang å tenke på at jeg må
huske å melde meg – og mine tilhørigregistrerte barn
– ut av statskirka. Og da slo det meg at vi er så utrolig
mange som bare er passive født-inn-i-det-medlemmer

som ikke husker at vi skal melde oss ut. Det kan jeg
jo bruke Facebook til å minne folk jeg kjenner om,
tenkte jeg.
Opprettelsen av Facebook-gruppa «Oisann! Jeg har
glemt å melde meg ut av statskirka!» fikk hun såpass
mye respons på at hun gikk videre og etablerte «Den
store MELD-DEG-UT-AV-STATSKIRKEDAGEN»
1. november.
NÅDDE 28 000 PÅ FACEBOOK
– Det tok virkelig av – den spredte seg som ild i tørt
gress. 1. november hadde 28 000 mennesker fått invi-
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tasjonen, forteller hun. Og da hun meldte seg ut av
Facebook igjen etter «Mission Accomplished», var det
over 600 innlegg postet i gruppa. Med tiden vil man
kanskje se resultat på medlemstallet også.
Det sterke engasjementet i statskirkespørsmålet
må ikke misforstås som en fiendtlig holdning overfor
kirka. Hun opererer med en treenighetslære når det
gjelder kirkeorganisasjonen: statskirka, Den norske
kirke-konglomeratet med biskoper og kirkevesen –
og kirka, den lokale menigheten som den enkelte er
aktiv i. Førstnevnte karakteriserer hun som en tullete
fiksjon, men med stor betydning for det norske
demokratiet.
– Religiøs tro er en personlig og kulturell ting.
Det skal det være rom for, men det skal ikke ha noe
som helst med den politiske styringen å gjøre.
Selv ble hun medlem på den vanlige måten, ved
umælende babydåp, og som barn var hun veldig troende.
– Men da jeg fulgte konfirmasjonsundervisningen
i kirka raknet det plutselig for meg. Det var ting jeg
ikke hadde reflektert over før vi begynte å diskutere
det der og da. Det var i grunnen helvete det falt sammen på, jeg fikk ikke det til å henge sammen med
kjærlig gud.
Hun mistet troen og ble ateist i en voldsom opposisjon mot kirke og kristendom som varte mange år.
Men så i permisjonstida etter at det tredje barnet var
født, bestemte Micaelsen seg for å ta et lite studieavbrekk, og da falt valget på teologi.
– Jeg fant ut at jeg ville studere meg selv og min
kulturelle bakgrunn, og det er kristendommen. Jeg
tenkte at jeg må forstå alt dette som jeg opponerer så
sterkt mot; og jeg må kunne slenge bibelsitater tilbake
i ansiktet på de som slenger det til meg. I tillegg har
jeg alltid vært opptatt av historiefortelling, og veldig
mye av vår litteratur har jo referanse til bibelske skrifter,
forteller hun.
– Og det var så gøy! Først har man undervisning
om livet, døden, kjærligheten, meningen med alt og
fins gud, som er en kjempeinteressant diskusjon. Så går
man i studiegrupper og diskuterer livet, døden, kjærligheten, meningen med alt og fins gud? Og så har
man lunsj og igjen diskuterer man livet, døde, kjærligheten, meningen med alt og fins gud! Hahaha.
– Hva lærte du?
– Jeg lærte at jeg er veldig fordomsfull i forhold
til de kristne jeg møtte på Teologisk fakultet, utbryter
Micaelsen.
IKKE LENGER HYKLERSK
Siden hun ikke trodde på Gud hadde hun ment at det
ville være hyklersk av henne å gifte seg i kirka eller
gå i kirka på julaften.
– Og selv om jeg elsker å være i kirka – jeg synes
det er et kjempevakkert, fantastisk bygg – så har jeg
nektet meg selv det. Men mine kristne medstudenter
spurte «Hvorfor det? Du betaler jo skatt og det er jo
ditt bygg også. Det er jo bare kultur og tradisjon. Ja
vel, så tror ikke du på gud, men det er jo ikke farlig,
og det er jo ingen som blir sur på deg». Det ga meg
noe å tenke på, så nå forsyner jeg meg av alt! Jeg
kunne godt ha giftet meg i kirka også, men jeg er jo
allerede gift.
– Mener du det? Vigselen er jo et ritual med
konkret religiøs mening?
– Ja, hvis du tillegger det mening, men for meg
betyr det at jeg forvalter en tradisjon og en kultur som
jeg står i. Det er en seremoni som betyr «jeg gifter
meg», så legger jeg hva jeg vil i det. Jeg syns ikke det

er hyklersk lenger, hvis det gir deg noe og du synes
det er ok – gjør det.
At en slik holdning skulle være med å underminere
aksjonen hennes eller hennes holdning til statskirken,
er hun ikke med på. Kulturelle bygg, seremonier, tradisjoner og ritualer er én ting, noe ganske annet er å
skulle la en bestemt religiøs virkelighetsbeskrivelse
legge føringer for politiske beslutninger, hvordan
man praktiserer lover og regler eller hva man gjør i
skolen. Og teologistudiene gjorde henne altså ikke
kristen.
– Jeg tror ikke, eller jeg vet ikke – jeg er en såkalt
agnostiker; jeg holder muligheten åpen for alt ...
– Holder du muligheten åpen for alver og sjøormer også?
– Ja, for så vidt gjør jeg det. Haha. Jeg tenker at
det ville vært veldig dumt hvis det ikke var noe vi
ikke forstod.
– Men det er jo masse vi ikke forstår, selv om ...
– Ja, det er det, og jeg er veldig fornøyd med det!,
fastslår Micaelsen og fortsetter med å kritisere skråsikre
vitenskapsfolk som presenterer teoriene sine – enten
det er om Big Bang og universets opprinnelse eller
andre sammenhenger – som om det er sannhet.
– Det er bare en teori – vi vet ikke!
I KROKODILLENS MAGE
Ikke at hun vil gå god for at Gud er en bedre forklaring enn Big Bang, men usikkerhetsmomentene i de
vitenskapelige forklaringene på De Virkelig Store
Spørsmålene er der, og derfor synes hun det er på sin
plass med mer ydmykhet.
– Altså, jeg mener at Big Bang er en teori som
man har veldig gode argumenter for at har skjedd.
Men samtidig viser det seg at det man har tenkt om
universet – for eksempel at det utvider seg jevnt –
ikke lenger stemmer helt. Riktignok funker Einsteins
relativitetsteori fortsatt på ett eller annet vis, men
man ser at det rakner her og der … Big Bang er en
teori som har stått støtt lenge, men man trodde jo at
jorda var flat i noen tusen år også, sier Micaelsen, som
er veldig opptatt av universet.
– Men du sier at du er agnostiker – hva vil det
egentlig si i praksis?
– Jeg er en skikkelig pragmatiker! Jeg – som alle
andre – tar del i øyeblikk av noe stort innimellom, for
eksempel naturopplevelser som solnedganger. Da kan
jeg tenke at det er fantastisk, hva er det jeg er en del
av? Jeg tenker av og til at det hadde vært kjempegøy
om det hadde vært en tanke bak, mens andre ganger
tenker jeg at det bryr jeg meg ikke om. Men samtidig
har jeg en filosofisk spekulasjon åpen i alle retninger hele
tiden. Men jeg har veldig vanskelig for å forestille meg
noe liv etter døden. Jeg tror ikke at det er noe mer.
Som motsats til det synes Micaelsen at ateister er
like dogmatiske som andre som har funnet sannheten.
De har tatt et valg, men det er ikke så enkelt, mener hun.
– De vet jo ikke. Vi kan ikke vite.
– Men ateister sier vel ikke at de vet, men at de
ikke tror?
– Jo da. Som man sier: bevisgrunnlaget ligger
ikke hos ateistene. Hvis noen kommer og sier at vi
befinner oss på innsiden av en krokodille og har laget
en virkelighetsoppfatning basert på det, og mener at
jeg må forholde meg til det og ta stilling til det som
om det er en relevant ting å ta stilling til … Jeg
skjønner jo det er en absurd ting! Men det man ikke
kommer bort i fra er det at det har eksistert religiøsitet
like lenge som mennesket har eksistert.

M

– Men er det ikke slik at for eksempel guder som
Tor med hammeren var den mest forståelige forklaringen de klarte å komme opp med, mens vi i dag
kjenner bakgrunnen for de naturfenomen slike
guder ble skapt for å forklare? Det er jo ikke noe
vanskelig å tenke seg hvorfor det religiøse forklaringsbehovet oppstod?
– Men spørsmålet står der hele tiden: hvor kommer
vi fra, hvorfor fins vi, og er det en mening med det?
Det som er menneskets største problem er at vi skjønner
at det er noe vi ikke skjønner.
DAGSFORMAVHENGIG MENING MED LIVET
– Hva er meningen med livet, for deg?
– Det som gir livet mening tror jeg dessverre er
ekstremt dagsformbetinget og situasjonsbetinget, noe
som endrer seg gjennom hele livet. Det som gir mening
for meg vil gjenspeile at jeg er et menneske i verdens
rikeste land som har god økonomi og ting på plass.
Hvis jeg har vært en flyktning i en av verdens store
flyktningleire, ville svaret sett helt annerledes ut. Jeg
kan bare si hva som er mening med livet for meg,
men det er jo filosofisk helt uinteressant.
Det interessante, understreker Micaelsen, er jo at
spørsmålet stilles. Menneskene lurer på disse spørsmålene, og 90 prosent av jordas befolkning sogner til
en forklaring som sier at det er noe mer.
– Bare det at vi er i stand til å stille det spørsmålet
gjør at jeg tenker at alle muligheter er åpne. Det er
ikke så farlig om vi har et svar på det, men jeg tenker
at man kan ikke lukke igjen og si at det er helt klart
at det ikke er noen ting. Hvorfor er det klart, vi lurer
jo på det?
Så Micaelsen var ateist, men beskriver det som at
hun har åpnet opp for den agnostiske tanken.
– Jeg er åpen for at det som eksisterer bare har
oppstått og er ren natur uten noen plan, men jeg holder
også muligheten åpen for at det kanskje, kanskje, er
slik at vi er en del av noe … jeg vet ikke … Ja, hva
vet jeg? – Jeg vet jo ingenting!
Hun bryter ut i agnostikerens latter.
– Hva sier du til barna dine da?
– Dette diskuterer vi en hel del. De synes det er
veldig frustrerende at jeg ikke tror på gud. Jeg sier:
Du må gjerne tro på Gud og Jesus, men hva du skal
tro på er noe du må finne ut av og gjøre deg opp en
mening om selv. Meningen med livet er en privatsak.
Eksistensielle tema er ikke noe gjennomgående
trekk ved de manusforslag spillefilmkonsulenten får
inn til vurdering, men det er noe hun gjerne hadde
ønsket seg på bordet.
– Det kunne jeg absolutt ønsket meg mer av. Det
er det morsomste i verden, sier Micaelsen imøtekommende.
Så den som har en grublefilm i magen – skriv den
ned og send den inn.

Vera Micaelsen (født 1974)
Spillefilmkonsulent ved Norsk filminstitutt
Tidligere har hun vært programleder i NRK, samt
vært involvert bak kamera i barne-tv-produksjoner
som Jubalong.
Hun er også forfatter av flere bøker rettet
mot barn og voksne, blant annet På månen spiser
de kameler, som er en hjelpebok for å diskutere
eksistensielle tema med barn.
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Frihet, lik

het, brorsk

På grunn av hans faste tro på
rasjonalitet og menneskeverd
er samfunnsreformatoren
Henrik Wergelands tanker
fremdeles relevante.
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«Den utrættelige kæmper for menneskets
og borgernes frihed og ret»
Henrik Wergeland var statskirkemotstander forut for sin tid.Hele hans holdning til annerledestenkende og ideer om menneskeverd og religionsfrihet
var svært moderne og framtidsrettet.
Tekst: Lillian Hjorth

Henrik Wergeland var klar over at han var forut for
sin tid. I sin argumentasjon for å skille stat og kirke
sa han for mer enn 150 år siden: – Selv om det er klart
nok at en slik forandring i grunnloven er lettere å foreslå
enn å gjennomføre, vet en også at det er tenkerens plikt å så
sæden og å overlate i skjebnens hånd om og når den kan
vokse og modnes.
For var det én ting denne storvokste dikteren var
sikker på, var det at fornuften til slutt ville seire. Han
hadde en klokkeklar tro på menneskehetens fremgangshistorie – at verden går fremover. Og som tenker
og dikter ønsket han selv å spille en viktig rolle.
I år er det 200 år siden Henrik Wergeland ble
født. Gjennom sitt intense og arbeidsomme, men korte
liv – han ble bare 37 år - produserte han utrolige
mengder tekst. Han skrev 9000 sider, totalt 23 store
bind. Likevel er det ikke bare som en av Norges største
diktere han minnes i jubileumsåret. Hans innsats for
Norges nyvunne selvstendighet og demokrati, nasjonsbyggingen, folkeopplysningen og sist, men ikke minst
hans engasjement for menneskeverdet, blir også anerkjent og bejublet.
FØDT INN I ET UROLIG EUROPA
Henrik Wergeland ble født i 1808 i et urolig Europa,
knappe 30 år etter den franske revolusjon. Frihet, likhet og brorskap var slagordene som hadde rystet samfunnets føydale grunnvoller. Kollisjonen mellom gamle
og nye tanker hadde ført til Napoleonskriger og omveltninger i mange europeiske land. Til tross for at
fyrstene og statslederne på Wienerkongressen i 181415 gjenetablerte «den europeiske orden», klarte de ikke
å drive frihetsideene tilbake. Menneskerettighetenes
tidsalder hadde begynt. Ut til Europas ytterste periferi – helt til Norge – fant de nye tankene veien. På
Eidsvoll i 1814, i ly av fredsforhandlingene på kontinentet, vedtok den norske Riksforsamlingen en av
datidens frieste og mest demokratiske konstitusjoner.
Henrik Wergeland skulle få et sterkt forhold til
Grunnloven og til opplysningstidens idealer. Hans
far, den markante og intellektuelle presten Nicolai

Wergeland, var nemlig en av grunnlovsfedrene, og
sønnen ble nærmest fostret opp på tanker om frihet,
folkestyre og tro på fornuften. Mye tyder på at atmosfæren i det wergelandske hjem også var preget av
denne liberale ånden. I et lite hefte om prinsipper for
moderne oppdragelse skrev far Nicolai:
Innskrenk barnets selvvirksomhet så lite som mulig. La
det virke selv. La barnet selv velge sitt leketøy. – Tving han
ikke til rolighet, stillesitten eller til å lære altfor tidlig. –
La ditt barn alltid være virksomt! Befordre selvvirksomheten!
Henrik Wergeland vokste opp til å bli et sjeldent
selvbevisst, uredd og selvstendig tenkende menneske.
I hjembygda på Eidsvoll overtrådte den unge gutten
alle klasseskiller og pleide kontakt både med bønder og
fattigfolk. De harde levekårene, nøden og analfabetismen
skulle sette dype spor. Han ble opprørt over maktens
håndhevere som fór hardhendt frem når de drev inn
sine skatter og avgifter: bønder som havnet på fattigkassa og gravide kvinner som ble hevet på dør midtvinters. Det var her på Eidsvoll de første spirer til den
store folkeoppdrager ble plantet. Selv om familien tilhørte den ene prosenten av befolkningen som utgjorde
datidens embetsstand, skulle Henrik Wergelands
erfaringer og sterke rettferdighetssans gjøre han til en
talsmann for menigmann, de svake og de undertrykte.
Ingen har elsket almuen så oppriktig som han, ingen har søkt
således som han i alle retninger å gavne den, skrev Nicolai
Wergeland senere om sønnen.
VILL, GAL OG GENIAL
Bare 11 år gammel flyttet Henrik Wergeland til
Christiania for å få skolegang og senere studere teologi.
Her møtte han igjen nøden omkring bordellene og i
arbeidernes fattigkvarterer, og på ny ble hans engasjement og sosiale samvittighet tent. Studieårene ble
intense. Han begynte for alvor å skrive, men var også
aktiv på mange andre områder. Han var redaktør i
studentavisen, deltok i den offentlige debatt og festet.
I et Christiania med bare rundt tjue tusen mennesker
ble han en kjent skikkelse. Uten oppsyn av sine foreldre,
alene på hybel i byen, levde han et fritt liv og ble også

beryktet for sin omgang med alkohol, rangel og
kvinner. Driftene var sterke og kjærligheten førte han
til stormfulle høyder, men også til dype avgrunner.
19 år gammel og ulykkelig forelsket, hev han seg ut
fra en fem meter høy låvebru i et desperat forsøk på å
ta sitt eget liv. Diktningen ble terapi. Fram til han
var 22, skrev han seks skuespill, flere diktsamlinger
og verket «Skabelsen, Mennesket og Messias» – en
helhetlig livs- og verdensforklaring der menneskehetens
historie ble behandlet fra sin begynnelse. I verket gjenfinnes Henriks Wergelands eget politiske program
om demokrati, republikanisme og troen på folkeopplysning. Både Gud og den franske revolusjonen ble
hyllet, og han tok avstand fra all maktmisbruk og
dobbeltmoral, enten dette kom fra kirker eller konger:
Brenn altrene, styrt tronene. La den store forsoning komme
med frihet, sannhet og kjærlighet.
Selv om Henrik Wergeland slettes ikke hadde
kontroll over sitt eget liv, hadde han en fast tro på at
menneskeheten, tross alt, gikk mot en lysere fremtid.
PATRIOTEN OG FOLKEOPPLYSEREN
Henrik Wergeland kunne nok bli skikket til en prestestilling, men ikke før «… det ungdommelige lettsinn er
forkastet», sto det å lese i vitnemålet fra det teologiske
fakultet. Hans ville ungdomstid skulle for evig hefte
ved han. Henrik Wergeland søkte totalt 20 prestestillinger, men hver gang satte departementet foten
ned: mannen var usikket. I stedet kastet han seg inn
i utdanningen av allmuen. Ideene om demokrati og
folkeopplysning skulle omsettes i praktisk handling!
Borgerne måtte gjøres i stand til å benytte seg av
mulighetene i Grunnloven. I tidsskriftet «Til almuen»
skrev han til bøndene:
«… du skal lære at føre din Ploug med Stolthet; du
skal gaae som oplyst fri Mand bag den, ikke som tanketom,
sløv Mørkets Træl, der ei veed mer end at kaste Havre i en
Fure, og at harve den til.»
Kunnskap til folket var nybrottsarbeid og oppgaven
Henrik Wergeland ga seg i kast med var omfattende.
Flertallet i bondebefolkningen kunne verken lese eller
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skrive. Han forfattet bøker og artikler om verden og
Norge, han underviste barn og ga ut tidsskifter for
bønder og arbeidere. Innsatsen med å opprette boksamlinger omkring i hele landet, forløperen til dagens
biblioteker, bar frukter. Samlinger ble etablert rundt
omkring i landet, også i fengslene og på sykehusene.
Til og med i sitt eget hjem i Grotten opprettet han i
1842 en boksamling for arbeiderklassen i Christiania.
Ennå er historiens mål fjernt: en opplyst, moralsk og
lykkelig menneskehet. Men det er grunn til å være optimist:
For første gang i historien er kultivering av massene blitt
hovedformålet for kulturarbeidet. Vi er inne i en evig fortskridende foredling av menneskeslekten. Vi skrider ikke så
langsomt fremad likevel. Takket være det folkeoppdragende
arbeid som drives av flere og flere går vi mot et bedre og bedre
samfunn. (Essay: Historiens resultat, en studie i kulturens
almene historie.)
For å styrke den nye nasjonens selvstendighet
måtte det særegne norske fremelskes, mente Henrik
Wergeland, både når det gjaldt skriftspråk og nasjonal
identitet. Han reiste rundt i landet, kledte seg i vadmæl,
gjorde bruk av a-endelser og skrev på dialekt. Han var
en ivrig forkjemper for 17. mai-feiringen og sanger
som «Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange» så
dagens lys. Parallelt hadde han et sterkt internasjonalt
engasjement og brant for folkenes frigjøringskamper
andre steder på kloden. Den franske julirevolusjonen
fikk sitt hylningsdikt, mens den russiske tsaren tvert
imot fikk sitt pass påskrevet da Russland overfalt Polen.
Wergeland var på samme tid patriot og kosmopolitt,
og så absolutt ingen motsetning i dette.
PÅ MENNESKEVERDETS SIDE
Dikteren sto nemlig fullt og helt på menneskeverdets
side. Han utfordret datidens konservative normer og
kunne ikke unngå å bli kontroversiell. I en tid med
minimal informasjon om muslimer, der jødene ble
betraktet som utskudd og der slavehandelen fremdeles
pågikk i mange land, skrev Henrik Wergeland:
Hva troer du om Tyrken?/Jeg troer om ham, ja om
Sultanen/at han ei Svinetryne har,/men at han ofte bak
Kaftanen/et mildt og ædelt Hjerte har./
Hva troer du om Negeren?/Jeg troer, at han, skjøndt
sort som Fanden/min Broder er som Hver en Anden./Han er
til samme Ære skabt,/har ei sin Ret til frihet tabt./
Hva troer du om Katholikken?/Jeg troer, at Katholikken staar Himlens dør så nær/som Jeg og Du og Jens og
Hans og Mons og Peer./Jeg troer, om nogle Aar, skjøndt lang
nok bli’er den Række/blier Kirken samlet, som i Sjøen alle
Bække
Hva troer du om Jøden?/Af fødsel er han nok så
god/som jeg, der er af gothisk Blod./Skjøndt han har
Frelseren fornektet,/er Jøden dog med han beslægtet./Og hvis
han christelight behandles,/han snart til Christen omforvandles.
Dikterens kompromissløse hegning om menneskeverdet, skulle føre til en 14 års lang kamp for å fjerne
den såkalte Jødeparagrafen i den Grunnloven han
ellers elsket:
«Den Evangelisk-Lutherske Religion forbliver Statens
Offentlige religion. De Indvaanere, der bekjender seg til den,
ere forpliktede til at oppdrage sine Børn i samme. Jesuitter
og Munke-Ordener maa ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»
Henrik Wergeland mente at siste setning var i
strid med grunnlovens liberale ånd og dessuten uforenlig med kristen nestekjærlighet. Og paragrafen var
slettes ikke sovende i datiden. Jøder uten leidebrev
ble utvist fra landet. For å få slutt på diskrimineringen
arbeidet Wergeland politisk og skrev bøker og artikler.
Den nyskrevne diktsamlingen «Jøden» ble delt ut til
alle stortingsrepresentantene.
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RESPEKT FOR ANNERLEDESTENKENDE
Dikteren skulle selv ikke få oppleve at paragrafen ble
opphevet. Det skjedde først i 1851, seks år etter hans
død. Men det var likevel den mangeårige innsatsen for
jødene som for alvor skulle gjøre Henrik Wergeland
kjent og elsket blant sine samtidige. Selv mente han
at jødesaken bare var bare en del av den store striden for
sannhet og rett. Alle religioner har en kilde av sannhet
i seg og alle mennesker, selv om de tror forskjellig, bør
respekteres. Som den gode folkeopplyser han var, nedtegnet han like godt åtte punkter om hvordan menigmann burde te seg i møtet med annerledestenkende:
1. Forakt aldri noen på grunn av hans religion. Den er
en saliggjørende overbevisning og sannhet for ham, som han
har arvet fra sine fedre slik du har arvet din.
2. I den grad den gjør ham dydig, nestekjærlig, ivrig
for fellesskapet, redelig, ærlig, barmhjertig og opplagt til
enhver god gjerning, så er hans tro en kilde til velsignelse for
ham og menneskeheten.
3. Den dydige hedning og den rettskafne jøde er mer
aktverdig og behagelig for Gud enn en kristen som overgir
seg til laster.

Hva troer du om
Negeren?/Jeg troer,
at han, skjøndt sort
som Fanden/min
Broder er som
Hver en Anden.
Henrik Wergeland

4. Føl ærefrykt for fremmede religioners gudstjeneste og
hellige skikker. Vanhellige ikke høytideligheten som knytter
seg til dem med ubesindig påtale; vanær ikke deg selv med spott
og innbilt klok fliring av ting som for deg er påfallende ved
en annen religions gudstjeneste, men hvis betydning du ikke
kan fatte!
5. Vit at alt som forbereder den udødelige ånd til evigheten
er ærbart og hellig i hvilken skikkelse det enn viser seg.
6. Sky all ordeksersis og krangling om trossaker med dem
som bekjenner seg til fremmede religioner.
7. Skill aldri noe menneske fra den trøst og beroligelse
som hans tro gir ham.
8. La ikke religionen lage skår i kjærligheten og skille
menneskers hjerter fra hverandre, men knytte dem nærmere
og sterkere sammen! Vi er alle Guds barn; alle skal vi en
gang stå foran hans trone og da vil forskjeller i stand, språk
og tro være borte.
Da Henrik Wergeland døde i 1845, ble han fulgt
av tusenvis av mennesker til sitt siste hvilested, i den
største begravelsen inntil da i Christiania. Få år senere
plasserte jødene et minnesmerke på graven med
inskripsjonen: «Henrik Wergeland – Den utrættelige
Kæmper for menneskets og borgernes frihed og ret.»

RELEVANT TRO PÅ RASJONALITET OG MENNESKEVERD
Henrik Wergelands samtid var svært annerledes enn
vår. Blant annet hadde religionen en viktigere plass i
menneskenes liv. Som embetsmenn, utnevnt av Kongen,
hadde prestene makt, og i en tid med lite informasjonsflyt, var de viktige normsendere og «folkelærere». Det
var derfor ikke uten grunn av Wergeland ønsket å
studere teologi. Det er imidlertid på grunn av samfunnsreformatorens faste tro på rasjonaliteten og
menneskeverdet at hans tanker fremdeles er relevante.
Wergeland selv ville nok blitt dypt deprimert dersom
han hadde fått kunnskap om mye av det som skulle
komme til å skje i hans ettertid, både i hans kjære
Norge, men også i Europa og verden forøvrig. Han
som prinsippfast hadde kjempet mot jødeparagrafen
ville revet seg i håret over skjerpingen av de norske
fremmedlovene på begynnelsen av 1900-tallet, for
ikke å snakke om statens overgrep mot den samiske
urbefolkningen, steriliseringen og lobotomeringen av
sigøynerne og taterne. Og hadde han erfart nazismens
rasebarbari og Holocaust spørs det om han likevel
hadde satt spørsmålstegn ved sin tro på menneskehetens
fremgangshistorie.
Like fullt støtter hendelser i fortid og nåtid opp
under hans tolkning av historiens utvikling. Slaveriet er
et avsluttet kapittel og det er lenge siden kvinner fikk
stemmerett. FN er opprettet og Verdenserklæringen
om menneskerettighetene har allerede rukket å bli 60
år. Aldri har så mange barn gått på skole som i dag.
Aldri har mennesker levd lenger, aldri har det vært
flere demokratier og det er i dag mindre utsikter til at
mennesker får sin tilværelse preget av krig og konflikt.
VILLE SETT VÅR TIDS «JØDER»
Hadde dikteren besøkt Norge i dag ville mye gledet han.
Først og fremst ville han registrert at fattigdommen,
slik han kjente den, var borte. Han ville nikket anerkjennende til demokratiets levedyktighet og til skolesystemet som sikrer at den viktige kunnskapen er
tilgjengelig for alle. Internasjonalt ville han frydet
seg med en hel verden over at Barack Obama ble
valgt til den første svarte president i USA. Joda, han
hadde hatt rett: verden går fremover!
Tillater jeg meg å spekulere videre, ville imidlertid Wergeland, etter den første oppturen, forstått at
han måtte justere sitt blikk. Han ville spasert ut i
gatene, drevet oppsøkende virksomhet, og oppdaget
alle dem som er falt utenfor: tiggerne, de narkomane,
de prostituerte, flyktningene, de enslig mindreårige
asylsøkerne, de innsatte, de homofile – alle vår tids
«jøder». Han ville blitt forferdet over muslimhetsen
som rir våre samfunn etter 11. september 2001, og
stusset over hvor raskt moderne mennesker, på tross
av sitt høye utdanningsnivå, setter andre i bås. Ser de
ikke menneskeverdet bakenfor? Har de ikke kommet
lenger?
En nåtidens Wergeland ville sannsynligvis vært
intenst opptatt av utfordringene i det globale samfunn:
De store forskjellene, fattigdommen, diskrimineringen,
epidemiene, miljøtruslene og klimaendringene, de
undertrykkende regimene og terrorismen. Med sin
selvtillit, engasjement og ekshibisjonistiske trekk, ville
han trolig benyttet alle kanaler for å få frem sitt budskap. Han kunne derfor godt vært en elsket og hatet
rikssynser. Etter først å ha forundret seg over hvordan
det er mulig i 2008 at mer enn én milliard mennesker
har for lite mat – i en tid der folk og utstyr sendes til
andre planeter – ville han brettet opp skjorteermene
og kvesset pennen.
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Humanistisk overbevisning under press
Kommentar

Vi mister medlemmer i raskt tempo, ikke fordi medlemmene ikke tror på ideologien eller livssynet
vårt, men fordi dette ofte er helt avgjørende for å overleve, skriver Yemi Ademowo Johnson,
humanistleder i Nigeria.

Yemi Ademowo Johnson

Det er ingen humanister som i kraft av sin overbevisning preker eller forsøker å overtale andre til å bli
med i vår flokk, om ikke folk klart uttrykker et ønske
om å slutte seg til fornuft og vitenskap. Denne holdningen plasserer oss uforvarende utenfor radaren til
nye søkende sjeler. Denne forskjellen er ikke problematisk, men setter oss faktisk i en særstilling. Det
som er problematisk og som bekymrer – i alle fall oss
afrikanske humanister – er hvordan vi skal opprettholde vår fold av medlemmer, og aller helst øke den.
Hører jeg noen si «Er det så vanskelig?»? Ja, det
er det her, venner. Hvorfor? Jeg skal forklare.
Livet er en blanding av det gode, det onde og det
stygge, fullt av oppturer og nedturer. Som mennesker
er vi ofte målskiver for problemer som kommer med
disse utfordringene i livet. Alle samfunn har sin kvote
av særskilte utfordringer i form av sosiale, politiske
og økonomiske bekymringer. Her i Afrika har vi ikke
bare vår rettferdige andel av slike problemer, heller en
overvekt. Fattigdom, sviktende utdanningspolitikk,
helseproblemer, arbeidsløshet, regjeringer som styrtes
og mislykkes, autoritære og grådige pressgrupper,
kulturell nedvurdering; ja, nevn alle sosiale problemer dere kan tenke dere. Jeg kan vise dere hvor de
finnes i Afrika sør for Sahara. Tro meg, det ville ikke
vært så pinlig hvis dette kontinentet manglet naturressurser. Men tanken på at vi har ressurser i overflod
og tjener milliarder av dollar på å selge dem, uten at
vanlige menneskers liv i det hele tatt påvirkes, er
frustrerende; det gjør folk virkelig rasende.
RELIGION ER DE UNDERTRYKTES OPIUM
De religiøse har imidlertid en tilflukt i sine religioner.
For, som Karl Marx så riktig påpekte for snart to hundre år siden, religion er de undertryktes opium. Med
religionen kan man holde fast på et håp om en bedre

verden i sitt neste liv. De religiøse er derfor oppfylt av
håpet om at de vil høste rikelig i himmelen. Drømmehus, drømmebiler og drømmehelsevesen med mer,
dette blir de fortalt at de vil kunne glede seg over i
himmelen.
Falske forhåpninger? Selvfølgelig er dette falske
forhåpninger, men tanken på et «hjem i himmelen»
er ofte det som gir mange mot til å fortsette videre.
Når du er en religiøs afrikaner, spesielt i Nigeria, er
det din religiøse tilhørighet som gir deg «motet» til
å leve i håpet og fortsette å lide i den verden du opplever her og nå. Dessuten blir ledige stillinger kunngjort og utlyst i kirker og moskeer for «brødrene».
Med visse unntak er den dystre situasjonen slik at en
muslimsk sjef aldri vil ansette en kristen person, og
omvendt.

Historien til min venn Cyril illustrerer godt utfordringene humanister her står overfor: Etter at vi
ikke hadde hatt kontakt på tre år, traff jeg tilfeldigvis
Cyril igjen på kafé i 2007. Cyril hadde vært medlem
av min gruppe den gang han tok sin eksamen med
svært gode karakterer ved mitt gamle universitet. Jeg
var kjempeglad for å se ham igjen og kunne ikke
motstå fristelsen til å gi ham en god klem. Vi satte
oss ned sammen, og jeg spurte ham hva han gjorde
med livet sitt. Svaret hans var avslørende:
– For tiden arbeider jeg i et byggefirma som eies av en
eldre hjelpeprest i min kirke.
Da han så ansiktsuttrykket mitt, la han fort til:
– Yemi, vet du, jeg var arbeidsløs i to lange år etter vernepliktåret? Det var forferdelig. Fordi alle i mitt område
kjente til mitt livssyn når det gjelder religion, var det ingen
som ville tilby meg jobb eller hjelpe meg videre. Jeg gikk nesten
berserk. Frustrasjonen var for mye for meg. Jeg ble innkalt
til intervjuer, og hver gang spørsmålet om tro kom opp,
avslørte jeg min overbevisning. Det vanlige svaret ble «Vi
vil kontakte deg». Jeg ble sliten, latterliggjort og klarte ikke
finne mening med livet mitt, og jeg bukket under. Og kan du
tro at før det var gått tre måneder, hadde alt ordnet seg.
Mine kvalifikasjoner ble synlige da jeg ble med i kirken.
Takk, Jesus.
Slik jeg ser det er Cyrils «vitnesbyrd» en del av de
bekymringer og den realitet vi som afrikanske humanistledere må forholde oss til. Vi mister medlemmer i
raskt tempo, ikke fordi medlemmene ikke tror på
ideologien eller livssynet vårt, men fordi dette ofte er
helt avgjørende for å overleve. Åpenhet om et humanistisk livssyn medfører en sterk diskriminering som
krever sterke skuldre å støtte seg til. Det skaper et behov
for at vi må arbeide som en slags menighet eller kunne
fortelle om et slags «vis kjærlighet»-program, ellers
mister vi medlemmer. Noen ringer og spør om de kan
fornekte sitt livssyn. Andre kan spørre om de kan
være religiøse humanister.
Vi som leder humanistgrupper her i Nigeria kan
aldri være sikre på hvor mange medlemmer vi har.
Ikke bare fordi vi ikke har noen betalende medlemmer,
men fordi det her i Nigeria er like vanskelig å holde
fast ved sin overbevisning som humanist som det er å
slutte seg til et humanistisk livssyn i utgangspunktet.
Og kanskje viktigst av alt, fordi overlevelse har førsteprioritet hos alle mennesker. Men vi gir ikke opp.
Fremad!
Oversatt av Tone Haugen Jensen

Yemi Ademowo Johnson var hospitant hos Human-Etisk Forbund i 2003. Han er humanistleder, student og menneskerettsaktivist i Nigeria, tidligere generalsekretær i det internasjonale humanistiske ungdomsforbundet og skriver om det å være humanist i Nigeria.
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Knekker ikke helt koden
Professor i kirkehistorie med god bok om grenselandet mellom tro og viten, men klarer etter
anmeldernes syn ikke helt å forene vitenskap og skapertro.

Oskar Skarsaune
Skaperkoden
Har moderne naturvitenskap
knekket den?
Avenir forlag 2008

De «nye ateistene» har vekket religionsdebatten opp
fra dvalen, spesielt i USA og Storbritannia. Det er vel
ingen overdrivelse å si at den til tider kan synes i
overkant svarthvit, og vi skal vel være glade for at
situasjonen i vår lille krok av verden tilsier at vi unngår
et tilsvarende hysteri. Norge har ingen sterk bevegelse
som presser på for å få Darwin ut av pensum i skolene,
eller å få «Intelligent Design» presentert på lik linje
med evolusjon. Richard Dawkins bok «Gud – en vrangforestilling» har allikevel fått sine tilsvar på norsk,
først og fremst Bjørn Are Davidsens grundige «Svar
skyldig». Nå har Oskar Skarsaune, professor i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, kommet med en
bok der han både forsøker å tilbakevise Dawkins’
påstand om at religiøs tro og naturvitenskap står i et
motsetningsforhold.
Boka er delt inn i fire kapitler som tar for seg
hvert sitt område av grenselandet mellom tro og viten:
evolusjon, kosmologi, fri vilje, og kirken og naturvitenskapen.
Det siste kapitlet er etter min mening bokens
beste, kanskje fordi historikeren Skarsaune der virkelig
er på hjemmebane. Mytene om en gjennomført ond
kirke som forfulgte de like gjennomført edle og sannhetssøkende naturvitenskapelige pionerer er standhaftige, men blir i denne delen av boken avlivet uten
bedøvelse. Jeg skulle bare ønske denne delen var lengre,
for her var det mye spennende stoff.
Hvor pålitelig forfatteren er når han skriver om
naturvitenskap kan jeg best bedømme ut i fra kosmologikapitlet. Ut i fra dette vil jeg si at Skarsaune
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har en god forståelse av stoffet. Litt å pirke på finnes
det, men jeg nøyer meg med å nevne at Edwin
Hubble oppdaget universets ekspansjon i 1929, ikke
i 1926. Fremstillingen av inflasjonsfasen, en hypotetisk
fase med ekstremt rask ekspansjon i det tidlige univers,
er nok i litt for stor grad preget av meningene til den
engelske matematiske fysikeren Roger Penrose. Leseren
får inntrykk av at inflasjon er en ren ad hoc-hypotese.
Det burde vært nevnt at inflasjonsmodeller gir testbare
forutsigelser som så langt har vist seg å holde stikk.
LYKKES BOKAS HOVEDFORMÅL?
Skarsaune formidler populærvitenskapelig stoff godt,
og for en som ikke har vært borti temaene før kan
boka være en god appetittvekker for videre lesing.
Spørsmålet er i hvilken grad han lykkes med bokas hovedformål, å påvise at naturvitenskap og skapertro lar seg forene.
Synet Skarsaune argumenterer for ligger etter mitt
skjønn nær opp til Stephen Jay Goulds NOMA (NonOverlapping MAgisteria), det vil si at naturvitenskap
og religion har hvert sitt domene, de er atskilte kunnskapsområder. Han leverer en drepende kritikk av
Intelligent Design-bevegelsen, og er nådeløs mot alle
forsøk på å putte gud inn i naturvitenskapens hull.
Skarsaune ser ut til å plassere alt fra universets og
livets opprinnelse til bevissthet og fri vilje innenfor
rekkevidden av fysiske forklaringer. Jeg synes han er
beundringsverdig klar på dette punktet, men spørsmålet jeg stiller meg er hva han sitter igjen med dersom han skal gi positive grunner for å tro på at det
står en Skaper bak det hele.
Dersom jeg har oppfattet Skarsaune riktig, argumenterer han heller for at dersom man tar utgangspunkt i troen på en Skaper, er det en hel del trekk ved
den fysiske virkeligheten som gir mer mening. For
eksempel at det finnes et univers, og at dette universet har naturlover som gjør det mulig for intelligent
liv, fri vilje og absolutt moral å eksistere. Den såkalte
finjusteringen av naturlovene har jeg skrevet om tidligere. (Se Fritanke.no) Jeg vil her trekke fram et par
andre momenter i boka.
Kosmologen Stephen Hawkings bok A brief history
of time inneholder en ofte sitert setning: «Hva er det
som puster ild inn i formlene og skaper et univers
som de kan beskrive?» Det er her Skarsaune ser rom

for en Skaper. Gud forklarer hvorfor det finnes et univers i det hele tatt. I boka trekkes sammenligning
med forholdet mellom Shakespeare og Hamlet: Gud
er ikke svaret på hvordan universet ble til, men på
samme måte som Shakespeare er den dypeste årsak til
at skuespillet Hamlet finnes, så forklarer Gud hvorfor
det finnes et univers.
NOEN INNVENDINGER TIL BOKA
Hvis jeg skal tillate meg å komme med noen innvendinger, vil jeg først påpeke at synet på forholdet mellom
naturen og naturlovene som er underfortstått i Hawkings
formulering er noe merkelig. Går det virkelig an å
trekke en så skarp linje mellom naturlovene og universet
som de beskriver? Hva ville vi ha sagt dersom en turkamerat forundret utbrøt: «Hva er det som puster ild
inn i kartet og skaper et terreng som de kan beskrive?»
Et annet problem er at dersom skaperens rolle begrenses til å være svaret på «hvorfor» og ikke «hvordan»,
er det vanskelig å se hvordan dette kan gi noe mer enn
en form for deisme, og knapt nok det. Shakespeare er
ikke bare forklaringen på hvorfor skuespillet Hamlet
finnes, han er også forklaringen på hvordan ved at han
faktisk skrev det. Uten mulighet til å kommunisere
teksten, ville skuespillet aldri kommet lenger enn
hjernen hans. Dersom Gud skal være noen form for
årsak til universet, små han ha mulighet til å gripe
fysisk inn i det.
Om Gud skal forstås som et personlig vesen uten
kropp, er det vanskelig å se for seg noen måte han kan
gripe inn i universet på. Utfordringen for den som
ønsker å hevde noe slik blir å vise at et slikt gudsbegrep er meningsfylt, og at noe som per definisjon er
ikke-materielt kan vekselvirke med materie.
Hovedinntrykket jeg sitter igjen med er allikevel
at «Skaperkoden» er en bok som fortjener å bli lest av
både troende og ikke-troende. Folk i begge leire vil få
avlivet mange myter om forholdet mellom tro og
vitenskap ved å gjøre det.
Øystein Elgarøy
Elgarøy er astrofysiker ved Universitetet i Oslo og bekjente
tidligere i år sitt frafall fra den kristne tro. Les intervju og
kommentar av Elgarøy på Fritanke.no
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Nidpris til
religionskritisk forfatter

I Erlend Loes barnebok Kurtby kommer truckføreren
Kurt til den lille svenske byen Kurtby, hvor han
utnevnes til pastor og havner på Jesus-kjøret. Men
når Hedningsamfunnet er på farten hjelper det ikke å
ha skrevet en barnebok som kanskje kan fungere som
vaksinasjon mot religiøs fundamentalisme, om du ikke
kjenner din bibel. I oktober ble Erlend Loe tildelt
nidprisen «Kristendummen», som nå altså er forbeholdt
både kristne og det Hedningsamfunnet kaller «såkalte
sekundærteologer». Loe rubrisereres under sistnevnte
kategori, som beskrives som «en kulturperson som ikke

Kritisk bok
om fredsprisen
Tidligere generalsekretær i Human-Etisk
Forbund, Fredrik Heffermehl, ser kritisk på
utdelingen av Nobels fredspris i boka Nobels
vilje, utgitt på Vidarforlaget. Heffermehl, jurist
og mangeårig aktiv i fredsbevegelsen, kritiserer
Stortinget og Nobelkomiteen for ikke å følge
Nobels testamentariske vilje. Han framhever
at Nobel ønsket en pris som arbeidet for tre
formål: forbrødring mellom nasjonene; nedrustning av «stående hærer» og fredskongresser.
Han mener Stortinget og Nobelkomitèen nå i
strid med dette tolker komiteens mandat til
tilnærmet fritt å bestemme hva «fredsarbeid»
er og hva det innebærer.
Boka har fått oppmerksomhet også utenfor Norges grenser.
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Dommedag
– på så mange vis

har lest noe særlig i Bibelen, men har beholdt barnetroen på Jesus som verdens snilleste menneske».
Det er i et intervju i Vårt Land (13.10) Loe kommer
med kvalifiseringsuttalelsen:
– Jeg har ingen problemer med dem før de blir
fordømmende. Når jeg tenker på Jesus, ser jeg ren og
skjær humanisme. Hvor de har fått den fordømmende
kristendommen fra, er for meg en gåte. Disse levereglene man prøver å presse på andre, ser jeg på med
forakt og avsky. Hvis noen har problemer med at to
menn elsker hverandre, eller to kvinner, er det deres
problem.
Mens andre kulturpersonligheter hengir seg til
katolisisme eller ukritisk bejubler sin barnetro, er det
vel bare logisk å gi nidpris til en av få forfattere som
tydelig formulerer et verdibasert ståsted uten gudstro? I det samme intervjuet i Vårt Land sier Loe nemlig
også:
– Ettersom jeg er blitt eldre, kjenner jeg på at
dette livssynet jeg har, der det ikke finnes noen Gud,
er ganske vakkert. Og sterkt. Ansvaret koker ned til
hver enkelt av oss. Du er her. Du har ikke bedt om å
få komme hit, og du får bare én sjanse. Det er nå, og
så aldri mer. Dette forplikter i like stor grad som
leveregler du kan finne i ei 2000 år gammel bok. Jeg
lever ikke en tøddel mer crazy eller umoralsk enn
andre, selv om jeg lever i et gudløst univers. Tvert
imot, for jeg har ingen angrefrist.

Det er vidunderlig hvor mange forestillinger om verdens undergang som finnes, og foreningen Skepsis
har samlet en hel haug av dem i antologien
Dommedag! Verdens undergang før og nå, utgitt på
Humanist forlag. Mange av disse forestillingene om
dommedag er gått ut på dato, det vil si at datoen for
dommedag rent faktisk har kommet, uten at verden
er gått under. Men det finnes fortsatt noen saftige
framtidsforestillinger. Vær beredt på verdens undergang, igjen, i 2012. Det har nemlig mayaene forutsagt. Les alt om det i Dommedag! En utførlig bokpresentasjon finner du på skepsis.no.

Møt Gisle!
Gisle Johnson er en av de trofaste giverne
som støtter HAMU. Og veteranen har ikke
tenkt å slutte med det:
‹‹I 90-årene satt jeg fire år i
sentralstyret, og i den forbindelse som leder i HAMU, hvor
Levi Fragell den gang var den
drivende kraft. To ganger var
vi med styre og utvalg mfl. på
besøk i India. Der fikk vi på
nært hold se det store arbeidet som drives der for huma-

nismens sak, først og fremst
Gora-familiens mangesidige
innsats. HAMU har støttet
dem og arbeidet i organisasjo nene som har sprunget ut fra
Ateistsenteret i Vijayawada,
siden 1993. Jeg har vært fast
bidragsyter lenge nå og fortsetter med det.

Og så en appell til slutt: Vi har så mange medlemmer i HEF
som synes de har gjort sitt når de har ryddet opp, meldt seg
ut av statskirken og inn i HEF, som så får gjøre jobben. Dette
blir for lettvint. Det gir utrolig mye mening i livet å delta i de
oppgaver HEF arbeider med. Det er hvert år behov for nye
tillitsvalgte på alle plan, og seremoniene trenger nye frivillige.
Og du kan melde deg som fast bidragsyter til HAMU!»

OM HAMU

Bli fast giver!

Flere opplysninger om HAMU og våre samarbeidspartnere finner du på www.hamu.no
HAMU har ikke selv noen ansatte i de ulike landene.
Arbeidet blir gjort utelukkende av lokale samarbeidspartnere.

HAMU er norske humanisters hjelpeorganisasjon.
HAMU har siden starten i 1993 hatt prosjekter i India.
I 2004 ble virksomheten utvidet til å støtte prosjekter
i Nepal og Uganda. I 2007 kom Brasil inn som et nytt
satsingsland.

Kontonummer: 6026 05 32629
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Lykkeligere av finanskrisa?
Stemmer det at vi blir lykkeligere i økonomiske nedgangstider? Er det virkelig slik at mindre
penger mellom hendene fører til en mer autentisk livsstil?

Kaja Melsom filosof og rådgiver i
Human-Etisk Forbund

Mens folk flest bekymrer seg over skyhøy rente og
økende arbeidsledighet, forteller norske intellektuelle
oss at krisa vil gjøre oss lykkeligere. Sosialantropolog
Thomas Hylland Eriksen, filosof Gry Orfei Solbraa,
trendanalytiker Erling Dokk Holm og forfatter Erlend
Loe er blant dem som ser lyst på livet i økonomiske
nedgangstider. Argumentet deres lyder omtrent slik:
Argumentet lyder omtrent slik: Når vi ikke har råd
til å bruke fritiden på shopping, vil vi oppdage gleden
over det som er gratis. Og det som er gratis er også
det som virkelig betyr noe: samvær med familie og
venner, turer i skog og mark, det å lese en god bok.
Krisa vil forandre oss fra å være overflatiske og
ensomme konsumenter til å bli inderlige og glade
medmennesker.
Hvor tar de det fra? Stemmer det at vi blir lykkeligere i økonomiske nedgangstider? Er det virkelig
slik at mindre penger mellom hendene fører til en
mer autentisk livsstil? Er shopping og overforbruk
kilden til alt ondt? Må konsumenten i oss tvinges i
kne for at vi skal oppdage hva som virkelig betyr noe
i livet? Er folk flest så dumme at de ikke forstår sitt
eget beste? De fleste av oss vil jo ha mer penger –
ikke mindre.
FORUTSETNINGEN FOR DET GODE LIV
All forskning viser at det er en klar sammenheng
mellom fattigdom og følelsen av å være ulykkelig.
Verdensomspennende verdiundersøkelser (World Values
Survey) slår år etter år fast at økonomisk trygghet er
en forutsetning for det gode liv. Dette er en av hovedgrunnene til at det generelle lykkenivå i verden har
steget de siste 25 årene. Flere og flere mennesker har
kommet seg ut av fattigdom og nyter godt av den
trygghet økt velstand fører med seg.
Men det er neppe verdens fattige norske intellektuelle sikter til når de hevder at finanskrisa vil gjøre
oss lykkeligere. De sikter nok heller ikke til de nordmenn som nå mister jobb og kanskje hjem. Alt tyder
på at de betrakter krisa ut ifra sitt eget privilegerte
ståsted. Det er de av oss som har mer enn de behøver
de har i tankene. Det er de av oss som bare må stramme
inn livreima noen hakk og ta en pause fra «kjøpefesten»
som vil bli lykkeligere. Til en viss grad har de belegg
i forskningen. Den sier at når vi har kommet oss ut av
fattigdom og har oppnådd materiell trygghet, vil ikke
mer penger nødvendigvis gjøre oss lykkeligere.
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Lederen for World Values Survey, Ronald Inglehart,
har utviklet en teori om hvordan den materielle fase
erstattes av en postmateriell fase. I den materielle fase
går individets streben ut på å dekke de primære
behov for seg og sine. Individets lykkefølelse knytter
seg til hvorvidt man greier å dekke de materielle
behov og oppnå økonomisk trygghet. Men når de
basale behov er dekket og trygghet er oppnådd, vil
samfunnet etter hvert bevege seg over i en postmateriell fase. Her avhenger den individuelle lykke av verdier som selvutvikling og personlig frihet.
POSTMATERIELLE VERDIER
Tanken om at velfødde nordmenn må fokusere på noe
annet enn forbruk for å klatre på lykkestigen, er helt
i tråd med teorien om det postmaterielle samfunn.
Tanken om at vi behøver et spark bak for å få øynene
opp for de postmaterielle verdiene er heller ikke så
gal. Som Kari Vigeland skriver i sin kommentar på
Fritanke.no 23.oktober i år, har den postmaterielle
verdidreining kommet senere til Norge enn til andre
land det er naturlig å sammenligne oss med. Til tross
for høy velstand, har vi fortsatt å knytte lykkefølelsen
til anskaffelsen av materielle goder – uten at dette har
gjort oss lykkeligere. Det er først i de senere år vi har
forstått at det er nære relasjoner, meningsfylt arbeid
og god helse som betyr noe for hvor lykkelige vi er.
Denne verdidreiningen har ført til at lykkenivået i
befolkningen har steget for første gang på mange år.
Men det er heller tvilsomt at finanskrisa vil bidra
til å akselerere denne utviklingen, slik norske intellektuelle mener. Det er lite i den tilgjengelige lykkeforskningen som tyder på at økonomiske nedgangstider
vil fremskynde en verdidreining i postmaterialistisk
retning. Mest sannsynlig vil de føre med seg en usikkerhet knyttet til fremtiden som det tar mange år å
gjenopprette. Og hvis nordmenn igjen skal begynne å
engste seg for fremtiden, risikerer vi å rykke tilbake
til en materiell verdiorientering. Dessuten viser all
forskning at uforutsette negative hendelser har en
tendens til å senke lykkenivået.
En rimelig innvending er at nordmenn vil bli
tvunget til å senke forbruket sitt, noe som vil få positivt
utslag på miljøet. Redder vi vårt eget livsgrunnlag,
redder vi også det som i det hele tatt gjør det mulig
å snakke om lykke. Problemet er at vi ikke har grunn
til å tro at den økonomiske krisa vil ha noen entydig
positiv virkning på miljøet. Foreløpig er de økologiske varene dyrere en de vanlige, og utviklingen av mer
miljøvennlige energikilder avhenger av kapital og investeringsvilje. Dessuten vil alt fokus på den finansielle
krisa fjerne mye av fokuset på den økologiske krisa.
Tanken om at økonomiske nedgangstider vil gjøre
oss lykkeligere baserer seg på en uheldig enten-eller
tenkning som så alt for ofte preger verdidebatter. I en
slik tenkning blir den postmaterielle dreiningen forstått
som en dreining bort fra forbruk, nærmest som en

motreaksjon på tidligere overforbruk. I en tenkning
som forstår postmaterialisme som anti-materialisme,
blir forbruk og postmaterielle verdier betraktet som
gjensidig utelukkende størrelser. Til og med menneskene deles inn i to arketyper: materialistene (de grunne
og slemme) og idealistene (de kloke og snille). Slutter
man å være det ene, blir man nødvendigvis det andre.
Det er en slik tenkning som forteller oss at vi vil bli
lykkeligere med mindre penger mellom hendene. Men
fordi en vekst i postmaterielle verdier baserer seg på
økonomisk velstand, holder ikke resonnementet mål.
Det er takket være, og ikke på tross av, mange år med
velstand og økonomisk vekst at nordmenn i det siste
har fått øynene opp for postmaterielle verdier. Derfor
må ikke den postmaterielle verdiorientering sammenblandes med en asketisk livsholdning, hvor materielle
ting ikke har betydning. Postmaterialismen må heller
ikke forstås som en kritikk eller avvisning av forbruk.
«PENGER ROTEN TIL ALT ONDT»?
Tanken om at mindre forbruk gjør oss lykkeligere
bygger på en rekke velkjente klisjeer om lykke, som:
«penger er roten til alt ondt» eller «lykke kan ikke
kjøpes for penger». Med jevne mellomrom dukker disse
klisjeene opp i media, som når avisene prydes med
overskrifter av typen: «Nordmenn – rike, men ulykkelige.» I et slikt tilfelle forsøker man å bekrefte klisjeen
om at lykke ikke kan kjøpes for penger ved å vise til at
nordmenn er ulykkelige til tross for enorm velstand.
En slik tolkning av forskningsresultatene er mildt
sagt villedende. Når nordmenn i en årrekke har rapportert om stabilitet i sin lykkefølelse, er ikke dette
et uttrykk for at de er ulykkelige. Det er et uttrykk
for at de ikke føler seg lykkeligere enn i fjor. Men når
man har det godt, er det kanskje urimelig å kreve at
man hele tiden skal føle seg bedre.
Når det er sagt, er det fullt mulig at vi nordmenn
har slitt med å komme oss over gleden ved å bevege
oss fra fattig bondesamfunn til rik oljenasjon. Få har
opplevd en lignende utvikling. Dette kan selvfølgelig
ha gitt oss en innbitt tro på at fortsatt velstandsøkning
vil gi oss tilsvarende utvikling i livskvalitet i uendelig
fremtid. Dette kan ha hindret oss i å se at nytt baderomsinteriør ikke nødvendigvis vil føre med seg en forbedring i livskvalitet. Men vi kan ikke slutte fra det faktum at penger ikke nødvendigvis gjør oss lykkeligere
til at vi blir lykkeligere om vi har mindre penger.
Lykkeforskningen viser at mennesket er avhengig
av å oppleve en viss utvikling for å føle at de er lykkeligere enn dagen før. Når du har dekket de basale
behov, kommer turen til å utvikle deg som individ.
Dette kan selvfølgelig gjøres uten at det koster penger,
men det kan like gjerne gjøres ved hjelp av penger. I vårt
samfunn velger de fleste å gjøre det ved hjelp av penger.
Det er ikke til å stikke under stol at penger kan
hjelpe deg på veien til det gode liv. En del av det å
realisere seg som god mor for eksempel, er å kjøpe klær
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Det er takket være, og ikke på tross av, mange år
med velstand og økonomisk vekst at nordmenn i det
siste har fått øynene opp for postmaterielle verdier.

Når vi ikke har råd til å bruke fritiden på shopping, vil vi oppdage gleden over det som er gratis, ifølge flere intellektuelle. Foto: iStockphoto/Silke Dietze

til barnet, en sikker bil, barnesete, sykler, refleksvest
og sykkelhjelm. Selv om klisjeens fanebærere ynder å
hevde det, er det ikke mindre moralsk å ta ungene
med på sykkeltur med nyinnkjøpt sykkelutstyr enn
det er å ta ungene med på nærmeste bibliotek. Poenget
er at man kan engasjere seg følelsesmessig ved hjelp
av penger, et engasjement som mest sannsynlig øker
din lykke.
FORBRUK OG AUTENTISKE OPPLEVELSER
Gode relasjoner står ikke i noe motsetningsforhold til

forbruk. Ting er bærere av symbolsk mening. De kan
formidle verdier som vanskelig lar seg realisere direkte,
som når du kjøper blomster til en du er glad i eller
finner den rette julepresangen til minstemann.
Forbruk kan også by på autentiske felleskapelige opplevelser, som når en vennegjeng samles om et godt
måltid. Å forbeholde mellommenneskelige relasjoner
til det som overhode ikke har med forbruk å gjøre, er
å forvrenge det mellommenneskelige slik det ofte
kommer til uttrykk.
Det er klart at om du baserer hele din identitet på

shopping, fører det naturligvis ikke til et lykkelig liv.
Da har du snevret inn dine livsmuligheter i så stor
grad at det blir vanskelig å føle noen reell utvikling.
Men for en person med en porsjon indre liv og integritet, er det ingen grunn til å se på forbruk som et
hinder for det gode liv. Personlig utvelgelse gir gleden
over å skape sitt eget, som igjen gir selvtillit og grunnlag for sosialt liv. Det man verdsetter kan være situasjoner eller relasjoner, ikke tingen i seg selv. Folk er
ofte naive i sin tro på hvor enkelt det er å kjøpe lykke
for penger, men det betyr ikke at det ikke er mulig.
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Debatt
ateist = humanist?
Dette regnestykket får jeg ikke til å gå opp. Jeg mener,
ateismen slik den leves av enkelte, passer nok inn under
humanismen. Men omfatter ikke humanismen noe
mer, og tillater i større grad egne refleksjoner om den
delen av bevisstheten som foreløpig ikke er eksplorert
og uomtvistelig vitenskapelig dokumentert?
Ateismebegrepet forvirrer meg veldig, for ganske
mange av de som kaller seg selv ateister, får det til å
virke som om ateismen handler om å drøvtygge vitenskapelige rapporter, quizze om hvem som husker mest
faktabasert teori, og forsømme ens personlige undring
og nytenkning. Kan det hende at en del ateister er så
travelt opptatt med å ta avstand fra alt som de analytisk
sett forbinder med noe som de personlig mener at de
ikke står for, at kapasiteten sprenges, og undersøkelsestrangen dermed svekkes/fortrenges? Det er ihvertfall
utfordrende å kommunisere med dogmatiske ateister
som ser «Gud» i annenhver setning (og som samtidig
hevder at begrepet overhodet ikke er av interesse). Det
å sno seg i en dogmatikers tankefelt, kjennes generelt
tungt og begrensende. Man må forholde seg til et
fremmed og trangt tankekonsept som er personlig og
sårt for den enkelte, og man vet aldri hva slags reaksjon
det man sier kan fremprovosere. Reaksjonen avhenger
nemlig av hvorledes budskapet tolkes, og om det inneholder noe som mottakeren opplever som en idé eller
tanke som faller utenfor dogmen (og som derfor skal
stemples som forbudt eller vrang/vantro).
Fins det ateister som samtidig ikke er dogmatikere?
Greg Graffin i «Bad Religion» fremstår som en fritenkende ateist, som med utgangspunk(t) i naturen
kaller seg naturalist. Han tar avstand fra dogmatisk
ateisme, og sier det er greit å søke personlig bekreftelse
i naturen/i menneskene. Han utvider på en måte
ateismen til å bli en form for panteisme – men fristilt
fra teismen. «Panteisme» – i grenseland mot agnostisismen? Spennende.
Det neste jeg vil ta opp, handler om toleranse.
Forbundets pressesjef Jens Brun-Pedersen er tydelig i
media, og det er forsåvidt greit,- men er det greit at
talspersonen for et forbund fundamentert på menneskerettighetene og retten til religionsfrihet, håner/
hoverer overfor religiøse? Er det etisk riktig av en
humanetisk talsperson/leder å bruke sarkasme?
Mener mine forbundsfeller flest at pressesjefen – som
for mange oppleves som forbundets leder – opptrer
humanistisk og greit?
Er det kult/ukult å være humanist/udogmatisk
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(eventuelt å være homofil/heterofil), eller er det bare
naturlig/unaturlig? For meg er humanisme toleranse
og saklig debatt om meningsforskjeller. Og det finnes
kun ett Human-Etisk Forbund i Norge. Slik bør det
også være. Men forbundet bør nok ha en frontfigur og
talsperson som biter i seg sin personlige sårhet, og
utviser toleranse, selv når talspersonen/forbundet er
uenig. Slikt blir det livssynshumanisme og stolte
medlemmer av. Sannsynligvis mange medlemmer også.
Husk at forbundet identifiseres gjennom sin praksis,
og ved det ansiktet som oftest fremtrer i media – ikke
gjennom en prisverdig formålsplakat på nettstedet
human.no.
Torleif Dønnestad

Evolusjonslærens
konsekvenser for livssyn
På siste regionale humanistseminar for Hedmark og
Oppland (31. okt. – 1. nov. i år) var en av hovedpostene
på programmet foredrag av Erik Tunstad: Darwins teori
– bruk og misbruk i 150 år. Arrangørene skal ha honnør
for å ha tatt opp darwinisme til diskusjon; temaet er
generelt forsømt i Human-Etisk Forbund. Men jeg har
likevel en innvending. Foredragsholderen la hovedvekt på en beskrivelse av visse gruppers motstand mot
evolusjonslæren og darwinismen som sådan. Et slikt
tema bør ikke ha prioritet i en livssynsorganisasjon,
det hører hjemme i de biologiske fagmiljøer.
Vi legfolk må akseptere biologenes oppfatninger
om evolusjonen på samme måte som vi for eksempel
godtar fysikernes syn på Einsteins relativitetsteori uten
nødvendigvis å ha detaljerte kunnskaper om de grunnleggende fakta teorien bygger på. Biologenes syn på
evolusjonslæren er det liten tvil om. Når vi ser bort fra
oppfatninger i enkelte utgrupper, er en overveldende
majoritet av verdens biologer store tilhengere av darwinismen. Evolusjonens grunnprinsipper er ikke lenger noe diskusjonstema blant toneangivende biologer.
For eksempel sier den norske professor i biologi Dag
O. Hessen: Et overveldende empirisk materiale viser
at Darwins teori er riktig.
Med dette som utgangspunkt bør HEF heller ta
opp til behandling de konsekvenser darwinismen har

Delta i debatten, men gjør det
kort og konsist! (Maks 3000
tegn inkludert mellomrom – ca
én maskinskrevet A4-side med
dobbel linjeavstand.) Lengre
innlegg vil i all hovedsak bli
publisert på Fritanke.no/debatt.
Redaksjonen forbeholder seg
retten til å forkorte innlegg.
Debattinnlegg som sendes
Fri tanke vil også kunne bli
publisert på Fritanke.no.
Debattinnlegg sendes:
Fri tanke
Postboks 6744 St. Olavs plass,
0130 Oslo
E-post: fri.tanke@human.no
Frist for å komme med i neste
nummer: 10. februar

for vårt livssyn. Etter min mening gir disse konsekvensene helt avgjørende bidrag til å avskrive kristendommen som trosgrunnlag. Ta for eksempel bibelens
utsagn om at mennesket er skapt i guds billede.
Denne påstand må forutsette at arten menneske lett
lar seg definere på entydig måte. Evolusjonslæren
viser at dette ikke er mulig. Arten har forandret seg
gradvis, og definisjonen avhenger av hvilke tidsintervall og karakteristika man legger mest vekt på.
Derimot sannsynliggjør evolusjonen at den omvendte
tese er gangbar: Gud er skapt i menneskets bilde. Primitive
forestillinger om guder og deres egenskaper har sannsynligvis blitt grunnlagt i tidlige faser av våre forfedres
utvikling. Senere generasjoner har videreutviklet dem
frem til vår tid. Forestillingene må hele tiden ha bygget
på tolkninger av de naturfenomener menneskene møtte
i sin tilværelse. Slike tolkninger er sjelden forenlige
med naturvitenskapelige data og stemmer også ofte
dårlig med gudsforestillinger innenfor verdensreligionene. De store religionene fremstår i det hele tatt
som kolosser på leirføtter. På slik bakgrunn synes
evolusjonslærens konsekvenser å være mer fruktbare
tema for meningsutvekslinger innen HEF enn rent
fagbiologiske emner.
Bjørn Bølviken
pensjonist, Skreia

Human-Etisk Forbund,
religionskritikk og toleranse
Innledningsvis vil jeg uttrykke en takk for muligheten
til å få være med i et fint og viktig forbund. Jeg er
relativt ny i HEF og synes etter å ha tenkt meg litt
om, at det er riktig med en prinsipiell kommentar til
debatt og innlegg om religionskritikk i magasinet
Fri Tanke. Da jeg meldte meg ut av statskirken og inn
i HEF trodde jeg i min «naivitet» at jeg var blitt
medlem i et forbund med en mer tolerant medlemsmasse enn den jeg forlot. Men, med referanse til Fri
tanke 1-2008: «Hva med religionskritikken?»; og til
siste utgave 3-2008s debattinnlegg, representert ved
Michael Blümlein, må jeg si at noe av dette bekymrer
meg, så lenge det blir uimotsagt fra HEF. Selv om jeg
støtter første del av neste debattinnlegg ved Petter Fr.
Corneliussen, fjerner også han også seg fra toleransen
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og eventuelle andre medlemmer i forhold til nevnte
oppfordringer i artikler og innlegg den senere tid?
Det vil si at HEF ikke har planer om å gå i bresjen for
en villet og økt religionskritikk med konfrontasjon
som virkemiddel. All historieforståelse bør fortelle oss
at dette fører lite godt med seg. Videre, at HEF som
forbund ser forskjellen på religioner og menneskelige
meninger og handlinger. En saklig og objektiv kritikk
rettet mot konkrete handlinger, politikk og meninger
er noe helt annet og hører mer hjemme innenfor HEF
som organisasjon, etter min mening. Så må de enkelte
medlemmer fortsatt få mene hva de vil.
Eirik Davidsen
Brussel/Belgia

Islam og HEFs forsiktighet
I Fri tanke nr 3-2008 ble det publisert to polemiske
svar til mitt innlegg (i Fri tanke nr 2-2008).
Jeg er ikke uenig i noe av det Petter Fr. Corneliussen skriver i sitt innlegg. Det pekes på at jeg har
ensidig fokus på islam. Når jeg trekker frem islam, er
det to grunner til det: 1. Human-Etisk Forbund har
lang tradisjon for kompromissløs kritikk av kristne,

mens med muslimer ser jeg en tendens til forsiktighet
fra HEF. 2. Kristendommen har gjort mye «ugagn»
ja, men kristendommen har gjennom århundrer med
religionskritikk og sekularisering blitt mer eller mindre
«avvæpnet». Islam er en religion som, til tross for at
den har en sekulær bevegelse med mange tilhengere,
fortsatt henger igjen i middelalderen. Kristen fundamentalisme er i dag relativt harmløs sammenliknet med
muslimsk fundamentalisme. I et kristent samfunn
trenger ingen å frykte for sitt eget liv for homofili,
frafall, utroskap og religionskritikk.
Når det gjelder Tone Bergli Joners innlegg, så
henger min utmeldelse sammen med at jeg synes at
HEF ikke tar islamismen på alvor. Som konkrete
eksempler kan nevnes HEFs offisielle holdning i
Muhammed-karikaturdebatten og det at HEF sendte
bekymringsmelding i forbindelse med hijab-forbudet
på skolene i Frankrike. Så vidt jeg vet, har HEF ikke
tatt et oppgjør med Norges multikulturelle ideologi,
som gir islamister mulighet til å få politisk innflytelse.
Det flerkulturelle samfunn bygger på et kulturrelativistisk syn. Å hevde at alle kulturer er like mye verd,
er et svik mot de menneskene som utsettes for grove
menneskerettighetsbrudd i kulturens navn. Jeg er
selvfølgelig enig i at i en organisasjon må man akseptere uenigheter, men den utfordring som islamismen
utgjør i Europa i dag krever en radikal kursendring
både hos politikere og humanister.
Gøran Hoff Mikkelsen

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

BESTILLINGSKUPONG:
Jeg ønsker å abonnere på Humanist
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E-post:
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i siste del der han hevder at religionen er humanismens fremste fiende. Selvsagt må de enkelte medlemmer få ha sine meninger, og dette har jo også bare
referanse til noen få, og det er vel noe av poenget mitt
her. Videre ser jeg ut fra artikkelen «Humanister i
klinsj med islamister» at til og med IHEUs representant
Roy Brown blander staters politikk basert på islam,
med religionen islam. Det som er viktig her er at jeg
håper at HEF som forbund ikke alvorlig har planer om
å følge opp noen medlemmers ønske om en sterkere
religionskritikk (og i særdeleshet mot islam). Tone
Bergli Joner avslutter sitt innlegg i siste Fri tanke om
det å bli i HEF eller å melde seg ut, med at å skreddersy HEF etter de enkelte medlemmers behov er å gå
litt langt. Et bra innlegg, synes jeg. Det bør absolutt
være romslighet og ytringsfrihet i HEF, av alle steder!
Men, hvilken linje HEF legger seg på, blir noe annet.
Jeg håper videre at HEF som forbund ser forskjellen
på religioner, menneskers holdninger, meninger og
handlinger og staters politikk basert på tolkinger av
blant annet islam. Saklig kritikk mot staters politikk
og lovverk, brudd på menneskerettigheter, terrorhandlinger, etc, er selvfølgelig viktig. På den annen
side, jeg har vært medlem av en kristen ungdomsklubb og jeg har bodd og jobbet i et sterkt muslimsk
land. Begge deler gav meg mye erfaring videre i livet
som jeg ikke ville vært foruten. Mye av problemet vårt,
er etter min mening, at enkelte mennesker og grupperinger utnytter og misbruker religioner for å oppnå
makt. Selve religionen er egentlig ikke problemet, for
den har man jo en rett til. Tenk på hva filosofen Spinoza
sa for lenge siden: «Jeg har strevd med å ikke le av
menneskers atferd, å ikke gråte over dem, å ikke hate
dem, men å forstå dem» (Baruch Spinoza, (16321677)). Noe av det jeg har lest i Fri tanke bekymrer
meg som sagt, når det i flere innlegg oppfordres til en
sterkere «kamp» mot islam og muslimer gjennom
HEF. HEF burde kanskje heller se sin oppgave i å skape
bedre forståelse blant oss mennesker, til å bidra til
større toleranse og til «respekt for andre menneskers
livssynsvalg»? Jeg minner bare om to av HEFs livssynsuttrykk:
Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk i
FNs menneskerettighetserklæring: «Alle mennesker er født frie
og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og
samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»
Humanismen er uten forestillinger om guder
eller andre overnaturlige makter, men understreker verdien
av respekt for andre menneskers livssynsvalg og toleranse for
innholdet i deres livssyn. Humanister kjemper for livssynsfrihet, som også inkluderer retten til frihet fra religion.
Til Michael Blümlein og eventuelle meningsfeller,
ikke minst: Ja, jeg kan forstå at fremmedfrykten er
reell. Det som er fremmed er ofte «skummelt». Den
frykten oppleves sikkert og er jo din egen. Det er også
et faktum at det ikke er plass til «alle verdens fattige
og forfulgte» hjemme i Norge, etc. Det tror jeg de
fleste innser. Nå kommer jeg nettopp fra USA og ble
minnet på hvordan det har vært og delvis fortsatt er i
Nord- og Sør-Dakota, pluss delvis i Minnesota, hvor
nordmenn i sin tid skapte norske samfunn og noen
fortsatt eksisterer. Uten sammenligning for øvrig,
mener jeg med dette ikke annet enn at vi bør være
forsiktige med å sette oss selv i et så mye bedre lys enn
«alle andre». Vi nordmenn er mennesker med de samme
sterke sider og med de samme tilbøyeligheter for svakheter som andre. Vi har bare forskjellige ståsted rundt
om i verden. Konfrontasjon er kanskje likevel ikke
den beste løsningen til å takle en del problemer vi har
i dag forbundet med enkelte menneskers misbruk av
religioner?
Kan det i denne sammenhengen være mulig å be
HEF og/eller Fri tankes redaksjon om å berolige meg

D
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INFORMASJONSSIDER
HOVEDKONTOR:

Arrangør: Grimstad lokallag

Solsnufest i Grimstad
Solsnufesten 21. desember i Gapahauken på Langemyr skole kl 18.00.

Påmelding til Fylkeskontoret innen 15. desember. hedman@human.no eller telefon 37 02 41 00
Lurer du på om det er lignende arrangement der du bor – se human.no og finn ditt hjemfylke.

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
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)

Syng i

FYLKESKONTORER:

regnet

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)

For våte dager:
HEF-paraply i sort utførelse med
usynlig logo! Logoen kommer frem
når paraplyen blir våt.

Kr 95-

Oppland fylkeslag
oppland@human.no
Tlf/faks 61 17 67 10
(ti og to 11-16)

+ frakt

Buskerud fylkeslag
buskerud@human.no
Tlf. 32 89 36 70
Faks 32 89 38 45
(ma, ti, to 10-15)

JEG BESTILLER:
….... stk HEF-paraply á kr 95,-

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

Medlemsnummer:
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Human-Etisk Forbund
Svarsending 1048
0090 Oslo
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E-post:
Underskrift:
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Postnr./sted:

Telemark fylkeslag
telemark@human.no
Tlf. 35 53 13 38
Faks 35 53 13 21
(ti, on, to 9-14)
Aust-Agder fylkeslag
aust-agder@human.no
Tlf. 37 02 41 00
(ma-fre 9-15)

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-fre 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. 48 60 62 28
(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
Kontingentfritak fram til 26 år
Fra 1. januar utvides kontingentfritaket til fylte
26 år, i stedet for 24 år som det er i dag. Det betyr
at den som melder seg inn i Humanistisk Ungdom
vil få gratis medlemskap i Human-Etisk Forbund.

Humanistisk vigsel for alle
Når ny felles ekteskapslov trer i kraft på nyåret vil
HEF så snart det lar seg gjøre tilby vigsel for
både homofile og heterofile. Interesserte kan
følge med på human.no/vigsel, eller ta kontakt
med sitt fylkeskontor.

Julehjelp til skolen?
På www.human.no/jul finner du tips til inkluderende skoleavslutninger, ikke-religiøse julesanger og informasjon om ulike juletradisjoner m.m.

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.

@

Vi ønsker å nå
deg på e-post!
Human-Etisk Forbund ønsker å kunne nå sine
medlemmer elektronisk. Det er både effektivt
og miljøvennlig.
Send oss din e-postadresse til
adresse@human.no.

Kurs i å lede livssynssamtaler
Er du interessert i eksistensielle spørsmål? Ønsker du å utforske eget og andres
livssyn? Synes du det høres spennende ut å lære lede livssynssamtaler?
Human-Etisk Forbund (HEF) ønsker å tilby livssynssamtaler i hele landet. Som et ledd i å rekruttere gode
samtaleledere, arrangerer vi nå kurs i å lede livssynssamtaler. Kurset retter seg mot medlemmer og tillitsvalgte, og består av fire helgesamlinger hvor øving og praksis blir vektlagt.
Hva er livssynssamtaler?
Livssynssamtaler er samtaler om eksistensielle spørsmål som angår deltakerne. Samtalene ledes av en
øvet samtaleleder som har som oppgave å strukturere samtalen. Det overordnede målet med samtalen
er å uttrykke og utforske deltakernes livssyn.
På kurset lærer du:
Grunnleggende kommunikative ferdigheter, som lytteferdigheter og evnen til å stille gode spørsmål.
Metoder for å strukturere en samtale.
Metoder for å synliggjøre deltagernes forskjellige livssyn.
Teori om forskjellige verdi- og livssyn.
Hva kan det brukes til?
Mest av alt håper vi at du ønsker å være en ressursperson i utviklingen av Human-Etisk Forbunds tilbud.
Det være seg i et lokallag, på sykehus, i fengsler eller på gamlehjem. Hovedkontoret vil bistå med hjelp
til å sette i gang samtaleprosjekter eller koble dere til allerede eksisterende prosjekter.
Kursansvarlig er Kaja Melsom, rådgiver i HEF og filosofisk praktiker.
For mer informasjon, se: www.human.no/samtale

Årsmøter i Sør-Trøndelag
Lokallagene kaller med dette inn til årsmøter slik:
TRONDHEIM LOKALLAG: Mandag 23. februar kl.19.00 i Trondheim Menneskerettighetshus, Fjordgata 62
MALVIK LOKALLAG: Onsdag 11. februar kl 18.00 i kantina på Malvik videregående skole
OPPDAL OG RENNEBU LOKALLAG: Tirsdag 17. februar kl. 19.00 i Oppdal rådhus
HITRA OG FRØYA LOKALLAG: Onsdag 28. januar kl. 19.00 på DalPro
FOSEN LOKALLAG: Onsdag 25. februar kl. 19.00 på Ørland Kysthotel
RØROS LOKALLAG: Onsdag 11. februar kl. 19.00 på Vertshuset, Kjerkegata, Røros
ORKDAL LOKALLAG: Torsdag 12. februar kl. 19.00 på Bårdshaug Herregård
LOKALLAGET NEADALEN: 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 21. mars kl 1500 i Trondheim Menneskerettighetshus, Fjordgata 62

Human-Etisk Forbund
har 73 625 medlemmer
pr 1. desember 2008

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

Bøker fra HUMANIST FORLAG
T

www.humanistforlag.no

Svært aktuell bok som tar opp temaer som korrupsjon, varsling, om-

dømmebygging og verdivalg i bedrifter og offentlige institusjoner.

Turid Tafjord og Arild Stensland (red.)

VERDIVALG I HVERDAGEN
OM Å HOLDE SIN STI REN

Bedrifter og offentlige institusjoner omgir seg daglig med problemstillinger
og må foreta valg som fordrer etisk bevissthet. Det krever at ledere og
ansatte må ha det store perspektivet i bakhodet når beslutninger skal tas.
I beslutningene deres ligger ikke bare nøkkelen til et godt omdømme eller
hva som egoistisk sett er riktig, men ansvaret for den globale utviklingen:
Framtiden for kloden, folkegrupper og enkeltmennesker.
HEF-pris kr. 299,- (ord. 398,-)
Innbundet.

Julian Baggini

ATEISME

EN KORT INTRODUKSJON
TAteismen i et nøtteskall
Julian Baggini gir oss ateismens selvstendige begrunnelse. Han avliver myten om
ateismen som noe mørkt og pessimistisk, og viser at ateister lever meningsfulle liv uten
religion.
HEF-pris 149,- (ord. 198,-)
Heftet.

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.
Kan sendes

Tafjord, Stensland: Verdivalg i hverdagen .................................... 299,- U
Baggini: Ateisme........................................................................... 149,- U

ufrankert i Norge.
Adressaten betaler
portoen
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