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Få navnedebatten i gang – og ut av verden

H

uman-Etisk Forbunds landsmøte nedsatte i
2008 et utvalg som skulle utrede hvorvidt
forbundet bør skifte navn eller ikke. Planen
er at landsmøtet skal ta stilling til en eventuell navneendring i 2010. Det er ikke lenge til, men foreløpig
har debatten vært nesten fraværende. Kanskje skyldes
det delvis at det ikke er lansert noen alternativer å
debattere. For er det egentlig mulig å diskutere en
navneendring eller ikke uten samtidig å diskutere konkrete forslag til nytt navn? Delvis skyldes det nok også
at utvalget selv har vært veldig stille om sitt arbeid –
noe det gjør noe med nå, gjennom opprettelsen av et
diskusjonsforum om temaet (human.no/debatt).
På vektskålen for endring finner vi argumentene
om at humanisme er den internasjonale betegnelsen
på det livssynet vi står for, at forbundet har klart å få
gjennomslag for humanisme som livssynsbetegnelse
også i norsk sammenheng – og bør bruke anledningen
til å feste eierskapet til begrepet gjennom navneendring.
Tradisjon og femti års historie taler mot.
Navnedebatten handler heller ikke bare om navnet,
men tilsynelatende også om innholdet. I diskusjonen
omkring humanisme og humanetikk beskylder begge
sider – hvis vi kan bruke slike begrep – den andre siden
for å ha et for snevert eller for vidt begrep, mens
begge selv legger den samme positive betydning i sitt
begrep. Altså er man ikke så veldig uenige i sak, og
dette koker mye ned til semantikk.
Så spørs det om semantikken er viktig nok. «Det
er ingen grunn til å endre navn kun for endringens
skyld,» har redaktør i tidsskriftet Humanist, Arnfinn
Pettersen, påpekt.
Merkevarebyggere vil si at det er farlig å forandre
et vinnerkonsept – som Human-Etisk Forbund jo
må sies å være. Siden forrige nummer av Fri tanke
gikk i trykken, har forbundet fått nærmere 1300 flere
medlemmer. Det har selvsagt også noe med at vi nettopp har hatt en utsendelse av valgkort til alle medlemmer av Den norske kirke, der en god del var oppført ufrivillig. Men de siste 30 årene har forbundet
opplevd kontinuerlig, og til dels kraftig, vekst.
Det finnes ingen fasttømret fasit i det humanistiske/

humanetiske livssynet, og på samme måte finnes det
ingen forutbestemt fasit i denne saken.
Den viktigste årsaken til at det ikke er noen større
debatt omkring temaet, er kanskje at dette er en sak
som ikke engasjerer så mange. Og kanskje er det heller
ikke mulig å engasjere til en bred debatt om dette
spørsmålet. Ja, kanskje er det slik at medlemmene i
forbundet heller vil engasjeres i andre spørsmål –
viktige etiske spørsmål.
Hvis det er slik, bør Human-Etisk Forbund i aller
høyeste grad skynde seg å ta debatten, slik at det er
mulig å gjøre et definitivt valg på landsmøtet til neste
år. Slik at man blir enig om en endring eller en status
quo som ikke blir gjenstand for stadige omkamper.
For til syvende og sist, er det vel ikke navnet det
kommer an på, men hva vi fyller dette navnet med av
innhold. Human-Etisk Forbund er en fantastisk ramme,
hvor mye bra innsats blir lagt ned – det gjelder verdige seremonier, arbeid for å sikre livssynsnøytralitet
i offentlige tilbud, lokale engasjement innen omsorg,
kriseberedskap, speider m.m. – men fortsatt er det
plass til mer innenfor rammen, ikke minst når det
gjelder sosialt engasjement og eksistensiell tenkning.
Human-Etisk Forbunds arbeidsprogram for 20092013 heter det blant annet at forbundet skal «være
en viktig og synlig pådriver for debatt om spørsmål
som angår etiske verdier og det humanistiske menneskesynet». Her har forbundet et stykke igjen.
Så nå må vi se til å få navnedebatten godt i gang,
komme opp med noen konkrete navneforslag, diskutere
om et navneskifte er verdt det, bli enige om hva vi legger i de ulike begrepene osv. Idet Fri tanke går i trykken,
arrangerer Oslo og Akershus debattsmøte om temaet.
Kanskje det får opp engasjementet i debatten.
Så kan vi få denne saken ut av verden, og konsentrere alle krefter på hva mer Human-Etisk Forbund
skal være. Det er jo tross alt det viktigste.
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Åse Kleveland

Et livssyn er først og fremst en personlig erkjennelse

I dette nummeret er
kommentaren skrevet
av Åse Kleveland,
styreleder i HumanEtisk Forbund.

Følg med på Fritanke.no
– vi publiserer daglig
nyheter om livssyn og
livssynspolitikk m.m.

D

ette har så langt vært et år med mye livssynsdebatt. Det har vært hett fokus på islam, vi har
hatt 200-årsjubileum for Darwins grensesprengende teori og Snåsamannen har vært rubrikkenes seierherre. Høstens kirkevalg har fått oss til å lure på om
ikke Den norske kirke nå er tettere knyttet til staten enn
på lenge. 2009 er også året da Human-Etisk Forbund
har passert 75 000 medlemmer, med ekstra stimulans
fra nevnte kirkevalg.
Flere av våre kampsaker, som skille mellom stat og
kirke og de kristne formålsparagrafer, ble i fjor gjenstand
for brede politiske forlik etter desennier med politisk
og juridisk kamp. Tilbake på arenaen stod et antall
tohodete kameler ute av takt med grunnleggende prinsipper i vårt samfunn, som likeverd og demokrati.
Vi skal som forbund fortsette å engasjere oss i disse
livssynspolitiske spørsmålene, men samtidig er vårt
livssyn først og fremst en personlig erkjennelse for
hver og en av oss.
En nyere europeisk undersøkelse blant ungdom
mellom 14 og 16 år i åtte europeiske land – deriblant
Norge – om deres forhold til religion, viser at religion
ikke er særlig viktig i deres liv. Bare en fjerdedel anser
at religion er viktig eller meget viktig. Ungdom av innvandrerbakgrunn utgjør en betydelig del av sistnevnte
gruppe. For de fleste ungdommer er altså ikke religion
en viktig del av identiteten. De uttaler at de først og
fremst er opptatt av å fremheve sine interesser og
egenskaper når de skal fortelle hvem de er, ikke hvilket
livssyn de har. Det samme gjelder nok for majoriteten
av voksne. Det viktige blir altså hva man gjør og kan,
ikke hvordan og på hvilket verdigrunnlag.
Det påminner oss om at vi ikke må erstatte religion
med et vakuum. Vår tid roper på den menneskelige
etikken og det ansvar vi har for hverandre. Vår store
humanist Fridtjof Nansen hevdet i mange sammenhenger at Nestekjærlighet er opplyst egeninteresse. Ved å
hjelpe andre hjelper vi oss selv. Et samfunn med store
ulikheter, med urett og undertrykkelse skaper konflikter
og blir en dårlig verden for alle å leve i. Det gjelder i
det lille så vel som i det store livet.

Samtidig må det være plass for åndeligheten slik at
sjelen ikke tørker inn. Åndelighet, sjel? Har det noe å
gjøre i humanetikken? Selvsagt. Etter hva vi kjenner til
er mennesket det eneste levende vesen som kan forestille seg det som ikke finnes, og uttrykke fantasier og
drømmer.
Tenk bare på hvordan musikken – eller formen, fargene og lyset i et rom – kan snu vår sinnsstemning på
noen sekunder til løssluppen glede, stille vemod eller
nærhet. Mens den gnistrende høstdagen vekker alle
sanser og får oss til å bli del av en større helhet.
I kunsten og naturopplevelsene har vi frihet til å
overskride de krav til bevis som er så sentrale innen
naturvitenskapen. Et rikt liv er avhengig av at vi benytter
og nyter den friheten fullt ut. Da først kan vi utvikle
oss som hele mennesker.
Alle mennesker har et livssyn – ubevisst eller bevisst.
Preget av toleranse, egennytte, frykt, eller optimisme.
Vårt livssyn er ikke noe naturgitt, men noe vi utvikler
gjennom hele livet i et vekselspill med omverdenen.
Til tross for at vårt livssyn er så avgjørende for våre liv,
handlinger og vurderinger, snakker vi lite om det utenom konfirmasjonstiden og de store høytidene. Kanskje
særlig vi som ikke har en gud som knagg for våre liv.
Jeg har en klokkertro på humanetikkens potensial til å
engasjere bredt, til å være det begrepet som man er
stolt av å bli forbundet med. Nettopp fordi det ikke
handler om hvilken gud du tror på, men hvem du er og
hvordan du forholder deg til verden og menneskene
omkring deg. I tiden som kommer blir det viktig å
fokusere enda sterkere på humanismens betydning for
enkeltmennesket og samfunnet og humanismen i seg
selv, fristilt fra andre trosretninger.
Human-Etisk Forbund har nå passert 75 000 medlemmer. Jeg vil gratulere dere alle med enda et lite sitat
av min yndlingshumanist Fridtjof Nansen:
«Det som er nødvendig er at følelsen av solidaritet og
nestekjærlighet må gjennomsyre alle våre handlinger og
tanker. Og vi skal alltid huske på at kjærlighet og toleranse
er de skjønneste trær i skogen.»

HAMU støtter HAWK

IHEU mot kastesystemet

Human-Etisk Forbunds humanitæraksjon har
vedtatt å støtte det humanistiske ungdomsforbundet i Nigeria og deres arbeid mot forfølgelse av påståtte barnehekser. De nigerianske
humanistene legger ned en stor innsats mot
beskyldningene og overgrep initiert av karismatisk-kristne grupperinger i Nigeria.

IHEU arrangerte nylig en verdenskongress
om urørbare/kasteløse. Omkring 250 millioner
mennesker, først og fremst i India, lever under
mer eller mindre slavelignende forhold, rettferdiggjort med en blanding av religion, tradisjon,
klasse, økonomi m.m. IHEU vil etablere en
sekulær allianse mot kastebasert diskriminering.

Les mer på Fritanke.no

Les mer på IHEU.org
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Ole-Petter ble nr 75 000
Ole-Petter Worsøe (68) ble i slutten av august medlem nr 75 000 i Human-Etisk Forbund. Det var
ingen impulshandling, men kom etter lang tids overveielse.
Tekst og foto: Kirsti Bergh
med kolleger som har vært medlemmer. Vi var del
av en vedvarende diskusjon mellom ulike livssyn –
jeg hadde også kolleger med ganske andre ståsted –
og jeg er selvsagt blitt påvirket av det. Ikke minst
fordi de humanetikerne jeg kjenner, er personer
med innsikt og holdninger som jeg respekterer. En
humanistisk bisettelse for et par år siden gjorde
også at jeg fikk et økende ønske om å finne ut hva
dette er. For meg kom erkjennelsen ganske seint,
men det er vel aldri helt for seint. Og det har vært
med på å ta meg til et sted hvor jeg er bekvem selv,
forteller han.
Forut for innmeldingen har han lest seg gjennom
mye av det tilgjengelig materiale om humanetikken/
humanismen, blant annet på Human-Etisk Forbunds
nettsider.
Men også økende konflikter mellom ulike livssyn og religioner, hvor fundamentalismen ser ut til
å få sterkere feste og politikk og religion blandes
sammen, har vært medvirkende årsak til innmeldingen. Han er redd for trostyranni og tilbakekomst
av middelalderske religiøse syn på for eksempel
Human-Etisk Forbunds medlem nr 75 000, Ole-Petter kvinners plass.
Worsøe, er ikke fremmed for tanken på å bli aktiv.
– Jeg håper HEF kan være fornuften og anstendighetens røst i en verden som jeg opplever i
en alder av 68 år har Ole-Petter Worsøe ende- økende grad synker tilbake i middelaldersk overtro.
lig meldt seg inn i Human-Etisk Forbund, og Jeg ser humanetikken som et veldig godt sted å gå
med det ble han medlem nr 75 000.
for svært mange som må ha et sted å være. Jeg har
– Hva fikk deg til å melde deg inn i Human- tro på opplysningsarbeid, på å overbevise med
Etisk Forbund?
informasjon og diskusjon, og på den alminnelige
– Du, det var en prosess som har pågått over sunne fornuft paret med det å stå for menneskeverlengre tid. I mitt arbeidsmiljø – jeg var lærer i det, som finnes i humanetikken. Dette er ideer som
videregående skole – har jeg hatt jevnlig kontakt også trengs i skolen.

I

25 nye medlemmer hver dag
Siden Human-Etisk Forbund rundet 75 000 medlemmer 25. august, har forbundet økt med ytterligere 550 medlemmer (pr. 16. september). Dette
er netto økning, og økningen er på ca. 25 nye
medlemmer pr. dag.
– Hvis dette fortsetter, kommer vi opp i 750
nye medlemmer netto for september. Dette er
langt høyere enn de rundt 300 nye medlemmene
vi normalt får denne måneden, forteller medlemsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Per Hansen, til
Fritanke.no.
Han antar at utsendingen av valgkort til alle

SPØRSMÅL VED HEVDVUNNE SANNHETER
Som gammel lærer har Worsøe tro på å legge an en
sokratisk prosess, at man tar hevdvunne sannheter
og stiller spørsmål ved dem. Der tror han humanetikken fortsatt har en misjon.
– Har du tenkt å bli aktiv i forbundet?
– Ja, jeg har for så vidt tenkt på det, sier Worsøe.
– Jeg passerer jo Humanismens hus i Oslo ganske
mange ganger i løpet av måneden og er veldig nysgjerrig på hvordan det jobbes der. Og siden jeg nå
har fått ganske mye fritid, lurte jeg på om det
kunne være en måte å bruke noe av den på.
Ellers går det blant annet mye i jazz, både som
lytter og utøver. Worsøe er jazztrommis, og har
spilt jazz siden konfirmasjonsalderen.
Fri tanke forteller at forbundet alltid trenger
flere kursledere til Humanistisk konfirmasjon, og
at en av de kurslederansvarlige taler varmt for å
utnytte den ressursen pensjonerte lærere er. Det
synes Worsøe slett ikke høres dumt ut.
– Så lenge det er snakk om å bidra til refleksjon.
Jeg er kritisk til en påvirkningstankegang der poenget
er å lede de unge «inn i riktig spor». Jeg er litt redd
for at det vamle begrepet «den rette lære» skal bli
en del av det, men hvis det bunner i dialog, synes
jeg det høres veldig fruktbart ut.
Idet vi er i ferd med fotografering utenfor
Humanismens hus, kommer organisasjonssekretær
Christoffer B. Larsen i Oslo og Akershus forbi. Jeg
forteller at medlem nr 75 000 kunne tenke seg å bli
aktiv, og vips, så slipper ikke Worsøe unna. Det kan
nok tenkes at han blir kontaktet i løpet av høsten.

Av Even Gran

medlemmene i Den norske kirke er hovedårsaken
til den ekstraordinært sterke medlemsveksten.
– Mange har selvsagt blitt oppmerksom på at de
er medlemmer i kirken gjennom dette valgkortet,
og funnet ut at de heller ønsker å være medlem
hos oss, sier han.
Hansen tror en annen forklaring kan være at
forbundet har sendt ut det såkalte «15-årsbrevet»
litt tidligere enn vanlig. Brevet sendes alle 15åringer som er blitt oppført som støtteberettigete
barn av foreldrene. Når de fyller 15 er de livssynsmessig myndige og får tilbud om medlemskap.

– Hvis de ikke svarer, strykes de fra registeret.
Men det er klart at det er en del som melder seg
inn på grunn av dette.
I tillegg har HEF hatt verveannonsekampanjer i det siste.
Hittil har rundt 24 000 har valgt å melde seg
ut av kirken etter å ha fått valgkortet. Kommer de
nye HEF-medlemmene herfra, er det kun en liten
andel av de kirkeutmeldte som så langt har valgt å
melde seg inn i forbundet.
(Publisert på Fritanke.no 18.9.2009)
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– Selvsagt må du stemme i kirkevalget!
Leder i Trondheim HEF, Siri Borthen Flatås, måtte nærmest gå spissrotgang for å få stemt i stortingsvalget. Det skjedde innerst i en gang på «Kirkelig aktivitetssenter».
Tekst: Even Gran

Illustrasjon: Flu Hartberg

13. og 14. september ble det avholdt kirkevalg for
Den norske kirkes medlemmer samtidig med det
norske stortingsvalget. De fleste steder foregikk
disse valgene på samme sted, om enn i ulike rom.

-H

adde jeg ikke visst bedre, ville jeg
trodd at dette utelukkende dreide seg
om kirkevalget. Kanskje ville jeg ha
snudd i døren, sier leder i Human-Etisk Forbunds
lokallag i Trondheim, Siri Borthen Flatås.
På valgdagen avla hun sin stemme i stortingsvalget. Det skjedde i «Kirkelig aktivitetssenter» på
Lade i Trondheim.
– Stemmelokalet i seg selv er jo provoserende nok;
Kirkelig aktivitetssenter. Inne hang det plakater og
reklame for alt fra babysang til kirkekor, og selvsagt
masse plakater for kirkevalget, skriver hun i en epost til Fritanke.no.

MÅTTE PRESSE SEG FRAM
Borthen Flatås forteller at det utenfor lokalet var
noen helt anonyme sort/hvitt-plakater med skriften
«Inngang til valglokale». Ved siden av stod det imidlertid en stor, fargerik plakatbukk med reklame for
kirkevalget.
– Det var ikke en eneste plakat på utsiden som
fortalte at det skjedde et offentlig valg på innsiden,
skriver hun.
På innsiden var det ikke stort bedre. Borthen
Flatås måtte forsere både Frelsesarmeen og en
pågående kirkevalg-innpisker på veien inn til stemmelokalet.
Her er det som skjedde med hennes egne ord:
– I det jeg gikk inn døren, ble jeg møtt av en
stand der Frelsesarmeen samlet inn penger. Standen
var praktisk talt plassert i døren, og med barnevogn
måtte jeg nærmest brøyte meg forbi. Deretter
måtte jeg gjennom en smal gang, der det stod en
mann med «Hvilken kirke vil du ha»-t-skjorte, og
nærmest geleidet folk inn i et rom til venstre. «Jeg
skal ikke stemme der», sa jeg. «Jo, selvsagt må du
det», sa han. «Nei, jeg er ikke medlem hos dere», sa
jeg, og fikk da fortsette bortover den smale gangen
og inn i det egentlige stemmelokalet, skriver Borthen
Flatås.
Borthen Flatås synes stemningen på valgdagen
ble ødelagt av det pågående kirkevalgopplegget.
– Jeg liker å stemme på selve valgdagen. Jeg
synes det gir en spesiell stemning. Men ikke i år. Alt
maset om kirkevalget, og det sterkt kristelige valglokalet, gjorde at den gode stemningen ble ødelagt,
sier hun.

– VERRE ENN JEG HADDE FRYKTET
– Dette ble verre enn jeg hadde fryktet, sier
Human-Etisk Forbunds generalsekretær Kristin
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Mile, når Fritanke.no forteller om Siri Borthen
Flatås’ opplevelser i stemmelokalet i Trondheim.
– Jeg synes dette er utidig fisking etter stemmer.
Kirkevalget har limt seg på stortingsvalget for å øke
valgdeltagelsen, på en måte som prinsipielt sett er
sterkt kritikkverdig, sier generalsekretæren.
Hun understreker at det først og fremst er politikerne som må ta skylda for at det ble slik.
– De har åpnet for å arrangere valgene på samme
dag, og i «tilstøtende lokaler» som det heter. Da
burde man vente at det ble et slikt samrøre. Det
hadde vært mye ryddigere om kirkevalget hadde vært
holdt i kirken og stortingsvalget på skolen, sier hun.
Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig,
mener bildene fra stemmelokalene gir god dokumentasjon på det HEF advarte mot:
– Dette er en utidig sammenblanding av offentlige, politiske valg som angår alle borgere, og interne,
kirkelige valg som angår kirkens medlemmer, sier hun.
Sandvig mener det er vanskelig å oppfatte dette
som et skritt i retning av skille mellom stat og kirke.

– Hadde jeg ikke visst
bedre, ville jeg ha trodd at
dette var et rent kirkevalg,
HEF-leder i Trondheim, Siri
Borthen Flatås.

– Signalet som sendes er at det som konstituerer
det å være norsk statsborger, er å være statskirkelig
kristen i tillegg til å være opptatt av hvilke partier
som bør styre landet, poengterer hun.
Sandvig legger til at samtidig som Norge blander
sammen kirke- og stortingsvalg på denne måten,
får vi kritikk av FNs rasediskrimineringskomité fordi
vi ikke får opp stemmeprosenten blant innvandrerbefolkningen.
– Det er kanskje ikke så rart med denne sammenkoblingen, slår hun fast.
(Publisert på Fritanke.no 15.9.2009)
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Fra valglokalet på Granly skole i Horten. Kirkevalget
rett fram, stortingsvalget inn til høyre. Foto: Even Gran

Dette er inngangsdøra til valglokalet på Raufoss.
Foto: Siri Engen.

Reagerer på valg i kirkebygg
B

Felles valglokaler også på Hovin skole i Oslo.
Foto: Lars-Petter Helgestad
Slik så det ut inne på valglokalet i Raufoss. Kirkevalget
til venstre, stortingsvalget til høyre. Foto: Siri Engen.

lant valglokalene i Stavanger kommune, var
menighetshuset på Våland, bedehuset på
Vassøy, samt kirkene Varden, Hillevåg, Tjensvoll, Stokka og Madlamark. Av 22 valgkretser i
kommunen, avholdt sju av dem valget i et menighetshus, bedehus eller kirke.
Leder i Rogaland Human-Etisk Forbund, Sara
Mauland, er opprørt over praksisen. Hun avla selv
stemme i Varden kirke.
– Jeg synes dette er helt vanvittig. Det virker
som om Stavanger kommune prøver å få folk til å
gå i kirken minst to ganger i året. Jeg skjønner ikke
hvorfor de ikke kan holde valget i nøytrale lokaler
som de fleste andre kommuner, sier hun til
Fritanke.no.
Mauland tror ikke dette direkte hindrer noen
fra å stemme, men understreker at det gjør noe som
skal være felles og inkluderende, til noe som skiller
folk og oppfattes ekskluderende.
– Et offentlig valg er felles for alle, og bør holdes
i nøytrale lokaler. Men i Stavanger holdes det i
lokaler der noen føler seg «hjemme», mens andre
er «på besøk». Det er nok av skoler, sykehjem og
andre offentlige fellesbygninger å ta av, så hvorfor
må de absolutt bruke kirkene, spør hun.
Stavanger kommune har avholdt offentlige valg

A

Tekst: Even Gran

i kirker i lang tid, og nå ønsker fylkeslagsleder
Mauland i Rogaland HEF å ta tak i saken.
– Jeg kommer til å ta det opp på første møte.
Dette er en sak som det er lett å glemme fordi den
bare kommer opp annethvert år. Men nå skal vi
altså ta tak i det, lover hun.
Leder av valgstyret og ordfører i Stavanger,
Leif Johan Sevland (H), skjønner ikke at det kan
være noe problem å bruke kirker, menighets- og
bedehus som valglokaler.
– Jeg har aldri før hørt noen som har protestert
på dette. Kirkene er fellesbygninger som alle kan
oppsøke. Da kan det vel heller ikke være noe problem å bruke dem som valglokale, sier han til
Fritanke.no.
Også i Oppland har Human-Etisk Forbund
reagert. Organisasjonssekretær i HEF, Linda Dahl
Henriksen, protesterte mot at en av valgkretsene
i Østre Toten kommune skal holdes i «bygdestua
på Hoffsvangen» – et hus der menigheten har vært
byggherre, og som oppfattes som et menighetshus
av de aller fleste.
Også i andre kommuner avholdes valget i kirker
og gudshus, blant annet i Tysnes, Hå, Nøtterøy og
Kristiansand.
Human-Etisk Forbund har vært en sterk motstander av at kirkevalget ble arrangert på samme
dag som stortingsvalget.
– At et utvalgt trossamfunn skal kunne avholde
valg samtidig med et allment offentlig valg, er et
klart bevis på at vi fremdeles har en statskirkeordning i Norge. En slik blanding av valg er en uting i
et moderne demokrati, heter det i en pressemelding fra Human-Etisk Forbund, 13. mai 2008.
Sammenblandingen er også omstridt blant kirkens egne. Biskop Halvor Nordhaug forstår godt at
Human-Etisk Forbund reagerer.
– Det er en kirke med lav selvtillit som opptrer
slik. Jeg innser at løpet er kjørt når det gjelder årets
valg, men håper at kirken sentralt tenker gjennom
prinsippene knyttet til menneskeretter og religionsfrihet, sa han til Vårt Land 18. august i år.
Les flere saker om kirkevalget og kirkens medlemsregister m.m på www.fritanke.no.
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ALLE FORTJENER
EN VERDIG AVSKJED
Døden er en naturlig del av livet. Men når den først
kommer, trenger de som blir igjen å bearbeide sorgen
på en skikkelig måte. Kanskje er det nettopp dette
et livssyn kan gi oss; hjelp til å leve her og nå, og
håndtere den uhåndterlige døden.
Humanistisk gravferd er en minnehøytidelighet uten
religiøse innslag. Seremonien er til for de pårørende og
de som er kommet for å vise respekt for avdødes minne.
Seremoniene til Human-Etisk Forbund gir alle som
ønsker det et tilbud om å markere livets store hendelser
på et humanistisk grunnlag. Ved å gi folk et valg, bidrar de
humanistiske seremoniene til reell livssynsfrihet i Norge.
www.human.no
Humanistisk gravferd - et religionsfritt valg
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Den store ryddesjauen – særlig
Kommentar

«Den største og mest massive opprydningen» i kirkeregisteret er ikke god nok.

Kirsti Bergh redaktør i Fri tanke

D

et var deilig å se at det endelig ble litt
oppmerksomhet og god gammeldags
indignasjon over Den norske kirkes medlemsregister. Mens det tidligere «bare» har angått
dobbeltregistrerte medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, var det nå de
mange som har trodd at de ikke var medlemmer
noen steder som ga indignasjonen ansikter.
Bakgrunnen for at vi nå fikk en opprydning er
ikke først og fremst et ønske om å rydde opp, men
ønsket om å mobilisere folk til å delta i det nylig gjennomførte kirkevalget – og slik styrke demokratiet i
Den norske kirke. Det er igjen er en av forutsetningene for gjennomføringen av forliket om skille
av stat og kirke. Menighets- og bispedømmerådsvalget skjedde i god statskirkelig samrøreånd på
samme tid og sted som stortingsvalget, men bieffekten er altså at vi får en viss opprydning i Den
norske kirkes medlemsregister.
Kirkeminister Trond Giske kaller dette «den
største og mest massive opprydningen som er
gjort». Det er riktig, men dette er en opprydning
politikerne burde ha sørget for allerede i 1998, da
registeret ble opprettet med utgangspunkt i Folkeregisteret. Når man først gjorde det på denne
måten, burde man ha sendt ut brev til alle som var
havnet i registeret med informasjon om at de stod
registrert som medlem i Den norske kirke og gitt
dem sjansen til å rette dette hvis de mente dette
ikke var riktig. Da hadde kanskje ikke folk blitt så
sinte som mange er blitt etter å ha funnet ut at de er
stått oppført som kirkemedlemmer hele denne tiden.
Når det nå gjøres er det som en bieffekt av
valgkortutsendelsen og i form av et grått lite felt
nederst på valgkortet. Meningen er at feilregistrerte
skal signere og returnere valgkortet for å bli strøket
fra medlemsregisteret. Sannsynligvis har mange valgkort gått i søpla uten at mottakeren oppdaget at det
innebar en mulighet for oppretting av feilregistreringen.
Men det var også mulig for «ordinære» kirkemedlemmer å benytte valgkortet til utmelding.
Riktignok advarte kirkens representanter mot det,
fordi informasjonen da bare blir registrert i det
sentrale medlemsregisteret og ikke i noen kirkebok.

Det er «kirkebøkene som er det rettslig bindende
dokument, og kirkebøkene er riktige», uttalte for
eksempel kirkerådets leder Nils Tore Andersen.
Det er riktig at kirkebøkene er det rettslig bindende
dokumentet formelt etter loven, men dette må
karakteriseres som en sovende lovparagraf. For som
Kristin Mile sier til Fritanke.no, for alle praktiske
formål, er det kirkens sentrale medlemsregister
som brukes.
For til tross for all understreking av at det er
kirkebøkene som gjelder, er denne middelalderske
registreringsmetoden i dag utdatert som informasjonskilde om folks status i forhold til kirka. I praksis har ikke kirken noe annet medlemsregister enn
det sentrale. Kirkebøkene er fullstendig ubrukelige,
og kan ikke med noen som helst rimelighet hevdes
å være et fungerende medlemsregister. Informasjonen om de aller fleste er spredt over en rekke
kirkebøker landet over og kommer aldri til å samkjøres. Derfor var det ingen grunn til ikke å
bruke valgkortet til å melde seg ut. Det er bare
det sentrale registeret som teller.
Vil alt så være i orden med medlemsregisteret
til Den norske kirke etter dette?

– Sannsynligvis
har mange valgkort
gått i søpla.
Neppe.
For det første sliter medlemsregisteret fortsatt med uforklarlige barnesykdommer som gjør at
folk som er utmeldt – også etter 1998 – og/eller vitterlig strøket fra det sentrale medlemsregisteret,
havner inn igjen. Om dette er datafeil eller menneskelig svikt, kan ingen gi fullgode svar på, men
det skjer litt for ofte. Ifølge Kirkerådet vil dette bedre
seg nå når kirkeregisteret omkring 1. september ble
online.
For det andre var det bare medlemmer (reelle
og feilregistrerte) over 15 år som fikk tilsendt valgkort til kirkevalget. Alle feilregistrerte under 15 år
står således fortsatt registrert, så lenge deres foreldre ikke sjekker barnas medlemsstatus.
Feilregistrerte under 15 år er det forresten
bare barn hvor begge foreldre ikke er medlemmer
av Den norske kirke (men likevel feilregistrerte)
som er. Ifølge kirkelovens § 3 om «Tilhørighet og
medlemskap» er det nemlig slik at «Barn anses å høre

inn under Den norske kirke fra fødselen såfremt en
av foreldrene er medlem». Ja, videre heter det faktisk
«Hvis en av foreldrene ikke er medlem av Den norske
kirke, kan (min uthevning) de melde fra til kirkebokføreren at barnet ikke skal anses å høre inn
under denne». Barn hører altså som en hovedregel
inn under Den norske kirke. (Faktisk sier loven at
foreldre som ikke er medlemmer i kirken kan gi beskjed om at deres barn skal høre inn under kirken.)
Men de tilhørige mellom 15 og 18 år er jo
ikke fullverdige medlemmer – det vil si døpt, og
heller ikke konfirmert – så de har heller ikke stemmerett ved kirkevalget og har heller ikke fått valgkort, som Humanistisk Ungdom har påpekt.
Humanistisk Ungdom ba forøvrig Datatilsynet se
på tilhørigeordingen.
Kirkens sentrale medlemsregister gjør derimot ingen forskjell på medlemmer og tilhørige i
statistikken. Og til tross for at aldersgrensen for å
velge livssyn selv er 15 år, blir alle tilhørigregistrerte
stående fram til de er 18 år. Hvis de ikke er døpt
innen da, skal de strykes. Eller som en kirkeverge
ble sitert på i lokalavisen: «Etter det er alle frie til
å melde seg selv ut.»
Ifølge tall oppgitt av Kirkerådet, var det pr
1.1.2008 134.477 tilhørige i medlemsregisteret, pr
1.1.2009 inneholdt det 142.000 tilhørige. Registeret
inneholder til enhver tid nyfødte som snart skal
døpes, og fratrukket disse kom Fritanke.no i 2008
fram til at omkring 113.000 var tilhørige over
«dåpsalder», hvor det sannsynligvis heller ikke
eksisterte planer om dåp. Ser vi på fødselstallene
fra 2008 viser det seg at i underkant av 18.000 barn
ikke ble døpt i Den norske kirke. Tilhørigregisteret
øker altså med en del tusen hvert år.
Hvordan sørge for at opprydningen i kirkens
medlemsregister fortsetter?
Hvis staten virkelig ville rydde opp, kunne
selvangivelsen ha blitt brukt til å be folk bekrefte/
avkrefte medlemskap i Den norske kirke. Ideelt sett
burde tilhørigeordningen opphøre, og i hvert fall
burde alle 15-åringer i tilhørigregisteret blitt tilskrevet og informert om sin tilhørigestatus, med tilhørende mulighet til å bli strøket, slik Humanistisk
Ungdom krever.
Og hvis Den norske kirkes representanter
virkelig mener at de ønsker full opprydning, burde
de arbeide for disse endringene.
Men det er vel større mulighet for at den
eneste videre opprydning vi vil se, er fortsatt storslått stat og kirkelig samrøre av kirkevalg og offentlige
valg, med medfølgende utsendelse av kirkelige valgkort til alle stemmeberettigete medlemmer annethvert år.
(Redigert utgave av nettkommentar Fritanke.no
11.8.2009)
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KJÆRLIGHETEN
FORTJENER
EN EKTE FEIRING
Kjærligheten trenger verken bryllup, ringer eller
papirer. Men den er så viktig at den er verdt å feire.
Og kanskje kan en forpliktende ramme gi kjærligheten bedre vekstvilkår.
Humanistisk vigsel er en vakker seremoni rundt
en juridisk avtale. Paret kan invitere venner og
familie for å vise sin kjærlighet og hvilke verdier de
ønsker å bygge samlivet på.
Seremoniene til Human-Etisk Forbund har tusenvis
av deltakere og besøkende hvert år. Disse seremoniene gir alle som ønsker det et tilbud om å markere
livets store hendelser på et humanistisk grunnlag.
Ved å gi folk et valg, bidrar de humanistiske
seremoniene til reell livssynsfrihet i Norge.
www.human.no
Humanistisk vigsel - et religionsfritt valg

TEMA

T

Sommerhet glede over ny ekteskapslov
I nær 30 graders varme markerte Human-Etisk Forbund den nye ekteskapsloven ved å dele ut forfriskende drikke til blide homofile og lesbiske under årets Skeive dager i Oslo.
Tekst og foto: Even Gran
«Den nye ekteskapsloven bygger på
Menneskerettighetserklæringens tanker
om likhet – for alle. Det samme gjør vårt
humanistiske livssyn. Humanistisk vigsel
er en verdig og høytidelig seremoni som
feirer at to mennesker har valgt hverandre. Uavhengig av kjønn. Først og fremst
avhengig av kjærligheten! Human-Etisk
Forbund hilser den nye loven hjertelig
velkommen.»
(Fra Human-Etisk Forbunds løpeseddel på Skeive dager)
Per Skaalbones og Tommy Nekkøy tok med seg en
innmeldingsblankett fra HEFs stand. De har planer om
å gifte seg humanistisk neste år. Foto: Even Gran

Trenger ingen brudgom for å gifte seg. Medlemmer i Human-Etisk Forbund stilte for anledningen i brudestas:
Hege Torp Bugge, Mari-Marthe K.-U. Apenæs, Gunnhild Strokkenes og Oda Martine S. Øverhaug. Foto: Elisabeth
Vatne-Lund

S

amme dag som Nina Karin Monsen varslet
at hun ville anlegge sak mot staten i protest
mot den nye felles ekteskapsloven, ble den
samme loven feiret på homo-festivalen Skeive dager
på Rådhusplassen i Oslo.
Human-Etisk Forbund stilte med stand, og delte
ut forfriskende, alkoholfri drikke i champagneglass.
– Jeg tror vi har delt ut over femti liter Mozell
snart, sier Christoffer Bekeng Larsen fra Oslo fylkeslag, som sammen med Akershus fylkeslag har ansvar
for standen.

MORSOMT Å VÆRE FOR NOE
Human-Etisk Forbund stilte på Skeive dager for å
markedsføre seg selv, sitt livssyn og at den nye ekteskapsloven ikke lenger skiller mellom likekjønnet
(homofil) og ulikekjønnet (heterofil) vigsel.

– Bli med på folkefesten på Rådhusplassen!, stod
det på forbundets nettsider under Skeive dager.
Verken Christoffer Bekeng Larsen eller noen av
de andre aktivistene fra Human-Etisk Forbund på
standen kunne fortelle om besøk fra motstandere
av ekteskapsloven.
– Nei, det har jeg ikke hørt om. Alle som er
innom er veldig hyggelige og blide. Mange er dessuten nysgjerrige på hva vi har å tilby, sier Terese
Svenke.
– Når vi i Human-Etisk Forbund står på stand,
er det ofte fordi vi er imot noe. Men nå står vi på
stand fordi vi er for noe. Det er mye morsommere,
sier Bekeng Larsen.
(Tidligere publisert på Fritanke.no 26.6.2009)

Humanistisk vigsel
– slik går du fram
Human-Etisk Forbund tilbyr Humanistisk vigsel for
både heterofile og homofile par.
Minst en av dere må være medlem i HumanEtisk Forbund, og dere må ta kontakt for å avtale
tidspunkt minst tre måneder før ønsket seremonidato. Human-Etisk Forbunds fylkeskontor i fylket
deres setter dere i kontakt med en vigsler. Sammen
med vigsler planlegger dere så en vigsel på humanistisk grunnlag.
Før vigselen kan finne sted må dere skaffe dere
en prøvingsattest. Prøvingen gjøres av folkeregisteret og dere tar selv kontakt med dem og ber om
en slik prøving.
Prøvingsattesten kan ikke være eldre enn fire
måneder når vigselen gjennomføres.
Ta kontakt med Human-Etisk Forbund i ditt bostedsfylke – se human.no for nærmere informasjon.
(Kilde: human.no)
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Verdensledende
Scientologikritiker inn styret

«Humanet

scientologikritikeren Andreas Heldal-Lund ble valgt inn til
fast plass i Human-Etisk Forbunds hovedstyre.

Human-Etisk Forbunds landsmøte har vedtatt å erstatte
begrepet «humanisme» med
«humanetikk» en rekke steder
i forbundets prinsipprogram.

Tekst: Even Gran
Nytt styremedlem: Andreas Heldal-Lund.
Foto: Kirsti Bergh

A

ndreas Heldal-Lund er mannen bak
Xenu.net, også kalt «Operation Clambake», som er verdens ledende nettsted
for scientologikritikk. Nettadressen figurerer over
alt på plakater og løpesedler når det holdes demonstrasjoner mot scientologikirken verden rundt.
Heldal-Lund er aktiv i Human-Etisk Forbund i
Rogaland, blant annet som vigsler og styremedlem i Stavanger lokallag. Han var innstilt av
valgkomiteen som 2. vara, men Rogaland fylkeslag fremmet ham som kandidat til fast plass.
– Vi har stor tro på at han kan gjøre en god
jobb i hovedstyret. Andreas har lang erfaring fra
HEF og er en fantastisk ressursperson som stiller opp på alt man spør ham om, sa nestleder i
Rogaland fylkeslag, Jakob Nessa, til Fritanke.no
i forkant av landsmøtet.
Han synes Rogaland er et såpass stort fylkeslag at de bør ha en representant i styret.
– Tyngdepunktet har forflyttet seg litt for
langt østover. Det er ikke en styrke at styremedlemmer går og tråkker i samme miljø, sier han.

Det nye styret
Det nye hovedstyret i Human-Etisk Forbund (2009-2011) består i tillegg til Heldal-Lund av:
styreleder: Åse Kleveland (60), Oslo; nestleder: Leonid Rødsten (57), Nordland; økonomileder: Kjersti Øyslebø Brataas (47), Vestfold; styremedlem: Andreas Heldal-Lund (44), Rogaland;
styremedlem: Tove Brekken (33), Sør-Trøndelag; styremedlem: Robert Rustad (55), Oslo:
styremedlem: Randi Hermanrud (31), Oppland; styremedlem: Baard Thalberg (46), Oslo; 1.
vara: Anja Jergel Vestvold (35), Buskerud; 2. vara: Rolf Kristian Røssaak (44), Vest-Agder; 3.
vara: Lillian Hjort (46), Oslo; 4. vara: Nils Jacob Villmones (57), Troms.
Det ble dramatikk rundt valget av Baard Thalberg på den siste faste styreplassen. Avstemmingen
viste 32 stemmer både for Thalberg og Rolf Kristian Røssaak fra Vest-Agder. Thalberg fikk plassen
på loddtrekning, mens Røssaak måtte nøye seg med 2. varaplass.
Ellers sitter Svein Roald Kristiansen, organisasjonssekretær i Nordland, som fast styrerepresentant for de ansatte. Reidar Thorsen, organisasjonssekretær i Vestfold er vararepresentant. I tillegg er
Lars-Petter Helgestad fast representant i hovedstyret uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett. Han representerer Humanistisk Ungdom.
(Publisert på Fritanke.no 12.6.2009)
Styret, fra venstre til høyre:
Kjersti Øyslebø Brataas, Andreas
Heldal-Lund, Lars-Petter Helgestad,
Anja Jergel Vestvold, Lillian Hjort,
Leonid Rødsten, Baard Thalberg,
Randi Hermanrud, Reidar Thorsen og
Åse Kleveland. Robert Rustad, Tove
Brekken og Rolf Kristian Røssaak var
ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Even Gran

Les mer om hva som skjedde på
landsmøtet på Fritanke.no
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I

hovedstyrets forslag til prinsipprogram på
Human-Etisk Forbunds landsmøte i juni, var
utelukkende begrepet «humanisme» brukt
som betegnelse på forbundets livssyn. Begrepet
«humanetikk» var kun nevnt i én setning et stykke
ned i teksten, der det stod at «i Norge er humanismen også kjent som humanetikk».
Dette synes delegat Ivar Bøe fra Sør-Trøndelag
ble helt feil. Han mente at å la humanismebegrepet
dominere på denne måten ble å forskuttere navnediskusjonen som skal opp på landsmøtet om ett år.
Da skal forbundet nemlig diskutere hvorvidt
man skal endre navn fra «Human-Etisk Forbund»,
til «Humanistisk forbund», eller et annet forbundsnavn som inneholder begrepet humanisme.
Bøe foreslo derfor på landsmøtet at redaksjonskomiteen skulle gå gjennom forslaget til prinsippprogram med sikte på å innarbeide begrepet
humanetikk på mange av de stedene der det opprinnelig stod humanisme. Bøes forslag ble vedtatt
med stort flertall.

«HUMANETIKK» INN PÅ FIRE STEDER
Dagen etter kom redaksjonskomiteen tilbake med
et forslag der begrepet humanetikk var innarbeidet
på en rekke steder.
Kapitteloverskriften «Humanisme som livssyn»
var for eksempel endret til «Humanetikk som livssyn». Og den første setningen under denne overskriften var forestått til å være: «For Human-Etisk
Forbund er humanetikk og humanisme likeverdige
begreper.»
Deretter hadde «humanisme» blitt erstattet
med «humanetikk» på fire steder i teksten.
«Humanisme» ble imidlertid stående igjen på de
fleste stedene.
Ingen stemte mot redaksjonskomiteens innstilling på noen av disse punktene. Dermed ble gjeninnføringen av humanetikk-begrepet i prinsipprogrammet vedtatt.
Forslagsstiller Ivar Bøe fra Sør-Trøndelag er
fornøyd med vedtaket.
– Jeg er veldig glad for at landsmøtet støttet
dette. HEFs høyeste organ har nå likestilt disse
begrepene, og det er bra. Det ville ha blitt nesten
håpløst å føre en debatt om navnet på forbundet
om to år, hvis begrepet humanetikk nærmest hadde
vært utradert før man fikk satt i gang. Da hadde
navnedebatten bare blitt en sandpåstrøerdebatt.

A K T U E LT

tikken» tok revansj
L
Delegat Ivar Bøe fra Sør-Trøndelag fikk landsmøtet med seg på at begrepet «humanetikk» skal innarbeides i
forbundets prinsipprogram. Foto: Kirsti Bergh

Men nå har vi heldigvis fått gjort noe med det, sier Bøe.
Han er ikke så opptatt av å flagge hva han selv
mener i navnedebatten, men synes det er viktig at
prosessen i forbundet blir jevnbyrdig og balansert,
og at man ikke «bestemmer seg på forhånd».

– YTTERST REAKSJONÆRT
Tidligere generalsekretær Levi Fragell har i lang
tid jobbet for at «humanisme» skal være det eneste
begrepet som skal brukes på forbundets livssyn.
Han er lite fornøyd med vedtaket.
– Jeg ser på dette som en ytterst reaksjonær
endring. Forbundet har i lang tid kjempet for at
humanisme skal være det eneste begrepet på vårt
livssyn. Dette er ikke et «åpent felt». I 2005 vedtok
landsmøtet vedtekter som utelukkende bruker
«humanisme». Vi skiftet også navn på våre seremonier, slik at alle ble »humanistiske» seremonier.
Denne saken ble i realiteten avgjort da, så dette er
et svært skuffende tilbakeskritt, sier Fragell.
Han synes vedtaket er pinlig også i forhold til
den internasjonale humanistbevegelsen.
– Dette er i strid med humanistbevegelsens
internasjonale strategi. Human-Etisk Forbund er
en ledende humanistorganisasjon i verden. I 2011
skal vi være vertskap for IHEUs humanistiske verdenskongress. Og så går vi baklengs inn i fortida på
denne måten. Det er trist, sier han.
– Har du ingen forståelse for behovet for å få en
likeverdig debatt om eventuelt navnskifte i 2011?
– Nei. Prinsippvedtaket om at humanisme alene
er navnet på livssynet vårt er allerede tatt. Men nå

kommer altså de som tapte for en del år tilbake og
skal ha omkamp. Det blir bakstreversk, sier han.
Generalsekretær Kristin Mile synes ikke det er
noen stor grunn til å lage dramatikk rundt dette.
– Jeg synes det er synd at det ble vedtatt, men
landsmøtet sier jo at begrepene er likestilte, og
det tolker jeg som at vi kan fortsette som før med å
fremme humanismen, sier hun.
(Publisert på Fritanke.no 14.6.2009)
Tidligere leder og generalsekretær i HEF, Levi Fragell,
mener endringene i prinsipprogrammet er reaksjonære.
Foto: Kirsti Bergh

A

Navnedebatt på nett
I 2010 skal Human-Etisk Forbunds landsmøte ta stilling til om forbundet bør skifte
navn. Siden landsmøtet i 2008 har et navneutvalg bestående av tillitsvalgte og ansatte diskutert temaet. De etterlyse flere innspill fra
medlemmene, og nå er det etablert et diskusjonsforum på nett hvor navnedebatten kan
fortsettes. Diskusjonen går allerede, og hovedfrontene kan sies å gå mellom de som mener
at Vi er humanister – hvorfor heter vi ikke noe
med humanisme i navnet? Og de som holder på
at Historien vår handler om human-etikk, vi bør
videreføre det vi har!
I 2005 vedtok Human-Etisk Forbunds landsmøte å endre navnene på seremoniene – fra
«borgerlig» til «humanistisk». Med det signaliserte forbundet at det er en organisasjon som
gjennomfører humanistiske (i navn og gavn)
seremonier for mennesker uten religiøs tro
eller tilknytning.
Forbundets «Grand Old Man», Levi Fragell,
mener man bør endre forbundets navn fordi
dette vil gi et økt engasjement for humanismen
som livssyn og HEF som livssynssamfunn.
Andre mener Human-Etisk Forbund er, og
skal være, en verdibasert organisasjon med
hovedformål å arbeide for en ikke-religiøs
(sekulær) stat. Det er også som Human-Etisk
Forbund organisasjonen har reist seg, utviklet
seg, vokst og blitt det viktigste fellesskapet i
Norge for ikke-religiøse humanister. For
eksempel kan du på leserbrevsidene i dette Fri
tanke lese Jan G. Langfeldts forsvar for
human-etikken.
Vil nytt navn gi flere medlemmer? Er
dagens navn gammeldags og uforståelig? Er
det slik at forbundet bør erobre humanismen
og bruke det som sin hedersbetegnelse? Eller
er det rett som mange tilhengere av dagens navn
hevder, nemlig at én organisasjon ikke kan ta
hevd på «humanisme» ettersom det må sies å
være et menneskesyn og ikke bare et livssyn?
Navneutvalget utfordrer deg:
Hva mener du? Hva tror du forbundet vårt
er best tjent med? Bør vårt navn utvikles i
retning av livssynssamfunnet Humanistisk
Forbund, eller bibeholdes for å markere
den verdibaserte humanistiske interesseorganisasjonen Human-Etisk Forbund?
Skal vi ta hensyn til at andre også mener de
har et eierskap til humanisme som begrep?
Eller skal vi forsøke å «eie» navnet? Er
navnet så viktig at HEF vil miste sin humanistiske profil dersom vi ikke tar dette inn
i navnet? Eller er statusen som den viktigste representant for den ikke-religiøse
humanismen en skanse HEF har erobret i
kraft av budskapet organisasjonen har?
Navneutvalget er interessert i en
bred debatt, og ønsker alle synspunkter fra
medlemmene velkomne – innlegg som er
korte, lange, reflekterte, impulsive, følelsesladede og analyserende. Ingen innlegg er for
dårlige, ingen innlegg er feil!
Delta i debatten – www.human.no/debatt!
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Kurslederen:

– Kjempegøy og veldig givende
– Å være kursleder for konfirmasjon er virkelig kjempegøy og givende, sier Inger-Lise Bredesen.
Hun synes flest mulig bør konfirmere seg humanistisk og gjør gjerne en innsats.
Tekst: Kirsti Bergh

I

nger-Lise Bredesen (22) hadde mammapermisjon
og fikk epost fra Human-Etisk Forbund i Oppland som jaktet på kursledere til Humanistisk
konfirmasjon. Selv hadde hun nettopp hatt navnefest og var godt fornøyd. Så hun tenkte, «det kan jo
være greit å ha noe å gjøre i mammapermisjonen»,
og siden hun i tillegg utdanner seg til barnevernspedagog og ønsker å jobbe med ungdom, var saken
grei. I 2009 tok hun i mot sin første konfirmantgruppe.
– Det første møtet var veldig spennende. Jeg
var ganske nervøs, men jeg hadde ei veldig pratsom
gruppe, så det fløt veldig greit fra starten. Utfordringen ble å dempe, istedenfor å engasjere – for
de var veldig engasjerte i utgangspunktet. Etter den
første kvelden var jeg kjempefornøyd, vi hadde
navneleker og lærte navn, snakket om deres forventninger og mine forventninger. Jeg var utrolig
spent på hvordan opplegget mitt ville fungere, forteller Inger-Lise Bredesen.
Noen annen erfaring enn sin egen konfirmasjonserfaring hadde hun ikke, men sammen med
fylket andre kursledere gjennomgikk hun et todagers helgekurs i november.
– På kurset lærte vi hvordan være kursledere,
ble drillet i hva Human-Etisk Forbund står for og
hørte mange gode foredrag.
– Hva var det viktigste du lærte?
– At vi skulle stille med et åpent sinn og legge
lista på deres nivå – ikke på mitt nivå, og ikke ut fra
hva jeg mener, men slik at de skulle sitte igjen med noe.
Målet er ikke å prakke på dem alle slags teorier, men
at de skal sitte igjen med litt ettertanke omkring ting
de er opptatte av.
Bredesen synes kurset var veldig viktig og relevant
å ha gjennomgått.
– Kurset bevisstgjorde meg i forhold til min
rolle overfor konfirmantene, vi er ikke kompis, men
vi skal heller ikke være foredragsholdere og messe
for dem. Dessuten fikk jeg ikke minst en del veldig
relevante tips om hvordan legge opp kurskvelder
og ulike aktiviteter, som vi på kurset fikk prøve på
oss selv. Jeg tror det er viktig at man får vært med
på et slikt kurs hvert år. Det er også veldig nyttig å
bli kjent med andre kursledere og få tips fra de som
har gjort erfaringer tidligere. Og så er det ikke
minst sosialt og inspirerende.
– Hva slags tips plukket du opp?
– For eksempel tips til ulike aktiviteter, hva de
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Inger-Lise Bredesen tok utfordringen og var konfirmasjonskursleder under mammapermisjonen. Foto: privat

andre har opplevd har fungert og ikke. Enkle tips
som at man må variere mellom å la ungdommene
snakke høyt i plenum og skrive anonymt – eller
finne andre måter som gjør at alle blir engasjert og
alle får ytret seg.
I Gjøvik har alle gruppeledere en assistent med
seg, som gjerne er førstegangskursleder og ung,
kanskje selv nettopp konfirmant. Den ordningen
synes Bredesen er veldig god og smart og fungerer
avlastende for gruppeleder.

ENGASJERTE KONFIRMANTER
– Hvor motivert var konfirmantene?
– Alle var så klart ikke like motiverte, men jevnt
over var de veldig engasjerte. Ikke alltid i akkurat det
vi drev med, men de hadde veldig mye å komme
med, veldig mange innspill. Særlig den ene kvelden
hvor vi hadde om ungdom og samliv – det var vel
den kvelden som gjorde størst inntrykk på dem.
– Var du skuffet over at menneskerettigheter
og etikk ikke satt sterkere igjen?

H U M A N I S T I S K KO N F I R M A S J O N

– Jeg skulle selvsagt ønsket at de var litt mer
ettertenksomme, de var nok litt overfladiske. Det er
de færreste 14-15 åringer som har reflektert mye
over det på forhånd. Men samtidig var de mer
ettertenksomme etterpå, enn til å begynne med, på
etikk-kvelden.
Bredesen forteller at hun husker fra den gang
hun selv var borgerlig konfirmant, at hun opplevde
å vokse på det halvåret kurset gikk og at mye satt
igjen.
– Og så er jeg jo engasjert i at flest mulig skal
konfirmere seg humanistisk og har lyst til å bidra. Jeg
synes det var veldig moro og hadde det kjempegøy.
– Lærte konfirmantene deg noe?
– Jeg lærte litt om hvordan det er å være 14-15
år, og jeg lærte en del om meg selv, hvordan jeg
fungerer i en slik setting og hvordan jeg taklet å ha
ansvaret for elleve ungdommer i sin mest kaklende
og useriøse periode.
– Hva gjør konfirmasjonen annerledes enn
skole?
– De temaene vi har gått gjennom har de om på
skolen. Men vi har en annen form, hvor de kan
lufte sine ideer og tanker uten karaktergivning.
Målet er dialog hvor de får lov til å si hva de mener
– og må forsvare og argumentere for det. Hvis de
har en rasistisk holdning, må de forsøke å argumentere og forsvarere den. Ungdommene gir og vi
styrer i en retning.
– Hvilke er etter din mening de viktigste
temaene i et konfirmasjonskurs?
– Det viktigste synes jeg kanskje er etikken og
rasisme, i tillegg til spørsmålet om rusmidler. For
akkurat det er det mye av her, og ungdom er veldig
åpne og har rosenrøde forestillinger om bruk av
det. Når jeg hører at det er helt vanlig å drikke seg
«dritings» på fest når du er 14-15 år, tenker jeg at
det er enda viktigere å ha en temakveld om temaet.
– Er en konfirmansjonsgruppe en bedre instans
for å få til refleksjon om dette?
– Ja, det tror jeg. I gruppa er du ofte ikke sammen med dem du er går i klasse eller på skole med,
og da er man litt mer fri til å si sin mening.
– Hva var den beste konfirmantopplevelsen?
– Camp Refugee («På flukt» – rollespill hvor
konfirmantene opplever hvordan det er å være
flyktning) var veldig bra. Opplegget var bra, og det
var veldig ålreit å se konfirmantene i en slik setting.
Jeg tror helt klart at det satt igjen noe etter det, de
satt igjen med en oppfatning av at det er vanskelig
å være flyktning og at mange har det veldig vanskelig i verden.
– Kan hvem som helst bli kursleder for konfirmanter?
– Ikke hvem som helst, tror jeg. Du må jo for
det første dele det humanistiske livssynet som ligger i bunnen. Og så må du ikke må være kjempeopptatt av å være bestevenn med alle, men tørre å
ta den kjipe ordens-rollen innimellom. Så må man
være litt på bølgelengde med ungdommen for å
kunne skape dialog, men alt dette kommer jo helt
an på personen – hva slags person man er. Og så må
man jo like å være sammen med ungdommer – det
er det jo ikke alle som gjør. Haha.

Interessert i å bli kursleder?
se side 48

H

Instruktøren:

– Kursleder må ha
kunnskap, evne og vilje
Konfirmasjonsansvarlig i Midt-Telemark, Per Atle Einan, er en
av ildsjelene som har holdt på i ti år. Han opplever at kurset gir
ungdom noe samfunnet ellers ikke gjør.
Tekst og foto: Kirsti Bergh

N

ylig arrangerte Human-Etisk Forbund
(HEF) sitt årlige kurs for instruktører for
Humanistisk konfirmasjon, med deltagere
fra hele landet. Instruktørene er alle ansvarlige for å
kurse gruppeledere for Humanistisk konfirmasjon
(konfirmasjonskursledere) i sine fylker. Konfirmasjonsansvarlig i HEF, Inger-Johanne Slaatta framhever instruktørkursets betydning for å holde fylkenes instruktører løpende orientert om hvilken
retning forbundet ønsker for konfirmasjonen.
– De er oppdaterte og er med i drøftinger sammen
med representanter fra hele landet. De sitter på viktig
erfaringsutveksling fra alle fylker, sier hun.
– Hva er det viktigste dere formidler til deltagerne på disse kursene?
– Det er hvordan de kan inspirere kurslederne i
sitt fylke til å gi gode tilbud til sine konfirmanter.
Og hvordan de kan bringe gode erfaringer, opplegg
og øvelser videre, samt å veilede kurslederne i hva
deres engasjement for HEF går ut på.
En av kursdeltagerne er Per Atle Einan, som
har vært involvert i konfirmasjon i ti år.
– Kurset er med og gjør Humanistisk konfirmasjon mer helhetlig over hele landet og deltagerne tryggere på den jobben de skal gjøre når de
kommer hjem – nemlig å kurse gruppelederne.
Gjennom kurset kommer vi sammen og får treffe
likesinnede. Det er også veldig viktig.
– Samtidig er et helgekurs som dette et absolutt
minimum – kanskje burde det vært mer.
– Hva er det viktigste du tar med deg fra
kurset her?
– Det viktigste er ofte den inputen vi får, som
består av forskjellige metoder, ulike øvelser, presentasjon av materiell osv. Ideer til hvordan man i kurset kan koble sammen tekst og kurslederboka, slik
at man kan slippe å tenke ut alt selv hele tiden.
Denne gang synes jeg personlig at foredraget med
Erik Tunstad var noe av det mest givende. Det gir
meg en faglig input som jeg kan gi videre.
Flere steder i landet sliter man med å få folk til
å være kursledere, men Einan opplever at de i
Telemark har god kontroll på kurslederproblematikken i sitt fylke.
- Hva gjør at du fortsetter som konfirmasjonskursleder?
– Jeg liker å være sammen med folk, lytte og
lære fra meg. Jeg synes det er artig å følge ungdom
i løpet av året, og se hva vi kan gi dem som ikke

Viljen er den viktigste kompetansen til en konfirmasjonskursleder, mener Per Atle Einan.

samfunnet kan gi dem. Og så er seremonien alltid
et stort øyeblikk.
– Hva er det samfunnet ikke kan gi?
– Humanistisk konfirmasjon er et kurs i humanistisk etikk og livssyn. Jeg sier til konfirmantene at
jeg aksepterer at de konfirmerer seg for penger,
men når den siste gavemynten er brukt opp, vil vår
gave til dem fortsatt være aktuell. Jeg har opplevd
at konfirmanter har stoppet meg på gata ti år etter,
og gitt uttrykk for at det hadde betydning.
Einan mener den som skal være kursleder for
konfirmanter må ha kunnskap, evne og vilje.
– En kursleder som kommer helt fersk inn, kan
ikke lage utrolig flotte kurs, men gjennom oppfølging, veiledning og praktisering, blir de bedre og
bedre. Og jeg tror også at viljen er den viktigste
delen av kompetansen, understreker han.
For den som skal lede konfirmasjonskurs står i
hvert fall ikke aleine i Einans fylke.
– Vi tilbyr løpende oppdatering, støtte, veiledning,
og jeg pleier også å tilby å holde enkelte kurskvelder
om nødvendig.
– Det å være kursleder har lært meg ufattelig
mye om ungdom. Skal du for eksempel utdanne
deg til lærer, er det å være kursleder en kjempegod
arena for å sanke erfaring. Og Human-Etisk
Forbund bidrar med et ferdig kursopplegg, så man
kan konsentrere seg om å lære seg å bli god i gruppelederrollen.
– Dessuten har jeg tenkt på dette: det finnes
veldig mange spreke, pensjonerte lærere, som kan
være en ressurs i Humanistisk konfirmasjonssammenheng, i stedet for at de skal sitte hjemme og
være redd ungdommen.
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ALLE NYFØDTE
FORTJENER
EN VARM VELKOMST
Å få barn kan ikke sammenlignes med noe annet.
De første månedene er en så spesiell tid for den nærmeste
familien, at alt annet kommer i annen rekke. Men etter en
stund vokser det hos de ﬂeste foreldre fram et ønske om
å feire det lille barnet. Man vil at familie og venner skal se
barnet. At barnets navn skal bli kjent, og at barnet
skal inkluderes i en større sammenheng.
Humanistisk navnefest er en vakker seremoni på et
humanistisk grunnlag. Seremonien rommer både tale,
musikkinnslag og utdeling av en tavle med barnets navn.
Navnefest er en mulighet for alle barn, og det stilles
ingen krav om medlemskap i Human-Etisk Forbund
– verken for barnet eller foreldrene.
Seremoniene til Human-Etisk Forbund har tusenvis av
deltakere og besøkende hvert år. Ved å gi folk et valg, bidrar
de humanistiske seremoniene til reell livssynsfrihet i Norge.
www.human.no
Humanistisk navnefest - et religionsfritt valg

KF65 VIRTUAL GARDEN Foto

KF65 VIRTUAL GARDEN Foto: Guri Dahl

ALLE 14-ÅRINGER
FORTJENER Å VÆRE
MIDTPUNKT
Overgangen fra å være barn til å bli voksen tar tid.
Nettopp derfor er det meningsfullt å stanse opp midt
i overgangen og markere den med en seremoni. Slik at
den enkelte 14-åring kan bli midtpunkt for en dag, og
at de nærmeste kan komme med sine beste ønsker
for veien videre.
Humanistisk konﬁrmasjon er et tilbud til ungdom
som ønsker et kurs i livssyn og etikk som avsluttes
med en høytidelig seremoni på et humanistisk
grunnlag. Konﬁrmasjonen markerer at barndommen er
slutt og at konﬁrmantene har fått styrket evnen
til selvstendig tenkning.
Seremoniene til Human-Etisk Forbund har tusenvis
av deltakere og besøkende hvert år. Disse seremoniene
gir alle som ønsker det et tilbud om å markere livets
store hendelser på et humanistisk grunnlag. Ved å gi
folk et valg, bidrar de humanistiske seremoniene til
reell livssynsfrihet i Norge.
www.human.no
Humanistisk konﬁrmasjon - et religionsfritt valg
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Rapport fra virkeligheten
80 ungdommer deltok på årets sommerleir i Humanistisk Ungdom. Hva tenkte innlederne om
ungdommene de møtte?
Tekst: Lars-Oskar Dale (23), Foto: Oda Aase Johnsen (19), deltagere på Humanistisk Ungdoms sommerleir

S

ommerleir for Humanistisk Ungdom (HU)
ble arrangert for tredje år på rad i august. 80
ungdommer fra hele landet var samlet på
Numedal folkehøgskole i Buskerud til fem dager med
foredrag, diskusjon, gruppeoppgaver, workshops,
aksjonforberedelser, lek og moro under overskriften
«Velkommen til virkeligheten». Flinke folk som Erik
Newth, Øystein Elgarøy, Erik Tunstad, Ida Jackson og
Didrik Søderlind har vært på besøk til stor applaus.
Jeg griper tak i de to sistnevnte i jakt på et passe
utenfra-perspektiv på leiren. Jackson har holdt seanse
med håndlesning og tarot-kort, arrangert skeptikerskole og snakket om kreasjonisme. Søderlind har snakket om hva han tror på. De to har begge erfaringer
fra ulike ungdomskulturer, og mens leirdeltakerne var
opptatte med å lage sin egen alternative behandlingsform etter Jacksons skeptikerskole, frittet jeg dem ut
om deres inntrykk.
Ida Jackson (22): – Jeg er imponert over deltagerne. Det var mange som ville prate og mange kritiske røster. Dette var en lite autoritetstro gjeng!
Didrik Søderlind (39): – Jeg er egentlig overrasket over hvor vanlige ungdommene her virker...
De representerer et tverrsnitt av befolkningen,
med alt fra rugbyspillere til datafreaks, filosofer og
pasifister. Med alt fra kalasjnikover til fredssymbol
på t-skjortene.

livssynsinteresserte. De er opptatt av å bygge noe
eget, og er orientert mot livssynstrender og nyheter.
Jackson: – Ja, det er mye interesse og kunnskap
i salen. Jeg følte meg mindre som foreleser og mer
som deltaker noen ganger. Det var god stemning
og lov å komme med «rare» meninger. Det er viktig
med godt diskusjonklima!
Søderlind: – Vi humanister må bli flinkere til å
samles og snakke om livssyn; meningen med livet og
alt slikt. HU er veldig langt framme der. Etter som
kristendommen mister oppslutning er det viktig å
ikke bare være anti. Jeg tror på HU som en viktig

SKEPTISISME, ENGASJEMENT OG DIALOG

verdileverandør. Religionskritikk og kirkekritikk bør
ikke få definere alene.
Han trekker fram det store mangfoldet av interesser blant HU-medlemmene, blant annet sosialt
engasjement, skeptisisme, religionsdialog og simpelt
hen meningen med livet.
Jackson: – Det var ikke akkurat skole eller studiesirkel. Man får bra trening som i annet organisasjonsarbeid. Men også trening i toleranse og kritikk som
er sjelden i en ungdomsorganisasjon.

Søderlind trekker fram at HU mangler et subkulturelt
uttrykk, noe som gjør det mulig å se på medlemmene
at de hører hjemme der. Men både han og Jackson
mener det er bra hvis de klarer å unngå dette.
Jackson: – Et bredt vervingsgrunnlag i konfirmasjonen sikrer bredde i medlemsmassen. Dette er
ulikt andre organisasjoner hvor det for eksempel er
bare Unge Høyre- eller Unge Venstre-folk.
Søderlind: – Mange virker også veldig positivt
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– HU har enormt mye
å bidra med når det
gjelder videreutvikling
av det humanistiske
livssynet.
Didrik Søderlind

DIREKTE TILGANG TIL OPPLEVELSEN
To timer fram i tid sitter jeg og skriver inn notatene.
Er et intervju med innlederne er nok? Det hadde
vært fint med noe som ga mer direkte tilgang til
opplevelsen Sommerleir 2009. Jeg legger merke til
en samtale et par plasser bortenfor meg, mellom
noen 16-17 år gamle deltagere som også har funnet
fram til det litt bortgjemte datarommet. De diskuterer en venn som har fått toppkarakterer på videregående i realfag, men som velger å søke seg til prestestudiet. Jeg noterer ned brokker av samtalen:
– Det er ikke kristne det er noe galt i, men fanatikerne.
– Altså, han har toppkarakterer, men han velger det
som virkelig interesserer ham, og det står det utrolig
respekt av!
– … Hvorfor har vi nesten bare om kristendom og
ikke om hinduisme, islam og alt?
– ... men så står det i de norske lover også da, at en
skal opplæres i den kristne tro.
– Det suger!
– Den loven er gammel som faen, vi burde gjøre noe
med den.
(…)
– Har dere lest den boka til han Erik Newth?
– Jeg har lest den. Den var bra, men litt dårlig skrevet.
– Jeg synes det først foredraget var best jeg, det med
han Didrik.
– Han Newth er en av de kuleste humanistene jeg
vet! Ja, uten om han Richard Dawkins.
(…)
– Du vet hva «hedning» er, sant?
– Du vet hva du sa til meg... at hedninger tror på
norrøn mytologi.
– Begrepet hedning, om du ser på wikipedia, betyr
«å ikke være jøde», men i dag vil det bety «å ikke være
kristen».
Noen har funnet fram en internettside med
videoklipp:

R E P O R TA S J E

– Ingenting som er kulere enn å se på disse videoene
med debatter …
– Jeg pleier og se på debatter mellom Dawkins og
sånne scientologer. Det er dritmorsomt!
Noen leser på en internettside for scientologikirken:
– En av de som har høyest stilling der er Tom Cruise!
– Men hva går troen deres ut på?
– Altså, det er det at alle har en alien inni seg...
– At du skal holde deg unna drugs fordi det skader
den alien-greia er greit nok, men så gjelder det alt
«drugs» – altså medisiner og alt!
Guttene fortsetter diskusjonen sin, men jeg
hopper av. Jeg spør pent om å få referere litt fra
deres samtale.
– Ja visst, svarer de.

BIBELBELTET GODT REPRESENTERT
Men fant de to innlederne Jackson og Søderlind
noen markante fellestrekk ved deltagerne?
Søderlind: – Jeg klarer ikke finne noen, utenom livssynsinteressen.
Jackson: – Jeg tror det er folk fra grupper med
godt klima i konfirmasjonsgruppene, og så klart fra
gode lokallag. Litt «de smarteste barna i klassen»
kanskje?
Søderlind: – Det virker som det er få fra de
store byene.
Jackson: – Det er mange rogalendinger og sørlendinger, mange fra «bibelbeltet».

Søderlind: – Det viser kanskje at ungdom har
behov for fellesskap med andre med samme livssyn.
Men det slår meg at alle har kristne venner de er
veldig glade i, samtidig som de også har et eget sted
å gå.
Søderlind: – Spør Lars-Petter Helgestad (leder
HU, journ anm) hvorfor det kommer så få fra
byene. Det kunne vært interessant å se på. Jeg tror
det sosiale er veldig viktig. I Oslo slipper du å føle
deg rar selv om du er ateist.
– Hvor viktig blir religionskritikken i forhold til det
mer positivt vinklede humanismen dere har snakket om
fremover?
Søderlind: – Religionskritikk er, og vil vi alltid
være, sunt og nødvendig. Men samfunnet er faktisk
livssynsinteressert. Det er en del i forbundet som
har den rare oppfatningen at livssynsinteressen
kommer med førtiårsalderen. Jeg kjenner mange
som veldig tidlig ble veldig opptatt av livssyn – en
jeg kjenner avla munkeløfte før han var tjue.
Jackson: – En stund var det eneste jeg hadde at
jeg ikke trodde på gud. Det blir litt skummelt å være
ateist da. Det er vel så viktig at ditt syn på verden er
noe det er ålreit å dele.
På spørsmål om det var noe de ville ha gjort
annerledes hvis de skulle ha laget leir, lurer
Søderlind på om ikke programmet ble for bra.
Søderlind: – Det skulle vært litt mer «luft»
innimellom bolkene til uformell diskusjon og slikt,
for eksempel livssynskafé.

R

Jackson: – Flere kulturelle innslag. Det blir
kanskje litt tungt til tider.
På programmet på sommerleiren sto blant
annet astrofysikk (jeg ble overrasket over hvor mye
elever på videregående interesserer seg for og kan om
dette), evolusjonsteori og kreasjonisme, et tre timer
langt foredrag om humanisme, vitenskapsteori,
universets historie, innføring om Darwin, og mer.
Søderlind: – Humanistisk Ungdom har enormt
mye å bidra med når det gjelder videreutvikling av
det humanistiske livssynet, i forhold til å bare være
i mot kristendom. Det er ikke noe livssyn i seg selv.
Å være imot kristendom er ikke noe livssyn i seg
selv. Du må kunne komme med et bedre alternativ.

KLEM, KLEM, KLEM
Det er lunch og intervjuet avsluttes. Etter at jeg har
skrevet inn notatene mine, går vi alle til foredrag
om «Universets fødsel, liv og død». Så er det middag og stort sett fritid etterpå. Neste dag er det
morgensamling, frokost halv ni, foredrag og gruppeoppgaver. Slik ser de fleste dagene ut på sommerleir. Kveldene går med til basketballspill, brettspill
(mye Carcassonne), bli-kjent-stolleken, tarzanleken,
skrive leiravis, gå på kjærestejakt og intimkonserter.
Sommerleirens siste dag er det klemming som
gjelder, fare for svineinfluensa eller ei. Det føles
nesten som om vi alle har gått ett år på Numedal
folkehøgskole (på den nyåpnede humanisme-linjen),
og vi nå er ved veis ende. Kvelden før var det
talentshow og avslutning, og mange har ikke sovet
denne natta.
Kanskje er det noe spesielt som skjer når folk
vet de bare har en uke på seg til å bli kjent og finne
ut om de liker hverandre eller ikke. Det var i hvert
fall oppriktige farvel som ble utvekslet, innimellom
med en tåre i øyekroken. Noen hadde allerede
planlagt å møtes på høstseminar.

Humanistisk Ungdom (HU) er en organisasjon
for unge humanister mellom 15 og 26 år. HU er
Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon,
og som medlem av HU er man også medlem
av HEF.
HU ønsker å være en møteplass og et livssynsfellesskap for unge humanister.
Les mer om HU på humanistiskungdom.no
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Ungt humanistforbund bekjemper kreasjonisme
«Lucy vil være naken foran regjeringsbygget», inviterte de unge rumenske humanistene.
Mediene lot seg lokke, og slik fikk de oppmerksomhet om sitt evolusjonsforsvar.
Tekst og foto: Kirsti Bergh

nakne humanoiden Lucy. Vi klarte å få oppmerksomhet på denne måten. Derfor organiserer vi
gjerne slike semispøker, smiler Cernea lurt.

GÅR TIL SAK FOR EVOLUSJONSTEORIEN

I Romania kjemper humanistlederen Remus Cernea for evolusjonsteorien mot kreasjonismen.

M

ens Darwin feires opp og i mente her i
Norge i jubileumsåret, kjemper rumenske
humanister i motvind: den ortodokse
kirka har styrket seg etter kommunistregimets fall i
1989, og i 2006 ble evolusjonsteorien fjernet fra
naturfagpensum i offentlige skoler i Romania. Samtidig undervises det i kreasjonisme og skolebøker
som promoterer dette «vitenskapssynet» blir godkjente og brukt. Tall fra en offentlig undersøkelse viser
at bare 14 % av elever i 7.-11. klasse tror evolusjon
er riktig, mens 73 % tror kreasjonisme er sann.
– Vi har en offentlig skole med konfesjonsbundet
religionsundervisning og en utdanningssektor styrt
av prester. De som bestemmer pensum og skriver
bøker promoterer intoleranse overfor andre religioner og en etikk basert på straff, enten fra Gud
eller fra foreldre, sier Remus Cernea (35).
Han leder det unge, rumenske humanistforbun-
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det, som har et drøyt år på baken. Men i løpet av sin
korte levetid har forbundet allerede rukket å holde
en rekke konferanser i Bucurest under vignetten
Rumenia Darwinia, gjennomført en rekke stunt,
lagt ut en rekke egenproduserte og oversatte filmsnutter på internett, og arrangert en stilkonkurranse
om evolusjonsteorien for å oppmuntre interessen
for vitenskap og evolusjon blant skoleelever. En
sponsor sørget for at vinnerne fikk en tidagers tur
til London, fylt av museumsbesøk. Konkurransen
var en så stor suksess at de ønsker å gjenta det årlig.
– Vi organiserte en spøk foran regjeringsbygget.
Vi varslet mediene om at Lucy ville være naken
foran regjeringsbygget for å promotere evolusjon.
Og siden de fleste rumenske journalister ikke vet at
Lucy er navnet som er gitt levningene etter en av
våre stammødre, kom de i håp om å se en naken
kvinne, men det vi hadde med oss var bilder av den

I løpet av høsten planlegger de ikke bare flere konferanser, men også å gå til sak mot utdanningsdepartementet, for å få evolusjonsteorien tilbake på
pensum. Cernea mener at rumensk skole befinner
seg i predarwinistisk naturalisme-tilstand, hvor
man lærer navn på organer og vesener – men ingenting om sammenhengen i naturen.
Cernea forteller at etter kommunistregimets
fall ble det å være ateist en skam. Mange kommunister gikk hen og ble sterke støttespillere for den
ortodokse kirka, og det å kritisere religion er uhørt.
– Mange tror at hvis du er ateist er du kommunist.
Hvis du er ikke-troende, er det galt – det er bare
forvirring. Men så har du parlamentspolitikere som
sier direkte at ateister er farlige mennesker, sier han.
– På grunn av overtro rundt tallet 666 avviste
parlamentet for en stund siden planene for et nytt
pass. Vi har ingen åpne sekulære politikere i Rumenia
nå. Romania er en sekulær stat på papiret, men i
virkeligheten er det helt annerledes. Vi har fullstendig statsfinansiert kirke, hvor 2313 kirker i 2008 ble
støttet av staten. Samtidig ble budsjettet for forskning
skåret ned med 70 – sju-null – prosent dette året!
Han vil nesten svare bekreftende på at Romania
beveger seg mot teokrati.
– Vi trenger ikke å ha en prest som øverste
leder, fordi de øverste lederne støtter prestene og
den ortodokse kirka. Den rumenske presidenten
kysset hånden til den ortodokse patriarken –
Romania er altså nesten Europas Iran. Står du
foran en kirke, vil du se at folk som passerer i buss
gjør korsets tegn idet de kjører forbi.
Under IHEUs generalforsamling i London i
juni utgjorde rumenerne et forfriskende ungt innslag og bidro kraftig til å dra gjennomsnittsalderen
ned. Cernea forteller at snittsalderen ligger på 2530 år, og de er lærere, vitenskapsfolk og studenter
innenfor ulike fag og med ulike interesser.
Foreløpig er de bare i underkant av 100 stykker.
– Målet vårt er å bli bortimot 1000 stykker neste
år. For å nå målet organiserer vi happening og starter
kampanjer for å mobilisere folk – og for å overbevise
dem om at det vi gjør er viktig: vi kjemper for rettigheter – for samvittighets-, ytrings- og religionsfrihet – og for prinsippene om en sekulær stat. Mange
rumener forstår ikke disse begrepene og mener at
hvis du er rumensk bare må du være ortodoks. Er
du fritenker, er du nesten en fiende av folket.
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Livet etter dødsdommen
I 2001 ble den pakistanske legen Yunis Shaikh dømt til døden for blasfemi i Pakistan. Nå forsøker
han å skape en ny tilværelse i sitt sveitsiske eksil.
Tekst og foto: Kirsti Bergh

D

a den pakistanske legen og humanisten dr.
Yunis Shaikh ble dømt til døden etter
Pakistans blasfemilover i 2001, engasjerte
den internasjonale humanistunionen IHEU, med
Levi Fragell i spissen, seg i Shaikhs sak. I 2003 ble
han frikjent i ankesaken. Da hadde han sittet to år
på dødscelle. Shaikh fikk tilbud om asyl i Sveits,
takket ja og forlot alt. De siste fem og et halvt årene
har han vært bosatt i Geneve, hvor han fikk hjelp til
å etablere seg av IHEUs observatør til FN, Roy
Brown.
Fri tanke møtte Shaikh i London i sommer, der
han var til stede på IHEUs generalforsamling.
Hans historie er viser hvor vanskelig det er å være
åpen som ikke-muslim i Pakistan.
– Offisielt var jeg oppført som muslim i passet
mitt, men inni meg var jeg aldri noen troende muslim. Det var bare en merkelapp, beskriver Shaikh.
På åttitallet tilbrakte Shaikh flere år i Europa –
i Irland og Storbritannia – før han reiste tilbake til
Pakistan for å virke som lege der. Han forteller at
han ble introdusert for humanisme i en bokhandel
i Birmingham. Han fattet interesse og ble etter hvert
en aktiv forkjemper for sekularisme og liberale verdier. Tilbake i Pakistan arbeidet han for menneskerettigheter og startet etter hvert organisasjonen
«Enlightenment» («Opplysning»). Han hadde også
kontakt med IHEU før han ble arrestert.
– Jeg publiserte artikler om sekulære ordninger
ellers i verden for å utdanne folk. Og i et møte, hvor
sjefen for pakistansk høyesterett også var til stede,
sa jeg at jeg ønsket å skifte religion – «hvorfor tillater ikke grunnloven det?». «Det gjør den», sa han,
for teoretisk er det lov. Så jeg endret min religion
til humanisme, og så tok de meg, forteller han.
– Jeg holdt forelesning på en høyskole drevet
av en radikal reformmuslimsk sekt. Jeg sa helt alminnelige ting om islam, som at siden profeten
Muhammed annonserte at han var Allahs profet
først da han var 40 år, kunne han vel ikke ha vært
muslim før det. Jeg diskuterte slike ting, og jeg diskuterte omskjæring, fordi det var en del av temaet
mitt «i hvilke religioner finner vi omskjæring».
Bibelen sier «omskjær dine barn», men kristne gjør
ikke. Koranen sier ikke at du skal omskjære barna,
men muslimer gjør det. Muslimer sier at
Muhammed ble født omskåret – det er som jomfrufødselen, ler Shaikh.
Han ble tiltalt for blasfemi, advokaten og familien hans ble trakassert, og han forteller at han leste
seg opp på pakistansk juss de to årene han satt på
dødscelle. Han prosederte selv sin ankesak og sier
han ble frikjent på teknikaliteter, ikke på det juridiske.

Yunis Shaikh ble dømt til døden for blasfemi i Pakistan, men seinere frikjent.

ENSOMT EKSIL
Nå har han vært fem og et halvt år i Sveits. Eksilet
er ikke lett.
– Jeg forlot alt. Og alt jeg eide ble stjålet, også
mine dyrebare bøker. En flyktning må forlate alt, si
i fra seg sin nasjonalitet, og kan ikke dra tilbake,
utenom på egen risiko, sukker Shaikh.
– Hvordan har det vært å skulle etablere seg i
et helt nytt land?
– Veldig vanskelig. Jeg lærte meg fransk og forsøkte å finne en jobb. Heldigvis fikk jeg en jobb på
et eldrehjem nå i år. Mange gamle er svært religiøse,
de snakker i religiøse termer – og de er ofte klare til
å tolerere en muslim, men ikke en ateist, ler han.
Han forteller at han med sitt muslimske navn
har fått merke økende skepsis overfor muslimer.
Det har også vært ensomt, men gjennom internett
holder han kontakt med andre eksil-pakistanere,
eks-muslimer og humanister – som han kaller sin
nye familie, siden IHEU forsvarte ham da han satt
fengslet. Han deltar ofte i nettdiskusjoner om
temaer som humanisme og islam.
– Anser du deg i dag som en kulturell muslim,
slik mange gjør?
– Jeg vil si at jeg er en kulturell inder. Mine forfedre var hinduer eller sikher, de ble konvertert før
Pakistan ble opprettet. Våre kulturelle verdier, de

forble i det store og hele de samme, de kom fra landet
– ikke fra religionen. Jeg anser meg som en ur-indier,
ikke muslim i det hele tatt, sier han bestemt.
– Du er ikke født med kultur, det er noe som
introduseres for deg gjennom oppvekst. Men noen
universelle verdier vokser ut av din menneskelighet,
som vi kan kalle menneskelige verdier, og er religionen mot det – da må du velge. Religion gir seg
ofte kunstige uttrykk. For eksempel liker jeg å feire
at våren kommer, men muslimer gjør ikke det. Når
det blomstrer i Arabia, feirer de det i India, ler han.
– Jeg vil feire blomstene når de er der jeg er.
Samtidig som han tar skarp avstand fra noen
muslimsk identitet, er han også sterkt kritisk til
angrep på muslimer og islam, som han mener
fremmer fundamentalistiske krefter.
– Ta Gert Wilders film, den ga ikke noe fruktbart bidrag til debatten, og det provoserte mange.
Hvorfor gjøre det da? Han nådde jo ikke andre enn
de som allerede lyttet, mens han samtidig gjorde
muslimer sinte. Nei, jeg tror jeg på dialog og forståelse, hvor muslimer blir behandlet som likeverdige borgere med like muligheter og like plikter.
Jeg står opp kl seks og tar bussen til jobb, hvor jeg
jobber fra åtte til fem. Klokken sju er jeg hjemme
igjen. Jeg er fornøyd, jeg tar fullt ansvar, men da vil
jeg også ha like muligheter.
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Tror på den menneskelige fornuft
Preben Aavitsland, er en troens mann. Folkehelsas smittevernansvarlig tror på menneskelig
fornuft og kritisk sans, og at det er fornuftig å vaksinere seg mot svineinfluensa. Men kirkens
medlemsregister har han ingen tro på.
Tekst: Marianne Melgård Foto: Ingeborg Øien Thorsland

K

ristiansand, en høstdag i 1979. Sekstenårige
Preben Aavitsland har nylig begynt på
gymnaset, han ivrer for håndballen og er
sjeldent skoleflink. Nå er han på vei til Guds hus.
Unggutten identifiserer seg ikke med den kristne
tro, og har bestemt seg for å melde seg ut av Statskirka. Noe som viser seg å være lettere sagt enn
gjort. Presten vil ikke gi slipp på et sognebarn sånn
helt uten videre, og insisterer på at tenåringen setter
seg ned for å diskutere saken. Deretter insisterer
presten på nok et møte, en annen dag, for dåpsattest
må fremvises, før saken kan vurderes nærmere.
Kirkens mann gjør alt han kan for å hindre tvileren
i å melde seg ut, og ser ikke ut til å ense sinnet som
ulmer i unggutten.
– Det var en så vanvittig klam holdning i
Kristiansand. Kristendommen var så dominerende,
og det ble fremstilt som helt naturlig at kirka skulle
ha så stor makt. Og den samme, klamme holdningen
rådet på skolen, forklarer Preben Aavitsland, tretti
år senere. Møtet med presten ble en skjellsettende
opplevelse, som bidro til å danne grunnlaget for en
lang karriere som skeptiker og vitenskapsforkjemper.
Samme året møtet fant sted, startet han skolelaget
«Fornuften Seirer», som en motreaksjon på kristenkonservatismen på hjemstedet.
– Det ble stor furore, med styr på skolen og masse
mediaoppmerksomhet. Rektor kalte meg inn på sitt
kontor, og truet med å utvise meg. Vaktmesteren
kom bort, og mente jeg var besatt av djevelen. He-he.
Og kristenfolket sendte oss hauger med brev og bøker.
Siden juleavslutningen foregikk i kirka, ønsket vi å
avholde en annen slags markering i auditoriet på
skolen. Vi skulle vise «Life of Brian» på video, og dét
ble for mye.

HUMANISME OGSÅ SKEPTISISME
Aavitsland fikk fullført gymnaset, ved at filmfremvisningen ble flyttet ut av skolebygget. Med toppkararakterer i boka bar det til hovedstaden, og tiden
som ikke gikk med til legestudiene, ble brukt til
engasjement for blant annet Hedningsamfunnet og
bevegelsen Skepsis. Også i dag, som avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FI), med ansvar for

– Jeg har tro på den
menneskelige fornuft
og den kritiske sans,
at det er dét som gjør
oss til mennesker
smittevern (les svineinfluensa, i disse dager), får han
tid til å praktisere skeptisisme.
– En viktig del av et humanistisk livssyn for
meg, er det å ha en skeptisk tilnærming som en
grunnholdning, og sette sin lit til vitenskapen. Jeg
elsker å studere vitenskapelige artikler for å finne
feil, og det har vært jobben min som redaktør i både
et norsk, og i utenlandske legetidsskrifter. Og det er
jo så utrolig mye møl! Som en artikkel publisert i fjor,

om at abort førte til depresjon og rusmisbruk. Det
tok meg ti minutter å se at det var alvorlige feil i det
vitenskapelige resonnementet. Men den hadde glidd
rett gjennom, og forfatteren reiste rundt og holdt
foredrag, uten å møte kritiske spørsmål, tordner han.
Det er fredags ettermiddag, høsten 2009, Oslo
øst. Vi befinner oss på Preben Aavitslands romslige
og relativt ryddige hjørnekontor ved Folkehelseinstituttet. Jeg har blitt servert kaffe, og hans
10 sider lange, tettskrevne CV, som inkluderer
referanser til publiserte artikler. Aavitsland viser til
en tavle med en enkel illustrasjon, og sier med et
smil at han forventet at jeg ville spørre om forventet
sykdomssyklus. Vi slipper ikke unna svineinfluensaen,
noen av oss – ikke i media generelt, og definitivt
ikke i dette portrettet, spesielt.
– Det er kjempevanskelig å spå et fremtidig sykdomsbilde. Men her har jeg tegnet litt, og du ser at
en første, lille bølge kan komme i forbindelse med
skolestart. Den stiplede linjen i midten viser en
potensiell hovedbølge allerede i september-oktober,
men jeg tror den kommer først i januar. Og da blir
så mange som 20-30 % av befolkningen syke, men
ytterst få vil utvikle en alvorlig sykdom. Men vi vet
jo ikke hvem dette vil være, så vi er nødt til å jobbe
for å forebygge.
Aavitsland forteller at han personlig ikke lever
annerledes enn før, med tanke på smittefare. Det
viktigste er å ikke hoste på andre, og holde seg
hjemme om man er syk.
– Influensa smitter først og fremst ved små
spyttdråper, som man får på seg ved samvær og
samtale på inntil en meters avstand. Alt annet er
egentlig marginalt. Håndvask er bra for mange
ting, men vi skal ikke overdrive den vaskinga heller.
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FNYSER AV KRITIKKEN
Mens noen hamstrer anti-bac og skuler på harkende
busspassasjerer, tar majoriteten av nordmenn i skrivende stund tanken på H1N1 med knusende ro.
Enkelte kritikere anklager Folkehelseinstituttet
(FI) for å ha overdimensjonert trusselen og skapt
unødig frykt.
– Det er greit at folk har et kritisk blikk på vår
virksomhet, men noe av kritikken har preg av etterpåklokskap, mener Aavitsland.
Han er av den oppfatning at media bør bære en
stor del av ansvaret, etter å ha blåst opp utdrag fra
FIs rapporter.
– Vi har hele tiden hatt et mer nøkternt syn enn
det som har kommet fram i media, og vært tydelige
på at det ikke virker fullt så dødelig. Planscenarier
som brukes for beredskap bygger på verste-fallssituasjoner, og da blir det feil om disse kommuniseres
som en prognose.
Han legger til at FI må ha beredskap for det
uventede.
– Vi er glade dersom hendelsen blir mindre enn
vi har forberedt oss på.
Det er også blitt rettet massiv kritikk mot den
kommende vaksinen, fra en rekke hold og i en
rekke varianter. Aavitsland nikker under oppramsingen, og har åpenbart svart på lignende spørsmål
utallige ganger før.
– Vi får vaksinen så fort vi kan, og vet ikke når
bølgene kommer, dette er ikke noe vi kan styre.
Men viruset blir her i flere år, og det vil komme
flere bølger. Så det er fornuftig å vaksinere seg, og
vi er ikke bekymret for alvorlige bivirkninger. Men
vi følger naturligvis nøye med når vaksineringen
gjennomføres i England og Tyskland.
– Vi har hørt mye om at folk skal vaksinere seg for
å unngå å bli alvorlig syn av influensaen, men solidaritetselementet i vaksiner – at de friske også må vaksinere
seg av hensyn til de svakeste blant oss – det har vært helt
fraværende i den offentlige diskusjonen om vaksiner
denne gang.
– Det er et viktig poeng. Vaksinen gis først og
fremst for å beskytte de som blir vaksinerte, i første
omgang barn med astma og diabetes, for å slippe
alvorlige komplikasjoner. Men ved å vaksinere
mange, blir det mindre sykdom totalt i samfunnet.
Det kalles flokkbeskyttelse – fordi det også gagner
de som ikke er vaksinerte, da smittefaren begrenses.
Enkelte blir provoserte når vi ber dem vaksinere
seg for å være med og beskytte andre, da de mener
at de ikke skal måtte bære en byrde på vegne av
samfunnet. Det er jo trist å registrere.
Aavitsland er opptatt av utfordringene i vaksinasjonsdiskusjonen, der motvilje og myter oppstår
når sykdomstrusselen ikke oppleves som prekær.
Han forsvinner bak dataskjermen sin, taster hurtig i
noen sekunder og printeren begynner å arbeide.
Han returnerer med et nyutskrevet papir, der
artikkeloverskriften leser «Vaksinasjon – historien
om det som ikke skjedde».
– Dette er en leder jeg skrev i legetidsskriftet
der jeg er medisinsk redaktør. Det er vanskelig å
opprettholde oppslutning om vaksinasjonsprogram
når sykdommen ser ut til å være borte. Ingen barn
født på 80-tallet har hørt om meslinger eller polio,
og allikevel kommer myndighetene og maser om at
folk skal vaksinere seg. Ryktene om at MMR-vaksinen
førte til autisme har vært seiglivede, selv etter at
påstandene er tilbakevist. Men nå skal vi tegne et
trusselbilde som ingen kjenner til, og når folk på-
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står at vaksinene er farlige, blir det problematisk.
En usynlig sykdom, og en kur som kan innebære
alvorlige bivirkninger?
Og på spørsmål om han anser dette som et
økende problem, svarer Aavitsland bekreftende.
– Det er nok lettere å spre slike myter i dag via
nettet, pluss at det er en slags anti-intellektualisme
ute og går. En mistro til myndighetene, til akademikere og til kunnskap generelt, egentlig. Der har
vi jo framveksten av alternativ medisin, for eksempel.

– SNÅSAMANNEN MÅ VÆRE OND
Og dermed runder vi av sykdoms- og sprøytepraten,
og dreier inn mot tema helbredelse, alternativ sådan.
Kan det være så ille om folk føler seg piggere og
mer positive, etter en time underlagt Snåsamannens
rynkete hender?
– Altså, Snåsamannen må jo være ganske ond,
han. Ja, ond! Dersom han har disse evnene han
påstår at han har, og fremdeles ikke har satt seg på
et fly til Oslo, og blitt med på morgenvisitten på
Rikshospitalet? Men heller sitter der i en bygd i
Nord-Trøndelag, og hjelper kun de få som kommer
innom? Han må jo reise rundt, og aktivt redde folk!
Aavitsland nikker igjen energisk, når jeg spør
om han fullstendig utelukker at enkelte kan besitte

– Det er mye
viktigere å begrense
antall uplanlagte
svangerskap, det vil
automatisk redusere
aborttallene.
såkalte «ekstraordinære evner». Han ser heller ingenting positivt i en eventuell placeboeffekt som kan
oppstå ved forskjellige alternative behandlinger.
– Det er på samme måte som med religion, at
alt skal falle på plass, bare man finner noen som
passer på en. Overtro fører ikke noe godt med seg
i lengden, for det er falske løsninger. Da vil det
komme som et sjokk når virkeligheten går opp for
dem, at det de har trodd på bare har vært tull. Da
står de på bar bakke, uten holdepunkt eller gjennomtenkt livssyn.
Og nå har Preben Aavitsland våknet. Han snakker
fremdeles rolig og sindig, i et lavt og monotont
stemmeleie og med bløde, sørlandske konsonanter.
Men både tempo og tone økte i intensitet da vi
beveget oss fra svineinfluensaens sfære, og ut mot
noe enda mindre håndgripelig.
– Jeg har tro på den menneskelige fornuft
og den kritiske sans, at det er dét som gjør oss til
mennesker, og som gir oss så stor verdi. Det er et
optimistisk menneskesyn, og jeg har tro på at vi kan
bevege oss fremover. Vi kan bli kvitt overtro –

inkludert religion – og jo mindre overtro, jo bedre
har menneskene det. Og ja, er du gal, klart menneskeheten klarer seg fint uten noe trossystem! 7080 % av Norges befolkning lever jo sånn. Vi er
sekulære skap-humanister, og det er ingen som har
det så godt som oss nordmenn. Det skyldes delvis
at religionen ikke har noe særlig tak på oss. Det er
sikkert mange kristne som også har det greit, men
de lever jo med en forestilling om at hvis de ikke
gjør som de skal, så blir det evig pine når de dør. Og
det kan jo ikke være så stas.
Helt siden studietiden har legen Aavitsland
engasjert seg i seksualundervisning og selvbestemt
abort, og jobber fremdeles noen kvelder i måneden
på Klinikk for Seksuell Opplysning. På spørsmål
om han ser høye aborttall som problematisk, parerer
han raskt:
– Å, er de høye?
Han smiler avvæpnende, og forsvinner igjen
bak skjermen på pulten sin. Snart har jeg et nok en
nyprintet artikkel i hånden, signert Preben
Aavitsland – «Å telle aborter».
– Det er mye viktigere å begrense antall uplanlagte svangerskap, det vil automatisk redusere
aborttallene. For de kvinnene som kommer til oss
er fortvilte, og da er aborten løsningen og lettelsen,
det er nødventilen de har for å komme ut av den
vanskelige situasjonen.
Abortmotstandernes påstand om at man tar liv,
avfeies.
– Ikke noe stort etisk problem, synes jeg, når
fostrene er så små som frem til 18. uke. Selvfølgelig
er det en fordel at det skjer så tidlig som mulig,
men det er opp til hver enkelt. De som er så imot
abort kan heller la være, og anerkjenne at andre kan
vurdere det annerledes.
En debatt som også omhandler å ta liv, handler
om slutten, og ikke begynnelsen – eutanasi, aktiv
dødshjelp. Den diskusjonen synes Aavitsland er
mye vanskeligere.
– Det er et kjempevanskelig spørsmål, og jeg har
ikke tatt noe standpunkt ennå. Klart det er situasjoner
der folk må få hjelp til å avslutte livet. Men det
skråplanet man beveger seg ut på, og denne signaleffekten at samfunnet godtar en form for selvmord... Jeg ønsker debatten velkommen, men den
egner seg ikke for de høye herrer, for friske utspill
og sterke meninger, synes jeg. Vi må ta det stille og
rolig, være varsomme og bruke tid på en sånn
diskusjon.

ARBEIDSNARKOMAN COCA-COLIKER
På dette punktet i samtalen er det på tide å styre
inn mot mer personlige emner. Portrettet skal ideelt sett pirke seg noe forbi Aavitsland, og vise noen
glimt av Preben. Som privatperson skal han snart bli
far for første gang, og er stefar til tre. Han forteller
om en trygg oppvekst i en «skap-humanistisk»,
sekulær familie, der han var nest yngst av fire søsken.
Som forventet er ikke intervjuobjektet like begeistret
for spørsmål om ham selv som person, men svarer
likevel ærlig og direkte.
– Hvor har du drivet ditt fra?
– Jeg synes det er gøy å bruke hauet, og alle de
tre jobbene mine er interessante – her på instituttet,
på seksualopplysningsklinikken og i legetidsskriftet.
Og jeg engasjerer meg jo i skeptisisme og religionskritikk.
– Hvilke positive kvaliteter besitter du, som gjør
deg i stand til å utføre ikke mindre enn tre jobber?

PORTRETT

– Det er vel mest at jeg jobber mye, men jeg er
nok effektiv også. Jeg er veldig flink til å.. eller, jeg
tror jeg er flink, til å strukturere informasjon, og raskt
skaffe oversikt over en sak, for så å angripe den.
– Du er også en detektor for dill?
– Ja, jeg prøver å komme til kjernen, og systematisere. Men jeg har jo svake sider også; jeg kan ta
på meg for mye, og ikke fordele oppgaver raskt nok.
– Enkelte hevder at et harmonisk, avbalansert
menneske ville jobbet mindre, fremfor å føle et
driv mot høye ambisjoner og lange dager – hva
tror du om det?
– Nei! Nei. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg blir
jo gal om jeg ikke får jobba! Får jeg ikke engasjert
meg i noe, får jeg abstinenser. Jeg må bruke hauet,
jeg trenger en intellektuelt stimulerende jobb, jeg
kan ikke gå av med førtidspensjon og bare sitte. Så
det blir spennende med pappapermisjon i hele tre
måneder.
– Hvordan tror du det går?
– Det går nok greit, det er jo en helt ny verden
som skal oppdages. Og de sier jo at det er mye jobb
med unger, mye bleier og sånn, men jeg tror ikke
noe på det. Ha-ha.
– Hvor mye jobber du egentlig?
– Mye mindre enn før, kanskje 50 timer i uka.
Så det er ikke ekstremt.
– Hva er viktig for deg ved farsrollen?
– Nei... Jeg vet ikke, jeg bare gleder meg, jeg.
Jeg må jo prøve å gi ham en god oppvekst, med den
tryggheten jeg selv opplevde med mine foreldre. Og
lære ham nysgjerrighet og kritisk sans, naturligvis.
– I hvilke situasjoner opplever du mangel på
kontroll, og følelse av avmakt?
– Nei... Jeg vet ikke (lang pause). Det vil være
sykdom i familien. Foreldrene mine var syke for
noen år siden, og det var tøft, men de overlevde
heldigvis. Det var sjokkerende med begge to på én
gang, kreft og hjerteinfarkt. Det ble så nært, dette
med døden. Det er vel mest det.
– Hva ville vi blitt overrasket over å høre om deg?
– Hmm... At jeg drikker halvannen liter cola om
dagen, kanskje? Men det er den eneste lasten jeg har.
– Den eneste...?
– Ja. Den, og at jeg biter negler. Det er det jeg
sliter med. Ellers røyker jeg ikke, drikker ikke kaffe
og drikker nesten ikke alkohol.
– Men du banner?
– He-he, jaa, men det er ingen last, det er bare
et større ordforråd enn andre!
– I hvilken grad tenker du kritisk om deg selv?
– Ja, si det. Noen tv-seere og andre vil nok
mene at jeg er for lite selvkritisk, at jeg er litt for
bråkjekk noen ganger. Vi fikk jo mye kritikk i 2006,
med Gilde og e-coli, for å være for bastante og for
lite ydmyke. Det er klart noe vi må jobbe med, at...
– Nå mente jeg deg personlig, da.
– Ja, men jeg bruker kollegaene mine til sparring,
jeg ber dem spille djevelens advokat overfor budskapet jeg har, at de spør meg «kan dette stemme»,
for å... Det kan nok hende at jeg er litt bråkjekk, ja.
– Har du opplevd spesielle situasjoner eller
perioder da det var ekstra lett å tvile på deg selv?
– Jeg prøver jo å være like kritisk til meg selv
som jeg er til alt annet, men det er ikke så lett, altså.
Det er jo alltid mye lettere å være kritisk til andre.
Det er jo det.
– Det er nok ikke alle som opplever det sånn.
– Nei... Jeg har nok en god selvtillit, og det kan
være farlig. Så jeg må nok passe på. Men jeg har

gode mennesker rundt meg, som tør å si ifra. Det
er viktig for meg.

SKUFFET OVER HEF
Og derfra styrer vi bort fra det private, og tilbake ut
mot de større, samfunnsmessige spørsmålene. Hva
tenker Preben Aavitsland om statskirkas medlemsregister, og dagens mulighet for utmeldelse?
– Jaa! Ååh, ja, fy ...! For det første er jeg skuffet
over Human-Etisk Forbund (HEF), at forbundet
ikke har vært mer aktivt. Til Fritanke.no uttrykte
generalsekretæren at hun syntes det valgkortet var
helt fint, og godkjente det! Det burde være en sak
for HEF å påpeke det urimelige i situasjonen, i
medlemsrotet og kirkerådet, som har disponert fem
milliarder årlig, men ikke klart å ordne et skikkelig
medlemsregister. Og de har skyldt på manglende
midler!
Aavitsland anser det som dypt problematisk at
urettmessig høye medlemstall gir kirka mer makt
enn fortjent, da det gir et falskt inntrykk av en folkelig kirke. Økonomisk sett betyr dette enormt.
– Det er ingen offisiell kirkeskatt i Norge, men
i realiteten er det cirka 700 kroner per person oppført som medlem. På Bøler bygges det nå en luksus-

– Det er jo alltid
mye lettere å være
kritisk til andre.
Det er jo det.

kirke til 110 millioner kroner – det er 10 000 kroner
per statskirkemedlem i Bøler bydel. For denne summen kunne man fått en ishall, en kunstgressbane og
tre idrettshaller. Så folk er kjempesløve med utmeldelse, men så er det ingen som har spurt dem heller.
Hadde man hatt en folkeavstemning, ville nok utfallet blitt annerledes, sier Aavitsland, som på 1970tallet selv var aktiv i Aksjon Ut av Statskirken.
Måten å få i gang en forandring, mener Aavitsland er å få i gang en grasrotbevegelse. Han påpeker
at vanlige velgere ikke har noe reelt alternativ, da
samtlige stortingspartier gikk sammen om kirkeforliket – en slags våpenhvile om kirkedebatt.
– HEF bør absolutt være med og dra i gang
debatten igjen, men forbundets folk er mer opptatte
av å forsvare kirken som et trossamfunn og ha religionsdialog. De er altfor passive. Man ser at det
skjer noe på sosiale medier, der folk uttrykker sinne
over å være medlemmer i statskirka mot sin vilje. Så
jeg håper det kommer seg, vi er nødt til å holde liv
i den offentlige debatten om kirke og religion... og
islam. Hallo! Dét har vi jo ikke snakket om!

P

Det blir stille et øyeblikk, blikket vendes innover, ryggen rettes opp og Aavitsland trekker pusten
dypt. Det er som å se hvordan vannkanten trekkes
raskt ut mot sjøen, før et voldsomt bølgesett skyller
over stranden.
– Vi må jo være minst like skeptiske til islam
som vi har vært til kristendommen i mange år. Nå
har vi jo klart å bringe samfunnet vårt fremover,
sånn at Norge, og Nord-Europa, er de beste samfunn verden har sett. Spør du folk rundt i verden
om hvor de vil bo, er det jo her. Vi har klart å
bringe fram ytringsfrihet, og likestilling mellom
kjønn, og mellom hetero- og homofile. Vi har et
velfungerende demokrati, vi er rike, fordeler godene
godt og har det trygt. Mye har vi utrettet gjennom
kamp, til dels mot kirke og religion, og mange av
verdiene i islam går på tvers av disse verdiene.

– VI KAN IKKE TÅLE SÅNT
Aavitsland vil ikke si han er bekymret for den store
andelen muslimer som kommer til Norge, men
oppfordrer til en kritisk kamp mot deler av islam,
slik det ble gjort mot kristendom.
– Vi skjeller ut Oslos biskop fordi han diskriminerer homofile, men noen av imamene er ti ganger
så ille, de vil jo ta livet av homofile! Biskopen vil
tross alt bare diskriminere dem, og hive dem ut av
kirka. Men så får det passere, at imamer vil drepe
dem! Vi kan ikke tåle sånt, og vi må angripe dem
konstant for slike synspunkt, og bringe frem i lyset
at angrepene foregår. Uten hvile.
Det må likevel utøves en viss varsomhet, påpeker
han, da det må være klart at det er religionen som
angripes, og ikke personene. Aavitsland mener det
er problematisk at slike angrep lett mistolkes som
rasisme, men at man likevel ikke kan frede religionen
islam, noe han mener har skjedd.
– Du så jo hva som skjedde med Steinar Lem,
rett før han døde. Kona hans er min høyre hånd her
på avdelingen, og har kontor rett der borte. Det var
kjempetøft for dem da han tok et oppgjør med
islam rett før han døde, og ble stemplet i Dagbladet
som rasist og nazist. Vi må kunne være kritiske til
alle religioner her i landet, selv om det er minoriteter og innvandrere som bekjenner seg til den.
Også der synes jeg HEF har vært altfor slappe.
Forbundet bomma stygt på denne hijab i politietsaken og er for myke med denne «vi er alle trossamfunn»-holdningen. HEF må prege debatten
mer, være tydeligere og tøffere. Den fløyen av HEF
tilhører jeg, da. Ikke den derre Oslo vest-selskapslivHEF-seremoni-typen, erklærer han.
– Jeg er for en mer kampklar organisasjon.

Preben Aavitsland (46)
- Lege, epidemiolog og avdelingsdirektør i seksjon
for smittevern i Statens folkehelseinstitutt
(Folkehelsa)
- Aktiv skeptiker, tidligere aktiv i Hedningsamfunnet
og Aksjon Ut av Statskirken
- Medlem i Human-Etisk Forbund
- Bidragsyter i antologien Verdier og verdighet
(Humanist forlag 2007)
Følg Preben Aavitsland på twitter:
twitter.com/prebens og twitter.com/prebenspandemi
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Overnasjonalitet – bare ved enighet?
– Det er jammen meg et godt spørsmål, rent prinsipielt, om sju dommere fra Strasbourg, fra Aserbajdsjan og seks andre land, bedre vet hva ytringsfrihet er enn det norske stortingsflertallet gjør.

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

U

ttalelsen, som kulturminister Trond Giske
kom med i en debatt før sommeren, sikter
til Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom om at det norske forbudet mot tvreklame er brudd på ytringsfriheten. «Spørsmålsstillingen» har gitt Giske kritikk for å undergrave
legitimiteten til det internasjonale menneskerettighetsregimet generelt og Europadomstolen spesielt.
Giskes uttalelse illustrerer spenningen mellom
de internasjonale menneskerettighetene og nasjonal politikk. For det er ikke alle som mener det er
ukomplisert at Norge må bøye seg for Europadomstolen i Strasbourg. Som medlem av Europarådet
og part til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, må Norge imidlertid gjøre det.
Før vi kan drøfte hva som ligger til grunn for
spenningen mellom menneskerettighetene og
nasjonal politikk, må et grunnleggende premiss på
plass, nemlig at det er frivillig for statene å tiltre
konvensjoner om menneskerettigheter. De kan
velge å la det være. Imidlertid ser vi at stadig flere
land forplikter seg til avtalene som er blitt fremforhandlet i FN og de regionale menneskerettighetssystemene etter andre verdenskrig. Grunnen er en
overbevisning om at et bedre vern for individene
fører til stabilitet i de nasjonale samfunn, samt fred
og sikkerhet globalt. Norge har vært en engasjert
pådriver i utviklingen.

Kulturminister Trond Giske stilte spørsmål ved legitimiteten til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg. Foto: Scanpix

enn 100 000 registrert, og nesten 4000 juridiske
avgjørelser avsagt. Menneskerettighetsdomstolen har
vært en suksess.
Hvordan kan det da ha seg at Giske stiller
spørsmål ved domstolens legitimitet? Paradoksalt nok

vensjonene har kommet til, har norske myndigheter
valgt å forplikte seg til stadig flere av dem. Rettsstaten har med andre ord åpnet seg for overnasjonale
bindinger. Mange mener det blir for mye innblanding utenfra.

DOMSTOLEN – EN SUKSESS
Av de regionale menneskerettighetssystemene, er
det europeiske det mest avanserte. Europarådets 47
medlemsland har alle forpliktet seg til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som trådte
i kraft i 1953. For å sikre god gjennomføring, ble
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
opprettet seks år etter. Dersom en person mener at
myndighetene i hjemlandet har krenket hans eller
hennes rettigheter, kan vedkommende klage staten
inn for domstolen. Saken må først ha vært prøvet i
alle instanser i det nasjonale rettssystemet. Domstolens avgjørelser er bindende. Land som blir
dømt plikter å endre sitt regelverk, slik at lignende
brudd ikke skal skje igjen. Siden etableringen er
flere enn 260 000 individuelle klager innlevert, mer
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– Det kan videre få negative signaleffekter
dersom Norge – som tross alt møter svak
kritikk fra internasjonalt hold – stiller
spørsmål ved det som kommer.
kan det ha sammenheng med de internasjonale
menneskerettighetenes, inkludert det europeiske
systemets, økende innflytelse. Etter hvert som kon-

Et element som forsterker «innblandingen»
har å gjøre med menneskerettighetenes dynamiske
natur. Det er nemlig ikke slik at bestemmelsene i

MENNESKERETTIGHETER

internasjonale konvensjoner er fastsatt en gang for
alle den dagen de vedtas. Selv om hovedinnholdet
ligger fast, må normene justeres til samtiden, et
ansvar som er tillagt ekspertorganer og domstoler. Det
hadde vært for komplisert om konvensjonene bare
kunne videreutvikles gjennom nye forhandlinger
mellom statene. Det er Europadomstolen, som
gjennom sin behandling av klagesaker, bestemmer
hvordan normene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til enhver tid skal forstås.
Denne dynamikken fører til at nye forhold kan bli
beskyttet, som ikke opprinnelig var det. Psykisk
tortur og homofili er eksempler på forhold som
ikke var omfattet da konvensjonen ble vedtatt, men
som er det i dag. Mekanismene sikrer at konvensjonen er et levende instrument som er tilpasset sin
samtid.

UDEMOKRATISKE MENNESKERETTIGHETER?
Enkelte hevder imidlertid at dynamikken bidrar til
at menneskerettighetene utvikler seg udemokratisk.
Den kompetanse som de folkevalgte avstår til overnasjonale ekspertorganer og domstoler, blir sagt å
innebære en demokratiundergravende maktforskyvning. Når så menneskerettighetene kommer i
strid med nasjonal rett som er skapt av demokratisk
valgte nasjonalforsamlinger, åpenbarer spenningen
seg.
Jussprofessor Hans Petter Graver sier det slik: –
Det er sider ved menneskerettighetsutviklingen i domstoler og ekspertorganer som bringer tankene hen mot
trollmannens læregutt: her er krefter sluppet løs som vi
ikke har kontroll over. Det eneste korrektivet til en
internasjonal rettsutvikling som løper løpsk, konkluderer han, er nasjonale reaksjoner. Særlig vanskelig kan det oppleves når ekspertene kommer fra
land som er kulturelt, religiøst og geografisk langt
borte fra oss selv, som for eksempel Aserbajdsjan.
Minister Giske har fått mye motbør for sin noe
nedlatende uttalelse om domstolen. Et hovedargument er at Norge må være lojal i forhold til systemet
det selv har bidratt til å bygge opp. Når myndighetene
først har godkjent overnasjonaliteten, må de bøye
seg, selv om de er uenige. Det kan videre få negative
signaleffekter dersom Norge – som tross alt møter
svak kritikk fra internasjonalt hold – stiller spørsmål ved det som kommer. Da kan også andre stater
trekke på skuldrene av internasjonale uttalelser og
dommer. Til syvende og sist kan menneskerettighetenes legitimitet bli redusert. Dette perspektivet
er viktig. Etter Berlinmurens fall i 1989, har Russland og en rekke sentral- og østeuropeiske land blitt
medlemmer av Europarådet, noe som innebærer at
800 millioner mennesker i dag omfattes av Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonens jurisdiksjon. Én umiddelbar konsekvens av Russlands
inntreden, var at landet stanset bruk av dødsstraff.
Europarådets viktigste oppgave i dag er å være vakthund for menneskerettighetene i de nye demokratiene.
De internasjonale menneskerettighetene og
deres gjennomføringsmekanismer må løpende diskuteres. Kritikk må ikke avfeies lettvint, men tas på
alvor. Bare da kan systemet beholde legitimiteten
den er helt avhengig av. Imidlertid fortjener menneskerettighetenes universelle natur at perspektivet
heves over landegrensene, at solidariteten bevisstgjøres og at fremtidens muligheter står i sentrum.
Kulturministerens uttalelse vitner ikke om et slikt
vidsyn, men viser snarere tendenser til norsk provinsialisme.
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Temamøter i Humanismens hus
Høstprogram 2009
Onsdag 30. september
MENNESKE ELLER MONSTER?
Hva vet vi om pedofili, og hva forteller media oss? Hvilken innvirkning kan samfunnets holdninger ha på dem som er pedofile? Psykolog Kirsten Holtmon Resaland innleder. Hun har
skrevet hovedoppgaven «Menneske eller monster? - Pedofili i den faglige og offentlige diskurs».
Onsdag 7. oktober
TVANG I PSYKIATRIEN
Bjørg Njaa er tidligere leder av Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP), nå aktiv i
Menneskerettighetsutvalget - Psykisk helse. Hun har i mange år deltatt i kampen mot tvang,
krenkelser og overgrep i psykiatrien. Myndighetenes målsetting om nedgang i tvangsbruken er
mislykket, hevder hun. Norsk Psykiatrisk Forening er også invitert til å innlede på møtet.
Onsdag 14. oktober
UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR DET NORSKE MEDLEMSKAPET I
FNs MENNESKERETTIGHETSRÅD
Norge ble medlem av FNs menneskerettighetsråd våren 2009.
Anne Merchant, fagdirektør for menneskerettigheter i Utenriksdepartementet, vil gi en god
oversikt over utfordringer og muligheter knyttet til dette medlemskapet
Onsdag 21. oktober
AKSEPTERER SAMFUNNET DET RASJONELLE SELVMORD?
Kan vi ha gode og rasjonelle grunner til å velge oss ut av livet? Selvmord er ikke lenger straffbart
i Norge, men å gi hjelp til selvmord straffes som drap. Har vi også en forpliktelse til å hindre selvmord? Dette er spørsmål som møteleder Kari Vigeland vil stille panelet som består av:
Psykiater Lars Mehlum, jurist Lorentz Stavrum og en psykolog.
Onsdag 28. oktober
ISLAM OG SEKULARISME: UKOMFORTABLE SENGEKAMERATER?
Av norske og europeiske medier kan man få et inntrykk av at islam som religion og sekularisme
som en politisk doktrine står i et særskilt problematisk forhold til hverandre. Men er det virkelig
slik, og skulle det faktisk forholde seg slik, hvilke forklaringer av dette forholdet er da de
mest plausible?
Sosialantropologen Sindre Bangstad har en PhD i sosialantropologi om sekularisering og re-islamisering blant muslimer i Cape Town, Sør-Afrika.
Onsdag 4. november
ETIKK, ØKONOMI OG ETIKKUNDERVISNING
Bygger finans og økonomi på et etisk grunnlag? Hvordan er etikkundervisning ved norske handelshøyskoler og universiteter? Flere begivenheter i de senere år frister en til å stille disse spørsmålene.
Til å svare på dem har vi invitert rådgiver i ledelse, organisasjon, prosjekt og etikk Jørn Bue Olsen.
Onsdag 11. november
PERSONVERN - HVORFOR ER DET EGENTLIG VIKTIG?
Personvernet omtales ofte som et selvfølgelig og umistelig rettsgode for norske borgere. Men
samtidig ser vi at det svekkes og trues, fra år til år. Om dette fortsetter, vil det da være mulig å
beholde demokratiet og rettsstaten - i et fullstendig gjennomsiktig samfunn? Spør direktør i
Datatilsynet, Georg Apenes.
Onsdag 18. november
Tema ikke fastlagt. Følg med på våre nettsider.
Onsdag 25. november
BIOGRAFIER OG ETIKK
Prøver biografier å selge sine bøker gjennom sensasjonelle nyheter om subjektet? Eller er det
medienes omtaler av biografiene som er ubalansert? Skal biografier bidra til medieunderholdningen, eller begrense privatlivsdetaljer i skildringen av et liv?
Til å innlede en diskusjon om dette, har vi invitert journalist og historiker Arnhild Skre, som har
skrevet blant annet for Aftenposten og Morgenbladet.
Møtene begynner kl 19 og er åpne for alle. Salg av kaffe/te og vafler. Velkommen!

Arrangør: Oslo og Akershus fylkeslag av Human-Etisk Forbund
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Et norsk «vi» baser
Å skape et norsk «vi» har alltid
vært et vesentlig prosjekt for
nasjonen Norge. I dag forsøker
man å skape en ny, inkluderende
norsk identitet, men for ikke
lenge siden var dette dannelsesprosjektet basert på eksklusjon
av «de andre».
Tekst: Lillian Hjorth
28
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«Det nye norske vi» er et dannelsesprosjekt som
utenriksminister Jonas Gahr Støre ofte trekker frem
når han snakker om vårt hjemlige flerkulturelle
samfunn. Det å skape et norsk «vi» er imidlertid ikke
noen ny tanke. Tvert imot har dette alltid vært et
vesentlig prosjekt for nasjonen Norge. Men i motsetning til Støres moderne «vi», hvor hovedpoenget
er å inkludere alle – minoriteter så vel som majoriteten;
muslimer, så vel som kristne og humanister – var
etableringen av det norske «vi» tidligere i historien
basert på eksklusjon av «de andre».
I dag er det gjerne innvandrerne, og da kanskje
særlig muslimer og personer fra ikke-vestlige land,
man tenker på, når det snakkes om «de andre». I

tidligere tider var det andre grupper som ble utdefinert på lignende vis. Tatere, sigøynere, samer,
svensker, jøder og andre, har alle vært «de andre»
på et eller annet tidspunkt i historien.
Hvem «de andre» er, har altså variert med tid
og sted. Dels har det å gjøre med samtidens strømninger og politikk, dels med hva presse og massemedier formidler, og dels har det å gjøre med oss
selv. En historisk sammenligning viser at hvem «de
andre» er, ikke nødvendigvis alltid har så mye å
gjøre med hvem de andre faktisk er, men heller om
hvem vi er og hvordan vi betrakter oss selv. Klarer
vi å erkjenne disse psykologiske mekanismene –
særlige den utstrakte tendensen vi har til å tenke i
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av Fremmedloven i 1915. Diskrimineringen av de
to gruppene var allment anerkjent i Norge, og
ministerens ord var slettes ikke politisk ukorrekt.
Så ble da også loven, der taterne og sigøynerne ble
holdt utenfor riket, vedtatt uten særlige protester.
Helt fra Grunnloven ble vedtatt i 1814, via unionsoppløsningen med Sverige i 1905 og verdenskrigene,
og frem til 1970-1980- tallet, har en rekke minoriteter ikke vært velkomne i det norske vi. I likhet med
andre europeiske land har Norge, i lange perioder,
ført en hard minoritetspolitikk. Den sosialdarwinistiske tankegangen, inkludert synspunkter om den
hvite rases og den vestlige sivilisasjons overlegenhet,
bidro til at minoritetene kunne bli oppfattet som
mindreverdige, fremmede og «annerledes». Videre
utfordret minoritetene ideen om nasjonalstatens
harmoniske fellesskap. Sigøynerne, taterne og jødene
hadde kulturelle røtter i flere land, mens samene
søkte tilhørighet med hverandre på tvers av landegrensene. Med det ene beinet innenfor nasjonalstaten og det andre utenfor, utfordret de den grunnleggende ideen om at statens og nasjonens grenser
skulle være sammenfallende.

DET FORESTILTE FELLESSKAP

Sigøynerparagrafen som nektet sigøynere adgang
til landet ble først opphevet i 1956. I 1968 ble en
gruppe på 100 tilreisende sigøynere tildelt plass på
Gassverktomta i Oslo øst. Hver dag stimlet folk til
for å beskue «de eksotiske andre». Foto: Scanpix.

En interessant definisjon på begrepet nasjon, er at
den er et forestilt fellesskap av mennesker som ikke
kjenner hverandre, hvor de fleste aldri møtes ansikt
til ansikt, men som likevel er enige om at de tilhører
et vi. Fra den norske staten så dagens lys i 1814, ble
det «å bygge nasjonen» et vesentlig anliggende. Av
det menneskelige mangfoldet fra sør til nord skulle
det skapes én felles identitet: nordmannen. For å
etablere dette «vi’et» ble avisene viktige. I en tid med
store avstander og dårlig kommunikasjon, fungerte
pressen på mange måter som «limet» som definerte
innholdet i nasjonens «forestilte» fellesskap.
Selv om avisene viderebringer informasjon, produserer de også virkelighet. Ved å tolke hendelser og
gi enkelte nyheter forrang fremfor andre, speiler
avisene ikke bare samtiden, men blir selv opinionsdannere. Boken Mistenkelige utlendinger – minoriteter
i norsk presse de siste 100 år, skrevet av forskerne
Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen, viser at
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og håndverkere, levde de annerledes enn nordmenn flest. Gjennom en streng bosettingspolitikk
og andre virkemidler søkte myndighetene å få dem
til å endre livsførsel. Omfattende diskriminering og
en rekke brudd på menneskerettighetene fant sted.
Et norsk kommunestyre voterte faktisk over et forslag om hvorvidt man skulle forfølge og skyte(!)
«omstreiferne i bygda». Flere av virkemidlene
myndighetene brukte inngår i den internasjonale
forbrytelseskategorien «forbrytelser mot menneskeheten», som tvangssterilisering og det å systematisk
ta barna fra sine foreldre. Historikere regner med
at 1500 barn ble sendt til barnehjem eller andre
institusjoner.

ET MØRKT KAPITTEL
Avisenes rolle i taterdiskrimineringen er et mørkt
kapittel i norsk pressehistorie. Kort fortalt fremstilte avisene romanifolket på en ekskluderende måte,
i det de utelukkende ble assosiert med kriminalitet
og uorden. Selv om de var gode håndverkere og
utførte tjenester i bygdene, ble ikke slike positive
bidrag nevnt. I september 1902, da Indreøens hjem
for «omstreiferes børn» ble opprettet, sto denne
notisen i avisen Social-Demokraten: Der er utsendt
cirkulærer til alle Sognepræster og fattigstyrere nordenfjelds med anmodning om at gjøre omstreiferne opmerksomme paa at de må sende sine børn dit. Avisen formidlet budskapet nøkternt, som om det å sende fra
seg barna til en institusjon, skulle være en helt
naturlig ting å gjøre dersom man var tater. Eide og
Simonsen konkluderer at pressedekningen kan ha
bidratt til å gjøre det enklere for det offentlige å
begå de overgrep som nå er dokumentert.
Sigøynerne ble også diskriminert og fikk unngjelde både av myndigheter og andre. Da en del
sigøynerfamilier kom til Norge etter første verdenskrig, slo generalsekretær i omstreifermisjonen
(myndighetenes forlengede arm i forhold til «arbeidet» med taterne), pastor Ingvald Carlsen, alarm.
Han advarte mot «zigøynerflom» og «invasion» og
at det ikke måtte pumpes «nyt omstreiferblod ind i
landet og folket». I Aftenposten i 1919 kunne man
lese om «Zigøinerplagen». (…) For bygden er zigøinerne

rt på ekskludering
kategorier – kan vi lettere gjennomskue forenklingen
som dikotomien «Oss og dem» representerer. Dette
er viktig kunnskap. For kategoriseringen tilslører
virkeligheten og bærer alltid i seg kimen til uro og
konflikt.

«TYVE, RØVERE OG MORDERE»
– Det gaar ikke an, naar hele det øvrige Europa har
vedtatt strenge bestemmelser for å hindre utskuddet fra
at komme ind over deres grænser, at vi skal gjøre os til
Europas kloak, og at tyve, røvere og mordere uhindret
skal trænge ind i vort land, uttalte den norske justisminister Abrahamsen fra Stortingets talerstol, om
sigøynerne og taterne, i forbindelse med skjerpingen

norsk presse langt på vei har bidratt til å bygge opp
under myndighetenes diskriminerende politikk
overfor minoritetene. Blant de minoritetsgruppene
forfatterne har tatt for seg pressens behandling av,
finner vi samer, tatere, sigøynere, jøder, somaliere,
flyktninger og sekkebetegnelsen «innvandrere» i
Norge, samt andre lands minoriteter som grønlendere, indianere, eskimoer/inuitter og afroamerikanere
(«negre»).
Fra midten av 1800-tallet og gjennom store
deler av 1900-tallet, ble romanifolket (taterne) utsatt
for en intens assimileringspolitikk fra norske myndigheter. Taterne var tallrike og hadde sin særegne
kultur og eget språk. Som omreisende handelsfolk

til stor plage. De reiser stadig med jernbanen mellom
Moss og Sarpsborg og spaar de medreisende og tigger
penge af dem. Dessuden er de saa fulde av utøi, at det
maa være en stor fare i denne tid, da man frygter
udbrud af epidemiske sygdomme. De trænger sig ind
overalt, fylder op venteværelsene paa jernbanestationerne
og gaar og tigger i andenhvert hus. I en lov fra 1927
ble sigøynerne mer eksplisitt nektet adgang til
riket. Det var ikke før i 1956 at den såkalte sigøynerparagrafen omsider ble endret i Fremmedlovgivningen. Forfatterne konkluderer igjen at pressen
har bygget opp under negative stereotypier av sigøynerne.
Norske jøder har, i likhet med jøder andre steder,
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Samiske barn på Internatskolen for Flyttsamer i Karasjok i 1950. På dette tidspunktet hadde 70 år med forbud mot samisk på skolen bidratt til å redusere antall samisktalende drastisk – og derved også bidratt til ødeleggelse av mye samisk kultur. Foto: Scanpix

også en lang historie som «de andre». Illustrerende
for diskrimineringen i Norge, er «Jødeparagrafen»
i den ellers så liberale Grunnloven fra 1814.
Paragrafen hindret jøder i å oppholde seg i landet.
Ikke minst takket være Henrik Wergeland, ble
paragrafen strøket i 1851. Selv om jødene da igjen
kunne innvandre, sørget innvandringslovgivningen
for at dette ikke var enkelt. I mellomkrigstiden, selv
etter at Hitler tok makten i Tyskland, var det vanskelig for jøder å komme til Norge. Under krigen
var Norge en okkupert og nazifisert stat. Nesten
halvparten av de norske jødene ble tvangsdeportert
til Tyskland, der de fleste døde.
Eide og Simonsen spør om norske aviser var for
passive – for lite «vaktbikkje» – når det gjaldt å
advare befolkningen og myndigheter mot jødeforfølgelser? De konkluderer at det ikke vises en entydig
rasistisk tradisjon når det gjelder fremstillingen av jøder
i norsk presse, men på den andre side finnes svært få
lidenskaplige forsvarere av jøders rettigheter. (…) Mye
av pressens rapportering er «nøytral» eller tar (i etterkrigstiden) minoritetens parti når den blir krenket.
Mye tyder på at redaktører og journalister kunne
ha gjort mer for å forsvare jødenes rettigheter og
motvirke diskriminering.

PRESSENS INNFLYTELSE PÅ FOLK FLEST
Hva er så poenget med å grave i pressehistorien?
Jo, det viser at norsk presse på mange måter bygget
opp under myndighetenes diskriminerende politikk.
Avisene stilte ikke kritiske spørsmål om diskriminering og undertrykkelse. Tvert imot bidro de til å
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forsterke stereotypiene som allerede eksisterte i
befolkningen. Avisene kan dermed sies å ha vært
medskyldig i å etablere forståelsen av det norske
«vi», som et «vi» der minoritetene var ekskludert.
Pressens dekning av minoritetsstoff kan ha større
innflytelse på befolkningen enn annet stoff. Årsaken
er at «folk flest» ofte mangler korrektiver til det
mediene serverer. Nettopp fordi minoritetene utgjør
små mindretall, er det få som har direkte kontakt
med dem. Og når en person ikke selv kjenner en
tater, en same, en innvandrer, en flyktning eller en
jøde, er det mye lettere å la seg påvirke av avisenes
stereotypier. For det er gjerne forenklinger som
formidles i mediene. Nyhetsformatet gir begrenset
rom for dybde og nyanser. I tillegg er det som
oftest det uvanlige, dramatiske, uforståelige og
kontroversielle som blir fremhevet. Hverdagsliv blir
ikke interessant, ei heller de sidene ved livsførselen
som minoritetene har til felles med majoriteten. På
denne måten kan mediene sementere avstanden
mellom «oss» og «dem». Selv om vi ikke er så ulike,
er det likevel ulikhetene som blir fremhevet.
Terskelen for å ta kontakt med «de andre» blir høy.
Og når personer ikke kommuniserer, reduseres
muligheten for å få stereotypiene korrigert. Sannsynligheten for å utvikle fiendebilder forsterkes.
Disse velkjente psykologiske mekanismene har
politikere og andre bevisst brukt opp gjennom tidene.
I uttallige kriger og konflikter har propaganda og
mediestrategier søkt å formidle et bilde av «de andre»
som mindreverdige og annerledes. Den kvinnelige
amerikanske forskeren Gayatri Spivak, kaller pro-

sessen der imperiet skaper sine «andre», for annengjøring (othering). Ved å etablere en «sannhet» om
«de andre « som mindreverdige, befestes samtidig
en annen «sannhet»: nemlig at «vi» er bedre. Da
har annerledesheten blitt et politisk virkemiddel og
kan brukes for eksempel til å forberede befolkningen
på krig og konflikt.

– JEG TRODDE DE VAR BARBARER
I 2002 var jeg sammen med et tjuetalls serbiske og
albanske ungdommer på et ni-dagers kurs i en liten
by i Serbia. Krigene i det tidligere Jugoslavia var
over, men sårene var helt klart fremdeles til stede i
ungdommene. Helt bevisst ble albanerne og serberne
blandet på rommene. Én albaner og én serber ble
svært gode venner. En av de siste dagene spurte den
albanske gutten serberen: – Hva visste du egentlig om
albanere fra før? Han fikk et nølende, men ærlig svar:
– Jeg trodde de var barbarer, at de ikke var virkelige
mennesker. Episoden forteller om hva som kan skje
når grupper av mennesker lever adskilt, det er krig i
landet og pressen ikke gjengir virkelighetens nyanser,
men bidrar til å opprettholde bildet av «de andre».
Eksempelet viser også at vi bak stereotypienes forenklinger, til forveksling kan være ganske like.

HVA MED OSS SELV?
Er det ikke for enkelt å skylde på myndigheter og
presse, når det gjelder å skape negative bilder av de
andre»? Jo, selvsagt er det for enkelt. Vi har alle et
ansvar. For å motvirke de forenklede stereotypiene,
kan det være viktig å reflektere over de psykologiske
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Historikere regner med at 1500 barn av romaniforeldre (tatere) ble sendt til barnehjem eller andre institusjoner, som Jacob Walnums barnehjem i Kopervik – et spesialhjem
for romanibarn – drevet av Norsk misjon blant hjemløse. Foto: Riksarkivet

mekanismene som ligger til grunn for at vi så lett
tenker «i grupper». Vi kategoriserer fordi det gjør
virkeligheten enklere å forstå. Ved å legge vekt på
én egenskap eller én identitet, kan vi tenke på
mange mennesker samtidig – i én gruppe. Slik kategorisering er helt naturlig og har vært et element i
alle samfunn til alle tider. Imidlertid er det viktig å
være klar over kategoriseringens negative konsekvenser. Ved at noen blir definert inn, defineres
samtidig andre ut. Den samme prosessen som
bidrar til sosial samling, bidrar dermed til sosial
splittelse og grensedragninger. Vi lager grupper, og
de fungerer på godt og vondt
Grupperingen forenkler virkeligheten. For individene er mye mer enn det ene kjennetegnet som
gruppen har felles. Vi er alle komplekse personer,
med mange og ulike egenskaper, interesser og
identiteter. Og det kan føles veldig leit og urettferdig å erfare dersom det bare er én egenskap ved deg
selv, som andre finner interessant. Som en ung gutt
sa om sine barneår på skolen: – Overalt hvor jeg var,
og uansett hva jeg gjorde, var det eneste de la merke til
at jeg var tjukk. Når vi setter mennesker i bås, har
individet en tendens til å forsvinne. Kategoriseringer
tildekker virkeligheten. Der det er et mangfold av
farger, ser vi isteden verden i sort og hvitt.

ET NYTT NORSK VI
Mye har skjedd på de siste 50 år. Heldigvis går verden
fremover på mange måter. Når stater forplikter seg
til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner,
slik Norge gjerne gjør, kan de ikke lenger vedta

lover som diskriminerer på grunnlag av religion,
kjønn, nasjonalitet, språk eller etnisitet. Norske
myndigheter har da også tatt oppgjør med sin lite
stolte fortid når det gjelder sine minoriteter.
Landet har videre forpliktet seg til Den europeiske
rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale
minoriteter, og har utmeislet en positiv politikk
overfor disse gruppene. Utgangspunktet er at kulturelt mangfold er en rikdom for fellesskapet og at
alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter og
rettigheter.
Også presse og medier har gått i seg selv.
Allerede i 1936 ble «Vær varsom»-plakaten utarbeidet – et sett med etiske veiledende normer for
norsk presse. Plakaten har vært revidert en rekke
ganger, senest i 2007. I plakatens artikkel 3 går det
frem at redaktører og journalister skal vise «respekt for
menneskers egenart, identitet, privatliv, rase, nasjonalitet
og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold
når dette er saken uvedkommende». Så bevisstheten
om medienes makt og redaktører og journalisters
ansvar for ikke å nøre opp under diskriminering og
grumsete fordommer, er heldigvis satt på dagsorden.
Når det gjelder begrepsbruk i forhold til minoriteter,
utarbeidet NRK Østlandssendingen for 10 år siden
«Svartelista», en gjennomgang av ulike begreper
mediene bruker om innvandrere og flerkultur. Lista
er ment å være et innspill til refleksjon om hvilke
ord medier bør og ikke bør bruke om «de andre».
I 2007 ble svartelista revidert og bygget ut med en
egen seksjon om begreper knytte til muslimer og islam.
Men historien henger i, og vår tilbøyelighet til

å tenke i «oss og dem» er i høyeste grad levende.
For vi mennesker fungerer som vi alltid har gjort:
vi tenker i kategorier og grupper. Hvis vi stikker
fingeren i jorda, må vi innrømme at det også i dag
eksisterer utstrakt diskriminering og trakassering i
Norge. Personer med minoritetsbakgrunn kan
fremdeles føle seg fremmed og utenfor det norske vi.
Barn og unge blir fremdeles ertet fordi deres foreldre
har sigøyner- eller taterbakgrunn. Og mange flyktninger og innvandrere kan være skikkelig lei av å
erfare at sider ved deres identitet, som de selv ikke
er opptatt av – for eksempel at de er muslimer eller
av muslimsk bakgrunn – blir vektlagt på en helt
annen måte i dag enn bare for få år siden. Et viktig
vendepunkt kom 11. september 2001 og hadde
ingenting med dem selv å gjøre.
I samfunn der enkelte grupper føler seg utenfor,
vil det alltid eksistere kime til uro og konflikt. Det
er på denne bakgrunn vi må forstå utenriksminister
Støres ferske kampsak her hjemme, nemlig det nye
norske vi der alle skal omfattes. Dersom prosjektet skal
lykkes, vil én forutsetning være at vi klarer å skue
gjennom kategoriseringens fortryllende forenklinger
og se enkeltmenneskenes komplekse personligheter.

KILDER:
Mistenkelige utlendinger Minoriteter i norsk presse
gjennom hundre år, av Elisabeth Eide og Anne Hege
Simonsen (Høyskoleforlaget, 2007), Norsk romani-/
taterpolitikk Fortid, nåtid, fremtid En menneskerettslig
vurdering av hovedtrekk i norsk politikk i forhold til romanifolket/taterne (Den norske Helsingforskomité, 2009).
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Måtte skrive av seg oppveksten
Hun vokste opp med streng pietisme. Men nylig satte Margaret Skjelbred seg ned og leste
Bibelen. Hele Bibelen, nøye, fra perm til perm. Det ble en omvendt vekkelse for henne.
Tekst og foto: Even Gran
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eg kan love deg at hvis du leser Bibelen fra
perm til perm blir du vantro til gagns. Det
er en befriende følelse. Disse store bibelskikkelsene er så onde, krigerske og blodige at man
kan begynne å lure på om de som mener at «Gud
er god» egentlig har lest hva som faktisk står der,
sier Margaret Skjelbred.
Forfatteren og lyrikeren har en lang rekke diktsamlinger, barnebøker og romaner bak seg. Den
første utgivelsen kom i 1983. Skjelbred tar imot Fri
tanke hjemme i Tønsberg. Så snart vi er installert
rundt stuebordet med eplekake og kaffe, begynner
hun å fortelle om oppveksten sin og boka Mors bok
som nylig kom ut på Tiden Norsk Forlag.
Skjelbred vokste opp i en strengt praktiserende
haugianerfamilie i en bygd i indre Stokke i Vestfold. Det er nettopp denne oppveksten Mors bok
handler om.
– Min mor skrev en liten roman som hun aldri
ga ut, med tittelen Sort er hun, dog yndig. Boka
handler i realiteten om hennes eget, religiøse kall,
og er på mange måter begrunnelsen for at jeg og
søsknene mine hadde en så streng kristen oppvekst
som vi hadde, forteller hun.

bli frelst. Det var nødvendig å få en personlig opplevelse av Guds nærvær. Men jeg hadde jo aldri følt
dette. Som barn gikk jeg og håpet på at dette kallet
skulle komme, men det kom jo aldri. Derfor gikk
jeg med en konstant frykt for å havne i helvete. Jeg
fryktet Guds straff for at jeg ikke ville åpne meg,
forteller hun. En av de sterkeste opplevelsene
Margaret Skjelbred husker fra barndommen, var
konfirmasjonen. Da hadde hun blitt så gammel at
hun skjønte at hun selv aldri kom til å leve et så
strengt kristent liv som sine foreldre. Likevel måtte
hun overfor presten gjenta dåpsløftet om at hun
«ville bli i denne din dåpspakt inntil sin siste stund».
– Jeg lengtet etter det ungdomslivet de andre på
skolen hadde. Vi gikk jo på offentlig skole og så dette
hele tiden. Jeg ville også lese ukeblader, høre på
musikk, forelske meg. Det var fullstendig uaktuelt å
leve det samme livet som foreldrene mine. Likevel
ble jeg i konfirmasjonen tvunget til å love at jeg
skulle gjøre nettopp det. Jeg løy, og det gjorde et
dypt inntrykk på meg. Jeg hadde et sterkt ideal om
at man skal være ærlig og oppriktig, men her ble jeg
altså tvunget, i kirken, til å være uredelig mot meg
selv. Jeg husker jeg lå ved alterringen og tenkte
«kjære Gud, nå lyver jeg, nå lyver jeg, nå lyver jeg».

ISOLERT BARNDOM
Skjelbred turde ikke å lese morens bok før ett år
etter at moren var død. Da hun hadde gjort det,
skjønte hun at det var på tide å skrive den boka hun
hele tiden hadde visst at hun kom til å skrive; boka
om sin egen mor, sin egen familie, boka om sin
egen oppvekst.
– Ja, denne har jeg hatt liggende hele tiden. Jeg
hadde en spesiell og til dels traumatisk oppvekst, og
visste at jeg måtte skrive det av meg før eller
senere. Denne utgivelsen er med andre ord svært
personlig for meg. Vi fikk ikke lov til å være med på
noe av det de andre barna gjorde. Vi måtte gå med
skjørt og ha langt hår. Vi fikk ikke høre på musikk,
lese ukeblader eller gå på kino. Radio og tv hadde
vi selvsagt ikke. Vi fikk ikke de samme referansene
som de andre. Vi var helt utenfor, når de andre på
skolen snakket om filmstjerner og rockeband, ante
vi ikke hva de snakket om. Det var en lukket barndom, forteller Skjelbred.
Men selv om hun forakter den dype, fordømmende og intolerante kristendommen som foreldrene lot henne og søsknene leve under, tegner hun
også et svært sympatisk bilde av sin mor og far.
– De var svært kjærlige og elsket oss betingelsesløst. De trodde jo faktisk på denne forstokkede
kristendommen og mente det egentlig bare godt.
Dessuten godtok de oss alltid og var stolte av oss.
Da vi ble voksne og valgte et annet liv enn dem,
aksepterte de det. Det er noe med dette bibelstedet
som sier at «kjærligheten overvinner alt». Det var
et viktig bibelsted for mine foreldre, som de levde
konsekvent etter.
– Hva tror du foreldrene dine ville ha sagt hvis
de hadde lest boka di?
– Jeg tror nok de ville ha syntes det var fælt.
Samtidig tror jeg kanskje de ville ha blitt litt motvillig stolte også. De ville aldri ha støtt meg bort og
sagt «du er ikke lenger min datter» eller noe sånt.

FRYKTEN FOR HELEVETE VAR VERST
Skjelbred forteller at det verste i oppveksten hennes var frykten for å havne i helvete.
– Jeg fikk alltid høre at jeg måtte få et kall for å

UREDELIGE PRESTER
Den kristne troen forsvant gradvis i løpet av ungdomstida, og da hun var 21 meldte hun seg selv og
sin nyfødte sønn ut av statskirken. Senere meldte
hun seg inn i Human-Etisk Forbund. Men dette
fikk aldri foreldrene vite.
– Nei, det kunne jeg ikke si. Vi døpte barnet
også, av hensyn til mine foreldre. Mannen min mente
at barnet neppe ville ta skade av litt vann på hodet,
og jeg visste at foreldrene mine ville plages veldig over
vissheten om at barnebarnet deres kom til å «havne
i helvete». Så vi døpte barnet av hensyn til dem. Jeg
snakket rett og slett ikke så mye om religion og
livssyn med foreldrene mine etter at jeg ble voksen.
Det var et ikke-tema, for å beholde husfreden.
– Bebreider du foreldrene dine for at du fikk en
oppvekst med helvetesfrykt og isolasjon?
– Ja, jeg gjør jo det. Da jeg leste boka til moren
min ble jeg mange ganger rasende. Hvordan kunne
hun, som var så snill og omsorgsfull, skrive noe så
forstokket, intolerant og sjølforherligende. Hvordan
kunne hun faktisk mene at naboer, venner og familie
ville brenne i helvete til evig tid. Det er helt utrolig.
Men på en måte er jeg litt imponert over dem også.
Det kan jo ikke være så greit å leve med vissheten om
at ens egne barn skal gå fortapt i helvete. For de trodde
jo faktisk på dette, hvor ufattelig det enn høres ut.
Skjelbred bebreider egentlig Den norske kirke
mer enn foreldrene.
– Vi haugianere var jo tilknyttet statskirken. Jeg
bebreider de statsansatte prestene for at de ikke tar
mer klart og tydelig avstand fra mye av det som står
i Det gamle testamentet. Jeg bebreider dem fordi
de fortier den undertrykkende, blodtørstige og
hevngjerrige kristne guden som Bibelen skriver
om, og snakker bare om «Guds kjærlighet». Denne
uredeligheten synes jeg svært lite om, for å si det
forsiktig, slår Skjelbred fast.
– Liberale, moderne kristne sier at bildet av
den straffende og hevngjerrige guden fra Det gamle
testamentet oppheves av den kjærlige, tilgivende
Jesus i Det nye testamentet. Hva tenker du om det?
– Jeg vet at de mener det, men dette «snille og

I

kjærlige» gudsbildet gjør jo det som er aller mest
sentralt i kristendommen meningsløst, nemlig at
Jesus døde på korset for våre synder. Gud krever jo
at Jesus må dø. Hvis Gud var mild, kjærlig og tilgivende, kunne han vel bare ha tilgitt menneskene
uten å torturere livet av sin egen sønn først? Bildet
av den straffende, hevngjerrige guden er derfor helt
avgjørende hvis det skal være noe mening i det aller
mest sentrale dogmet i kristendommen. Dessuten
kan man spørre seg selv hvor logikken er i å straffe
den eneste sønnen han har som er uten synd, som
et botemiddel for at de andre barna, menneskene,
oppfører seg dårlig. Hvorfor måtte han straffe den
uskyldige? Kunne han ikke ha straffet menneskene
isteden? Det er ikke en «mild, kjærlig og tilgivende»
gud som gjør slikt. Dette er, slik jeg oppfatter det,
den samme nådeløse, hevngjerrige og blodtørstige
guden vi finner i Det gamle testamentet. Kristne
mennesker ser selvsagt helt annerledes på dette, og
det må jeg bare godta.

GUD HENGER MED
Selv om Margaret Skjelbred meldte seg ut av statskirken som 21-åring, har Gud på en måte vært med
henne gjennom hele livet.
– Nå er jeg 60, år og jeg er fortsatt ikke sikker.
Den bastante vantroen og nærmest militante ateismen jeg følte da jeg leste gjennom Bibelen nylig,
slapp egentlig taket ganske fort. Barnetroen sitter
veldig dypt, merker jeg. Det betyr ikke så mye for
meg, men jeg opplever en gang i blant at jeg ber
små bønner til Gud og ber om at vi må forbli friske
og slike ting. Det er vel gammel vane, regner jeg med.
– Hva tror du er mest sannsynlig, at det finnes
en Gud eller at det ikke gjør det?
– Jeg tror nok det er mest sannsynlig at Gud
ikke finnes. Og hvis det likevel skulle finnes en slik
«overnaturlig intelligens», ser jeg ingen grunn til at
det skal arte seg slik kristendommen hevder. Jeg
mener det er absurd å se på verden i dag og hevde at
det hele styres av en eller annen slags «allstyrende
intelligens». Det henger ikke på greip. Religiøs tro
forklares best med utgangspunkt i menneskers psyke,
som et forsøk på å gjøre det lettere å forholde seg
til vissheten om at vi selv skal dø.
Skjelbred forteller at alle de tre siste bøkene
hennes, egentlig handler om det samme; forsoning.
– I Gulldronning, perledronning fra 2004 bruker
jeg min egen far som modell for den barnekjære
morfaren i boka, mens i Andrea D fra 2004 handler
det blant annet om en mor som er senil dement, og
om en datters forhold til henne. Det er tett knyttet
til mitt liv. Moren min ble nemlig senil dement de
siste ti leveårene sine. Hun døde i frykt, uten å
huske verken oss barna eller den guden hun ofret
hele livet sitt for. Det var tragisk. Jeg skrev ut mye
av min omsorg for henne i denne boka, forteller hun.

Margaret Skjelbred (født 1949)
- Forfatter og lyriker, utdannet sykepleier.
- Debuterte med diktsamlingen Det er aleine du er
i 1983. Siden har hun gitt ut diktsamlinger,
barnebøker og romaner.
- Har mottatt flere priser, sist Amalie Skram-prisen
2005.
- Medlem av Human-Etisk Forbund.
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Kunnskapens plommer? Filosof Morten
Fastvold ønsker med boka Kritisk tenkning å bidra
til en grunnstamme av lærere som underviser i
kritisk tenkning. Foto: Ingeborg Øien Thorsland
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Kritisk tenkning inn i klasserommet
Man kan ikke alltid tenke kritisk, innrømmer filosof Morten Fastvold, men som regel er det nødvendig. Hans nye bok skal gjøre norske lærere i stand til å lære skoleelever å tenke kritisk.
Tekst: Marianne Melgård

I

skolens nye formålsparagraf, samt i læringsplakaten, slås det fast at elevene skal lære seg «å
tenke kritisk», men det mangler tilrettelagt litteratur og opplæringstilbud for lærerne om hvordan
dette skal foregå. Fastvolds Kritisk tenkning –
Sokratisk samtaleledelse i skolen ble nylig utgitt på
Gyldendal Akademisk, og er primært rettet mot
lærere i grunnskolen og på videregående klassetrinn.
Ifølge forfatteren bør boka dessuten være aktuell
for alle som vil lære seg å føre en undersøkende
samtale.
– Hvorfor skrev du denne boka?
– Den nye formålsparagrafen representerer
foreløpig en lite forankret ambisjon, som fordrer
oppfølging i form av lærebøker og undervisning.
Utdanningsdirektoratet har samlet enkelte erfaringer gjennom et prøveprosjekt. Et utvalg skoler
underviste i samtalebasert filosofi, og jeg var gjestefilosof i en fjerdeklasse på Nesodden. Jeg opplevde
at lærere flest føler seg ukomfortable med å skulle
undervise i noe de ikke er faglig sterke i, og i tillegg
er de ofte overarbeidede fra før.
Dessuten er det en «høna og egget»-problematikk her: filosofi er ikke et eget fag, dermed
skrives det ingen tilrettelagte bøker. Og når det
ikke skrives bøker, kan denne undervisningsformen
vanskelig bli del av pensum på lærerhøyskoler og
andre steder. Jeg ønsket å bidra til å bryte den sirkelen ved å skrive denne boka, som et supplement
til det som finnes av litteratur om filosofi i skolen.
Målet må være å bidra til en grunnstamme av lærere
som underviser i kritisk tenkning, og etter hvert vil
tida være inne for mer konkrete tiltak fra oven. Jeg
tror dette blir en langsom og gradvis prosess, men
den er absolutt i gang.
– Hvordan definerer du kritisk tenkning?
– Å ikke ta noe du blir fortalt, for gitt, men å
stille spørsmål – er det egentlig slik? Deretter å svare
på dette med begrunnelser, og spørre om disse begrunnelsene er gyldige: hvilke grunner har du for å
si at det er slik? Finnes det flere begrunnelser? Eller
grunner til det motsatte? Det gjelder å lære seg å
teste holdbarheten i påstander, og undersøke ulike
saksforhold på en selvstendig og systematisk måte.

– BEVISSTGJØRING ER ET NØKKELBEGREP.
– Hvorfor er det viktig å innføre filosofi og kritisk
tenkning i grunnskolen?
– Bevisstgjøring er et nøkkelbegrep. For å forstå hvordan man tenker, trenger man å få satt sine
egne tanker i relieff. Gjennom samtale kan man
anerkjenne at det finnes forskjellige måter å tenke
på – kanskje til og med uforenelige måter. Det å
erfare at det finnes forskjellige innfallsvinkler og
begrunnelser, det setter i gang en bevisstgjøring

som er uvurderlig. Å tro at det kun er én måte å
tenke på er begrensende, og i ytterste konsekvens
farlig.
– Tror du enkelte elever og lærere på grunnskolenivå kan slite med motivasjonen, da filosofi
mangler «fasitsvar», og tankeprosessen i seg selv
er målet?
– Mangelen på fasitsvar er jo et av kjennetegnene
ved filosofisk tankegang, og enkelte av både elever
og lærere vil nok lure på om det er bortkastet tid.
Den bekymringen er i seg selv et symptom på hvor
langt man har fjernet seg fra den kritiske tenkningen,
som er helt nødvendig for et fungerende demokrati.
Omreisende filosofer i antikkens Hellas ble kalt
sofister og underviste blant annet i retorikk, i hvordan å snakke godt for seg. Målet for enkelte av disse
«vismennene» var utelukkende å kunne overtale andre
til å mene hva som helst. Sokrates tok for seg sofistene,
og ved å stille kritiske spørsmål motsto han deres
retoriske knep. Dermed kunne han arrestere dem
for hva de faktisk sa, og sette bom for en hemningsløs, retorisk relativisme, som også er utbredt i dag.
– Er det rom for dvelende, filosofisk refleksjon
i en hektisk, multitaskende hverdag, så fylt av
effektiviserende elektronikk, at begrepet «digital
adhd» blir brukt for å beskrive sviktende konsentrasjonsevne?
– Som du sier, utsettes vi i dag for så uendelig
mye stimuli at det kan bli passiviserende. Man får
ikke mulighet til å fordøye det man tar inn, før man
blir utsatt for nye stimuli, og man blir opplært til å
bare haste videre. Kritisk tenkning er derimot en
langsom prosess. Det er ofte folk ikke vant til, og
særlig ikke barn. Men nettopp fordi man i dagliglivet
ofte må ta viktige avgjørelser raskt, er man langt bedre
rustet med en trenet tankeevne.
– I boka karakteriserer du den sokratiske samtalelederen som «en sjelens gymlærer», som skal trene
opp elevenes evne til å tenke klart og uavhengig –
og at den treningen vil sette tanken fri. Er det et
paradoks i at tankens frihet forutsetter disiplin,
reglement og opplæring?
– Her berører du et sentralt filosofisk spørsmål;
«hva er frihet?» I boka setter jeg sokratisk tenkemåte opp mot Peter Pan, gutten som ikke ville bli
voksen, og som hadde umodenhet og uansvarlighet
som idealer. Og det er ofte denne typen frihet som
først faller oss inn i dag; frihet til å gjøre akkurat hva
man vil, der og da, under færrest mulig restriksjoner.
Men det er mange måter å forstå frihet på, og samtalebasert undervisning kunne gjerne handlet om
nettopp dette: «Hva er frihet?», spør samtalelederen.
«Å gjøre akkurat som man vil», svarer kanskje en.
«Ja, det er en måte å forstå frihet på. Men kan frihet
også være noe annet?», repliserer samtaleleder.

Poenget er å vise flere muligheter og innfallsvinkler.
I boka tar jeg også for meg sammenhengen mellom
lek og regler. Lek innenbærer gjerne en frihetsfølelse
og er noe barn helst vil gjøre − og lek forutsetter et
reglement, altså noe som begrenser ved å fastsette
hva som «er lov» og hva som «ikke er lov». Det er
nettopp bestemte sett av regler som skiller leker fra
hverandre.

DEMME OPP FOR PETER PAN-IMPULSEN
– Hvilke samfunnsmessige forandringer tror du vi
ville fått på sikt, dersom filosofi og kritisk tenkning ble del av undervisningspensum?
– Forhåpentligvis kunne det demmet noe opp
for den nevnte Peter Pan-impulsen og den digitale
adhd’en. Og særlig i vår tid, der samfunnet endrer
seg så raskt at enhver må være sin egen lykkes smed
i en helt annen grad enn før. Tidligere ble gjerne
skomakeren ved sin lest, og yrker gikk i arv. Unge
får jo høre, til besvimelse, at de har alle muligheter,
de kan gjøre akkurat hva de vil. Nå skal man skape
sin egen fremtid, og seg selv. Det er et kjempeansvar,
og av og til en kjempebyrde, og det stiller enorme
krav til kritisk tenkning.
– I boka gjengir du Platons ord, om at all
refleksjon er indre dialog, og at man dermed er
nødt til å lære å tenke selvstendig ved å diskutere
med andre. Kan du gi et eksempel på dette?
– Det krever trening å se en sak fra flere sider.
Det gjelder å lære seg å finne begrunnelser for å
ikke mene det du mener – hva er gode motargumenter mot ditt opprinnelige standpunkt? Da kan
man ofte først bli helt blank oppe i hodet. Det er
påfallende hvor vanskelig mange finner denne oppgaven; som kan kalles «å tenke det utenkelige».
– Så hva ville være et motargument for kritisk
tenkning?
– Hehe. De som ikke verdsetter kritisk tenkning,
er vel diktatorer eller andre som ønsker blind lydighet. Men om man var i hæren, og fikk en ordre;
«Storm den åsen!» – da har man ikke mulighet til å
bli sittende og vurdere og diskutere. «Nei, Hermansen, tenker du egentlig at den begrunnelsen er
gyldig, sett i lys av...»
– Litt som Monty Python-scenen der historiske
filosofer spiller fotballkamp, grekerne mot tyskerne?
– Riktig, i blant må man handle raskt. Man kan
ikke alltid ta en gjennomgang med kritisk tenkning.
Da kan det bli Monty Python.

Kritisk tenkning
– Sokratisk samtaleledelse i skolen
Gyldendal Akademisk 2009

FRI TANKE 03 - 2009

35

Lyst til å være med i humanistisk barnekor?
Human-Etisk Forbund Aust-Agder starter opp
igjen sitt barnekor i høst. Koret er åpent for alle
barn i hele Aust-Agder mellom 8-12 år.
Vi øver hver mandag fra kl 18-19 på Munkehaugen
kultursenter (Ballsalen) i Arendal.
Det koster 100 kr pr semester å delta.
Påmelding ved oppmøte mandag.
Spørsmål til hedman@human.no,
eller på telefon 37 02 41 00,
mandag til fredag fra 10-15

Møt Marte!

Mange av de ansatte i Human-Etisk Forbund
er gode støttespillere for HAMU. I forrige
nummer kunne du lese hvorfor Gudveig i
Troms støtter HAMU.
Denne gangen er turen kommet til Marte,
som er organisasjonssekretær i Hordaland.
«Jeg er fast giver til HAMU fordi HAMU ikke bare hjelper
mennesker i nød, men også tør å ta aktiv stilling mot religiøs
og kulturell undertrykking. Mange overgrep skjer mot mennesker legitimert gjennom religion eller kultur. Da jeg først
bestemte meg for å bli fast giver til HAMU, var det fordi jeg
leste om prosjektet HAMU har i India for å hjelpe såkalte
joginer, eller tempelprostituerte, ut av deres tilværelse og
hjelpe dem med utdanning, bolig og arbeid.
For meg er det meningsfullt å kunne bidra med støtte til
prosjekter som jeg virkelig har tro på hjelper. Det å hjelpe
mennesker til å kunne forsørge seg selv og sine er slik jeg
ser det en riktig vei til å varig hjelpe dem ut av fattigdom og
undertrykking. Det å være fast giver koster så lite for meg,
men betyr så mye for å holde kontinuiteten i HAMUs arbeid.
Bli fast giver du også!»
OM HAMU 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.
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.

Bli fast giver!
Kontonummer: 6026 05 33934
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Oppgjør med fordommer om sekularisme
Sindre Bangstad
Sekularismens ansikter
Universitetsforlaget

E

ndelig foreligger det en bok om sekularisme
på norsk. Men dette er ikke boka for deg
som er ute etter et klart og entydig svar på
hva sekularisme er. Bokas budskap er nemlig at et
slikt svar ikke finnes. Gjennom konkrete eksempler
fra virkelighetens verden, viser antropolog Sindre
Bangstad at sekularisme i praksis alltid er mer kompleks og mangetydig enn det teoretiske modeller kan
fange inn. Ingen sekulære stater er like, og sekularismens styrker og svakheter avhenger av politiske
og sosiale forhold i den enkelte stat. Budskapet synes
derfor å være at vi ikke kan snakke om sekularisme
i entall, eller foreskrive én universell modell for
sekularisme. Dette er bokas styrke, men til tider også
dens svakhet.

Bangstads motvilje mot å presentere leseren for
forenklende definisjoner på sekularisme må ses i lys
av bokas overordnede prosjekt. Det handler om å ta
et oppgjør med den svarthvitt-tenkningen som preger
dagens debatter om forholdet mellom stat og religion. Boka tar utgangspunkt i forfatterens ubehagelige erfaring av at dagens debatter om sekularisme, som Rana-debatten i Aftenposten, bidrar til å
skape et feilaktig bilde av at den største trusselen det
sekulære demokrati står overfor er vår muslimske
minoritet. Det er blitt vanlig, og tilsynelatende legitimt, å presentere muslimer som en gruppe som ikke
vil eller kan innordne seg i en sekulær samfunnsorden.
Noe av det som har bidratt til å skape dette feilaktige bildet, er ifølge Bangstad, at begrepet sekularisme har fått status som ideologisk begrep.
Begrepet blir brukt til å presse en komplisert virkelighet inn i et polemisk skjema bestående av gode
helter og onde skurker. Blant vestlige sekularister
som forstår sekularismen som kilde til alt godt i
verden, slik som menneskerettigheter, toleranse og
demokrati, betegner sekularismen noe «vi», men
ikke «de andre» har. For religiøse fundamentalister
derimot, symboliserer sekularisme Vestens moralsk
forfall og hegemoniske ambisjoner. Problemet med
den ideologiske forståelsen av sekularismen er at
den bidrar til å sette befolkningsgrupper opp mot

LIVSSYNSDEBATT I POSTKASSEN
Abonnér på Humanist
Et tidsskrift for alle med et engasjement for livssynsspørsmål.
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hverandre, noe som i verste fall fører til vold og
ekskludering.

SEKULARISME IKKE BARE VESTLIG
For at ikke sivilisasjonskampen skal bli en selvoppfyllende profeti, ser Bangstad nødvendigheten av å
ta et realt oppgjør med den ideologiske språkbruken.
Ved beskrive historiske moteksempler til de ideologiske forståelsene av sekularisme, tar han knekken
på den ene myten etter den andre. Han angriper
den vestlige arrogansen ved å vise at sekularisme, i
betydningen skille mellom stat og religion, ikke er
et særegent vestlig fenomen. Og ved å vise til de
mange sekulære, men anti-demokratiske stater, tilbakeviser han myten om at sekularisme og demokrati
er uløselig knyttet. Han går også i rette med myten
om at sekularisme og islam er uforenelig ved å vise
at mange muslimske land per i dag er sekulære. På
den andre siden utfordrer han religiøse fundamentalister med eksempler på sekulære stater som aktivt
tilrettelegger for religiøs praksis, noe som illustrerer
at sekularismen ikke er anti-religiøs i sitt vesen.
Det er en fryd å lese de detaljrike beskrivelsene
av sekularismens historie i blant annet Sør-Afrika
og India, og det er imponerende hvordan Bangstad
ved hjelp av sin historiske og antropologiske kunnskap greier å tilbakevise de mest seiglivede fordommer
om sekularisme.
Når det kommer til forholdene på hjemmebane,
og spørsmålene vedrørende vår egen statskirkeordning, forholder Bangstad seg temmelig taus. Dette
er ikke et problem i seg selv. I lys av bokas prosjekt,
som er å ta et oppgjør med den ideologiske bruken
av sekularisme-begrepet, er det de ikke-vestlige
former for sekularisme som er mest interessante.
Problemet er at både introduksjonen og baksideteksten kan gi et inntrykk av at boka skal ta opp
hjemlige problemstillinger på en mer eksplisitt måte
enn den faktisk gjør. Med dette skaper forfatteren
noen forventninger han ikke innfrir, og risikerer –
helt unødvendig – å skuffe leseren.
I siste kapittelet, som har fått tittelen sekularismens
fremtid, skriver Bangstad at vi må forsøke å ta med
oss sekularismens dyder, snarere enn dens lyter.
Men han overlater i stor grad til leseren selv å overføre lærdommen fra Asia, Midt-Østen og Afrika til
europeiske eller norske forhold. Mitt inntrykk er at
Bangstad er så tro mot sin kontekstuelle forståelse
av sekularismen at han vegrer seg for å fortelle oss
hva sekularismens generelle dyder og lyter er. Han
skriver da også avslutningsvis at vi må se på sekularismens fremtid «som del av en sosial og politisk
prosess som vi alle har ansvar for, snarere enn som
en størrelse definert på forhånd av bestemte målsettinger».
I stedet for å komme med en oppskrift på den
perfekte sekulære statsforfatning, oppfordrer forfatteren altså hver enkelt av oss til å engasjere oss i
utformingen av morgendagens sekularisme. Med
denne boka som ballast, står vi utvilsomt bedre rustet
til å ta fatt i den utfordringen.
Kaja Melsom
Kaja Melsom er filosof og rådgiver i Human-Etisk Forbund
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Som på jorden, så også i himmelen

Robert Wright
The Evolution of God
Little, Brown 2009

E

nkelte bøker får deg til å føle deg mye smartere når du har lest dem. Robert Wrights koloss
om religionenes utvikling er en slik bok.
Wright skriver innsiktsfullt om religionenes
utvikling og hvordan religionene har bidratt til at
moralen har fått utvidet virkeområde. I tidligere
tider var det kun personer innenfor ens egen klan eller
stamme som var omfattet av moralske forpliktelser
– de andre var fiender. I dag har religionene inkludert
større og større grupper i sirkelen av medmennesker.
Gud har også utviklet seg. Før var han hevntørstig
og sjalu, nå er han blitt mildere og snakker ofte om
kjærlighet. Poenget til Wright er selvsagt at det er
folks oppfatning av gud som har endret seg.
Ifølge første mosebok skapte gud mennesket i sitt
bilde, men egentlig er det omvendt, slik Aristoteles
var inne på for snart 2500 år siden. Det er vi mennesker som lager oss guder etter eget hode. Når en
gruppe føler seg truet eller marginalisert, tenderer de
mot å trekke hatefulle budskap ut av gamle tekster:
de ser gud som streng og hevngjerrig. Når folk samarbeider og driver handel med andre grupper, og
føler seg trygge, leser de gjerne budskap om fredelig
sameksistens og toleranse ut av de samme tekstene:
gud handler om tilgivelse og kjærlighet. Det har
vist seg at omtrent hva som helst kan leses ut av
religiøse skrifter, avhengig av «forhold på bakken»
skriver Wright. Det er «som på jorden, så også i
himmelen», så å si.
Wright har skrevet en grundig bok. Han begyn-
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ner med å beskrive det som ofte blir sett på som
den originale formen for religion, nemlig animisme,
som er tanken om at alt i naturen er besjelet. Vi følger
deretter utviklingen fra polyteisme, det å tilbe flere
guder, via monolatri, som er tilbedelse av bare en
gud, uten å benekte at andre guder eksisterer, til
monoteisme. Gjennom handel og samarbeid er vi blitt
tvunget til å bli mer positive til de andres guder,
mener Wright. Han hjelper oss til å forstå at religion
ikke er faste størrelser, men reflekterer samfunnsforhold. Wright har de beste forutsetninger for å
skrive om dette. Han bruker blant annet sin kunnskap om evolusjonspsykologi – han har tidligere
utgitt boken The Moral Animal – og spillteori, som
han forrige bok, Nonzero, handlet om.
Wright identifiserer to konfliktområder, eller
kollisjonspunkter («clash»), som behandles grundig
i boken. Det første er konflikten mellom de «abrahamske» religionene – kristendom, jødedom og
islam – om hvorvidt disse monoteistiske religionene
har mulighet til fredelig sameksistens. Det andre
konfliktområdet er mellom religion og vitenskap.
Vitenskapen har de siste 150 år tatt utviklingsmessige sjumilssteg, og denne utviklingen fører
vitenskapen nærmere sannheten om virkeligheten.
Kanskje gjelder det samme for religion, foreslår
Wright. Kanskje beveger religion seg også nærmere
sannheten?
Wright snakker om noe så umoderne som en
moralsk sannhet. Hva mener han med det? Det er
innsikten om at alle mennesker har verdi og bør
være gjenstand for respekt, uavhengig av rase, kjønn,
og det at alle mennesker har rettigheter. Det er det
å ha innlevelse og evne til å sette seg i andres situasjon. For at fredelig sameksistens skal være mulig i
verden, er det viktig at disse egenskapene får utvikle
seg, mener Wright. Det er disse universelle verdienes
evolusjon han ser på. Wright nekter for at dette er
verdier som er spesifikke for den kristne kulturkretsen. Dette er universell innsikt – og altså en
moralsk sannhet.
Wright er optimist og mener vi er på god vei
mot målet om respekt for menneskeverdet, og at
religionene skal ha ære for denne utviklingen i riktig retning. Mønsteret er at et stadig større antall
mennesker plasseres innenfor sirkelen av mennesker

vi opplever å måtte ta moralsk hensyn til. Dette er
presserende nødvendig, mener Wright. For å unngå
katastrofale konsekvenser må den moralske sirkelen
blir utvidet til å gjelde hele planeten.
Wright gir antagelig religionene for stor del av
æren for denne moralske utviklingen, som uansett
ikke er en lineær utvikling. Jeg ser ingen gode argumenter for at denne tendensen nødvendigvis har
spredt seg på grunn av religionene – kanskje heller
på tross av dem. Wright skriver faktisk i boken om
at det kristne budet om å elske sin nabo som seg
selv, faktisk kun var ment overfor andre israelere.
Påbudet gjaldt ikke originalt overfor folk fra nabolandene.
Wright fremstår som en brobygger i denne
boken – både i måten han fremstiller stoffet på og i
synspunktene han fremsetter. Ateister vil nok synes
at Wright er for lite kritisk til religiøse dogmer.
Mens religiøse nok vil mene at Wright er for kritisk
mot religion og vil selvsagt være uenig i Wrights
grunntanke om at religion er en samfunnsmessig
konstruksjon. Wright sparker i alle retninger og
skriver frekt nok henvendt til jøder, kristne og muslimer: «Den dårlige nyheten er at den guden dere
trodde var perfekt, faktisk ikke er perfekt. Den
gode nyheten er at denne ikke-perfekte guden kun
er en fiksjon i den menneskelige bevisstheten.»
Både militante ateister og vitenskapsfornektende
kreasjonister tar feil, mener Wright. Hvis de troende
slutter å overdrive guds rolle i skapelsen, og ateister
kan akseptere at en form for overnaturlig eksistens
er kompatibel med vitenskapelig materialisme, kan
de to gruppene komme overens, mener Wright.
Religionene må modnes, hvis verdens befolkning
skal kunne leve sammen, men også hvis religionene
skal kunne respekteres av intellektuelle og kritiske
mennesker, mener Wright.
Boken inneholder fyldig etterord, appendiks,
stikkordsregister, en omfattende litteraturliste og over
femti sider med fotnoter. På bokens nettside finnes
utdrag fra alle kapitlene, videoklipp av forfatteren
og bokanmeldelser. www.evolutionofgod.net
Norunn Kosberg

Norunn Kosberg er filosof og underviser norske studenter
i examen philosophicum i California.
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Tørt om humanistisk økonomi
MENNESKET IKKE I SENTRUM FOR ØKONOMIEN

Spitzeck, Pirson,
Amann, Khan,
Kimakowitz
Humanism
in business
Cambridge
University Press, 2009

Hvorfor må det bli så papirknitrende knusktørt når folk skal
overbevises om at verdensøkonomien må bli mer humanistisk?

D

et er tradisjon for å se på humanisme som
noe som går på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer. Man kan være humanist
nærmest uansett hvilket syn man kan på økonomisk
politikk, er omkvedet. Økonomisk politikk er dessuten noe som splitter oss. Humanistbevegelsen har
derfor tradisjon for å gå i en stor bue rundt temaet.
Hvorfor må det være slik? Når både paven og
biskop Kvarme kan gå ut og advare mot resultatene
av grenseløst kapitalistisk profittjag, og kritisere den
stadig økende forskjellen på fattige og rike i verden,
hvorfor kan ikke humanister gjøre det samme?
Artikkelsamlingen Humanism in business vil gjøre
noe med det. Boka har en rekke prominente bidragsytere. På forfatterlista finner vi to nobelprisvinnere;
Amartya Sen (økonomi) og fredsprisvinner Mohammed Yunus. Forfatterlista inneholder ellers en lang
rekke andre navn, for det meste universitetsprofessorer innen økonomi, samfunnsvitenskap og filosofi.
De aktive livssynshumanistene Matt Cherry og Greg
Epstein har også bidratt med en artikkel hver.

Anslaget er det ingenting å si noe på. Økonomi er
helt avgjørende for hvordan menneskelivet leves,
men økonomien styres ikke etter humanistiske prinsipper. Mennesket står ikke i sentrum. Det burde
humanister gjøre noe med, mener redaktørene.
Boka stiller altså spørsmål ved de styrende prinsippene i økonomien, og utforsker muligheten for
å gå i retning av et mer menneskesentrert, verdibasert samfunn med utgangspunkt i de humanistiske
prinsippene. Et åpenbart humanistisk prosjekt, spør
du meg.
Til tross for et tydelig kapitalismekritisk
utgangspunkt, understreker imidlertid forfatterne
at de ikke vil tas til inntekt for de som vil avvikle
markedsøkonomien.
– Ikke misforstå oss. Vi argumenterer ikke for et
sosialistisk utopia. Heller ikke er vi motstandere av
markedsøkonomi eller sentimentale globaliseringsmotstandere. Vi anerkjenner i takknemlighet de store
framskrittene i menneskelig utvikling som det frie
markedet har sørget for. Vi tror på kraften markedsøkonomien har til å utløse kreativitet og skaperglede
i mennesket. Men til tross for dette er vi, som de
tidlige humanistene, ikke villige til å akseptere at
noe «bare er slik», uten å utforske mulige variasjoner
innenfor det bestående systemet. Vi burde som moralske vesener bruke markedsøkonomien klokt og
ansvarsfullt, snarere enn å blindt bruke den samme
modellen i alle sammenhenger, heter det i innledningen.

PASSER HUMANISME BEST I VESTEN?
Det er svært langt fra AKP-mls utgytelser på 70tallet til denne bokas prosjekt. Her argumenteres
det for at humanistiske perspektiver må inn i måten
man styrer bedrifter på. Man må ta bedre vare på
folk, og se menneskers velferd og livskvalitet som et
økonomisk mål i seg selv. Man må gå fra «shareholder power» til «stakeholder power» skriver Allen
L. White. Det vil si at makt bør overføres fra bedriftseierne til de som direkte berøres av bedriftens virksomhet.
Fredsprisvinner Mohammad Yunus’ Grameen
Bank fra Bangladesh trekkes fram som et eksempel
på denne humanistiske kapitalismen. Yunus har vist

at det er mulig å drive effektiv fattigdomsbekjempelse
innenfor rammene av en kapitalistisk markedsøkonomi, gjennom å gi smålån, såkalt mikrokreditt, til
fattigfolk.
Men dessverre, gode eksempler av denne typen
er det langt imellom i Humanism in business.
Artiklene gjentar mange av de samme poengene.
De fleste holder seg på et overordnet, abstrakt nivå
både når det gjelder problemdefinisjon og løsningsforslag, der bokas hovedintensjon gjentas med stadig
nye ord og tre-bokstavers forkortelser fra konsulentbransjen.
CSE – Corporate Social Entrepreneurship – er
en av dem. CSE skal etter sigende være en metode
å få næringslivet til å ta mer sosialt ansvar, og å
involvere de ansatte slik at de føler et sterkere eierskap til den jobben de gjør, blir mer innovative osv.
Og det lønner seg også, ifølge Michael Pirson.
Men, igjen, det sitter tydeligvis langt inne for
Pirson og andre å våge seg utpå med en beskrivelse
av hvordan et slikt opplegg skal gjennomføres i
praksis. Det hele blir knitrende teoretisk.
Dessuten: Det er lett å få inntrykk av at CSE,
og tilsvarende ideer, først og fremst er noe vestlige
kunnskapsintensive bedrifter kan ta seg råd til. Det
er vanskelig å se for seg «Corporate Social Entrepreneurship» innført på en systue i Kina der småbarnsmødre må jobbe 18 timer i døgnet for nesten
ingen betaling, slik at vi i Vesten kan kjøpe billige
klær. Prøver man seg med «CSE» og slikt der nede,
må arbeiderne få mer fri, flere rettigheter og mer
lønn. Det er ingen vei utenom. Da vil prisene stige,
og da slutter vi å kjøpe klærne deres. Arbeiderne
blir dermed låst i en undertrykkende og antihumanistisk spiral.
Slike perspektiver går ikke Humanism in business
inn på i det hele tatt. Isteden blir det hele en litt
overfladisk og ordrik øvelse, der forfatterne i sedvanlig akademisk stil gang på gang prøver å definere
problemer og botemidler i stadig mer abstrakte
vendinger.
Det er med andre ord lite trolig at denne boka
vil inspirere noen som helst til å gjøre en innsats for å
humanisere verdensøkonomien i praksis. Dessverre.
Even Gran
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Personlige
fritenkersamtaler

Fanatismens
pris

PERSONLIGT
– Samtal med fritänkere
Christer Sturmark
Fri tanke forlag 2008

M

øter med mennesker er en berikelse.
Å samtale og utveksle tanker gir livet
mening. Slik er det for mange av oss,
og slik er det også med den svenske humanistlederen Christer Sturmark. Han har hatt samtaler
med 24 interessante mennesker og samlet resultatet i boken PERSONLIGT, med portrettfoto tatt
av fotografen Nadja Hallström. Her møter vi
kjente forskere og forfattere, svenske storheter som
romfareren Christer Fuglesang, skuespilleren
Stellan Skarsgård, ABBA-Björn Ulvaeus, Sveriges
integreringsminister Nyamko Sabuni, samt de
utenlandske nyateistene Richard Dawkins,
Daniel Dennett, Michel Onfray og Sam Harris.
Det de har til felles, ifølge Sturmark, er at de kan
betraktes som fritenkere, og at «de tror mer på
mennesket enn på gud».
Møtene er mer samtaler enn intervju, for
Sturmark – som er en av landets mest profilerte
humanister – holder seg ikke alltid i bakgrunnen.
Han fremstår som svært kunnskapsrik og har
selv mange interessante synspunkter. Graden av
ydmykhet og arroganse varierer blant samtalepartnerne. I den en enden finner vi Richard
Dawkins, som slo gjennom med Det egoistisk genet
i 1976, og nå sist med Gud: En vrangforestilling.
Han pakker ikke inn budskapet sitt, noe som har
provosert både religiøse og ikke-religiøse.
Men selv som ateist må man innse at mange
mennesker til alle tider har hatt religiøse behov.
Det er snakk om et sterkt behov for at noen bryr
seg om seg og avgjør hva som er rett og galt.
Dette mener Georg Klein, jødisk forfatter, lege
og professor og en av verdens fremste kreftforskere. Han rømte fra en fangetransport under
2. verdenskrig og kom til Sverige som 22-åring.
For norske lesere er han kjent for boken Ravnens
blikk, en samling av essays om vitenskap og etikk.
Klein mener at svenskene er «fredsskadet» når
de forklarer ugjerninger med en ulykkelig barn-
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Margaret Skjelbred
Mors bok
Tiden Norsk Forlag

dom og fornekter at det finnes onde mennesker.
Intervjuet med 84-åringen er ett av bokens mest
interessante. Mange av hans tanker om vitenskap,
biologi og humanisme er kreative og originale.
De fleste av de som intervjues berører temaet
islam. En av de mest kritiske er den franske filosofen Michel Onfray som har hatt stor suksess med
Vi trenger ikke Gud. En håndbok i ateologi. Onfray
mener islam er en farlig religion og trekker fram
at Muhammed både utførte og oppfordret til
drap. Han tror den store interessen for religionskritiske bøker kommer av at folk ikke ønsker å
akseptere det han kaller «den nye versjonen av
den kalde krigen», nemlig konflikten mellom
kristendommen og islam, som har eskalert etter
11. september 2001. Flere i boken tar opp hvordan
venstresiden svikter og ikke tør forsvare menneskerettigheter og frihetsidealer i møtet med
islam av redsel for å ikke være politisk korrekte
og tolerante nok.
Åndelighet er et begrep som flere har oppfatninger om. Politikeren Gudrun Schyman forbinder åndelighet med dypt menneskelige følelser
og det å reflektere rundt det å være menneske.
Sangeren Eva Dahlgren beskriver også åndelighet
som en umistelig del av livet: «När jag är ett med
mig själv. När jag är sann mot mig själv, mina känslor och tankar och inte gör om dem. När jag är totalt
naken inför mig själv. Det ser jag som andlighet.»
Personligt bør leses i porsjoner – det øker gleden
over møtene og ivaretar nysgjerrigheten. Dette
en bok som vekker interessen for menneskene
som portretteres og man ønsker å få vite mer om
dem. Dette er faktisk «Uvanlige og nære møter
både i bilde og tekst» slik det står i omtalen på
bokens nettside (bokenpersonligt.se).
Norunn Kosberg
Norunn Kosberg er filosof og underviser norske
studenter i examen philosophicum i California.

D

en massive presselanseringen av Margaret
Skjelbreds selvbiografiske Mors bok om
sin oppvekst, kunne gi inntrykk av at
hovedpoenget i boka er forfatterens vedvarende
skrekk for helvete etter makabre opplevelser og
religiøs tvang i et ekstremt haugiansk sektmiljø.
Riktignok avslører boka en rystende virkelighet
som har rammet generasjoner av unge i en dårlig
belyst del av norsk kultur. Men Margaret
Skjelbred gikk frimodig til frisøren straks etter
konfirmasjonen, og brøt med fryd Bibelens
regler om hårklipp for damer, i likhet med sine
to eldre søstre, og levde deretter et ungdomsliv
som andre, fikk kjærester, giftet seg med en
ateist og ble etter hvert en folkekjær poet og forfatter.
Dette er i dypere forstand en bok om moren,
hun som sosialt og mentalt ga sitt liv for at
Margaret og hennes søsken skulle reddes fra fortapelsen. Hun, som til tross for sin innsats, måtte
ta imot jentene sine når de kom kortklipt hjem fra
frisøren, og deretter oppleve at de kom spradende
i langbukser. Foreldrene hadde satset alt, brutt
med det ungdomsmiljø de hadde funnet seg vel
til rette i – som vakre, populære og begavede 20åringer – for siden å skjerme seg og sine fra alt
som kunne avlede sinn og tanker fra det «åndelige». Radio kunne man bare lytte til på julaften,
hos bekjente. Andre bøker enn bibler og huspostiller fantes ikke. Og midt i dette skulle to foreldre med dyp og inderlig kjærlighet til sine
barn samtidig skape et hjem med trygghet,
varme og livsglede. For en oppgave! Ikke rart at
faren i perioder ble deprimert.
Moren – som er bokas sentrale skikkelse –
skriver ned sine refleksjoner i det romanmanuset
Margaret Skjelbred nå siterer fra i sin egen bok.
At den empatiske kunstneren under dette arbeidet har rast og grått, er høyst forståelig. For en
leser som selv har erfaring med et lignende opp-
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Barndomsskildring
og gateliv

Margaret Skjelbred. Foto:Gyldendal

vekstmiljø og et tilsvarende brudd kan det være
vanskelig nok å svelge klumpen i halsen. Moren
dør på et sykehjem, etter måneder og år i dement
angst og uro. Hvor var nå denne Gud hun hadde
gitt alt? Han var ikke der.
Litterært sett er boka likevel ikke dyster. Sett
gjennom barnets øyne er også denne verden
spennende og rar. Det hoppes og sprettes som i
alle hjem, og intet er så trygt og salig som fars
muskuløse arm.
Ofrene er ikke de som bryter ut, selv om de
ofte må leve med mindre eller større skader.
(Skjelbred sier hun fortsatt kan få angst for å bli
straffet for sin synd, når hun går om bord i et fly).
Men tragediene gjelder først og fremst de som
blir tilbake, de som av indre eller ytre årsaker er
blitt så hardt bundet at de ikke har noe valg.
Mine egne foreldre måtte se fem sønner snu
pinsekirken ryggen i forakt. Deres ungdoms
drømmer ble lagt i grus. Det er fanatismens pris.
Også den fanatisme som drives og bæres av
kjærlighet.
Her ligger Margaret Skjelbreds egentlige budskap, som har appell også utenfor det religiøse
sektvesen – f. eks. i totalitær politisk idealisme.
Mange av dem – kanskje de fleste – gjorde så
godt de kunne, men de tok feil. La oss tilgi.
Levi Fragell
Levi Fragell er blant annet tidligere leder og generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Høstlista til Humanist forlag er denne høsten
ikke lang, men likevel innholdsrik. En av de
mest spennende utgivelsene er Uteliv av frilansskribenten David Åleskjær og fotografen Jan
Luneborg. De to har dokumentert og møtt gatas
folk i Oslo gjennom det siste året – og i forhåndsomtalen av boka heter det at «Han tar oss
med under bruene, til Oslo S og til benkene og oppsøker
folk vi ellers ikke snakker med. Kanskje vi gir dem en
slant på veien gjennom byen, eller vi bare ignorerer
dem som et slitsomt innslag i bybildet. Men hvem er
de? Og hvordan havnet de der de er i dag? Hvordan
ser de på oss som går forbi, og hva tenker de om livet
sitt?». Det er gatefolket som selv forteller på egne
premisser, og overskuddet skal gå til hjelpetiltak
for de som bor ute på gata.
Mens David Åleskjær er kristen, sønn av den
mer kjente predikanten Åge Åleskjær, har HEFmedlemmet og leder for Forening for human
narkotikapolitikk, Arild Knutsen, skrevet etterordet. Det er også en som har god kjennskap til
menneskene som lever gatelangs.
Boka kommer i oktober.

DET JEG ALDRI SNAKKET OM
Humanist forlag har tidligere gitt ut Azar
Nafisis bestselger Å lese Lolita i Teheran, og nå
har forlaget også sikret seg hennes siste bok, Det
jeg aldri snakket om, en selvbiografisk skildring av
oppveksten i Iran. Hun skildrer livet i sin dysfunksjonelle familie og ikke bare forteller, men
også analyserer hendelser og forhold mennesker
i mellom. Forlaget skriver at «selv om den historiske og kulturelle bakgrunnen er Iran og landets mange politiske og sosiale forandringer frem
til Revolusjonen, handler boken like mye om
[Nafisis] kompliserte og vanskelige forhold til
sin mor, farskjærligheten og skammen over å ha
vært en dårlig datter. Nafisi klarer på mesterlig
vis å la fortellingen om seg selv, familien og deres
mange hemmeligheter, skuffelser og bedrag bli
en del av en større fortelling om Irans historie».
I dag er Nafisi professor og direktør for
Dialogprosjektet ved Johns Hopkins Universitetet
i Washington D.C. Hun kommer til Norge i forbindelse med boklanseringen i november. Boka
er oversatt av Per E. Fosser.

REVIDERTE MENNESKERETTIGHETER
Menneskerettighetene må stadig oppdateres.
Dette er den 3. reviderte utgaven av boka

Menneskerettigheter – en innføring av Knut V.
Bergem, Beate Ekeløve-Slydal og Gunnar M.
Ekeløve-Slydal (red.). Boka gir en innføring i
ulike typer menneskerettigheter, deres historiske
bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene
som overvåker dem. På samme tid tar boka for
seg aktuelle problemstillinger og konkrete
eksempler, som bruken av glattceller i Norge,
kampen mot terrorisme, kvinners rettigheter,
klimakrisen og miljøspørsmål.
Boka er tenkt brukt – og er blitt brukt – i
undervisning, og er til nå oversatt til bosnisk,
serbisk, kroatisk, romanes, russisk og usbekisk. I
tillegg er en kurdisk og en hvitrussisk utgave
under utgivelse.
Det er et stykke fra menneskerettigheter til
vampyrer, men Humanist forlag favner bredt, og
nå kommer pocketutgaven av Vampyr! Blodugende
lik i litteratur og tradisjon av Arnfinn Pettersen.
Boka er en del av serien Overnaturlige vesener,
og tar for seg vampyrens litterære historie, fra
lenge før Bram Stoker skapte den arketypiske
vampyren og fram til våre dagers popkulturelle
tenårngsvampyrer. Men boka tar også for seg
menneskenes virkelige redsel for vampyrer, og
hva de gjorde som en konsekvens av sin angst.
Boka kommer 6. oktober.
Da kommer også et annet overnaturlig vesen
i pocket: nemlig Ane Ohrviks Nisser. Fra Helgen
til Sinnatagg. Også her møter vi både den kjente
Cola-nissen og alle hans forgjengere, kjente som
ukjente. Boka er en kulturhistorisk reise som viser
hvordan nissen(e) har endret seg opp gjennom
tidene, og hvorfor han har det.

Darwin-suksess
for Humanist forlag
Darwins teori. Evolusjon gjennom 400 år av biolog
og forskningsjournalist Erik Tunstad har vært en
suksess for Humanist forlag i år. Boka kom ut i
mars i forbindelse med at det var 200 år siden
Charles Darwins fødsel. Førsteopplaget er allerede utsolgt, og er nå kommet i et nytt opplag.
Dette er et lyspunkt for Humanist forlag, som i
likhet med andre forlag er blitt rammet av nedgang i salgstall, og som tidligere i år måtte kutte
en av to stillinger.

FRI TANKE 03 - 2009

41

K

KRONIKK

Hjernevask – ett ord, utallige betydninger
Vi vantro omtaler ofte dem vi oppfatter som fanatisk religiøse som «hjernevasket». Hvor kommer
begrepet fra? Og hva betyr det egentlig når man sier at noen er hjernevasket? Religionshistoriker
Asbjørn Dyrendal nøster i historikken til et problematisk begrep.

Asbjørn Dyrendal er
førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTNU og aktiv
i Foreningen Skepsis

D

et er enkelt å bruke «hjernevasket» om
mennesker med tro, meninger og livsstil
som for oss framstår som uforståelig. Det
er da også et ord til bruk for å delegitimere og avhumanisere andres valg av tro, holdninger og livsstil. Og det har en interessant historie.
«Hjernevask» brukes gjerne om tvangsprosedyrer
som skal tilsidesette individets frie vilje og få det til
å endre oppfatninger og atferd. Ordet peker på et
mylder av teorier med en historie som varierer fra
kritikk av informasjonsmonopol til direkte demonisk
invasjon av personligheten. I moderne tid dukket
begrepet opp i forbindelse med Koreakrigen.
Her ble «hjernevask» anvendt om påståtte kommunistiske strategier for å rekruttere fiender og
resosialisere dissentere. Noe som i høyeste grad ble
forsøkt, men strategiene hadde ikke så mye til felles
med fortellingene om dem. Amerikanske soldater
ble tatt som krigsfanger under krigen, og enkelte
ble brukt i propaganda, gjerne mens de tilsto amerikanske krigsforbrytelser.

KOMMUNISTISK «HJERNEVASK» AV KRIGSFANGER
En del ga etter som resultat av at de ble utsatt for
sterkt ubehagelige forhold og løfter om at de skulle
få bedre behandling, om de bare gjorde som vokterne sa. Noen ganger var virkemidlene mer raffinerte og tok i bruk velkjente overtalelsesteknikker.
Vi er for eksempel tilbøyelig til å forsvare beslutninger, spesielt de som koster oss noe. Den mest
banale varianten besto i å først få fangene i tale, og
så få dem til å si noe kritisk om USA. Det behøvde
ikke være så mye. Første skritt kunne være å innrømme at alt ikke var perfekt i USA. Deretter
kunne de bli bedt om å gi noen eksempler, hvorpå
det ble laget en liste over «problemer i USA» som de
måtte undertegne: «For det er jo det du mener, ikke
sant.» (Flere brukte en effektiv motstandsstrategi ved
å undertegne med tullenavn som f.eks. «J. Erkoff».)
Så kunne vitnemålet bli brukt, med navns nevning,
i propagandasendinger. Og når man først, ved hjelp
av egne ord og uten sterke tvangshandlinger, var
blitt overtalt til noe som ble tolket av andre som
forræderi, så kunne det også endre selvbildet: de
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forsvarte handlingene og inntok mer «kommunistvennlige» standpunkt. I det minste en stund.
For selv om det var en viss suksess med tiltakene
på kort sikt, oppnådde man likevel mindre på lengre
sikt. Suksessen besto i at krigsfangene inngikk et avgrenset samarbeid med fangevokterne og overtok
deler av deres virkelighetsbeskrivelse (»kommunisme
er sikkert en god ting for Kina – men ikke for
USA»), men bevirket i mindre grad noen større
endringer. Man oppnådde mest ytre tilpasning:
Fangene kunne nok i blant snakke vokterne etter
munnen, men det var få som mente noe med det.
Enda færre fortsatte å mene det etter at de ble sluppet fri. Dette ble også etter hvert rapportert i de
klassiske forskningsarbeidene på fenomenet. Det
forhindret ikke at både folkelig og elitær teoretisering tok en ganske annen retning. Ideer om hjernevask kom til å bli preget av alt annet enn nøktern
granskning.

– Bruken av hjernevaskbegrepet som
mistenkeliggjøring av
politiske motstandere
begynte allerede
på 1950-tallet.
Forskningen kom her, som så ofte ellers, så
langt i etterkant at den fikk liten innflytelse. Andre
var tidligere ute. Selve fokuset på «hjernevask» ble
skapt av amerikansk motpropaganda: Edward
Hunter, skribenten som introduserte begrepet og
som populariserte teorien i artikler og bøker, gjorde
det på oppdrag fra CIA. Hans versjon av hjernevaskteori gjorde det både langt mer effektivt og
mer esoterisk-«vitenskapelig» enn virkeligheten.
I Hunters artikler og bøker innebar hjernevask
bruk av hypnose, narkotiske stoffer og avanserte
manipulasjonsteknikker som skulle gjøre offeret til
en viljeløs robot. Dette var nok bevisst propaganda,
men mye taler for at det ikke er hele historien.
Hvorfor? Teoriene kom ikke ut av løse luften.
De lånte blant annet mye fra eldre folklore og misvisende psykologiske teorier om ’hypnose’ – spesielt
tanken om at hypnotisøren kan innplante suggesjoner

om hva folk skal gjøre, bestemme hva folk skal huske
å ta kontroll over folks åndsliv uten at de vet det.

EKSPERIMENTER HINSIDES DET ETISKE
Dette lignet lite på hva krigsfangene møtte.
Derimot ble det eksperimentert innenfor og på
oppdrag fra CIA selv med teknikker i håp om å
oppnå en slik effekt. Amerikanerne skal allerede
under andre verdenskrig ha kopiert tyske ideer om
bruk av narkotiske stoffer og hypnotiske teknikker
for å eliminere fangers vilje. Tanken var blant annet
å teste om det kunne hjelpe i avhør av fanger.
Senere forsøkte man på lignende, forkastelige vis å
skape programmert atferd, gjerne uten at forsøkspersonen visste om det, og uten at vedkommende
skulle kunne huske kommandoene.
Prosjektet som i sin mest berømte fase gikk
under betegnelsen MKULTRA, mislyktes og ble en
katastrofe på de fleste vis. Historien er relativt godt
kjent, selv om det er (formodentlig systematiske)
kunnskapsgap som skyldes destruksjon av kildemateriale. Den grovt uetiske virksomheten ble unnskyldt med et mulig «hjernevask-forsprang» mellom
kommunister og den frie verden: Hva slags teknikker
kunne ikke kommunistene bruke overfor både sivile
og amerikanske agenter. Hadde de oppdaget et sannhetsserum? Kunne de «hjernevaske» folk til den
typen viljeløse roboter Hunter fantaserte om? Kunne
de skjule agenter i det amerikanske samfunnet ved
å gi dem programmert hukommelsestap, og aktivere
dem med enkle nøkkelord?
Hvis målsetningen virker som den er fra en
middelmådig science fiction-film/bok, så er det delvis fordi jeg forenkler, og delvis fordi vi kan finne
den i Richard Condons roman The Manchurian
Candidate, som ble en filmsuksess i 1962. Begge
handler om sersjant Raymond Shaw, som ble tatt til
fange under Koreakrigen, brakt til Kina og hjernevasket til å la en «skjult personlighet» overta når han
ser ruter dame. Denne skjulte personligheten dreper
på kommando, noe sersjant Shaw ikke husker i våken
tilstand.
Hunters bøker og filmer som The Manchurian
Candidate bidro til å spre og popularisere en ekstrem
forestilling om hjernevask. De befestet også et inntrykk av fienden som å være i stand til og interessert
i å gjøre menneskeheten til viljeløse roboter – den
perfekte fiende for et samfunn der individuell autonomi er en kjerneverdi.

«HJERNEVASK» I KONSPIRASJONSTEORIER
Det gjorde at hjernevask også ble et yndet tema i
mange sammenhenger. Tanken om at man kunne
programmere en skjult personlighet til å utføre
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Hjernevasket drapsmaskin: I The Manchurian Candidate blir den amerikanske krigsfangen Raymond Shaw (Laurence Harvey) brakt til Kina og hjernevasket av kommunistene
til å bli en fjernstyrt drapsmaskin. Foto: Scanpix

handlinger var ikke bare et virkningsfullt grep i litteratur. Hjernevask-grepet kunne også fungere
godt i all verdens konspirasjonsteorier. Enkelte
raseskilleforkjempere anklaget alle som var for like
rettigheter for å være hjernevasket av venstreekstremister. Andre påsto at fluorisering av drikkevannet var et ledd i myndighetenes hjernevask av
amerikanske borgere.
Bruken av hjernevaskbegrepet som mistenkeliggjøring av politiske motstandere begynte allerede
på 1950-tallet og ble ikke mindre vanlig i tiårene
etterpå. Slike anklager synliggjør tunge konfliktlinjer.
En anklage om «hjernevask» sier at motstanderen
er hinsides akseptable forskjeller. Når man ikke kan
forstå hvordan andre kan komme til motsatte konklusjoner eller omfavne andre kjerneverdier, kan
det være fristende å ta til tanken om at de ikke er
styrt av sitt genuine indre.
Dette ble ikke minst synlig med 1970-tallets
fremvekst av nye og relativt lukkede, religiøse
bevegelser. Det var i stor grad borgerskapets barn
som søkte mot de nye religiøse bevegelsene, og ressurssterke foreldre med forventninger var en viktig
bakgrunn for at «hjernevaskbegrepet» fikk gjennomslag i offentligheten. Ironisk nok var det gjerne borgerskapsfamiliens idealisme ungdommene videreførte
– i sin søken etter en «ny familie» som i større grad
levde opp til mindre materialistiske idealer.
Anklagene om hjernevask tok forskjellige former.

Enkelte av dem som fremmet teoriene var entreprenører. De solgte ikke bare teorier om hvordan
ungdom «ble omvendt» ved hjelp av hjernevask; de
solgte også en praksis og en tjeneste som skulle frigjøre ungdommen fra sektenes grep – deprogrammering. Som man kan ane av uttrykket så man sektmedlemmer som noe i nærheten av programmert i
sekten. Den manchurianske kandidat lå ofte tett
under overflaten.

«HJERNEVASK» I RELIGIØSE SEKTER
Det ser vi ikke minst hos den første «deprogrammereren». Ted Patrick begynte i bransjen etter å ha
undersøkt den av jesusbevegelsene som hurtigst
fikk dårlig omdømme – Children of God/Guds barn.
De var omvandrende og lukkede, slik at familier
mistet kontakt med barn som ble med. I tillegg
kom det hurtig (og i blant velbegrunnede) anklager
om tvilsom seksuell atferd, inkludert forkledd prostitusjon og misbruk av mindreårige. Og altså
anklager om hjernevask. Patrick var enig. Sønnen
hans hadde vært i flyktig kontakt med medlemmer
av gruppen, og jobben til Patrick brakte ham i kontakt med foreldre t il nye medlemmer. Han fortalte
at alle historiene deres var like: barna forsvant sporløst, dukket opp noen uker senere i en telefonisk
kontakt der de frasa seg all kontakt med foreldrene.
De hørtes ut som om de leste fra et manus, følelsesløse som zombier i stemmen; de som møtte dem

fortalte om glaserte, nærmest bevisstløse ansiktsuttrykk; og de ga generelt inntrykk av å være styrt
utenfra, uten indre liv og bevissthet.
Patrick utga seg for å være en religiøst søkende
person og deltok i Children of God noen få dager.
Han formet deretter en teori. Patrick mente øyenkontakten gatemisjonærer anvendte ble brukt til å
sette folk i hypnotisk transe. Under hypnosen ble
en posthypnotisk suggesjon plantet i folks hjerne
slik at de kom tilbake til sekten og ble fullstendig
hjernevasket. Dermed ble de forvandlet og holdt
seg selv i en hjernevasket tilstand ved hjelp av kontinuerlig selvhypnose. Han anså derfor deprogrammering som nødvendig for å åpne sektmedlemmenes sinn igjen.
«Deprogrammering» ble en langt større sosial
suksess enn effekten på ofte uvillige ofre skulle tilsi.
Men verken Patricks teori om hjernevask eller andre
ekstreme forestillinger om fenomenet slo igjennom
i sektdebatter utenfor nokså spesielle kretser. Det
gjorde derimot en mer moderat forståelse av hjernevask. I mange av sektdebattene dominerte hjernevaskteorier basert på reelle krigsfangers erfaringer
kombinert med eksempler fra nye religiøse bevegelser. De fikk dominere offentlig forståelse og har
bidratt til lovgivning i flere land. Men også disse
versjonene har fatale problemer. Det skal vi se mer
på i del II, neste nummer.

FRI TANKE 03 - 2009

43

M

MENINGER

MENINGER

Gi uttrykk for din mening, men gjør det kort og
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Frist for å komme med i neste nummer: 1. november

Biologer for Gud

sentreres rundt målformuleringen, oppleggene
som presenteres på instruktørseminarene, er tuftet
på tanken om selvstendig, kritisk tenkning og etisk
handling, og de nye ressurssidene bygges med målformuleringen som en konkret og etterrettelig
grunnmur.
I min verden er ungdommene verdifulle og
flotte mennesker jeg føler meg beæret over å få
kjenne. Mennesker som fryder seg over oppgaver
som handler om dype, eksistensielle spørsmål. Eller
lar seg fascinere av innsikt som «jeg kan ikke vite at
andre synes mine rampestreker er morsomme bare
fordi jeg synes det selv». I min verden forteller
konfirmanter at de for første gang har turt å rekke
opp hånden. Og vanligvis bråkete ungdommer
hysjer når noen snakker i munnen på hverandre
under plenumsdiskusjoner. Denne verdenen er full
av andre kursledere, bevisste og flinke, engasjerte
og oppegående. I vår verden er kurset det viktigste
ved humanistisk konfirmasjon.
Jeg har personlig hatt tjue-tretti kurs i Akershus
over sju år. På det meste har jeg hatt seks kurs i uka,
og ifølge ditt innlegg bør det dermed være innlysende for alle og enhver at jeg «ikke kan tilfredsstille de kravene som stilles». Aller mest bør dette
være åpenbart for konfirmantene. Antakelig «kan
jeg ikke brukes til noe som helst».
Det er her mine over tre hundre konfirmanter
synes å gjøre opprør mot dine spekulasjoner og
generaliseringer av egne erfaringer. De bør gjøre
som Østengs gjengse konfirmant, nemlig trekke
likegyldig på skuldrene. Tross alt er det innlysende
at jeg ser dette som «en ren inntektsgivende jobb
som gjøres enklest mulig». I stedet diskuterer de
stadig ivrigere utover i kurset, de kaster seg over
spill, leker og opplegg som utvikler deres evne til
kritisk tenkning og selvstendighet. De får nye venner og bryner seg på hverandres tanker, utfordrer
seg selv og utforsker egne meninger. Jeg har i løpet
av disse sju årene aldri opplevd å ha et kurs hvor
ikke flertallet av konfirmantene skriver på evalueringsskjemaene at de «har hatt det gøy og lært
masse samtidig!». Har jeg truffet akkurat de tre hundre konfirmantene i Akershus som er både blinde
og døve?
En utfordring jeg overraskende ofte møter som
kursleder i min verden, er at konfirmantene nekter
å ta pause. De vil ikke gå glipp av noe, og de skjønner at jo færre pauser, jo mer opplegg og flere diskusjoner. Jeg må innrømme at det kan være vrient
å håndtere femten ungdommer som, etter å ha jobbet to timer i strekk, sukker irritert og sier
«Hvorfor maser du sånn om disse pausene?».
Er du sikker på at løsningen er å legge ned hele
kurset?

Vi befinner oss i en tid da tro for alvor lanseres som et
alternativ til viten. Det dokumenter Richard Dawkins
i sin bok The God Delusion (2006), og særlig i tv-programmene Enemies of Reason (dvd 2008). Best som
man trodde at flere og flere foretrakk et sekularisert
verdensbilde, får vi vitnesbyrd om at folk bekjenner
seg som kristne, noe som ble betraktet som håpløst
gammeldags for min generasjon, som er de håpløst
gammeldagse 68-ere. Noen tar den helt ut og konverterer til katolisismen, jeg nevner i fleng Hans
Fredrik Dahl. Samt selvfølgelig forfatter Arne
Berggren, arkitekturprofessor Thomas ThiisEvensen, KrF-professor Janne Haaland Matlary …
Det er altså moderne å bekjenne seg som troende. Det må folk selvfølgelig gjerne gjøre. Selv
nøyer jeg meg med å himle med øynene. Det er det
nærmeste jeg noensinne kommer til himmels. Men
for å være alvorlig, får denne moderne bekjennelse
lett konsekvenser for akademia: man er plutselig i
toneangivende kretser villig til å godta gud som et
a priori aksiom. Dette ser vi tydelig i boka til biologen, dr. philos Bjørn Grinde: Gud – en vitenskapelig
oppdatering (Oslo 2008). Faktisk ser vi det allerede i
tittelen. Jeg, som dessverre ikke er mer enn en bitteliten doktorand, trodde tro/vitenskap var et
grunnleggende motsetningspar.
Nå er det tydeligvis ikke så liketil lengre. Nå
bedriver man «vitenskapelig oppdatering» av gud.
Det kan bare forekomme upåtalt dersom akademia
stilltiende godtar premisset om at det finnes en gud.
Og dette er denne debattens elefant: at man ubekymret trekker troen inn i vitenskapsfeltet, fordi
det finnes en akseptert forutsetning om at det finnes
en gud. Helt eksplisitt tenker jeg på bokessayet
«150 år underveis mot den store syntesen – Vantro,
tvil og tro på Darwin i ny saksprosa» av professor i
biologi Jarl Giske i Prosa 0309. (Prosa er altså medlemsbladet for fagbokforfattere, meritterte akademikere hele hurven.) I omtalen av nettopp Bjørn
Grindes bok, anfører Giske for egen regning: «For det
første finnes det ikke naturvitenskapelige metoder
til å påvise en gud som ikke ønsker å la seg påvise, og
da finnes det heller ikke naturvitenskapelige grunner for å si at skaperen ikke finnes.» (Sst.) Var ikke
den flott! Når de ikke klarer å bevise gud, er det
bare fordi han har gjemt seg! Og ingen er så flink
til å gjemme seg som gud, selvfølgelig. Skulle bare
mangle, det er jo han som har skapt gjemselen også.
For det andre kreves det av kritikere som nettopp
Dawkin at de «ikke kan basere seg på irritasjon, men
på grundig innsikt.» Som om Dawkins religionskritikk ikke baserer seg nettopp på religionsinnsikt!
Igjen: Slike filosofiske saltomortaler eller logiske buklandinger er bare mulig om man som underliggende
premiss har guds eksistens.
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Dersom leseren synes å ane en lett ironisk tone
hos meg, er det fordi slike tullediskusjoner lett får
meg til å fnise: Jeg trodde vi var voksne mennesker
som hadde sluttet med dette gude-dillet. Eller i beste
fall overlot slikt til fundamentalister i USA og i visse
muslimske kretser. Eller hinduistiske, for den saks
skyld: Har noen tenkt over at ’verdens største demokrati’, slik man ynder å omtale India, har et politisk
og samfunnsmessig system som bygger på systematisk
ulikhet? Begrunnet nettopp på hinduisme.
Ny-religiøse akademikere forsøker å forsvare
sin posisjon akademisk ved å konstruere en slags
’likning for menneskelivet’: nemlig at «mennesker
som har en gudstro i mange henseender lever mer
harmoniske og ’meningsfulle’ liv enn de som mangler en». (Prosa 0309, s 24.) Lobotomerte lever også
ganske harmoniske liv, og dersom man erstatter
mening med gudstro, har man jo forlatt logikkens
verden. Da vil jeg lansere følgende slagord: La dette
livet bli en meningsfyll!
Gunnar Gjengset

Hva er poenget uten kurs?
Hva er poenget ved å ha bare en fest? Jeg synes
konfirmasjon skal være en tid hvor du lærer å være
selvstendig, ikke en ferie. Fordi om kristen konfirmasjon ikke virker som de bryr seg om å lære ungdommer om livet, trenger dere ikke herpe konfirmasjonskursene for alle de som velger humanistisk.
I kristen konfirmasjon er ikke det viktigste åssen det
går med ungdommene videre i livet. Poenget er at
de konfirmerer seg, så kirken kan godt lokke konfirmanter med leir og sånn. Humanistisk konfirmasjon
lærer deg i alle fall om temaer som du garantert
kommer til å møte, uansett om de er tabuer eller ikke.
Bård Christopher Råmundal
Konfirmant 2007

Hva vil vi med konfirmasjon
uten kurs?
Erik H. Jourdain, du stiller, retorisk, såvidt jeg kan se,
spørsmålet om hvorvidt noen egentlig har reflektert
over hva som står i målformuleringen for Humanistisk
konfirmasjon. For meg er det vanskelig å forstå hvordan man kan ha «egen erfaring gjennom mange år
med konfirmasjon» og ende opp med en slik undring.
Nesten all undervisning av kursledere i Akershus

Kirsten Resaland

MENINGER

Dagens ungdom og konfirmasjonskurs er ikke noe herk!
Humanistiske konfirmanter, kurset og kursledere
får virkelig så ørene flagrer av Erik H. Jourdain og
Hans Østeng i Fri tanke nr 2-09: «likegyldige, uinteresserte og uengasjerte konfirmanter» (E.J.); «velkjent at
umotivert ungdom ser konfirmantkurset som uforpliktende fritid og benytter anledningen til bråk og
til å sabotere kursopplegget» (H.Ø.); «Siden kurset
i praksis i betydelig grad blir et spill for galleriet,
har vi lite å tape ved å droppe noe som i realiteten
er meget tvilsomt hva utbytte angår.» (H.Ø.)
Dette er fordomsfulle konklusjoner. Det stemmer slettes ikke med mine erfaringer som kursleder
gjennom et 20-talls kurs og leire. Noen hundre anonyme evalueringer fra konfirmantene oppsummerer
gruppemiljøet og innholdet som svært godt, og en
del skulle gjerne sett at kurset var lengre.
Å ta fra konfirmantene selve kurset er et elendig
forslag. Livssyn og hvordan man skal forholde seg
til seg selv og sine medmennesker er komplekse,
men viktige spørsmål: En konfirmant på Nesodden
valgte faktisk å delta både på vårt og på kirkens konfirmasjonsopplegg for å være helt sikker på å velge rett.
Med en seremoni uten kurs vil konfirmantene
ikke få brynt seg. De vil undres over hva poenget
med seremonien deres er, hvem de andre konfirmantene er og hvorfor de valgte en humanistisk
seremoni, samt hva Human-Etisk Forbund (HEF)
står for.
Konfirmasjonsseremoni uten kurs er falskt og
miserabelt. Man mister innholdet, innsatsen, tankene
og muligheten til å bli kjent med andre. Konfirmantenes livssyn og tanker fortjener utfordringen
– ungdom fortjener virkelig å bli tatt seriøst.
En av årets konfirmanter i Asker valgte først kristelig
konfirmasjon. Men søkte overgang til humanistisk etter
diskusjoner med den lokale presten. De var uenige om
den nye ekteskapsloven. Veien blir til mens man går.
Og bra er det.
De vi møter ønsker å konfirmere seg humanistisk
– et av deres aller første selvstendige og viktige valg
her i livet. Det er et spennende utgangspunkt. På
kursene får deltagerne, og også kursleder, brynt seg

på etiske dilemmaer og aktuelle samfunnsdebatter,
i tillegg til viktige forhold for mennesker generelt
og ungdom spesielt.
Er det ikke en vesentlig og fabelaktig oppgave
for HEF å årlig ha ca 10 000 14-15 åringer som gir
oss i oppgave å lage spennende og gode kurs? Kan
det ikke være at en del av nettopp disse senere blir
aktive i diverse lokallag? Humanistisk Ungdom er
nå blitt to år og spiller en viktig rolle for unghumanistene. HU er veldig flinke og har et ambisiøst
program på sine seminarer og leire. Deltagerne er
engasjerte ungdommer, der de aller fleste nylig har
deltatt på konfirmasjonskurs i regi av HEF.
Jeg forstår det er steder hvor det er komplisert
å skaffe egnede kursledere. I slike tilfeller bør man
søke råd og hjelp fra HEF sentralt.
Jourdain og Østeng maler fanden på veggen:
det gir et utrolig snevret og fordomsfullt bilde av
ungdommen.
Takk til alle dere som gjør konfirmasjonskursene
mulig. Og ikke minst takk til alle de flotte ungdommene jeg har fått møte på veien!
Jeg ser fram til min sjette sesong som kursleder
i 2010!
Bjørn Torjus Hanssen
kursleder for Humanistisk konfirmasjon i Akershus og Oslo

Jeg vil alltid være human-etiker
I 1951 forklarte Kristian Horn konfirmantene
hvorfor enhver human-etiker er en humanist, men
at enhver humanist ikke er en human-etiker. For en
human-etiker er det å løse oppgaver på det etiske
området på grunnlag av fornuft og erfaring, rasjonell
og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet,
overordnet de øvrige verdipunkter – noe de ikke nødvendigvis er for eksempelvis humanister utdannet
ved de humanistiske fakulteter ved universitetene i
Norge. Derfor vil jeg alltid kalle meg human-etiker.
De øvrige verdipunkter er blant annet at den enkeltes
menneskeverd, selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet fremheves.
Innbydelsen til stiftelsen av Human-Etisk Forbund

@

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.

M

9. april 1956 begynner med følgende sitat fra den
danske filosofen Harald Høffdings verk «Etik»:
«Derfor maa etiske spørsmaal saa vidt muligt
gøres uafhængige av religiøse og metafysiske problemer. Dersom etiken skulle vente indtil der opstod enighed om dogmatiske spørsmaal, vilde den
faa lov at vente længe.»
«Det Høffding her gjør, er i virkeligheten at han
ber om at etikken som samfunnssak blir gjennomført
som en selvstendig oppgave» skrev initiativtakerne
til stiftelsen av Human-Etisk Forbund.
På stiftelsesdagen stod valget mellom det til da
relativt ukjente ordet «human-etisk» og ordet
«humanistisk». Det var bare én av de fremmøtte som
ikke stemte for navnet «Human-Etisk Forbund».
Det var etikken forbundet skulle fokusere sin
virksomhet på – enten det gjaldt i lovgivning, skole,
universitet eller andre områder i samfunnet.
Et utvalg i Human-Etisk Forbund som har vurdert navnespørsmålet, oppfatter termene «humanisme» og «human-etikk» som synonyme. Dette
viser at noe har gått tapt siden 9. april 1956. Da var
fellesskapet i Norge sterkere. Vi hadde ikke glemt
grusomhetene i 2. verdenskrig. En krig som hadde
konsekvenser for millioner av mennesker og herunder for alle norske borgere. 9. april 1956 hadde
vi håp om at verden kunne bli et bedre sted å være.
Men vi lever fortsatt i en tid med etisk forfall.
Det er i dag minst like viktig som i 1956 å arbeide
for å løse etiske utfordringer. I Norge økte antall
etterforskede forbrytelser fra ca. 38 000 i 1960 til
ca. 280 000 i 2005, dvs. med ca. 637 %. I samme
periode økte antall innbyggere fra ca. 3 570 000 til
ca. 4 600 000 personer, dvs. med ca. 29 %.
Vi har fortsatt grusomme kriger. Millioner av
mennesker sulter og lider. Globaliseringen har
medvirket til at vi kontinuerlig blir minnet om dette.
Verden er også inne i en økonomisk krise som i stor
utstrekning skyldes brudd på god etikk i finansorganisasjoner verden over. Korrupsjon i næringslivet
preger nyheter både i Norge og utlandet.
I en slik situasjon synes jeg det er trist at HumanEtisk Forbund gjennom endring av vedtektene og
navn på forskjellige aktiviteter og ved omtale av
forbundets livssyn, gradvis har nedtonet etikkarbeidets betydning for forbundet. Dersom ordet
«etisk» blir tatt bort også fra forbundets navn, vil
forbundets formål fjerne seg ytterligere fra den
opprinnelige formålsparagrafen og fra kjerneverdigrunnlaget i FNs Menneskerettighetserklæring av
1948.
Det hjelper ikke å si at det ikke er hensikten å
nedprioritere de etiske oppgavene. Det er hvorledes
ens handlinger kan oppfattes av andre som er avgjørende for hvilket omdømme man får.
I en verden som sårt trenger etiske forbedringer,
bør Human-Etisk Forbund innse betydningen av å
fremstå med et navn som viser at medlemmene har
et etisk livssyn som er uavhengig av religiøs og
metafysisk tro og ikke henvise til forskjellige definisjoner av humanismebegrepet som grunnlag for å
endre navn,
Forbundet bør derfor beholde sitt navn og styrke
sitt arbeid for å påvirke etikkarbeidet både i Norge
og gjennom sitt medlemskap i International
Humanist and Ethical Union. Vis at etikken fortsatt er en samfunnssak!
Jan G. Langfeldt
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INFORMASJONSSIDER
HOVEDKONTOR:
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. 350,Ungdom 15-26 år: Kontingentfritak
Husstandsmedlemmer, trygdede,
personer med lav inntekt: kr. 50,Medlemmer uten offentlig støtte: kr. 950,Konto: 6026.05.32602
Generalsekretær: Kristin Mile
Styreleder: Åse Kleveland (tlf. 22 02 59 00)
Nestleder: Leonid Rødsten (tlf. p: 75 05 52 64)

FYLKESKONTORER:

Handle på HEFs nettbutikk
Human-Etisk Forbunds nettbutikk har fått en overhaling – og nå kan du
handle alt online! Alt fra t-skjorter og hettegensere med humanistsymbol
til drikkeflasker, pins og paraplyer – og en riktig lekkerbisken: CD med
Arnulf Øverland og Hallesby.
Tekst: Kirsti Bergh
Den dårlige nyheten først: Nå er det over og ut med den gamle butikkannonsen. Det er ikke lenger
mulig å fylle ut en handlekupong for annonserte varer og sende inn.
Så den gode nyheten: Nå kan du handle alle Human-Etisk Forbunds profileringsprodukter på nettet
slik du handler fly- eller kinobilletter og bøker på Amazon – enkelt og direkte. Det er bare å gå til
human.no/nettbutikk, registrere seg som kunde, og gjøre sin handel. Alt du trenger, er en datamaskin
med internett og et bankkort med dekning.
Skal det for eksempel være et av de populære sølvsmykkene med humanistsymbol? Eventuelt en
t-skjorte eller hettegenser med forbundets logo? Kanskje en av de små, brune bøkene fra
Religionskritisk forlag? Eller drikkeflaske, førstehjelpspute, refleks, handlevognmynt, nøkkelring, krus,
paraply, penn og pins – alt profileringspreget av Human-Etisk Forbund? Uansett hva slags profileringsprodukt du vil kjøpe – nytt og fancy eller en gammel, vintage trebrosje – i nettbutikken fins det
stort sett bilder av alt.
– Vi satser nå på nettbutikk fordi det gjør handelen enklere og raskere for medlemmene, og det
sparer oss for mye jobb. Det er rett og slett lettere for alle, forteller Sunniva Ferrada, nettbutikkansvarlig
i HEF.
– Vi vet selvsagt at det er noen av våre eldre medlemmer som ikke har tilgang til internett, men
slik må det være. Så fremt vi har kapasitet, vil vi selvsagt hjelpe folk som kommer til Humanismens hus
og ikke har andre alternativer.
Og Fri tankes informasjonssider for Human-Etisk Forbund vil fortsatt minne leserne på at nettbutikken og gode tilbud finnes. Akkurat nå kan du for eksempel få kjøpt en CD-utgivelse fra
Religionskritisk forlag som inneholder både biskop emeritus Sigurd Osebergs opptak av Arnulf
Øverlands reprise på sitt foredrag «Kristendommen – den tiende landeplage» fra 1963 – altså ikke det
originale foredraget fra 1933 – og utdrag fra professor Hallesbys helvetespreken i 1953.

Hør Arnulf Øverland gjenta sine kritiske utspill
om kristendommen og professor Ole Hallesby
skremme folket med helvete.
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Østfold fylkeslag
ostfold@human.no
Tlf. 69 31 71 65
Faks 69 31 18 94
(ma-to 9-15)
Akershus fylkeslag
akershus@human.no
Tlf. 23 15 60 80
Faks 23 15 60 75
(ma-fre, sommer) 10-15
(ma-fre, vinter) 10-16
Oslo fylkeslag
oslo@human.no
Tlf. 23 15 60 60
Faks 23 15 60 75
(ma-fre) 9-15
Hedmark fylkeslag
hedmark@human.no
Tlf. 62 53 05 22
Faks 62 53 30 68
(ma-to 12-16)
Oppland fylkeslag
oppland@human.no
Tlf/faks 61 17 67 10
(ti og to 11-16)

Vest-Agder fylkeslag
vest-agder@human.no
Mobil 95 75 95 41
Rogaland fylkeslag
rogaland@human.no
Tlf. 51 90 64 50/52
(ma-fre 9-15)
Hordaland fylkeslag
hordaland@human.no
Tlf. 55 21 41 90
Faks 55 21 41 94
(ma, on, to 10-14)
Sogn og Fjordane fylkeslag
sognogfjordane@human.no
Tlf. 57 67 53 90
(ma-to 9-15)
Møre og Romsdal fylkeslag
moreogromsdal@human.no
Tlf/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)

Buskerud fylkeslag
buskerud@human.no
Tlf. 32 89 36 70
Faks 32 89 38 45
(ma-to 9-14)

Nord-Trøndelag fylkeslag
nord-trondelag@human.no
Tlf. 48 60 62 28
(ma-fre 9-14)

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

Nordland fylkeslag
nordland@human.no
Tlf. 75 52 97 00
Faks 75 52 97 01
(ma, ti, to 9-15, on 9-17)

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

Troms fylkeslag
troms@human.no
Tlf. 77 65 81 98
(ma 10-16, ti 9-15.30)

Aust-Agder fylkeslag
aust-agder@human.no
Tlf. 37 02 41 00
(ma-fre 9-15)

Finnmark fylkeslag
finnmark@human.no
Mobil 95 07 69 23
(ma-ti 9-15)

INFORMASJONSSIDER
Utlysning

Borghild Ros
studiefond 2009

Vil du bryne deg på ungdommen?
– Bli kursleder til Humanistisk konfirmasjon
Denne våren har 10 000 ungdommer hatt
Humanistisk konfirmasjon. Det kan bli like
mange neste år.

Borghild Ros studiefond går til en eller flere
søkere som foretar studie, reise, utredning
o.l. innen livssynshumanistiske formål.

Human-Etisk Forbund søker derfor i mange
fylker engasjerte og ansvarlige voksne som
kan lede konfirmasjonskurs om livssyn og
etikk vinteren/våren 2010.

Stipendet deles bare ut hvis hovedstyret vurderer formålet til å ha nytteverdi for HumanEtisk Forbund. Søknader som ikke kommer inn
under stipendets formål vil ikke bli besvart.
Stipendmottaker rapporterer skriftlig etter
hovedstyrets bestemmelser. Human-Etisk
Forbund imøteser gjerne søknader til prosjekt
som er relatert til utviklingslære, evolusjon eller
Darwin/Darwin-året.

Du må identifisere deg med det humanistiske
livssynet, kunne skape engasjement, stimulere til
ansvarsbevissthet, toleranse og kritisk tenkning.
Ungdommenes egne erfaringer er utgangspunkt for behandling av viktige temaer som:
Menneskerettigheter
Livssyn og humanisme
Ansvar for verden
Identitet
Kropp og kjønn
Du får opplæring og honorar.

Stipendbeløp: Begrenset oppad til kr 50.000.
Søknadsfrist: 10. november.
Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.
Søknaden sendes til:
Human-Etisk Forbund
Boks 6744, St. Olavs Plass
0130 Oslo

Les mer om Humanistisk konfirmasjon på
www.human.no eller kontakt ditt fylkeseller lokallag, www.human.no/fylkeslag.

Eller sendes på e-post til
arneberg@human.no
Merk konvolutten eller e-posten med:
«Borghild Ros studiefond»

Vitenskap og etikk
- samme sak eller motsetninger?

@

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.

Den 22.9.2009
hadde HEF
75 612 medlemmer.

Regionalt etikkseminar Akershus/Oslo/Østfold
24.-25. oktober 2009, Thon hotell Vettre i Asker
Innledere:

Erik Tunstad, biolog og forfatter
Matthias Kaiser, filosof

Inger Marie Helle, idéhistoriker
Øystein Elgarøy, astrofysiker

Programmet starter kl. 11 lørdag.
Diskusjoner i grupper og plenum.
Kveldsunderholdning.
Gratis seminarbuss fra og til Humanismens hus. Pris kr 800 i dobbeltrom og kr 950 i enkeltrom. Spørsmål
kan rettes til Moa Myklebust på 23 15 60 81 eller myklebust@human.no Påmeldings- og betalingsfrist 1.
oktober. Påmelding er bindende. Du er påmeldt når du har betalt!
Send påmelding til Moa Myklebust, HEF Akershus, St. Olavs gt. 27, 0166 Oslo/ faks 23 15 60 75/ myklebust@human.no
Ja, jeg melder meg på etikkseminar på Vettre, 24.-25. oktober 2009:
Navn:
Adresse:
Postnr. og -sted:
Epost:
Tlf. privat/arbeid/mobil:
Ønsker enkeltrom (kryss av):
Ønsker dobbeltrom (kryss av):
Skal dele rom med (navn):
Særskilte opplysninger:
Forbehold om endringer. Følg med på www.humanoslo.no og www.human.no/akershus
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Returadresse:
Human-Etisk Forbund
Pb. 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo

B-blad

Bøker fra HUMANIST FORLAG
www.humanistforlag.no

NY, FANTASTISK BOK FRA FORFATTEREN AV
Å LESE LOLITA I TEHERAN
Azar Nafisi: Det jeg aldri snakket om
Selv om den historiske og kulturelle bakgrunnen er Iran og landets mange politiske og sosiale forandringer frem
til Revolusjonen, handler boken like mye om Nafisis kompliserte og vanskelige forhold til sin mor, farskjærligheten
og skammen over å ha vært en dårlig datter. Hun klarer på mesterlig vis å la fortellingen om seg selv, familien og
deres mange hemmeligheter, skuffelser og bedrag bli en del av en større fortelling om Irans historie. Hennes trassige
motstand mot morens kontroll blir et uttrykk for den samme trassige motstanden mot det totalitære regimet i
Iran etter 1979.

Medlemspris kr 247,- (ord. 329,-)
Innbundet

VIKTIG OM MENNESKERETTIGHETER!
Knut V. Bergem, Beate Ekeløve-Slydal, Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.):
Menneskerettigheter – en innføring
– Boken Menneskerettigheter – en innføring feirer 10 års jubileum med 3. reviderte utgave. Boka er et standardverk i
undervisningen av menneskerettigheter, og brukes av lærere, elever, studenter og andre som interesserer seg for
menneskerettighetenes historie, FN-systemet og aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettighetene.
«... EN FYLDIG, DEKKENDE OG ÅPEN FRAMSTILLING MED MARKERT VILJE TIL Å VURDERE
MOTFORESTILLINGER OG INNVENDINGER»
Dagsavisen
Medlemspris: 224,- (ord. 299,-)
Heftet

Nå kan du handle direkte via våre nye nettsider www.humanistforlag.no
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.

Jeg ønsker å bestille ....... stk Det jeg aldri snakket om á kr 247-

Kan sendes
ufrankert i Norge.

Jeg ønsker å bestille ....... stk Menneskerettigheter – en innføring á kr 224,-

Adressaten betaler
portoen

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

Humanist forlag AS
Svarsending 1039
0090 Oslo

