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Jeg tilbrakte ungdomstiden med en skråsikker flakking

system ligger det kun disse to mulighetene, og vi må

mellom anarkisme, nihilisme, dadaisme og alkoholisme

velge én av dem. Eller bli dilettant.

helt til punkrocken kom og tok meg sommeren -76. Selv
om jeg ikke ga slipp på noen av ismene gjorde punken
meg likevel litt mer politisk organisert. Den viste at vi,
jentene og gutta i gata, kunne ta kontroll over det vi var
mest interessert i; musikken, klubbene, fanzinene, stilen

Det var på tide å bli voksen. Jeg begynte å kalle meg sosialist. Men det
gjorde vondt.

og innholdet. Rock Against Racism presenterte meg
for folk som drev med forståelig og sympatisk politikk
på gateplan, og blant punkere møtte jeg endelig andre
skapende anti-intellektuelle og allierte i kampen mot
tidens politiske korrekthet.
Min neste politiske milepæl var en gang midt på
80-tallet da jeg forvirret meg inn på Pompidousenteret i
Paris, og gikk rett på tre bilder av Francis Bacon på rekke
og rad. Jeg ble aldri den samme igjen. Min overbevisning
om at billedkunst var en småborgerlig fordom ble knust
og verden så plutselig annerledes ut. Tredje og nest siste
politiske milepæl skjedde i 1994. Da ble jeg edru. Det
gikk hardt utover nihilismen, og anarkismen fikk også
kjørt seg i en hverdag som femti prosent alenefar og heltid som vognfører i Oslo Sporveier. Til slutt ble jeg også
nødt til å erkjenne at dadaismen alene sannsynligvis aldri
kom til å bli noen bærekraftig politisk styreform.
Det var på tide å bli voksen. Jeg begynte å kalle
meg sosialist.
Men det gjorde vondt.
Det var jo sosialistene og kommunistene som
var selve årsaken til at jeg hadde valgt det anarkistiske
sporet som tenåring: Det blinde og døve og nedlatende
autoritære Arbeiderpartiet, busserullhippiene i SV og
Children-of-God-stalinistene i AKP. Hvorfor kunne jeg
ikke bare være ... uavhengig? Si at jeg var progressivt for
alle gode ting, og så gi faen når det kom til stykket? Sånn
som Venstre?
Moren min passerte åtti i 1994, faren min fulgte
snart etter, og de fortjente avløsning. Det var min tur til
å ta ansvar, til å praktisere reell voksenhet. Jeg satte meg
ned og så på de politiske mulighetene. Svarte ja på det
første, grunnleggende spørsmålet, det om demokrati. Så
oppdaget jeg at spørsmål nummer to var: Småborgerlig
eller sosialist?
Jeg skulle så gjerne ha vridd meg unna, men
logikken er enkel og nådeløs: I bunnen av vårt politiske

Men det var ubehagelig. Det virka unaturlig,
selv om jeg alltid hadde stemt sosialistisk. Jeg følte meg
teit, selvfølgelig tilhørte jeg ikke den småborgerlige,
egosentrerte snerken, men sosialist? Etter å ha tatt valget
følte jeg meg som tidenes verste lærer; han som insisterte på gammelt grovbrød, kalde avrivninger og klær som
klør. Han som lukker døra til Disneyland for å dissekere
meitemark. Og på toppen av kløen fra den selvpåførte
merkelappen oppdaga jeg snart at Arbeiderpartiet en
gang før årtusenskiftet også hadde innført forbud mot
bruken av ordet sosialist. Og SV fulgte etter ved kun å
tillate bruk av ordet på nachspiel. Dermed reagerte til og
med mine nye allierte, sosialistene, brydd og rødmende
når jeg prøvde å uttale ordet i kameratslig samtale.
En av de mange ambisjonene i mitt nye liv var å
holde meg politisk orientert, men jeg syntes det så mørkt
ut. Jeg følte meg like politisk hjemløs som jeg hadde gjort
i skolegården 20 år tidligere, da jeg til slutt endte opp hos
anarkistene i Hjelms gate. Gjennom venner i England
visste jeg at Thatchers politikk var brutal for lavtlønte
og fagforeninger, og at omfattende privatiseringer gjorde
tidligere offentlige tjenester dyre eller utilgjengelige. Jeg
så de samme tendensene i Norge, men her var de ofte
vanskelig å konkretisere på en overbevisende måte. Ikke
minst fordi levestandarden til vanlige folk i Norge var så
mye bedre enn hos mine engelske venner. Dette resulterte av og til i den samme tilstanden som i mine korte stunt
som student: Følelsen av å være turist i virkeligheten.
Og som turister flest lenget jeg etter hvert
hjem.
Som edru hadde jeg snart funnet ut at mitt
evige irrende energioverskudd fikk litt å bryne seg på
med det forholdsvis ferske Internettet. Jeg hadde mine
første hjemmesider oppe på tampen av -94, og når jeg
ikke kjørte trikk og hadde barnefri, eller jentene sov,
lærte jeg meg enkel programmering og kåla med design.
Etter et par år kunne jeg leve av det, og selv om jeg etter
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hvert hadde vent meg til å oppleve i overkant stor del av
min virkelighet via skjermen, så begynte nå stadig større
deler av verden å komme til meg den veien også.
Jeg fant ut at etter murens fall i 1989 hadde en
amerikansk statsviter erklært historiens slutt: Menneskeheten hadde med den moderne kapitalismen visstnok
nådd sitt endelige mål. Mens media pakket ned gammeldagse ord som sosialisme, arbeiderklasse, kapitalisme
og borgerskap sammen med sine 1,4 MB floppy-disker,
jublet høyresiden for seg selv, og groupiene stilte seg
i kø: Ett etter ett begynte sosialdemokratiske partier
over hele verden å legge inn på denne vidunderlige nye
kursen. I Storbritannia kalte man det New Labour, men
det var i stor grad en fortsettelse av Thatchers neoliberalisme – den økonomiske modellen som lå i bånn av
alle forandringene. I USA ble Bill Clinton etter hvert en
viktig tilhenger, mens denne nye varianten av kapitalisme stort sett ble innført under Arbeiderpartiets faner i
denne politiske kursendringen var noe alle andre i Norge

Norge.
Til tross for at neoliberalismen er en teori, en

var med på. Med åpne øyne og i full forståelse. Jeg had-

pakke med økonomiske løsninger som medførte en helt

de aldri fått med meg når avgjørelsen om å velge denne

grunnleggende kursendring for demokratiske sosialister

kursen ble tatt. Først mye senere skjønte jeg at jeg ikke

som Ap, så ble retningen den gangen sjelden omtalt un-

var alene om det.

der sitt fulle navn. Det geniale ved dette var at man kunne

Og for all del, det var jo oppgangstider. Over en

innføre en helt ny økonomisk politikk, vedtak for vedtak

periode på et par tiår var den neoliberalistiske politikken

med overskrifter som justeringer og oppdateringer uten

med på å øke levestandarden for grupper av mennesker

at noen utenforstående, som for eksempel folket, la merke

over hele verden. Aller mest i Kina, men det var også

til den stille revolusjonen. Og det var ingen konspirasjon.

supergode tider for Norges økonomi. Oljeinntektene var

Alt sammen var sannsynligvis helt lovlig, og normalt i

fremdeles både grunnmur og tak for oss, men Det norske

et demokrati, men det var usedvanlig omfattende denne

hus fikk nå også eksklusiv innredning. Vi ble rike. In-

gangen. Vi var blitt på fornavn med både Gro og Jens,

ternasjonalt sett hadde både virkningene og ikke minst

men visste ingenting om politikken de innførte.

metodene for å innføre politikken langt mørkere sider,

Høyres leder, Jan P. Syse, påpekte hva som sk-

men med ensidig fokus på de positive elementene og gode

jedde da han sa at Arbeiderpartiet hadde stjålet Høyres

PR-konsulenter klarte den økonomiske retningen å op-

klær mens de var ute og badet. Men vi bare lo av det der

parbeide et slags moralsk alibi.

med Høyre som var ”ute og badet” og syntes han av og til
var en pussig skrue.

For egen del var jeg mest opptatt av at min
nerding over PC-en på Dælenenga i Oslo etter hvert

Sorry asså, Jan Peder.

hadde blitt del av en internasjonal digital revolusjon. Det

Selv om jeg nok syntes det var merkelig at Ap

nærmet seg år 2000, jeg leste Wired, Kevin Kelly og Ste-

ble så likt Høyre, så var konspirasjonsteorier fremdeles

ven Johnson og starta internettselskap med en kompis. I

ikke hverdagskost på 90-tallet, og min stadig tilbakeven-

løpet av et år hadde vi 16 ansatte og trengte over en mill

dende følelse av merkelighet tilskrev jeg nok en gang en

i måneden i kassa for å få det til å gå rundt. Jeg prøvde

overdose Obstfelder i tidlige tenår. Dessuten var jeg vant

meg også som aksjespekulant; delvis for å skjønne hvor-

til å bli definert som outsider, og prøvde derfor å godta at

dan det funka, men også fordi jeg for første gang i mitt
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liv gjorde et seriøst forsøk på å bli rik. Men det varte ikke

fjellene på en øy langt vekk fra Norge, begynte å bygge

mer enn 4-5 måneder før jeg ga opp; penger som eneste

hus, skrev, og oversatte bøker.

motivasjon fungerte ikke for meg. Det var kjedelig, og

Og leste.

føltes overraskende barnslig, men jeg ble i hvert fall millionær.

Neoliberalismen
Dessuten skjedde det så mye spennende i den

Naomi Kleins Sjokkdoktrinen dro meg tilbake til virke-

digitale verden; jeg trodde nesten like fjellstøtt på inter-

ligheten i 2007. Mye fragmentert kunnskap, undring og

nettrevolusjonen som jeg hadde trodd på revolusjonen

spekulasjon ble flettet sammen med denne boka. Den

i 1976. Med tidenes mest geniale verktøy, den person-

vage helheten jeg hadde forholdt meg til, særlig

lige datamaskinen koblet på Internett, kunne jeg nå få

når det gjaldt internasjonal politikk, viste seg å ha vært

kontakt med og jobbe sammen med likesinnede digitale

temmelig naiv. Jeg hadde overhodet ikke lagt merke til

anarkister over hele kloden. Sammen skulle vi skape

neoliberalismen, eller markedsliberalismen, som den

store ting. Og dele det med alle.

også blir kalt. Men jeg hadde heller ikke brukt ordet ”ka-

Tre år senere gikk firmaet bra, men drømmene
var det ikke så mye igjen av: Vi leverte greie læringsverk-

pitalisme” på minst 10 år, og ”sosialist” plukket jeg bare
opp når det kunne skape litt festlig irritasjon.

tøy, coole brukergrensesnitt og tekniske løsninger, men

Røttene til denne nye formen for kapitalisme går

det kreative anarkiet hadde ikke ført til annet enn at

tilbake til 1938 og blant andre sosialøkonomen Friedrich

tomskaller over hele kloden syntes det var tøft å stjele

Hayek. Milton Friedman kom tidlig med og definerte seg

musikk og filmer. Bare fordi de kunne. Pornoen flommet

allerede i 1951 som neoliberalist, selv om han ble regnet

og seriøse medier sleit.

som temmelig rabiat i sin tolkning av teorien. Det vil si,

Firmaene som etter hvert kom til å monopo-

å gå langt i retning av å gi all makt til næringslivet. Bev-

lisere nettet hadde så vidt begynt å posisjonere seg for

egelsen hadde mange tilhengere og tenketanker særlig i

å høste brukeropplysninger som skulle bli til Big Data;

USA, men det skjedde lite konkret før trioen Thatcher,

virkelighetens Big Brother i næringslivets tjeneste. Selv

Reagan og Deng Xiaoping begynte å praktisere metoden

betalte jeg gjeld, avsluttet mitt kortvarige stunt som mil-

fra rundt 1979.

lionær, fant en liten jordflekk oppe i de skrint befolkede

Dermed ble den radikale oppskriften til Friedman og hans base, Chicagoskolen, plutselig mainstream.
Storbritannia og USA satte i gang med den foreskrevne
dosen av deregulering, privatisering, skattelettelser for
de rike og kamp mot fagforeninger. Verdensbanken og
IMF hengte seg snart på, og denne økonomiske politikken ble innført i flere land. Den var lett å forstå i sin
svart-hvitt-tenkning om at hvis næringslivet bare fikk
frie hender, og overtok mest mulig av statens virksomhet, ville fortjenesten deres bare øke og øke. Og noe av
dette ville dryppe nedover på vanlige folk. Rådgiverne
fra Chicagoskolen dukket opp i land etter land og fikk
sentrale roller i kursendringen. Siden demokratiske systemer forhindret dramatiske omlegginger uten å spørre
folket, ble politikken lettest gjennomført i nasjoner i
”sjokk” etter voldsomme politiske omveltninger eller
naturkatastrofer.
Det er blant annet dette Sjokkdoktrinen handler
om.
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Evig vekst er målet for neoliberalismen, og
grunnpremisset for å få til det er altså et ”helt fritt

forskning plutselig eksploderte. Og de betalte godt. I
hvert fall så lenge de fikk resultater som bestilt.

marked”. Dette framstilles gjerne som næringslivets

En av konsekvensene av at neoliberalismen

kamp mot den undertrykkende og byråkratiske staten,

ikke ble navngitt, men gjerne presentert som noe ”helt

men det stemmer ikke helt. Til tross for kapitalismens

naturlig” og bare en avansert form for sunn fornuft, var

geniale premiss om tilbud og etterspørsel, og fabelak-

at det ble vanskelig å kritisere den. Verken teorien eller

tige evne til å ta opp i seg og ufarliggjøre alt som truer

konsekvensene av retningen ble utsatt for noen åpen og

dens fortsatte vekst, så er det ikke en selvstyrende pro-

kritisk, prinsipiell diskusjon, selv om den har påvirket

sess. Alle økonomiske retninger har behov for offentlige

vår verden på mange måter:

reguleringer. Neoliberalismens versjon av statlige regul-

Tiltak mot klimakrisen har blitt trenert. Den

eringer er like byråkratiske som alle andre varianter, bare

har vært fødselshjelper for veldferdsprofitørene, fag-

at disse legger til rette for at markedskreftene skal kunne

foreninger har blitt svekket eller knust og fast jobb har

dominere. Staten har også rollen som den voksne i denne

blitt vanskeligere å få; den har åpnet for at Stordata kan

familien, og må alltid være klar til å gripe inn og rydde

brukes til manipulerende propaganda, og har tilrettelagt

opp når det blir krise av barnas lek. Den sosiale profilen

for skatteflukt og stadig nye former for privatisering. Fi-

til retningen beskrev Thatcher allerede i 1987: ”There’s

nansøkonomien har fått lov til å vokse seg absurd stor

no such thing as society …”

i forhold til industriøkonomien, noe som fører til mer

Men der tok hun også feil.

gambling og spekulasjon, og større fare for kriser. Rest-

Neoliberalismen former samfunnet i like stor

en av Vesten har sett verre resultater enn Norge når det

grad som for eksempel et sosialdemokrati: Vår grunnleg-

gjelder dårligere skole- og helsevesen, offentlige trans-

gende tenkemåte endrer seg, og etter hvert blir både sjela

port og priser på vann og strøm. Men den norske høyres-

og drømmene ubønnhørlig farget av systemet vi lever i.

iden drar fremdeles så godt den kan i den retningen.		

Utover på 90-tallet inntraff det en slags langsom dominoeffekt da den opprinnelig økonomiske modellen inntok
stadig flere samfunnsarenaer: New Public Management
skulle gjøre alt som foregikk i den offentlige sektor målbart, slik at krav om vekst kunne defineres og dokumenteres.

”There’s no such thing as society …”
For vekst var nå blitt det enestående målet i stadig flere sammenhenger.
De ansatte måtte begynne å telle alt, og gi
karakterer på sine kollegaer. Denne nye høyrepolitikken
satte stadig nye rekorder når det gjaldt byråkrati, ikke

Likevel er det kanskje politikerne selv som har

minst i skolevesenet der lærerne, i tillegg til å gjøre den

forandret seg mest av disse endringene. I samme periode

opprinnelige jobben sin, nå også måtte være byråkrater

som de overlot et stadig større ansvar for økonomien til

som skulle framlegge bevis på en evig vekst i elevenes

næringslivet, forandret utenrikspolitikken seg dramatisk.

prestasjoner og intelligens. Idealet om fri utdanning

Fra 1990 til i dag deltok Norge i 8 kriger – en delt an-

på universitetsnivå var en sosialistisk overlevning som

dreplass sammen med USA og bak Frankrike og Storbri-

skulle trappes ned, og forskere ble stilt stadig større krav

tannia på førsteplass. En av dem som har ført til flest

om lønnsomhet. Heldigvis dukket dette kravet opp sam-

dødsfall og lidelser, bombingen av Libya, ble avgjort med

tidig som næringslivets interesse for fri og uavhengig

en kjapp SMS-runde blant noen kompiser på Stortinget.
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Det norske bidraget til bombingen ble i ettertid, i følge

til sånt?

Stortingets utenriks- og forsvarskomité, beskrevet som

Det har i hvert fall skjedd noe grunnleggende

”best in class” og ”gold star” av sjefen. Altså USA. Og

med oss i løpet av disse tretti årene med party-kapital-

med noen få, men gode unntak, konsentrerer politikerne

isme etter den kalde krigen. ”Historiens slutt” var sik-

våre seg mer og mer om symbolsaker med god dekning i

kert en seier for vestens økonomiske system, men kapi-

media. Det later til at noe av neoliberalismens ånd, med

talismen mistet også et eller annet avgjørende når den

krav om statistisk og økonomisk målbarhet av alt, også

ikke lenger hadde sin eksistensielle fiende i Sovjet-kom-

har slått rot i mange politikeres tenkemåte. Politikk har

munismen. Uten noe negativt å sammenligne oss med

blitt en vare der de leverer tilbud til velgerne basert på

var det ikke lenger så stort behov for å framheve våre

markedsundersøkelser.

egne gode egenskaper. Vi regnet vel med at de var der

Og hvordan har dette påvirket oss?

likevel, men det hadde vært mye enklere å forstå hva vår

Vi har fått retten til ubegrenset shopping av va-

frihet betydde når vi kunne holde den opp mot kommu-

rer, tjenester, mennesker og partier. Og vi har fått retten

nistenes ufrihet. Vår tillit mot deres mistenksomhet og

til å delta med respons på alt vi kjøper, gradert fra én til

overvåkning. Vår toleranse mot deres intoleranse. Vår

fem. Dette er vår tids frihet, og veien videre mot lykken

sjenerøsitet mot deres kjiphet.

går gjennom fortsatt vekst og stadig flere ting å velge

Så da alle neoliberalismens sluser ble åpnet på

mellom. Ideen later til å være at etter hvert som antallet
drikkevarer, pastiller og joggesko øker år for år, skal lykkefølelsen vår øke proporsjonalt.
Men det eneste som øker parallelt med produksjonen av forbruksvarer er klimakrisen - alle krisers mor,
og nå viser det seg også at vår frivillige kartlegging av
egne vaner, kollegaer, preferanser, sym- og antipatier har
ført til monsteret Big Data. Som innebærer at de som
har råd til å kjøpe disse ufattelige mengdene med opplysninger om oss, nå er i stand til både å kartlegge og
forme oss mer enn den mest dystopiske fiksjon kunne ha
forutsett.
Økonomisk sett har vi det fremdeles fabelaktig bra i Norge, men verden banker stadig hardere på
døra. Vissheten om at oljerikdommen ikke vil vare evig
begynner å synke inn hos de fleste av oss, og følelsen

vidt gap, begynte et helt nytt spill, og snart var det bare

av at de gode årene kan være over vokser parallelt med

de nye spillereglene vi klarte å fokusere på. Nå handlet

spørsmålene om hva vi i så fall kan vente oss etterpå.

det om vekst og fortjeneste. Variasjoner over dette te-

La oss ta en vareopptelling over hva vi sitter ig-

maet dukket opp i stadig flere sammenhenger, og fikk

jen med sånn på tampen av neoliberalismens tid: Vi har

etter hvert en helt overveldende oppmerksomhet. Snart

jo selvfølgelig Oljefondet, og ca. 8500 milliarder kroner

fungerte den økonomiske teorien ikke bare som en pre-

i banken. Men … det har vi faktisk takket være gammel

missleverandør for vår økonomi, men den begynte også

sosialdemokratisk politikk, og ikke neoliberalismen. La

å sette et tydelig preg på vestlig kultur, og dermed også

oss heller snakke om de indre verdier, som de sier på høy-

vår egen kultur.

residen når Oljefondet blir bragt på bane.

Og når vi ikke lenger hadde den kalde krigens

Hva har vi lært? Har vi blitt klokere? Har vi ut-

stadige påminnelse om hva som sto på spill, la vi knapt

viklet våre beste egenskaper? Har vi blitt bedre menne-

merke til at egenskaper som tillit, toleranse og sjen-

sker? For det er vel nettopp i gode tider vi har mulighet

erøsitet gradvis mistet noe av sin betydning i det nye
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klimaet. Ikke fordi vi bevisst valgte dem bort, men fordi

lengst mulig fram i tid. For å lykkes med det, må virk-

det ble stadig mindre etterspørsel, og dermed opphørte

somheten få holde på mest mulig uforstyrret. Og i hvert

til slutt produksjonen – for å bruke en tidstypisk metafor.

fall uten noen form for granskning.

Selv begrepet ”frihet” skrumpet inn og fikk en redusert

Men det er ikke lenger så enkelt å få til. Syste-

og egosentrisk betydning. Senere overtok Krigen mot

mets ensidige prioritering av de rikeste har gått hakket

terror mye av den kalde krigens rolle i dette bildet, men

for langt, særlig i USA, og stadig flere må lide for det. Og

da hadde vi allerede hatt 12 år med Historiens slutt og

alle sammen er levende mennesker med familie og jobb

både verden og vi hadde forandret oss mye.

eller ingen jobb, eller to eller tre jobber, og venner og
interesser. Og muligheter til å protestere.

Rasisme

Det er tegn til opprør, og det nærmer seg krise.

Selv om kapitalismen i bunn og grunn er uten fordom-

Behovet for distraksjoner er akutt.

mer for andre enn den som er blakke, så endrer premis-

Det er i slike situasjoner en statssjef kunne tydd

sene seg når det er tegn til krise: Det er ingen nyhet at

til den velprøvde og tilsynelatende ufeilbarlige taktikken

rasismen øker i økonomiske nedgangstider.

med å gå til krig. Men for dagens kapitalisme viser det

I USA har flere av problemene fra krakket i

seg at lett identifiserbare syndebukker og rasisme kan

2007-08 vendt tilbake med enorm privat gjeld og stat-

være vel så nyttig. Det er ikke noe 1:1-forhold mellom

lig underskudd, og forskjellene mellom fattig og rik bare

disse to faktorene: Det står ingen slemme menn med

øker. Trenden med at noen få blir så absurd rike at de er

flosshatt og kaster pengesedler ned i de rasistiske ekko-

mektigere enn stater, bare fortsetter å akselerere og er

kamrene. Men av en eller annen uforståelig grunn er det

i ferd med å gjøre verden til et plutokrati. Uten at noen

nesten så banalt. Like banalt som barnehageteknikken

vet hvordan vi kan stoppe utviklingen. Og kapitalismens

med at Ole heller bensin på bålet til uvennskapet mellom

syklus er jo slik at man ikke stopper for service, men fort-

Dole og Doffen, og dermed får bedre kontroll over begge.

setter å akselerere helt til sammenbruddet har skjedd, og

Det er langt mellom overklasse-investorer med

staten kan komme og rydde opp. Både Financial Times,

akutt behov for evig vekst og helt vanlige arbeidsfolk som

Barron’s og flere andre økonomiske fora skriver at vi kan

har endt opp i rasistenes rekker. Men det politiske syste-

vente oss en ny krise.

mets grunnleggende todeling - sosialist eller småborger-

Spådommer er bare spådommer, men det virker

lig, venstre eller høyre – gjør at de fleste er lojale mot den

uansett som om neoliberalismens periode snart er over.

siden de har valgt. Og neoliberalismens tilhengere befin-

Premisset om evig vekst måtte treffe taket en gang, og

ner seg solid plantet på høyresiden, samme sted som vi

siden mulighetene for fysisk ekspansjon lenge har vært

finner det overveldende flertall av innvandringskritikere,

små, har man i stedet trykket opp flere pengesedler.

-motstandere, ”antipatister” og rasister. Dermed havner

Dermed kunne finansøkonomien fortsette å vokse og

man som arbeids- og eiendomsløs innvandringsmot-

har etter hvert blitt en alt for stor faktor i verdensøkon-

stander automatisk på samme side som overklassen og

omien. I dag er penger verdens mest omsatte ”vare”, og
alle som jobber med denne omsetningen skaper akkurat
like mye reelle verdier som om de hadde sittet og kastet
terning hele dagen.
Likevel vil disse folkene, de gamblende investorene, at dette systemet og denne politikken bare skal få
lov å fortsette som før. For dem er evig vekst hverdagen,
og de er med god grunn redd for den spektakulære krisen
som vil komme da dette systemet kollapser. For en dag
kommer det en krise, det er vel alle enige om, men inntil
videre prøver altså systemets tilhengere å skyve smellet
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den velhavende investoren. Allerede før noen har hevet

et mareritt for den økonomiske eliten om det folkelige

stemmen.

grunnplanet, arbeidere og innvandrere og lavtlønte og

Og det virker som om flertallet av de som er
negative til innvandrere enten ønsker, eller i hvert fall

arbeidsledige, hadde stått sammen og krevd en større del
av kaka fra dem.

aksepterer at de dermed også hører til på høyresiden. Og
støtter høyresidens saker. Selv om de befinner seg i en
helt annen interessesfære og økonomisk klasse.
Selvfølgelig er det mange unntak. For eksempel finnes det antirasister på høyresiden, og fascistene og
deres sympatisører hater jo både innvandrere og overklassen. Men mitt inntrykk er at den politiske polariseringen i dag i stadig større grad har fokus på hvilket standpunkt man tar i rasisme- eller innvandringsdebatten. Og
dermed plasserer man seg også på enten høyre- eller
venstresiden.
Debatten tilspisser seg, også her i Norge. Rasismen har blitt mer synlig og grensene for hva som blir akseptert av rasistiske uttrykk i det offentlige rom utvides
stadig.
Og det vil det sannsynligvis fortsette å gjøre
så lenge noen tjener på at konflikten eskalerer, og politikerne bidrar eller holder kjeft.

Overklassen tjener på at underklassen slåss seg

Igjen: Det er ikke noe 1:1-forhold mellom dem

i mellom. Og det er i bunn og grunn det som skjer i dag

som tjener på rasisme og de mest aktive haterne. Det er

når innvandrere og rasister står mot hverandre, mens

heller ikke sånn at neoliberalismens ivrigste forkjempere

opprøret uteblir og forskjellen mellom fattig og rik får

alene har ansvaret for rasismen. Mange ville vært ra-

lov til å fortsette og vokse.

sister uansett, og vi har alle forandret oss mye de siste
årene.

Det er flere subtile mekanismer i sving her, og
mange krefter involvert. Noen støtter rasismen åpenlyst

Men vi må heller ikke kimse av kapitalismens
fabelaktige evne til å assimilere opprør når det lønner seg

fra toppen, slik som Olav Thon støtter Hege Storhaug.
Eller investorene som startet opp Resett.

økonomisk. Den kunne for eksempel brått skifte fra en

Det kan godt hende de gjør det av ærlig og op-

homo-fiendtlig til en homo-vennlig linje i det øyeblikket

priktig rasisme. Men i lengden tjener de også penger på

kundegruppen homofile, og de som bryr seg om deres

at det økonomiske systemet som høyresiden står for, og

rettigheter, ble større enn den homofobe kundegruppen.

som favoriserer dem selv, får fortsette.

Eller punken, som var avskyelig og destruktiv og aktivt

Rasisme er en brann. Mange er med på å tenne

motarbeidet av borgerkomiteer over hele Storbritannia,

flammene, og enda mange flere er med på å holde dem

helt til stilen ble så populær at den ble en salgbar vare.

vedlike. Det er mange måter å bidra på, særlig hvis man

Da ble den business, og fortjenesten havna der den pleier.

har makt og midler. Og så lenge det fortsetter å brenne

At det stort sett ikke finnes noe offisielt samar-

kan høyresiden fortsette å styre med neoliberalismen

beid mellom overklassen og haterne gjør dette tilfellet

som rettesnor. Og stort økonomisk overskudd som resul-

litt ekstra komplisert. Men hersketeknikken som er i sv-

tat.

ing: å sette to grupper opp mot hverandre for å unngå

Denne konstellasjonen er ikke ny. Dette ble

å bli angrepet selv, er som allerede nevnt både gammel

skrevet allerede på 1920-tallet: ”Hvorfor kan ikke arbe-

og velprøvd. Og det er ganske åpenbart at det ville vært

idsgiverne komme arbeiderklassen i møte på et eneste
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krav? … I stedet gjør de tvert imot, og motarbeider ak-

mye Faten gjorde rede for sitt liv og sin historie, og unn-

tivt alle rettmessige reformer. Dette føder hat. Arbeids-

skyldte feilsteg, var det ingen tilgivelse å spore. Selv da

givernes gjerrighet tvinger de proletære massene inn i

det enste gjenværende ”beviset” på hennes ekstremisme

sosialdemokratiets favn.”

var denne bannerannonsen, og Storhaugs påstand om at

Forfatteren sa at det var denne observasjonen

hijaben hennes var spesielt stramt knyttet. Den sosiallib-

som fikk ham til å satse på politikk. Syndebukkene hadde

erale toleransen hadde plutselig blitt selektiv, og dermed

han allerede valgt ut, det var jødene, med sin konspiras-

befant de seg med ett på ytterste høyre fløy.

jon for å overta Europa, og mannen var Adolf Hitler.

Ikke lenge etterpå kom hele toget til Storhaug
marsjerende med Kjetil Rolness i spissen. Og rabalderet

En definisjon

begynte for fullt.

Sommeren 2014 posta jeg mitt første innlegg om denne

I dag føles sommeren 2014, altså fire år siden,

debatten på Facebook. Det var en kritikk av Hege Stor-

som en uskyldig tid når det gjelder rasisme. Den eksis-

haug, og selv om så godt som all respons jeg fikk i mitt

terte, og burde sikkert ha blitt møtt mye tøffere enn den

eget lille ekkokammer støttet innlegget, så gjorde det

gjorde, men den var på en måte oversiktlig, og FrP-erne

mest inntrykk at et par som var venner av meg, støttet

var fremdeles i sentrum.

henne.

I dag har antakelig de ivrigste krigerne og preDe var selvdefinerte sosialliberale og folk jeg

dikantene meldt sin ankomst, og rævdilterne kommer tu-

satte stor pris på. Men de leste altså Storhaugs fremmed-

slende. Ikke lenger bare fra ytre høyre og indre høyre og

fiendtlige og konspiratoriske ul som noenlunde fornuf-

sentrumsekstremistene og den mest småborgerlig dan-

tige utsagn. Jeg hadde neppe blitt mer overraska om de

nende venstresiden og Ap-ledelsen, men nå kommer de

hadde kommet på besøk i full nazi-regalia.

jaggu tuslende fra et slags ytre venstre også. Det er held-

Uten sammenligning for øvrig, selvfølgelig. Jeg
hinter ikke om noe.

igvis ikke mange, og det er gjerne snakk om en form for
nasjonalistiske, romantiske kommunister - nasjonalro-

Det var nemlig i diskusjonen som fulgte jeg ble

mantiske kommunister? Eller siden flere av dem er gamle

beæret med begrepene ”brunskvetting” og ”-beising”

AKP-ere - kanskje nasjonalkommunistiske romantikere?

og ”hitling” for første gang. Samtidig som jeg fikk flere

På 70-tallet stilte AKP faktisk opp i kampen mot rasisme,

utlegninger om den grusomme islamske praksisen med

men nå har de falt pladask for rasismeinfisert høyrepopu-

kjønnslemlestelse, klagesanger om Faten Mahdi Al-Hus-

listisk propaganda og byttet side. De dyrker vennskap til

sainis ekstremistiske virksomhet, og det dypt antifemi-

folk som Marine le Pen, Hanne Nabintu Herland, Kjetil

nistiske ved å bruke hijab. Venneparets kvinnelige hal-

Rolness og Tommy Robinson, i tillegg til den gamle, lett

vdel introduserte meg også for nylanseringen av ordet

homoerotiske dragningen mot arbeiderklassen. Siden

”krenket” da hun skulle beskrive sine følelser, sånn helt

de muligens har opprettet kodenavn og møtes i hemme-

generelt, når det gjaldt muslimske kvinners bruke av hi-

lighet er det vanskelig å si hvor mange de er.

jab. Hun følte seg ”krenket som kvinne” av det unorske
hodeplagget.
Snart viste det seg at kjønnslemlestelse likevel
ikke var en islamsk, men en regional praksis, og Fatens
kobling til ekstremisme var en bannerannonse til Islamnet på en webside knyttet til en stiftelse hun hadde
vært leder for. At hun, fremdeles ikke 18 år gammel, tok
avstand fra alt som kunne kobles til ekstremisme gjorde
ikke de nyfrelste mildere stemt. Engasjementet var glødende, men som hos alle andre Storhaug-fans var det
dessverre ikke kjærlighet det glødet av. Uansett hvor
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Ikke lenge etterpå kom hele toget
til Storhaug marsjerende med Kjetil
Rolness i spissen
Andre er lettere å plassere: Den nakne og stupide varianten av rasisme er gjerne lett synlig, men hva
med de løsrevne og spontane utbruddene? Mumlingen i
dannet lag og de mer subtile, underliggende og indirekte
formene? Hva er rasisme?
Bortsett fra et lokalt tilbakefall med TV-pro-

grammet ”Hjernevask” for noen år siden, er det ellers

fakta. Likevel opplever vi alle reptile impulser som er

bred vitenskapelig enighet om at begrepet rase er en

mer eller mindre rasistiske, og derfor vil et snev av ra-

konstruksjon. Det var skapt for å rettferdiggjøre makt-

sisme finnes i innvandringsdebatten; utilslørt, tilslørt

forhold, og fungerte som en negativ ideologisk og kul-

eller kontrollert: Som tilløp til mistenksomhet hos ma-

turell kraft. I sin ytterste og mest grusomme konsekvens

joriteten, og som antydning til frykt hos minoriteten. En

førte dette til de største forbrytelsene i menneskehetens

av de grunnleggende egenskapene som gjør oss til men-

historie; kolonialisering, slavehandel og Holocaust. Og

nesker er at vi prøver å holde styr på disse impulsene,

da vitenskapen begynte å analysere raseteoriene etter

gjerne ved hjelp av kunnskap, erfaring og rasjonalitet.

2. verdenskrig falt de etter hvert fra hverandre. Rasisme

Impulsene er grovkornede og knapt noen er funksjonelle

har alltid handlet mer om kultur enn om biologi, og det

ubehandlet i dagens verden. Frykt for alle fremmede per-

finnes ikke noe biologisk grunnlag for å dele menneske-

soner var mer praktisk for neandertalernes livsform enn

heten inn i forskjellige raser.

for mitt urbane liv i dag. Det er ikke noen av og på-bryter

Men tankegodset har likevel overlevd, og det

for rasisme, og heller ingen absolutt grense når den tip-

blir fremdeles kalt rasisme. For rasistenes motivasjon

per over kanten til definisjonen min. De fleste diskusjon-

er som før – å ”forklare” sin egen overlegenhet. Det er

er foregår mellom disse ytterpunktene, men jo nærmere

bare de aller mest ytterliggående som benytter seg av

en persons standpunkter kommer ren rasisme, desto mer

begrepet rase, og ingen vil bli kalt rasist i dag. Likevel

irrasjonell blir argumentasjonen.

finnes og vokser rasismen. I Norge også.
Da må jo rasistene også være der ute et sted. For
å prøve og orientere meg i dette kompliserte landskapet
har jeg med støtte i nyere rasismeforskning valgt å definere rasisme slik:

Rasisme er en ideologi der definerte menneskegrupper
blir rangert som mindreverdige. Rase er ikke lenger det
definerende begrepet for rasistene, men visse egenskaper
de mener er knyttet til hudfarge, kultur og religion. Rasistene hevder at disse egenskapene er uforenelige med det
de selv er og står for, og gir dermed seg selv retten til å
diskriminere.
Rasisme er som kjent ikke noe virus vi kan isolere og bevise at har festet seg til en uttalelse eller en person. Det er en holdning som ligger dypt i oss, og som, i
hvert fall for den taleføre, kan pakkes pent inn i retorikk
eller mer eller mindre korrekt vitenskap, statistikk og
politikk. Det foregår stadig en innbitt prosess der kritikere, flyktningemotstandere og rasister forsøker å bevise alt fra muslimers iboende ondskap til regnestykker

Og rasisten er helt irrasjonell. Etter hvert som

med økonomiske katastrofer, og vi, motparten, argumen-

en person nærmer seg den vage grensen blir argumen-

terer mot dem.

tasjon mer og mer irrasjonell. Og når det er åpenbart at

Rasisme er irrasjonelt. Og selv om mitt liv er

vedkommende har kryssa grensen og blitt troende rasist,

mer preget av irrasjonalitet enn jeg liker å tenke på, så

er det ikke lenger mulig å føre en fornuftig diskusjon om

blir jeg overbevist av det jeg har sett av forskning og

innvandring.
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Dette er et stort problem i innvandringsdebat-

mye og dem som har lite eller ingenting. Vi som befinner

ten. Rasister har ingenting å bidra med, de fungerer bare

oss mellom disse økonomiske ytterlighetene deltar også i

destruktivt siden alle konklusjoner er basert på en irras-

denne konflikten enten vi vil det eller ei. Hvis vi ikke tar

jonell tro. Dette er noe som burde bekymre kritikere og

noe standpunkt skjer det ingen forandring, og rikdom-

motstandere mye mer.

men fortsetter å stige oppover.

Men økende rasisme er også et faresignal for

I utgangspunktet har venstresiden og arbeider-

hele menneskehetens tilstand; et barometer på hvor mye

klassen felles interesser mot den politiske høyresiden

jævelskap vi tillater at skjer med de andre. Og dermed

og næringslivets mål om å gjøre de rike rikere. Likevel

blir den også et forvarsel om hva vi kan vente oss selv.

ser vi nå, akkurat som på 30-tallet, at deler av en mis-

Rasismen holdes vedlike av et system som har så sterkt

fornøyd arbeiderklasse trekker mot høyre. Siden dette er

fokus på økonomi at ikke alle mennesker blir vurdert til

et poeng som høyresiden selvfølgelig elsker, har det fått

å være like mye verd. Og når først én gruppe, de fattige,

større proporsjoner enn det fortjener. Arbeiderklassens

kan nedgraderes, kan en annen gruppe, de fremmede,

støtte til både Trump og Brexit var mye mer moderate

også bli det. Dessuten kan rasisme også fungere som en

enn mediedekningen ga inntrykk av. Men for all del, det

prøveklut for fascisme - et begrep som det nå tørkes støv

var nok til å kunne kalle det et opprør mot venstresiden,

av over hele kloden.

og nok en indikasjon på at folk flest ikke nødvendigvis

Og volden kommer alltid overraskende.

har økonomisk politikk øverst på agendaen.

Å være anti-rasist i dag handler om mer
enn barmhjertighet, det krever realisme og bidrag til
bærekraftige løsninger. For rasismen er i hvert fall ikke

Og volden
raskende.

kommer

alltid

over-

bærekraftig, den er destruktiv på flere plan. Skal vi yte
motstand, må vi se på den i en politisk, økonomisk og

Og det er flere grunner til å være skuffet over

økologisk sammenheng. Og vi må samarbeide over lande-

venstresiden. Den har vært utydelig og på defensiv-

grenser både fordi det er en transnasjonal trend, og for

en i hele neoliberalismens gullalder. Det hevdes også

å motvirke den sneversynte nasjonalismen som rasismen

at venstresiden har vært mer opptatt av identitetspoli-

alltid drar med seg.

tikk, kvinnekamp, u-hjelp og flyktninger enn sine op-

Vi må identifisere rasistene, plukke retorikken

prinnelige tilhengere. Selv om disse to retningene ikke

deres fra hverandre, blottlegge hatet og prøve å forstå

er gjensidig ekskluderende, er det likevel et standpunkt

hvorfor samfunnet vårt i så stor grad tillater dem å skjule

som med god grunn vies mye oppmerksomhet. I tillegg

ansiktene sine.

til dette har det ikke akkurat hjulpet venstresiden at de
store sosialdemokratiske partiene i Europa har sviktet de

Fritt vilt

svakeste gruppene, og kopierer høyrepopulistene i både

Turbulente tider som disse kan gi oss en følelse av at

innvandringspolitikk og økonomi.

gamle politiske kart og kompass ikke lenger stemmer.

Et annet problem for venstresiden - som jeg

Men selv om de tre største partiene i landet har klum-

sannsynligvis selv av og til bidrar til i denne teksten - er

pet seg sammen godt ute på høyresiden, så har begge

at vårt nære forhold til USA gjør at vi ”oversetter” amer-

politiske fløyer samme grunnverdier som før: Venstres-

ikanske forhold til norske, og bruker dem rått. Vi antar

iden, altså sosialistene, står for solidaritet, et sterkt fel-

at det som skjer der, også (snart) skjer her hos oss. Men

lesskap og velferd som målestokk. Høyresiden står for

det er mange veldig store forskjeller. For eksempel har

individualisme, et grenseløst næringsliv, og penger som

den rike, liberale eliten i det amerikanske demokratiske

målestokk.

partiet så godt som ingenting med norsk venstreside å

I dag blir vi på mange forskjellige måter min-

gjøre. Det finnes sikkert folk som har noe til felles med

net om at disse to fløyene avspeiler den grunnleggende

dem, men de er ikke del av noen organisert eller tonean-

interessekonflikten i verden mellom dem som har veldig

givende gruppe. Likevel er det ofte dette bildet av rike
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bedrevitende hyklere som angripes når noen går løs på

for dem på ytre høyre fløy, kanskje kulturen er så mye

venstresiden. Rikinger som forfekter en selvgod og mor-

viktigere for dem enn økonomien, eller kanskje de først

aliserende sosialisme er selvfølgelig helt suverene syn-

og fremst trekkes mot venstresidens fiender. For det er

debukker.

godt ute på høyresiden man finner misogynistene, de ho-

Og de aller fleste vil jo gjerne ha seg en syndebukk i dag.

mofobe og rasistene; identitetspolitikkens fremste motstandere. Selv om man da får høyresidens økonomiske
politikk med på kjøpet, og den favoriserer jo ikke akkurat
arbeiderklassen.
Både feminister og homofile har vært og er fremdeles yndede mål for denne type hevn by proxy, men
disse gruppene blir heldigvis både sterkere og bedre organisert. Dessuten har de passert kapitalismens tipping
point, blitt lønnsomme for næringslivet, og dermed satt
under en viss beskyttelse.
Da er det bare innvandrere/flyktninger igjen på
Hatets Topp 3-liste. Og hvis man vil forenkle målet for
hevnlysten enda mer, retter man den mot en lett identifiserbar gruppe mennesker, i vår tid er det muslimene.
Og aller lettest er det å ta de muslimske flyktningene, for
de er hjemløse også.
Et Kinderegg av en syndebukk for feiginger.
For at denne formen for rasisme skal kunne utfolde seg i full offentlighet trenger høyresiden to ansikter. Selv om de rasistiske holdningene på ytre høyre fløy
heller forbindes med oppkomlinger og forvillet arbeider-

En annen misforstått oversettelse fra USA og

klasse enn med det klassiske borgerskapet, så finnes det

Storbritannia er den påståtte bølgen av pietistiske, mor-

ofte rom for en autoritær konservatisme selv bak de mest

aliserende overgrep mot ytringsfriheten som særlig feier

moderne og moderate fasader. Det går en kronglete, men

over universiteter – trigger warning-kulturen. Mange

ubrutt linje fra det velhavende borgerskapets fordommer

oversetter tilfeller av dette til norsk, blander den med sa-

mot svakhet og fattigdom til marsjerende nynazister i

ker de har lyst til å diskreditere, og påstår at alt sammen

gatene.

er en del av venstresidens politiske korrekthet.

Vi lever i en tid da det anti-demokratiske ytre

Men disse tilfellene har ingen virkelige paralleller i

høyre blomstrer både i Norge og internasjonalt. Om

Norge, og dessuten er det et åpent spørsmål hvor mye

noen skulle ha glemt det så befinner Utøyaterroristen

som blir igjen av denne ”bølgen” nå som seriøse medi-

seg ytterst til høyre på det politiske kartet, og man må

er har begynt å granske tilfellene og dekningen av dem

vel kunne si at rasismen finnes i kjernen av hans ideologi.

nærmere. At det finnes dokumenterbare tilfeller er det

Han har lånt mye av den fra den i ettertid Fritt Ord-støt-

ingen tvil om, men hvor mange og hvor alvorlige er de

tede Peder Jensen, ”Fjordman”, som opererer ikke langt

egentlig? Se for eksempel ”The free speech panic: how

unna den gamle kommunisten Hans Rustad i Document.

the right concocted a crisis” i Guardian 26/7-18.

no og milliardærenes rasistiske lekeplass, Resett. Som ig-

Men uansett; det er mange som føler seg sviktet

jen er politisk nabo til den solid statsstøttede Hege Sto-

av venstresiden. Folk som er forbanna og fortvilet over

rhaug. Og da står vi jo skulder mot skulder med hennes

å bli oversett og tråkka på, og som reagerer med å bev-

(tidligere) sidekick Kjetil Rolness og resten av det såkalte

ege seg mot høyre. Kanskje det finnes noe forlokkende

Facebook-høyre. I praksis hadde de alle sin politiske fød-
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sel i skjørtene hennes. Storhaug har også en høy stjerne

av kriger vi har vært delaktige i, og kolonialismens dype

i Frp, som igjen er hovedleverandøren av den formen for

sår er langt fra leget. Hva klimakrisen vil gjøre for mi-

slurvete innpakket rasisme som Arbeiderpartiet jobber

grasjonsbildet de neste 10-20-50-100 årene kan vi bare

så hardt for å implementere.

ane, og det er enda en grunn til at vi må møte disse men-

Før i tiden hadde var det vanlig at politiske
partier sto for noe, hadde tydelig formulerte verdier og

neskene med noe mer bærekraftig enn fornektelse og avvisning.

mål, og velgerne oppsøkte dem. I dag er det motsatt: Par-

Vi må hjelpe fordi vi kan det. Og vi må gjerne

tiene løper etter velgerne, og det skjer på grunnlag av

gjøre det av empati, solidaritet eller av vårt hjertes god-

markedsundersøkelser. Ap har i lang tid møysommelig

het. Gjerne av moralske grunner. Gjerne for å føle oss

fulgt opp de to andre store partienes ambisjoner om å

bedre. Eller på grunn av menneskerettigheter og inter-

være en serviceinstitusjon for næringslivet, før de også

nasjonale forpliktelser, for dem som bryr seg om sånt.

adopterte FrPs flyktningpolitikk.

Men vi må også gjøre det for å overleve selv.

Det gjorde de blant annet med taktikken å bruke
en talsmann med minoritetsbakgrunn, slik Colin Powell
ble brukt da han frontet USAs forfalskede informasjonskampanje om masseødeleggelsesvåpen i Irak. Og i flyktningpolitikken fungerer denne metoden enda bedre,
siden minoritetsbakgrunnen da får en dobbelt funksjon:
Det er vanskeligere å motsi en innvandrer som uttrykker
dårlig innpakket fremmedhat, siden han på en måte snakker om seg selv, og dermed burde vite hva han snakker
om. Dessuten gjør det inntrykk at en av de andre pisker
sine egne, og Ap klarer dermed å skape akkurat det inntrykket av nådeløshet de tror de trenger i kampen om de
rasistiske velgerne. De har det selvfølgelig helt fint hos
FrP, men det er jo alltid hyggelig å bli kurtisert, og nå
venter de bare på at Ap skal ta det neste skrittet og åpne
for at flyktninger kan la seg frivillig utvise. Med sin egen
talsmann først i køen og i solidaritet med rene og hvite
nordmenn.
Og Frp ler hele veien til banken. Og regjeringen.

Det er ikke vi som vil møte innvandrere og flykMens den tilsynelatende moderate høyresiden

tninger som likeverdige mennesker som er naive i denne

tar imot all den drahjelp den kan få fra sin ekstreme yt-

saken, det er høyresiden. Enten de kaller seg ”innvan-

terkant, så har venstresiden ingenting å hente på sin yt-

drerkritiske” eller er helt alminnelige rasister. De mest

terste fløy. Tvert i mot, arven etter ml-ernes herjinger

urealistiske er de som tror det er mulig å sette opp gjerd-

på 70-tallet ligger fremdeles som en ubehagelig skyg-

er som er høye nok til å stenge alt det ubehagelige ute.

ge over store deler av norsk venstreside. Som en slags

Vi trenger hverandre for å overleve. Historien

malplassert politisk arvesynd, siden den tyngste kritik-

viser det, erfaringer og vitenskap viser det. Vi kan klare

ken mot AKP den gangen kom fra venstre. Og i dag svir

oss alene, uten å ta hensyn til andre enn oss selv i dag og

det selvfølgelig også ekstra mye for venstresiden at én

i morgen. Vi kan klare å ignorere våre medmennesker i

gruppe av jordens elendige, arbeiderne, slåss mot en an-

noen år, og kanskje enda lenger enn det også.

nen gruppe av jordens elendige, flyktningene.
Mange flyktninger har i dag mistet alt på grunn
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Men samtidig setter vi også en standard der
vi aksepterer at de svakeste, eller ganske enkelt de mest

uheldige menneskene dør foran øynene på oss. Og det

grensene for hva som aksepteres flytter seg sakte, men

kommer til å plage oss. Kanskje fordi vi innerst inne vet

sikkert på dette feltet også.

at det er urettferdig og umoralsk. Men det bør også plage

Og det er så greit med sosiale medier og blog-

oss mer og mer fordi vi vet at vi ikke kan stole på noen

ger; blir man knepet i løgn er det bare å legge ut et knapt

lenger. Snart kan vi ikke snu ryggen til, ikke bli syke eller

synlig demanti, eller ganske enkelt slette de verste bran-

gamle, og ikke søke støtte gjennom internasjonale fora

nbombene på egne tråder. Eller, slik de aller ivrigste

vi selv har sviktet. Vi kan bare bli mer og mer paranoide,

propagandistene opererer; å sørge for en ekstremt høy

mer og mer ensomme og sinte.

produksjon med varierende rasismefaktor, slik at ingen

Ved å gjøre de andre til fritt vilt, blir vi fritt vilt
selv.

orker å lese alt. Da får de ekkokammeret sitt, samtidig
som kritiske røster ikke får full oversikt, og kvier seg for
å kommentere. Dessuten gir det opphavsmannen noen

Det tause flertall er verken taust eller
i flertall lenger

passende moderate innlegg å peke på når kritikken kommer.
Denne pangstarten ga det nye høyre stor selvtil-

Da denne nye bølgen av rasisme skjøt fart noen få år etter

lit. Å bidra til og sparke i gang en grasrotbevegelse var

22. juli 2011 hevdet tilhengerne at dette var et resultat av

ikke noe de hadde gjort på lenge. Antakelig ikke siden

at folkedypets frykt og antipati endelig hadde kommet til

mellomkrigstidens Tyskland. At bevegelsen nå, akkurat

overflaten. Det er ingen ny påstand, også tidligere tiders

som den gangen, var gjennomsyret av brutal rasisme og

populister har brukt sin påstått unike innsikt i menig-

en stadig økende grad av nasjonalisme blir taklet med

manns vilje som begrunnelse for å fremme egne fanesa-

dreven dobbeltmoral. Det er tross alt en gammel spesi-

ker. Men et av elementene som var nytt i dette tilfellet

aldistanse for borgerskapet. Dessuten var de ikke alene,

var at den voksende rasismen skjedde parallelt med en

men en del av en internasjonal høyrebølge, og holder seg

eksplosjon av ytringer, kommentarer og dialoger i sosiale

derfor til propagandametoder, retorikk og vokabular som

medier og kommentarspalter. Stadig nye folk begynte å

allerede er utprøvd i Utlandet.

artikulere sine synspunkter i den digitale verden, og et-

Samtidig skjer det ting under støyen fra innvan-

ter støyen å dømme var fremmedfiendtlighet et sentralt

drerdebatten. Økonomiske avtaler som er med på å forme

tema i flere av disse nye foraene. Og mange konkluderte

vår framtid med navn som TTIP, Acer, TISA og TTP

altså med at dette raseriet og hatet var stemmen til det

krever i flere tilfeller lovfesting av irreversible endring-

tause flertall.

er, men passerer under radaren til de fleste av oss. Neo-

Og dermed bar den nye høyresidens predikanter

liberalismen ønsker at næringslivet skal ta seg av den

og kulturkrigere dem inn i debatten på gullstol. De måtte

økonomiske politikken uten å bli heftet av demokratiske

bare love å gjøre som FrP og følge kommunikasjons-

prosesser, og gjerne ha klausuler som gir dem rett til å

strategien til First Price: Billig, kritthvitt og mørkeblått.

saksøke land for å skusle bort deres potensielle fortje-

Det uartikulerte hatet mot flyktninger og inn-

neste.

vandrere danner et perfekt bakteppe for de mer velfor-

Dette endrer litt etter litt styresettet vårt fra å

mulerte nyrasistenes frammarsj. Så lenge de klarer å

være demokratisk basert til å bli drevet av næringslivet.

presentere sine inngrodde fordommer og hevnlyst på en

Men av og til er det gode nyheter å spore under radaren

smule mer moderat måte enn de rabiate stemmene i ek-

også. Det som for 6-8 år siden ble omtalt som det tause

kokamrene, er det ikke alltid så lett å legge merke til at

flertall, og som ble en viktig pådriver til å normalisere

de skritt for skritt utvider toleransen for hets, fordommer

den nye rasismen, er verken taust eller i flertall lenger.

og løgn.

De høres svært tydelig i sosiale media og kommentarFor i dette hektiske klimaet er det også blitt

stadig lettere å plante forvridde fakta og rene løgner.
Fake news-bølgen har for lengst etablert seg i Norge, og

spalter, og har sannsynligvis aldri vært i nærheten av å
bli et flertall.
Men når vi nå ser på holdningene som avdek-
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kes f eks i ISFs årlige Innvandringsbarometer for 2017

annet helt sentral i å snu amerikansk opinion til å delta

eller Statistisk Sentralbyrås ”Holdninger til innvandre-

i 2. Verdenskrig. Han drev altså med påvirkning på et

re og innvandring 2017”, eller Sentios undersøkelse for

forholdsvis høyt nivå.

Klassekampen 2. juli i år så er det tydelig at det nå finnes
et nytt taust flertall der ute: Vi som har sympati for flyktninger og innvandrere.
Vi har vært her hele tiden, har bare ikke fått
så mye omtale. Selv ikke Refugees Welcome, som er en
bemerkelsesverdig organisasjon på flere måter, og som
har gjort og gjør en helt fabelaktig innsats, har fått noen
særlig omtale. Det krever mot å tale de svakestes sak i
drittsekkenes tidsalder. Barmhjertighet skjer ikke ustraffet i en tid med justisministre fra FrP. Som går inn for en
egen ”muslimparagraf ” i lovverket og hevder at det er
godhet som ødelegger landet. Ikke hat, løgn og billige
vitser om druknede barn på øverste departementale nivå.
Så takk og pris for Refugees Welcome, Norge.
Det er dem vi kommer til å klamre oss til når vi skal fortelle denne historien en gang i framtiden: Selv om mange
av oss ga faen, så hadde vi i hvert fall Refugees Welcome.
Tusenvis av mennesker på flukt ble møtt med empati og
et vennlig ansikt, og de har fått praktisk hjelp og støtte

Det er vel ikke spesielt kontroversielt å påstå at

av tusenvis av frivillige. De har blitt behandlet som med-

det er de mest kapitalsterke, gjerne i allianse med den

mennesker, og har opplevd at det finnes sivilisasjon i

politiske høyresiden, som i første rekke har hatt nytte

Norge også.

av de mest radikale, og dermed kostbare PR-tjenester

Og nå er vi altså i flertall, og det skal vi job-

som disse er eksempler på. Og slik er det fremdeles. Det

be for å beholde. Men tausheten kan vi godt gi slipp på;

finnes mange analyser og artikler som beskriver hvor-

først når vi begynner å snakke kan vi vinne nasjonens

dan Donald Trumps presidentkampanje ble ført etter

verdighet tilbake. Ord for ord.

Bernays’ prinsipper. Og Israels propagandamaskin, Hasbara, har åpenbart også lært mye av Bernays; de er jo

Kampen om ordene

suverene når det gjelder å endre premisser for debatt ved

Helt siden Freuds nevø, Edward Bernays, grunnla den

å etablere villedende begreper. ”Bosetter” for “okkupant”

amerikanske PR-industrien på 1920-tallet har kampen

er en klassiker, og en annen metode som har satt spor

om å definere ord og begreper i den vestlige verden i

er å blåse opp all kritikk, kalle den for noe avskyelig –

større grad foregått i Madison Avenue, New York, enn

i dette tilfellet antisemittisme, og gjenta den ustoppelig

på universiteter, i debattspalter og dikterkammere. Ber-

og høylytt, helt til kritikken forstummer. Slik blir løgn-

nays, som hadde en stor beundrer i Joseph Goebbels, fant

er etter hvert akseptert som sannhet, eller i det minste

først opp begrepet PR, som han mente hadde en bedre

som tvilstilfeller. I USA benytter altså presidenten seg

klang enn propaganda, og i 1929 lærte han kvinner å

av teknikken, mens den i Norge foreløpig bare har nådd

røyke. Det gjorde han ved å hyre inn hippe “socialites”

ministernivå.

til å røyke offentlig, og han fikk dem til å kalle sigaret-

Fake news-taktikker er overveldende mest

tene sine for “Torches of Freedom” - Frihetens Fakler.

brukt av høyresiden i flyktningdebatten, av kritikere og

Han klarte altså med stort hell å selge røyking som kvin-

rasister. Denne siden har i tillegg også vært dyktigere

nefrigjøring, for 90 år siden. Senere var Bernays blant

enn sin motpart til å etablere hvilke ord og begreper som
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Alle som har prøvd å gå i dybden i en diskusjon
med rasister og kritikere har oppdaget at det ofte ikke
finnes noe som helst under raseriet, noiaen og aggresjonen. Bortsett fra rasisme, selvfølgelig. Men siden ingen
vil være rasister i dag, blir det ikke akseptert som tema.
Og da kan det bli vanskelig å formulere en intelligent
kritikk når folk ikke har andre visjoner om framgang enn
å jage bort alle mørkhudede mennesker.
I tillegg til rasismen finnes det en annen form
for beslektet hat, og det er den grunnløse hevnlysten som
antakelig ble introdusert i norsk politikk gjennom Carl
I Hagens forfalskede Mustafa-brev i 1987. Han var tidlig ute med Fake News, det skal han ha. Siden den gangen har dette vært den uuttalte grunnverdien i partiets
politikk. Stadig oftere forklares den med rasisme, men
det kan virke som om denne hevnlysten er fullstendig
retningsløs, og like gjerne kan materialisere seg som hat
mot Arbeiderpartiet, venstresiden eller andre konspirasgjelder; de som blir plukket opp av media og dermed blir
betraktet som gyldige.
“Politisk korrekt” har vært de siste par tiårenes
mest effektive begrep i kampen for å degradere holdninger som empati og solidaritet, og dermed bidratt til
en generell trend i perioden. Etter hvert har begrepet
mistet noe av sin kraft overfor oss vanlige raddiser, både
fordi høyresiden har vært politisk trendsettende så lenge
at de selv har blitt de politisk korrekte, og fordi betegnelsen i dag passer bedre på de faktiske problemene i
trigger warning-kulturen. Som høyresiden altså tyner
for langt mer enn den er verd.
Ellers er de flinke til å argumentere med kalkulatorene sine når de for eksempel skal ”bevise” at innvandring ikke lønner seg. I deres hierarki av argumenter går
det ikke an å komme høyere enn ikke å lønne seg, og det er
gjerne vanskelig å argumentere mot store mengder tall
uten å finne fram enda større mengder. Noe som tar tid,
og i mellomtiden taper man den annonserte tvekampen.
Selv om det gang på gang viser seg at disse regnestykkene var feil eller har så mange variable parametere at de
blir meningsløse, spiller. Den underliggende taktikken,
som også kan brukes i mange andre tilfeller, er at hvis du
bare slenger nok dritt på veggen, så er det alltid noe som
blir hengende igjen.

joner. Innimellom slagene inntar denne følelsen en slags
dvaletilstand når innehaveren bare føler seg skikkelig
urettferdig behandlet.
Et annet klassisk kjennetegn ved bastante innvandringsmotstandere er at de gjerne plasserer både
moral og verdier i sekkebetegnelsen ”følelser”, og synes
det er litt tøysete å snakke om. Så selv om de, i likhet med
alle andre mennesker, selvfølgelig også besitter disse
egenskapene, så er det vanskelig å få vite noe om hvilke
verdier som for eksempel stemmer overens med å avvise
hjemløse flyktninger på prinsipielt grunnlag. Eller om
hva slags samfunn de ønsker seg. Hva de tror på. Hvis de
overhodet uttaler seg om det utvidede følelsesbegrepet
sitt kan det ofte bli litt nostalgisk, og gjerne kretse inn
mot det typisk norske, som geitost og bunad. Men også i
økende grad mot ytringsfrihet, som faktisk er i ferd med
å bli en slags fanesak for høyresiden. Det er særlig to typer overgrep de reagerer på; politisk korrekte studenter
som for eksempel kritiserer karnevalsdrakter eller gamle
malerier med nakne damer, og folk som blir kritisert for
å drite ut og håne mennesker som egentlig bare fortjener
det.
Definisjonen av ytringsfrihet er åpenbart i endring. Noe vi også opplevde her i landet da 60 norske
forfattere i 2014 skrev under på et opprop mot kritikken
av at Peter Handke hadde fått Den internasjonale Ibsen-
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prisen. ”Vi må forsvare medforfatterens rett til å tenke og
ytre seg på tvers av gjengse oppfatninger, ’den kompakte majoritet’. Vi må forsvare det frirommet litteraturen,
kunsten er,” sa de blant annet.
At 60 forfattere i fellesskap klarer å tolke kritikk
av prisutdelingen – som blant annet bunnet i Handkes
utsagn om Serbias krigføring på Balkan og hans nærhet
til krigsforbryteren Milosevic - som en trussel mot en
av verdens mest kjente forfatteres ytringsfrihet, er bare
trist. Den gangen svarte jeg: ”Ytringsfrihet har ingen
mening i et skjermet rom med vennligstilte kollegaer.
Ytringsfrihet krever konflikt, og i konflikter er det den
svakere parts rett til å uttale seg uten å bli hindret av
en overmakt. Dette kan ikke tolkes isolert fra maktforhold; det må finnes en reell overmakt med mulighet til
sanksjoner om ytringsfriheten skal være truet. Å være
begrunnet uenig i en juryavgjørelse er ingen trussel mot
ytringsfriheten, det er ytringsfrihet.”
Dette satte en ny norsk standard når det gjelder
bruken av begrepet ytringsfrihet som pynt i festtaler, og
minner om Arthur Koestlers utsagn: ”Intelligentsiaens
forfall er et like viktig sykdomssymptom som den herskende klassens korrupsjon og proletariatets sovesyke.
Alt sammen er symptomer på den samme fundamentale
prosessen …”
Når et så viktig begrep som ytringsfrihet brukes
så lettvint, svekkes det, og blir dermed mer tilgjengelig
for ytterligere useriøs bruk. En ond sirkel. Dette har for
eksempel den rasistiske høyresiden grepet begjærlig tak
i, og resultatet er at når rasistiske utsagn eller uttrykk
blir møtt med berettiget kritikk, så kan rasistene uten
fare for å bli fortjent latterliggjort hevde at kritikken er
et brudd på ytringsfriheten. Selv om knapt noen biter på
det, så fungerer likevel koblingen av det rasistiske uttrykket til begrepet ”ytringsfrihet” som en form for anerkjennelse av uttrykket. Denne ”saken” blir registrert
i offentligheten som et spørsmål om ytringsfrihet, og
mange kan få dette med seg uten å ta stilling til hvilken ”side de holder med”. Det som egentlig ikke er noen
sak, har blitt en sak, og den handler tilsynelatende om
ytringsfrihet.
I klikkenyhetenes binære logikk skal helst alle
saker utformes til entydige størrelser som man kan være
“for” eller “imot”. Dermed er det langt større sjanse
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for at saker om ytringsfrihet vil handle om lokale talentløse karikaturtegnere, rabiate frisører og utspekulert
drittslenging, for de er mye enklere å ta stilling til enn
drepte journalister og forfulgte forfattere.
Og begrepet ytringsfrihet svekkes ytterligere.
Denne svart-hvite måten å fortolke virkeligheten på bunner i en neoliberalistisk moral: Det som
fører oss mennesker sammen er vår konkurranseevne, og
det som skiller oss fra hverandre er vår betalingsevne.
Dessuten har dette i nyhetenes verden fått følge av et
sportslig premiss som ruler når det gjelder formidling av
dialog i vår tid: Alle debatter og konflikter handler i bunn
og grunn om to likeverdige lag som kjemper mot hverandre. Innen denne formidlingslogikken blir hardcore rasister for enkelhets skyld til ”islamkritikere”, mens forsvarere av grunnleggende menneskerettigheter dermed,
for ”balansens skyld” blir til ”islamtilhengere”.

Alle debatter og konflikter handler i
bunn og grunn om to likeverdige lag
som kjemper mot hverandre.
Militante rasister og ikke-voldelige anti-rasister
blir til to sider av samme sak. En klimafornekter med
en håndfull meningsfeller får samme vekt som forskeren
som uttaler seg på vegne av 10 000 andre forskere.
Hvordan skal vi kjenne igjen sannheten når
den en gang i mellom dukker opp? Og hvorfor er det alltid høyresiden som tjener på løgnene? Hva er galt med
sannhetene deres?
“On both sides ...” sa Donald Trump da han

vurderte én gruppe som vil utrydde mennesker på grunn

bygning over vår tilbøyelighet til sympati eller antipati.

av feil hudfarge opp mot en annen gruppe, som protest-

Og til hverdags er det denne overbygningen vi forholder

erte mot dette. Som om de bare hadde på seg forskjellige

oss til og diskuterer ut fra. Selvfølgelig kan vi forandre

drakter, men ellers var like og kjempet om den samme

oss, og skifte tilbøyelighet, men jeg tror det koster litt og

ballen. ”On both sides” har blitt en ny standard for un-

ikke skjer så ofte.

derholdning, nyheter og politikk.

I bunn og grunn er vi sympatist eller antipatist.
Disse grunnleggende standpunktene adskiller seg ikke

Sympatister og antipatister

bare i hver sin konklusjon, men også i måten å argumen-

Vi trenger bedre ord for å beskrive de to partene i debat-

tere på. Antipatistene sier gjerne at deres standpunkt er

ten om flyktninger, innvandring og rasisme. Hvem er vi,

bygget på fakta, på rasjonell tenkning, samfunnsansvar

og hvem er de? Finnes det to ord som låter noenlunde

og økonomi. Det kan selvfølgelig også handle om ra-

nøytrale, og beskriver vår grunnleggende holdning, pos-

sisme, men det inngår sjelden i regnestykket deres. Det

itiv eller negativ, til innvandrere og flyktninger?

antipatistene imidlertid har helt klart for seg er at vi,

En slik holdning finnes, det tror jeg de aller
fleste har erfart. Begynner jeg å diskutere med noen jeg

sympatistene, føler alt for mye. De er realister, mens vi
bare er drømmere og romantikere.

ikke kjenner standpunktet til, tar det sjelden mer enn
noen sekunder før jeg merker hvilken side de er på. Og
de skjønner hvor jeg står.
”Motstander” og ”kritiker” kan kanskje være
dekkende ord for den siden, men hva skal da kalle den
andre siden? ”Tilhenger” blir stadig brukt, men det har
jo ingenting med saken å gjøre. Jeg tror vi må dypere ned
i vårt eget personlige menings- og følelseshierarki, til tilbøyelighetene våre. Metaforisk og helt uvitenskapelig er
tilbøyelighet det beste ordet jeg finner for en type grunnleggende anlegg som vi alle har. Hakket over reptilhjernens instinktive funksjoner og automatiske reflekser, men
hakket under en slags personlig epistemologi. Jeg tror de
fleste av oss er klar over tilbøyelighetene våre, enten vi
liker dem eller ikke, og vi har gjerne registrert dem hos
folk rundt oss.
Det handler for eksempel om tilbøyeligheten til
å velge konfrontasjon eller unnvikelse eller flukt. Om vi

Det er den mest fundamentale misforståelsen i
denne debatten.

tar ansvar eller skylder på andre når noe går galt. Om

Antipatistene har gjentatt denne påstanden så

vi søker fellesskap eller individualisme. Om vi søker en

mange ganger at begrepet ”følelser” har vokst til en ab-

gud eller ikke. På dette nivået tror jeg det også finnes

surd omfattende sekkebetegnelse: Solidaritet og empati

en tilbøyelighet til hvordan vi behandler den fremmede

var de første egenskapene som ble slukt opp, og så ful-

som ber om hjelp. Ikke nødvendigvis et svar eller en evig

gte verdier og moral, og alle synspunkter som kunne

løsning, men en holdning:

være smittet av sånt. Alt de ikke forstår ved begrepet

Møter vi flyktninger og innvandrere med sympati eller med antipati?
Det er ikke nødvendigvis argumentene vi holder på som har vært avgjørende for hvilket standpunkt vi
ender med i denne debatten, de kan bare være en over-

kultur, inkluderes også i begrepet, og til slutt forsvant
også argumentasjon basert på religiøs overbevisning ned
i sekken – med visse unntak. Og i så fall er det vel bare
kalkulatoren igjen å diskutere med?
Debatten trenger alle disse ”følelsene”; de har
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skapt oss, de former framtiden vår, og selv om antipatis-

tikere som tør å si høyt at vi må hjelpe medmennesker i

tene kjemper for å ekskludere dem, så er de selvfølgelig

nød. Om at det er vår tur denne gangen.

der allerede. Det er ikke noe mindre følelser ute og går

Det finnes så utrolig mange begrunnelser for

hos antipatister enn hos sympatister. Selvfølgelig påvirk-

avvisning: Frykt, hat, fordommer, økonomi, raseteorier,

er kultur og moral vårt standpunkt. Det gjør også like

feminisme, religion, rasjonalitet, historie, geografi, sosi-

lite vitenskapelige målbare størrelser som magefølelse,

ologi og kultur.

intuisjon og vår oppfatning av folkeskikk og bondevett.

Mens Den gylne regel er alt vi trenger for å ville

Og om en av partene skulle ha en hyppigere

hjelpe. Vi kan velge mellom versjonen fra kristendom-

tendens til irrasjonelle og følelsesbaserte valg, er det

men, jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen, ba-

antipatistene. Se for eksempel på det store sammenfall-

hai-troen, zoroastrismen, jainismen, konfusianismen,

et mellom antipatister og klimafornektere. Et påviselig

taoismen, Immanuel Kant eller shawnee-indianerne. Jeg

irrasjonelt standpunkt. Eller legg merke til hvordan

vet det kan ha begrenset nedslagsfelt siden det finnes 1,2

rasjonaliteten gradvis forlater samtalen når antipatister

milliarder mennesker som ikke tilhører noen religion i

beveger seg i retning rasisme.

verden. Men det finnes også 6 milliarder som faktisk til-

Det er ikke noe poeng å prøve å late som om

hører en religion her på denne lille kloden.

disse problemene kan løses med regnestykker og statistikk. Det handler ikke om hva vi har råd til eller plass
til, eller om trusselanalyser eller nye eller gamle konspirasjonsteorier. Det handler om grunnleggende eksis-

Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot
deg.
Denne versjonen kommer fra Human-Etisk forbund i Norge.

tensielle spørsmål, som hvordan vi skal behandle våre
medmennesker, hvilket livssyn vi har, og hvilken, om

Den reptile folkeligheten

noen, religion vi tilhører. Det handler om ikke-materielle

Det er en ganske surrealistisk opplevelse for en gam-

verdier; om juss, menneskerettigheter og moral. Og om

mel punkrocker å få daglige bøtter med dritt fra den nye

hvorvidt man skal gi støtte til dem som trenger det - i all

høyresiden: Semi-fascister og stinne blåruss hånd i hånd,

slags vær.

pinglete småborgere, nyrasister, PR-kåte stalinister og

Hvordan vi behandler en fremmed i nød er et

stormannsgale hippier, brønnpissere og historieløse

klassisk, eldgammelt spørsmål som sier noe om hvem vi

posører. At de fleste fullstendig mangler anlegg for pro-

er. Skal jeg prøve å hjelpe eller skal jeg avvise? Vi vet

vokasjoner resulterer stadig oftere i at de forsøker å koble

alle hva vi vil svare på dette spørsmålet før vi har klart å

impulsene fra reptilhjernen direkte inn i sosiale medier.

hente fram et eneste argument fra vår personlige hard-

Dermed kan ubehandlet aggresjon tømmes rett ut i kom-

disk.

mentarfeltene. Den nye høyresiden omtaler dette som ”å
Men vi trenger selvfølgelig argumentene, ellers

hadde vi ikke kunnet diskutere saken. Vi trenger fakta,

kalle en spade for en spade”. Jo mer dritt, desto mer skryt
får de for sin ”folkelighet”.

ideer og følelser, strømninger i tiden og å lytte til hold-

Den dannende høyresiden applauderer også

ningene som folk rundt oss formidler. Både skjønnlit-

denne reptile folkeligheten. Men gjerne så diskré at de

teratur, filosofi og religiøse skrifter vier plass til dette

ikke blir oppdaget. For selv om borgerskapet har en

spørsmålet. Hvordan skal vi behandle den fremmede i

dyp forakt for bermen, så hater de venstresiden enda

nød.

mer. Rasjonelt sett fordi de sprer ideer om høyere lønn,
Å være sympatist betyr ikke at man alltid vil

fagorganisering og faste jobber, men det irrasjonelle ha-

slippe alle de fremmede inn, men at man har sympati for

tet er uansett større. Så selv om de ikke aktivt deltar i

dem, og bestemmer seg for å behandle dem med respekt

denne brune strømmen av raseri, så stiller de seg heller

og medmenneskelighet. Om villighet til å gå inn i kon-

ikke i veien for den.

struktive diskusjoner om problemet. Om å formulere

Men selv om gjallingen fra de rasistiske ekko-

både forpliktende og ideelle mål. Om å skaffe oss poli-

kamrene kan være temmelig obstfeldersk å oppleve, så
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er den mindre surrealistisk enn sentrumsekstremistenes
monotone plapring.
Sentrumsekstremisten er alltid ute etter en skjermet plass i midten, uavhengig av hvor tidens ytterpunkter måtte befinne seg. Heller midt på treet enn midt
i blinken, er mottoet. Denne feige verdensanskuelsen,
som går ut på å trenere enhver form for forandring, blir
av en eller annen grunn oppfattet som noe heroisk av
dem selv. Siden de prøver å stå for et gjennomsnitt av alle
meninger om enhver sak, har de det feilaktige inntrykket
at det er de som sørger for balansen i samfunnet. Men der

og formue i et demokrati – som kjent teller hver stemme

de ligger og plasker midt i smørøyet får de for eksempel

like mye uansett formue, så makten ligger på samme nivå

ikke med seg at det siden 2011 har utviklet seg en stadig

selv om formuen øker. Den sorte kurven viser forhold-

mer ekstrem høyreside i Norge.

et mellom makt og formue i dagens neoliberalisme. Der

”On both sides”, tenker sentrumsekstremisten.

øker makten eksponentialt med formuen. I evig vekst.

Men de sier det ikke. Det har jo blitt et slikt ladet be-

Dette er vår verden, vår form for politikk, vår

grep. Og så tar de med seg sine fleksible og gjennomsnit-

samtid. Det er dette som legger de viktigste premissene

tlige verdier lengre og lengre mot høyre med sin evig

for våre liv. Dessverre er det mye mer banalt enn vi øn-

tilbakevendende følelse av balanse og harmoni. Mens de

sker å tro:

gløtter ut mot fløyene der det bedrives politikk, og rister

Makta rår.

overbærende på hodet.

Mer og mer av all den fortjeneste som skapes

Som de siste sju årene har beveget seg ca. 4 partier til høyre.

i verden havner på færre og færre hender, for tiden sitter åtte menn med like mye penger som den fattigste

OK, målenheten parti er kanskje ikke helt

halvparten av verdens befolkning. I USA eier tre menn

vitenskapelig. Og det er muligens heller ikke ideen om at

de tilsvarende samme femti prosentene. I mange tilfeller

det finnes et evig politisk sentrum: Alle føler til enhver

kan de største selskapene og rikeste personene overstyre

tid at de vet hvor det ligger, og jeg er ikke enig med alle.

demokratiet i land eller områder hvor de vil etablere seg.

Men poenget er at sentrums bevegelse har akselerert

For eksempel ved å prute ned skatteprosenten de er vil-

dramatisk de siste årene, og det er fremdeles i bevegelse.

lige til å betale på fortjenesten sin. Slik som Amazons

Gjennomsnittets bleke forkjempere legger ikke merke til

avtale med Luxembourg, Starbucks og Fiats med Ned-

det, og fungerer dermed nok en gang som haleheng til

erland. Eller Apples avtale med Irland, der de har betalt

den politiske fløyen som er i siget.

under 2 % skatt siden 2003.
Det er forståelig at et land som sliter med økon-

Det store spillet

omien fristes til et tilbud fra en internasjonal business-st-

Vi er alle en del av det store spillet som handler om inter-

jerne om nye arbeidsplasser og en viss status, selv om

nasjonal politikk og økonomi. I økende grad er det økon-

motytelsen er at selskapet nesten slipper skatt. Men ar-

omien som bestemmer politikken, og ikke motsatt, slik

beidsplasser er viktige, og det blir jo penger av 2 % også,

demokratiet opprinnelig var tenkt. Premissene for våre

sier Irland med sine 4,7 millioner innbyggere, og lua i

liv – jobber, bolig, personlig økonomi, sosiale og økol-

hånden. Men demokrati er det ikke.

ogiske forhold styres av pengemakt. Denne makten er

Hvorfor er det ikke mer protester?

hierarkisk og avhengig av ett parameter, penger.

Kanskje fordi økonomisk praksis, i tillegg til å

Sammen med makt kan disse to elementene

være komplisert, også har endret seg enormt. Penger har

framstilles som en eksponentialkurve. Og den ser slik ut:

gått fra å være en målenhet for utveksling av varer og

Den prikkede linjen viser forholdet mellom makt

tjenester til å bli en vare i seg selv, og som allerede nevnt
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Amazons Jeff Bezos, på tross av enorme offentlige tilskudd ikke betaler levelige lønner til store deler av arbeidsstokken sin, blir han i liten grad kritisert. Fordi det er
så utrolig kult å ha blitt så utrolig rik.

… disse gamblerne, sammen med vinneren, eneren og vigilanten vår tids
helter for veldig, veldig mange
Det er vanskelig å kritisere kapitalismen.
Det er noe med den amerikanske drømmen som
har festet seg så godt i så mange av oss. Vi elsker den ensomme, ustoppelige og tapre helten som overvinner alle
hindre og når til topps. Denne karriereveien har alltid
blitt knyttet til begrepet ”frihet”, og frihet vil vi jo ha.
Men begrepet har litt flere fasetter enn som så.
Noens frihet kan være andres ufrihet. Og når det
er penger nå den mest omsatte varen i verden. Den kan-

skjer blir det den sterkeste rett som gjelder. Friheten til å

skje lettest forståelige varianten av dette er veksling av

være egoist blandet med det frie næringslivet prinsipper,

penger. Veksler du til deg store summer i en valuta som

eller mangel på slike, betyr for eksempel at spekulanten

deretter øker i verdi i forhold til en annen valuta, kan

Martin Shkrell kunne øke prisen på den livreddende me-

du selge den med fortjeneste. Og med dagens teknologi

disinen Daraprim fra $ 13.50 til $ 750 sommeren 2015.

kan disse endringene skje lynraskt. Nå handles det daglig

Shkrell fikk etter hvert gjennomgå grundig for dette

for over fem trillioner dollar i denne bransjen, altså før-

(mest av alt fordi han hadde så ekkelt smil), og er nå en

ti millioner millioner kroner. Om dagen. Godt under en

fallert stjerne som venter på dom for bedrageri. Men

prosent er knyttet til reell handel. Resten er bare lek og

medisinen koster fremdeles $ 750. Friheten for dem som

moro.

trenger Daraprim er fremdeles liten. For dem som også
Og dette er bare et bittelite hjørne av den inter-

er fattige er den ikke-eksisterende.

nasjonale spekulasjonens verden, og sannsynligvis den

En annen tragisk side av den amerikanske

mest moderate og lettest forståelige formen. Man kan

drømmen er at mange av dem som ikke klarer å bli mil-

gamble på alt som har med handel og kurser og penger

liardær likevel tviholder på ideologien. Og stemmer for

og gode og dårlige år å gjøre, og det eneste som skiller

skattelettelser til de rikeste og elendighet til seg selv.

det fra det som skjer på et casino er det lille heftet med

Tidlige kapitalistiske teoretikere forutsatte at

spilleregler. Og de ufattelig store summene som er in-

det var en grense for hvor rike folk hadde behov for å bli.

volvert.

Og at kapitalismen dermed ville regulere seg selv etter
Likevel er disse gamblerne, sammen med vin-

neren, eneren og vigilanten vår tids helter for veldig,

logikken: Det er grense for hvor mange hus og biler man
trenger. Men slik var det altså ikke.

veldig mange. Og i universet til dagens moderne helt er

Selvfølgelig finnes det folk i næringslivet med

grensene mellom hva som er rett og galt ofte utydelige.

høye standarder og egne moralske grenser, men det virk-

Fordi han gjerne når til topps på tross av allment ak-

er som om flere er opptatt av å befinne seg i en evig, fik-

septerte lover og alminnelig moral. I dagens main-

tiv krig med myndighetene. De bruker dyre advokater og

streamkultur har det høyere status å gjøre det kule enn

rådgivere i kampen for å betale minst mulig til fellesska-

det lovlige. Så når for eksempel verdens rikeste mann,

pet, og myndighetene må bruke mer ressurser for å prøve
å holde følge. For næringslivet er staten skurken i denne
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kampen og Apple med sine 2 % skatt de store heltene.

oppdaget denne tilsynelatende retningsløse hevnlysten.

Dette er en ganske omtrentlig skisse, men likevel; er ikke

Den interesserte meg ikke fordi den var så eksotisk, tvert

det ganske absurd? Snakk om å bruke andre folks penger.

i mot, den virket ubehagelig velkjent. Men da jeg søkte

Og privatiseringen av fellesskapets verdier

på ”hevn” på nettet, forundret det meg at søkeresultatene

finner stadig nye arenaer, og selv om de mest ekstreme

i så stor grad var omtaler, fortellinger og ordtak om hevn

velferdsprofitørene møter kritikk, så har de også en sterk

som en destruktiv kraft. Jeg la etter hvert prosjektet til

høyrevind i ryggen. Og en aggressiv støtte fra mange

side, men prøvde på nytt ti år senere. Da var bildet endret,

politikere og synsere. Resultatet blir gjerne som med

og det var langt flere omtaler av hevn som “naturlig”.

Daraprim; mye oppstyr i media, helter og skurker og hyl

Det kunne virke som om 11. september hadde vært et

og skrik. Så blir det plutselig stille. Og investorene har

vendepunkt, men jeg gikk ikke særlig vitenskapelig til

tatt siste stikk.

verks for å komme fram til denne antakelsen.

Det ligger en kortsiktig egoisme i dette. Den

Har noe av det samme skjedd med moral, men

sikkerheten og velstanden den voksne delen av Norges

med omvendt fortegn? Mens hevn har fått høy status,

befolkning selv har opplevd på fellesskapets regning, tar

ikke bare i populærkulturen, så har moral sunket nest-

de fra barna og barnebarna sine og gir til dem som har

en ned til samme nivå som staten. De gangene jeg har

mest.

støtt på begrepet det siste tiåret, og særlig de siste årene
Likevel finnes intelligente og empatiske menne-

med innvandrerdebatt, handler det gjerne om negativ

sker som heller støtter dette enn å stemme sosialistisk.

moralisering. I betydningen at noen prøver å prakke sin

Som om det har klebet seg noe negativt til begrepet so-

oppfatning av hva som er moralsk riktig på noen andre.

sialisme. Der kapitalismen klarte å stikke av med frihet,

Terje Tvedt er helt i front her, både når det gjelder hyp-

måtte sosialistene ta til takke med likhet. Og selv om

pighet og konsekvent negativ vinkling. Og vi som blir

likhet i mange situasjoner er en førsteklasses egenskap

utsatt for denne ensidige bruken av ordet begynner snart

å praktisere, så er det et ord som ikke gjør seg så godt

å tenke: Er det ikke egentlig bare selvgode tullebukker

verken i festtaler eller som drømmemateriale.

som snakker om moral? Den typen som føler seg bedre

Høyresiden har klart å etablere assosiasjonsrek-

enn andre?

ken fra kapitalisme til frihet til milliardær. Venstresiden
har tatt til takke med rekken fra sosialisme til likhet til
stat.
M-ordet

Er det ikke egentlig bare selvgode tullebukker som snakker om moral? Den
typen som føler seg bedre enn andre?

Det finnes målestokker som er bedre egnet for denne debatten enn næringslivets frihetsbegrep og kult-ukult-graderingen. M-ordet, for eksempel, moral. Selv om moralsk
protest alene aldri vil være nok hvis vi ikke forstår mekanismene som har skapt problemet, så er det likevel relevant å spørre: Hva er det moralsk riktige å gjøre overfor
flyktninger og innvandrere?
Intuitivt ville jeg selvfølgelig – som du sikkert
har skjønt – ha svart at det er moralsk riktig å hjelpe
medmennesker i nød. Men jeg merker også et visst
ubehag ved å bruke ordet moral i dag; antakelig fordi det
er nok et viktig begrep som har blitt negativt ladet.
For 20 år siden begynte jeg å skrive på et essay om hevn. Jeg prøvde å forstå mer av FrPs kultur og

Min alkoholisme gjør at jeg alltid bærer avgrunnen med meg. Noe som har gjort himmelen større
også; kanskje fordi AA lærte meg å forholde meg til en
høyere makt. Det var verken så komplisert eller så farlig
som nihilisten i meg trodde: Jeg ble ikke frelst, bare nykter.
I første rekke krevde veien til edruskap én ting
av meg; å innse at jeg var som alle andre. Noe som helt
klart var dårligere uttelling enn jeg hadde håpet på.
Men selv om mitt heftige diversemisbruk føltes temmelig asiatisk i velde for meg, hadde det egentlig få andre
konsekvenser enn lokalt og personlig hærverk. Og jeg
skjønte i hvert fall at jeg trengte hjelp. Gang på gang
prøvde jeg å definere akkurat hva slags hjelp jeg burde
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få, testet alle tilgjengelige metoder, og fant opp en god

å bli ferdig med det.

del selv. Men ikke AA, for det følte jeg var en løsning for

Men AA ba meg bare om en innrømmelse; at jeg

tapere. Uten at jeg hadde vært der, eller visste noe særlig

var hjelpeløs, og å akseptere premisset om at det fantes

om organisasjonen så hadde den noe av den samme

en kraft som var større enn min egen åpenbart utilstrek-

feelingen som sosialisme og moral over seg.

kelige kraft.

Årene gikk, ingenting fungerte, og jeg måtte bli
seriøst elendig før jeg, fremdeles dypt motvillig, den 14.
april 1994 ga opp og lot meg bli fulgt inn på et AA-møte.
Der ble jeg bedt om å følge en oppskrift jeg syntes virket patetisk. Hele mitt rasjonelle ego protesterte
vilt, men det var heldigvis en bitteliten jævel der inne
et sted som sa at det er nettopp det som er poenget. Det
koster å forandre seg. Så selv om jeg hadde hørt at noen
millioner alkiser hadde fulgt dette programmet før meg,
med hell, så føltes det fremdeles helt fundamentalt feil da
jeg satte i gang.
Men jeg klarte å trosse min egen, hellige intuisjon, svelget det som var igjen av stoltheten, og begynte
på toppen av de tolv trinnene: 1.) ... å innrømme problemet. Greit nok. 2.) Vi kom til å tro at en Makt større enn
oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft.
I sitt essay om AA, ”The Cybernetics of ‘self ’
– a theory of alcoholism”, skriver Gregory Bateson: ”Implicit in the combination of these two steps is an extraordinary - and I believe correct - idea: the experience
of defeat not only serves to convince the alcoholic that
change is necessary; it is the first step in that change.
To be defeated by the bottle and to know it is the first
“spiritual experience.” The myth of self-power is thereby
broken by the demonstration of a greater power.”
Jeg leste ikke dette før mye senere, men det som
skjedde i løpet av de første møtene blir godt oppsummert
i den knallharde ateisten Batesons velformulerte beskrivelse. Jeg syntes jeg forsto premisset som ble lagt i de to
første trinnene, og jeg godtok det. Det lød helt logisk
for meg, og dessuten merket jeg at det åpnet en ny dør.
Jeg følte meg ikke som i tidligere forsøk på å slutte eller
på å “drikke kontrollert”: I en krig for å bekjempe alkoholismen. En krig det var umulig å vinne siden avhold
aldri ville føles som noen seier. (Trodde jeg.) Jeg kunne
kanskje klare å slutte å drikke, men jeg ville aldri klare
å slutte å ha lyst på alkohol. Og siden en krig bare har
to utfall - og avhold ikke oppleves som noen seier for en
alkoholiker - er det lettere å velge tap enn evig limbo. For

24

… å akseptere premisset om at det
fantes en kraft som var større enn min
egen åpenbart utilstrekkelige kraft.
Hva denne kraften er har jeg fremdeles problemer med å forklare. Jeg har hørt andre AA-medlemmer
kalle det for naturen, nattehimmelen. Barnet som griper
hånden din. Varme når du fryser. Fellesskap. Universet.
Atomet ... Jeg klarer ikke være like konkret. Men det
finnes noe som har større kraft enn meg.
Mine første femten nyktre år klarte jeg meg bra
med noe, og et lite AA-ritual hver morgen. Der prøvde
jeg å fokusere på takknemlighet og jeg bestemte meg for
å være edru i et døgn til. Møtet med en praktiserende
buddhist gjorde at ritualet endret seg. Nå er det to ganger daglig resitasjon, og bønn som jeg mumler halvhøyt
ut i det tomme rommet.
Likevel føles det mer som en dialog enn en
monolog. Som om jeg kobler meg på noe, et hviskende og
sjantende nettverk, en strøm av stemmer på vei ut i verdensrommet, eller kanskje innover mot klodens sentrum.
Jeg er en del av noe, selv om det bare er meg
som sitter der med mine to tente stearinlys fra Ikea, et
katolsk bønnekjede, en buddhistisk bønneklokke og en
tekst på uforståelig gammeljapansk rammet inn på veggen foran meg. Jeg føler meg ikke som noe bedre menneske av å gjøre dette, men jeg har det bedre. Jeg roer meg
litt, stemmen min inne i hodet mitt stilner, jeg kan oppleve en stillhet som er uavhengig av rommet jeg er i, og
om ikke akkurat fellesskap, så ikke alenehet heller. Som
om jeg er del av noe større enn meg selv. Noe som føles
beslektet med enkelte erfaringer og minner; gode glimt
fra egen historie, og fra foreldrene mine: Bedehuset på
Kjøkøy der moren min vokste opp, for eksempel, eller faren min på Arbeiderpartimøter i Vardø på 30-tallet. Disse
minnene som flyter gjennom bevisstheten min føles mer
som muligheter enn som fortid, og gir meg en tro på at
det skal gå bra. Hvis jeg bare oppfører meg ordentlig og

prøver å gjøre noe godt en gang imellom.
Og i denne krysningen mellom ansvar og
muligheter ligger så vidt jeg kan skjønne min moral.

skal koste. Og den behagelige varmen blir plutselig bare
våt og kald.
En

gjennomsnittlig

BI-student

begynner

gjerne å gråte hvis du minner ham om at selskaper som
Vaktmestersyndromet

utvinner olje i Nordsjøen må betale rundt 60 % i skatt til

I min fjerne ungdom var vi nordmenn sterkt preget

det norske fellesskapet. Dette, som er grunnen til at vi

av vaktmestersyndromet; en blind tro på at den tekni-

har blitt så vidunderlig rike alle sammen, heter kommu-

sk kyndige i rommet, gjerne vaktmesteren, alltid visste

nisme, 1984 og Sovjet på blårussisk.

løsningen og skulle ha det siste ordet. Hva som helst

Men nevner du Google, som styrer og sorterer

kunne bli snudd på hodet eller avlyst hvis vaktmesteren

89 % av alle søk på Internett, blir de bare starstruck og

hadde en innvending. Og vi spurte aldri om grunnlaget

måpende imponert. Det samme med Facebook, som har

for avgjørelsen, siden det ble regnet å være utenfor vår

95 % av alle ungdommer i hele verden som kunder på

fatteevne. Eller enda verre, dårlig folkeskikk.

et av sine produkter på Internett. Og det er bare et in-

Da Aleksander Kielland-plattformen sank, og

spirerende forbilde at Amazon står for 75 % av verdens

123 mennesker mistet livet i 1980, uttalte Norges frem-

eboksalg, eller at 99 % av verdens mobiltelefoner bruker

ste vaktmestre at årsaken var “materialtretthet”. Og vi

operativsystem fra Apple eller Google.

aksepterte selvfølgelig det, uten å spørre hva det i prak-

De stoler på milliardærene etter den provin-

sis betydde. Det tilhørte jo vaktmestrenes domene. Selv

sielle modellen: Jo flere milliarder, desto mer tillit. Det

om betydningen - at noe hadde gått i stykker fordi det

demokratisk valgte fellesskapet er jo til syvende og sist

ikke var solid nok - neppe ville vært særlig komplisert å

bare sosialisme, likhet og stat.

forstå for noen.

At strømmetjenestene, med Spotify i spissen,
har klart å tilby all verdens musikk nesten gratis, blir

Nå er det økonomene som har overtatt vaktmestrenes rolle.

også sett på som et stort framskritt for menneskeheten.
Og en variant av vaktmestersyndromet ble brukt som
begrunnelse for at det måtte bli slik. Det var teknologien

Nå er det økonomene som har overtatt vakt-

som tvang fram løsningen som raner musikkskapere.

mestrenes rolle. Kronargumentet “Det lønner seg ikke”

Det er ikke sant.

trumfer alle andre argumenter, og blir tilpasset stadig

For 15-20 år siden hadde musikkbransjen og

flere situasjoner. Dette er ikke retorikk eller forsøk på å

softwarebransjen samme problem på grunn av ulovlig

sette noe på spissen; det er rene, kalde fakta. Jeg tar meg

nedlastning fra internett. Begge bransjene holdt på å

av og til i å tenke sånn selv, som om det har dukket opp en

miste kontrollen over produktet sitt fordi de ikke klarte å

nyutviklet, kalkulatorstyrt impuls i reptilhjernen: “Det

lage effektive kopibeskyttelser av sine digitale verk.

er umulig, for det er ulønnsomt”.

Hvordan endte det?

Men som på de fleste andre områder er alt mulig

I dag koster både familieversjon av Microsoft

bare man blir stor nok. Taxiselskapet Uber, for eksempel,

Office og Adobe Photoshop litt under hundrelappen pr.

følger en økonomisk modell som heter Pisse-i-buksa-for-

måned, og videoredigeringsprogrammet Premiere snaue

å-holde-varmen-modellen. Den gjør at selskapet kan strø

to hundre. Softwarebransjen klarte altså å løse det - i

om seg med forholdsvis rimelige taxiturer, tape penger

følge vaktmestrene - uløselige problemet om digital kop-

så det griner, men likevel gjøre eierne til milliardærer.

ibeskyttelse. Nå tjener de mer enn noen gang. Både fordi

Modellen er altfor komplisert til at vi vanlige legfolk kan

de har effektive kopisperrer og fordi de ikke lenger selger

skjønne noe av den. Selv om det faktisk er vi som pisser i

produktene sine, men leier dem ut.

buksa ved å bruke produktene. For når Uber har presset

Samtidig har utviklingen for musikere/låtskri-

taxitjenester som tilbyr sine ansatte levelige arbeids-

vere vært en katastrofe. Tilgang til omtrent all verdens

vilkår ut av markedet, vil de selv bestemme hva en tur

musikk – 20 millioner sanger - nye og gamle, er gratis om
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du aksepterer reklame. Eller en hundrelapp i måneden

folks hverdag, om enn i to helt forskjellige innpakninger.

uten. Resultatet er at artister får utbetalt noen hundre-

Begge bevegelsene har en ideologi som hevder

lapper for titusenvis avspillinger, og av disse småpengene

at deres endelige mål ikke vil nås umiddelbart etter

må vi betale tre-fire mellomledd: Strømmetjenesten, en

maktovertakelsen, men det kreves omlegginger og til-

digital distributør, plateselskap og evt management.

pasninger for å komme dit. For neoliberalistene handler

Mens softwareselskaper som Microsoft og Adobe kan

det om å nå det absolutt frie marked der handel, kjøp og

selge, eller leie ut, sine egne produkter direkte på nett

salg av varer, tjenester og mennesker kan foregå fullsten-

uten å dele sin tusen ganger større fortjenesten med

dig fritt over hele kloden. Flest mulig former for lokale

noen.

begrensinger som landegrenser og politiske systemer
skal overstyres med deres eget selvutviklede byråkra-

Denne sinnssyke skjevheten har
selvfølgelig ingenting med den teknologiske utviklingen å gjøre

ti, og stater vil kunne saksøkes for milliarder om de for

Denne sinnssyke skjevheten har selvfølgelig in-

behandlet likt som demokratier så lenge betalingsevnen

genting med den teknologiske utviklingen å gjøre. Det
handler om neoliberalisme og makt. Hvem har mulighet
til å sette makt bak sine krav i næringslivet i dag?

eksempel prøver å behandle næringslivet etter de lokale demokratiske reglene framfor handelsavtaler. De nye
ml-erne driver ikke med diskriminering; diktaturer blir
er intakt.
Hvis vi et øyeblikk later som om evig vekst er
mulig, så må vi regne med at noen selskaper takler veien

Milliardselskapene har det. Ikke en, totalt sett,
ganske fattig gruppe kunstnere.
Dette er næringslivets frihet, milliardærenes
frihet. De nye ml-erne.
De nye ml-erne
På 70-tallet klarte de gamle ml-erne, marxist-leninistene
i AKP å klebe sin blanding av stalinisme og Children
of God-ideologi over alle former for sosialisme. De var
dermed den sentrale drivkraften i å få flere generasjoner
med ungdom til å sky den politiske venstresiden. Dagens
ml-ere, neo- eller markedsliberalistene, står for en type
kapitalisme som setter premissene for verdensøkonomien. I utgangspunktet virker selvfølgelig denne politikken uendelig fjern fra den som ble ført av en over 40
år gammel norsk politisk promillebevegelse. Men det er
flere likhetspunkter mellom disse to ideologiene.
Begge bevegelsene er dønn autoritære. De
presenterer enten-eller-løsninger der det kun er mulig
å være fan eller fiende. Likevel selger de sine ekstremt
trange regimer som frihet eller frigjøring. Måten de
bruker disse ordene på i sin respektive propaganda har
påfallende likhetstrekk – selv om de kobles til “individualisme” hos neoliberalistene, og “arbeiderklasse” hos
marxist-leninistene. Resultatet av politikken deres peker
i begge tilfeller mot dramatiske innvirkninger på vanlige
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dit, og ustoppelig ekspansjon, bedre enn andre. Vil ikke
dermed de største sluke de mindre, slik at det blir stadig
færre, stadig større selskaper igjen? Vi ser jo mer enn
tendenser til det i dag. Noe som i sin ytterste konsekvens
ville endt opp med at bare ett eneste selskap var igjen. Og

da ville styret i dette altoppslukende, verdensdomineren-

disse egenskapene er uforenelige med det de selv er, og står for,

de selskapet ha omtrent samme makt som en internas-

og gir seg selv dermed retten til å diskriminere. For at noen

jonal kommunistisk sentralkomite.

som kommer med rasistiske utsagn skal kunne kalles rasist, må

Det er selvfølgelig mer enn tvilsomt at vi noen
gang vil ende opp med et av disse ytterliggående reg-

det finnes en viss alvorlighetsgrad, form for systematikk eller
gjentakelse i uttalelsene.

imene. Men uansett hvor usynlig det autoritære grepet
er, så blir livet vårt mer preget av det økonomiske sys-

I årene etter 22. juli 2011 begynte det å dukke

temet vi lever under enn vi aner. Som enhver amatør-

opp en ny type rasist i Norge. Urrasisten, den hevng-

detektiv bør vi derfor stille oss selv spørsmålet ”Hvem

jerrige og brummende Frp-eren ble supplert med en litt

tjener på dette?” når vi står overfor noe tilsynelatende

mer artikulert nyrasist. Radikaliseringen ble etter hvert

uforklarlig. Som for eksempel at egoisme og hevn har

synlig i sosiale medier, blant annet via Facebook-høyre,

blitt allment aksepterte, positivt ladede uttrykk i løpet av

og i utgangspunktet dreide det seg mest om indignerte

snaue tjue år, mens moral, solidaritet og empati har blitt

småborgere. Men etter hvert fikk de følge av enkelte

skjellsord.

reaksjonære ateister, plutselige feminister, sentrumsnas-

Og rasisme har blitt stadig mer hverdagslig.

jonalister, politikere og noen forvillede raddiser. Og for
all del; representanter for en skuffet arbeiderklasse.

Rasisme 2018

Etter hvert opplevde opportunistene at det ble

Rasisme og rasist er store ord med tunge implikasjoner,

stadig vanskeligere å synes, og sørget for at provokas-

og vi skal være forsiktige med å bruke dem unødvendig.

jonene ble stadig drøyere. Både nazi- og fascistsympatier

Det er også viktig å huske at for hver gang vi bruker be-

ble synliggjort, og til slutt fantes det så mange varianter

grepene uten tilstrekkelig grunnlag, så svekkes alvoret

at begrepet ”nyrasist” mistet sin funksjon.

og kraften til senere bruk. Akkurat som med ytringsfrihet.

Rasisme og hat mot muslimer i Norge har tent
en brann – jeg finner ikke noe mer dekkende uttrykk.

Rasismen som er lettest å gripe tak i – de spon-

Den vokser, og selv om muslimene fremdeles er hoved-

tane utbruddene, skjellsordene og klisjeene – kan være
ille nok, men den skumleste formen er gjerne den som
er pent pakket inn. Og metodene for innpakning, pynting og kamuflasje blir stadig flere. Det er en av mange
grunner til at altfor få rasister blir kalt rasister. Selv om
moderate antipatister kan si seg enige i at det finnes rasisme i Norge, så er det sjelden de går med på å bekrefte
konkrete tilfeller. Ordet rasist sitter enda lenger inne. Og
det er ikke så rart siden de fleste skjønner at en overbevist rasist ikke har noe rasjonelt å bidra med, verken i
debatter eller politikk generelt.
Hvis vi ser tilbake - 7 år, 3 år, 1 år, et halvt år - så
ser vi at brannen sprer seg. Likevel har vi tilsynelatende
bare en håndfull åpenbare rasister. Jeg har tilføyd en setning i definisjonen:
Rasisme er en ideologi der definerte menneskegrupper blir
rangert som mindreverdige. Rase er ikke lenger det definerende begrepet for rasistene, men visse egenskaper de mener er
knyttet til hudfarge, kultur og religion. Rasistene hevder at
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tipatister som jeg mener utgjør et representativt bilde
av norsk innvandringsdebatt, og jeg vil se på det det de
skriver og sier, opp mot det jeg har skrevet så langt. Jeg
er ikke på rasistjakt, da hadde jeg valg lettere bytte. Jeg
er nysgjerrig. Og bekymra.
Hege Storhaug er en foregangskvinne innen islamkonspirasjoner og dommedagsprofetier. Først da
Kjetil Rolness tok ordet for henne slo hun gjennom, og
kulturkrigeren Rolness fortsette med til Terje Tvedt som
mentor. Tvedt er en akademiker og AKP-veteran som
med sin bok i fjor kom i fjor raskt surfet til topps på den
populistiske høyrebølgen. Og til slutt: Lars Saabye Christensen, hverdagsheltens forsvarer og en elsket forfatter
med store bekymringer .
målet, så har ytre høyre også andre hatgrupper, både

Hege Storhaug

gamle og nye: Arbeiderpartiet, feminister og forskjellige

Hege Storhaug, og den eksklusivt selektive organisas-

påståtte konspirasjoner på venstresiden. Rasismen, uttalt

jonen Human Rights Service (HRS), har tung statlig og

eller pakket inn, har blitt en totempæl for den aggres-

privat økonomisk støtte. I løpet av de 3-4 siste årene har

sive nye høyresiden som henter energi og momentum

de gått fra å være en ekstrem anti-muslimsk propagan-

fra en internasjonal trend. Det ulmer og gløder under

dasentral til å selge 70 000 bøker, og bli oppfattet som

den generelle likegyldigheten, og ilden holdes vedlike av

mainstream av mesteparten av høyresiden. Uten å endre

stemmer helt opp i den norske regjeringen. Mens den

politikken sin. Kanskje det har skjedd noen små taktiske

rasistiske massemorderen fra Utøya sitter i fengselet og

justeringer - å unngå temaer som rasebetinget IQ og

haker av på punkt etter punkt i sitt ”manifest”, må hans

Eurabia-noia, for eksempel - men i det store og hele har

overlevende ofre i AUF leve på hemmelig adresse med

Storhaug konsekvent holdt seg til de samme ideene og

politibeskyttelse.

forestillingene gjennom mer enn to tiår.

Vi lever i rasismens tid.

Siden verken kunnskapsbasen, erfaringene eller
konklusjonene hennes later til å utvikle eller endre seg,

Gud

blir det fort forferdelig monotont å lese henne. Hun

I albumet ”Gud” - en enkelt låt på 42 minutter - er felless-

presenterer talløse eksempler på muslimenes forfer-

kapet fra fjorårets album ”Vi” plassert under en mørkere

delighet, og stort sett etter den samme metoden: Vage

himmel. Norsk virkelighet, med flyktninger og rasisme

generaliseringer blir stablet oppå hverandre, og nesten

skar seg inn i tekstene, og den poetiske innpakningen ble

umerkelig begynner hun etter hvert å behandle disse

til dels ganske frynsete i kantene. Musikken formidler

konstruksjonene som sannhet. Det som på fagspråket

disse tvetydighetene med veksling mellom det smiskende

kalles metonymisk magi.

og det piskende og en veldig lang orgelsolo - represen-

I boka ”Og størst av alt er friheten” fra 2006

tert ved henholdsvis Myra, Lars Øyno og Mannskoret,

er det religionen islam som blir systematisk diskreditert

og Anja Laudal. Videoen er tause vitnesbyrd fra menne-

på denne måten, mens det i ”Islam, den ellevte lande-

skene som observerer det hele sammen med gjenstander

plage” fra 2015 er muslimene. Begge bøkene er fulle av

plassert på steder de ikke alltid hører hjemme. ”Gud” er

feil og juks og har blitt plukket fra hverandre av mange

en trekant, og det siste hjørnet er denne pamfletten, som

og grundige anmeldere. Men den siste boka har altså i

viser en vei hit, hvor i hvert fall jeg befinner meg.

tillegg blitt hyllet av et stort publikum, også enkelte kri-

Det er på tide å bli mer konkret. Her er 4 an-

28

tikere. En gjennomgang av positiv omtale og kritikk side

om side faller ikke heldig ut for Storhaug. Påvisning av

Storhaug trenger slike løgner for å skape den

forvrengninger, feil og ubegrunnede påstander knuser de

frykten som hun lever av. De snille Mekka-muslimene

spredte hurraropene ganske ettertrykkelig.

kan hun bruke i sin improviserte islamske verdenshis-

Både vers og refreng er det samme i begge

torie, der de alltid er den tapende og undertrykte part.

bøkene: Storhaug mener vår sivilisasjon er under angrep.

Denne fundamentale historiske omskrivingen avleveres

Hun har aldri villet godta skillet mellom religionen is-

med stor selvfølgelighet og monoton noia.

lam og den totalitære politiske ideologien islamisme, noe

”For rundt fem år siden mente jeg at svaret på

som alene diskvalifisere henne fra å kunne si noe særlig

moderne Europas skjebne ville foreligge innen 10 til 20

meningsfullt i denne debatten. Med skråsikkerhet hevder

år. Da er den store unge generasjonen muslimer blitt

hun at vi, både nordmenn og europeere generelt, vil ende

voksne, og vi vil vite om majoriteten av dem omfavner

opp med et islamistisk styre etter denne krigen, og at det

Mekka- eller Medina-islam ... Høsten 2015 justerte jeg

vil fortone seg nøyaktig slik som i Medina på syvhundre-

derfor ned anslaget til to til fem år.”

tallet.

Hun hevder at om vi ”rekker ut hånden til MeFor det overveldende flertallet av muslim-

er er helt like, i følge Hege Storhaug: Anti-moderne,

dina-muslimene” … ”vil vi se en frivillig kapitulasjon på
sikt. Europa islamiseres innen få tiår …”

udemokratiske, og alle hungrer de etter å bli slaver un-

At annet eksempel er at hun banaliserer prob-

der den mest ekstreme formen for sharia-regime. Islam

lemene i gettoene både i Marseille og i Malmø for å

er også uforanderlig, mener hun. Og muslimene vil er-

kunne presse dem inn i modellen sin. Og som alltid, gi

statte alt det gode vi står for med sin avskyelige uforand-

muslimene skylda.

erlighet. Det som på fagspråket heter essensialisering, og
er et viktig element både i rasismen og orientalismen.

Uten å slippe taket i sin autoritære
grunnanalyse har Storhaug i den siste
boka innført en type snill muslim.

”… vil vi se en frivillig kapitulasjon
på sikt. Europa islamiseres innen få
tiår …”
I “Størst av alt ...” gransker hun også muslimers seksualliv: ”Seksualisering av menneskelige relasjoner ... kan

Uten å slippe taket i sin autoritære grunnanal-

ende med overgrep mot barn, ikke minst misbruk innad

yse har Storhaug i den siste boka innført en type snill

i storfamilier … At seksuelle overgrep mot barn skjer

muslim. Denne inndelingen av slemme Medina-muslim-

innad i en muslimsk storfamilie burde ikke vekke over-

er og snille, men dessverre nesten fullstendig utslettede

raskelse.” Her finnes ingen henvisninger til fakta, bare

Mekka-muslimer er helt fiktiv. Ayaan Hirsi Ali skapte

mer metonymisk magi: ”Beklageligvis er mange tilfeller

den retoriske modellen i sin selvbiografi, og den er basert

av overgrep mot enkeltindividet særlig tett knyttet til

på at Koranen har to hoveddeler, en poetisk og empatisk

personer og grupper med røtter i den muslimske verden

del skapt i Mekka, og en langt mer krigersk del som ble

…”

til i Medina.
Men Storhaug beskriver disse gruppene som
om de er reelle og faktisk eksisterer ute i verden. Hun

Slik planter man fordommer uten å ha fakta.
”Hva er det med islam som skaper konflikter på
så mange samfunnsplan?”

plasserer til og med norske muslimer i dem etter eget

”Noe av forklaringen på muslimers konflikter

forgodtbefinnende, uten noen gang å gjøre leseren op-

med et sekulært demokrati som Norge er å finne i de

pmerksom på at gruppene er fiktive. Mot slutten krever

grunnleggende elementene som islam er tuftet på …”

hun stenging av alle ”Medina-moskeer” - noe som ville

Fakta? Nei. Fordommer? Ja.

vært en genistrek for henne, siden hun er det eneste men-

Og så er det den evig tilbakevendende noiaen:

nesket i verden som kunne avgjort hvilke moskeer som er

”Det er nettopp der vi nå står: Pilene peker mot et Eu-

hva.

ropa som seiler inn i en ukultivert og udemokratisk peri-
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ode. I en slik ny tidsepoke vil Muhammeds Medina-islam

Cæsar’ … med advarsler mot afrikaneres lave IQ. Stor-

dominere. Lenge.”

haug har vært glidende i omtalen av Fjordman, og selv

Øyvind Strømmen kommenterer Storhaugs

tendert mot aggressiv konspirasjonstenkning. Også hun

påstand om at islam har ført Frankrike til et point of

ynder å stemple folk som fascister og rasister, basert på

no return: ”Jeg slutter aldri å undre meg over hvor svak

indisier, slutninger, voldsomme paralleller. Hun har kalt

og ynkelig en del selverklærte islamkritikere ser ut til

Erna Solberg for “kultursviker”. Det har hun unnskyldt,

å mene at europeisk kultur og europeisk demokrati er.”

unnskyldt i likhet med den hodeløse påstanden om at

Og etter å ha lest hele den siste boka hennes skriver han:

8000 IS-sympatisører vil hentes til Norge.”

”Akk, hvor man skulle ønske seg at man i Norge fikk se

En grei liten oppsummering fra Rolness’ side,

ordentlig islamkritikk.”
Det er ikke vanskelig å finne problemer med islam, rasisme, innvandring og flyktninger, men Storhaug
både banaliserer og krisemaksimerer med sine magiske
faktakonstruksjoner og monotone fortellergrep: 1.) Noe
forferdelig har skjedd. 2.) Hvor kommer all ondskapen
fra? 3.) … gjett hvem.
Gjennom en uendelig rekke av enkleste type
whodunit-plot mener hun åpenbart å bevise ”hvordan
muslimene er”. Konklusjonene er trukket for årevis
siden, og all informasjon hun og hennes organisasjon
HRS oppsporer i sin stats- og milliardærstøttede jakt på
syndebukker, bekrefter dem.
Som de fleste andre heltidsrasister har Storhaug
også sin egen konspirasjonsteori. For henne er det ”den
liberale eliten” som truer og undertrykker. Hun er gjerne
feminist når det passer, men støtter ikke muslimske feminister: ”Feministene er dømt til å tape fordi islam, som

men er det flere enn meg som leser dette som om Hege

oppstod i en stammekultur for 1 400 år siden, faktisk er

Storhaug faktisk har unnskyldt hele rekka av ekstreme

dypt antifeministisk.”

utsagn? For slik er det ikke. Selv om det ligger 6 linker

Muslimene har bare ett håp: Å bli som oss. In-

i dette utdraget er bare én av dem til en unnskyldning

gen dialog, ikke noe samarbeid: Underkastelse eller av-

– den til Solberg. Dermed skaffer Rolness seg både ryg-

visning.

gdekning mot påstander om å støtte en ekstremist, og
Hege Storhaug er rasist.

får samtidig ekstremismen til å virke som et tilbakelagt

Men hennes fordomsfulle og ofte usanne propa-

stadium.

ganda for rasismen ville neppe oppnådd så bred anerk-

Variasjoner over denne metoden; å ta avstand

jennelse, helt inn i den norske regjering, hadde det ikke

med volumet på 1, og deretter forsvare Storhaug med

vært for at hun fikk utrettelig og lojal hjelp …

volumet på 11, gjorde at hun og HRS totalt sett kom
temmelig kritthvite ut av omtalene til Rolness. Med

Kjetil Rolness

støtte i disse apologiene kunne Hege Storhaug dermed

Sammen med Hege Storhaug var Kjetil Rolness med

marsjere inn i varmen i norsk offentlighet med sin dårlig

på å sette en ny standard for rasistisk toleranse i norsk

innpakkede rasisme. Forrest i toget gikk Kjetil Rolness

innvandrerdebatt fra høsten 2015. I artikkelen ”Hatet

Ikke som noen ny og ansvarlig partner, men mer som en

mot Hege”, Dagbladet 3/10-15 satte han både tonen og

drillpike som svingte med den lille staven sin og banet

etablerte metoden: ”HRS har publisert artikler av ’Julia

vei for mentoren.
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Storhaug-Rolness-standarden som de etablerte,

å krysse seg nedover den medbrakte listen av kjendiser

normaliserte holdninger som at innvandring er en kon-

han ville bli kjent med. Mange av dem tilhørte venstresi-

spirasjon for å innføre islamistisk styre i Norge, og at

den, så de var lettlurte, og han skaffet seg en elegant tju-

dette er nært forestående. At islamistene støttes av en

vstart på veien mot eget bilde i bladet. Likevel ble det al-

elite på venstresiden, og at denne eliten også tynger den

dri noen ny Yngvar Numme av ham, selv om julerevyen

undertrykte høyreopposisjonen (inkludert regjeringen)

hans fortsatt holdes i live av et muntert og løssluppent

med knusende moralisme og påtvunget multikultural-

eldre publikum.

isme.

Men debatteknikken til Kjetil Rolness har ikke
En mørk milepæl i norsk flyktning- og innvan-

drerdebatt.

forandret seg mye, bortsett fra å bli markant mer brutal med årene. Det handler ganske enkelt om å finne en

Da jeg for et drøyt år siden trakk meg tilbake

feil hos motstanderen, og så fokusere på denne. Rolness

for å fokusere på et prosjekt, var Storhaug-Rolness-stan-

dyrker unøyaktigheten, glippen, forsnakkelsen og alt

darden stort sett etablert, og jeg rakk også å få med meg

som skurrer, og den som begår en slik feil i hans nærhet

at Rolness hadde begynt å publisere et ”liberalt” innlegg

kan regne med å bli hengt ut til spott og spe. Han har et

sånn omtrent hver første tirsdag i måneden. Der kunne

solid arsenal av spydigheter og legger åpenbart mye flid

han være skikkelig grei med både muslimer og kvinner

i å få motstandere til framstå i et mest mulig latterlig lys.

og andre problematiske grupper. Jeg regnet med at dette

Dermed blir det enklere å kjøre over dem med eddiksur

bare var nok et PR-framstøt for julerevyen hans, som

ironi og noen lettbente refleksjoner om selve saken.

gikk dårlig, men da jeg i vår begynte å jobbe med denne

Med støtte i sitt tretti tusen følgere store ek-

teksten, registrerte jeg at det hadde blitt flere slike ar-

kokammer på Facebook har han utvidet denne infame

tikler fra Rolness, og at han etter hvert også hadde kri-

teknikken til også å bli en moderne gapestokk. Rolness

tisert Storhaug tydeligere.

er god til å drite ut folk, det skal han ha, og han evner å

Nå er det ikke akkurat så mye å applaudere for

såre selv hardhudede debattanter som har dristet seg til

at noen tar avstand til en rasistisk ideolog. Særlig ikke

å komme med innvendinger. Mange som har blitt hengt

når den som plutselig tar avstand har vært ideologens

ut til spott og spe framfor massene av hevngjerrige Rol-

hjelpsomme sidekick, og bidratt mer enn noen andre til

nessfølgere har i ettertid holdt seg unna både ham og

å skape et mer muslimfiendtlig Norge. Men det kunne

offentlig debatt i berettiget frykt for at dette skal gjen-

virke som om mange hadde glemt det allerede, og kun

ta seg. Rolness er utholdende og tilgir aldri; ikke mange

forholdt seg til Nye Rolness. Liberaleren.

holder ut like mange trassige runder som ham. Og faller

Hvordan klarte han å få til noe sånt?

de ikke inn på linje blir de ekskludert.
Tematisk sett er det fremdeles innvandring -

En mørk milepæl i norsk flyktningog innvandrerdebatt.

eller ”masseinnvandring” som Hege lærte ham å kalle
det – som han skriver mest om. Selv om holdningene
hans skinner gjennom er de bedre pakket inn enn under

Rolness har alltid vært mer selger enn ideolog,

Storhaugperioden, og det er noe mer fokus på den økon-

og det er mye av grunnen til at skriveriene hans i lengden

omiske, og ikke bare den kulturelle elendigheten som han

blir så monotone. Likevel har jeg flere ganger latt meg

mener muslimene bringer med seg. Han skriver også om

fascinere av evnen han har til å promotere seg selv, helt

flere andre temaer, men favorittene er de samme: Den

siden han kom flyttende sørover fra Troms for snart førti

gamle misogynisten liker fremdeles liker er nmmeogy-

år siden. Mulighetene for en proaktiv ung mann med glø-

nisten er? Vil hvet av selv om han har blitt mer brutal

dende interesse for porno og revy var selvfølgelig mye

med årene. Detpanseret. Rpomansen med Tvedt over?

større i hovedstaden, og der tok de naive og godtroende

Vil hforsøker nmmå dele sin kunnskap og sine erfaringer

innfødte i mot arbeidsinnvandreren med åpne armer.

med kvinner, og tar gjerne opp deres problemer på en

Unge Rolness ga seg umiddelbart i kast med

måte som kan være lærerik for dem. MeToo-bevegelsen

31

har han for eksempel hatt mye negativt å tilføre det siste

så umåtelig stor vekt på framføringen, enten det gjelder

året, og venstresidens problemer tar han også gjerne

julerevyen sin eller det er i kommentarspaltene.

opp. Og han gir tydeligvis heller aldri opp sin egen spesialdistanse, ”svenske tilstander”, selv om den blir mer og
mer uforståelig utenfor ekkokammeret hans.

Men hva vil han egentlig? Hva er budskapet hans?

I et halvt års tid fant han seg også en fin plass
oppå skuldrene til Terje Tvedt i den perioden Tvedt st-

Men hva vil han egentlig? Hva er budskapet

jal mye av den høyrepopulistiske oppmerksomheten med

hans?

boka ”Det internasjonale gjennombruddet”. Rolness fikk

Ingebrigt Steen Jensen hadde en flere måneder lang dia-

dermed sin del av rampelyset, og møtte også et interes-

log med Rolness på Facebook der han gang på gang gjen-

sant nytt publikum, før han hoppet videre over på ryggen

tok spørsmål som: Hva er ditt alternativ? Hva står du

til Jordan Peterson.

for? Men han fikk aldri svar.

Rolness trenger åpenbart å være tett på noen

Mange av følgerne hans har også det samme

som faktisk har en idelogi, og står for den i tykt og tynt.

problemet når det gjelder Nye Rolness og den mye mer

Han driver jo ikke med sånt selv. Han står aldri opp for

snirklete innpakningen av gamle flaggsaker. Men det

noe standpunkt eller ideologi som varer ut over de fem

skjedde nok et vendepunkt da han med hjelp av Tvedts

minuttene det tar å lese et av innleggene hans. Siden

argumenter kunne forsyne seg av Tvedts publikum, og

han mangler røtter i noen form for fellesskap slipper

dermed utvidet nedslagsfeltet sitt med et publikum fra

han selvfølgelig også å bli belemret med lojalitet. Men

mer møblerte hjem. Og for tiden kan det virke som om

dermed framstår han også ofte som den lettvekteren han

Rolness lykkes i dette dobbeltspillet; han beholder grepet

faktisk er. Han har visstnok en grad i interiørsosiologi,

om sitt gamle ekkokammer, langt inn i rasistenes rekker,

som sikkert er fin å ha til julerevyen, men ikke fullt så

og får samtidig nye liberale venner.

nyttig i innvandrerdebatten. Kanskje dette er en grunn

Disse nye vennene kan kanskje trenge en

til at han oppretter så spesielt nære bånd til sine mentor-

påminnelse om at Kjetil Rolness inntil ganske nylig var

er. Så lenge de varer. Kommer han bare tett nok på dem

helt sentral i å etablere det destruktive klimaet som i dag

vil inntrykket av deres målbevissthet gjerne smitte over

finnes i norsk innvandringsdebatt. Så når dere nå ser

på ham, og det kan skapes et inntrykk at Rolness selv

ham flanere lett ironisk og moraliserende på kanten av

faktisk står for noe helt konkret. Selv om det naturligvis

denne avgrunnen av hat, er det viktig å huske på at det

vil være vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det

først og fremst er seg selv og Hege Storhaug som finnes

skulle ha vært.

der nede.

Det siste halve året kan det virke som om Rol-

Når greiene skjerpes er det alltid enkelt å gjøre

ness, i sin nye rolle som deltidsliberal, til en viss grad

som Rolness & co; å finne problemer som kan blåses opp

har lykkes med å nå et nytt publikum. Han går forsiktig

og males ut i grøssende avskyelige og vakre farger. Og

fram i kontakten med, og prøver nok først og fremst bare

holde dem opp for alle som vil se. Og i disse tider er det

å holde flammene han tente med Storhaug vedlike. Han

mange som vil se. Som gjerne vil få artikulert noe av den

framstår dermed mildere, men små glimt under over-

uavklarte uroen og murrende frykten, få plassert den ve-

flaten viser at han er nøyaktig den samme som før. Uten

mmelig og retningsløse hevnlysten som er så vanskelig å

sammenligning for øvrig:

bli kvitt.

Mens jeg opplever at Knausgård på sitt beste

Men Kjetil Rolness peker bare på feil, ikke på

gir meg følelsen av at det er meg han skriver om - selv

løsninger og forpliktelser. Han graver og han serverer,

om det er sin egen historie han forteller, så er det mot-

og skifter sømløst mellom de rollene som til enhver tid

satt med Rolness: Selv om han sjelden er konkret til st-

gir ham mest momentum; anti-intellektuell eller intel-

ede i artiklene sine, så føles det alltid som om det er seg

lektuell, moralist eller anti-moralist, Storhaug-er eller

selv han skriver om. Det er kanskje derfor han legger

anti-Storhaug-er. Han pisker opp stemningen, serverer
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stadig nye, lekre drittpakker vi kan grøsse over. Hinter

vTerje Tvedt

og hinter og hinter om muslimer og kvinner og venstre-

”… den norske bistandsarbeideren under universalis-

side og svensker, men i sin nye rolle kommer han aldri

mens kappe var en naken, historieløs skapning”, skriver

helt ut av skapet lenger. Han poserer med all dritten,

Terje Tvedt i sin nyeste bok ”Det internasjonale gjen-

leverer rutinerte framføringer av oppblåst uro. Og etter

nombruddet”. Og videre: ”Blindheten overfor epokens

glansdagene i tospann med Storhaug har han blitt flink

absolutt dominerende måte å skille mellom ’oss’ og ’den

til å veie sine ord, antyde og hinte, dermed er det van-

andre’ på uttrykte at dette skillet ble oppfattet som så

skelig å ta ham i rendyrket rasisme. Hvis det overhodet

naturlig at det var blitt naturalisert.” Disse to utdragene

hadde vært mulig å kalle en som ikke står for annet enn

viser både det beste ved boka – noen gode poenger om

seg selv, for rasist.

elitesirkulasjon og svakheter ved det norske bistandsar-

Rolness er flink til å imponere og bygge for-

beidet - og det verste: Malplassert svulstighet og banal

ventinger med ord, til å treffe poenger og skape karikatur-

generalisering for å rettferdiggjøre konklusjoner som er

er av folks feilsteg og bommerter. Men når det kommer

mange størrelser for store til dokumentasjonen og argu-

til stykket er det altså bare seg selv han representerer.

mentasjonen hans.

På en gammeldags leserbrev-fra-sint-mann-måte. Kan-

Ved å kaste seg på dagens friske høyrevind har

skje han gir inntrykk av å kunne stille sukkersuget etter

den gamle AKP-ml-veteranen fått litt luft under vingene

alle Hege Storhaugs sure biter, men han har ikke annet å

med denne blandingen av noen gode observasjoner og

tilby enn sakkarin. Og den som løfter hodet et øyeblikk

en stor dose innvandringspolitikk etter Storhaug-Rol-

vil se at hans evig ironiske vrimmel av påstander, hint og

ness-standarden. Her har vi konspirasjonen fra en elite –

karakteristikker bare fungerer som oksygen til brannene

som hos Tvedt heter det humanitærpolitiske komplekset,

han tente med Hege Storhaug. Og for hvert skritt norsk

påtvunget moralisme og multikultur, manipulert tallma-

mainstream nærmer seg Storhaug-Rolness-standarden,

teriale, metonymisk magi og naive kollaboratører på ven-

desto mer hatefull og ikke minst, irrasjonell, blir debat-

stresiden og den liberale høyresiden.

ten.

Noen eksempler:
”Norge økte altså sin asiatiske og afrikanske befolkning med nesten en halv million …” Det reelle tallet
er 305 000.
”Statistisk sentralbyrå slo fast at det i 2015 var
rundt 250 000 muslimer i Norge totalt”. Det registrerte
tallet var knapt 150 000.
”… det ble mulig for sentrale intellektuelle å
foreslå i en kronikk i Aftenposten at det skulle bli forbudt
å kritisere ideen om det multikulturelle samfunnet …”
Kronikken handlet om straffeforfølgelse av hat-ytringer.
”SV-politiker Reza Rezaee (har) krevd et prøveprosjekt med shariadomstoler i familiesaker.” Ingressen
i VGs omtale av saken er: ” SV-politiker Reza Rezaee vil
ha et samarbeid mellom islamsk råd og domstolene for å
gjøre det lettere for muslimske kvinner som er gift med
tvang til å få skilsmisse.”
”I 2014 sa kulturminister Anniken Huitfeldt
at ’Multikultur skal dere få – enten dere vil eller ikke.’”
Dette er et udokumentert rykte fra kommentarfeltene på
nettsteder som Resett, document.no og HRS. Hun var
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heller ikke kulturminister i 2014, blant annet fordi vi

bart noen ubehagelige assosiasjoner til ”Det militær-in-

hadde borgerlig regjering. I fotnotene påstår han å ha

dustrielle kompleks”.

begge feilene fra ”NOU”. Punktum.

Like smart er han med bruken av ”ettpartistat”,

”Det kan derfor ikke være tvil om at under kari-

en ladet betegnelse som allerede i innledningen blir

katurstriden underkastet store deler av norsk offent-

merkelappen på Arbeiderpartistyret etter krigen. Det

lighet seg en islamistisk agenda …” og ”… religionen

introduseres via Jens Arup Seips foredrag ”Fra embets-

Muhammed stiftet på 600-tallet i en ørken i Asia nærm-

mannsstat til ettpartistat”, og brukes deretter én gang

est var over natten blitt en strukturerende kraft i det

med anførselstegn, før de droppes og Tvedt innfører

moderne Norges politisk-ideologiske liv” og ” Norges

begrepet som en standardbeskrivelse av Arbeiderparti-

befolkning ble altså i løpet av det internasjonale gjen-

styret. Arup Seip omtaler Arbeiderpartiets ”ettpartistat”

nombruddet radikalt forandret, og med varige, ugjen-

som en form for ”cæsarisme”, mens Tvedts ukomment-

kallelige konsekvenser.”

erte bruk naturlig nok bringer med seg assosiasjoner i

Prinsippet om at solidaritet, empati og moral

retning av kommunisme og diktatur.

er forstyrrende, naive og, med Tvedts ord. narsissistiske

Han skriver at boka vil være ”en intellektuell

følelser, følger ham gjennom hele boka. Han hevder at

reisebeskrivelse om jakten på de mest fruktbare begrep-

når slike holdninger får lov å dominere vil konsekvensene

ene og perspektivene” og han vil ”etablere maksimal dis-

bli katastrofale, ikke minst fordi det koster så mye penger.

tanse til samtidens dominerende beskrivelse av seg selv”.

Og han konstaterer at det humanitærpolitiske komplek-

Men begrepsbruken er for en stor del velkjent antipatis-

sets eventyr med bistandspolitikken og grenseløse sløs-

tisk lingo, entydig tendensiøs, og fakta er tilpasset ferdige

ing med bistandsmidler gjennom minst to tiår har med-

konklusjoner. Alle tall- og faktafeil peker i samme, for-

ført at vi er ”… år etter år blitt kåret til et av verdens

sterkende retning for en innvandringspolitikk som stort

beste land å bo i.”

sett sammenfaller med Storhaug-Rolness-standarden.
Og for de som er interessert i en oppsummering

Nå er han redd for at de skal gjøre det
samme med innvandringspolitikken.

av Tvedts konspiratoriske vranglesning og feiltolkning
av Den norske kirkes rolle i denne striden, se tidligere
biskop Tor B. Jørgensens innlegg i Vårt Land 20/2-18.

Nå er han redd for at de skal gjøre det samme
med innvandringspolitikken.

Det er påfallende at Tvedt bruker begrepet
”moral” hele 82 ganger, men bortsett fra noen ”nøytrale”

Det var nok denne konspiratoriske gruppen -

tilfeller, er ordet utelukkende brukt for å angi negative

med makt og evne til å definere Norges ”offentlige sjel” -

prosesser eller verdier. For eksempel: Den moraliseren-

som fikk Tvedt til å oversette ”The Tyranny of Good In-

de maktutøvelse”, “utøvelse av totalitær makt skjult bak

tentions” til norsk, og dermed skapte en artig merkelapp

moralsk makt”, “totalitære intensjoner som kan ligge bak

å klistre på sine antagonister. Han kjenner sitt publikum,

moraliserende politikk”, “bestemte former for moraliser-

og ble skikkelig popstjerne i Storhaug-Rolness-segmen-

ende maktutøvelse”, “jo mer apolitisk og dermed moralsk

tet.

høyverdig ble den oppfattet” og “utstilling av empati som
Tvedt har lykkes godt i å skape entydige fiende-

bilder med sine fengende og til dels egendefinerte ord og

moralsk og kulturell kapital, var en speiling av godhetsregimets retorikk og selvforståelse …”

uttrykk. Godhetstyranni ble altså en umiddelbar hit hos

Selv om Tvedt åpenbart er så opptatt av moral

hans aggressivt antipatistiske målgruppe, mens ”Det hu-

at det nærmer seg en besettelse, så klarer altså ikke han

manitær-politiske komplekset”, kanskje ikke har tatt helt

heller å si noe som helst om god moral, eller sitt eget

av ennå. Til tross for at han nevner det 96 ganger i boka

forhold til begrepet. I boka hans er moral kun en evig

(11 med bindestrek og 85 uten). Men det er smell i be-

tilbakevendende plageånd, og alle motstanderes eneste

grepet, det høres ut som en konspirasjon allerede før det

motivasjon. Det humanitærpolitiske kompleksets forbry-

blir forklart (om det noen gang blir det), og gir umiddel-

telse er ikke å ha dårlig moral, men å ha moral.
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Den gjennomgående konspiratoriske tonen
bæres oppe av dette komplekset som er edderkoppen i et
nett av godhetstyranni. Som sørger for innvandringen
som igjen ødelegger Norge. Tvedt framstiller komplekset sitt som om det er entydig og velorganisert enhet,
selv om det på linje med Storhaugs Medina-muslimer er
en ren konstruksjon, skapt for å fremme et forenklet og
lettfattelig fiendebilde.
Her kommer altså en gammel stalinist, som
tilhørte den nasjonalistiske fløyen i AKP og var patruljefører for sin egen lille geriljacelle, med et hemningsløst frieri til høyresiden i innvandringsdebatten. Det
kan nesten virke som om han er en del av en knøttliten
bølge med høyrepopulistiske, nasjonalkommunistiske
romantikere, men Tvedt satser bredere enn til de med
kodenavn. Det ensidige partsinnlegget blir omfavnet og
ivrig sitert langt utover på høyresiden og helt inn i rasistenes rekker. Boka tilfører ikke egentlig noe nytt til Storhaug-Rolness-standarden, men for interiørsosiologen

Lars Saabye Christensen

Rolness ga altså boka ham en mulighet til å ikle gamle

“Han minnes med gru en hjelpeorganisasjon som mor-

fordommer nye drakter, og dermed møte et nytt publi-

aliserte over nordmenn som la ferieturen til Hellas mens

kum.

båtflyktningene kom i land på en strand rett ved.”
Selv om Tvedts bok, i likhet med virksomheten

Dette var mitt første møte med Lars Saabye

til Rolness, fremmer ensidige framstillinger av muslimer,

Christensen som politisk skribent. Et A-magasin på Ne-

og støtter opp om høyresidens normalisering av rasisme,

soddbåten, jula 2015, og i ettertid husker jeg det som om

er det vanskelig å peke på entydig artikulert rasisme i

denne setningen var den første jeg leste.

boka hans.

”Å, nei”, tenkte jeg. ”Han også?”

Men det er åpenbart ikke bare kvaliteten på de

Det hadde skjedd mye i innvandrerdebatten i lø-

høyrepopulistiske bidragene i den offentlige debatten

pet av 2015, men jeg hadde to bokutgivelser det året og

som gjør at den litt etter litt, i rykk og napp, åpner for

ble hengende litt etter med den trøblete virkeligheten.

større toleranse for rasisme; det handler om kvantitet

Siden det fremdeles knapt var en eneste erklært sosialist

også. Og etter mottakelsen å dømme er Tvedts bok et

å treffe hadde jeg, nesten uten å legge merke til det selv,

forholdsvis tungtveiende bidrag. Koblingen av konspir-

gradvis begynt å betegne meg som tilhørende ”venstres-

asjoner, hat mot en egendefinert ”elite” og muslimer som

iden”. Dermed slapp jeg unna det vanskelige ordet. Først

syndebukker er midt i blinken. Og dessverre snart midt

da det nærmet seg jul og jeg begynte å bli litt mer op-

på treet også.

pdatert, la jeg merke til at denne ”venstresiden” jeg påsto

Selv om Tvedt møter faglig motstand og kri-

å tilhøre faktisk så temmelig puslete ut. Mine medven-

tikk, så blir han godt mottatt i en antipatistvennlig of-

stresideaktivister diskuterte moralske dilemmaer rundt

fentlighet, og trenger bare å forklare sine gode hensikter:

gulvvask, gluten og ukorrekte karnevalsdrakter, mens

”Godhetstyranni er et analytisk begrep”, sier han med et

Klassekampen på lederplass omfavnet en av FrPs ra-

skøyeraktig Pol Pot-glimt i øyekroken.

sistiske justisministres idé om konsentrasjonsleir for fly-

Enda en metode for å nøre opp under rasismens
glør uten å måtte ta ansvar.

ktninger. Mens høyresiden flagget, gikk med røde neser
og blåste i trompet.
Og så dukket altså julenummeret til A-magasi-
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net opp.

argumentasjon.
Det smertet å lese Saabye, han har alltid vært

Men blir frykten mindre av å legge ut på denne

der som en del av noe jeg følte jeg tilhørte. Men nå kri-

lysløypa: ” Godheten kan også nå et metningspunkt. Tol-

tiserte altså han også moralistene. Et ubehagelig velk-

eransen, som dialogen, må være kritisk. Man kan bli så

jent tema med en ubehagelig velkjent retorikk: “Noen av

tolerant at man utsletter seg selv. Så god at man nesten

hjelpeorganisasjonene, som gjennom årtier har bygget

blir slem.”

opp en stor, moralsk kapital, investerer denne i dårlig
samvittighet. Det er uhørt ...” Bekymringen som omsid-

Naivitet er farlig. Moral er farlig. Og nå må vi
ikke glemme at godhet også er farlig.

er hadde fått det til å eksplodere, og medført at Saabye

Lars Saabye Christensen sier han ikke er noe

Christensen begynte å skrive noe politisk, var altså

politisk menneske, og håper han tenker i andre baner

følgende: I et år med 1,8 millioner nye flyktninger - de

enn programmer og partier. Og så fortsetter han som en

fleste fra et område Norge hadde vært med på å bombe,

gjennomsnittlig Frp-er (om enn bedre formulert): ”…

og over tre tusen som druknet under flukten - hadde kon-

deler av venstresiden, som en gang talte folkets sak, bak-

sekvensene for norske turister i området vært at de fikk

taler nå folk. Det er det som skjer når politikk erstattes

skikkelig dårlig samvittighet. Og det ødela ferien deres.

med moralisme, og man ikke evner eller vil forstå folks

Lars Saabye Christensen er en av Norges mest
leste og filmatiserte forfattere. Han er ridder av St.

uro og bekymring, og i stedet stiller diagnoser gjennom
å mistenkeliggjøre.”

Olavs orden og har sannsynligvis en temmelig unik på-

Dette er noe av det samme konspiratoriske bil-

virkningskraft gjennom sin møysommelig opparbeidede,

det av norsk politikk som blant annet Tvedt og Storhaug

og svært så velfortjente leser- og lytterskare. Det er

står for, og Rolness framfører: Det skal altså finnes en

varme, poesi og humor i fortellingene hans, og som den

styrende elite, som tydeligvis fungerer over regjeri-

lille manns utrettelige forsvarer virker det også som han

ngsnivå, siden denne eliten tilhører ”venstresiden”. Og

har en spesiell nærhet til sitt publikum. At han så vidt

de driter i folks egentlige bekymringer, og behandler dem

jeg vet aldri før har uttalt seg så konkret om politikk, gir

nedlatende, moraliserende og som brikker i sitt eget spill.

utsagnene hans ekstra vekt. Selv om jeg er dypt uenig i

Og eksemplet han bruker med turistene på flyktningenes

hans tolkning av både problemer og situasjoner, så har

strand er også helt klassisk: Den lille mann vil hygge seg,

jeg selvfølgelig ikke den minste tvil om hans gode in-

venstresiden moraliserer, og ferien blir ødelagt. Flykt-

tensjoner og oppriktighet. Den ryddige og uredde måten

ningene har selvfølgelig ingen replikker.

han gjør det på fortjener heller ikke noe annet enn full
respekt.

Saabye Christensens andre politiske innspill er
skrevet som åpningsforedrag under litteraturfestivalen

Men jeg synes det er nedstemmende at et ster-

Bokstavelig Talt i mai 2017. Her er han mer konkret, går

kt og skapende menneske som ham verken klarer å pre-

hardere ut og har en sjangertro og fengende overskrift:

sentere en dråpe av håp eller en eneste original tanke.

”Den frie litteraturen er under press … Den er truet.”

Det han presenterer er den aller vanligste metervaren av

Og begrunnelsen: ”Med hånden på hjertet: vi

snevre beklagelse. Og han avleverer det med en like gjen-

legger bånd på oss. Vi har fått en ny dagsorden der form

nomsnittlig holdning om at bidraget hans er originalt,

står over innhold, budbringer over budskap … og kon-

provoserende og opposisjonelt.

troversiell, som i mitt gamle språk var noe å strekke seg

Men han gjør ikke annet enn å dilte etter flertallet med det minst kontroversielle man kan si i dagens
politiske klima: Negative, dårlig dokumenterte påstander
om venstresidens svik, moralsk dobbeltspill og sensur.

mot … er nå et varsel: ligg unna, ikke rør, kom ikke i
nærheten, pass på ditt gode navn og rykte …”
Håvard Syvertsen svarte godt på disse påstandene i VG 21/5-17: ” … man skal lete lenge etter land det

Og frykt.

er tryggere å være forfatter i enn Norge, med mindre du

Det skal han ha; frykten er undertekst i mye av

snakker fra repressive minoritetsmiljøer. Det blir nokså

det han sier, og det gjør inntrykk. Frykt trenger ingen

ukledelig hvis vi skal late som noe annet i en verden der
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journalister og forfattere i andre land kastes i fengsel for

fall, den kalde krigens slutt, krigene på Balkan, data- og

bare å sette ord på papiret.”

internettrevolusjon, Utøya og bomben mot Regjeringsk-

Lenger ut i foredraget stiller Saabye seg selv

vartalet og et hav av fabelaktige kunst og kulturuttrykk.

spørsmålet: ” Hvilken begivenhet i Norge har rystet,

Likevel oppgir han altså at det som har rystet littera-

eller la oss si, beveget litteraturen mest i disse 41 årene

turen mest i løpet av hans 41 år som forfatter er denne

jeg har holdt på som forfatter?” Og han svarer selv:

demonstrasjonen. Skildret i en forvridd og ugjenkjennelig svartmalt versjon.

”De som marsjerte i Oslo denne
høsten var bakkestyrkene. De adlyder
kommandoen …”

motdemonstranter foregikk demonstrasjonen arrangert

”Jeg må dessverre svare slik: tre tusen funda-

det båret paroler på både norsk og arabisk, samt tekster

mentalistiske anmeldere som marsjerer gjennom Oslos gater våren 1989 og krever Salman Rushdies hode
på et fat, bokstavelig talt, det er ikke billedspråk, det er
en dødsdom. Det startet der … En stat, en nasjon, Iran,
gikk til full krig mot en roman. Det var en verdenskrig.
De som marsjerte i Oslo denne høsten var bakkestyrkene. De adlyder kommandoen …”
Slik konkluderer Aftenposten/NTB sin omtale
av demonstrasjonen mot utgivelsen av ”Sataniske vers”
i Oslo: ”Under demonstrasjonen kom det ikke til utrykk
noen støtte til ayatollah Khomeinis dødsdom over Salman Rushdie.”

”Bortsett fra noen små sammenstøt med enkelte
av Det Islamske Forsvarsråd på en fredelig måte,” fortsetter Aftenposten/NTB. ”Under demonstrasjonen ble
på urdu. Foruten å protestere mot utgivelsen av Rushdies bok var det paroler som “Krenk ikke muslimene” og
“Forsvar menneskelig tro og verdighet” og “Forby sataniske verk”. Før marsjen var muslimene samlet i sin
moske i Oslo.”
Rushdie-saken var stygg og brutal og en viktig tankevekker. At motstanden mot utgivelsen førte til
en demonstrasjon i Oslo med 3000 mennesker kom som
en stor overraskelse på de fleste av oss. Det som skjedde
kan kanskje sees på som et forvarsel om konfliktene som
har blusset opp senere; polarisering, terror og økende rasisme.

Hva er det som skjer med folk når de flytter seg
ut på høyre fløy i politikken? Hvorfor faller det plutselig naturlig å forvrenge og krisemaksimere, til og med å
juge? Glem sannheten så lenge alle situasjoner som inkluderer muslimer blir framstilt som dommedagsscenarier og får plass i en større konspiratorisk enhet.
Når blir den forskremte noiaen til rasisme?
Jeg vet ikke. Men ikke hos Saabye, i hvert fall.
Han er ingen rasist. Han er en redd mann som feiltolker,
og trekker konklusjoner som om han og hans nærmeste
er i akutt fare. Og han ser en konspirasjon på venstresiden som gjør denne faren større. Det er mange som har
det sånn, og jeg har all respekt for dem. Men vi må snakke sammen når vi er redde også.
Lars Saabye Christensen har levd i samme periode som meg, og opplevd et helt fabelaktig omfang av
dramatiske, forferdelige og fantastiske hendelser: Norge
har deltatt i 8 kriger, vi har vært med på oljeeventyret
og en enorm økonomisk vekst, månelandingen, Aleksander Kielland-ulykken, Murens og kommunismens
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Men det går også an å se på denne demonstras-

gamle dager lenger. Politikere og kulturkrigere på høy-

jonen med et annet blikk, og gjøre et annet tankeeksper-

residen har ikke så mye trening i dette med kultur, men

iment enn å skape katastrofescenarier. Saabye skriver: ”I

Peterson tar det skritt for skritt. Han begynner med gode

det nye språket, altså etter 1989, betyr dialog, som en-

råd om å rette seg i ryggen, rydde rommet sitt og snakke

gang var et hedersord, nå på stedet hvil …” Hva om vi i

tydelig. En slags kulturell dannelsesreise for skjøre menn

1989, Saabyes skjebneår, hadde tatt parolene “Krenk ikke

i dress som har lest Houellebecq og også vil hevne seg på

muslimene”, “Forsvar menneskelig tro og verdighet” og

mamma. Rolness er også stor fan.

“Forby sataniske verk” på alvor, og gått inn i en dialog?
I stedet for å dra for gardinene og erklære at løpet var
kjørt? Kunne vi ha vært et annet sted i dag da?
Skikkelig provoserende spørsmål, ikke sant?
Den fjerde politiske milepælen
Hvem er det som sender dødstrusler til overlevende fra
massemordet på Utøya?
Justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-post
der hun anklaget Arbeiderpartiet for å sette hensynet til
terrorister over nasjonens sikkerhet, utløste en ny bølge
av hatmeldinger mot overlevende AUF-ere fra Utøya.
En ny bølge, altså. For disse truslene har kommet hele
tiden. Mani Hussaini fikk hilsenen “Valgkomiteen bør
henrettes. Norske ungdommer uten ryggrad” på Facebook da han ble nominert til ny AUF-leder. Han bor nå
på hemmelig adresse og har trukket seg fra politikken.
”Konspirasjonsteoriene er ikke nye”, sier han i et intervju
med Aftenposten. ”Det er de samme holdningene som ble
til handling i 2011.”

Begeistringen er overveldende, og han fyller

Hatet har blitt normalisert med FrP som pådriv-

Konserthuset med sitt budskap. Det sies at enkelte publi-

er, og ryggdekning fra Høyre. Og Høyre har en minister,

kummere rev av seg slipsene sine og viftet provoserende

Torbjørn Røe Isaksen, som hyller Jordan Petersons ”mo-

med dem. Forventingene er store til neste fase av vek-

treaksjon” mot femti år med ”ånden fra 1968”. De to er

kelsen når Peterson vil forklare dem hvordan det er mest

åpenbart enige om at feminister, politisk korrekthet, an-

naturlig å behandle kvinner.

tirasisme og ikke minst kulturmarxister har styrt skuta
altfor lenge.
For oss her i Norge burde det da være en uhyggelig velkjent programerklæring?

Det slår meg at Peterson og hans fans har noe
felles med de fire jeg har skrevet om her. De er en del av
tidens dominerende politiske trend: En fremmedfiendtlig og økonomisk autoritær høyrepolitikk. Likevel føler

Og Røe Isaksen føler at ”noe er i emning”.

de seg undertrykt alle sammen, og forferdelig opprørske

Petersons budskap er rettet til menn som lider

når de krever enda mer av den rådende politikken.

under følelsen av at kvinner og etniske og seksuelle mi-

Storhaug er en opprører mot ”den liberale eli-

noriteter har ”forbigått” dem. Så altså, mens den evige

ten”, Tvedt mot ”det humanitær-politiske kompleks”,

økonomiske veksten nærmer seg sitt metningspunkt et-

Rolness tilslutter seg gjerne sist krenkede, mens Saabye

ter snart 40 år med neoliberalisme, har høyresiden en-

kjemper mot en moraliserende venstreside som tvinger

delig begynt å interessere seg for kultur. Og årsaken er

forfattere til taushet. Men sammen med Røe Isaksen er

i stor grad nostalgisk; menn får ikke være menn som i

de alle sammen representanter for makteliten i Norge.
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De er menn i synlige posisjoner, som sympatiserer med

tar seg: Næringslivet har vært for grådige og tynt folk

eller er flertallet, de har nesten klart å lamme den for-

nedover i det økonomiske hierarkiet for lenge. Det er

hatte venstresiden. Selv om Storhaugs mest gulag-in-

tegn til opprør og økende fare for krakk. Men så lenge

spirerte ideer heldigvis fremdeles er langt unna, ser vel

det finnes en syndebukk for all elendighet slipper nær-

egentlig samfunnet ut omtrent slik de vil ha det?

ingslivet å gi etter for krav om bedre vilkår. Så lenge de

Likevel føler de seg altså undertrykte, særlig av
den vemmelige moralen.

undertrykte slåss med hverandre på bakkeplan kan næringslivet melke systemet som favoriserer dem. Et system

Hva med å skaffe seg sin egen moral? Selv husk-

som snart gjør det mulig for en allianse mellom Kinas

er jeg godt borgerlig moral på 60-70-tallet. Den var ma-

kommunistparti, Google og Amazon å vinne 3. verden-

skulin og diskré, viste seg gjerne å være dobbelt, og æret

skrig. Samtidig blir den irrasjonelle rasismen pleiet av

egenskaper som tillit, toleranse og, så lenge det ikke var

den høyrepopulistiske bølgen, og en stadig større mak-

snakk om penger, sjenerøsitet. Og forakt for Arbeider-

tfaktor i politikken. I Norge utnevnes den ene rasistiske

partiet, selvfølgelig.

ministeren etter den andre, mens klimakrisen har vokst

Er det bare forakten som har overlevd? I ut-

seg så stor og selvfølgelig at den har blitt agurknytt.
Behovet for enkle løsninger, for syndebukker og
for noen å slåss sammen med, gjør at mange ender opp
på feil side i denne kampen. For det er en kamp, og der
er en feil side og en riktig side når det gjelder rasisme.
Og den feigeste løsningen - å godta hierarkiet av vold, ta
imot ovenfra og la aggresjonen fortsette nedover; la egen
frykt og forvirring ende opp som vold mot de svakeste det er feil side.
Jeg høres sikkert ut som en gammal raddis,
men er egentlig bare gammal. Som raddis føler jeg meg
ganske fersk, siden jeg nå - i motsetning til under mine
spredte sosialistforsøk, har behov for å delta.
Og et sted å stå:

gangspunktet bygget hatet mot sosialdemokratene på
frykten for at de skulle lede arbeiderklassen inn i bolsjevismens favn. Hva er det de frykter for i en tid der det
sosialdemokratiske ungdomspartiet har vært utsatt for
et politisk motivert massemord, de overlevende trues, og
morderens kjerneverdi, rasisme, vinner fram?
For meg har denne reisen på jakt etter rasismens røtter minnet om å ta oppvasken etter en fest jeg
ikke var med på. Men jeg liker å rydde, og noen store
linjer kom til syne:
Det ser ut som historien fra 1930-tallet gjen-
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Jeg har tro på en moderne form for demokratisk

begynne.

sosialisme. En økonomisk politikk som kommer dem med

Jeg er glad for at det allerede finnes masse dyk-

lavest og middels inntekt til gode. En klimapolitikk som

tige og energiske folk som gjør en stor innsats for sakene

tar krisen alvorlig. Gratis helsetjeneste og utdannelse før

jeg stadig har vendt tilbake til i denne pamfletten. En-

høyresiden får solgt det ut. Og kamp mot rasisme og nas-

keltmennesker og grupper, organisasjoner og frivillige

jonalisme.

som utgjør en stor bredde av konstruktiv motstand. I

Og jeg er heldigvis ikke alene om det. I likhet

tillegg til alt jeg ikke vet om. Ikke ennå, i hvert fall. Men

med Røe Isaksen føler jeg at noe er i emning - men ikke

at mange ønsker forandring med konstruktive løsninger

av samme årsak som han: Folk som Alexandria Oca-

gir håp. Og tilfører vi håpet en smule toleranse og tålm-

sio-Cortez, Summer Lee, Sara Innamorato og Elisabeth

odighet, så vokser det når vi deler det.

Fielder i USA, Jacinda Ardern i New Zealand og Albin

Vi vet så mye i dag. Vi er eksperter på et eller

Kurti og partiet Vetevendosje i Kosovo representerer en

annet, alle sammen. La oss håpe vi får bruk for det til

revitalisert form for demokratisk sosialisme. Jeg lar meg

noe nyttig en dag. Akkurat nå tror jeg ikke det først og

oppmuntre både av disse hardt arbeidende menneskene

fremst er eksperter vi trenger, men alminnelige, ansten-

og det banale faktum at de gir utslag på min personlige

dige mennesker. Som har en normal fornemmelse av rett

bølgemåler. Som har hatt flatt batteri siden 1980. Og det

og galt, og er villige til å snakke om det. Og som er i

var dette håpet som gjorde at jeg fullførte denne teksten

stand til å si stopp når hat og vold normaliseres.

– ikke bare fortvilelsen og raseriet som fikk meg til å
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