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Ringnes, skogen
og byen
Christian Ringnes’ skulpturga-
ve er en fantastisk raus gest
som må forvaltes godt for
fremtiden. Men jeg håper in-
derlig at Ekebergskogen kan
få fortsette å være skog. At
den kan få leve lenge, som
seg selv. I tusen år, inn mot
byen. Med hemmelige stier
og steder der det er vanskelig
å gå. Det skal ikke alltid være
så lett å gå i skoger. Skoger
skal holde rundt seg selv med
grenene sine og verne om
bakken sin og gjemme dyre-
ne sine, så de kan sove i en li-
ten grop i en eng.

Ekebergskogen er Oslos sis-
te bynære skog. Den må for-
valtes som den store verdien
den er. Om man «gjør om»
skogen, vil den aldri finne til-
bake til seg selv igjen. Skulp-
turer i et bymiljø derimot er
fantastisk. Hva med å planleg-
ge Ringnesgaven inn mellom
de høye bygningene i Bjørvi-
ka. Stein mot stein i forskjelli-
ge materialer. Skulpturene vil
bryte opp vegger og fasader
og bli «trær» der nede i byen. I
et bymiljø vil de være vakre. I
en skog vil de virke pompøse
og invaderende. La skogen
være skog og byen være by.
Da vil vi få i pose og sekk, en
vakker by med skulpturer og
en vakker skog med «seg
selv».

UNNI LINDELL
forfatter

Menneskerevolusjonen
VERDIGHET: Det er mer enn sosialt akseptert å mistenkeliggjøre syke.
«Ufør» og «sykdom» påkaller bare hånlige flir i denne dominante sfæren.

Privatmennesket i meg rygger ved
synet av en tom hånd og blikket som
ulmer av rettmessig klage,
skriver Freddy Fjellheim. FOTO: OLAV OLSEN

Menneskets verdighet. Når Nina Witos-
zek i Aftenposten 22. mai spør om vi lever i
dumhetens tidsalder, er svaret også at vi le-
ver i menneskerevolusjonens tidsalder.

Umyndige myndigheter prøver seg frem
med nye miljøforskrifter og tiltak, og miljø-
bevegelsen og dens opponenter kives om
forklaringsmodeller. Men når klimagass-
utslippene i Norge økte med 4,8 prosent i
fjor, og Kyoto-protokollen står for fall, må
vi se etter større sammenhenger:

Den industrielle revolusjonen endte ikke
bare med velstand og rovdrift på naturres-
sursene, men rammet også menneskets
verdighet. Vi fikk en simpel mennesketype,
homo economicus, som senere skulle yngle
frem våre dagers teknaturer.

Karrierisme og teknologisk velstand skal
ha gjort nordmenn til hardhjertede men-
nesker, sies det. Lever vi som om kampen
mot fascismens svakhetsforakt er vunnet
en gang for alle?

Stigmatisering av uføre. I Norge blir for
eksempel uføretrygdede med jevne mel-
lomrom gjenstand for stigmatisering. Det
kan bare skje fordi de uføres sosiale status
allerede er lav, og fordi det er mer enn sosi-
alt akseptert å mistenkeliggjøre syke, slik
jeg har påvist i boken Fellesskapets kunst
(2010).

Men se, et rigid arbeidsliv og en begren-
sende uføretrygd stenger arbeidsvillige ufø-
re ute fra arbeidslivet. Titusener av uføre
ønsker å jobbe. Derfor er det hårreisende
når velstående politikere tyr til dette giftige
munnhellet «at det ikke skal lønne seg å
være ufør». Simpel misunnelse blant folk
skal bekjempes, og ikke føres inn som akt-
verdige begrunnelser i samfunnskontrak-
ten.

Hvor ofte hører vi politikere og medier
stigmatisere skattesvindlerne som snyter
fellesskapet for hundre milliarder kroner
hvert år?

Hyklere!

Bruk og kast. Om det er noe tidspunkt i
vår historie når vi skal søke medmenneske-
lighet og formulere et større menneskebil-
de, må det være mens velstanden flyter og
kloden bever. Når nordmenn kaster 300
000 tonn mat pr. år, sier det mye om vår ho-
deløse liberalisme. Holder vi oss med bruk-
og-kast-mentalitet også på det menneske-
lige området?

Hvis velstand gjør oss til grådige forbru-
kere og dårligere medmennesker, er det på
tide å søke et nytt samfunnsmål: Arbeid
skal være bærekraftig og lønne oss med det
som er nødvendig og tilstrekkelig for å bli
gagns mennesker.

La oss begynne med å forsverge begrepet
«privat» og alt dets vesen. Privatismen ble
en overlevning fra dualismens tidsaldere
med brutale splittelser mellom fysisk og
psykisk, menneske og natur, teori og prak-
sis, privat og felles.

Privatmennesket finnes i de fleste poli-
tiske avskygninger, og tyr til alle knep for å
snike seg unna medmenneskelighet. I vår
humanistiske tradisjon er kritikken av den-
ne lunkenheten nedfelt i fortellingen om

den barmhjertige samaritan, til dels i FNs
menneskerettserklæring.

Samaritanen er det motsatte av en privat
kategori – en grenseoverskridende erfaring
som opphever skillet mellom individ og
kollektiv.

Den aktive håndsrekningen vitaliserer
gjensidighet og skaper et rausere mennes-
kebilde. Barmhjertighet er også synliggjø-
ringen av giverens angst for sentimentalitet
– og mottagerens angst for veldedighet.
Begge deler er nødvendige og gjensidige
prøvelser for medmennesker.

For solidaritet uten aktiv omsorg blir pas-
siviserende teknokrati, slik «private løsnin-
ger» er pengefolkets menneskelige latskap.

Det menneskelig uforpliktende er også fi-
nansøkonomiens ideologi. Når The Boston
Consulting Group rapporterer at 0,9 pro-
sent av verdens befolkning eier 39 prosent
av verdens rikdom, viser bl.a. det at demo-
kratiet degenererte til økonomisme, mens
finansøkonomien ble privatisert i ufattelig
omfang. «Ufør» og «sykdom» påkaller
bare hånlige flir i denne dominante sfæren.
Samme tendens – og like stor råskap – i rike
Norge, der antallet fattige barn snart pas-
serer 100 000!

Jungelens lov. En menneskefiendtlig og
naturødeleggende privatisme fører til en ny

jungelens lov: Du skal overse urett og lidel-
se hos dine venner, familie og kolleger, for
ikke å bli heftet i din tilblivelse som vellyk-
ket middelklassemenneske. Forpliktende
medfølelse og omsorg anses som dumhet.
Det vil si noe «de andre» skal ta seg av, pri-
vat eller offentlig. Denne apersonlige men-
taliteten går for å være biologisk «natur-
lig».

Shit happens. «Privat» er et doskilt. Det
er visst andre grupperinger enn uføre som
trenger en vekker. Privatmennesker, enten
de flakker omkring i teknologiens fiksjoner
eller i fiksjonenes teknologi, har alltid an-
klagen parat mot den som lider urett: Herd
deg. Vrak din følsomhet. Verden går videre.

Ufølsomhetens taktikk er slik å utdefine-
re medmenneskets følsomhet, for å kunne
overse egen likegyldighet. Jeg merker den-
ne likegyldigheten når jeg støter på tiggere.
Privatmennesket i meg rygger ved synet av
en tom hånd og blikket som ulmer av rett-
messig klage.

Men synet av tiggeren minner meg også
på det gamle ordet person, av latinsk per-
sona, maske:

Når en døende person beretter med hvil-
ken detaljrikdom livets hendelser og følel-
ser kan passere revy, aner det oss hvor vik-
tig det er å ha handlet rett. Rett-ferdighet
og dårlige gjerninger registreres av en
mønstergyldig hukommelse, nedlagt i alle
mennesker. Hans Børli skriver i diktet «På
evighetens tavler»:

… Ingenting forsvinner. Alt
blir uutslettelig risset inn
på evighetens tavler.
Om bare en fugl flyr gjennom solfallet,
to mennesker veksler noen vennlige ord
ved postkassa en morgen, eller
et spor snør langsomt igjen innpå sko-

gen,
så vil disse små, små tingene
bli bevart i den universelle bevissthet …

Oppmerksomhet lindrer. Kunstens og
litteraturens kilder vil tørke ut om vi gir
ufølsomhet og forherdelse mer makt enn
det allerede har i oss. Det er oppmerksom-
het og følsomhet som oppdager urett, regi-
strerer urettens former, og vil lindre med-
menneskers lidelse. Oppmerksomhet og
medfølelse livgir fellesskap og vennskap
med høy motstandskraft.

En menneskerevolusjon er i kim flere ste-
der i verden. Mye vil heretter avhenge av
vår evne til å dele ulike rikdommer, men-
neskelige og materielle: Et håndslag til vårt
kjære Hellas!

Har norsk arbeiderklasse og middelklas-
se selvinnsikt og styrke til å bryte ut av vel-
standens perforeringer? Skjønner vi hva vi
kan lære av egypterne på Tahrir-plassen?

Dugnadsånden må vekkes. I Norge vil
menneskerevolusjon bety at velstandssam-
funnets neste nivå blir utvikling av med-
menneskelige ferdigheter – og følgelig en
omveltning av selvtilstrekkelige fellesskap.
Materiell velstand kan forvandles til kultu-
rell, moralsk og etisk endringsvilje, mens
dugnadsånden må vekkes til omsorg, soli-
daritet og god tid.

Kynikere vil søvndrukkent kalle dette for
urealistisk. Da viser jeg til forvalterprinsip-
pet som er en av velferdsstatens begrunnel-
ser: «Av den som har fått mye, skal det ven-
tes mye, og av den som mye er betrodd, skal
det kreves desto mer.»

Naturens revolt. Makter ikke nordmenn
å omforme velstand og naturglede til et
større menneskebilde og aktivt menneske-
lig medansvar, ender vi som golde tekna-
turer uten sosial og kulturell motstands-
kraft.

Det vil gi fritt leide til ekstremismens
tankeløse opprør. Naturens revolt er allere-
de underveis.

«En menneskerevolusjon er i kim flere steder i verden.
Mye vil heretter avhenge av vår evne til å dele ulike rikdommer,
menneskelige og materielle»

Kronikk
FREDDY FJELLHEIM
forfatter

Simpel Telenor-
kritikk
29. juni spurte Aftenposten på
lederplass om hva som var
uetisk med kritikk som fra fle-
re hold var blitt reist mot Tele-
nors konsernsjef Jon Fredrik
Baksaas.

30. juni svarte styreleder
Harald Norvik at «det kan vir-
ke provoserende når jeg valg-
te ordet «uetisk» i min kom-
mentar til pressens omtale av
Telenors utfordringer og kon-
sernsjefens avlønning». Men
Aftenposten kunne kanskje li-
kevel stoppe opp og spørre
seg selv om ikke omtalen av
Baksaas til tider har vært på
kanten av det passende.

24. juni kan vi lese denne
karakteristikken i A-magasi-
net: «Ta med deg sideskillen
og de bleke, plirende øynene
dine ... så skal jeg vise deg
hvor dypt og inderlig jeg ha-
ter Telenor». En frekkis fra en
kulturjournalist, som Aften-
posten mener Baksaas får tåle.

Frekkisen kommer like etter
en lederkommentar i VG som
illustreres av en tegning som
viser Baksaas i en likkiste, og
hvor Trond Giske sier: «Skulle
det dukke opp flere lik, er det
bare å ringe».

Aftenposten svarer ikke for
VG; hver avis får svare for seg
selv. Men de bør kanskje, bå-
de hver for seg og i fellesskap,
svare for den samlede effek-
ten av hva de skriver. Det skul-
le ikke mangle på reelle pro-
blemer å ta opp og diskutere,
uten akkurat denne retorik-
ken.

Eksemplene og uttrykkene
kan forfleres. Tonen er den
samme. Ikke uetisk, ofte bare
simpel.

KJELL STAHL
Dr.ing., Oslo


