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Kan et demokrati håndtere 
komplekse natur- og samfunns-
endringer uten å grunnlegge 
menneskeverdet i barneoppdra-
gelse og folkevettets dannelse?

På få tiår har en ekstrem 
individualisme vokst fram i 
vestlige land. Individualistenes 
mistillit til identitet og fellesskap 
synes å være kjennetegnet av 
besvergelser om «selvtillit». 
Samfunnsmedisinerne Richard 
Wilkinson og Kate Picketts 
skjellsettende bok «Ulikhetens 
pris» gir grunnlag for å hevde 
dette.  

Men når en individsentrert 
befolkning blir stilt overfor 
veldige naturkriser uten å gjøre 
tegn til folkebevegelse, har vi 
også en demokratikrise. For på 
bare et par år har forskere gått fra 
å diskutere togradersmålet, til å 
lage scenarioer for en verden som 
har blitt fire grader varmere om 
60–70 år. Mediasamtiden benytter 
slike nyheter å feire «ytringsfri-
heten»: Jo sterkere vitenskape-
lige bevis for klimaendringer, jo 
større rom for individualistiske 
tolkninger og «skepsis».

Medias profesjoner er så forløyet 
av individualismens blendverk at 
de må kalles språkdoplangere. 
Finnes det fortsatt unge, våkne 
og økoradikale mennesker som 
er villig til å ta et oppgjør med 
sine middelklasseforeldres 
sendrektighet? Kan det også 
tenkes et kollektivt opprør mot 
generasjonen som sviktet sine 
barns tillit gjennom skilsmisser?

Løsningen på vår bevisst-
hetskrise kan vise seg å finnes i 
sivilsamfunnet, hvis vi hegner 
om vår verdighet. Det sivile livets 
mange former for egenart utgjør 
potensielt både fellesskapets og 
stemmeseddelens styrke. 
Egenart betyr i denne sammen-
heng hverdagens mangfold av 
det vi feilaktig kaller «privatliv» 
– dem vi er overfor våre barn, 
kjærester, eldre og naboer. Det er 
på dette førpolitiske nivået 
folkebevegelser får vekstkraft. 

Lite tyder på at folkets sam-
mensatte stemmegivning blir 
oppfattet av dem vi gir tillit. I Sør-
Europa er dette et brennende 
politisk spørsmål når teknokra-
tiet stadig kryper nærmere den 
politiske makten. Det kan også 
skyldes at europeiske politikere i 
flere tiår har prioritert økonomisk 
tillit og markedstenkning, 
fremfor sosial tillit og menneske-
lig utvikling. Folkeopprør vil i 
tiden som kommer gi beskjed om 
mistillitens menneskelige ansikt, 
særlig blant Europas unge 
arbeidsledige. 

Samfunnselitene skal i det 
lengste håpe at opprørene skjer i 
Gene Sharps revolusjonsånd, 
siden kombinasjonen av økolo-
gisk «naturterror» og økonomisk 
vold vil treffe ulike samfunns-
klasser og etniske grupper hardt. 

Etter det vi vet om de sosio-
økologiske krisene, fra økende 
sykelighet i luftveisorganer og 
sviktende mental helse, til 

forsuringen av havet, metan-
utslipp og bresmelting, må 
norskinger nå kunne forvente at 
regjeringen og Stortinget opp-
søker tverrfaglig kunnskap, slik 
denne arrige teksten utprøver:  

En klimamelding som først og 
fremst er en tiltakspakke, uten å 
koble økologiske realiteter til et 
større sosialt fellesskap, er 
utdatert før den kommer på 
trykk. 

Mens de «norske» utslippene 
av CO2 øker – økokrisene kaller 
på en gjensidig ansvarliggjøring 
av mennesker som sosiale 

vesener. Slik sett skader Statoils 
tjæresandklondyke og økt 
oljeutvinning både naturen og 
folkets årvåkenhet, fordi rik-
dommen luller oss inn i en 
forestilling om usårbarhet. 

2000-tallets individualisme ligner 
en revnet maske foran et tvil-
rådig ansikt. Jeg tror mennesket 
bare kan overleve som art om vi 
skrubber av oss privatmennes-
kets nykker og setter hensynet til 
barn foran alt. I dag er mange 
barn i Norge juridisk og materielt 
privilegerte, men sosialt og 
mentalt ignorerte. 

Den norske politiske eliten ser 
ut til å leve minst like godt med 
en skammelig barnefattigdom. 
En rødgrønn regjering som 
nekter å bruke skattepolitikkens 
redskap for å utjevne slik ulikhet, 
lider etter mitt skjønn av en 
virkelighetsfornektelse som kan 
få store (sosial)politiske følger. 
Som Manifests utredere nylig har 
vist, i det sosialdemokratiske 

Norge blir de rikeste rikere, til 
tross for folks ønsker om at 
økonomiske forskjeller skal 
minske. 

Gaias fremtid vil behøve 
modne mennesker, og det er det 
biologiske livsarbeidet med våre 
barn og unge som på forskjellig 
vis kan danne denne ufullkomne 
modenheten. I slike utvekslinger 
krysser natur kultur. 

NB: Målinger av barns kortisol-
nivåer i barnehager påviser 
stressnivåer som er helseskade-
lige. Deltid i barnehage et par år, 
ok, men hjemmet må gjenreises 

«Den politiske eliten ser ut til å leve godt 
med en skammelig barnefattigdom»

Småbarns høye stressnivå tilsier at hjemmet må gjenreises som barns trygge havn.

Barns boltreplass

FRAVÆRENDE: 
Hvor mye 
nærvær får 
barna i dag slik 
at de kan danne 
vennlighet og 
høflighet? spør 
Freddy Fjell-
heim. 
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som barns trygge havn og 
inkludere menn som likeverdige 
deltakere. Dermed trengs 
arbeidstidsreformer og radikal 
likestilling mellom kjønnene, 
med barns velferd og menneske-
lige vekst som mål. 
 
Privatmennesket synes å være 
hardt rammet av skismaet 
mellom fysisk og psykisk 
(enheten heter fykisk!), som igjen 
er oppstått av mange former for 
undertrykkelse. Sosialt vil 
skismaet skade når et materialis-
tisk menneskebilde hersker – og 
splitter biososiale plikter fra 
private og kortsiktige behov. For 
eksempel når barn blir tvunget til 
å skille seg fra foreldrene, som i 
skilsmissens navn lemper egne 
livsbyrder på sine etterkommere. 

Tenk om vi som mangfoldig 
danner sivilsamfunnet langsomt 
kunne omdanne den politiker-
skapte velferden til en medmen-
neskelighet som setter barns 
oppdragelse og frilek over alt, ved 
å gi dem færre materielle fiks-
jonsgjenstander, dypere tillit og 
flere menneskelige impulser.

Hvor mange foreldre formidler 
i dag at løgn skader og sannhet 
frigjør? Hvor mye nærvær får 
barna slik at de kan danne 
vennlighet og høflighet? Eller 
råder også her den infantile 
privatismens tautologi «du er 
som du er»?

Troskap blir grunnlagt der vi 
oppdrar vårt avkom til noe større 
enn å improvisere individualitet. 
Voksne menneskers mange 
former for fravær i barns liv kan 
fort redusere troskap til en 
privatsak.

Når konfliktlære bør finnes på 
skolens timeplan i et multietnisk 
samfunn, er det derfor ikke bare 
for «å løse konflikter», men for å 
vise barn konfliktenes potensial 
for dannelsen av integritet. Der 
barn lærer å håndtere kulturell 
ulikhet, kan sosial ulikhet få 
mindre innflytelse. På samme 
måte som foreldres konflikthånd-
tering kan ende som noe annet 
enn skilsmisse og selvrealisering. 

Integreringen av gjenstridige 
livserfaringer er etter mitt skjønn 
det beste utgangspunkt for å 
oppfatte de altomfattende 
miljøkrisene. Spørsmålet er også 
om hopen av meningsprodusen-
ter i mediasamtiden vil forstå det 
et barn kan forstå.

Freddy Fjellheim,
forfatter

freddy.fjellheim@online.no
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