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I ærbødighet for dem som har blitt 
frarøvet sine liv, og for deres 
pårørende og venner: Gjennom 
krisetider oppdager mange at 
omsorg og samhold er livsnødven-
dig, også for dem som trøster.  
Den norske folkeviljen har vist sitt 
ansikt i sjokkets time. Hvordan 
hegne om verdigheten og vokse i 
medfølelse? Vil medmenneskelig-
het i fremtiden få samme sosiale 
status som privat selvrealisering? 

Jeg spør fordi jeg i likhet med 
mange andre håper at ugjernin-
gene på Utøya og i Oslo skal følges 
av en stille folkebevegelse som 
tilfører det norske demokratiet ny 
våkenhet. Da er ikke svaret spalte-
kilometre med ymse analyser, 
men radikale spørsmål til hele vår 
politiske kultur.
Basis i norsk folkelighet og sosial 
læring har vært kravet om å bli 
«gagns menneskje». Dette ikke 
for godhetens egen skyld, for 
medfølelse er både klokskap og 
intelligens. Men under de rådende 
samfunnsforhold har prestasjons-
kulturene og et fattigere mennes-
kebilde fått dominere. 

Etterdønningene av et miljøskadd 
menneskebilde hører jeg når 
offentlige aktører i flere land 
omtaler den fengslede massemor-
deren som «ensom ulv». Alternati-
vet er visstnok «gruppe» (neppe 
«ulveflokk»). Språkbruken 
underspiller det ubehagelige 
faktum at ugjerningsmenn og 
forbrytere er mennesker, og at et 
menneskes fysiske, ideologiske og 
kommunikative handlinger alltid 
er betinget av et fellesskap, mer 
eller mindre. Dette berører det vi 
kaller kollektive skyld. 

I vår rettstradisjon dømmer vi 
ikke mennesket, men handlingen. 
Hvert menneske må svare for sine 
handlinger, men hver gang noen 
dømmes eller forstøtes svarer 
også de domfeltes pårørende og 
venner for illgjerningene med 
skam og sorg. Ringvirkninger går 
også motsatt vei, like fra ugjer-
ningsmannens sosiale omgivelser, 
per samfunnsklima, teknologi og 
økonomiske forutsetninger. 
Massemorderen har røpet sitt 

taktile forhold til dataspillet World 
of Warcraft.  

Når vi medmennesker uimot-
sagt får identifisere oss med blind 
styrke og gold maktfullkommen-
het kan vi komme til å agere som 
teknaturer og maskiner, i stor 
eller liten skala. At mange først nå 
oppdager hvordan ekstreme 
dataspillforbilder kan gi fatale 
impulser til et fordreid sinn, er i 
seg selv oppsiktsvekkende.    

Menneskelig beredskap begynner 
med aktive og forekommende 
spørsmål, samt viljen til å dele 
oppmerksomhet og materielle 
goder. Men den menneskelige 
beredskapens medfølelse er også 
noe mer. 

Medfølelse er i sitt vesen 
våkenhet, og våkenhetens 
medsmerte. Fellesskap som har 
menneskelig våkenhet som 
ledestjerne, fremfor mer materiell 
velstand og private behov, vil ofte 
reagere med større aktsomhet når 
noen faller utenfor eller henfaller 
til ulike former for (selv)destruk-
tive tanker og gjerninger. 

Jeg kan ikke påstå at masse-
morderen fra Norges Lange 
Fredag kunne vært hindret i sin 
gruoppvekkende misdåd, men jeg 
tror at sjansene for å komme til 
kort med grusomhet er større der 
omgivelsenes våkenhet får 
skjerpe medfølelsen, og vice 
versa. 

Fra min synsvinkel handler 
menneskelig beredskap også om 
et nytt grunnlag for politikk og 
kultur. Ettersom naturkreftene er 
i alvorlig ubalanse og vi stadig blir 
mer avhengig av teknologi, 
presser spørsmålet om våre 
menneskelige standarder seg på. 

I ettertankens lys og når stem-
ningsbølgen ebber – kan vi våge 
oss på en folkelig og åpenhjertig 
diskusjon om hvordan velstanden 
har formet samfunnets medmen-
neskelige ethos, og 
hvordan vi skal holde 
den nyvåkne medfø-
lelsen levende i årene 
som kommer? Måtte 
det en katastrofe til 
for å vekke oss?

Handlingsrommet 
mellom mennesker er i vår 
politiske kultur betraktet som noe 
privat, men som vi har sett de 
siste ukene: medmenneskelighet 
flytter grensene for det private. 
Vennlig oppmerksomhet, gjensi-
dig oppmuntring og tålmodig 
nærvær kan utfordre privatis-
mens menneskelige stengsler, 
gjerder og avlukker. 

Det er ikke bare tenkere og 

politiske strateger som har 
ignorert betydningen av mellom-
menneskelig arbeid og vennlige 
handlinger. Institusjonalisering 
og profesjonalisering av omsorg 
kan i det lange løp vise seg å 
svekke hverdagens medmennes-
kelighet. Derfor burde sivilsam-
funnets lyttende og inkluderende 
innsats for syke og nødstedte 
holdes frem som en demokratibe-
vegelse: fordi den bygger verdig-
het. 

Medfølelsens betingelse er et 
langsommere tempo og mot til å 
ta kontakt med dem som sørger 
og lider. Dermed også en stille 
protest mot det kapitalistiske 

hastverkssamfunnet. Det krever 
besluttsomhet å by på seg selv og 
sin tid, men anstrengelsene gir 
våre erfaringer en dypere grunn.

Sorg, sinne, konflikter og 
forsoning er en del av medfølel-
sens vei, og den som strekker ut 
en hånd til et medmenneske må 
være rede til å krysse fordomme-
nes skrøpelige hengebro med 
åpne øyne. På den veien vil vi 

En stille folkebevegelse har plutselig vokst fram. Hvordan skal vi få den til å vare? 

også få møte de marginaliserte i 
samfunnet som mennesker. 

Men merk dagen: Medmennes-
kelighet leder til forstand og 
forståelse. Som Johan Galtung 
har fremholdt, de hatefulle og 
hevngjerrige høyreradikalerne 
må oppsøkes med kunnskap i 
åpne diskusjoner på alle tilgjen-
gelige arenaer, ikke bare som 
politiske motstandere.

I denne konteksten burde 
kanskje flere merke seg at kløften 
mellom rike og fattige øker her i 
landet, ifølge OECD. I fattigdom 
gror mange slags hat. Når vi vet at 
fattigdom også innebærer 
kulturell isolasjon, må fattig-
domsbekjempelse heretter 
innebære mer enn økte bevilgnin-
ger. Rosebevegelsen som begyn-
ner blant folk flest med medmen-
neskelighetens løft og lettelser er 
nettopp inkluderende i sin form.

Statsminister Jens Stoltenberg 
grep det historiske øyeblikket. 
Svaret fra grasrota kom umiddel-
bart, med Facebook-initiativer 
som førte til historiske manifesta-
sjoner over hele landet. Det er 
vårt medansvar at en slik folkelig 
bevissthet får vokse. Hvordan?

Roseropene og gjenskinnet fra 
tusenvis av fakler vil prege vår 
hukommelse, såfremt de som 
lenge skal bære sorgens og 
fortvilelsens får være i vår 
bevissthet. En kur mot glemsel – 
og de politiske analysenes antall 
–er å vise nærhet til mennesker 
som trenger vårt nærvær. Da skal 
vi heller ikke skygge unna den 
iltre fortvilelsen poeten Federico 
Garcìa Lorca gjør levende i sine 
Sigøynerballader:
…
Soledad, så sorgtyngd du er!
Så fortvilande ei smerte!
Du græt tårer av sitron,
bitre av håp, bitre på smak.
Så veldig er mi sorg! Eg
spring rundt som galen heime,
drar flettene etter golvet
frå kammers til kjøkenkrok!
Slik sorg! Eg blir kolande svart
både på klede og kropp.
…  

Har venstresiden et særlig ansvar 
for å utvikle solidaritetstenknin-
gen til aktiv omsorg? Når små og 
konkrete medmenneskelige 
handlinger taler for oss, blir store 
ord som rettferdighet og samhold 
virkeliggjort. Større personlig 
deltakelse mennesker imellom 
kan bli demokratiets nye våken-
het.

Freddy Fjellheim,
forfatter

Menneskelig beredskap

LANGSOMHET: 
Det krever 
besluttsomhet å 
by på seg selv og 
sin tid, men 
anstrengelsene 
gir våre erfarin-
ger en dypere 
grunn, skriver 
Freddy Fjellheim.
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«Måtte det en katastrofe 
til for å vekke oss?»
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