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Har gjerrighet politiske implikasjoner? spør Freddy Fjellheim.

Fattigdomsommer

penger. Det uutholdelige for 
fattige folk er omgivelsenes 
innbitte ignoranse. 

Mens velsituerte lader opp med 
utenlandsreiser og hytteturer, 
sitter fattigfolk og arbeidsløse 
alene igjen i fysiske og mentale 
smerter. Mange er så syke at de 
ikke med sin beste vilje kan 
skaffe midlene som kunne gitt 
hvile og glede. Vi snakker blant 
annet om foreldrene til ca. 80.000 
barn i dette landet.

Når ferien endelig er over, og 
de ferierende vender kvikke og 
stimulerte tilbake, velter de seg 
hertil i endeløse reisefortellinger, 
antakelig med like lite magamål 
som de ferierer. Mange byr også 
på ignoransens smørblide 
hersketeknikk. Den som ikke har 
hatt grunker til en sommerlig 
miljøforandring blir møtt med 

det dobbeltbunnede kravet om 
«positivitet».

Men syke og fattige har rett til 
å kjenne på sinne og fortvilelse. 
Det gjør dem til sannere mennes
ker enn dem som lukker øynene 
for urett og krever at fattige skal 
overta de rikes fornektelse og 
agere «positivt».

På slike premisser gir romfol
kets gjenstridige opptreden i 
Oslo en viktig påminnelse: 
Norskinger er verdensmestre i 
godhet. Vi tåler ikke fattigdom på 
kloss hold. Ikke i familie eller 
vennekrets. Ikke i nabolaget.  

Medieoffentligheten makter 
heller ikke å etablere avgjørende 
kunnskap, som at fattigdom er 
sykdom, slik WHO definerer det. 
Infeksjonsmedisineren og 
antropologen Paul Farmer har 
påvist hvordan sosial ulikhet kan 

føre til infeksjonssykdommer. 
Hans konkrete arbeid for fattige 
har også fått ham til å argumen
tere for et skifte i menneskeretts
tenkningen, bort fra det legalis
tiske og rettighetsbaserte, og 
over til en innsats for sosial og 
økonomisk rettferdighet.

Kjenner den rødgrønne 
regjeringens ideologer til slike 
tenkemåter, eller er de tre 
partiene låst til en høyretilpasset 
taktikk som skal unngå å støte 
individsentrerte middelklasse
velgere? Jeg spør om det er all 
denne korrekte forsiktighet i 
sosialpolitikken som er gjerrig
hetens politiske implikasjon. 
Økning av sosialhjelpsatser og 
brukernes kompetanse kan være 
stikkord.

Hundretusener av fattige og 
syke som blir stengt ute fra felles
skapet, trenger i enda større grad 

enn friske og velbergede hvile, 
smertelindring og miljøforand
ring. Hvis ikke dette har med 
menneskeverd å gjøre, har den 
norske velferdsstatens utvikling 
retardert.

Skyr vi svakhet? Venstresidens 
kamp for rettferd og et bærekraf
tig fellesskap må alltid ha de 
mest undertrykte for øyet. 

I en opplyst politisk kultur ville 
folk vite og kjenne at de eier sin 
arbeidskraft, som fellesskap og 
enkeltmennesker, men alt vi eier 
i dagens Norge er materielle 
standarder. 

Mens klimaendringene 
eskalerer, hvor lenge vil dette 
såkalte «normalitetens Norge» 
eksistere? Normalitetsbegrepet 
er stadig vekk elitenes feiteste 
mentale maktmiddel. Den virker 
sløvende og begrensende på 
folkelig følsomhet og handle
kraft, ja, på vår selvbevissthet. 

For dem som blir herjet av 
urett, virker normalitetskonsen
sus som utstøtelse, konstant. 
Griske lederlønninger er en 
oppfordring til klassehat i dette 
sosiale sjiktet, og enda verre, 
misunnelse, mens det bare er en 
disiplinering av hatet som kan 
styrke sanne følelser.

Jeg skriver litt nølende «sanne 
følelser» for å understreke at ikke 
alle opplevde tilstander i et 
menneske kommer av følelser og 
følsomhet. Følsomhet er muligvis 
et velegnet ord her, for det er ofte 
følsomme mennesker som først 
oppfatter urett og oppdager nye 
veier til innsikt. Følelser er altså 
ikke det motsatte av kunnskap, 
men en kilde til grundigere 
handlingsberedskap og dypere 
forandringer i sivilsamfunnet. 
Skulle jeg våge meg på en 
definisjon vil det bli: verdighets
ønsket om å lindre medmennes
kers lidelse, og indignasjon over 
korrupsjon og politisk heste
handel.  

Apropos kulturtradisjonen det 
norske språket ennå tilhører: 
Mesteren kommer med utsagn 
som har satt støkk i mange 
gjennom tidene. «Om dere elsker 
dem som elsker dere, er det noe å 
lønne dere for?» spør Jesus 
retorisk. Underforstått: Skal 
menneskeverd være mer enn 
tomme ord, må vi elske også der 
det krever mye av oss, ja, der vi 
møter det fremmede ansikt til 
ansikt. 

Når ble det godtatt at vårt 
sentimentale «lille land» og folk 
overgir syke og fattige til Nav, 
uten at flere våger omsorgens 
solidaritet? 

En rekke frivillige organisasjo
ner venter på innsatsen fra 
kommunister, troende, ateister og 
verdikonservative.

Varme kan bli noe større enn 
en sommer.

Freddy Fjellheim
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