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Når kontinentale filosofer her i 
avisa etterlyser venstresidens 
evne til å kommunisere med 
folks følelser, er det et godt tegn.   

I en offentlighet som er 
gjengrodd av ulike sektorers 
sakkunnskap, vokser det mange 
slags bristferdige demninger. 
Hva det betyr å kommunisere 
med folks følelser kan diskuteres 
lenge, men følelsenes språk 
stiller i alle fall direkte spørsmål. 

Før 22. juli var «det politiske 
Norge» ensbetydende med 
profesjonalitet, kalkyler og 
taktikkeri, med media som både 
medløper og premissleverandør. 
Nå råder fortsatt en ettertenk-
somhet. Vi er mange som håper 
at noe nytt kan vokse frem, 
nedenfra.  

For stadig vekk er det påfal-
lende hvor lite offentligheten er 
preget av all den skapende 
aktivitet som sivilsamfunnet 
bygger en stat med. Her finnes 
samfunnets reelle mangfold. 
Ikke desto mindre er kulturliv, 
trossamfunn, lokalsamfunn og 
frivillige organisasjoner forvist til 
sine sektorer og seksjoner, 
sporadisk filtrert som «menings-
mangfold» i deler av pressen. 

Slik jeg ser det har dette 
politiske systemet ført til et 
strigla menneskebilde, splittet i 
«privat» og «offentlig». Politikk 
ble dominert av teknologi, 
byråkrati og økonomi, mens våre 
liv og medmenneskelige aktivite-
ter er utdefinerte som «private». 
Det er i den konteksten jeg har 
brukt begrepet menneskerevolu-
sjonen.  

Nå har jeg som mange andre 
begynt å lese ymse blogger, men 
også kommentarfeltene på 
avisenes nettsider. Heller ikke i 
disse deloffentlighetene yngler 
mangfoldet. Jeg ser en nettbe-
folkning som først og fremst har 
besvergelsen som uttrykksform. 

Besvergelsenes emosjonelle 
grunn er stivnet frykt, slik også 
anonymiteten er fryktbasert. Når 
islamofobene helst vil fremstå 
som kjepphøye og sikre, er det 
følgelig på dobbelt sviktende 

grunnlag. Veien fra stivnet frykt 
til hatets isnende blaff er kort. 
Prosessens mulige vendepunkt 
forutsetter at vi ser mennesket før 
(språk) handlingen, og ordlegger 
oss deretter. 

Det stivna følelseslivet har jeg 
også sett i andre sammenhenger, 
slår det meg. I den utbredte New 
Age-bevegelsen er det mye 
følsomhet som ender i besver-
gelse og privatisme. Som ung 
venstreradikaler erfarte jeg noe 
lignende: Besvergelsenes 
politiske arroganse, til tider 
bistert hatefullt, og overtroen på 
politisk-ideologiske mekanismer. 

Hat er etter mitt skjønn ingen 
følelse, og kan ikke aksepteres 
som utgangspunkt for argumen-
tasjon, slik all verdens sakkunn-
skap alene ikke kan rokke ved 
hatets anatomi. Kanskje ikke før 
vi benevner det og spør direkte: 
«Hater du? Hvis du hater, hva vil 
du oppnå med ditt hat?». En slik 
spørrende holdning til den 
besvergende kan godt få ligne 
svakhet, men etablerer i virkelig-
heten en medmenneskelig 
ramme for utvekslingen. Får du 
et slikt spørsmål, vil du huske 
det. Men vi skal også huske at det 
er forskjell på hat og vrede. Det er 
en tid for alt.

Medmenneskelighet og 
hukommelse henger i hop. Se 
hvordan kommentariatet de siste 
ukene har flyktet i strie ordstrøm-
mer fra verkende traumer i 
befolkningen, mens featurejour-
nalistene har tatt seg av avissal-
get. Nok følelser, vegrer denne 
mediale holdningen, og så er det 
tilbake til analyser, spesialbilag, 
bokutgivelser, filmer. Dette kan 
bringe nødvendig kunnskap og 
ha et skinn av nødvendighet, 
men er det bare mer kunnskap vi 
trenger etter 22. juli? Argusøyne 
skal følge dem som prøver å 
profittere på en fryktelig trage-
die.

Selv om sorg er forskjellig fra 
menneske til menneske – i alle 
fall sorgens former – er det grunn 
til å tenke gjennom det velmente 

uttrykket «tilbake til hverdagen». 
Trygghetens settinger, ja visst, 
men som om vi ingenting har 
lært? Blir sørgende etterlatt 
utenfor hverdagen? Er det vel 
vitende om dette at så mange 

snakker om å ikke glemme dem 
som har fått livene sine revet i 
stykker? Mange som har sørget, 
vet hvordan folk i stillhet flykter 
fra sorgens hus, heller enn å 
invitere med seg de sørgende ut. 

Kanskje tar jeg feil, men mitt 
inntrykk er at sorgreaksjoner er 
så fremmedartede i dette sam-
funnet at stadig flere søker lege 
for å få noe «beroligende». Ikke 
noe galt i det, etter traumatiske 
opplevelser, bortsett fra at altfor 
sterk kontroll av mentale og 
følelsesmessige svingninger fort 
kan gjøre oss sløve for hveran-

dre. «Sorgen og gleden de vandre 
tilhope», heter det i en kjent 
Kingo-salme. Det betyr ikke at 
gleden skal være sorgens fornek-
ter. Da blir den redusert til skjær 
positivitet. «Ofte er bryst under 

Kan våre biskoper og prester heretter stille de radikale menneskelige spørsmålene?

dyrebart smykke/ fulle av sorger 
og hemmelig harm. // Alle har sitt, 
stort eller litt.»

Det beste må vel være å komme 
frem til hverdagen, som en 
kronglete, men mulig vei til en ny 
begynnelse. Å skape slike 
hverdager kunne forstås som 
stille motstand mot det kapitalis-
tiske hastverkssamfunnet, som i 
vår tid hviler på en eksplosiv 
økning i bruken av smertestil-
lende medikamenter og psykofar-
maka. 

Søken etter ny bevissthet 
handler derfor ikke bare om 
begrepene i våre fordømte hoder, 
som Mazdak Shafieian har 
skrevet opplyst om, men også om 
de strevsomme og vennlige 
handlingene som gjør oss til 
mennesker. Ikke «myke verdier», 
men stedig solidaritet og trofast-
het. Kunne dette kalles sosial 
verneplikt? Er ikke dette demo-
kratiets dypeste grunn?

Den kommende eldrebølgen 
vil i så måte by på omveltningens 
muligheter.

Et sosialt føre-var-prinsipp 
innebærer følgelig mer enn 
budsjetter, «politikk» og tiltak. 
Snarere felles bevissthet om 
betydningen av konkrete med-
menneskelige håndstrekninger. 
Regelmessige og varige invitasjo-
ner til sørgende, syke og en-
somme, en kaffe med de tale-
trengte, en øl med de tørsteste! 

Dette er fellesskapskunst som 
oppretter gjensidighet og fordy-
per menneskelig modenhet. Slike 
handlinger skaper ord, som får 
følelsenes språk til å lytte. 

Miskunne deg over oss, lyder et 
eldgammalt bønnerop. Et annet 
ord for «miskunne» er «forbar-
me». Altså Gud med kvinnelig 
form og språk, barmhjertig. «Som 
om vi bar et barn varsomt på 
armen». 

Derfor, kjære biskop Helga 
Haugland Byfuglien, du som er 
landets ledende biskop for en 
misjonerende kirke med en 
universell tro. En ny tid stiger til 
overflaten, alt mens den mennes-
keskapte økokrisen vokser med 
havets velde. Kan du sørge for at 
dine biskoper og prester heretter 
stiller de radikale menneskelige 
spørsmålene: Hvordan kan 
folkekirken leve med at «vår 
nærmeste allierte» dreper 168 
barn under droneangrep i det 
fjerne Pakistan? Godtar Den 
norske kirke terrorhandlinger 
utenfor Norges grenser?

Freddy Fjellheim,
forfatter

Spørsmål til en biskop
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«Godtar Den norske kirke terror-
handlinger utenfor Norges grenser?»
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