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I den senere tid etterlyser stadig 
flere et bredere grunnlag for 
samfunnsengasjement. Elitene 
skal ikke lenger slippe unna med 
tiltaksspråk, statistikker og 
verdiladet vitenskapelighet. 
Demokratiet forvitrer om 
politikerklassens talltale får råde, 
særlig fordi vi umælende står 
midt i et «ecocide», det vil si 
forbrytelser mot økosystemene. 

Hvordan skape et politisk 
språk som åpner dørene inn til 
sivilsamfunnets glødende 
livsformer? 

Når vi reiser hjem fra jobb og 
offentlig virke, kommer vi til 
arnestedet for omsorg, lek, 
personlige konflikter og hvile. 
Menn har i moderne tid hatt 
forrang i yrkeslivet. Også det er 
nå i endring etter omveltningen 
kvinnebevegelsene satte i gang. 
Med delt foreldrepermisjon vil 
stadig flere menn se mer til 
ungene sine, og det vil kunne 
prege våre språklige valg. Men 
hvor i offentligheten er erfarings
språket til de dobbeltarbeidende 
kvinnene? // Eldrebølgen kan 
føre til en ny arbeidsdeling 

mellom profesjonell omsorg og 
hjemmebaserte løsninger. Også 
det kan bidra til en endret 
offentlig samtale. 

Jean Baptiste Molières komedie 
«Den gjerrige» er en klassiker 
med innsikter bortenfor tallfigu
rer og statistikker. Nærmere 
bestemt i form av karakteren 
Harpagon. Han er så gnien at det 
drysser av ham, i alle fall slik 
han ble framstilt av Henki 
Kolstad i sin tid. Harpagon er 
æresmedlem i Høyre, men 
stemmer Frp i all hemmelighet. 
Dårskapen hos dem som lar seg 
svinebinde til sitt jordiske haben-
gut virvles frem i alle samfunns
klasser i dette stykket, og vi får 

ane at gjerrighet og mental 
fattigdom henger sammen på 
komisk og ubehagelig vis.

Et beslektet fenomen formule
res spirituelt og trassig av 
forfatteren Sven Kærup Bjørne
boe i essayboken «Til de gjer
rige». Sitert etter hukommelsen: 
«En fattig stakkar tar til takke 
med en fyrstes måltid, og har han 
ikke råd til trikken, tar han 
drosje.» Dette kan oppfattes som 
en opprørsk oppfordring – og et 
kostbart livsmotto – men også 
som en god beskrivelse av den 
paradoksale desperasjonen 
mange fattige kjenner i kropp og 
sjel. 

Er det slik at vi kan sykne hen 
i knepenhet, ikke bare med 
penger, men i selve vår holdning 

til andre mennesker? Hvor rikt er 
Norge da?

«Nok er nok» er gjerrighetens 
plumpe slagord. Det slår ret
ningsløst i alle retninger, og 
noksagtene som får smaken av 
ordet «nok», får aldri nok. Senest 
etter romfolkets ulovlige okkupa
sjon av en park i Oslo kom dette 
noe fordummende uttrykket i 
sirkulasjon.

På den annen side: En grunn 
til at det offentlige Norge bare i 
liten grad avspeiler sivilsamfun
nets liv, er kravene til en snever 
saklighet. Essayistiske skrivemå
ter blir sjelden framelsket, langt 
mindre uttrykksformer som 
kombinerer alminnelig mennes

kelig erfaring med følelser og 
følsomhet. 

Kronikkformatet er i de fleste 
aviser overmodent for nyska
ping, og debattredaksjonene har 
et stort demokratisk ansvar for at 
de ubehøvla bloggerne begrun
ner sine utfall litt bedre. Men det 
skal ikke mange ukonvensjonelle 
grep og utbrudd til før juristene, 
økonomene og redaktørene 
avslører sin mangelfulle leseerfa
ring og klager over usammen
hengende tekster. Dette er en lite 
omtalt form for offentlig fattig
dom.

Den politiske og journalistiske 
profesjonaliteten stenger mange 
ute fordi folkelige ytringsformer 
ofte vil sette artikkelformater og 
språklige normer på prøve. 

Flere varslere vil kunne gi den 
offentlige samtalen større 
troverdighet, og særlig der 
varslerne selv formulerer 
virkelighetsforståelsen skriftlig. 
Men da må media begynne å 
betale for verdifullt arbeid.

Fattigdomsommer? Som gymna
siast ble jeg av noen venner 
invitert til å besøke uteliggerne 
på den daværende Husbåten i 
Oslo. Noen av dem hadde glede 
av å dele et måltid med unge 
idealister, mens av andre ble vi 
satt på plass: «Kommer dere ikke 
her for å sole dere i egen god
het?» 

Sivilsamfunnets omsorgs
arbeid har fallgruver like dype 
som læringskurvene er bratte. 
Jeg lærte at omsorg og kritikk 
ikke utelukker hverandre, og 
senere hen at mange viker unna 
omsorg for å slippe dette dilem
maet.

Etter vårens knuslete tiggefor
budsdiskusjoner i rike Norge slår 
det meg at høyresiden argumen
terer med venstresidens kollekti
vistiske ansvarsfraskrivelse. 
Gruppestemplene som rammer 
tiggere og romfolk avdekker en 
flik av velstandssamfunnets 
fiksjon: Staten skal løse proble
mene for oss, en masse. Gjensi
dig naivitet: Høyresidens 
frihets begrep er frihet fra staten, 
mens venstresidens frigjøring 
ble frihet fra personlig omsorg? 

I dette landets nære fortid fantes 
det noen velferdsordninger for 
folk som ikke hadde råd til ferie. 
Når Røde Kors sist uke melder 
om budsjettkutt og redusert 
ferietilbud til mennesker med 
dårlig råd, burde rødgrønne 
regjeringsmedlemmer våkne av 
sommerdvalen. /// Hvor lang ferie 
har regjeringen tenkt å ta fra de 
fattiges sosiale virkelighet?

Med større bevissthet om 
klassesamfunn og rikdomskri
tikk får sivilsamfunnet i det 
minste en diskusjon om moral og 

Har gjerrighet politiske implikasjoner? spør Freddy Fjellheim.

Fattigdomsommer

dobbeltmoral, for den frigjorte 
middelklassen har på få tiår 
sørget for å redusere moral til 
«moralisme». Dermed ble også 
dobbeltmoralen holdt skjult i 
språket. 

Her er det på sin plass med en 
historisk saltomortale: I arame
isk språk var ordet for rikdom 
Mammon. Tømmermannssønnen 
fra Nasaret brukte det i betyd
ning avgud. Det vil si at penger = 
overtro. Dette var et viktig sosialt 
premiss for et radikalt kjærlig
hetsbudskap som setter mennes
kets verd over alle andre «ver
dier». Se bedre etter:

Som fattig i en kjølig sommer 
vil mennesker møte fattigdom
mens ekleste mareritt. Dette 
ekle er mer enn mangel på 

PARADOKS: Selv om norskinger er verdensmestre i godhet, tåler       vi ikke fattigdom på kloss hold, skriver Freddy Fjellheim. Bildet viser romfolk som tigger i Oslo.  FOTO: SIV DOLMEN
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Fattigdom:
n Freddy Fjellheim skriver her om 
hvordan vi i vår rikdom har blitt så 
gjerrige at vi ikke kan dele med de 
fattige.
n Det uutholdelige for fattige folk 
er omgivelsenes innbitte ignoran-
se, skriver Fjellheim, og peker på at 
Røde Kors har kuttet i sitt tilbud om 
ferie for dem som har dårlig råd. 
Etter ferien opplever den som ikke 
har hatt penger til en sommerlig 
miljøforandring det dobbeltbun-
nede kravet om «positivitet». 
n Venstresidens kamp for rettferd 
og et bærekraftig fellesskap må 
alltid ha de mest undertrykte for 
øyet, mener Fjellheim. 

Forfatteren:
n Freddy Fjellheim er forfatter og 
kritiker.


