KORONA

Ingrid Vik Postpolarisering – en vei ut
av uføret?

Yuk Hui Ett hundre år med krise

Bjørn Hatterud Vi er jo bare mennesker,
alle sammen
Mariken Lauvstad Venstresidas selvbedrag
Øyvind Storli Hoel En tviler står frem
Christian Kjelstrup Må alt være så
forbanna svart-hvitt? Intervju med Camara
Lundestad Joof og Anki Gerhardsen
Edvard Lysne Landskapet under isbreen

Tove Gravdal Verden etter pandemien
Marianne Riddervold og Jarle Trondal Hvorfor
EU vil komme styrket ut av koronakrisen
Kaspar Colling Nielsen Den europeiske
våren. En utopi
Marie Storli En ny korona-deal
Eirik Vassenden Erna Solberg som
kriseminister

Maria Seim Polariseringens andre kinn

Erik Martiniussen Hva korona har lært oss
om global krisehåndtering

Tellef S. Raabe Leirbålene slukner

Charlotte Lunde Ensomhetens pandemi

KRITIKK

Tom Remlov Keiserklær, lånte fjær og
tanketomt besvær

Martin Svedman Er samtidslitteraturen
lukket mot overklassen?

FASTE SPALTER

Bjørn Vatne En skrekkelig historie
Per Buvik En fransk skandale
Per E. Hem Nasjonalt sammenbrudd uten
spørsmålstegn
ISBN 978-82-03-26896-0

Redaktør: Christian Kjelstrup
9 788203 268960

Anjalysen Anja Sletteland om
ytringsfrihetsdilemmaet
Kjersti skriver om ting hun ikke kan
Kjersti Bjørkmo om korona
Samtiden fra framtiden Ole Martin Moen
Da nyhetsprofessorene kom

Nr. 2–3 2020
Grunnlagt 1890

POLARISERING

SAMTIDEN 2–3 2020

INNHOLD SAMTIDEN nr. 2–3 2020

Tidsskrift for politikk, litteratur
og samfunnsspørsmål

RETUR
Universitetsforlagets kundeservice
Postboks 508 Sentrum
0105 Oslo

Samtiden ble grunnlagt av Gerhard Gran
i 1890 og utkommer fire ganger i året
Redaktør Christian Kjelstrup
E-post samtiden@aschehoug.no
Telefon 22 400 400
www.samtiden.no
Postadresse
Samtiden
Postboks 363 Sentrum
0107 Oslo
Abonnement
abonnement@samtiden.no
Årsabonnement kr 599,–
Studenter og skoleelever kr 499,–
Institusjoner kr 899,–
Utenom Skandinavia regnes portotillegg
på kr 40,– pr. utsending / kr 160,– pr. år
Form og illustrasjon Kristin Bø og Maria Astrup
Språkvask og korrektur Eli Okkelmo
Medlem av Norsk Tidsskriftforening Samtiden
er med i det europeiske tidsskrift- nettverket
www.eurozine.com
Utgitt med støtte fra Kulturrådet
og stiftelsen Fritt Ord

ISBN 978-82-03-26896-0

OM OMSLAGET

Collage måtte bli illustrasjonsformen til dette
nummeret av Samtiden. Fordi vi håper det
kan bidra litt til at noe eller noen som har blitt
splittet, kan møtes igjen, kanskje på nye og
engasjerende måter. Om så splittelsen skyldes
polarisert debatt eller korona. Og fordi dette
dobbeltnummeret er en slags collage i seg selv.
Maria Astrup, illustratør
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To virus

«ER POLEN POLARISERT?» I en vitsetegning som
ble publisert i en polsk avis etter presidentvalget i sommer, bes den polske befolkningen
om å svare på dette spørsmålet. Svarene i
vitsetegningen lyder: «JA» – 50 prosent, «NEI»
– 50 prosent.
Som kjent er Polen ett av flere europeiske
land der høyrepopulismen lenge har vært på
fremmarsj, og til og med inntatt regjeringskontorene. Ved valget vant Andrzej Duda fra
Lov og rettferdighet-partiet med knappe 51
prosent. Polen er polarisert.
Hva med Norge? Et raskt søk i det digitale
mediearkivet Retriever viser at bruken av
selve ordet «polarisering» har vokst kraftig de
siste årene. Det dukker gjerne opp i forbindelse med debatter om klima, kjønn, islam,
innvandring, legning – sensitive og kontroversielle temaer som ofte eller tilsynelatende
deler norsk offentlighet i to, og mobiliserer
sterke følelser på begge sider. Og følelsen av at
vi som samfunn er blitt mer polarisert, er nok
økende.
Norsk partipolitikk har også beveget seg i
en viss polariserende retning. Sentrums- og
styringspartiene har fått svekket oppslutning
til fordel for fløypartier som for eksempel
MDG og Bompengepartiet. Men dette er del
av en større tendens som skyldes at den tradisjonelle høyre-/venstreaksen brekkes opp eller
suppleres med andre kryssende akser.
Men er vi blitt mer polariserte? Det spørsmålet stilte også Iacob C. Prebensen, analytiker i NRK, seg for to år siden. I en undersøkelse på nrk.no tok han for seg perioden
2007–17 og fant at den norske befolkningen
i en rekke viktige spørsmål ikke er blitt mer
2
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splittet. Tilliten er høy, samfunnslimet intakt.
Så hva skyldes da den allmenne antakelsen
om at polariseringen i Norge øker?
MEDIENES MAKT

Jeg tror en stor del av årsaken må søkes i
dreiningen medieoffentligheten har tatt det
siste tiåret. Ikke bare har såkalte alternative
medier sett dagens lys. Mye av den offentlige
samtalen har også flyttet seg over til sosiale
medier, der den av og til havarerer. Der ikke
bare nettroll, men også toneangivende norske
intellektuelle, med et haleheng av følgere, ikke
tar fem flate bitcoins for å kalle den som ytrer en
divergerende mening for «Tosk!» eller «Idiot!».
I virkeligheten trenger ikke de hissigste
nettdebattene å være uttrykk for en dyp
polarisering, og det er ikke så mange som
deltar i dem. Det bare virker slik når trykket
er stort og volumet høyt. Og ikke sjelden
ynder begge parter å fremstille motstanderen
som den som polariserer, og seg selv som
representant for et fornuftig sentrum. Som
i den polske vitsetegningen er man altså
polarisert selv i spørsmålet om polarisering,
mens den egentlige splittelsen eller avstanden
kanskje er den som finnes mellom de ivrigste
nettdebattantene og den øvrige befolkningen.
I tillegg kommer dramaturgien til debattprogrammene i tradisjonelle medier. Paneldebatter der forhåndsdrillede partiledere kjemper
om å få ordet, og himler med øynene når andre
har det, kjenner vi alle til. Likeledes debattflater
som dyrker duellen som sjanger, og gir to som
er uenige med hverandre fire minutter til å
spille meningstennis (med programlederen som
en slags tennisdommer som snur seg til høyre

og venstre). Selv om alternativene kan være
vanskelige å se for seg, og det selvsagt er mye
positivt ved debattprogrammene, tror jeg mange
kjenner på et ubehag ved å være prisgitt en form
som ikke alltid gir økt forståelse for en sak, eller
for hvorfor motpartene mener det de mener.
Derfor har alle debattarrangører og medier – fra
Prebensens, din og min moderkanal til tidsskriftene – et ansvar for å legge til rette for at
reelle møter og konstruktive samtaler mellom
mennesker med ulike ståsteder kan finne sted.
Det finnes et uutnyttet rom mellom ufarlig
koseprat og forutsigbare debatter.
Et forbilledlig og modig unntak fra
polariserende og konfliktdrevet journalistikk
sto den norske filmskaperen Deeyah Khan for i
forfjor. I den prisbelønte dokumentaren I møte
med fienden konfronterte hun og fikk i tale folk
fra ytterste høyre fløy, som i utgangspunktet
var svært skeptiske til henne bare på grunn
av hudfargen. Det viste seg at hun og de
hadde mye til felles. Meninger er jo arbitrære
og utbyttbare over tid, som Bjørn Hatterud
påpeker i teksten «Vi er jo bare mennesker,
alle sammen» i dette nummeret. Antakelig er
det andre og enda mer grunnleggende ting
som forener og splitter oss: frykt, behovet for
anerkjennelse fra og tilhørighet til en gruppe.
Antakelig kunne en norsk nasjonalkonservativ
innvandringskritiker, født og oppvokst i et
land med muslimsk prestestyre, lett endt opp
som en langskjegget mulla med forakt for
norske verdier. Og kanskje kunne en norsk
antirasist fra venstresida, omplantet til samme
miljø, tilhørt det samme ytringsinnskrenkende
prestestyret.
DA KORONA KOM TIL LANDET

Så kom korona. Vi blåste støvet av det heilnorske ordet «dugnad», politikerne vektla
konsensus og samarbeid, polariseringen tok
seg en pause. Eller gjorde den? Ganske raskt
blusset uforsonlige debatter opp igjen, denne
gangen mellom antirasister og anti-antirasister
i kjølvannet av Black Lives Matter, og mellom
minoritet og majoritet etter J.K. Rowlings
tweet om transseksualitet. Disse og liknende
debatter er selvsagt svært viktige for dem det
gjelder, men stjeler også oppmerksomhet
fra enda viktigere debatter. For å si det med
veldig store bokstaver: Vi har ikke tid eller råd

til å holde på med polarisering når polene er i
ferd med å smelte.
Hvorfor er vi så opptatt av det ytre, av
stammekrig og gruppeidentiteter i 2020? Det
er som om dekonstruksjonens eller postkolonialismens lærdommer fra bare noen tiår
tilbake, om å forsøke å se Den andre eller
oppheve begrensende dikotomier, er glemt.
Vi lever i en verden som er mer kompleks enn
noen gang før, og som kjennetegnes av globale
kriser – koronakrisen og klimakrisen er bare
to av dem. Kanskje er gjerdestolpene vi setter
rundt oss selv, en måte å overleve på i denne
overveldende vanskelige verdenen. Samtidig
vet vi at samarbeid som overskrider gruppeinteresser og nasjonale interesser, må til for å
løse de globale utfordringene vi står overfor.
Da korona kom, lukket verdens nasjonalstater seg om seg selv. «Tilbake til normalen»
ble myndighetenes mantra. Men normalen
har aldri eksistert. Verden beveger seg hele
tiden videre, det som var gitt i går, er det
ikke i morgen. Til dem som måtte mene at
overnasjonalitet lyder uoppnåelig eller fjernt
eller abstrakt, er det grunn til at minne om
at nasjonalstaten, med alle dens konkrete
symboler, også er et konstruert fellesskap,
resultat av tilfeldige grenser og kriger, og
historisk sett et relativt ungt fenomen. Eller
som den Hongkong-baserte filosofen Yuk Hui
skriver i dette nummeret: «Den nåværende
geopolitiske ordenen og dens sammensetning
basert på nasjonalstater, er ikke tilstrekkelig
for å løse den globale krisen vi har. Det er
vanskelig å forestille seg en ny orden ut over
de etablerte maktstrukturene vi har akseptert
som ‘naturgitte’, men nettopp dette er tenkningens oppgave – å forlange det umulige før
det er for sent.»
Også Samtiden måtte stenge ned under
koronaens første fase. Et nummer om polarisering ble lagt på is for å inngå i et senere
dobbeltnummer – det du holder i hånden nå.
Men hva skulle den andre halvparten handle
om? Etter hvert ble forbindelsen mellom
temaet polarisering og situasjonen korona
tydelig. De er på et vis virus begge to, som
forhindrer oss fra å møtes.
Christian Kjelstrup
Redaktør
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Ingrid VIk

Postpolarisering
– en vei ut av uføret?

POLARISERING POLITIKK OG MEDIA

Vi har alle et ansvar for å verne
om det norske tillitssamfunnet,
men politikere og mediene må gå foran.
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Om bidragsyteren
er spesialrådgiver i Utsyn –
Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk.
Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom
forskning og utenrikspolitikk i mange år,
og er dessuten aktiv som skribent. Vik
har en doktorgrad i religionshistorie fra
Universitetet i Oslo.

foto privat

ingrid vik

HVA ER DEN BESTE MEDISINEN MOT POLARISERING?

Vi må i økende grad anerkjenne kompleksiteten i vår
tids konflikter. Kompleksiteten må speiles i de politiske
debattene. Her må politiske ledere og mediene ta et
særlig ansvar.

i ser det i debattene om
migrasjon og flyktningpolitikk. I diskusjonene
om klima og likestilling. Saker som fyrer opp
samfunnsdebatten og som får nettet til å koke.
Splittende kamper om kjønn, klima og migrasjon. Menings- og identitetskamper som legger
press på tilliten og demokratiet vårt, og som
vi derfor må forsøke å endre. Da må vi også
vite hvor skoen trykker. Har vi å gjøre med et
ytringsfrihetsproblem? Et ytringskulturproblem? Eller et politisk problem? Dernest, hvor
setter man inn støtet for å endre formen på
ordskiftet? Hvem må i så fall ansvarliggjøres
og mobiliseres? Og til sist: Kan det norske
fellesskapets svar på pandemien vi nå har
stått overfor, gi oss en pekepinn på hvordan vi
kommer ut av polariseringsuføret?

GENERASJON YTRINGSFRIHET

For 14 år siden deltok jeg i min første panelsamtale om ytringsfrihet og ytringskultur i
innvandringsdebatten. Det var vinteren 2006
og Mohammed-karikaturene preget den
politiske dagsordenen, dag etter dag, uke etter
uke. Raskt ble debattens premisser etablert:
De prinsipielle ytringsfrihetsforkjemperne
og de dialogvennlige relativistene på hver
sin flanke. Førstnevntes syn fikk definisjonsmakten, framført av mektige stemmer innenfor
presse, kulturliv og den politiske opposisjonen.
Hendelsene og debatten i 2006 ble formative
for den videre offentlige samtalen om ytringsfrihet i Norge. Den bidro til betydelig bevisstgjøring – og den fikk konkrete resultater i
form av lovendring. Etter en kronglete prosess
ble blasfemiparagrafen omsider avskaffet av
5
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Odelstinget i mai 2009. Men noe gikk også
tapt i kampens hete, nemlig en mer grunnleggende diskusjon om ytringskultur og ytringsansvar. I 2006, og senere i 2015 etter terroraksjonen mot Charlie Hebdo-redaksjonen i
Paris, var det ikke plass til det. Bare å nevne
«ytringsansvar» ble oppfattet som et angrep på
et av demokratiets viktigste prinsipper. Det
som gjaldt, var «ytringsfrihet!» – ikke «ytringsfrihet, men ...».
I dag er vi et annet sted. Svært mange,
også blant dem som erklærte seg som ytringsfrihetsfundamentalister i 2006, er bekymret
for at debattene på de sosiale mediene har
spunnet ut av kontroll. «Deler av offentligheten har blitt en slagmark. Jeg er redd vi bare
har sett begynnelsen», skrev en av ytringsfrihetsaktivistenes mest markante fanebærere,
Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås, i en
kronikk i Aftenposten, 31. juli 2018.1 Også
regjeringen har uttrykt dyp bekymring for
debattklimaet og nettrollene på sosiale medieplattformer. I 2016 ble det derfor lansert en
handlingsplan mot hatefulle ytringer, og i år
startet arbeidet til en nyoppnevnt ytringsfrihetskommisjon. Den kommer jeg tilbake til.

POLARISERING POLITIKK OG MEDIA

Vi kommer
ikke vekk fra at
debattene på de
sosiale mediene er
noe av problemet.
PROBLEM INTERNETT

Men før det kommer vi ikke utenom en
digresjon om det som må kalles vår tids
store game changer – internett. Selv om
polariserte debatter og sjikane av politiske
motstandere ikke er et nytt fenomen,
er noe vesentlig forandret. De sosiale
mediene og nettplattformene er turboen i
polariseringsmaskineriet, og få land er så
gjennomdigitalisert som Norge. I 2019 hadde
6

om lag 3,4 millioner nordmenn over 18 år en
Facebook-profil. 2,6 millioner var på Snapchat
og 2,3 millioner på Instagram.2 Undersøkelser
viser også at nettet er det forumet som oftest
brukes for å fremsette trusler og hatefulle
ytringer mot norske lokalpolitikere og andre
stemmer i samfunnsdebatten.3
Svaret er selvsagt ikke å legge ned internett. De sosiale mediene har dessuten gitt oss
betydelig mer ytringsfrihet. Langt flere kan i
dag melde seg på i ordskiftet og bli lest av et
stort publikum. På den annen side kommer
vi ikke vekk fra at debattene på de sosiale
mediene er noe av problemet. Et tankevekkende eksempel på dette ser vi i kommunepolitikken, diamanten i det norske demokratiet.
Hver uke fylles norske kommunehus opp med
frivillige folkevalgte som bruker tid og krefter
på å bygge gode lokalsamfunn. Men i 2019
ble det gjennomført en undersøkelse for å
kartlegge omfanget av hatefulle ytringer mot
norske lokalpolitikere. Den viste at 43 prosent
har opplevd hatefulle ytringer eller trusler.
Halvparten har derfor vurdert å gi seg, og 15
prosent har allerede gitt seg i politikken.4 Hvis
tallene stemmer, viser de med tydelighet at
lokaldemokratiet er under press. Legger vi til
utviklingen med falske nyheter og desinformasjonskampanjer, samt algoritmenes betydning
for seleksjon og målretting av innhold, er det
grunn til bekymring.
Og nettopp dette er noe av bakgrunnen
for den nye ytringsfrihetskommisjonen som
ble sparket i gang i februar i år. Akkurat
hva arbeidet skal munne ut i, er foreløpig
uklart, og noen lovendring ser ikke ut til å
være i emning.5 Trolig vil ikke lovendringer
i seg selv skape vei i vellinga, dersom målet
er å motvirke polariseringen i den politiske
debatten. For det er ikke først og fremst et
ytringsfrihetsproblem vi har å gjøre med, selv
om ytringsfriheten på sikt vil rammes. Snarere
er det ytringskulturen vi må se på – altså
hvordan vi benytter vår ytringsfrihet: Deltar
vi i en åpen og meningsbrytende samfunnsdebatt, eller velger vi å forsøple debatten med
usakligheter, trusler, personangrep og usanne
ytringer? Problemet handler også om politikk
i betydningen reelle politiske interesse- og
verdimotsetninger. Derfor må vi se nærmere
på dynamikken i den politiske debatten.

Noe gikk også tapt i kampens hete, nemlig
en mer grunnleggende diskusjon om
ytringskultur og ytringsansvar.
DE ETABLERTE MEDIENES ANSVAR

«Jeg orker ikke å høre på Politisk kvarter
lenger», sukket en kollega da vi møttes over
kaffemaskinen på kontoret og drøset om
nyhetsbildet. Hun er ikke den eneste. Undersøkelser viser at så mange som 60 prosent
opplever at valgdebattene på tv er preget av
«krangling, spinn og negativitet». Holdningene
går på tvers av aldersgrupper, utdanningsnivå
og interesse for politikk.6
Så hvorfor fortsetter NRK og de andre
store mediehusene å lage denne typen
debatter, til tross for at stadig flere mener at
debattformen svekker den politiske samtalen?
«Er alle saker virkelig 100–0 og ikke 70–30?»
sukket samfunnsforskeren Thorgeir Kolshus
ved OsloMet oppgitt da jeg nylig luftet
problemstillingen for ham. Han har et poeng.
Her ser vi nemlig noe av problemet med
dynamikken i den politiske debatten. Det
journalistiske jaget etter konflikt bidrar til
at motpolene i et saksfelt inviteres til studio.
Men det er langt fra sikkert, for ikke å si
trolig, at den mest opplysende eller fruktbare
ulvedebatten føres på direkten mellom barske
ulvemotstandere og pasjonerte naturvernere.
Debattprogrammenes formater – og krav om
entydige og enkle svar selv på komplekse og
sensitive spørsmål – skyver politikken inn
i hjørnene, slik at meningsminoritetene på
ytterkantene får definisjonsmakten. Da taper
eller usynliggjøres den moderate majoriteten
som faktisk vet at enhver sak har minst to
sider.
Kolshus understreket også et annet
problem. Sett fra debattledernes side møter
de stort sett politikere væpnet til tennene med
politiske budskap drillet av de stadig flere
profesjonelle kommunikasjonsrådgiverne de
omgir seg med. Derfor må programlederne
bruke tilsvarende mer tid og energi på å
slå sprekker i muren av politisk retorikk og

innøvde mantra. Resultatet er ofte en ekstremt
negativ og kverulerende debattform. Folk går
lei, de skrur av, mens minoritetene på kantene
hiver seg over tastaturet.
DEN GODE STEMNINGEN PÅ BAKROMMET

Samtidig skjer det noe på bakrommet i disse
debattene som vi TV-seere og radiolytterne
går glipp av. I etterkant, når mikrofonene
og kameraene er skrudd av, fortsetter ofte
diskusjonen på en langt mer avslappende og
vennligsinnet måte. «[…] Folk var mer ærlige
og åpne da, og diskuterte helt vanlig som du
og jeg ville gjort hvis vi møttes i sosialt lag»,
fortalte den tidligere programlederen for
Debatten på NRK, Ingunn Solheim, da hun
lanserte sitt nye diskusjonsprogram Einig –
som nettopp hadde som formål å skape en
mer lyttende og opplysende politisk samtale.7
Gode relasjoner på tvers er da også en
av hovedfortellingene om norsk politikk. I
radioprogrammet Sånn er du med Harald Eia
og Nils Brenna inviteres kjente mennesker
til å ta en omfattende personlighetstest. I
programmet dissekeres resultatene gjennom
et times langt intervju. Et nesten opphøyet
øyeblikk oppstår idet programleder Eia røres
til tårer av SV-leder Audun Lysbakkens
beskrivelse av den gode kjemien mellom
seg selv og sin fremste politiske antagonist,
FrP-leder Siv Jensen. I et senere program
bekrefter Jensen på sin side sitt gode forhold
til Lysbakken. Og ikke bare det. Hun
beskriver Jens Stoltenberg som en grepa kar.
En hun har veldig stor respekt for.
Det er noe siviliserende ved dette at politikere kan krangle vilt på radioen og likevel
ha gode, personlige relasjoner til hverandre.
Hvorfor får ikke publikum ta større del i
denne vennligheten? Hvorfor får vi bare se
kampene, og så lite av den samarbeids- og
kompromisskulturen som til de grader har
7
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definert norsk politikk gjennom mange generasjoner? Jeg sier ja takk til begge deler – fordi
en større innsikt i det partipolitiske samarbeidet ville vist at tillit ikke er det motsatte av
uenighet. At politisk uenighet og debatt kan
bidra til at de beste løsningene finnes, og ikke
bare til politiske markeringer. Som borger
og forelder ville jeg for eksempel vært langt
mer interessert i en skoledebatt der politiske
partier utveksler synspunkter for å utvikle den
beste skolepolitikken, enn i de langtekkelige
og meningsløse bikkjeslagsmålene vi så ofte
utsettes for. Her bærer norske mediehus,
sammen med norske politiske ledere, et betydelig ansvar for hvorfor de politiske debattene
blir som de blir. Den polariserende dynamikken må brytes, og nye debattkonsepter for
tydelig, men klargjørende meningsbrytning,
må utvikles.

«Jeg orker ikke å
høre på Politisk
kvarter lenger»,
sukket en kollega.
TA FOR EKSEMPEL KLIMAPOLITIKKEN

I Norge har vi tradisjon og kultur for folkemøter og lokalt politisk engasjement. De
store omstillingene samfunnet står overfor,
enten det gjelder klimamål, regionreform eller
digitalisering, vil kreve mye ressurser, hardere
prioriteringer og politisk uenighet som igjen
fordrer en mer inkluderende nasjonal politisk
dialog. Om vi skal lykkes, må sentrale norske
politikere bruke langt mer tid på å delta i politiske diskusjoner lokalt og støtte sine lokale
partilag som må håndtere kritikken når storpolitiske vedtak i praksis gjør seg gjeldende.
Klimasaken er interessant i så måte fordi de
klimapolitiske løsningene oppleves av mange
som negative – og samtidig rammer de skjevt.
Taperne, sett fra skeptikernes side, er arbeidere, lavtlønte og distriktene. Når vi i tillegg
vet at klimasaken forsterker kløften mellom

generasjonene,8 og at distriktene rammes
hardest av eldrebølgen, er det duket for bråk.
Klimasaken har med andre ord betydelige
konfliktdimensjoner og et stort polariseringspotensial som utnyttes til fulle av partiene
som har mest å tjene på splittelsene.
Kanskje er det enklere enn vi tror å bygge
en sterkere felles forståelse for politiske
løsninger vi vet må komme. Kanskje det
handler om å vise politisk lederskap – ikke
bare i debattene på Stortinget og i offentligheten, men der ute hvor skoen trykker. Møte
folk. Forklare. Lytte. Kanskje vil man da møte
skeptikere som har levd så lenge at de har hørt
dommedagsprofetier komme og gå: Overbefolkning på 60-tallet. Atomkrig på 70-tallet.
Kanskje husker han eller hun en tid da de
færreste hadde vært på en utenlandsreise før
de var godt voksne. Som vokste opp mange
tiår før kjøttfri mandag, men som bare fikk
kjøtt på søndager. En tid da hvert plagg og
hver sko ble lappet, hvor gjenbruk var selvsagt.
Lavt klimaavtrykk har tross alt vært livsstilen
for mange eldre helt fram til vår tid – i motsetning til levesettet til generasjonene under, som
har reist verden rundt og forbrukt mer enn de
eldre kunne drømme om da de var på samme
alder.
Jeg tror det ville være bra for samfunnsdebatten og for norsk politikk om man fikk
fram disse perspektivene. Det ville bidra til
at mange yngre i større grad forsto at de
eldre har erfart den manglende velstanden
de er redde for å ende opp med. Vice versa
kunne eldre i økende grad blitt bevisst den
eksistensielle frykten mange unge bærer på,
ikke bare i møte med klimaendringer og det
grønne skiftet, men også når det gjelder den
kommende eldrebølgen. Kanskje ville de da
forstå hvorfor mange unge opplever det som
urimelig at eldre skal ta beslutninger som først
og fremst vil ramme kommende generasjoner.
For å få frem perspektiver som dette, må
det legges til rette for god politisk debatt og
samtale, nasjonalt og lokalt. Men det er også
en lavthengende frukt i den allmenne kampen
mot økte splittelser og konflikter. De fleste av
oss er jo del av en familie og har empatiske
relasjoner på tvers av både generasjoner og
regioner. Alle kommer vi fra et sted, og de
færreste er fra storbyen.
9

SAMTIDEN 2–3–2020

Debattprogrammenes formater skyver
politikken inn i hjørnene, slik at
meningsminoritetene på ytterkantene får
definisjonsmakten.

POLARISERING POLITIKK OG MEDIA

Ingrid VIk

HVIS JEG VAR DEG

Å møtes til politisk brytning ansikt til ansikt
er noe ganske annet enn å skyte fra hofta via
en skjerm. Færre møtepunkter på tvers er
oppskriften på svekket tillit og polarisering.
Og jo mer polarisert et samfunn blir, jo færre
muligheter finnes for at folk kan møtes og
dele erfaringer på tvers av politiske skillelinjer.
I boka Strangers in Their Own Land: Anger
and Mourning on the American right beskriver
den amerikanske samfunnsforskeren Arlie
Hochschilds reise inn i Trump-land i den
fattige, konservative delstaten Louisiana. Her
får hun kontakt med vanlige mennesker på
den motsatte siden av den politiske skalaen
enn den hun selv tilhører. Møtene gir henne
en annen forståelse av hvem disse menneskene er, hva de står for, og hvorfor de mener
som de gjør. Hun ender opp med en dyp
respekt for liv og verdier hun ikke kjente, og
hun opplever å bli møtt med respekt og tillit.
I bokas avslutning forteller Hochschild om
betydningen av å krysse grensene mellom
politiske og ideologiske skott: «Hvis jeg skulle
forfattet et brev til en venn på den liberale
venstresiden, ville jeg ha skrevet noe sånt som:
Hvorfor ikke forsøke å bli kjent med noen
utenfor din egen politiske boble? [...] Da vil
du sannsynligvis møte noen gode mennesker
som kunne ha lært deg et og annet om sterke
fellesskap, om personlig mot, lojalitet og
utholdenhet. [...] Vurder også muligheten for
at om du var i deres situasjon, ja, så ville du
kanskje ha endt opp med samme konklusjon
som dem.»9
Poenget med Hochschilds fortelling, slik jeg
ser det, er at hun så tydelig viser hvordan et
politisk klima uten noen form for empati eller
forståelse for motpartens verdier og synspunkter, på sikt utraderer tilliten i et samfunn.
Samtidig vet vi at tillit er gullet i den norske
10

samfunnskista. Det er tilliten mellom folk og
myndigheter som legger grunnlaget for den
norske velferdsstaten, demokratiet og det gode
liv for flest mulig – og som derfor er fundamentalt viktig å verne om.
ILLUSJONEN OM EN TILLITSKRISE

Koronaepidemien og unntakstilstanden som
ble innført på grunn av viruset, bringer med
seg noen erkjennelser. Pandemien holder
opp et speil for oss og viser oss hvem vi er.
De bråkete ytterflankene stilner, og det store
fellesskapet tar scenen. Partiene på Stortinget
har vist at de kan samarbeide, ikke kritikkløst,
men likevel konstruktivt. Da en preget statsminister lanserte de mest inngripende tiltak et
demokrati har for å stoppe smitte, skjedde det
med bred politisk støtte. Samarbeidet i dagene
som fulgte bidro til en bred politisk allianse
som besluttet store krisepakker, for å sikre
økonomisk trygghet og helse for flest mulig
både under og etter krisen. Krisehåndteringen,
folkets samarbeidsvilje og de brede politiske
forlikene viste med tydelighet det som er
vanlig å anta om det norske samfunnet, nemlig
at det nyter en stor grad av tillit.
Hva kan vi så ta med oss videre fra
dette når politikken igjen går tilbake til det
normale? Vi skal ikke viske ut politiske motsetninger og søke harmoni i alle sammenhenger.
Likevel finnes det allerede noen erfaringer
å lære av her, både for politikere og sentrale
medieaktører: Vi bør bli enda mer bevisst på
å fremme politiske debatter som tydeliggjør
meningsforskjeller og verdimotsetninger –
men også løsningsalternativer. Det er lov
å si seg enig med motparten når han eller
hun har et åpenbart poeng. Og slutt å please
ytterflankene og populistene. Det betyr ikke
at meningene deres skal ties i hjel, men at
proporsjonene på konfliktnivået i debattene

bør tilpasses virkeligheten. Må man på død og
liv alltid invitere til studio de mest aktivistiske
motpartene i en sak? Hvor bringer ordskiftet
oss når aktivister fra homobevegelsen møter
konservative kristne teologer til debatt om
homoterapi?10 Eller når debattformatets
konfliktjag setter politikk og kunnskap opp
mot hverandre, slik vi ofte ser i debatter om
vanskelige temaer som klima eller helse? Et
talende eksempel så vi da tidligere FrP-leder
Carl I. Hagen fikk diskutere menneskeskapte
klimaendringer med forsker Bjørn Samset
på Dagsnytt atten – og hans budskap var at
«forskerne driver med rent bedrageri».11 Hva
lærer vi da? At mening og kunnskap uten
videre kan sidestilles? At sannheten kanskje
er sånn midt mellom? Spørsmålene debattlederne i større grad bør stille seg, er kanskje
nettopp så enkle: Hva kan publikum lære av
dette? Blir vi klokere? Hvordan kan diskusjonen få fram de beste argumentene? Og
hvordan kan debattlederne bidra til å dekode
den politiske retorikken, slik at folk faktisk
forstår hva som er greia, hva som faktisk står
på spill?
Veien ut av uføret? Den bærer vi et felles
ansvar for. Men noen har mer innflytelse og
dermed også større ansvar. Det gjelder de
etablerte mediene og det gjelder ikke minst
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www.aftenposten.no/kultur/i/
oRaMg0/deler-av-offentlighetener-blitt-en-slagmark-jeg-er-reddvi-bare-har-sett-begynnelsen-knutolav-aamaas
Nordmenn og sosiale medier
(2019): https://www.tormodsperstad.no/oppdatert-sosiale-medier-statistikk-norge/
Hat og trusler mot folkevalgte.
Studie gjennomført av Ipsos i
2019, på vegne av KS, s. 20. www.
ks.no/globalassets/fagomrader/
forskning-og-utvikling/nyhetssaker/Hat-og-trusler-mot-folkevalgte.pdf
Hat og trusler mot folkevalgte.
Studie gjennomført av Ipsos
i 2019, på vegne av KS, s.4.
www.ks.no/globalassets/
fagomrader/forskning-og-utvikling/nyhetssaker/

ledende folkevalgte politikere. Men hvordan
hver og en av oss kommenterer på nettet, hva
vi liker og deler, har også effekt på samfunnsnivå. Kunnskap om hvordan ordene vi velger
og sakene vi deler påvirker politikken, må ut
til folket, og det må løftes politisk. Alle kan
utvise bedre kildekritikk, og alle kan få en
venn til eller flere, som man er politisk uenig
med, i sosiale medier. Vi trenger færre diskusjoner som bare handler om å få bekreftet våre
fordommer og politiske synspunkter. Og når
vi først sitter der foran tastaturet og er klar for
å melde noe, kan vi ha følgende liste hengende
på skjermen foran oss:

Ta utgangspunkt i felles verdier du deler med
mottakerne.
Forstå at når motparten fornekter problemet,
er det fordi de har noe imot løsningene, og at
motviljen gjerne bunner i truet identitet og
framtidsfrykt.
Start og slutt med å gjenta sannheten, ikke
gjendrive usannheten.
Og sist, men ikke minst – ikke kast bort tid på
troll.12

■

Hat-og-trusler-mot-folkevalgte.pdf
www.regjeringen.no/no/
aktuelt/mandat-for-ny-ytringsfrihetskommisjon/
id2680563/.
6 Eirik Vatnøy og Marit Kristine
Bjøntegård (2019). «De bare
krangler». Nordmenns holdninger til
TV-sendte valgdebatter. Tidsskrift
for samfunnsforskning nr. 3–2019,
vol. 60.
7 www.nrk.no/norge/reisen-til-kjelleren-i-nrk-1.14668477
8 Ciceros klimaundersøkelse fra
2019. https://cicero.oslo.no/no/
klimaundersokelsen-2019
9 Arlie Russell Hochschild (2016).
Strangers In Their Own Land. Anger
and Mourning on the American
Right, s.233-234. The New Press.
Min oversettelse.
10 NRK Debatten 5. mars 2019,
5

med blant annet Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og
programleder Morten Hegseth på
den ene siden, og Jorunn Gleditsch
Lossius fra Kristelig Folkeparti og
Espen Ottosen fra Norsk Luthersk
Misjonssamband på den andre.
11 NRK Dagsnytt 18. 16. mars 2016.
12 Forslagene tilhører den evangeliske amerikanske klimaforskeren
Katharine Hayhoe, fritt gjengitt og
omskrevet av religionshistoriker
Christian Moe. I tillegg til å forske
arbeider Hayhoe med å fremme
forståelse for klimasaken blant
konservative trosfeller i det amerikanske samfunnet. Se for eksempel:
www.rollingstone.com/politics/
politics-features/katharine-hayhoe-evangelical-christian-climate-scientist-953086/
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t e ks t b j ø r n h at t e r u d

Bjørn Hatterud

Vi er jo bare
mennesker,
alle sammen

POLARISERING MENNESKER

Harde fronter bekjempes best
med tvil, svakhet og avvik.
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Om bidragsyteren
bjørn hatterud er kulturskribent,
kunstkritiker, kurator og musiker.
Tidligere i år kom han med boken Mjøsa rundt
med mor. Ei livsreise.

HVA ER DEN BESTE MEDISINEN MOT POLARISERING?

Medisinen jeg anbefaler er å øve opp tvisynet, fordi verden
er kompleks og full av motsetninger. Les de andre bøkene
og tekstene, møt de andre folkene. Prøv å se verden fra
stadig nye vinkler.

år tids mare i offentligheten er den
polariserte debatten. Du har selv
merket hvor harde fronter det er på
nettet og i mediene. Det er som om
folk står i skyttergraver og skriker og
fekter med våpen mot hverandre. La oss se på
noen utveier ut av dette, noen måter å frigjøre
oss selv og andre på fra fastlåste konfliktlinjer.
Men før vi kommer så langt, kan det være
greit å kikke nærmere på dette tidstypiske
fenomenet, den polariserte debattkulturen.
Du vet godt hvordan visa går, du har selv
sett det på Facebook-veggen din. Svært
mange debatter om relativt jordnære spørsmål
ender i grandiose beskyldninger, gjerne helt
på siden av hva saken opprinnelig dreide
seg om. Vil man slippe inn litt flere flyktninger, kan man bli beskyldt for å ønske
seg et islamisert diktatur i Norge. Ønsker
man en litt mer restriktiv innvandring, er
man plutselig en rasist som ønsker etnisk

rensing av landet. I opphetede debatter går
beskyldningene bananas – i alle retninger.
Sammensatte problemstillinger med etiske
gråsoner blir forenklet til spørsmål om godt
og vondt, der motparten lett fordømmes som
moralsk fordervet. En enkelt meningsytring
kan sette i gang et digert apparat av fordømmelse. Man slår motstanderen i hartkorn med
ekstremister, og til slutt ender debattene ofte i
moralsk panikk.
Da framheves trekk ved den andre som kan
vekke avsky. På denne måten får man den
andre til å framstå som skamløs, elitær eller
arrogant. Eller naiv, dum og bedrevitende.
Moralsk panikk vil si at en ytring, et
fenomen eller en handling blir gitt skyld for
større potensielle samfunnsomveltninger enn
man egentlig kan tillegge fenomenet. Tenk deg
bekymringene da jenters skjørt ble korte på
1960-tallet, da samboerskap ble tillatt i 1972,
og da partnerskapsloven kom i 1993. Relativt
13
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Ettersom mange debatter er blitt så til de
grader polarisert, går mange av oss rundt i en
slags kronisk anspenthet for å si noe feil eller
tabbe oss ut.
uskyldige endringer i kulturen ble tillagt
potensielt samfunnsnedbrytende egenskaper. I
alle disse tilfellene skulle samfunnets oppbygning liksom knake i sammenføyningene
fordi kjernefamilien ville bryte sammen. På
den andre siden lå barbariet, om man skulle
tro samtidens kritikere. Som regel tildekker
moralsk panikk problemer som skyldes andre
og større strukturer i samfunnet.
Et kjent eksempel på moralsk panikk var
da DDR over natten gikk fra å subsidiere sine
gitarbaserte rockeband til å innføre totalforbud, midt på 1960-tallet. Årsaken? The
Rolling Stones’ utagerende konsert i VestBerlin, som ledet til ramponering av stadioner
på den vestlige siden av muren. Plutselig gikk
rockebandene i øst fra å representere folkelig
arbeiderklassekultur man kunne danse til, til
å bli potensielle maskiner for opptøyer mot
staten inspirert fra vest. Rocken ble en trussel
mot det man opplevde som samfunnets gode
orden. At det reelle problemet var et totalitært
regimes frykt for tap av makt, ble oversett.
I England på 1980-tallet ble det lagd
en moderne øltype blant ungdommer fra
arbeiderklassen. Et kaldt og friskt øl som
liknet på pils, som man lett kunne drikke mye
av – sammenliknet med tradisjonelle britiske
øltyper. På omtrent samme tid oppsto mer
fyll og sosial uorden i gatene, og den nye
øltypen ble gitt skylden av media. De viktigste
underliggende årsakene til problemene – som
økende arbeidsledighet og andre resultater
av en nyliberal thatcheriansk politikk, som
bortfall av tradisjonelle sosiale møteplasser
– ble glatt oversett. Ølet ble symbolet på den
potensielle moralske miseren, og rasende
debattanter i avisene ville forby det.
Moralsk panikk oppstår altså idet mange
nok slår på stortromma samtidig og hevder at
verden går under på grunn av visse meninger,
14

fenomener eller handlinger. Tenk deg at du
deler en artikkel som tar til orde for å legalisere cannabis. Plutselig hyler noen opp på
Facebook-veggen din og beskylder deg for å
ønske deg sosiale problemer, flere overdoser
og rike narkobaroner. Enda et eksempel kan
være at du skriver en tekst på Facebook om at
det ikke er forsvarlig å ta mot flere flyktninger
i hjemkommunen din. Relativt raskt angriper
noen deg og sier at du ønsker at barn skal dø
i flyktningleirer i Hellas, eller at du er på linje
med SS-soldater under krigen.
I alle disse tilfellene er det andre og underliggende sosiale og politiske strukturer som er
den egentlige grunnen, men disse neglisjeres.
Dette er typisk ved moralsk panikk.
FEIL OG FRYKT

Ettersom mange debatter er blitt så til de
grader polarisert, går mange av oss rundt i
en slags kronisk anspenthet for å si noe feil
eller å tabbe oss ut. Vi er redde for å bli tatt til
inntekt for noe vi ikke egentlig mener, eller å
bli beskyldt for å støtte potensielle hendelsesforløp vi overhodet ikke hadde tenkt over. Det
er ikke alltid like enkelt å tenke ut absolutt alle
mulige konsekvenser av noe man mener, men
vær sikker på at noen der ute har gjort det for
deg. På Facebook-veggen din eller i kommentarfeltet i nettavisa vil de rope ut om hvor
endeløst dum eller ond du er. Intensjonene
bak ytringene i slike polariserte debatter blir
som regel oversett. Det spiller ingen rolle om
du mente det aldri så vel.
Så vi holder kjeft og biter i oss uenighet i
redsel for bråk. Dette fører i sin tur til frustrasjon over å måtte legge lokk på egne meninger
og holdninger. Og når vi føler at vi selv må tie
med våre meninger, vil krasse ytringer fra dem
vi er uenige med, lett kunne virke ekstra krenkende, støtende eller provoserende. Det er et

paradoks, men når vi opplever at egne meninger knebles, blir
det desto lettere å reagere med moralsk panikk overfor ytringer
vi selv er uenig i. At de tør!
Det er som om mange glemmer at å ta feil eller mene feil
har verdi i seg selv. Passivitet fører til likegyldighet og stagnasjon. Ofte er jo det å gjøre feil essensielt for å bringe verden
framover. Vitenskap er bygget opp rundt hypoteser som falsifiseres, ergo er mye av vår vitenskap midlertidige sannheter.
Mange vitenskapelige landvinninger har til og med kommet
som resultat av rene forskningsfeil, som brakte en viten ingen
kunne ane at var der, til verden. Hypotesemangfold krever
originale tanker og feilslutninger.
Verdien av å tenke feil er viktig å ta til seg. Kreative tanker
kommer ofte av utilsiktede feil. Å akseptere andres tanker,
selv når du oppfatter dem som feil, er viktig. Det er gjennom
å tenke feil at vi kommer oss videre. Å spre skam over dem
man mener tenker feil, å slå hardt ned på argumentene deres,
stopper samtaler som kan lede et spennende sted.
Å feile åpenlyst er synonymt med aktivt å motarbeide autoritær og totalitær tankegang.
PÅ VEI MOT DET AUTORITÆRE?

Meningene
dine kan når
som helst
og relativt
lett byttes ut
med noe helt
annet.

Det er ikke tilfeldig at vår tids polariserte meningsklima går
hånd i hånd med en stor framvekst av autoritære regimer i
verden. En polarisert retorikk som går ut på at du enten er med
oss eller mot oss, er med på å legge det ideologiske grunnlaget
for autoritære eller totalitære stater. Disse bygger som regel på
forestillinger om at et større menneskeskapt enkeltfenomen står
i veien for vår alles felles lykke. Det kan dreie seg om staten,
kapitalen, globalisering, en religiøs minoritet, de vantro eller
nasjonalisme.
Det dypt tragiske er at slike «enkeltfenomener» består av
mennesker. Derfor er veien til samfunnslykke i autoritær og
totalitær tankegang ofte å uskadeliggjøre nok mennesker i
gruppen som blir gitt skylda for samfunnsproblemene. Ved
en autoritær eller totalitær maktovertakelse er det bare å telle
dagene før medlemmer av den utvalgte gruppen får svi. I
ytterste konsekvens kan slik politikk føre til massevold eller
folkemord.
Med dette kan vi trekke en lærdom fra de siste hundre
årene: Vil du være trygg, så lønner det seg ikke å være annerledes enn folk flest. I autoritære regimer er en begrenset utgave
av befolkningen måleenheten for hvem som får leve i trygghet.
Hvis man er annerledes, blir man fort gjort til syndebukk og
offer. Slik er det uansett hvilket innhold den autoritære eller
totalitære ideologien måtte ha. Man bør marsjere i takt, være
forutsigbar og ellers gjøre seg usynlig i mengden. Å tilpasse seg
frivillig er opportunt.
Jeg er homse, funksjonshemma og klassereisende. Jeg lager
eksperimentell musikk, jobber med billedkunstnere og skriver
meningsytringer i aviser og blader. Jeg selv ville glatt ha blitt
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Det er ikke tilfeldig at vår tids polariserte
meningsklima går hånd i hånd med en stor
framvekst av autoritære regimer i verden.
kverka av samtlige totalitære eller ekstremt
autoritære regimer så langt i historien. Av
nazistene og kongedømmet i Saudi-Arabia
ville jeg ha blitt drept fordi jeg er homse.
Hitler og kommunistregimer ville ha knerta
meg fordi jeg er funksjonshemmet. Pol Pot
ville tatt meg av dage på grunn av brillene
mine og min høyere utdannelse. Legg til at de
færreste autoritære regimer liker samtidskunst
eller frittalende skribenter.
Selv om norsk debattklima er polarisert, har vi heldigvis ikke fått et autoritært
eller totalitært regime i Norge. Vi har en
stabil maktfordeling, et demokrati med et
mangfold av partier, en kongefamilie som
heldigvis tar noe av ansvaret for å forvalte
den symbolske makten, og en offentlighet
som er mangfoldig og fri. Videre har vi relativt små økonomiske forskjeller og stor grad
av tillit folk imellom.
Samtidig har vi altså fått en forsmak på det
autoritære gjennom stemmene i sosiale medier
som prøver å skremme oss inn i en eller annen
ekstrem bås. Eventuelt få oss til å holde kjeft,
hvis vi ikke passer i en av dem.
Å stå skrevs over båsene, eller pendle
mellom dem i en slags ytre refleksjon, er en
kompleks sosial øvelse for de spesielt interesserte eller kompetente. Å bevege seg i feltet
mellom to skyttergraver føles sjelden trygt. Da
er det ofte enklere for mange av oss å legge
bånd på oss og holde kjeft, i redsel for å bli
tatt til inntekt for noe vi ikke er eller mener.
For å slippe bråk og ubehag.
Det er denne stillheten som er så skummel.
Denne sosiale disiplineringen gjør oss
disponert for autoritære narrativer. Å føle seg
presset til å holde kjeft er første skritt på veien
mot totalitære samfunn.
Derfor trenger vi mot til å stå imot forestillingene om et todelt meningsvelde som den
polariserte debatten gir oss. La oss prøve å
finne noen potensielle utveier ut av dritten.
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Vi kan begynne med redselen for å ta feil.
En god mulighet for frigjøring fra polariseringen finner du dersom du tør å stå for noe
som er upopulært i flokken din, og dersom
du tør å vise dine egne selvmotsigelser. De
fleste av oss er mye mer sammensatte og
motsetningsfylte enn det polariserte debatter
og tankesett tillater. De fleste av oss kan ikke
puttes i båser som politisk korrekte eller ikke.
Vi kan like islam og mislike elbiler. Vi kan like
elbiler og mislike ulv. Vi kan like ulv og mislike
bomringen. Vi kan like bomringen og mislike
bistandsmidler. Vi kan like bistandsmidler og
mislike islam. Kombinasjoner av meninger er
potensielt uendelige, selv om Facebook ser ut
til å dele verden mer eller mindre i to leirer.
Å finne ut hva som er de reelle mønstrene
i folks meninger, er krevende. Folk er redde
for å røpe uventede kombinasjoner av politiske sympatier eller antipatier. En polarisert
meningskultur har ikke mye rom for refleksjon
og tvisyn på siden av de vante kategoriene.
Det skal mot til for å bryte med sosiale
forventninger, til å tørre å si det ingen hadde
ventet av deg. Samtidig er det viktig at du gjør
det. Gjennom å stå for det folk ikke hadde
trodd at du mente, er du med på å bryte opp
forestillinger om at verden er delt i to. Du
trenger ikke gjøre dette eksplisitt eller aktivt
heller. Meld deg inn i ei Facebook-gruppe for
noe ingen visste at du var interessert i eller
sympatiserer med. Lik et innlegg du egentlig
ikke trodde at du turte å like. Så ser du hva
som skjer. Det kan være du i verste fall mister
noen Facebook-venner på den måten, men du
vinner i det minste motet til å være deg selv.
NÅR MENINGENE DINE BLIR IDENTITETEN DIN

En del av årsaken til polarisering av debatter er
at de som deltar i dem, opplever at meningene
de har er en del av identiteten deres. Ofte kan
man høre folk si ting som «Det har jeg da alltid

ment» eller «Jeg står for det samme som jeg
alltid har gjort». De er gjerne stolte når de sier
dette, som om meningene deres har egenverdi,
som om det de måtte være for eller imot, er
blitt til en sentral del av identiteten deres. Og
derfor blir meningsbrytningene framført med
stort alvor i en slags eksistensiell kamp.
På denne måten vil uenighet lett oppleves
som et personangrep, og debatter blir fort en
studie i angrep og selvforsvar. Identitet basert
på meninger, og stoltheten den innebærer, er
en kime til sinne og smerte. Å identifisere seg
med egne tanker og meninger fører med seg
mye vondt.
Dessuten forandrer vi jo meninger over tid.
Mange forstår ikke hvor lite sannsynlig det
er at de faktisk står for akkurat det samme
tiår etter tiår. Mange tar ikke til seg at det er
positivt å endre mening.
Du skal ikke være stolt av det du mener.
Meningene dine kan når som helst og relativt lett byttes ut med noe helt annet. Dine
meninger er barn av din tid, produkt av dine
omgivelser og et resultat av tilfeldigheter du er
blitt utsatt for.
Selv meningssterke politikere har erfart
dette, de har fulgt partiene sine inn og ut
av mye rar politikk. Odd Einar Dørum var
med i Venstre da partiet var mot å innføre
fargefjernsyn. Kåre Willoch var med i Høyre
da partiet kjempet mot kvinners rett til selvbestemt abort. Fremdeles er gamle AKP-ere
med i Rødt, som midt på 1970-tallet kjempet
mot innvandring og homofiles rettigheter. Alle
disse har endret meninger på viktige punkter.
Av og til pendler meninger og standpunkter
sømløst mellom høyre- og venstresiden.
Den globaliseringskritiske venstresiden før
EU-kampen i 1994 sto for mye av det samme
som ytterste høyre i dag: Nasjonal stolthet.
Handelsproteksjonisme. Skepsis mot overnasjonale lovverk. Motstand mot kulturell
påvirkning utenfra. Kritikk av sentraleuropeiske styringsorganer. Den verdikonservative
høyresiden på slutten av 1950-tallet sto for
mye av det som den ytre venstresiden står
for i dag: Forsvar for de religiøse minoritetenes rettigheter. Kamp mot materialisme og
ensretting. Kamp mot grådighetskulturer i
næringslivet. Kritikk av verdimessig nivellering
og fremmedgjøring.

Å ikke forandre mening er et tegn på stagnasjon, og heller utypisk. Krav om stillstand
i meninger og tanker er også et av tegnene
på autoritære samfunn. Derfor er det mange
slike samfunn som på sikt sliter økonomisk.
Når folk ikke har lov til å feile, fordi de har
tankepolitiet hengende over seg, fører det til
paranoia og samfunnsmessig stagnasjon.
Hvis å feile blir tabu, blir det samtidig
umulig å påpeke feilene som makthaverne
gjør. En diskurs eller debatt der det er forbudt
å feile, er en slags øvelse i autoritær praksis.
FINN DEN ANDRES PERSPEKTIV

Selv begynte jeg tenårene som overbevist kommunist, før jeg omtrent seksten år
gammel ble en selvfrelst nyliberalist med
sympatier for liberalistene i FrP. Jeg var en så
ekstrem libertarianer at jeg så på Ayr Rand
som stokk konservativ. Jeg ivret for at alt
skulle være privat eid, alle grenser oppheves
og staten kuttes ned til nattvekterstørrelse.
Som tenåring var jeg for at automatvåpen
skulle selges på Rema, jeg var for vodka på
bensinstasjoner og voldsporno (som det het
den gangen) på Narvesen. Derfra gikk veien
videre via anarkisme og frihetlig sosialisme,
via sympati med sosialliberalistene i Venstre,
grønne verdier og desentralisert makt. Til slutt
beveget jeg meg desillusjonert et stykke lenger
ut på venstresida, med neseklype og vond
smak i munnen over politisk korrekthet.
I dag trives jeg med å stå i en slags
kompleks spagat som inkonsekvent verdikonservativ og sosialliberal raddis, med sympatier
i mange retninger. Jeg gir meg selv lov til å ta
feil eller ombestemme meg.
De fleste av oss endrer altså mening over
tid. Samtidig er vi gjerne også inkonsistente
og inkonsekvente når det gjelder hva vi mener
nå. Å være for skatteletter og økte statlige
utgifter samtidig er grei skuring for mange. Å
være for strengere klimapolitikk og samtidig
reise på eksotiske feriereiser er for mange helt
logisk. Å støtte Norge for nordmenn mens
man spiser sin favorittkebab, funker fint for
mange.
Selv om det er åpenbart at få av oss er låst
fast i meningene våre, er tankene om at vi er
inkonsekvente eller kan endre oss underveis
i livet, ubehagelig for mange. Derfor vil jeg
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anbefale følgende øvelse: Prøv bevisst å innta
et standpunkt du egentlig ikke ønsker å ha.
Ta for deg en hjertesak du har, og søk opp
informasjon som underbygger det du egentlig
ikke mener. Gå ordentlig inn i hva motparten
mener og hvorfor. Det er en risikabel øvelse,
du kan jo ende opp med å endre mening selv.
Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer
hadde en godt kjent teori om det han kalte
horisontsammensmelting. Tenk deg at du
har en horisont foran deg, med hus og trær
og andre ting. Ved å bevege deg sidelengs fra
høyre til venstre vil du se horisonten ulikt.
Ulike objekter går inn og ut av synsfeltet,
forskyver seg og forsvinner bak hverandre.
Dersom du stiller deg slik til at det du ser
foran deg til slutt blir helt likt det en annen
person ser, kan vi si at din og denne andre
personens horisont har smeltet sammen. Dere
ser verden på samme måte. I denne situasjonen vil dere forstå hverandres ståsted.
Ved å lese deg opp på andre måter å
se en problemstilling på vil du kunne
oppleve et øyeblikk av midlertidig horisontsammensmelting, der du forstår hvordan
andre tenker. Etter å ha delt samme horisont
med noen en tid, er det vanskeligere å bli
opprørt over personens meninger.
Andre ting du kan gjøre: Ta gjerne en øl
med noen du er uenig med. Det er vanskeligere å artikulere ekstreme meninger under fire
øyne. La dem du er uenig med, få det siste
ordet i debatter på Facebook. Fremdeles vet
du jo selv godt hva du mener, og det vil skinne
igjennom – selv om du lar motparten «vinne»
diskusjonen. Meningsytringer må jo ikke på
død og liv være en konkurranse heller.
Jeg tror at et mål bør være å akseptere at
meningsmotstanderen har en annen forståelseshorisont enn deg. Møt vedkommende
med engasjert nysgjerrighet. Å være nysgjerrig
og oppmerksom på motparten i en diskusjon
er en effektiv kur mot redsel og sinne. Spør
hvordan vedkommende tenker, på hvilke
måter verden henger sammen for personen.
Nysgjerrighet inviterer til dialog.
Prøv å unngå å ta motparten til inntekt for
andres standpunkter eller for konsekvenser
som ikke er implisitte. Dersom du får det
til, prøv å stå imot fristelsen til å tillegge folk
intensjoner på grunn av en gruppe de tilhører.
18

Prøv å ikke trekke slutninger basert på noens
hudfarge, politisk partitilhørighet, religion
eller kjønn. Prøv å unngå å gi enkeltpersoner
ansvar for det noen i hans gruppe har gjort
tidligere. Vestlige, hvite har ikke skyld for
tidligere tiders kolonialisme. Muslimer flest er
ikke skyldige i islamistisk terror. Folk er ikke
rasister bare fordi de er innvandringsmotstandere. Alle menn er ikke skyldige i voldtekt.
På samme tid må du gjøre ditt beste for
ikke å glemme at det finnes strukturer som vi
er født inn i, noen av oss som ofre og andre
som heldige. Du skal anerkjenne dine egne
privilegier. Klarer du gå opp en trapp på egne
bein, er du heterofil, hvit, cis-kjønnet eller
med middelklassebakgrunn, har du faktisk
et enklere utgangspunkt i livet enn dem som
mangler disse forutsetningene. Dette skal du
være takknemlig for og ta hensyn til i møte
med motdebattanter.
Samtidig skal vi ikke akseptere at én
stigmatiserende eller slitsom sosial posisjon
brukes som unnskyldning for å tråkke noen
i en tilsvarende sårbar posisjon ned i dritten.
En muslim skal ikke bruke sin posisjon som
religiøs minoritet for å rettferdiggjøre at hen
prater ned seksuelle minoriteter. En homse
eller lesbe skal ikke innta offermentalitet hvis
vedkommende kaster skam over transkjønnede. En med funksjonsnedsettelser har ikke
noen bedre rett til å spre hat mot islam enn
det gående har.
Jeg tror også det er en fin øvelse i ydmykhet
å være oppmerksom på og takknemlig for
svakhetene vi selv måtte ha. Mange av oss vil
prøve å skjule vår manglende detaljkunnskap,
et fattig fagspråk eller andre manglende evner
når vi debatterer eller snakker med andre.
Dette på tross av at de aller fleste av oss
trekker våre slutninger og mener det vi gjør på
et mangelfullt grunnlag. Vi kan ikke være sikre
på alt.
Så om målet er å endre mekanismene i
polariserte debatter, det som får oss til å holde
kjeft, er det å framheve svakheter i stedet for
å skjule dem en nyttig strategi. Se om du tør å
vise fram ditt svakeste punkt som en kilde til
stolthet. Vift offentlig med din største skam,
som om den var et smykke. Vær svak og vær
sammensatt. Vær uforutsigbar, hvis du tør. ■

