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Samholdet e

Er det bare Ola
Borten Moe
som får lov,
eller kan vi alle
nå late som om
vi aldri har hørt om klimakrisen?

Espen Eckbo.
Komiker. (Twitter)
KLIPPET ✁

«Det var noe svineri.» Ordene
faller kontant fra ekteparet Per Sørensen og Anette Dinesen. Mens de
smiler om kapp, når de minnes deres
ungdoms turer til Mallorca. Hele fire
ganger har parret sittet ved lange bord
på en gårdsplads og praktisk talt fått
helt sangría ned i halsen med en
særlig langtutet vinkaraffel. Hertil pattegris, musikk og dans til den lyse
morgen. Nå er det slutt på grisefestene. De er erstattet av all inclusive og
gourmetreiser. politiken.dk

● Ungdommer forteller om en
skolestart som ikke er varmere
og mer inkluderende etter 22/7.
● Mobbingen og utestengingen
fortsetter.
● Samhold kan føre til at vi
knytter oss enda tettere til dem
vi allerede kjenner, og de utstøtte blir enda mer isolerte.

Fra de første skolene åpnet
dørene igjen etter ferien, har jeg
daglig blitt kontaktet av svært
fortvilede og gråtende foreldre
som forteller om alvorlig mobbing
som ikke tar slutt og en tøff
skolestart for barna.

FOLKET MENER

Høye bensinpriser

MOBBING

Blir ikke trodd

Tegning: ROAR HAGEN

Verdens høyeste
bensinpriser!
Hvorfor skal det
være så forbannet høye
bensinpriser i
Norge? (...)I dag
koster den over
14 kroner og jeg
tviler på at den
noensinne blir
billigere hvis de
som styrer disse
prisene får det
som de vil. «Typisk at folk klager
på bensinprisen,
mens de gjerne betaler 30 kroner
for en flaske vann.» - Nå trenger
jeg ikke akkurat 40 liter flaskevann
i uka heller da. «Bensinprisen er
billig hvis du tenker på reallønnsveksten.. bla bla..»
– Ikke kom og si at lønna er dobbelt så høy i dag som for
10 år siden.
«Ja, men i følge en undersøkelse så får vi jo hele 17 liter for
en timelønn, da må det jo være
billig.» - Hvis dette regnestykket

Debattredaktør

stemmer, betyr det at nordmenn
tjener i gjennomsnitt over 450.000 i
året. BULLSHIT. Det at Rimi Hagen og andre rikinger trekker snittet
opp, hvorfor skal det gå utover
meg og andre som ikke tjener
penger som gress? Selvfølgelig er
bensinen billig for folk som kjører
Lamborgini til jobben. Hvorfor kan
den ikke være rettferdig og lav nok
til at lærlinger og folk i bygdeNorge kan ha råd til å kjøre bil?
-archimedes-, vgd.no

SMS-INNLEGG
Det er kjøpt inn et stort antall nye jernbanevogner til milliarder av kroner. De utallige stoppene og forsinkelsene er jo
relatert til skinner, kjøreledninger og signalsystemer, så hvorfor
starte oppgraderingen med nye vogner? Vi bygger ikke
nye hus på en usikker grunnmur. Utrolig at Kleppa
(bildet) ikke forstår dette. Vi trenger ikke flotte vogner
når togene ikke kommer og går når de skal.

En av dem jeg har snakket med,
frykter for livet til barnet sitt.
Barnet sier det ikke makter mer
av utestengningen og ønsker
å ta livet av seg. En annen lurer
på hvor mye det er meningen at
de skal tåle, og forteller at de
føler seg brysomme som sier ifra
gang på gang. Likevel føler de
seg usynlige. De blir ikke trodd.
Gjentatte ganger har foreldre
spurt om jeg kan komme hjem til
dem og snakke med familien. De
ønsker veiledning og har behov
for å få formidlet håp og noe
som gjør situasjonen lettere
å bære. Noen unnskylder seg
fordi de er opptatt av sin egen
situasjon, når så mange har det
mye verre etter terroren 22/7.
Ungdommer jeg har snakket
med, forteller om en skolestart
som i liten grad bærer preg av et
varmere og mer inkluderende
samfunn etter 22/7. Som en
jente skrev på SMS: «Alt var
som før da skolen begynte igjen.
Som vanlig blir jeg holdt utenfor
og driti ut med de andre til stede.
Jeg trodde folk hadde skjerpet
seg litt nå. Alle snakker jo om at
vi må holde sammen osv.».
En annen jente skrev at da
hun fortalte hjemme at hun var
blitt enda reddere etter 22/7. Hun
gruet seg veldig til å begynne på
videregående skole og fikk høre
at hun var selvopptatt som
tenkte på sine egne problemer

Kristin
Oudmayer,
VGs mobbeekspert, forfatter og foredragsholder
etter at så mange ble rammet og
drept i terrorangrepet.

Enda mer ensom
I likhet med alle andre nikker jeg
samtykkende til at inkludering og
raushet er viktigere enn noensinne. Mens vi nikker iherdig og
snakker om varme og åpenhet,
slutter vi oss til Kronprinsens ord
om at vi har svart på terrorhandlingene med å vise hva vi
står for: Vi har svart med nærhet
og samhold. Og det er i sannhet
godt å kjenne styrken i dette
samholdet, særlig for oss som ér
inkludert, ikke opplever mobbing
og som har et godt nettverk.
Mange barn og foreldre håpet
og trodde at noe skulle bli annerledes. Tilbake i skolehverdagen møter de en annen virkelighet. Fortsatt opplever barn og
unge å bli holdt utenfor, latterliggjort, truet og baksnakket. Foreldre kjemper fortsatt for å bli
trodd når de forteller skolen hva
barna deres opplever og om
konsekvensene det får.
Selv om hele nasjonen føler
seg rammet av terroren, og selv

I SKYGGEN AV ROSENE: Når samh
om mange ble drept og såret, er
disse menneskenes bekymring
og fortvilelse like reell som før.
De er kanskje enda mer ensom
etter 22/7.

Samholdsrus
I vår sterke samholdsrus, må vi
vokte oss for å tro at mobbingens ekskluderende dynamikk
endres ved at vi fylles av store
tanker om samhold og nærhet,
samtidig som vi knytter oss enda
tettere til dem vi allerede kjenner
nærhet til.
Endring forutsetter at vi som
allerede er en del fellesskapet
viser at vi er rause og våger

Jan, Stavanger
Det er ikke uvanlig med 15 timer eller mer
mellom kveldsmat og frokost for de eldre
på sykehjem. Med økt bemanning kunne de
ansatte hatt tid til å servere et senere måltid.
I stedet må de begynne med tidlig kveldsstell for å rekke å hjelpe alle. Våre eldre
fortjener bedre enn dette!
Omsorgsarbeider, Horten
Hvorfor er utenriksminister Støre taus
når tusenvis blir drept i Syria, men
lynrask til å kritisere Israel i alle sammenhenger?
Jan, Bryne

● Hensikten med
kirkevalget er å
gjøre kirken mer
åpen og tilgjengelig.
● Et ledd i dette er
at menighetsrådende, lekmedlemmer til bispedømmerådene og
Kirkemøtet velges
samtidig med
kommunevalget.

Stem for en inkuderen

Gard Realf Sandaker-Nielsen, kandidat til Oslo bispedømmeråd og
kirkemøtet

«Homoaktivistene tar kirkegulvet
meter for meter.». Disse ordene
brukte biskopen i Agder og
Telemark for å beskrive forbønnshandlingen og partnerskapsinngåelsen jeg og min
utvalgte hadde i Kampen kirke
12. september 2008.
I tillegg påstod han at handlingen var «fake.» Jeg synes
fremdeles det er hårreisende og

ufattelig at en biskop kan omtale
menneskers tilhørighet og ønske om å feire kjærligheten i
kirken på en slik måte.
Heldigvis er det ikke kun
biskopene som bestemmer hva
slags kirke Den norske kirke
skal være.
12. september er det kirkevalg
og alle medlemmer i Den norke
kirke kan stemme på den og de
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ekskluderer
FORFATTERE: Pensjonert VG-journalist Jan Christensen (t.v) og
sjef for Hjemmefrontmuseet Arnfinn Moland, har skrevet bok om krigen
Foto: JAN PETTER LYNAU
i Norge.

Fakta må slippe til
En forfatter skal aldri angripe anmelderen. Men
visse fakta må slippe til, skriver Jan Christensen.
Sindre Hovdenakk innleder sin kritikk av «Myter
om krigen i Norge 19401945» med å påstå at det
er «vanskelig å få tak i
hvem de egentlig mener
står bak disse mytene.
Og der de ansvarlige skal
identifiseres, er det gjerne
gammelnazister, avisjournalister, forfattere og
forskere om hverandre.
Alle må finne seg i stempelet som i verste fall
historierevisjonister, i
beste fall nyttige idioter.»

holdet blir sterkt til dem vi kjenner fra før, kan mobbeoffer og utstøtte føle seg enda mer utstøtt, advarer forfatteren.
Foto: ESPEN RASMUSSEN.

nærhet også til det som er annerledes og ubehagelig.
Vi må bli tøffere når det gjelder
og slå ned på krenkende utsagn.
Vi må i større grad ta et oppgjør
med hvordan vi selv omtaler
andre mennesker og hvordan vi
takler uenighet.

Voksnes ansvar
Viktigst av alt er at vi tør å se og
inkludere dem som av svært
ulike grunner faller utenfor i
hverdagen vår. Gjennom handling fra fellesskapet, kan de som
lever i utenforskap unngå å bli
mer ensomme enn de var før
22/7.

For noen dager siden ble jeg
kontaktet av en far som fortalte
om en situasjon barnet hans
nylig hadde opplevd.
Han uttrykte bekymring for
hva slags konsekvenser hendelsen ville få for hans barn på
sikt, men mest av alt var han
opptatt av hva man kunne gjøre
for gutten som hadde påført
barnet hans dette.
Denne gutten skal tidligere ha
blitt mobbet selv, og han var
bekymret for hva som ville skje
dersom ryktet om det som
hadde skjedd begynte å spre
seg. Han var redd for at gutten
ville oppleve mobbing som
hevn.

Det ble en fin samtale om
å være tydelig på at handlingene ikke var akseptable,
men viktigheten av ikke
å fordømme ham som menneske av den grunn. Vi som
voksne har et spesielt ansvar.
Vi snakket om forskjellen på
å forstå bakgrunnen for handlingen og å forsvare den. I sin
raushet søkte denne pappaen
å forstå fremfor å fordømme.
Han var opptatt av å inkludere
fremfor å ekskludere.
Det er ikke bare terrorhandlingene vi skal møte med
nærhet og samhold. Vi må
også møte mobbing og utenforskap sammen.

de kirke!
personene som de ønsker skal
ha innflytelse i kirken de neste
fire årene.
I løpet av den perioden vil
spørsmålet om ny ekteskapsliturgi komme opp.
Skal lesbiske og homofile få
gifte seg som alle andre, eller
skal vår kjærlighet fortsatt defineres som mindreverdig? Det
kan du være med å bestemme.

Jeg ønsker meg en kirke som
er raus og likestilt.
En kirke som inkluderer og
ikke stenger folk ute. En kirke
som ser hvert enkelt menneske
og som tar alle på alvor. Og jeg
tror på en Gud som ikke gjør
forskjell på folk.
En Gud som ikke krever at
mennesker må velge mellom tro
og kjærlighet.

På www.rausfolkekirke.no finnes en oversikt over hvor
kandidatene står i viktige
spørsmål. Jeg håper du stemmer og bidrar til å gjøre kirken
litt mer menneskelig.

hver gang noen kritiserer oppgjøret, har
vært myndighetenes
måte å beskytte seg på
etter krigen.»
Molands kommentar
til dette var:
«Det må leses som
at hun anser riksadvokatens påstand
som et falsum, fremsatt
for å villede, noe som
er oppsiktsvekkende.
Uavhengig av hva
Hagens forskning har
frembrakt: påstander
Jan Christensen om vold og drap, under
og etter krigen, fabrikRiksadvokaten
kert og fremsatt etter krigen av et
Ja, det er nettopp denne mixen
revansjistisk miljø i NS er et
som er problemet. Og Hovdenakk udiskutabelt og kildebelagt fenohar selv bidratt i en bokanmeldelmen som ikke kan føyses bort
se i VG (8.10.09).
med et pennestrøk i den eksHer skriver han at man ikke
treme revisjonismens navn.»
kan «godta at seierherrene tar i
bruk de samme metodene som
Tvilsom sitatteknikk?
sine uskadeliggjorte fiender...
Hovdenakk hevder at vi benytter
Derfor er Ingerid Hagens bok så
«tvilsom sitatteknikk, der løsrevne
viktig.»
setninger blir satt sammen og
Min medforfatter Arnfinn Motolket slik det passer forfatterne».
land skriver i boken vår: «Så vet
Han kan
vi det: demoiallfall ikke
kratiets forføle seg
kjempere,
feiltolket selv,
seierherrene,
etter at han
endte opp
ga Hagen
som sine
terningkast 6
nazi-motstanfor hennes
dere.»
bok «OppMoland
gjørets time».
siterer riksHovdeadvokatens
nakks «kjerhjertesukk i
nepoeng» er:
St.meld. nr.
«De aller,
64: «Jeg har
aller fleste
vært fristet til
● Christensen/Moland har skrevet boken:
lesere er i
å mang«Myter om krigen i Norge 1940-1945»
stand til å
foldiggjøre og ● Det er mildt sagt problematisk når
skjelne melvedlegge en
gammelnazister og kritiske historikere
sidestilles som mytespredere, skrev
lom gammelbetydelig del
anmelder Sindre Hovdenakk.
nazistenes
av alt det
tøv på den
materiale som
ene siden og
ble beslaglagt
kritisk drøfting på den andre
i Møllergt. 19 ved ransakingen
siden.»
25. november 1948, som illuNei, det er nettopp det de aller
strerer hvorledes de farligste
fleste ikke kan! Ikke engang i
straffanger som befinner seg i
media!
norske fengsler sitter og konDet ser vi stadig eksempler på.
spirerer mot myndighetene,
Hovdenakk skriver at han gjerne
former falske beskyldninger i
ser at mytene knekkes, men sier
fellesskap, utferdiger falske dokuat vår måte neppe er den rette. Vi
menter, terroriserer medfanger til
legger ikke ned våpnene før han
å forklare seg etter sin linje.»
presterer en bedre måte å stanse
Hagens tilsvar var: «Å sette
snikskytingen på.
fram påstander om forfalskninger
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