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«Jeg er en stor tilhenger av folk. 

Jeg tror de har mye for seg og har 

kommet for å bli.»
Knut Nærum



Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom  
som ønsker et kurs i livssyn og etikk, og en høytidelig 
seremoni på dette grunnlaget.

Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selv-
stendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme: 
 
• innsikt i egne opplevelser, holdninger og adferd
• evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
•   bevissthet om livssyn
• evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar



Forord

Du som sitter med denne boka i hendene har meldt deg 
på Humanistisk konfirmasjon. Du skal delta på et kurs 
der du får muligheten til å finne ut av hva du står for og 
hva som er viktig for deg. Kanskje lærer du noe nytt også.
 
Det viktigste med innholdet i boka, akkurat som innhol-
det i kurset, er at du får tenke noen nye tanker. Dette er 
ikke en lærebok med fasitsvar, men et utgangspunkt for å 
diskutere og tenke videre.
 
Du er i ferd med å bli voksen. Da er det fint å reflektere 
over hva som er dine verdier, hva du mener er rett og galt 
og hvordan du ønsker å leve livet ditt. Forhåpentligvis 
kan denne boka inspirere deg til å tenke på det.

Siri Sandberg



Innhold

FORORD    6

HUMANISME
 Nordisk humanistmanifest 2016    10
 Hva er humanistmanifestet? av Arnfinn Pettersen    12
 Å leve av Arne Ruset    15
 «Vi har ansvaret selv» av Even Gran    19
 «Menneskerettighetene er de beste reglene vi har» 
  av Even Gran    23
 Døden av Ragnar Hovland    26
 Når blir et menneske et menneske? 
  av Heidi Marie Kriznik    31

MENNESKERETTIGHETER
 Verdenserklæringen om menneskerettigheter    38
 Barnekonvensjonen    50
 Hva er barnekonvensjonen? av Elin Saga Kjørholt    62
 Først kom de for å ta kommunistene 
  av Martin Niemuller    67
 Religionsfrihet av Didrik Søderlind    70
 Daniel av Simon Stranger    75



KRITISK TENKNING
 13 tips til kritisk tenkning av Even Gran    86
 «Kritisk tenkning er demokratisk» av Even Gran    93
 Å vere kritisk og å tenkje kritisk 
  av Mona Hide Klausen    96
 En innrømmelse av Erlend Loe    105
 Semmelweis av Cecilie Winger    109

IDENTITET
 Du skal dø du også av Fredrik Hagen    114
 Unik, eller en av flokken? av Kaja Melsom    117
 Faktisk fri? av Oda Faremo Lindholm    123
 Gode råd av Bjarte Klakegg    127
 Panikk av Kjersti Wøien Håland    135

ETIKK
 Da alle sa … av Olav Angell    143
 Lærer Bjørndals metode av Trine Eilertsen    147
 Du må ikke si dette til noen, lover du? av Lene Ask    155

Bidragsytere    164
Kilder/rettigheter    168
Takk    171

 



8  TENK PÅ DET



HUMANISME    9

Humanisme
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▶ ▶  Humanismen er et sekulært livssyn. Det har som 
utgangspunkt at mennesker er del av naturen, født frie 
og med samme menneskeverd og rettigheter, utstyrt med 
fornuft og samvittighet.

▶ ▶  Humanister anser at det ikke er noen forutbestemt 
mening med tilværelsen. Vi er frie til å finne mening 
og mål i eget liv, gjennom individuell refleksjon, sosial 
samhandling og ved hjelp av den rike kultur vi mennes-
ker har skapt innen vitenskap, filosofi og kunst.

▶ ▶  Humanismen fremmer rasjonalitet. Kritisk under-
søkelse, kunnskapsbasert argumentasjon og en viten-
skapelig tenkemåte er våre beste verktøy for å skaffe oss 
pålitelig kunnskap om verden.

Nordisk humanistmanifest 2016
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▶ ▶  Humanister oppfordrer til kritisk granskning av 
alle ideer og oppfatninger, også våre egne. Vi bør finne 
frem til de beste argumentene og tilstrebe å endre våre 
meninger og overbevisninger når det viser seg at vi tar 
feil. Ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve 
meninger i åpen debatt.

▶ ▶  Humanister anser demokrati, rettsstat og menneske-
rettigheter for å være grunnleggende, rasjonelt begrun-
nede verdier. Vi er del av et fellesskap og har ansvar for 
våre medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. 
Vi må sikre at planeten vår er beboelig for kommende 
generasjoner.

▶ ▶  Humanismen fremmer likeverd for alle. Humanis-
ter respekterer trosfriheten og alles rett til å velge eget 
livssyn. Staten bør være sekulær og ikke gi noe livssyn 
særskilte privilegier.
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Hva er humanistmanifestet?
AV ARNFINN PETTERSEN

Nordisk humanistmanifest 2016 er resultat av et sam- 
arbeid mellom de nordiske humanistorganisasjonene. De 
ønsket seg et manifest som viser humanismens sentrale 
verdier, verdier nordiske humanister står sammen om. 
Originalen er på engelsk.

Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon Human- 
istisk Ungdom var med på å utvikle manifestet. Målet var 
et manifest som også fremtidens humanister kan kjenne 
seg igjen i.

Manifestet er ikke humanismens «hellige» skrift. Ikke- 
religiøse livssyn er uten åpenbaringer. De har ikke fasit 
eller bruksanvisning på hvordan vi bør leve. Det må vi 
finne ut av selv. Manifestet er det vi i fellesskap kom frem 
til, på et bestemt tidspunkt, i en bestemt del av verden. 

Det er heller ikke en tekst som gjelder evig. Human- 
ismen må tilpasse seg nye tider og nye utfordringer. Som 
det heter i manifestet: «Humanister oppfordrer til kritisk 
granskning av alle ideer og oppfatninger, også våre egne.» 
Det betyr at man må finne frem til de beste argumentene 
for sine meninger. Samtidig må man kunne forandre 
mening hvis det viser seg at man har tatt feil.  ■
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å leve 

er ikkje akkurat det lettaste som 

finst

ikkje alltid vakre roser

og fin musikk

men sidan no

dette orgelet likevel står her

kan vi vel spele litt på det

Arne Ruset
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«Hva lever vi for hvis det ikke er for å gjøre 

livet mindre vanskelig for hverandre?»

George Eliot
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▶ ▶  Humanister anser at det ikke er noen forut- 

bestemt mening med tilværelsen. Vi er frie til å  

finne mening og mål i eget liv, gjennom indivi-

duell refleksjon, sosial samhandling og ved hjelp 

av den rike kultur vi mennesker har skapt innen 

vitenskap, filosofi og kunst.
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«Vi har ansvaret selv»
AV EVEN GRAN

Oda Rygh er humanist og synes det er viktig at folk 
tenker litt mer over meningen med livet. «Humanister 
tror ikke det er en forutbestemt mening med tilværel-
sen», står det i Humanistmanifestet. Men humanister 
kan likevel ha en mening i livet sitt, mener hun. 

– Jeg tror det er opp til oss mennesker å gjøre det beste ut 
av livene våre. Det finnes ikke noen overordet plan. Vi har 
ansvaret selv. Det eneste sikkerhetsnettet som finnes, er 
det vi bygger selv, for hverandre og for alt liv på jorda. Når 
det ikke finnes noen overordnet plan, betyr det også at vi 
er frie. Og den friheten synes jeg vi bør bruke til å hjelpe 
og støtte hverandre, slik at alle kan få leve så gode liv som 
mulig, sier hun. 

Oda mener at selv om det er viktig med «individuell 
refleksjon», som det står i manifestet, så er det ingen som 
er alene bare inni seg selv. 
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– Når du sitter og tenker for deg selv, så er tankene 
dine formet av det samfunnet du er født inn i og som har 
formet deg.  Jeg tror mange glemmer at vi alle er brikker i 
en større sammenheng. Ingen mennesker er en øy alene. 
Det synes jeg er en fin ting, sier hun. 

Oda tror det er viktig for et menneske å ha familie og 
venner rundt seg. I tillegg trenger vi en mening i livet. 
Den meningen er det kanskje ikke så lett å finne bestan-
dig. Noen ganger kan vi miste den også. Hun tror for 
eksempel det er mulig å være veldig ulykkelig selv om du 
har masse penger. 

– For mange er det arbeidet, venner og familie som 
fyller livet med mening. Da hjelper det ikke å ha masse 
penger. Uten venner, familie eller jobb kan du få et trist 
liv likevel, tror hun. 

Interessene dine kan også fylle livet med mening, 
tenker hun. 

– Det høres kanskje overfladisk ut å si at meningen 
i livet er å spille dataspill, tegne eller gå på ski, men 
vi mennesker bør bruke tid på ting som gjør oss glade. 
Vi trenger aktiviteter som oppleves meningsfulle i 
seg selv, og som vi gjør fordi vi liker dem, og ikke for å 
oppnå noe annet. Derfor står det også i manifestet at 
humanister er opptatt av «den rike kultur vi mennes-
ker har skapt», sier hun. 
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Mennesket har et spesielt ansvar for å ta vare på alt 
det andre livet på jorda også.

– Vi er jo et dyr på linje med andre dyr. Men samtidig 
er vi veldig spesielle også. Vi bestemmer hva som skal 
leve og hva som skal dø. Vi kan tenke gjennom det vi gjør, 
og hva det kan føre til. En hund eller en kråke kan ikke 
tenke sånn. Det gjør mennesket spesielt og det gir oss et 
spesielt ansvar, sier Oda. 

– Hvordan da?

– Det er bare vi som kan forstå at jorda ødelegges hvis 
vi forurenser for mye. Å sikre livsgrunnlaget er nødven-
dig for å nå det egentlige målet om at mennesker og alt 
annet liv på jorda skal kunne fortsette å leve og ha det 
fint på lang sikt, sier hun. 

– Og for å være frie til å skape mening i eget liv må vi 
nødvendigvis ha en jord å gjøre det på, slår hun fast.  ■
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▶ ▶  Humanister anser demokrati, rettsstat og  

menneskerettigheter for å være grunnleggende,  

rasjonelt begrunnede verdier. Vi er del av et 

fellesskap og har ansvar for våre medmennesker 

og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi må sikre 

at planeten vår er beboelig for kommende  

generasjoner.
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«Menneskerettighetene er de beste  
reglene vi har»
AV EVEN GRAN

Andreas Christiansen Halse er politisk aktiv og 
samfunnsdebattant, og han skriver en spalte for 
Aftenposten. Han er opptatt av samfunnsspørsmål.
Som humanist mener han at alle mennesker har noen 
grunnleggende og ukrenkelige rettigheter. Alle skal 
beskyttes av loven og av rettsvesenet:

– I en rettsstat skal loven gjelde likt for alle, uansett hvem 
du er. Da skal det ikke spille noen rolle hvilket kjønn eller 
livssyn du har. Det skal ikke spille noen rolle om du er rik 
eller fattig. Hvis du har gjort noe galt, eller er mistenkt 
for å ha gjort noe galt, så skal du behandles rettferdig og 
humant. Hvis du har blitt utsatt for noe galt, så skal du 
bli tatt på alvor.

Andreas mener menneskerettighetene er de beste 
reglene vi har for å skape gode samfunn for alle mennes-
ker på jorda. 
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– Det vet vi fordi vi har erfaring med hva som fungerer. 
Hvis vi ønsker at så mange mennesker som mulig skal 
leve så gode liv som mulig, er menneskerettighetene det 
beste utgangspunktet, sier han. 

For eksempel er vi enige om at alle skal ha ytringsfri-
het, legger han til. Det betyr at det må være lov å protes-
tere, vi er enige om at det er lov å være uenig. Dette er en 
viktig forutsetning for den frie debatten, som igjen er en 
forutsetning for et demokrati. 

I et demokrati får alle være med på å bestemme hvor-
dan samfunnet skal være, understreker Andreas. 

– Fordi alle mennesker har en verdi, uavhengig av 
penger og status, bør de også ha makt over seg selv og lik 
mulighet til å påvirke, sier han. 

Demokratiet er også et system som beskytter innbyg-
gerne mot maktmisbruk, fordi det er folket som bestem-
mer hvem som får eller mister makt. Hvis de som styrer 
får for mye makt kan de utnytte den til å undertrykke 
mennesker. Da kan man miste menneskeverdet.

– Hvorfor engasjere seg politisk? Hvorfor bry seg om andre 
enn seg selv? 

– Å engasjere seg politisk gjennom demokratiet er det 
eneste redskapet vi har for å fordele makt og ressurser 
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på en rettferdig måte.  Å bry seg om andre og å bry seg 
om seg selv er derfor veldig ofte to sider av samme sak. 
De fleste av oss er rett og slett helt avhengige av å stå 
sammen med andre for å få gjennomslag for det vi tror 
på, sier han. 

Andreas tenker at miljø er viktig for en humanist. For 
vi har jo ikke bare et ansvar for oss selv og de som lever 
akkurat nå. Humanister har også et ansvar for å legge til 
rette for de som kommer etter oss.

– Er det andre grunner til at vi har ansvar for miljøet?

– Hvis vi tar vare på miljøet i dag, vil vi få en verden 
med mindre fattigdom, kriser og forskjeller, sier han. 
Han understreker at artene som dessverre utryddes i 
rekordfart ikke har stemmerett i valg. 

– Jeg mener vi har et ansvar for å gjøre jorda levelig 
for flere enn oss mennesker. En verden der færre dyr og  
planter får lov til å leve, er en fattigere verden, mener 
Andreas.  ■
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Døden

Det er lenge til eg skal døy, 

har eg bestemt. 

Det er mykje eg skal ha gjort 

før den tid, 

mange jenter eg skal kysse 

og gifte meg med, 

mange land eg skal besøke 

og hav eg skal symje i. 

Og når døden ein dag kjem 

i den store svarte bilen sin, 

skal eg først be han inn 
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på ein kopp svart kaffi 

før vi set oss i bilen og kjører. 

Og når døden snur seg mot meg 

og spør: No, har du fått 

gjort alt du skulle? 

skal eg svara fornøgd: 

Ja, det har eg.

Ragnar Hovland
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«Og midt på natten våknet jeg. Lamslått 

av tanken på at den eneste i verden som 

skal leve mitt liv er meg.»

Fra boka Tatt av kvinnen av Erlend Loe
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Når blir et menneske et menneske?
AV HEIDI MARIE KRIZNIK

Jeg sitter på T-banen, retning sentrum fra Frogner- 
seteren. På Slemdal stasjon kommer det på en narkoman, 
hun setter seg ikke. Med knekk i knærne går hun fra 
den ene til den andre og tigger penger. Hånda hennes er 
møkkete. Ansiktet er fullt av sår, noen åpne, andre med 
skorper. Jeg håper hun ikke kommer til meg. 

Akkurat nå er hun i ferd med å skjelle ut to velkledde 
damer som ikke vil gi noe. 

To velkledde damer på benken som rista på hue og 
som nå blir skjelt ut. Damene setter seg enda nærmere 
hverandre på benken de allerede sitter tett sammen 
på. Dere må’kke tru dere er så jævla mye bedre, roper 
hun med den slepende, langsomme stemmen som er 
så typisk. Det er ikke mange som gir. Fra hun begynte 
å vandre gjennom vogna har jeg bare sett én gi henne 
noe, og da ble hun til gjengjeld stående og takke i noe 
som virka som evigheter, i hvert fall for mannen som ga 
henne penger.  Jeg håper hun ikke kommer til meg. Men 
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det gjør hun nok. Hvert øyeblikk, helt sikkert. Det er bare 
meg og tre-fire til hun ikke har spurt. I går ble jeg spurt 
av tre narkomane på Nationaltheatret, i tillegg til en 
fjerde som satt på bakken med en plakat foran seg hvor 
det sto: Jeg har aids og ingen penger. Han satt med hue 
bøyd, jeg så ikke at han så opp en eneste gang. 

Han fikk meg til å tenke på en hund. 
Som om jobben til en narkoman er å være forfallen. 
Gjøre seg så liten som mulig. Gjøre seg så liten at man 

blir en hund. 
Er det ikke blitt mer av det nå, den måten å tigge på? 
Som om skillet mellom oss og dem er større nå enn 

før? 
Vi er på Vinderen. Hun nærmer seg. Hvis jeg gir, blir 

hun kanskje stående like lenge og takke meg som han 
forrige. Hvis jeg ikke gir, blir jeg kanskje skjelt ut som de 
to hoderystende damene på benken. Brått reiser ei eldre 
dame seg, hun har sittet rett bak meg, og nå går hun bort 
til den narkomane og tar i henne, ikke hardt, holder bare 
lett om underarmen. Alle ser, og de som ikke sitter riktig 
vei, snur hue for å se. Den narkomane ser opp i ansiktet 
til dama som sier navnet hennes. Jeg får ikke med meg 
navnet, hun snakker så lavt. Den narkomane ser på henne, 
kjenner henne ikke. Helt sikkert. Men så – den narkomane 
smiler, smiler for første gang og roper navnet til dama: 
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Helene. Dama nikker, smiler, den narkomane er så lita, 
det ser jeg først nå, hun er så lita at dama må bøye seg 
ned for å snakke med henne. Hvor kjenner de hverandre 
fra? De snakker så lavt. Jeg får ikke med meg hva de 
sier. Men jeg greier ikke la være å se. Ansiktet til den 
narkomane er så forandra. Jeg veit ikke riktig hva det er. 
Kanskje er det smilet. Det er smilet til ei lita jente! 

Hvorfor gikk det som det gikk med den jenta? Det 
veit sikkert dama som snakker lavt med jenta, noe om. 
Vi kjører inn mot Majorstua stasjon. Dama skal av. Hun 
har hele tida holdt hånda på armen til jenta, og nå, i 
en rask og diskret bevegelse, stikker hun hånda ned 
i kåpelomma og gir pengene rett før hun skal gå av. 
Jenta løper etter, tar igjen dama, griper henne i armen, 
lener seg mot henne, vil gi henne en klem men vegrer 
seg, kanskje tenker hun på sårene hun har i ansiktet. 
Folk trenger seg på forbi dem. Det er flere på vei inn 
i vogna. Snart er det ikke plass til jenta der. Snart vil 
dørene lukkes. Dama klemmer jenta. Jenta løper tilbake 
til vogna, rekker det. Jeg har reist meg. Jeg reiste meg 
i impuls da jenta løp ut, og nå står jeg ved T-banedøra, 
som henne. Hun støtter seg mot veggen, og smiler. Et 
lite smil. Jeg stikker hånda i bukselomma, tenker jeg 
skal gi henne penger, men jenta spør ikke om penger, 
hun bare står der, støtta mot veggen, med dette smilet. 
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Vi kjører inn i tunnelen, hun lukker øya, knekker i 
knærne, bøyer hue, i håret har hun fire spenner, tilfeldig 
plassert. Idet vi kjører inn på Nationaltheatret stasjon, 
ser jeg at det er barnespenner, rosa og lyseblå. Hun er ikke 
noe barn, er kanskje i trettiåra, men spennene er barne-
spenner, og smilet er smilet til ei lita jente. Hun står der 
med hue bøyd og tørker snørr under nesa med håndbaken. 
Gråter hun?  

På Stortinget stasjon har jeg pengene klar og går av 
samtidig med jenta. Hun stopper en mann, jeg gjenkjen-
ner han fra vogna, det gjør ikke jenta, hun husker ikke 
at hun har spurt han om penger før. Han sa nei på Ris 
stasjon, og nå gir han. Når bestemte han seg? 

Jeg ser etter henne nedover Karl Johans gate, hun har 
klar retning for Plata. Ei jente med barnespenner i håret.  ■
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Menneske- 
rettigheter
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Verdenserklæringen 
om menneskerettigheter

ARTIKKEL  1.    
Alle mennesker er født frie og med samme menneske-
verd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft 
og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorska-
pets ånd.

ARTIKKEL  2.    
Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i 
denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på 
grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller 
annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eien-
dom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres 
noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller 
internasjonale stilling som innehas av det land eller det 
område en person hører til, enten landet er uavhengig, 
står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen 
måte har begrenset suverenitet.

ARTIKKEL  3.
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.



ARTIKKEL  4.    
Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slave-
handel i alle former er forbudt.

ARTIKKEL  5.    
Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig 
eller nedverdigende behandling eller straff.

ARTIKKEL  6.    
Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som 
rettssubjekt.

ARTIKKEL  7.    
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til 
samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme 
beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæ-
ring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

MENNESKERETTIGHETER    39
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ARTIKKEL  8.    
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjo-
nale domstoler mot handlinger som krenker de grunn-
leggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

ARTIKKEL  9.    
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller 
landsforvisning.

ARTIKKEL  10.
Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rett-
ferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk 
domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og 
når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

ARTIKKEL  11.    
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har 

rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved 
offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de 
garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er 
skyldig etter loven.

2. Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse som 
i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var 
straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal 
det kunne idømmes strengere straff enn den som det 



var hjemmel for på den tid da den straffbare handling 
ble begått.

1. 
ARTIKKEL  12.    
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, 
familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære 
og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot 
slik innblanding eller slike angrep.

ARTIKKEL  13.    
1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge 

oppholdssted innenfor en stats grenser.
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land 

innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.
2. 
ARTIKKEL  14.    
1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl 

mot forfølgelse.
2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse 

som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller 
handlinger som strider mot De Forente Nasjoners 
formål og prinsipper.

3. 
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ARTIKKEL  15.    
1. Enhver har rett til et statsborgerskap.
2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller 

nektes retten til å forandre det.
4. 
ARTIKKEL  16.    
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og 

stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, 
nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettighe-
ter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og 
ved dets oppløsning.

2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke 
av de vordende ektefeller.

3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet 
i samfunnet og har krav på samfunnets og statens 
beskyttelse.

5. 
ARTIKKEL  17.    
1. Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen 

med andre.
2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

ARTIKKEL  18.    
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfri-
het. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller 



tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og 
offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro 
gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

ARTIKKEL  19.    
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett 
omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding 
og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer 
gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til 
landegrenser.
6. 
ARTIKKEL  20.    
1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og 

organisasjoner.
2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.
7. 
ARTIKKEL  21.    
1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte 

eller gjennom fritt valgte representanter.
2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i 

sitt land.
3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig 

myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjen-
nom periodiske og reelle valg med allmenn og lik 
stemmerett og med hemmelig avstemning eller like-
verdig fri stemmemåte.
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ARTIKKEL  22.    
Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial 
trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og 
kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og 
den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie 
gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i 
samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.
8. 
ARTIKKEL  23.    
1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rett-

ferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot 
arbeidsløshet.

2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for 
likt arbeid.

3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god 
betaling som sikrer hans familie og ham selv en 
menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir 
utfylt ved annen sosial beskyttelse.

4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger 
for å beskytte sine interesser.

9. 
ARTIKKEL  24.    
Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig 
begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med 
lønn.



ARTIKKEL  25.    
1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekke-

lig for hans og hans families helse og velvære, og som 
omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødven-
dige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av 
arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, 
alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter 
som skyldes forhold han ikke er herre over.

2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle 
barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er 
født i eller utenfor ekteskap.

10. 
ARTIKKEL  26.    
1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal 

være gratis, i det minste på de elementære og grunn-
leggende trinn. Elementærundervisning skal være 
obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og 
det skal være lik adgang for alle til høyere undervis-
ning på grunnlag av kvalifikasjoner.

2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den 
menneskelige personlighet og styrke respekten for 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. 
Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap 
mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse 
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grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for 
å opprettholde fred.

3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags 
undervisning deres barn skal få.

11. 
ARTIKKEL  27.    
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle 

liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige 
fremgang og dens goder.

2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og mate-
rielle interesser som er et resultat av ethvert viten-
skapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har 
skapt.

12. 
ARTIKKEL  28.    
Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som 
fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er 
nevnt i denne erklæring.

ARTIKKEL  29.    
1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør 

den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal 

enhver bare være undergitt slike begrensninger 
som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den 



nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres 
rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den 
offentlige orden og den alminnelige velferd i et demo-
kratisk samfunn med rette stiller.

3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle 
utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og 
prinsipper.

13. 
ARTIKKEL  30.    
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, 
gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller 
foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av 
de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Vedtatt av FNs generalforsamling på dens 183. møte, holdt i 
Paris den 10. desember 1948.
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«Enhver feiging kan utkjempe en kamp 

når han er sikker på å vinne. Vis meg 

heller den som har mot til å kjempe når 

han er sikker på å tape.»

George Eliot
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1. ALDER 18 ÅR 
Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er 
lovfestet av staten.

2. INGEN DISKRIMINERING 
Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten 
forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets 
foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, 
eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten 
skal sørge for at ingen diskrimineres.

3. TIL BARNETS BESTE 
Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av 
offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, 
administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn.

4. STATENS ANSVAR 
Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet.

BARNEKONVENSJONEN 
(FNS KONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER)



5. FORELDREANSVARET 
Staten skal respektere de rettigheter og plikter foreldrene 
og andre foresatte har for å gi barnet veiledning og støtte 
slik at barnet skal kunne hevde konvensjonens rettigheter.

6. RETT TIL LIV 
Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overle-
ver og får utvikle seg.

7. NAVN OG STATSBORGERSKAP 
Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og 
nasjonalitet, og så langt det er mulig, å kjenne til sine 
foreldre og få omsorg av dem.

8. IDENTITET 
Staten skal respektere barnets rett til å bevare sin identi-
tet, herunder nasjonalitet, navn og familieforhold. Dersom 
et barn ulovlig blir fratatt slik identitet skal staten hurtig 
bistå med gjenopprettelse.
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9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN 
Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, 
unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets 
beste.

10. GJENFORENE FAMILIEN 
Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal 
behandles på en positiv, human og rask måte. Barnet har 
rett til regelmessig kontakt med begge foreldre.

11. ULOVLIG BORTFØRING OG TILBAKEHOLD 
Staten skal bekjempe at barn blir tatt ulovlig ut av et land 
eller hindret fra å vende tilbake, og skal inngå avtaler med 
andre land for å få til dette.

12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT 
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og 
barnets meninger skal tillegges vekt.

13. FÅ OG GI INFORMASJON 
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre 
informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.



14. TANKE‑, SAMVITTIGHETS‑ OG RELIGIONSFRIHET
Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religions- 
frihet. Staten skal respektere foreldrenes retter og plikter 
til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike spørsmål.

15. ORGANISASJONSFRIHET 
Barnet har rett til organisasjons- og forsamlingsfrihet.

16. RETT TIL PRIVATLIV 
Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblan-
ding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespon-
dansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære 
og omdømme.

17. MASSEMEDIA 
Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et 
mangfold av nasjonale og internasjonale kilder. Staten 
skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre 
informasjon som skaper forståelse, kunnskap, sosiale 
ferdigheter og velvære, til å lage eget barnestoff, også for 
minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot skadelig 
informasjon.
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18. FORELDREANSVARET 
Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg 
og utvikling etter hva som er best for barnet. Staten skal 
gi støtte og sikre utvikling av institusjoner, tjenester og 
tiltak for omsorg for barn, herunder også tatt hensyn til 
utearbeidende foreldre.

19. BESKYTTELSE MOT MISBRUK 
Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk 
mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og 
andre omsorgspersoner.

20. BARN UTEN OMSORG FRA FAMILIEN 
Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse 
og omsorg, for eksempel ved plassering i fosterhjem, eller 
om nødvendig, ved egnet institusjon eller ved adopsjon.

21. ADOPSJON 
Nasjonal og internasjonal adopsjon skal bare finne sted i 
samsvar med loven, og skal være autorisert av myndighe-
tene. Adopsjon utenlands skal ikke resultere i urettmessig 
økonomisk fortjeneste, og bør betraktes som et alternativ 
til omsorgstiltak i barnets opprinnelsesland.



22. FLYKTNINGEBARN 
Barn som søker flyktningestatus eller som anses som 
flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. 
Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe 
et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre.

23. FUNKSJONSHEMMEDE BARN 
Psykisk og fysisk funksjonshemmede barn har rett til å 
leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer 
dets verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets aktive 
deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet barn har rett 
til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, opplæ-
ring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse 
til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå 
best mulig integrering og individuell utvikling. Staten 
skal samarbeide med andre land om dette, og ta spesielt 
hensyn til utviklingslandenes behov.

24. HELSE 
Barnet har rett til å få den best mulige medisinske 
behandling og hjelp til å komme seg etter sykdom. Staten 
skal arbeide for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, 
sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god helsemes-
sig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og 
gi orientering og utdanning om helse og riktig ernæring. 
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Staten skal også avskaffe helsefarlige tradisjoner, samar-
beide med andre land og særlig ta hensyn til utviklings-
landenes behov.

25. BARN UNDER OFFENTLIG OMSORG 
Barn plassert i omsorgstiltak utenfor familiemiljøet har 
krav på regelmessig vurdering av behandlingen og opphol-
det der.

26. SOSIALTJENESTER 
Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den 
økonomiske støtten det har krav på etter landets lover.

27. LEVESTANDARD 
Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på 
alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for 
barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livs-
vilkårene som er nødvendig for barnets utvikling. Staten 
har plikt til å støtte de foresatte.



28. UTDANNING 
Barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnsko-
leutdanningen gratis og obligatorisk og gjøre ulike former 
for videregående utdanning tilgjengelig for alle barn, og 
sette i verk tiltak for å redusere tallet på de som ikke full-
fører skolegangen. Disiplin i skolen skal utøves på en måte 
som er forenlig med barnets menneskeverd. Staten skal 
også fremme internasjonalt samarbeid om utdanning, og 
særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov.

29. MÅLET MED UTDANNING 
Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlig-
het, og teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape 
respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger 
om fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdannin-
gen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og 
andres kultur.

30. MINORITETER OG URBEFOLKNING 
Barn som tilhører en minoritet eller urbefolkning, har 
rett til sammen med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin 
kultur, religion og eget språk.
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31. LEK OG FRITID 
Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst 
og kulturliv.

32. BARNEARBEID 
Barnet har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting 
i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdan-
nings- eller utviklingsmulighetene.

33. NARKOTIKA 
Barnet har rett til å bli beskyttet mot ulovlig bruk, omset-
ting og produksjon av narkotiske stoffer.

34. SEKSUELL UTNYTTING 
Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell 
utnyttelse og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting 
skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og 
internasjonalt.

35. BORTFØRING, PROSTITUSJON OG SALG 
Staten har plikt til å gjennomføre nasjonale og internasjo-
nale tiltak for å hindre kidnapping, bortføring eller salg av 
barn til ethvert formål og i enhver form.



36. ANNEN UTNYTTING 
Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for 
utnyttelse som er skadelig for barnets velferd.

37. FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR 
Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umenneske-
lig eller nedverdigende behandling eller straff. Dødsstraff 
eller fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse er ikke 
tillatt hvis forbrytelsen ble utført før fylte 18 år. Barn som 
er i fengsel, skal holdes atskilt fra voksne, om ikke det 
motsatte anses å være best for barnet. Fengsling skal bare 
benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. 
Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet 
har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask 
og uavhengig overprøving av sin sak.

38. BARN I KRIG 
Staten skal sette i verk tiltak for å hindre at barn som ikke 
er fylt 15 år, tar direkte del i krigføring.

39. REHABILITERING OG REINTEGRERING 
Staten er forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige 
tiltak for å sikre rehabilitering og samfunnsmessig tilba-
keføring av barn som er offer for misbruk, utnyttelse, 
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forsømmelse, tortur, væpnede konflikter eller annen 
umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

40. BEHANDLING I SAKER OM STRAFF 
Barn som er anklaget eller dømt for straffbare handlinger 
har rett til en behandling som sikrer verdighet og frem-
mer dets respekt for menneskerettighetene. Målet er at 
barnet finner en konstruktiv plass i samfunnet. Staten 
skal fastsette en kriminell lavalder. Det skal være mulig-
het til å få overprøvet en straffedom av en høyere myndig-
het eller domstol. Barnet skal få gratis bistand av tolk hvis 
barnet ikke snakker det språket som blir brukt.

41. NÅR ANDRE LOVER ER BEDRE 
Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover som  
staten har vedtatt, sikrer barnet bedre enn med denne
konvensjonen, gjelder disse lovene, og ikke konvensjonen.

42. KJENNSKAP TIL KONVENSJONEN SKAL SPRES 
Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent 
for barn og voksne. 
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Hva er barnekonvensjonen?
AV ELIN SAGA KJØRHOLT

Barn er like mye verdt som voksne, og alle menneske-
rettigheter gjelder også for barn. FNs konvensjon om 
barnets rettigheter (barnekonvensjonen) har i tillegg 
egne rettigheter for alle under 18 år. Dette er det to 
grunner til: 

For det første har barn andre behov enn voksne. Barn-
dommen er en tid med stor utvikling. For å utvikle seg 
på en god måte trenger barnet omsorg, veiledning og 
beskyttelse. Barn trenger også å leke og å gå på skole. 
Dette er rettigheter som kun står i barnekonvensjonen.

For det andre må også barn få være egne individer med 
egne rettigheter. Barn har ofte vært sett på kun som del 
av en familie, men det er ikke nok. Barn trenger egne 
rettigheter som rett til privatliv, rett til å si hva de vil og 
rett til beskyttelse mot vold og overgrep. 



Barnekonvensjonen har fire grunnleggende prinsipper 
som skal gjøre at det alltid er barnets behov som står i 
sentrum i alle saker:

•  Barnets beste skal være det viktigste hensynet
   (artikkel 3).

•  Barn skal få uttale seg om hva som er viktig for dem, 
og det barnet sier skal ha mye å si (artikkel 12).

•  Alle barn har rett til å utvikle seg så mye de kan 
(artikkel 6).

•  Alle barn skal ha de samme rettighetene med 
mindre det er god grunn for noe annet (artikkel 2).
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Mohammad (32) med sin brud Nasoin (15), Bangladesh.



«Menneskerettighetene er ikke 

noe du gjør deg fortjent til.»
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Først kom de for å ta kommunistene

Først kom de for å ta kommunistene

men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,

men jeg protesterte ikke,

for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta de homofile, 

men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg, 

var det ingen igjen som kunne protestere.

 Etter Martin Niemuller, tysk antinazist og prest  

som satt i konsentrasjonsleir i Tyskland fra 1937-1945.  
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To gutter i Karen National Union (KNU),  
en opprørsarmé i Myanmar (2000).  
Opprørsgrupper bruker barn til de  
farligste oppgavene i krig, for eksempel  
som bombeleverandører, sendebud og  
soldater. Risikoen er stor for at barna dør. 
Dette er ofte barn som er foreldreløse eller 
som har blitt kidnappet fra hjemmene sine.
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Religionsfrihet
AV DIDRIK SØDERLIND

I Nordisk Humanistmanifest 2016 står det at «Humanis-
ter respekterer trosfriheten og alles rett til å velge eget 
livssyn. Staten bør være sekulær og ikke gi noe livssyn 
særskilte privilegier». Humanister flest er enige i at vi bør 
ha religionsfrihet, og er imot at folk forskjellsbehandles 
på grunn av hva de tror eller ikke tror på.

De fleste nordmenn er påvirket av protestantisk kris-
tendom, som legger vekt på at religion handler om hva 
man tror (eller ikke tror) på. Så når nordmenn sier at vi 
er for religionsfrihet, mener vi gjerne at folk skal få tro på 
hva de vil. Men mange religioner påvirker også ting som 
hva man spiser og ikke spiser, hodeplagg som hijab eller 
turban, om gutter blir omskåret og lignende.

Så når man snakker om religionsfrihet må man forstå at 
dette kan omfatte skikker som virker rare, og kanskje til 
og med skremmende for mange.



Når man tilhører en religiøs og kulturell minoritet kan man 
være ekstra utsatt for undertrykkelse. De med makt i et land 
kan forby religiøse skikker for å undertrykke en minoritet. 
Derfor gir religionsfrihet ikke bare rett til å tro det man vil, 
den beskytter også svake grupper fra å bli forfulgt.

Samtidig handler religionsfrihet også om retten til ikke 
å være religiøs, en rett som er under angrep flere steder i 
verden. Derfor er det viktig at vi i Norge, der vi også står 
fritt til å ikke tro, respekterer religionsfriheten. 

Det finnes neppe noen som er for at alt som har med reli-
gion å gjøre skal være lov. Det finnes neppe heller noen 
som vil forby folk å tenke eller tro hva de vil. Alle vil være 
et sted i mellom. Hvor står du? For å finne ut av det kan 
det være lurt å lære mer om religioner og kanskje snakke 
med folk med forskjellig religiøs bakgrunn. Og glem ikke 
at religionsfrihet også innebærer retten til ikke å tilhøre 
noen religion!  ■
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«Den sikreste vei frem mot å få leve et liv 

slik som vi ønsker, er at vi innrømmer andre 

samme rett.»

Aksel Sandemose
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DANIEL
AV SIMON STRANGER

ASMARA, ERITREA

De siste årene på skolen kunne jeg merke hvordan folk 
endret synet på meg. Når slektninger eller naboer spurte 
meg om alderen, og jeg etter hvert begynte å svare jeg 
er femten, eller seksten, snart sytten, da kunne jeg se på 
ansiktene hvordan smilene ble holdt tilbake, som om 
de ikke ønsket å investere for mye følelser i noen som 
uansett bare ville forsvinne og bli borte, fordi de visste 
at jeg ville bli innrullert i militæret med det samme jeg 
fylte 18. Man kan bli værende i militæret på ubestemt 
tid, fordi lederne alltid kan argumentere med at vi er 
på randen av krig. Dermed må man bli, uten mulighet 
til å stikke av. Uten mulighet til å gifte seg, få barn, en 
jobb. Det er rasjonering av matvarer i byen. Alle medier 
er styrt av regimet. Det er forbudt å stille spørsmål ved 
noe som i det hele tatt kan oppfattes som kritikk. Selv et 
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uskyldig spørsmål om de stadige strømbruddene kan få 
deg arrestert. Det er ikke tillatt å si eller skrive det man 
vil. Nettet er begrenset. Det er forbudt å samle mer enn 
syv mennesker på en plass, fordi det kan regnes som en 
demonstrasjon. Det er forbudt å spørre om hvor et fengs-
let familiemedlem befinner seg, slik at man bare blir 
tvunget til å leve i uvisshet om hvor en far eller søster 
befinner seg. Slik blir selv ens egne tanker kneblet. Det er 
mangel på alt. Livslyst, klær, nyheter, teknologi. Vi er ikke 
bare én generasjon som er fortapt, men flere, som vokser 
opp i de falmede kulissene av fortidens storhet.
 De andre sov den natten jeg dro. Selv ikke de som feier 
gatene var våkne. Jeg pakket med meg mobilen, noen 
ekstra underbukser, to skjorter, resten av pengene jeg 
hadde samlet opp. Så snek jeg meg gjennom stua, med 
skoene i den ene hånden, og bagen med klærne i den 
andre. Kjente pulsen banke i halsen, og motsto fristelsen 
til å snike meg inn til de andre for å se dem en siste gang, 
der de sov. Jeg bare dro dørhåndtaket langsomt ned, vred 
om dørlåsen så forsiktig jeg kunne og lot døren gli forsik-
tig opp. Idet jeg var på vei til å presse kroppen ut, fikk jeg 
en fornemmelse av at noen så på meg, og snudde hodet. 
Der kom mamma gående, i mørket. Hun sa ikke et ord. 
Kom bare gående over gulvet, og så rakte hun meg den 
ene hånden. Den var knyttet, og jeg åpnet min egen hånd 



og holdt den under hennes. Der lå de, to perleøredobber 
som hun alltid hadde hatt, med anheng av gull. Hun 
lukket hånden min med sin egen. Så snudde hun seg 
og gikk. Jeg smøg meg videre ut, klemte døren forsiktig 
igjen, og gikk ned trappen. Ut. To kvartaler bortenfor 
ventet bilen, med mørklagte ruter. Jeg satte meg inn i 
baksetet, var den siste. Så startet kompisen min motoren, 
og vi kjørte ut av byen. Mot Sahara.

HAVET 

Jeg gikk bakover, tråkket forbi Amadou som satt og 
mumlet for seg selv med mørke øyne, og kom frem til Osei.
 «Hva skjer?» spurte jeg. «Er vi tomme for bensin?»
 «Jeg tror det,» svarte han.
 Jeg fulgte slangen gjennom en åpning i lokket jeg satt 
på, og fant den oransje metallbeholderen med bensin. 
Så løftet jeg bensintanken og ristet den fra side til side. 
Tanken var tom. Jeg møtte blikket til Osei. Så de andre 
sitte stille og betrakte meg. Noen av dem opptatt med sitt, 
med å småsove, prate, spise, mens enkelte hadde fått med 
seg hva som skjedde, og stirret stille mot meg og Osei.
 «Har vi mer?» spurte jeg lavt.
Osei bøyde seg ned og lette i kannene rundt motoren. 
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Skrudde av den røde korken på alle tre, selv om både han 
og jeg kunne se at væsken innenfor var altfor gjennom-
siktig til å være noe annet enn vann.
 «Faen,» mumlet han, og lette enda en gang gjennom 
kannene. Skrudde av korken og luktet på innholdet. Alle 
de andre satt stille og så på ham. Bare den lille babyen 
smilte. Han sto på knærne til moren sin, med hendene 
låst i et hardt grep rundt tomlene hennes og danset opp 
og ned mens han ropte utover.
 Et par øyeblikk til gikk det, der alle fremdeles satt i 
taus forventning, og utsatte det vi alle egentlig visste: at 
det var tomt for bensin. At denne reisen nå hadde foran-
dret seg på en helt fundamental måte, og at sannheten 
om havet ble tydelig. At den ikke bare var en fuktig revne 
vi var nødt til å krysse, men et gap som ville sluke oss. 
Havet som våre forfedre en gang steg opp av, i form av 
amfibier med slimete mager og glatte kropper. Havet som 
alt liv på jorden stiger opp fra og vender tilbake til.

Jeg ventet til Osei hadde gått gjennom kannene enda en 
gang. Merket bare på en eller annen måte at han trengte 
det, at han ikke kunne slå seg til ro med det som faktisk 
var situasjonen før han hadde løftet de samme plastkan-
nene og skrudd av de samme røde korkene, ikke bare to 
eller tre, men fire, fem, seks ganger. Først da kunne han 



senke skuldrene, puste ut, og la konsekvensen synke inn: 
At vi var over tjue mennesker i en båt som drev ute på 
åpent hav. Uten mat, fordi reisen over liksom skulle være 
så kort. Jeg så ham virre med blikket, fra kannene, til oss 
andre og så mot horisonten. Fra kannene, til de andre 
passasjerene ombord, og så mot horisonten, i alle retnin-
ger, som om det på magisk vis skulle dukke opp en stripe 
med land der et sted. Kysten av Europa, en øy, en fjelltopp, 
hva som helst, men det var ingenting rundt oss annet 
enn himmelen og havet. Ingenting annet enn skvulpin-
gen av bølger mot jolla, og den lykkelige gurglingen av 
babyen som ikke visste at den nettopp var dømt til døden.
 Han satte seg ned, blunket raskt, flere ganger, og la 
hendende mellom knærne. Det var noe rørende, nesten 
feminint over bevegelsene, og toppen av selvbedrag for 
min egen del, var selvfølgelig at den forvirrede reaksjo-
nen hans gjorde alt sammen enklere for meg. Fordi Osei 
var så ute av seg, kunne jeg bare fortsette å følge med på 
ham, i stedet for å måtte kikke opp over horisonten, og se 
slutten på mitt eget liv.
 «Er det tomt?» spurte jeg, og nikket ned mot kannene 
som sto ved anklene hans. Osei nikket. Klødde seg i hodet, 
og kikket seg rundt, som en amatør-skuespiller på en 
forestilling, før han møtte blikket mitt, helt raskt, og 
nikket. Uten å si noe. Bare en kort bevegelse med hodet, 
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som om alt sammen ville bli mindre sant om han ikke sa 
det høyt. Flere av de andre kom bort til motoren for å se. 
Noen bannet. Moren til babyen begynte å gråte. Tårene 
bare trillet stille nedover kinnene hennes, samtidig som 
hun var nødt til å leke videre med babyen, for sønnen 
hennes ville stå på lårene hennes, og holde seg fast i 
tomlene med begge hender. Han ville smile og le og 
humpe opp og ned, uten den ringeste mulighet til å fatte 
hvorfor moren plutselig var så lei seg.
 Jeg la en hånd på skulderen hennes idet jeg passerte. 
Sa at det kom til å gå bra, for jeg trodde virkelig det, var 
helt sikker på at dette skulle ordne seg, at vi skulle bli 
reddet. Osei satt med hodet mellom hendene, og jeg pres-
set meg ned ved siden av ham.
 «Jeg kan bare ikke fatte det,» sa han. «At han … tror 
du han VISSTE at vi ville gå tom? Eller tror du han bare 
beregnet for lite?»
 «Jeg vet ikke,» svarte jeg, og la til at det kunne være det 
samme, for vi lå uansett her ute og fløt.
 «Det er ikke det samme,» mumlet han. «Ikke for meg.»
«Uansett,» sa jeg, og nå hadde noen av de andre begynt å 
følge med på samtalen. «Du fikk en satelitt-telefon, ikke 
sant?»
 Osei lyste opp, og kikket mellom beina. Fant frem den 
svarte nylonkofferten og dro av glidelåsen.



 «Har du et nummer du kan ringe?» spurte jeg. Osei 
kikket ned på den klumpete, svarte telefonen, møtte blik-
ket mitt og så ned igjen uten å si noe. Munnen hans bare 
åpnet seg såvidt, men så ble ordene stanset før de i det 
hele tatt ble formulert.
 «Har du ikke noe nummer?» spurte Semira oppgitt. 
Sønnen til Khadra begynte å gråte utålmodig på grunn 
av et eller annet, mens Osei løftet den opp og satte den på 
det ene kneet.
 «Nummer til hva?» spurte Zara.
 «Jeg vet ikke. Redningstjenesten?» svarte jeg.
 «Kan vi google?» spurte Khadra. Sønnen hennes klas-
ket hånden i pannen til moren og forsøkte å gripe tak i 
håret hennes.
 Jeg tok frem telefonen min. Flere av de andre bøyde seg 
også fremover, og stirret konsentrert ned på skjermen et 
kort øyeblikk, før de alle sammen så opp, med den samme 
beskjeden skrevet i øynene. Vi var langt, langt utenfor 
dekning.
 «Jeg har en onkel jeg kan ringe,» sa jeg, og fortalte 
om onkel Solomon i Roma. «Han kan sikkert kontakte 
redningssentralen, eller hva det heter,» la jeg til, og åpnet 
kontakter på telefonen, bladde meg ned gjennom listen 
til jeg fant ham, samtidig som jeg la merke til batterimå-
leren på mobilen, som var nede i tjueseks prosent.
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 «Her! Kan du lese opp dette nummeret?» sa jeg til Osei, 
som tok imot telefonen, og leste opp tallene.
 Det var helt stille. Alt var helt stille. Bare skvulpingen 
av bølgene. Bare de små utbruddene til babyen, og stem-
men til Osei, som leste opp sifrene. Ni … Fem …  Ni … Fire 
… Tre … To …  Åtte …  Åtte …
 Det siste tallet. Det gikk noen sekunder, så hørte jeg 
det ringe i den andre enden. En svak tone, liksom langt 
vekke. Ett ring, to. Ta den, tenkte jeg. Ta den! Tre ring. 
Fire. Så skrudde telefonsvareren hans seg på, og onkel 
Solomon sa på sitt tullete vis at han antagelig var i kirken 
eller på do, men at jeg skulle legge igjen en beskjed, så 
skulle han ringe meg tilbake.
 «Hei, onkel Solomon,» sa jeg, på tigrinia. «Det er Daniel 
her. Jeg er ute i en båt som har gått tom for bensin. Et 
sted ute i Middelhavet. Kan du være så snill og ringe 
tilbake? Vi trenger hjelp.»
 Jeg la på røret. Så på den lille lysende skjermen at sate-
littelefonen fremdeles hadde førtiseks prosent strøm. Det 
burde vel holde? Burde det ikke? Osei så på meg, og jeg 
ristet på hodet, fremdeles med én hånd over røret, som 
om det var ryggen til et kjæledyr.
 «Jeg får bare prøve igjen litt senere,» sa jeg.  ■
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13 tips til kritisk tenkning
AV EVEN GRAN 

1. Hvordan kan du vite det?  
Ikke godta en påstand uten å undersøke den kritisk. 
Still alltid spørsmål og følg det beste argumentet.  

2. Ekstraordinære påstander krever  
ekstraordinære bevis.  
De som påstår at de har en enhjørning hjemme i 
hagen må finne seg i å argumentere hardere enn de 
som påstår at de har en hund.  

3. Den som påstår noe oppsiktsvekkende, er den som 
må bevise at det er sant. 
Hvis noen påstår at det landet et romskip fullt av 
aliens på parkeringsplassen ved skolen i går kveld, så 
er det ikke din jobb «å bevise at det ikke er sant».  
Det er de som påstår slike ting som har bevisbyrden.  

4. Still spørsmålet: Hvorfor er ikke dette oppdaget og 
anerkjent av vitenskapen?  
Hvis det virkelig finnes en «naturlig vidunderkur 
mot kreft», så er dette en fantastisk nyhet. Kreft er en 
grusom sykdom som rammer alle på en eller annen 



måte – vitenskapsfolk også. Selvsagt ville de ikke ha 
holdt noe slikt hemmelig.  

5. En anekdote er ikke et vitenskapelig bevis. 
Anekdote = andres eller egenopplevd fortelling. Eksem-
pel: «Min mormor ble frisk fra årelange ryggplager 
etter å ha besøkt en healer.» Dette er bare en fortelling. 
Forskning innebærer å sette slike observasjoner i en 
systematisk sammenheng, og undersøke hvorfor det 
skjedde i hvert enkelt tilfelle. Se ellers pkt. 2 og 9. 

6. Ting blir ikke virkelig bare fordi du føler det. 
At du opplevde noe merkelig (et uforklarlig lys på 
himmelen, en stemme som snakket i hodet ditt, 
følelsen av at det var en ånd til stede, at du ble bedre 
etter bønn), betyr ikke at det virkelig har skjedd noe 
merkelig. 

7. Se alltid etter informasjon flere steder. 
Ting blir ikke sant fordi de står på internett! Finn ut 
hvilke kilder som er troverdige. Vær spesielt kritisk 
hvis kilden er ukjent. Undersøk om påstanden 
bekreftes flere steder. Bruk gjerne anerkjente fakta-
sjekknettsteder. 
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8. Stol ikke nødvendigvis på autoriteter.  
Hvis noen er professor, så betyr ikke det automatisk at 
alt de sier er fornuftig. Også professorer må argumen-
tere for påstandene sine. Det holder ikke å si «Jeg er 
professor og mener at global oppvarming er en bløff». 

9. At to hendelser skjer etter hverandre eller samti-
dig, betyr ikke nødvendigvis at det er en sammen-
heng mellom dem.  
Dette er en veldig vanlig feil mennesker gjør hele 
tiden. Men det er ikke nødvendigvis FORDI du nett-
opp har vært til en healer at du ble frisk, selv om det 
skjedde samme dag. Tenk på alt det andre du gjorde 
rett før du ble frisk. Kanskje drakk du en kopp te? Var 
det tekoppen som gjorde deg frisk?  

10. At en ytterliggående forklaring er feil, betyr ikke at 
den andre ytterligheten er riktig. 
Verden er ikke bare svart eller hvit. At det oppdages 
problemer med én vaksine, betyr ikke at alle vaksiner 
må forkastes og at vaksinenekterne har hatt rett hele 
tiden.  



11. Hva sier resten av vitenskapen?  
Det hender at vitenskapen tar feil, men der 1000 viten-
skapsmenn går god for noe, er det den ene som er 
uenig som må vise at de andre 1000 tar feil. Alle må 
argumentere og begrunne sitt syn. Historien forteller 
oss at dette er den beste måten å finne ut av verden på. 
Vårt utgangspunkt må derfor være at vitenskap også i 
fremtiden vil være den beste metoden for å finne ut av 
virkeligheten. 

12. Den enkleste forklaringen er den mest  
sannsynlige.  
Hvis de alternative forklaringene er 1) at Per har  
vært i kakeboksen og tatt kaker; 2) at et mystisk rom- 
vesen har kommet gjennom veggen og forsynt seg fra 
boksen – må vi gå for alternativ 1. Hvorfor? Fordi det 
er den forklaringen som ikke trenger en drøss med 
støtteantagelser, som eksistensen av romvesener og 
muligheten til å gå gjennom vegger. 

13. Selv forfulgte genier kan ta feil! 
At noen blir kritisert eller sågar forfulgt, betyr ikke at 
de har rett. Det var ikke fordi han ble latterliggjort og 
utfryst at Semmelweis hadde rett.
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«Du skal ikke tro alt du leser på internett.» 

Abraham Lincoln
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▶ ▶  Humanismen fremmer rasjonalitet. Kritisk 

undersøkelse, kunnskapsbasert argumentasjon 

og en vitenskapelig tenkemåte er våre beste 

verktøy for å skaffe oss pålitelig kunnskap om 

verden. Humanister oppfordrer til kritisk gransk- 

ning av alle ideer og oppfatninger, også våre 

egne. Vi bør finne frem til de beste argumentene 

og tilstrebe å endre våre meninger og overbevis-

ninger når det viser seg at vi tar feil. Ytringsfrihet 

er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i 

åpen debatt.



«Kritisk tenkning er demokratisk»
AV EVEN GRAN

For Marit Simonsen er det viktig å finne ut hva som 
er sant. Hun starter ikke med en masse svar, men er 
heller opptatt av hvilke metoder vi skal bruke for å 
finne ut av virkeligheten. Så kan vi tro på det som 
disse metodene gir oss grunn til å tro på. 

– Jeg er jo humanist. Det gjør at jeg ikke tror på noe 
overnaturlig. Jeg tenker at vitenskapen er det beste vi 
mennesker har funnet på for å finne ut hva som er sant 
om verden, sier hun. 

Vitenskap handler om å ta for seg alle slags påstander 
på en nysgjerrig og åpen måte, vurdere dem kritisk og så 
teste dem ut for å se om de stemmer med virkeligheten. 
Hvis de stemmer, har man lært noe og kan bygge videre 
på det. Hvis de ikke stemmer, har man også lært noe. Da 
har man funnet ut at det man trodde ikke var riktig. 
Nettopp denne kritiske tenkningen er viktig for Marit. 

– Men det er viktig ikke å ha bestemt seg på forhånd, 
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sier hun. Kritisk betyr å skille mellom bra og dårlig, ikke 
å avvise.

Hun mener man må starte med blanke ark og være 
åpen for alt. Og så må du være villig til å endre mening 
hvis det du trodde viser seg å være feil. 

Hun synes det er viktig at vi er ydmyke og at vi forstår 
hvor lett det er for alle mennesker å tenke og handle feil.

– Det er slik vi tenker. Vi misforstår, forenkler, tar snar-
veier og tviholder gjerne på det vi allerede har bestemt 
oss for. Det er her vitenskapen kommer inn. Poenget med 
vitenskap er å luke ut alle de feilene vi mennesker gjør 
hele tiden.  Vi vet at det fungerer. Vi kan takke vitenska-
pen for alt vi vet i dag om verden og universet. Vi kan 
takke vitenskapen for vaksiner og antibiotika som gjør at 
vi lever bedre og lenger. For ikke å snakke om all teknolo-
gien vi omgir oss med.

– Hvis vi skal lære nye ting, så må vi ta vare på det som 
stemmer og ta bort det som er feil. Det er nettopp dette 
kritisk tenkning handler om. Hvis man tviholder på ting 
som er feil, kommer man ikke videre. Da lærer man ikke 
noe nytt, sier Marit. 

Marit mener at kritisk tenkning også er viktig for å ta 



vare på noe annet som er viktig for humanister, nemlig 
demokratiet.

– Kritisk tenkning er demokratisk. Det er veldig 
vanskelig for en diktator å få makten i et fritt og åpent 
samfunn som er dominert av vitenskapelig kritisk 
tenkning. Det er kanskje derfor diktatorer er så negative 
til ytringsfrihet. Da kan de dikte opp en virkelighet som 
bare tjener dem selv uten å bli avslørt av folk som kjen-
ner virkeligheten og har bedre argumenter, sier hun. 

Marit synes virkeligheten som vitenskapen har vist 
oss er fantastisk vakker. 

– Vi hadde ikke hatt så gode og trygge liv om det ikke 
var for vitenskapen. Vi hadde jo heller ikke kunnet lære 
om denne fantastiske virkeligheten hvis det ikke var for 
vitenskapen. Bare se ut i universet, på galakser og stjer-
netåker. Se ut i naturen på hvordan dyr, planter og omgi-
velser fungerer og har utviklet seg sammen. Alt dette er 
fantastisk å sette seg inn i. Tenk så heldige vi er som er i 
live og får oppleve alt dette! sier hun.   ■
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«Kritikk» er eit ord som ofte vert sett på som noko 
negativt. Når ein ser for seg ein kritisk person, tenkjer 
ein gjerne på nokon som er sur og misfornøgd og som 
automatisk seier nei til alt, utan særleg grunn.  Av denne 
grunn har diverre kritisk tenking også vorte tolka som 
noko negativt. Det er derimot forskjell på å VERE kritisk 
og å TENKJE kritisk. 

Kritisk tenking er ein metode for å vurdere påstandar og 
haldningar, slik at du tar best moglege val. Det hjelper 
deg å unngå å forkaste noko som er bra eller å omfamne 
noko som er uverksamt eller farleg. Ein kritisk tenkjande 
er ikkje berre kritisk til det andre seier, men også til det 
ein sjølv trur og meiner. 

Å vere kritisk og å tenkje kritisk
AV MONA HIDE KLAUSEN



Å vere kritisk og å tenkje kritisk
AV MONA HIDE KLAUSEN
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Framfor at du gjer deg opp ei meining om noko basert på 
kva du straks likar eller ikkje likar med noko, vil du som 
kritisk tenkjande vente med å gjere deg opp ei meining til 
du har fått undersøkt meir.  Det er også viktig ikkje berre 
automatisk å tru på det nokon andre seier, men også å 
undersøkje kva dei baserar sine meiningar på. Da er det lurt 
å vere undrande og nysgjerrig, og ikkje ha bestemt seg på 
førehand. Målet med å tenkje kritisk er å finne ut kva som er 
sant, og basere meiningane dine på fakta. ■ 
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«Når alle tenker likt er det ingen som 

tenker.» 

Walter Lippmann
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«Du kan skrike ditt visvas fra parker og torg 

du kan mene hva fanden du vil

du kan mene at jorden er dørgende flat – 

 og endog at den ikke er til.»
Per Larsen
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▶ ▶  Hver gang vi blir i stand til å se at vi har tatt 

feil, flytter verden seg fremover, og vi med den.



En innrømmelse
AV ERLEND LOE

Et av mine svakeste karaktertrekk, er at jeg har tendenser 
til å være en besserwisser, en som ofte har behov for å 
vite bedre, mer, og være smartere enn de jeg omgir meg 
med. Det er en væremåte som ikke alltid er like sjarme-
rende for omgivelsene. Jeg kan også være påståelig og 
ha vanskelig for å gi meg. I forlengelsen av det, liker jeg 
heller ikke å ta feil. Dessverre sier jeg nok også unnskyld 
litt for sjelden og for sent. Jeg er med andre ord på mange 
måter et menneske med brister i personligheten. 
Hvor dette kommer fra vet jeg ikke. Jeg var enebarn frem 
til jeg var åtte år. Kanskje ble jeg ikke korrigert i tide. 
Men jeg jobber med saken. Jeg ser problemet og forsøker 
å dempe meg. Det er helt nødvendig. Spesielt siden jeg 
faktisk ikke vet best. Når det kommer til stykket vet jeg 
nesten ingenting.

Mange av verdens virkelig store problemer oppstår 
nettopp på grunn av at vi lar det gå prestisje i å ha rett. 
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Behovet for makt, kontroll og anerkjennelse får oss til å 
gå lengre enn vi burde. Jeg tror dette skyldes en kortslut-
ning i hjernene våre. Det er mulig å tro at det er lettere å 
like oss hvis vi fremstår som sikre og mektige, enn om vi 
fremstår som usikre og små. Men jeg tror det er grunn-
leggende feil. Og jeg tror det er usikre og små vi dypest 
sett er. I hvert fall bruker jeg mye energi til å bygge en 
fasade som skal få folk til å tro at jeg behersker alt som 
kan beherskes. Sannheten er som regel at jeg later som og 
egentlig bare vil bli likt.

Jeg har skrevet en mengde bøker, men har ofte en 
følelse av at jeg ikke vet hva jeg holder på med, og jeg har 
slett ingen anelse om at jeg vil være i stand til å skrive 
en bok til. Hvis jeg skal intervjues, tenker jeg: Nå blir 
jeg avslørt. Det som har gått bra i alle disse årene, kan 
umulig gå bra lenger. Nå tar de meg og alle kommer til å 
forstå hvilken fjompenisse jeg egentlig er.

Jeg drømmer om at noen skal tilsette et kosttilskudd i 
drikkevannet som får både meg og andre til å bli tryggere 
og mer åpne. Tenk om diskusjoner handlet om å lære noe 
heller enn om å ha rett? Tenk om vi oftere sa: Det tror jeg 
du har rett i. Jeg har tenkt feil. Argumentene dine er gode 
og får meg til å se en helt annen side av denne saken. Og 
tenk om vi oftere sa: Jeg har vært dum i det siste. Jeg tar 



tilbake det jeg sa. Jeg har vært sint på deg, men egentlig 
er jeg redd for at du skal slutte å være glad i meg.

Hver gang vi blir i stand til å se at vi har tatt feil, flyt-
ter verden seg fremover, og vi med den.

Midt på 1800-tallet var geologen Louis Agassiz en av 
de første som skjønte at isbreer hadde dekket store deler 
av Europa. Men ingen ville høre på ham. Folk lo og trodde 
han var tussete. Is? Her? Hvor dum går det an å være? 
Agassiz ble fortvilet. Høyt oppe i alpene risset han inn i 
fjellbunnen at sporene man kunne se stammet fra isens 
bevegelser. Som en beskjed til evigheten.

Nylig leste jeg at i min levetid (48 år) er antallet av 
ville dyr på jorda blitt halvert. Når dere som konfirmeres 
i år blir like gamle som jeg er nå, er sjansen stor for at 
ikoniske dyr som løve, neshorn og elefant ikke lenger 
eksisterer i vill tilstand.

Noen må ombestemme seg snart. Jeg håper det blir 
dere.   ■ 
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Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) var en ungarsk-østerriksk 
lege, som påviste sammenhengen mellom legers og jordmødres 
mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselfeber.



Semmelweis
AV CECILIE WINGER

«En gravid kvinne står med én fot i graven!» pleide folk 
å si for to hundre år siden. Det hadde de all grunn til å si, 
for det var livsfarlig å føde barn. Husk at de ikke hadde 
sikker prevensjon, så folk fikk mange flere barn, og ble 
dermed utsatt for livstruende fare oftere enn kvinner i 
dag. Ikke hadde de antibiotika heller, i tillegg til at de ikke 
ante at sammenhengen mellom hygiene og smitte – eller 
hva en bakterie var. Det var i grunnen livsfarlig å være 
menneske på den tiden. Sannsynlige overslag fra tidlig 
1800-tall viser at halvparten av alle barn døde før de rakk 
å bli voksne, og veldig mange allerede i løpet av første 
leveår. Men nå skal det altså handle om fødende kvinner, 
for det var på fødeavdelingen den ungarske legen Ignaz 
Semmelweis jobbet.

Semmelweis’ fødeavdeling på sykehuset i Wien var 
ganske ny. Den var gratis, og den var laget spesielt for 
fattigfolk og prostituerte. Men den hadde dårlig rykte: 
Altfor mange av pasientene døde. Mange flere enn på de 
andre fødeavdelingene. Alle visste om dette, og de som 
hadde penger nok skydde den som pesten. Ja, mange 
fødte heller ute på gaten, der sjansen for å overleve 
faktisk var mye høyere. 

KRITISK TENKNING    109



110  TENK PÅ DET

Sykehuset tok det alvorlig at så mange døde. De 
bestemte seg for å lære mest mulig om menneskekrop-
pen for å skjønne hvorfor det skjedde. Derfor hyret de inn 
mange medisinstudenter som skulle undersøke både de 
døde og de levende for å løse gåten. På denne tiden «visste 
alle» at prostituerte uansett havnet i helvete etter sin 
død. De hadde ingen sjanse for å komme til himmelen, 
så når medisinerstudentene trengte lik å dissekere for å 
lære om menneskelig anatomi, var det derfor greit at de 
brukte døde prostituerte. Og etter å ha tatt på likene med 
hendene, gikk de rett inn i neste avdeling for å undersøke 
de fødende. Uten å ha vasket hender. 

Dødstallene fortsatte bare å stige. Det virket faktisk 
som om de steg jo mer studentene drev på med undersø-
kelsene sine. På det verste, i april 1847, døde 18,2 % av alle 
pasientene. Atten av hundre! Til sammenligning dør det 
rundt fem kvinner i året i forbindelse med fødsel i hele 
Norge i dag, omtrent 0,01 %.

Semmelweis grublet mye over dette problemet. Han 
var så bekymret at «livet nesten virket meningsløst,» 
ifølge ham selv. Men til slutt fikk han en idé. Kunne 
det hende at de døde smittet de levende når legen først 
undersøkte de døde, og så undersøkte kvinnene uten 
å vaske seg? Var det medisinstudentene som bar med 
seg sykdom mellom dem? De andre legene lo av dette. 



Noen ble sinte også. Dette var bare nymotens tøv. De var 
utdannet for å hjelpe folk. Her jobbet de for å redde livene 
til fattigfolk og prostituerte, og så fikk de skylden når de 
døde! De opplevde at Semmelweis anklaget dem. 

Selv om mange var sinte, sto Semmelweis for det han 
trodde på. I midten av mai ga han studentene beskjed 
om at de skulle vaske hendene når de var ferdige med 
å undersøke de døde. Studentene gjorde som han sa, og 
mange færre døde. I juni døde 1,2 %.

Likevel var de andre legene sure på ham. Han mistet 
faktisk jobben, istedenfor å bli hyllet som helt. De neste 
tjue årene dro han rundt og prøvde å overbevise leger 
over hele Europa om hvor viktig det var å vaske hendene 
for å hindre smitte. De fleste bare lo av ham, og han ble 
helt fortvilet. Han ble sintere og sintere og skrev rasende 
brev i øst og vest, noe som ikke skaffet ham flere tilhen-
gere. Til slutt mente alle, til og med kona hans, at han 
hadde gått fra vettet. 

Semmelweis ble innlagt på et sinnssykehus utenfor 
Wien. Han ble banket opp av vaktene og døde av blodforgift-
ning. Alene. Uten at noen ga ham anerkjennelse for det han 
hadde oppdaget. Den anerkjennelsen fikk han først etter sin 
død. Kort tid etterpå ble det påbudt for alle som jobbet med 
alle typer pasienter – levende som døde – å desinfisere både 
hender og redskaper. Det kan vi være glade for!  ■
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du skal dø du også 

men før det skal du være 

en som folk tenker på 

og noen ganger ligger med

Fredrik Hagen
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«Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. 

Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje 

det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent.»

Fra Buzz Aldrin, hvor ble det 

av deg i alt mylderet? av Johan Harstad

 



Unik, eller en av flokken?
AV KAJA MELSOM

Gå din egen vei. Stå for det du mener. Vær deg selv. Disse 
rådene har du antagelig fått mange ganger: Når du har 
gruet deg til noe, trengt hjelp med å velge eller følt deg 
utenfor. Og kanskje har rådene hjulpet. Ofte trenger vi bare 
litt oppmuntring fra andre for å våge å stå på egne ben.
 Andre ganger har du kanskje blitt sliten og lei av slike 
råd. Et overdrevent fokus på å skulle være seg selv kan 
nemlig føre til et press om å skulle være unik eller aldri bry 
seg om hva andre synes om deg. 
 Slike forventninger kan være vanskelig å leve opp til, 
og sjansen for at man blir skuffet over seg selv er stor. Det 
kan være lett å tenke at du er svak hvis du bryr deg om hva 
andre sier om deg – hvis andres negative meninger om 
dine klær, din smak eller om den du er forelska i gjør at du 
blir lei deg.
 Føler du et press om alltid å skulle kjøre ditt eget løp 
og gi blaffen i hva andre mener om deg? At du burde gå 
alene til Sydpolen, si alt du mener bestandig eller følge 

IDENTITET    117



118  TENK PÅ DET

drømmen om å bli verdens beste fridykker. I så fall bør du 
minne deg selv på at vi mennesker er flokkdyr. 
 Vi har faktisk overlevd som art fordi vi har tatt vare på 
hverandre og samarbeidet. Derfor er vi som lever i dag 
skrudd sammen slik at kroppene våre gir oss premie når vi 
opplever å bli akseptert av en gruppe. For eksempel blir vi 
glade over å få ros av andre og tilsvarende lei oss når noen 
snakker stygt om oss.
 Vi mennesker gjør mange ting for å bli likt, føle tilhørig-
het og ha det bra sammen med andre. Og mye av det gjør 
vi uten å tenke over det. Babyer skriker høyt for å få kos og 
mat av foreldrene sine. Ungdom kopierer andres klesstil og 
musikksmak for å bli akseptert av vennegjengen. Og godt 
voksne tar over andres meninger for å ha noe interessant å 
fortelle kollegaene (selv om de sjeldent vil innrømme det). 
 Du trenger altså ikke å være 100 % unik eller alltid gå 
mot strømmen for å være deg selv. En kombinasjon av 
å gjøre det man selv vil og tilpasse oss andre er noe som 
ligger i oss og gjør oss like ekte som det å være helt spesi-
elle eller ego. Det er faktisk den som pleier flokken ved å 
gjøre alle disse rare tingene som er mest tro mot sitt sanne 
jeg – og mot menneskenaturen. ■



«Å være perfekt  

og å være et godt menneske  

er ikke det samme.»
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Faktisk fri?
AV ODA FAREMO LINDHOLM

«Heldige deg, du kan bli hva du vil, du!», må være en 
av de vanligste setningene barn og unge får høre opp 
igjennom oppveksten. Frihet - det har du visst nok 
veldig mye av. Men det er ett veldig stort problem med 
den ideen der: Og det er at den ikke stemmer.  

Det som stemmer, er at ungdommer i Norge er frie til å ta 
en hel rekke valg andre ungdommer i verden ikke får ta. 
I Norge har vi nemlig et lovprinsipp som sier at alle skal 
være like for loven. Det betyr at alle skal ha like mulighe-
ter til å utfolde seg i samfunnet. Kjønn skal, i prinsippet, 
ikke ha noen som helst innvirkning på våre muligheter 
til å bli det vi vil. Sånn er det ikke mange andre steder i 
verden og dette er rettigheter vi må kjempe for å bevare, 
samt føle oss takknemlige over å ha.  

Men det å «bli hva du vil» - det handler om mye mer 
enn rettigheter skrevet ned på et papir. Det handler vel så 
mye om frihet til å være den man er. Til å se ut som man 
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gjør. Til å tro som man gjør. Til fritt å identifisere seg med 
et kjønn eller kanskje ikke gjøre det i det hele tatt. Til selv 
å bestemme hvem man ønsker å dele livet med. Virkelig 
frihet er genuint å kjenne seg akseptert for den man er. 

Er norske ungdommer da virkelig frie, når for eksem-
pel «homo» er et av de vanligste mobbeordene i norske 
skolegårder? At homo brukes som skjellsord skyldes ikke 
primært at ungdommer i Norge har store problemer 
med legningen i seg selv. Ordet brukes først og fremst 
som en måte å fortelle folk at de er annerledes. Gutt: 
Blå. Fotball. Sterk. Matte. Bekymringsløs. Tøff. Forelsket 
i jenter. Morsom.  Hva så om du er litt forsiktig? Glad i å 
tegne? Om du liker rosa? Disse trekkene har ingenting 
med legning å gjøre, men de viker fra hva vi i Norge har 
definert som «guttenormalen». Og om du ikke er som 
den, så blir du fort kalt «homo». Ordet brukes bare som en 
enklere måte å si «ikke som forventet».

Jente: Rosa. Håndball. Skjør. Dans. Streber. Følelses-
styrt. Bekymret. Forelsket i gutter. Tynn. Pen.

Sosiale medier er fulle av bilder av jenter som er 
akkurat sånn. Vi bruker timevis hver eneste dag på å se 
på bilder av helt like mennesker med helt like kropper, 
lik hud, likt hår, like legninger og like liv. Da sammen-
ligner vi oss selvsagt med det vi ser. Resultatet er at 
nesten halvparten av alle 16 år gamle jenter i Norge er 



misfornøyd med sin egen kropp. Når så mange jenter 
sitter igjen med følelsen av at de må endre seg, at de må 
tilpasse seg «jentenormalen», så er det også en form for 
frihetsberøvelse. Da har samfunnets forventninger, eller 
kanskje skolegårdens, tatt fra deg muligheten til å slappe 
av og ha det bra med deg selv. 

Så på papiret er du åpenbart sikret en hel rekke flotte 
friheter. Men i virkeligheten, der vi alle befinner oss og 
lever livene våre hver eneste dag, så er saken en litt annen. 
Kanskje er det heller sånn at i Norge er du fri til å bli abso-
lutt bli hva du vil – så lenge du ikke blir unormal?  ■
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Gode råd

I. MOR
Hald deg unna jenter
sa mor
Med sitt bekymringsfulle
blikk

Dei samlar på
uskuldige gutahjarter
skjønar du

Så gløymer dei deg
utan å tenke
noko nærare over det

Ta det med ro mor
eg likar best gutar
sa eg
Til mor sitt bekymringsfulle 
blikk

II. FAR
Hald deg unna jenter
sa far
Sånn heilt utan
vidare

Dei vil lokke deg inn
i ulukka, skjønar du
Få deg til å smelle
dei på tjukken
sa far

Ta det med ro far
sa eg
Du er tjukk nok
for oss begge
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III. STOREBROR
Hald deg unna jenter
sa storebror
Litt sånn ut
i lufta

Dei grev hjartet
ut av brystet ditt
Og sluker det rått

Så drit dei det ut att
Medan du må sjå på

Det stinker
sa storebror
Det gjer du òg
sa eg

IV. LISJEBROR
Hald deg unna jenter
sa lisjebror
Med sitt krøllete
hår

Dei er stygge
Og så luktar dei
så rart

Og tar dei på deg
må du vaske deg
akkurat der
du vart tatt på
Elles må du gifte deg
med dei
sa lisjebror

Hald kjeft lisjebror
sa eg
Hald kjeft



V. KJÆRASTEN MIN
Hald deg unna jenter
sa kjærasten min
Der han låg
i mi seng

Vi kan ikkje ha
noko av det
sa han
og smilte

Ta det med ro
kjærasten min
Ta det med ro
sa eg

Og drøymde om
andre gutar

Bjarte Klakegg
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«Jeg er både usynlig og selvlysende på 

samme tid.»

Ukjent
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panikk

når alt er beige

og alle følger 

oppskrifta

Kjersti Wøien Håland



Kathrine Switzer meldte seg på Boston Maraton i 1967 med bare 
forbokstaven, og fikk startnummer som K. Switzer. Underveis i 
løpet ble hun oppdaget av arrangøren Jock Semple (i dress), som 
prøvde å stoppe henne og ta fra henne startnummeret. Treneren 
og kjæresten hennes forhindret Semple fra å få tak i henne, og 
Kathrine løp fra ham. Hun ble den første kvinnen til å løpe  
Boston Maraton, og 5 år senere fikk kvinner lov til å delta.      
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«Gårsdagens kvinnelangrenn er mitt styggeste idretts- 
minne til dags dato. De kvinnelige tilskuerne må føle 
seg fornedret på sitt kjønns vegne. Så uskjønt var dette 
innslaget i årets verdensmesterskap, at man gikk 
nedslått og kvalm hjem fra skistadion. […]
 Det var vondt å se hvordan jentene kom gjennom- 
svette og segneferdige, bustete på håret og grimet i  
ansiktet. Bare et par hederlige unntak fantes, blant  
dem Norges Ingrid Wigernæs som til og med holdt 
make-up’en i orden.»

Leif Isdal, Dagbladet 1958 om ski-VM i Lahti
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«Det gjelder å ha mot til å være den man er. 

Og ikke miste motet fordi man er den man er.»

Torvald Gahlin
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Etikk
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Da alle sa

hvor jeg skulle gå

kom jeg ikke av flekken

Olav Angell



Saffiya Khan stirrer på Ian Crossland fra English Defence League 
(britiske nasjonalister) under en demonstrasjon i Birmingham.
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«Det er valgene våre, langt mer enn 

evnene, som forteller hvem vi virkelig er.»

Fra Harry Potter og Mysteriekammeret av J.K. Rowling



146  TENK PÅ DET



Lærer Bjørndals metode
AV TRINE EILERTSEN

Det banker på klasseromsdøren til klasse 9B. De er omtrent 
halvveis i en norsktime. Utenfor står klasseforstanderen. 
Når klassen ser ham, retter de seg i ryggen. Han har den 
effekten på dem, og de skjønner at det må være alvor når 
han oppsøker dem midt i timen til en annen lærer.

– Jeg vil snakke med Arne, Per, Lise, Ingrid, Gunnar og 
Tone. Dere blir med meg inn på et grupperom nå.

De navngitte elevene kikker på hverandre, spørrende, 
reiser seg og går ut av klassen.

– Sett dere ned, sier klasseforstanderen kontant når han 
har lukket døren bak dem på grupperommet. Og hør nøye 
etter:

– Else var ikke på skolen i går. Hun er her ikke i dag 
heller. Hun er hjemme. Hun har så vondt i magen at hun 
ikke greier å komme seg på skolen. Jeg har nettopp snak-
ket med moren hennes, som fortalte meg at Else har hatt 
det slik i hele høst.
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Elevene ser usikkert på læreren, på hverandre, men 
kjenner igjen historien hans.

– Else kommer ikke på skolen fordi hun hater å være 
her. Det har blant andre dere ansvar for.

– Vi? Men ingen av oss har da noen gang ... prøver Lise 
seg.

– Nei, ingen av dere har plaget Else. Det er ikke dere som 
raljerer med henne når hun må lese høyt i timen, som 
dytter, eller som kommenterer hvordan hun ser ut. Det er 
det Rune og Egil som gjør. Nei, deres ansvar ligger i at dere 
ikke gjør noe for å stoppe det. Dere har til felles at dere er 
blant klassens mest respekterte; best i gym, best på skolen, 
god i fotball, eller bare populær blant alle. Ingen har større 
makt enn dere i den klassen. Men dere bruker makten til 
å sole dere, ikke til å hindre at Else blir plaget av dem som 
trenger noen som er enda svakere enn seg å hakke på. Ikke 
til å sørge for at hun får delta, være med. Det er patetisk, og 
jeg er enormt skuffet over dere, sier læreren.

Elevene stirrer på ham, så ned i bordet. Rødmer. Har 
kjent på følelsen. Har tenkt at de skulle si noe, men har 
ikke gjort det. Klarer ikke si noe nå. Læreren fortsetter.

– Jeg forventer at dere, særlig dere, tar ansvar, sier han, 
og smeller en hånd i bordet. Jeg forventer at dere ordner 
opp, at dere gjør det dere kan for å stoppe dette. Og dere 
skal gjøre det uten å fortelle om denne samtalen. Den er 



mellom oss, og nåde dere om jeg får høre om den utenfor 
dette rommet!

Noen dager senere sitter klassen i en ny norsktime. En 
svak lærer har nok en gang latt seg overtale av Egil til at 
Else skal lese høyt fra boken. Hun er hektisk rød i kinnene, 
stammer, klarer ikke komme i gang. Rune ler høyt, rister 
på hodet. Da reiser Arne, klassens desiderte ener i gym, seg. 
Peker på Rune: «Og du! Du holder godt kjeft, din idiot!»

Rune holder godt kjeft. Han får beskjed på et språk han 
forstår, av en autoritet han begriper seg på.

Den lille gruppen elever fra grupperommet snakker 
aldri om det spesielle møtet de hadde med læreren de 
så gjerne lytter til. De prøver bare å påvirke der de kan. 
Trykket mot Else blir umerkelig mindre og mindre, men 
elevene fra grupperommet føler liten stolthet. De kommer 
til å skamme seg resten av livet for at de ikke grep inn før.

Det vet jeg, for jeg satt på det grupperommet den 
gangen, midt på 1980-tallet. Jeg satt der og hørte den 
legendariske læreren Øyvind Bjørndal, en mann hele klas-
sen vår respekterte dypt og inderlig, filleriste meg og flere 
av vennene mine etter en høst der vi hadde forsømt oss.

 

 

ETIKK    149



150  TENK PÅ DET

Jeg har tenkt på episoden mange ganger i årene etterpå. På 
metoden til Bjørndal, så effektiv, så grunnleggende enkel. 
Det er umulig å glemme en slik vekker, og det gjør noe 
med synet på ansvar resten av livet.

Else kan takke Øyvind Bjørndal for at livet ble litt 
lettere etter hvert. Men vi som satt på grupperommet har 
kanskje enda større grunn til å takke ham.  ■

Med unntak av læreren, blir ingen omtalt med virkelige navn  
i teksten.
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«Vi blendes av det øyeblikkelige heltemot 

og overser ofte den langsomme 

og alminnelige plikt.»

Fra Magnet av Lars Saabye Christensen



«Noen ting må man gjøre, hvis ikke er man 

ikke noe menneske, bare en liten lort.»

Fra Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren



Danuta Danielsson går løs på en nynazist.  Växjö 1985.
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Anna bråvåkner. Det er fremdeles mørkt i rommet, 
klokka på mobilen viser ti over ett. Det er lenge til hun 
skal stå opp og ta følge med Selma til skolen. Anna og 
Selma har vært bestevenner siden de troppa opp på 
første skoledag med helt like kjoler. Siden den gang har 
de hengt sammen som om de var siamesiske tvillinger. 
De har ingen hemmeligheter for hverandre og har aldri 
krangla, ikke en gang om gutter. Selma har nemlig vært 
forelska i Simen like lenge som Anna og Selma har vært 
bestevenner. 
 I høst ble Selma og Simen endelig kjærester. Etter 
dette har det blitt ganske annerledes mellom Anna og 
Selma. De er jo bestevenner fremdeles, men nå er det som 
om Simen alltid kommer imellom når Anna og Selma er 
sammen. Selma kan ikke finne på noe uten at hun har 
hørt hva Simen skal først, og hun kan ikke snakke om 
noe annet enn hvor fantastisk han er. Om Anna skal være 
helt ærlig, begynner hun å bli temmelig lei av Simen 
allerede. Dessuten er det ikke akkurat noe hyggelig å ta 

Du må ikke si dette til noen, lover du?
AV LENE ASK
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følge med Selma til skolen lenger, når hun nesten alltid 
drasser med seg Simen og de går og leier hverandre og 
hvisker ting til hverandre.  Anna føler seg ofte som femte 
hjul på vogna. 
 Anna får ikke sove. Tankene spinner rundt som klærne 
i en vaskemaskin. Hun pleier egentlig ikke å våkne midt 
på natta, det må ha vært noe som vekket henne. Det 
høres faktisk ut som om det er noen utenfor vinduet 
hennes. Hvem kan det være? Tenk om det er noen som 
prøver å bryte seg inn! Hjertet hennes slår litt hardere 
i det hun står opp av senga og går bort til vinduet. Hun 
husker da hun var liten og delte rom med Magnus. Riktig 
nok er Magnus verdens mest irriterende storebror, men 
hun følte seg alltid trygg da han var hos henne. Det 
er lenge siden hun har hatt noe særlig med Magnus å 
gjøre. I flere år har han gått rundt for seg selv uten å si 
et eneste ord hverken til henne eller mamma og pappa. 
I det siste er det likevel som om noe har løsna i Magnus. 
Etter at han begynte på videregående har han blitt litt 
mer som før. Mamma tror han har fått seg kjæreste, men 
Anna kan absolutt ikke forestille seg Magnus sammen 
med en dame.
 Det tar litt tid før hun får øye på dem. De går nesten i 
ett med mørket, men etterhvert gjenkjenner hun skoene 
og jakka til Magnus. Hva gjør han ute nå, midt på natta, 
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og hvem er det han er sammen med? Nå er hun er ikke 
redd lenger, bare veldig nysgjerrig. Hun legger nesa si helt 
mot vinduet og myser for å se bedre. Så må hun nesten 
le høyt da hun oppdager hva Magnus driver med. Han 
kliner! Mamma har rett, Magnus har fått seg kjæreste! 
– Så det er derfor han har blitt så blid i det siste, tenker 
Anna mens hun smiler for seg selv.
 Men selv om Anna er glad på Magnus vegne, kjenner 
hun et lite stikk i magen. Hvorfor er det bare hun som 
ikke får seg kjæreste? Er det noe galt med henne? Anna 
går ut i kjellerstua for å se bedre. Hun må jo finne ut 
hvem som er dama til Magnus. Først skjønner hun ikke 
hva hun ser, så klarer hun liksom ikke å tro det hun ser. 
For hva gjør Simen i armene til Magnus?! Anna skjønner 
ingenting, så blir hun svimmel. Hun må støtte seg i 
vinduskarmen og kommer borti lysbryteren til lampa så 
den slår seg på og hun blir synlig i vinduet. Magnus snur 
seg, han må ha sett henne! Hun løper inn på rommet sitt, 
gjemmer seg under dyna og holder pusten. Hun kunne 
ønske hun ikke hadde sett det hun hadde sett. Vil ikke at 
Magnus skal vite at hun vet.
 Etter en stund hører hun at det går i døra til sove- 
rommet. 
 – Anna? 
Anna ligger med hodet under dyna, selv om hun vet 
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at det er tåpelig. Det er jo ingen vits å gjemme seg for 
Magnus nå. 
 – Anna?
Til slutt må hun brette dyna til side. Magnus har satt seg 
på sengekanten. Det er lenge siden de har sittet slik. Hun 
merker at hun har savna det selv om det liksom er litt 
flaut. Det er mye hun har lyst til å spørre om. Er det sånn 
at han plutselig har blitt homo, eller har han vært det 
hele tiden? Det er som om hun ser ham på en ny måte, 
selv om hun vet at han er den samme.
 – Du må ikke si dette til noen, lover du? hvisker 
Magnus omsider.
 Magnus ser så redd ut at Anna nikker automatisk selv 
om hun ikke skjønner hvordan hun skal klare å holde 
dette for seg selv. 
 – Hva med Selma? klarer hun endelig å si.
 Magnus sier først ingenting. Han stirrer bare rett frem 
for seg, som han også er flau.
 – Det er jo ikke så lett dette, svarer han omsider.  Det er 
så mye å finne ut av, om du skjønner hva jeg mener. 
Anna skjønner hva han mener, men hun skjønner også at 
Selma kommer til å bli helt knust om hun får vite dette. 
Men hun kan jo ikke la Selma gå rundt og tro at alt er 
perfekt, at Simen er drømmemannen når han tydeligvis 
ikke er det. Dessuten hadde det vært litt fint å få Selma 
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for seg selv igjen, tenker hun, men får dårlig samvittighet 
allerede før hun har tenkt tanken ferdig.
 Magnus reiser seg. Hun kan se at han smiler for seg 
selv. Det er lett å se at han er forelsket. Like forelsket som 
Selma.
 – God natt, sier han i det han reiser seg. – Glad i deg, 
sier han fort og lavt før han går ut av døra. Anna vet at 
hun ikke kommer til å få sove noe mer i natt.   ■
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«Det er ikke det at jeg vet så mye mer 

nå, jeg står bare og grubler på en helt 

annen holdeplass.»

Lars Lillo-Stenberg
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