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Jeg har lest Nils Ivar Agøys 
artikkel i Vårt Land 19/12. Den 
gledet meg, som en julepre
sang. Hovedpoenget er Peder 
Furubotns tanker om «å 
erobre makta i Norge med 
Karl Marx i den ene hånda og 
Bibelen i den andre.» Selv leser 
jeg Vårt Land og Klasse
kampen med begge hender!

Et nytt år ser oss i møte. Med 
nye muligheter og perspektiver 
på en global verden og et felles 
ansvar for fremtiden. Det har 
gått lang tid siden 1950 og 
Furubotns tanker omkring Marx 
og Gud. Har vi de rette ordene 
for å fange dagens utfordringer?

De utfordringene som handler 
om skjebnen til den lille kurdiske 
familien som har sittet i kirka si 
i Oslo i seks år. Eller som fanger 
situasjonen til den unge pales
tinske kvinnen som ble stemplet 
som løgner og sendt tilbake 
sammen med to av barna, og 
hvor den yngste sønnen Mustafa 
nå etter 15 år skal sendes til et 
ustabilt land der han ikke en 
gang kan  språket.

Eller barna fra Morialeiren 
hvor vi i årevis har måttet for
holde oss til regjeringens iskalde 
motvilje mot å hente dem, før 
det nå endelig skal hentes femti 
«stykker» nøye «sortert» for «å 
passe inn» og ikke å provosere 
Frp mer enn nødvendig.

Regjeringen byttehandler 
s u k ker  og a l kohol  mot 
flyktninge politikk, en politikk 
med verdier og språk som synes 
å ha mistet kontakten med det 
egentlige norske sinnelaget.

Ordene innlevelse, medlev
else, og inderlighet synes forel
det og politisk ukorrekt. Empati 
er et ord, fort sagt, ensomhet og 
isolasjon hører til i koronatidens 
dagligtale, og karantene er blitt 
symbolet på forsakelsen av vår 
selvklare rett til frihet.

Nå er Rødt ikke lenger kom
munisme, og den uforsonlige 
Herre i Bibelens Gamle Testa
mente er erstattet av Det Nye 
Testamentets budskap om 
neste kjærlighet, rettferdighet og 
fred. Om vi vil, har vi i kombi
nasjonen radikalisme og kris
tendom et svar på Furubotns 
visjon. Et språk og en politikk 
som favner vår felles kulturarv 
og dagens utfordringer. Hjørne
stener i demokratiet. «Gud er 
Altets ansikt» (fra Klassekam
pen).
Eva Røine (92), humansosialist

Radikal 
kristen  dom 
kan favne 
dagens 
utfordringer

METOO: Det er fortsatt vanskelig å tenke seg at gode kristne ledere kan 
begå seksuelle overgrep. Men det som ikke skal skje, skjer også her.

ANNE LOUISE  
SKOLAND
Daglig leder, Kirkelig 
Ressurssenter mot vold 
og seksuelle overgrep

TURID SKORPE  
LANNEM
Rådgiver, Kirkelig 
Ressurssenter mot vold 
og seksuelle overgrep

 
    Krenkes et menneske

krenkes Gud
Ingen skal bære alene
Vi vil støtte
Vi vil tro på
Vi vil skape trygge rom
Kirkene står sammen
mot vold og seksuelle overgrep
 

Slik lyder den felleskirkelige hus
tavlen som ble utarbeidet til 
 Kirkelig Ressurssenters 15års
jubileum i 2011. Hustavlen viser 
at kirkene i Norge står sammen 
mot vold og seksuelle overgrep. 
Det forplikter!

Ser det ikke før vi tror det
Det viser seg at selv etter tiår med 
økt kunnskap om overgrep i 
 kirkelige sammenhenger, er det 
fortsatt vanskelig å tenke seg at 
gode kristne ledere kan begå 
 seksuelle overgrep. Men det som 
ikke skal skje, skjer også i kristne 
 miljøer: Vi ser det ikke før vi tror 
det! Det må kirker og menigheter 
ta på alvor slik at man kan lykkes 
med å forebygge, være i stand til 
å håndtere bekymringer og 
 varsler, og kunne møte utsatte 
med omsorg og oppfølging.

Daglig leder i Pinsebevegelsen, 
Ingunn E. Ulfsten, ber Norges 

Kristne Råd gå foran og sette 
metoosaker på dagsordenen og 
slik bidra til at kirkesamfunnene 
bedre kan lykkes i å hindre 
 seksuelle krenkelser og overgrep 
fra egne ledere. Kirkelig Ressurs
senter lover at vi fortsatt vil være 
en vaktbikkje overfor og en med
vandrer for kirkesamfunnene i 
dette viktige arbeidet.

Makt er sexy
Mennesker i lederposisjoner, 
uavhengig av kjønn, må være seg 
bevisst at makt, posisjon og 
attraktivitet henger sammen. 
Makt er sexy, for å si det tabloid, 
noe som er godt kjent for oss 
g jennom populærkulturen. 
 Følgelig handler det mer om å ta 
vanlige sosiale og psykologiske 
mekanismer på alvor, heller enn 
å tro at gode, kristne mennesker 
er hevet over dem.

Legger man til at ledere i 

kirken også bærer med seg en 
åndelig form for makt, blir det 
enda viktigere at den enkelte 
leder forstår å forvalte den 
 posisjonen en står i. Kirkelig 
Ressurssenter har bidratt og vil 
fortsatt bidra, til tverrkirkelige 
samtaler om kjønn, makt og 
kristent lederskap.

Rammer også menn
Å være trygg på seg selv og sin 
egen seksualitet er til hjelp i 
m ø t e  m e d  a n d r e s .  G o d 
 leder  trening handler derfor også 
om god forebygging. Kirker og 
menigheter bør bidra til at barn 
og unge får kunnskap om egen 
kropp og seksualitet og hva som 
kjennetegner gode kroppslige 
opplevelser,  og  for m id le 
 kunnskap om hva andre (barn, 
unge og voksne) ikke har lov til 
å ta dem med på eller gjøre mot 
dem. Forebygging begynner 

OVERGREP: «Rett» teologi hindrer ikke kristne ledere fra å begå overgrep, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser kunst-utstillingen «Peregrinus» i Nøtterøy Kirke. Foto: Adrian Nielsen

Det skjer 
også i 
kristne 
miljøer
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tidlig, de som er barn og unge i 
dag er morgendagens ledere.

Seksuell trakassering og sek-
suelle overgrep rammer også 
mange menn. Dette fokuset bør 
med i et fornyet k irkel ig 
metoo-arbeid. For mange sek-
suelt overgrepsutsatte gutter og 
menn ble den internasjonale og 
nasjonale metoo-kampanjens 
ensidige fokus på menns trakas-
sering av og overgrep mot kvin-
ner, vanskelig.

Å forestille seg gutter og menn 
som sårbare for uønsket seksuell 
oppmerksomhet, bryter med våre 
kulturelle normer. Menn er 
senere til å fortelle om seksuelle 

krenkelser og overgrep. Masku-
linitetsidealer står gjerne i veien 
for den (feminine) offerrollen 
man tenker følger med en slik 
erfaring, og mange menn er 
redde for at folk skal tro at man 
selv er en mulig overgriper. 
Kirker og menigheter kan spille 
en viktig rolle for overgreps-
utsatte menn dersom de setter 
temaet på dagsordenen.

Hindrer ikke overgrep
Kirkene har mye å lære av hver-
andre, slik styreleder i Norges 
Kristne Råd, Berit Hagen Agøy, 
påpeker. Kirkelig Ressurssenter 
jobber blant annet sammen med 
Norges Kristne Råd, med å 
utvikle gode arenaer og verktøy 
for erfaringsutveksling mellom 
menigheter og kirker.

Men kirkene bør heller ikke 
være seine med å lære av andre. 
Ulike fagmiljøer med kompe-
tanse på seksualitet og seksuelle 
overgrep, har offentlig tilgjenge-
lig ressurser og verktøy som også 
kirkene kan ha stor nytte av. Det 
kan fordre vilje til å la seg utfor-
dre på egne forestillinger og 
verdi standpunkt. «Rett» teologi 
– om den er aldri så liberal eller 
konservativ, hindrer imidlertid 
ikke kristne ledere fra å begå 
overgrep. Det gjør bare god livs-
førsel.

U Kirker og 
menigheter 

bør bidra til at 
barn og unge får 
kunnskap om  
egen kropp og 
seksualitet og hva 
som kjennetegner 
gode kroppslige 
opplevelser
Turid Skorpe Lannem og 
Anne Louise Skoland

OVERGREP: «Rett» teologi hindrer ikke kristne ledere fra å begå overgrep, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser kunst-utstillingen «Peregrinus» i Nøtterøy Kirke. Foto: Adrian Nielsen

HJELP: Da tre litauere ble tatt av kvikkleireras i Sørum i 2016 ble det 
ingen minutt for minutt-dekning på nyhetene.

UKESTART
ANNE  
HÅSKOLL- 
HAUGEN
Frilansjournalist 

De siste ukene har vi vært vitne til en fan-
tastisk oppvisning i profesjonell rednings-
tjeneste, frivillighet, engasjement og 
empati. NRK har dekket leirraset i Gjer-
drum nærmest minutt for minutt og 
 avisene har fulgt opp.

«Ta til dere blir flaue!» var overskriften 
i Vårt Land 5 januar. Det er lokalbefolk-
ningen som har donert en hel idrettshall 
full av alt de katastroferammede måtte 
trenge. På bildene ser vi berg med klær og 
leker. Jeg ser, og tenker at dette ikke bare 
er ting, det er symboler på samhold og 
omsorg. De evakuerte er rørt og resten av 
oss fylles med den gode følelsen av at vi 
står sammen i krise.

Når empatien blir en lyskaster
Det jeg skal skrive nå, er ikke en kritikk 
av empatien som blir vist menneskene på 
Gjerdrum, men en refleksjon over hvem 
som har glede av å bli møtt med oppmerk-
somhet når katastrofen rammer.

I den veldig interessante – og ganske 
provoserende boken Against Emphaty 
(2016), skriver Yale-professor Paul Bloom 
at empati er skumle saker. «Jeg er i mot 
empati», sier psykologen Bloom. «Faktisk 
gjør det verden verre».

Problemet er dette, mener han: Empati 
er som en lyskaster; det gir en person eller 
en gruppe mennesker en plutselig opp-
merksomhet. Men en lyskaster lyser opp 
et veldig lite område og legger resten i 
skyggen. Dette får oss til å bry oss om noen 
få mennesker i et øyeblikk, men blinder 
oss for alle de andre som trenger like mye 
hjelp, men som vi ikke ser. «Vi er skapt 
slik at uvanlige hendelser tiltrekker seg 
vår oppmerksomhet og trigger emosjonell 
respons», skriver Bloom.

«Vi er ikke født rettferdige»
Og de som får mest av vår oppmerksomhet 
og empati er de som ligner på oss selv. Vi blir 
mest følelsesmessig engasjert når de med 
samme politiske syn, verdier eller samme 
utseende rammes av noe forferdelig. Det 
vekker følelsen av at det kunne vært oss, 
 skriver han.

Slik var det også med Gjerdrum-katas-
trofen. Det var som om hele Norge stoppet 
opp der i dagene rundt nyttår, det var 
umulig å ikke la seg berøre. Følelsen av at 
ofrene kunne vært meg og deg var sterk. 
Kanskje var det også derfor det har fått så 

massiv medie oppmerksomhet?
Ja, ville nok Bloom ha ment, for empati 

virker på samme måte som fordommer og 
rasisme gjør. Vi er nemlig ikke født rettferdige, 
skriver han, tvert om er vi biologisk program-
mert til å prioritere familie og venner – de 
nærmeste. Bloom mener at selv om vi intel-
lektuelt sett vet at alle liv betyr like mye, blir 
vårt moralske kompass sendt ut av denne 
kursen når vi lar oss styre av empati.

Umoralske beslutninger
Som når journalister og støttegrupper 
sørger for at et barn med en sjelden 
sykdom får massiv pressedekning fordi 
staten ikke vil betale for behandlingen. Til 
slutt må helsevesenet gi etter for presset, 
og alle som engasjerte seg synes de har 
vunnet en seier – men hva med alle de 
andre som også trengte hjelp men ikke 

fikk? Kanskje ble noen nedprioritert? Slik 
kan empati overstyre rettferdighet og føre 
til umoralske beslutninger. Empati øde-
legger den moralske matematikk: empati 
svinger oss mot å hjelpe få over de mange, 
mener Bloom.

Mindre oppmerksomhet
I 2008 brant syv polske arbeidere inne i 
et bolighus på Gulskogen i Drammen. 
Huset manglet røykvarslere, utstyr for 
brannslukking og rømningsveier. 22 per-
soner oppholdt seg i boligen. Ingen hall 
ble fylt for å hjelpe de som mistet alt. Og 
da tre litauere ble tatt av kvikkleireras i 
Sørum i 2016 skrev VG at det tok flere 
timer før et begrenset søk etter de savnede 
kom i gang. Det ble ingen minutt for 
minutt- dekning på nyhetene.

Selv om det er vanskelig å svelge Blooms 
argument om at empati gjør verden verre, 
er likevel boken hans en viktig påminnelse 
om at det finnes forferdelig mange men-
nesker som aldri får verken medias opp-
merksomhet eller vår empati, men som 
like fullt trenger vår hjelp.

U Vi blir mest 
følelses messig 

engasjert når de med 
samme politiske syn, 
verdier eller samme 
utseende rammes av noe 
forferdelig.
Anne Håskoll-Haugen

Empatiens 
lyskaster 
setter andre 
i skyggen
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