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Det snakkes i dag mye om respekt
mange steder og på mange måter.
Vi skal respektere
kulturene
religionene
mangfoldet
levemåten
de gode tradisjonene
tradisjonsmat
familieverdier
slektssamhold
de eldre
identiteten
ideene
idealene
Vi skal respektere
det å ha respekt

Vi skal respektere
uavhengigheten
individene
valgene
ensligheten
tosomheten
provokasjonene
endringene
ytringene
forkastelsen
det uprøvde
det utfordrende
Vi skal respektere
det å være
respektløs

Det er liksom opplest og vedtatt at
tradisjoner er på vikende front.
Likevel refereres det stadig til saker der
tradisjoner skal ha begrenset retten til
å gjøre individuelle valg.
Individ og valg er nøkkelbegreperi vestlige
oppfatninger av det moderne og riktige.
De er sentrale i menneskerettighetserklæringen,
som er er et resultat av en lang historisk
prosess for å fremme individets rett til
egne valg.
Likevel, uansett hvor individuelle vi synes
våre valg er, vil vi alltid være bundet av
konvensjoner.
Konvensjoner kan være om alt fra det kortsiktige
og overfladiske via dagligdagse ideer om hva som
er riktigst, men ikke så farlig, til det vi
synes er selve verdigrunnlaget vårt.
Det vi kan kalle tradisjoner.
Denne utstillingen inviterer til refleksjon rundt
samspillet mellom valg og tradisjoner ut fra
tradisjonenes krav på respekt for sin velprøvde
mellommenneskelighet og ut fra individets krav
på respekt for det frie valgets respektløshet.
Vi sikter ikke mot enighet.
Vi ønsker snarere å diskutere hvordan
vi kan leve sammen som uenige.

Tradisjoner tar vare på fellesskapet!
Tradisjoner dreier seg ofte om å gjøre ting sammen.
De forteller oss hvem det er og hvem det ikke er
som skal gjøre ting sammen.
Tradisjoner tar vare på de som er innenfor.
Men kan også ha åpne dører for de som vil komme innenfor.
Tradisjonens fellesskap krever heller at du aksepterer
enn presterer i konkurranse med andre.
Slik kan tradisjonsfellesskap virke trygge,
men kan begrense uavhengige valg.
Tradisjoner kan være noe du stikker innom.
De kan være livets gode krydder.
De kan være en livsform som fyller deg nesten helt.
De kan føles som en tvangsform.
De kan bli en dødsform.
Du kan føle deg som del av
én tradisjon,
mange tradisjoner,
ingen tradisjoner.
Uansett vil moralsk, etisk atferd
alltid være basert på tradisjoner,
altså konvensjoner om riktig og galt.
Det er imidlertid ikke lenger gitt at dine nærmeste
baserer seg på samme tradisjoner som deg.

Tar tradisjoner vare på fellesskapet?

Gjestfrihet er uttrykk for det beste
i alle verdens tradisjoner
Gjestfrihet er å gi av sitt gode hjerte,
uten å vente noe tilbake.
Gjesten er viktigere enn deg selv og
du skal dele av det lille du har.
Den som gir uten å tenke på egen fordel
får tusenfold tilbake!
Eventyrenes Espen Askeladd delte av det lille han hadde
og var heller ikke redd for å ta imot.
Og fordi han gjorde det uten baktanker,
vant han prinsessen og det halve kongeriket.

Men gjestfrihet kan være et intrikat
samspill av sjenerøsitet og beskjedenhet.
Gjestfrihet som ikke møtes med takk, sårer verten.
De som tar i mot, tenker derfor mye på å gjøre gjengjeld
– uansett hvor lite egennyttig gjestfriheten er.
Gjestfriheten bør ikke bli så overdådig
at det bringer gjesten i forlegenhet.
For når gjesten ikke kan yte tilbake,
kan han føle seg fattig og ydmyket.
Og selv om det er uhøflig å ikke ta imot,
kan det være uhøflig å ta imot med én gang!
Er du beskjeden og nøler,
viser du at du at du har omtanke for den som gir
og at du ikke tar gjestfrihet som en selvfølge.
Så både å gi og å ta imot på den riktige måten
er å vise respekt – fra menneske til menneske.
Noen ganger kan reglene om sjenerøsitet og beskjedenhet
bli detaljerte og kompliserte.
Særlig når samfunn forandrer seg, blir det fort til at
gamle synes yngre er uhøflige og ubeskjedne, at
folk fra landet kanskje synes byfolk er lite gjestfrie, og at
folk fra én kultur fornærmer folk fra en annen kultur
– uten å ønske det.

Hvordan er reglene for sjenerøsitet og beskjedenhet
i din virkelighet?

Har du opplevd å være på besøk og så spør de om du skal ha en kake
og så sier du kanskje ”nei takk” og så sier de etter en stund
”er du helt sikker på at du ikke skal ha?” og etter enda en stund
”å jo, ta nå et lite stykke!”?
Og til slutt tar du et stykke for ikke å være uhøflig.
Da har du vært utsatt for

nøding
I gamle dager på landet i Norge var nøding nesten et system.
Kanskje kom du på uventet besøk og ble ønsket velkommen inn,
men du skulle sette deg nær døra.
Det var frekt å buse helt inn.
Så måtte de tilby deg noe å drikke eller spise.
Noe annet ville være uhøflig.
"Vil du ha en kopp kaffe?", sa de kanskje.
Først måtte du si litt forsiktig nei takk, for ikke å virke grådig.
Og ble du spurt ennå en gang
"Er du sikker på at du ikke vil ha en kopp?",
skulle du si at ”Å, dere skal ikke ha bryderi for min skyld!”.
Men hvis de sa at "Neida, jeg skulle ha en kopp selv, jeg!",
så måtte du si ”Er det helt sikkert det da?”
og så sa de ”Ja, vi skulle akkurat til å lage til oss selv”
og da MÅTTE du si
"jaja, takk som byr da, det skulle smake riktig godt, det”,
ellers var du uhøflig.
Hvordan tenker du selv når du skal ha besøk eller gå på besøk?

Jeg tror mora mi ville heller gått naken midt i gata
enn at gjester skulle gå sultne fra vårt hjem.
Det var en æressak.
Var de sultne når de dro,
hadde hun brakt skam over sitt hjem.
Derfor laget hun alltid for mye mat
- sånn for sikkerhets skyld.
Kona mi er fra storbyen og
hver gang vi skal ha besøk
synes jeg hun lager for lite mat.
"Tenk om det ikke er nok!
Så pinlig det vil være!"
sier jeg og hun sier
"Hold opp med å være så hysterisk!"
Jeg sørger alltid for at der er
ekstra mat i bakhånd
- sånn for sikkerhets skyld.

Den vanskelige gavebalansen
Å ta i mot gjestfrihet er som å ta i mot en gave.
Å gi og ta i mot gaver er en glede
som binder folk sammen i de fleste samfunn.
Men det er ikke alle gaver som er like enkle å forholde seg til.
Får du noe fryktelig dyrt, kan det være pinlig
hvis du ikke kan gi tilsvarende tilbake.
I enkelte samfunn kan det være en dødelig fornærmelse
hvis du med vilje gir noe som er for fint for den som tar i mot.
Da "vet" både den som tar i mot og andre
at du er ute etter å ydmyke mottakeren.
Får du noe flott fra en du ikke kjenner eller liker så godt,
kan du føle deg presset til å være vennligere tilbake
enn du har lyst til,
og får du en gullring fra en som liker deg
langt bedre enn du liker ham eller henne …!!
Velbalansert gaveutveksling er uttrykk for gjensidig respekt.

Gaver som forplikter
Gaver ble og blir ofte brukt for å få innflytelse over andre.
En gave behøver ikke være en ting.
En gave kan være å gjøre en tjeneste.
Eller ta i mot et godt måltid.
I våre dager har vi regler om "smøring" og korrupsjon.
Bryter du disse reglene,
kan du føle deg tvunget til å fortsette
fordi du er redd for å bli avslørt.
I mange samfunn var og er det alminnelig
å bruke gaver for å få tilhengere.
Tok du imot en gave og kunne gi tilsvarende tilbake,
kunne du regnes som en alliert.
Tok du imot en gave uten å kunne gi tilbake,
var du regnet som en støttespiller.
Tok du derimot imot en gave,
men ga noe enda finere tilbake,
betydde det at du ville bygge deg opp
til å bli en mektig person.
Det var risikabelt, for andre kunne utfordre deg og
da måtte du ha så god økonomi at du
kunne følge opp med stadig finere gaver.
Greidde du det ikke, kunne du latterliggjøre
både deg selv og tilhengerne dine.
Å gi og ta imot på en måte som forplikter
er vanligere enn vi tror i vårt samfunn.
Å gi kan være å gi innpass i den riktige gjengen.
Å ta imot kan være å få beskyttelse og til gjengjeld være
lojal tilbake når noen trenger deg
– på jobben, i slekta, i skolegården, blant kamerater …

Hvem beskytter deg
– broren din eller politiet?
I det norske samfunnet tar de fleste av oss det for gitt
at myndighetene vil beskytte oss mot urett.
Slik har det ikke alltid vært
og er det fremdeles ikke
i mange deler av verden.

Svake myndigheter kan gjøre familien viktig
I land der myndighetene har lite makt
– eller kanskje misbruker makt –
finner folk andre måter å søke beskyttelse på.
Da er det enklest å gjøre familien eller slekten
til en beskyttelsesenhet.
Eller en danner organisasjoner der man
forplikter seg til å hjelpe hverandre.
Et slikt system kan gi beskyttelse og
skape positivt, solidarisk samhold innen familien.
Det kan også føre til at uskyldige blir rammet og
at familiegrupper tar på seg rollen
som politi, dommer og domsutøver.

Felles respekt – felles skyld
Når grupper beskytter seg gjennom slekten
er det vanlig at de oppfatter alle
fra forbryterens familie som like skyldige.
Og motsatt: et angrep på et familiemedlem blir
en krenkelse av hele familien.
Men da blir det også veldig viktig at
ingen i familien gjør noe galt,
for det kan gå ut over alle.
Dermed blir det lett ufrihet i familien.
Dessuten kan det oppstå en følelse av
at gammel urett aldri blir helt oppgjort,
at det alltid er noe å hevne ...

Sterke myndigheter gjør individuelt ansvar viktig.
I land der myndighetene beskytter individers rettigheter,
vil tenkningen om ansvar dreie seg mer
om enkeltpersoner enn familier.
Å straffe noen for det en annen har gjort er ulovlig
og strider mot hovedprinsippet for hele rettssamfunnet.
Å ta "loven i egen hånd" er også ulovlig.
Og den dømmende myndighet er alltid en nøytral part
utenfor de som er i konflikt med hverandre.
Kan det da bli et problem for mange
at de blir stående så alene med sitt ansvar?
At man ikke har en stor familie som stiller opp?
For selv om media trekker frem de negative sidene
ved tradisjonelle fellesskaps beskyttelse av ansvar,
vil kanskje i praksis familien oftere være støttende enn dømmende?
Eller kanskje er problemet at familien
både støtter, dømmer og straffer?

Den som føler seg utstøtt i storsamfunnet
søker innover i egen gruppe
For mange av dagens minoriteter i Norge
er det en skikk fra hjemlandet
å legge større vekt på familiens samhold
enn hva som er blitt vanlig blant
flertallet i den norske majoriteten.
Men verdiforskjeller kombinert med
aktiv diskriminering på jobb- og boligmarked
fører til at en må søke støtte fra "sine egne"
for å kunne leve med alminnelig verdighet.
Da kan det bli slik at en fortsatt søker
mer beskyttelse og respekt innad i sin egen gruppe
enn i samfunnet omkring.
Hva gjør vi med det?

Lovløs ungdomstid?
I ungdomstiden frigjør mange seg
fra foreldrenes bestemmelser,
men de er ennå ikke myndige borgere.
Mange har beskrevet dette som en rå tid,
der rivaliseringer, psykisk og tildels fysisk vold utspiller seg.
Redselen er stor for å falle utenfor,
og en del faller virkelig utenfor.
Slik omtrent beskrives virkeligheten
i en uformell spørreundersøkelse blant en del
tiendeklassinger og videregående skoleelever i Oslo:
"Den som er tøffest scorer høyest,
det gir bonus å være frekk og slippe unna med det.
Jenter skal være noe mer tilbakeholdende,
men må også være litt frekke for å hevde seg.
Jenter går etter machogutta, og machogutta kan godt forakte
de jentene de selv er sammen med.
Horestempel florerer i alle leire.
Respekt og disrespekt er sentrale tenkemåter."
Det en periode der konflikten mellom egne valg
og tradisjoners krav er større enn ellers i livet.
Hjemmefra får ulike ungdommer svært forskjellige
regler for hvordan de skal oppføre seg.
Mange vil lage større avstand mellom
den personen de er hjemme og den de er ute.
I denne perioden gjøres det valg
av ungdommene og for ungdommene.
Mens noen opplever at valgfriheten øker,
vil andre oppleve at den innsnevres.

Respekten må gjenopprettes!
Å ville gjenopprette tapt respekt er et helt naturlig.
Det er mangt vi ikke vil ha sittende på oss.
Men hva som innebærer tap av respekt,
hvordan vi tenker på dette, og handler,
kan være svært forskjellig
Vi kjenner eksempler på at tapt respekt
i enkeltes øyne kan gjenvinnes på måter
som krenker individets rett til å velge
på det grusomste.
En annen vei til gjenopprettelse av respekt
kan være å akseptere den ”uriktige” handlingen
som noe nytt som også kan bli normalt
ved siden av det gamle
eller som noe som tar over.
For respekt er ikke bare noe som er bundet til
ukrenkelige og uforanderlige verdier.
Ser vi på historien, finner vi ut at
ideer om hva som passer seg og ikke,
hva som gjør at du får respekt eller taper respekt,
har endret seg hele tiden.
Og historiens største helter er oftest
de som bryter reglene og skaper forandringer.

Heltene som går på tvers
Hvor ofte har du ikke lest en bok eller sett en film
der helten gjør opprør mot vedtatte verdier?
Hvor ofte har du ikke sett at folk som insisterer
på den tradisjonelle måten å gjøre ting på,
fremstilles som enfoldige og forstokkede?
Dette gjelder ikke bare i det moderne,
forandringsorienterte samfunnet.
Ser vi på gamle eventyr fra ulike deler av verden,
er helten den som bryter konvensjonene,
enten han heter Espen eller Aladdin.
Selv i samfunn der en har lagt vekt på tradisjoner og respekt,
er helten ofte den som bryter med tradisjonene og lykkes med det.
Likevel skal vi merke oss at "moralen" i eventyrene alltid er god
og at de mest av alt handler om den som handler ut fra sitt gode hjerte,
på tvers av regler om hva som passer seg.
I virkeligheten diskuteres og krangles det mye
i de fleste samfunn.
om hva som skal gi respekt og disrespekt.
Resultatet er ikke gitt.
Den som lager en helt ny vei å gå for å oppnå respekt
er den som oppnår den største anerkjennelsen.
I så måte er det bare å se på historiens politiske forbilder.
Det paradoksale er at de som i dag mener at
bestemte lærer er ufeilbarlige,
refererer til personer som i sin tid
ble beskyldt for å være respektløse
overfor de "sanne" tradisjonene.
Selv religionsstifterne var helter som
gikk på tvers av de vedtatte verdiene.
I situasjoner der de sosiale omgivelsene forandrer seg hele tiden,
kan det se ut som at mange stivner
i mønstre mer tradisjonelle enn noensinne,
mens andre åpner opp for alle slags nye måter å være på.
Ser du nærmere etter, vil du likevel oppdage at
alle forandrer seg, men på ulike måter.

Respekten for ytringsfriheten
I ”gamle dager” var de fleste ytringer respektfulle
når du uttalte deg om noen som sto over deg selv.
Å si noe negativt om en viktig person
var ikke noe du gjorde uten at du kunne beskytte deg.
En offentlig fornærmelse kunne være en invitasjon til strid på liv og død.
Å ytre seg offentlig var stort sett et privilegium for de få og mektige.
Kanskje finner vi ytringsfrihetens pionerer blant
tilhengerne av nye religioner som forsøkte å spre sin lære
i den første tiden da de var få og maktesløse?
I så fall er det paradoksalt at religiøse autoriterer
var og er de fremste motstanderne av ytringsfriheten
slik den fremstår i dag.
Ytringsfrihet gir fri flyt av informasjon og meninger
og er en forutsetning for et demokratisk samfunn.
Ytringsfrihet er derfor beskyttet gjennom lovverket.
Men ytringsfriheten er ikke absolutt.
Lovverket beskytter mot ærekrenkelser, rasistiske ytringer,
ytringer som sprer hat og oppfordrer til ulovlige handlinger,
og krenkelser av religiøse følelser.
Ytringsfriheten skal først og fremst beskytte retten til
å være kritisk mot mektige personer og institusjoner.
Et dilemma er at
på den ene siden
men på den andre
om den autoritet

kritikk mot religioner
kan oppfattes som blasfemisk,
siden kan være legitime kritiske ytringer
som organisert religion kan ha.

Media er ytringsfrihetsredskapene våre.
De er nå selv er blitt maktinstitusjoner
som i veldig stor grad bestemmer hva
”ytringsfrihetshverdagen” vår skal bestå av.
Ytringsfriheten skal like selvsagt
brukes kritisk mot dem
som mot andre maktinstitusjoner.

Ytringsfrihetens respekt

Valgsamfunnet
Det viktigste trekket ved nåtidens moderne samfunn er at valgfriheten er så stor.
Du kan velge måte å leve på, velge tro, velge verdier, velge samlivsform, velge yrke,
velge, velge, velge.
I de fleste tradisjonelle samfunn var din livsvei lagt opp,
og valgene du hadde var få.
Aldri før i historien har så mange hatt frihet til å velge så ulikt
om hva de skal gjøre og hvem de skal være.
Mange vil hevde at det er nyttig for dagens samfunn å ha
høy individuell flyttbarhet, ustabile parforhold i ung alder,
små familieenheter og maksimale muligheter for å velge deg
den karrieren du vil, den interessen du vil, og så videre.
Samtidig som dette sikkert er riktig,
er det mye som begrenser valgene dine.
Og for noen av oss er begrensningene sterkere enn for andre.
For det er jo ikke bare du som bestemmer
hva du skal kunne gjøre og hvem du er.
Det går en grense mellom
de som kan velge å være annerledes
og de som er annerledes.
Jo mer forskjellig du er fra "de andre",
jo mer begrenses dine valg.
Du kjenner dine egne valg og din egen identitet,
men andres meninger om din identitet
kan ha store konsekvenser for livet ditt.
Andres meninger om hvem du er
kan bestemme at du ikke får en jobb eller en bolig
på grunn av ditt "fremmede" etternavn
eller bestemme at du ikke kommer inn på et utested
på grunn av ditt "fremmede" utseende.
Du kan selv bestemme om du vil respektere en annen,
men du kan ikke bestemme om en annen skal respektere deg.

Hvem velger du? Hvem velger deg?
KAN du velge?

Hva gjør du når noen viser at de ikke respekterer deg?
Når noen viser at de ikke respekterer deg,
blir det veldig viktig å søke seg til andre
som respekterer deg
Hva kan det føre til?
At du og dine holder tettere sammen?
At du og dine isolerer dere fra "de andre"?
At fiendebilder vedlikeholdes og forsterkes?
At du og dine søker respekt gjennom kriminelle gjenger?
At du og dine begynner å debattere i media eller
å være med i organisasjoner som skal fremme gjensidig respekt?
å arbeide gjennom de politiske partiene?
å delta på foreldremøter og andre møter der ditt dagligliv utspilles?
De siste alternativene er de "riktige".

Men hva om de ikke hjelper så mye?

Hvem "eier" deg?
I de fleste tilfeller er vi er en del av
et fellesskap der vi trives med å tenke og gjøre
omtrent det samme som våre nærmeste
Men så oppstår uenigheter.
Du føler at du ikke blir respektert.
Eller andre mener at du ikke respekterer dem.
Hvis din uenighet fører til at noen vil presse deg til enighet,
så kan du virkelig føle at du er "eid" av andre.
Eller er det kanskje du som vil overtale en i familien til "å ta til vettet?"
En som du synes at du har rett til å bestemme over?
Å si at noen har oppført seg skammelig
og frata ham eller henne omsorg og respekt,
er et tungt ansvar å ta på seg.
Et grunnprinsipp i et rettssamfunn er
at det er lov å "melde seg ut"
av en familie, en gruppe eller en tradisjon,
uten at noen har rett til å hevde
å ha mistet ære av den grunn.
Godtar en ikke dette,
bryter en ikke bare norsk og internasjonal lov,
men også det grunnleggende rettsprinsippet
om individets frihet og ansvar.

Hvem "eier" du?

Kvinneroller?
Hvilke
hvilke
Hvilke
hvilke

valg kan unge menn gjøre, og
valg bør de gjøre, om de vil respekteres?
valg kan unge kvinner gjøre og
bør de gjøre, om de vil respekteres?

For noen tiår siden mente mange at det var både
upassende og unaturlig at kvinner var bussjåfører
eller kranførere eller en rekke andre yrker.
Noen mente at det stred mot Guds orden.
Kvinner var heller ikke velkomne som deltagere i enkelte idretter
fordi mange mente at det var unaturlig og dessuten uestetisk.
Kan kvinner nå ha et hvilket som helst ærlig yrke eller
delta i hvilken som helst idrett og likevel bli respektert?
Gjelder det også menn?
I Norge
hva som
Det har
hva som

og andre land har grensene for
passer seg å gjøre for kvinner utviklet seg dramatisk.
også vært viktige endringer i synet på
passer seg for menn å gjøre.

Når det gjelder hvem som gjør hva i hjemmet
viser imidlertid undersøkelser at de "gamle" kjønnsrollene
i praksis har forandret seg mye mindre.
Kanskje kan vi si det slik at
før var det sterke begrensninger på hva kvinner fikk lov til å gjøre,
mens det nå er mer et spørsmål om hva kvinner har lyst til å gjøre?
At mulighetene er der, hvis kvinner velger dem?
Eller gjelder det ikke for alle?
Er det da verdifullt å ha begrensninger på valgene sine?
At trygge og gode miljøer først og fremst oppnås
i separate kvinne- og mannsfellesskap, eller at
det er klare forskjeller på hva kvinner og menn bør gjøre?

Mannsroller?

Sex - mellom moral, praksis og det praktiske ...
Folk har veldig sterke meninger
om hva som er riktig og galt når det gjelder sex.
Likevel: Det er få felter der den menneskelige variasjon er større.
For det er ikke så enkelt som at
i gamle dager var det strengere og nå er det mer liberalt.
Slikt har variert opp gjennom historien og fra samfunn til samfunn.
Tenk deg hva slags person det er som svarer
og hva du synes om den personen eller hvor din egen grense går.

Hun mener at det er ok å ligge med ham fordi
-

hun har lyst
en kvinne har like stor rett til å ha sex med den hun velger som en mann
det er alminnelig å gjøre blant voksne, enslige personer som liker hverandre
han vil bli kjæresten hennes
det er bestemt at hun og han skal gifte seg med hverandre
hun er gift med ham

Han mener det er ok å ligge med henne fordi
-

han
han
det
han
hun
han
det
han

har lyst
er en mann og det er bra for menn å
er alminnelig å gjøre blant voksne,
synes at hun er en hore
er tilgjengelig som elskerinne, men
vil at hun skal bli kjæresten hans
er bestemt at han og hun skal gifte
er gift med henne

ligge med mange
enslige personer som liker hverandre
kan da ikke bli ektefelle
seg med hverandre

Hun vil ikke ha sex før ekteskapet, men er kjæreste med en gutt
som synes det motsatte er helt normalt. Er det et problem?
- nei, vi bare svermer litt og jeg vil under ingen omstendigheter
gifte meg med en som har slike verdier
- ja, fordi han mener at jeg er unormal
- ja, fordi han kan komme til å skryte på seg å ha hatt sex med meg
uten at det er sant og da får jeg dårlig rykte
- ja, fordi hvis jeg likevel har sex med ham, skjemmer jeg meg ut
for slekta mi og vil ha problemer med å bli godt gift

Hun er kjæreste med ham og de har sex, men fordi hun gjør det,
mener han at hun er uaktuell som ektefelle. Er det et problem?
- ja, for egentlig forakter han meg
- neida, vi har det hyggelig nå, men jeg synes han er
altfor gammeldags til at jeg gidder gifte meg med ham
- ja, for jeg håper at han skal velge å gifte seg med meg likevel

... og tro, håp og kjærlighet

Ekteskap i sambo-land
Ekteskap og samliv er omgitt av sterke verdier
og sterke verdiuenigheter,
spesielt om det ærbare og riktige
og det skammelige og gale.
Men ekteskap er så mangt.
Vi kjenner samfunn som har anerkjent at
når en mann og en kvinne flytter sammen,
så er det et ekteskap.
Vi kjenner samfunn der ekteskap er resultatet av
kompliserte forhandlinger mellom familier.
Derimellom finnes alle mulige varianter.
Vi kjenner ekteskap
mellom én mann og flere kvinner,
mellom én kvinne og flere menn,
og mellom én mann og én kvinne
og snart mellom en mann og en mann
og en kvinne og en kvinne.
I noen samfunn er skilsmisser vanlige.
I andre samfunn er skilsmisser utenkelige.
Alt dette kjenner vi fra solide, tradisjonsbaserte samfunn,
etablerte lenge før "den moderne tids normoppløsning".
I de fleste samfunn var og er forelskelser viktige,
men de kobles ikke nødvendigvis til ekteskap.
Ekteskap ble og blir sett på som fornuftige allianser
som skulle og skal tjene flere enn de som giftet seg.
Forelskelsesekteskapene som bare angår de to
er et nokså nytt fenomen, tilpasset valgsamfunnet,
men som de fleste i Norge tror er det eneste riktige for alle.
Samboerskap og singelliv er en naturlig konsekvens
av valgsamfunnets frihet og fleksibilitet.
Men friheten og fleksibiliteten fører også til
at mange blir valgt bort og
at valget dermed blir illusorisk

Den vanskelige ekteskapsgråsonen
Det er en gråsone mellom
det frivillige valget og tvang.
I denne gråsonen finnes alt
fra milde og fornuftige argumenter
til overtalelser som blir så sterke
at de i praksis hindrer deg i å velge.

Truende parforhold?
Homofile ønsker nå å inngå forpliktende forhold som i et ekteskap.
Det er paradoksalt at når de gjerne vil bli
like anstendige og ansvarsfulle som andre,
så blir motstanden større.
Årsaken er nok at de vil gjøre til noe naturlig
noe som mange mener er unaturlig

Kjærligheten er en praktisk ting
Av og til ser du en alminnelig norsk mann
som går sammen med en dame
som ser ut som hun kommer fra et annet sted enn Norge.
Kanskje er han mye eldre enn henne.
Og så tenker du kanskje:
Han har kjøpt seg brud fra utlandet!
Det gir ikke mye respekt!
Eller kanskje det burde gjøre det?
Dette kan også være et arrangert ekteskap.
De to har arrangert det for seg selv.
Den ene var alene, kanskje bor han et sted
der ingen norske damer vil bo,
og han ville ha barn og føre slekta videre,
på det stedet
Den andre var ikke alene, hun har
nære familiemedlemmer som er fattige,
og hun selv har få muligheter til å få jobb.
Kanskje har hun barn hun vil gi en bedre fremtid.
Slike ekteskap kan mer enn mange andre være basert på respekt.
Gjensidig respekt for bakgrunnen for å velge som de har gjort.
Gjensidig respekt for det offeret som kanskje ligger bak,
ved å måtte flytte langt vekk fra sine egne
eller føle at andre kanskje ikke respekterer
at de har valgt hverandre på denne måten.
Og gjensidig respekt for at de har måttet lære
å like hverandre på kortere tid enn mange andre.
De fleste elsker og ærer hverandre som andre ektefolk.
Da fortjener de din respekt også

Selv det unaturlige kan bli normalt
For omtrent hundre år siden gikk kvinner i Norge åpent ut
og forlangte stemmerett, på lik linje med menn.
Motstanderne mente at slikt var mot Guds orden,
for mannen skulle bestemme over kvinnen, og dessuten unaturlig,
for kvinner var irrasjonelle og styrt av følelser.
Fedrene og ektemennene til disse kvinnene ble latterliggjort
fordi de ikke greide å holde styr på sine kvinner.
Men mange tok etter og gradvis
ble det unormale betraktet som normalt.
Men da stemmerett for kvinner i Norge ble innført i 1912,
rådde det fremdeles en dyp verdiuenighet i denne saken.
For omtrent førti år siden krevde afroamerikanerne
i USAs sørstater samme rettigheter som hvite.
Inntil da hadde den afroamerikanske befolkningen blant annet
ikke tilgang til de samme skolene som hvite,
måtte sitte bakerst i bussen,
ble mobbet vekk fra nabolag der det bodde mest hvite og
det ble lagt hindringer i veien for at de skulle ha stemmerett.
Mange hvite mente at det var mot Guds orden
at de svarte skulle ha en slik frihet og dessuten unaturlig,
for de svarte var irrasjonelle og styrt av følelser.
Men mange tok etter, svarte fikk samme rettigheter som de hvite
og det unormale ble normalt.
For omtrent tjue år siden begynte mange homofile
å stå frem offentlig og si at de var stolte over å være homser.
Inntil da var homofile følelser ”unaturlige” og skulle gjemmes bort.
Likevel tok mange andre etter, og i dag
er selv fremtredende politikere åpent homofile.
Men mange mener fremdeles at
det er i mot både Guds og naturens orden.
Vi som har skrevet dette mener at det var bra
at mange tok etter i disse tilfellene
og skapte nye regler for hva som kunne gi respekt
- for kvinner, for svarte, for homofile.
Men vi kunne også brukt ”motsatte” eksempler
der vi syntes det ville vært veldig truende om mange tok etter
og at det kunne gi grobunn for et samfunn
der vi selv var dypt uenig i flertallets verdier.
I et demokrati har enhver rett til å kjempe imot
en utvikling der det de mener er unormalt blir normalt.

Men med hvilke midler?

Noen ganger gjør vi ting vi skammer oss litt over,
og er takknemlige for at det holdes innenfor familien.
Og blir det kjent utad, er det til å "dø av"!
I media kan selv små ting bli store
når det skrives stort nok om det.
Oppmerksomheten kan gjøre en liten sak stor.
Det er noe allmennmenneskelig dette at

bare vi ikke snakker høyt om det
så kan mangt passere ...

"Alle vet” at det kan foregå mye
som de fleste mener er galt,
men så lenge ingen snakker høyt om det,
så lar de det ligge.
For eksempel homofili ”eksisterer ikke” i mange land,
fordi det ikke skal eksistere.
Alle vet at det egentlig finnes, men så lenge det er usynlig
og ingen snakker høyt om det,
så lar de det noenlunde i fred.
I mange familier med strenge regler mot sex før ekteskapet,
kan de glatte over at det skjer,
så lenge ingen snakker høyt om det
utenfor familien.
Mange vil hevde at en skandale, det er ikke
at noe galt er gjort, men at alle får vite det.
Og familien til den som har gjort det
som alle snakker om, føler at dette rammer dem også.
Når det kommer ut at noen har brutt reglene
for god og sømmelig oppførsel,
blir det veldig viktig for dem som synes dette er galt
å gjenopprette normaliteten.
Derfor er det i enkelte saker den offentlige ydmykelsen
ved at det skammelige er kommet ut,
som har fått folk til å begå vold
mot dem som skal ha brakt skam over familien.

Uenighet og respekt
Har utstillingen gjort oss tydeligere uenig enn vi var før?
Hva gjør vi da med uenigheten vår?
Blir enige om at vi alle er gode mennesker
og snakker ikke mer om det?
Valgsamfunnet gir store muligheter for
fredelig samliv mellom ulike verdioppfatninger,
men gir enda større muligheter for
verdiutvekslinger og verdipåvirkninger fra person til person,
gjennom møteplasser, verv, organisasjoner og det politiske systemet.

Uenighet er demokratiets føde
Alle har faktisk rett til å arbeide åpent
for å få andre til å bli enige med seg,
selv når det gjelder "fremmede" meninger flertallet er uenig i.
Kamp om verdiuenigheter har vært grunnleggende
for utviklingen av demokratiet overalt.
Det nye i et kulturelt mangfoldig samfunn er
at uenigheter på tvers av kulturer så lett
blir oppfattet som hele "verdipakker"
som inkluderer alle mennesker med samme opprinnelse.
Men demokratiet skal ikke ta stilling til
hele tradisjoner, kulturer eller religioner.
Demokratiet fungerer gjennom saker og prinsipper.
Det vil si at en stor og uklar uenighet brytes ned
til nøyaktig det uenigheten gjelder.
Og så er det disse vi skal diskutere og fatte vedtak om.

Lover er til for å respekteres - og forandres!
I det norske mangfoldssamfunnet understrekes det stadig
at alle som bor i Norge skal respektere norske lover og regler.
Men en glemmer å legge til at alle som bor i Norge
kan bruke sine demokratiske rettigheter
til å forsøke å forandre lovene og reglene.
Her er en liste over noen av lovene som var eller er
knyttet til grunnleggende, umistelige verdier.
Mange var for, mange var mot:
Jødeparagrafen; Påbudt konfirmasjon; Allmenn stemmerett;
Stemmerett for kvinner;Skilsmisselover; Abortloven;
Konkubinatparagrafen; Forbud mot homofili; Partnerskapslov;
Likestillingslov; Lov mot diskriminering; Blasfemiparagraf;
Ytringsfrihetslov; Ærekrenkelseslov; Begrensninger på kjøp
av tobakk og alkohol; Statskirkeordningen;
kristelig formålsparagraf i skoler og barnehager.

Et ordspråk fra idretten sier at det viktigste
er ikke å vinne, men å delta.

Det gjelder demokratiet også:
Det er ikke lurt å isolere seg, det er viktig å delta.
Da vinner vi kanskje alle sammen.

