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Tamt om respekt
Den snille stilen pregar heile boka og gjer henne keisam.

SAKPROSA
STURLA J. STÅLSETT:

Respekt. Se om igjen
PAX 2011

«Respekt handler om at vi 
treng er å bli anerkjent som 
dem vi faktisk er. Og for det vi 
kan bidra med til fellesskapet på 
bakgrunn av det. Det er slitsomt 
å bli sett som en annen enn den 
man vil være.» Dette er tonen i 
den nye boka til generalsekretæ-
ren i Kirkens Bymisjon, Sturla J. 
Stålsett. Det han seier, er sant og 
viktig nok, men etter mitt syn 
kjem han seg aldri vidare frå 
desse sjølvsagde innsiktene. 

Korleis kan ein skrive ei heil 
bok om noko så sjølvsagt som 
respekt mellom menneske? Er 
ikkje det å likne med å skrive ei 
bok om kjærleik? Eller håp? Kan 
dette verte noko meir enn laus-
rivne appellar? 

Sjølv om Stålsett skriv om 
særs viktige tema i ein norsk 
kontekst, som papirlause fl ykt-
ningar, uteliggjarar, asylsøkjarar 
og alle dei som fell utanfor sam-
funnet, så gjer han det på ein 
måte som ikkje rører ved meg. 
Så kan ein lure på kvifor? Er det 
metoden hans? Han introduse-

rer ofte eit ord, som «respekt», 
eller «ære», eller «identitet», 
eller ein episode frå noko han 
har opplevd, og refl ekterer der-
etter ut frå dette. Det vert kjapt 
føreseieleg.

NAIVE INNSIKTER
Eller er det den kåserande 
tonen, eller kan hende den 
manglande viljen til å konfron-
tere norske politiske program 
og politikarar? Stålsett sit i ein 
posisjon som kan påverke, og 
det er slett ikkje utenkjeleg at 
han ein dag følgjer i fotspora 
til faren og vert biskop. Posi-
sjonen til Stålsett forpliktar, 
difor burde han vore langt meir 
utfordrande i refl eksjonen kring 
omgrepet respekt.

«For ingen er bare det du ser», 
er bokas omkvede: «Respekt 
handler om å se hverandre. Det 
må også innebære at vi kan se 
hverandres ansikt. Se hveran-
dre som likeverdige, på tvers av 
kjønn og kultur. Da kan barri-
erer lettere overvinnes.» Det er 
mogeleg at dette er nytt for Stål-
sett. For meg er det innlysande. 
Boka er gjennomsyrt av slike 
naive innsikter og minner om 
ein snill, halvkristen idealisme. 

Nær sagt alt Stålsett skriv, er 
umogeleg å vere usamd i. Denne 
snille stilen pregar heile boka 
og gjer henne keisam. Det er 
dumt, for Stålsett tek opp vik-
tige tema som papirlause fl ykt-
ningar, norsk integreringspoli-
tikk, æresdrap, skuld og skam, 
tiggarar, økonomisk ulikskap, 
ruspolitikk, heimlause osb. 

SAKNAR EIN VILJE
Frå teologen Stålsett saknar eg 
ein teologisk refl eksjon når han 
drøftar desse temaa. Stålsett har 
doktorgrad i frigjeringsteologi 

og har leidd forskingsprosjekt 
om religion og globalisering. 
Han er ein spanande teolog, med 
klåre visjonar. Eg saknar difor 
ein vilje til å bruke desse teo-
logiske perspektiva i boka. Kva 
kan arbeidet til kyrkja i Latin-
Amerika lære oss i Noreg i dag? 
Kan religion spele ei konstruk-
tiv rolle i politikk og etikk, eller 
har alle islamkritikarar rett i at 
det er religionen som er årsaka 
til undertrykking av kvinner, 
æresdrap og andre former for 
manglande respekt? Som gene-
ralsekretær i ein kyrkjeleg orga-
nisasjon kunne han ha vist lesa-
ren korleis det som for mange 
er svevande metafysikk og dif-
fuse kristne dogme, faktisk vert 
refl ektert i praksis i det diako-
nale arbeidet til Kirkens Bymi-
sjon. Slik kunne boka ha vorte 
ei utfordrande fortolking av 
kristne og bibelske verdiar som 
nestekjærleik, vern om liv, rett-
ferd og ikkje minst: respekt.

ESKIL SKJELDAL

Eskil Skjeldal er stipendiat ved det 
teologiske Menighetsfakultet.

Stålsett er ein 
spanande teolog, 
med klåre visjonar. 
Eg saknar difor ein 
vilje til å bruke 
desse teologiske 
perspektiva i boka. 

Generalsekretær Sturla J. Stålsett i Kirkens Bymsisjon.  Foto: Scanpix

Det gjeld å 
vera Ernest
Lett og humoristisk, med melankolsk 
un der tekst.
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Skjorta
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For somme er livet ein leik, men 
ein vert lei av leiken i lengda. Det 
hender ein lengtar til alvor, til ei 
stode der det ein gjer, er viktig og 
avgjerande. Den russiske multi-
kunstnaren Jevgenij Grisjkovets 
har skrive ei bok om dette, roma-
nen Skjorta, som han vann ein 
russisk debutantpris med i 2004.

Boka handlar om arkitekten 
Sasja som ikkje ser ut til å kasta 
bort mykje tid på å teikna hus. 
Men han har eit eige arbeidslag, 
og nokre byggjeprosjekt har han 
også gåande. Dessutan er han for-
elska i ei han knapt har møtt, og 
som han stort sett tenkjer på som 
Henne. Nett den dagen me møter 
Sasja, irriterer han seg over at 
han ikkje først og fremst kan kon-
sentrera seg om Henne, av di ein 
god ven av han, Maks, kjem på 
vitjing til Moskva der Sasja bur. 

LEVEMANN
Den unge arkitekten, som er 
litt av ein levemann, tek på seg 
ei skjorte om morgonen, og det 
er denne skjorta som tek imot 
tydelege teikn på det som skjer 
med Sasja i løpet av eit døger. 
Men skjorta fortel berre ein liten 
del av sanninga, og dei som les 
boka, vert nok betre kjende med 
hovudpersonen enn dei heller 
sjeldsynte ortodokse skjortetyda-
rane kan rekna med, om dei no 
fi nst. Til dømes får lesarane sjå 
kva Sasja tenkjer på veg til fl y-
plassen, når han får høyra at eit 
fl y har styrta. Dersom det er fl yet 
til bestekompisen Maks, tyder 
jo det at Sasja får meir tid til 
Henne, og dessutan har han då 
krav på sympati. Men sjølvsagt 
ville det vera forferdeleg dersom 

Maks omkom. Heilt grufullt.
Sasja er ikkje utan litterære 

slektningar. Han minner både om 
Dorian Grey og Patrick Bateman. 
Han lever på yta og lagar seg ein 
leik av livet, eller fl eire leikar, til 
dømes Hemingway-spelet, der ein 
skal gå ikring og lata som ein er 
Ernest (og der kjem jo Wilde inn 
i biletet att, «the importance of 
being Earnest», rett nok med ein 
a i namnet, men ein a kan san-
neleg koma godt med i eit knipe-
tak), av ein eller annan grunn.

Innimellom duppar han av, og 
då drøymer han seg til situasjo-
nar der det står mykje på spel, 
der konfl iktane er tydelege og 
farlege. Desse draumane minner 
meir om dagdraumar enn om 
den ukontrollerte straumen av 
bilete som fl imrar gjennom hjer-
nen om nettene, eit påtrengjande 
teater der det korkje fi nst sømd 
eller sensur.

KARIKERT SKILDRING
Det er ingen litterær tungvek-
tar, dette, men heller ei karikert 
skildring av samtida og av den 
nye økonomiske overklassen av 
unge russarar som har lite å gjera 
og mykje å feira, og då på tradisjo-
nelt russisk vis med alkoholeinin-
gar målte i gram, og ikkje i hekto-
liter, slik ein skulle tru. Men, som 
det heiter på riksmål: Mange bek-
ker små gjør en stor. Å?

Sasja og Maks reiser gjen-
nom Moskva, dei drikk vodka 
og mojito og brandy, og dei rin-
gjer hit og dit, dei kjem ut for 
ulukker, men når dagen er enda 
og pengane «spent», er det visst 
berre skjorta til Sasja som er 
merkt av møda. Såleis forstår ein 
at det moderne livet ikkje rører 
ved og røyner sjela monaleg, og 
livet er tomt og audt. Og snart er 
alle daude. Ikkje minst dei raude. 
Nei, dei fór då for lenge sidan.

Boka er for det meste lett og 
humoristisk, men det er ein viss 
melankoli å fi nna i underteksten, 
i ei uformulert og uklår erkjen-
ning av at all aktiviteten berre 
er surrogat for eigentlege resul-
tat, og at livet er utan mål og mei-
ning. Men omsider er dagen over, 
og Sasja har ikkje vaska skjor-
tene sine, difor har han berre ei 
einaste rein skjorte å ha på seg 
neste dag, og den er rosa. Du skal 
berre sjå det tyder eitkvart!
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Det er ingen litterær tungvektar, dette, 
men heller ei karikert skildring av sam-
tida og av den nye økonomiske overklas-
sen av unge russarar som har lite å gjera 
og mykje å feira.


