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F
redag 22 juli skjedde det 
uhyrlige. Ondskapen
utfordrer forståelsen.

Det er en floskel, og allikevel 
stemmer det: Ord blir fattige. 
Men spørsmålene melder seg
like fullt. Finnes det ord for 
denne handlingen, ord som er 
dekkende? Finnes det en straff 
for den, en straff som er tilstrek-
kelig?

Og under disse spørsmålene
lurer det vanskeligste av dem 
alle: Hvem kan gjøre noe slik? 
Er han ond? Det er fristende å 
forsøke å forklare denne
djevelske handlingen, men er vi 
egentlig istand til det? Og hva 
skal vi bruke forklaringen til?
Endre samfunn? Lovverk? Det
er en farlig vei å gå.

Det er allikevel viktig å bear-
beide denne hendelsen 
gjennom å finne et felles språk 
for den. Her har en person 
nøyaktig og nitid planlagt og
gjennomført en handling –
tilsynelatende ikke drevet av 
øyeblikkets affekt – som har 
som mål å drepe så mange
ungdommer som mulig.

Etter å ha detonert en bombe 
i regjeringskvartalet for å drepe
dem som måtte være i 
nærheten, har han med våpen i
hånd gått rundt og tatt livet av 
skrekkslagne unge mennesker
skudd for skudd. Det er noe 
støtende umenneskelig ved det
hele: Han har tilsynelatende 
ikke latt seg påvirke av helt
grunnleggende menneskelige 
reaksjoner på frykt, hjelpeløshet
og lidelse.

Ja, han har helt bevisst gått
inn for å beskytte seg mot sin
egne følelser. Og en cocktail av 
efedrin og koffein skulle drive
ham videre.

Så hva har fått ham til å 
gjennomføre dette? Har det
med hans oppfatninger å 
gjøre? Sannsynligvis. Har det
noe med hans bakgrunn og 
oppvekst å gjøre? Kan hende. 
Har det noe med hans psyke å 
gjøre? Jeg vil tro det. Kan et
eller flere av disse momentene
forklare hva som fikk ham til å 

gjennomføre det? Det er jeg
ikke så sikker på – men jeg er
ganske sikker på at ingen
noengang kan si noe sikkert
om det.

Hvor mye vi enn velger å 
fokusere på hans person, hans
perverterte politiske oppfat-
ninger, hans oppvekst og tidli-
gere erfaringer, hans interesser
og forbilder så vil ingen med
autoritet kunne hevde å ha 
identifisert den handlings-
utløsende faktoren.

Vi har ikke opplevd dette før, 
men vi må snakke om det.
Hvilke ord velger vi, hvilke
perspektiver får gjennomslag? 
Jeg tror vi skal passe oss for å 
forklare oss inn i en politisk 
bakevje, og kreve samfunns-
endringer uten å vite om disse
endringene egentlig berører
beveggrunnen til en som

utfører en slik uhyggelig hand-
ling.

Sant nok, mennesker kan
gjøre slik – noen ytterst, ytterst 
få – men hvorfor: Er det hatprat 
på nettet? Er det ekstreme poli-
tiske miljøer? Kan det tenkes 
mennesker med tilsvarende 
oppfatninger, oppvekst og 
opplevelser som allikevel ikke 
ville ha utført en slik handling? 
Jeg tror det.

Det eneste vi med sikkerhet
kan vite er følgende: Han 
besluttet å gjøre det, og han 
angir selv grunnen: Han skal 
straffe og fjerne mennesker 
med andre politiske oppfat-
ninger enn hans egen, og han 
har bygget en forvirret ideo-
logi om det hele som er ment å 
gi handlingen et slags rasjo-
nale.

Handlingen bærer i seg

terrorens radikale form for
ondskap: å gå til angrep på 
uskyldige mennesker fordi de
er uskyldige. Ondskapen
består i å redusere andre
menneskers liv til rene
midler for å fremme egne,
forvirrede overbevisninger.

Men, som filosofen Hannah
Arendt påpeker, radikalt onde
handlinger kan utføres av helt
tankeløse mennesker med helt
banale beveggrunner. Det er
ingen grunn til å gi slike 
mennesker vårt øre eller inter-
essere oss nevneverdig for deres
indre liv – og det er absolutt
ingen grunn til å gi dem makt
til å endre samfunnet.

Det er ubeskrivelig tragisk at 
unge mennesker på denne
måten har blitt fratatt sine liv.
Det skal ikke skje. De pårø-
rende har lidd et forferdelig
tap. Jeg kan forsøke å sette
meg i deres sted, men jeg tror
ikke jeg greier det. Jeg
innbiller meg at dette er en
form for smerte som må 
erfares for å oppleves.

Men handlingen berører også 
resten av samfunnet: Hva gjør
dette med vårt fellesskap? En av 
de største farene med terror-

handlinger er at de inviterer et 
demokrati til å ødelegge seg selv 
innenfra.

 Einar Øverenget, filosof
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INNENFRA. En av de største
farene ved et terrorhandlinger 
er at demokratiet trues innenfra. 
Det fl agges på halv stang uten-
for regjeringsbygget der stats-
ministeren har sine kontorer.  
Foto: Aleksander Andersen, 
Scanpix
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I 
de eviglange døgnene som 

nå har gått siden katastrofen 

den 22. juli har Norge vist 

seg fra sin beste side. Den 

øverste politiske ledelse har 

vært synlig, sterk og omsorgs-

full. Det som skal sies er sagt. 

En samlet befolkning har forsi-

kret seg selv igjen og igjen: Hat 

og terror skal møtes med mer 

åpenhet og mer demokrati. 

Ingen skal terrorisere oss til å gi 

slipp på disse grunnleggende 

verdiene.

Men når de døde er hedret og 

begravet, når minnestundene er 

over og hverdagen for alvor 

innhenter landet, er det 

nødvendig å spørre oss selv: 

Hvordan i all verden kunne vi 

la dette skje? 

Anders Behring Breivik står 

for renspikket rasisme og ond 

misantropi. Terroristens inter-

nettskriverier frem til dagen før 

angrepene er likevel ikke verre 

enn det man til daglig kan lese i 

kommentarspaltene i de ordi-

nære, norske nettavisene. Ideen 

om kulturelt mangfold har 

mange fiender. Likevel vil de 

aller, aller færreste av dem 

noengang ty til vold. Et 

samfunn der disse alle ble over-

våket, er et samfunn vi defini-

tivt ikke vil ha. Angrepene på 

Norge denne forferdelige 

fredagen synes derfor, noen 

dager senere, å være av en type 

som knapt noen fri, demokra-

tisk nasjon kan beskytte seg 

mot så snart terroristen virkelig 

har bestemt seg. 

Men kunne vi hindret ham i å 

bestemme seg? 

Demoniseringen av terro-

risten er total. I gatene snakker 

folk om en djevel. Ellers sindige 

kommentatorer snakker om en 

ot
terrorist totalt blottet for 

pati; eempati; e skald, sjskald, sjelløs masse-

fon for det 

norske overvåkningspolitiet 

bruker bibelske termer: Den 

norske terroristen er 

ondskapen inkarnert. 

Jeg forstår behovet for å 

berøre ytterpunktene i vårt 

språk til å beskrive denne 

mannen. Jeg har gjort det selv 

de siste døgnene, i ren fortvi-

lelse. Alle har vi behov for å 

markere det de mange hundre 

tusen menneskene som samlet 

seg i gater og på torg i Norge 

mandag kveld demonstrerte: 

Vi andre er ikke som ham. 

Vi andre er nemlig ikke som 

ham. Han er helt annerledes 

enn oss. Vi må likevel ikke 

glemme dette: Anders Behring 

Breivik er faktisk én av oss.

Mennesker blir født med vari-

erende evne til empati, sier 

fagfolk i disse dager, og denne 

evnen kan svekkes eller styrkes 

gjennom oppveksten. Jeg vil 

likevel aldri godta tesen om at 

esker 

det finnes mennesker som er 

dt ondt. Ei hel
dt ondt. Ei hel

dernders 

Behring Breivik. John Donnes 

ord gjelder for ham som for alle 

andre: No man is an island. 

Breivik er summen av det livet 

han har levd blant oss, de erfa-

ringer han har gjort med oss og 

de tankene han har tenkt 

innenfor ett system: Det norske. 

Det er i vår kultur denne 

mannen har utviklet seg fra en 

sjenert og høflig unggutt til et 

iskaldt monster som bruker ni 

år av sitt liv
 på å planlegge og 

gjennomføre et sivilisasjonsan-

grep. 

Dersom de betimelige ordene 

fra våre ledere, vårt kongehus 

og alt folket de siste dagene 

skal ha gyldighet lenger enn 

inntil den siste minnestunds lys 

har brent ned, må vi derfor 

være villige til å rette flomlys 

mot oss selv. Dersom vi fullt ut 

skal forstå hva som hendte sist 

fredag, er det tvingende 

nødvendig å gå det norske 

samfunnet etter i sømmene. 

Ikke for å påta oss skyld – 

ansvaret for en terrorhandling 

ligger alltid og uten unntak hos 

terroristene – men for å lære. Vi 

må finne svaret på hva som 

gikk galt i forholdet mellom 

Breivik og hans hjemland. 

Det vil ta tid. Likevel må vi 

begynne et sted:

Allerede mandag i denne 

uken kom de politiske partiene 

til enighet om at den nært fore-

stående valgkampen må finne 

en annen form enn tidligere. I 

en slik beslutning ligger det en 

viktig – og muligens utilsiktet 

– erkjennelse: Den offentlige og 

politiske språkbruk er blitt så 

skarp at det ikke virker 

anstendig å benytte det så kort 

tid etter en nasjonal katastrofe. 

Kanskje kunne vi ha tenkt på 

dette tidligere? 

Ser man nemlig på det offent-

lige ordskiftes utvikling de siste 

ti-femten år i Norge finner man 

en skjerping av ordbruken når 

det gjelder marginaliserte 

gruppgrupp – eller m
ritets

– eller minoritets

grupper, om man vil – som 

mange av oss så sent som i 1995 

ville forsverget var mulig i et 

land som vårt. Mange minori-

tetsgrupper forteller at de langs 

noen parametre finner tilvæ-

relsen vanskeligere enn før, 

Norges liberale image til tross. 

Dette gjelder særlig norske 

muslimer. Også våre jøder 

rapporterer om økt antisemit-

tisme, og språkbruken i selv de 

mest respekterte kretser når 

det gjelder samkjønnete fami-

lier med barn, en ytterst 

marginal minoritet nominelt 

sett, har klar karakter av 

manglende empati, forståelse 

og respekt for annerledeshet. 

Minoriteter møter i det hele tatt 

langt voldsommere språkbruk 

enn bare for få år siden.
å spø

Da er det betimelig å spø

Har det etablerte Norge – de 

gamle mediene, de legitime 

politiske miljøene; ja, selve 

systemet – i stedet for å være et 

alternativ til og en buffer mot 

den kloakk som finnes der nede 

i internettets dypeste og for det 

meste anonyme irrganger, rett 

og slett adaptert noe av dens 

stil? Har man gjennom å legiti-

mere vulgariteten, gjennom 

gruppestigmatisering, kollek-

tive karakteristikker og grov 

forenkling av dypt kompliserte 

medmenneskelige, religiøse og 

seksuelle forhold blant minori-

teter bidratt til å svekke de 

bolverk mot forsimpling og 

forråing som vi er avhengige av 

for å opprettholde vår nasjonale 

anstendighet? 

Jeg vet faktisk ikke. Men jeg 

tror bestemt vi må diskutere d

En gang 

var han 

en annen

Han er helt annerledes enn oss. Vi må likevel ikke 

glemme dette: Anders Behring Breivik er faktisk én av oss.
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N
ils Christie har en lese-

verdig artikkel i DN 27. 

Njuli om de uhyrlige NN
massedrapene. Det er den 

samme Christie som i mange år 

har vært motstander av fengsel 

som straffemetode, og har 

hevdet at kriminalitet ikke 

eksisterer. Han har tilført krimi-

nologien et «humanistisk 

aspekt» ved å hevde at verdier 

som tilgivelse og godhet er vel 

så viktig som hevn og straff. 

ge Ch
Ifølge Ch

e et 

ristie mristie må det være et 

målmål
nneskenneske

menneske

lidelse. Straff har det motsatte 

formål. Her er det nettopp 

lidelse samfunnet ønsker å 

påføre medmennesket, og et 

anstendig samfunn bør ikke 

gjengjelde en dårlig gjerning 

med samme mynt.

Det ville være interessant om 

humanisten Christie nå kunne 

benytte anledningen til å 

fortelle oss om hans ideer kan 

appliseres på Anders Breivik. 
et

Skal han slippe straff fordi det 

er en lidelse for ham, og skal vi 

yte ham tilgivelse og godhet? 

Eller vil Christie her gjøre et 

unntak fra sin egen tese?

if Osvo

Straff eller tilgivelse?
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Videre vet jeg heller ikke om 

vi er helt sannferdige, vi nord-

menn. I disse dager står vi 

samlet mot Terroristen. Det er 

fantastisk. Med den største 

markeringen i norske bygater 

siden 8. mai 1945 kjenner vi alle 

hvor samlet vi står. Vi møter 

hat med kjærlighet, og det føles 

riktig. Det er riktig, og viktig, 

men dessverre ikke tilstrek-

kelig. Selv om vi fremstår som 

én samlet nasjon i disse dagene, 

følte i alle fall Breivik seg helt 

og totalt utenfor, lenge før den 

22. juli 2011. 

Det er det mange som gjør og 

har gjort, selv om de ikke 

bomber og dreper av den 

grunn. I disse dager snakkes 

det vakkert om nærhet, 

samhold, omsorg og kjærlighet

samhold, omsorg og kjærlighet. 

at det finnes 

tusener på tusener i Norge som 

aldri merker noe til noe av 

dette.

Sannheten om Norge er at 

stadig flere faller utenfor. 

Stadig flere blir psykisk syke. 

Stadig flere blir kriminelle. 

Mange utlendinger føler seg 

fremmedgjort og utstøtt. Norge 

blir – i noen av våre mange 

fasetter, slik alle nasjoner er et 

kaleidoskop av mangfold – et 

trangere samfunn. Vi er rett og 

slett ikke så nær hverandre som 

vi hevder i disse dager. Vi er 

langt fra så egalitære som vi 

påstår. Kjærligheten til hver-

andre, som nå blir så tydelig og 

viktig, er dessverre så altfor 

fraværende for så altfor mange; 

så altfor ofte. e gjør 

Erkjennelsen av dette gjør 

ikke terro
ryte

istens forbryte

mindre. Breivik har skylden, 

han og han alene, for fredagens 

knusende katastrofe. Slik han 

fremstår i dag, 32 år gammel, 

fortjener han alle de karakteris-

tikker han blir gjenstand for. 

Jeg tviholder likevel på dette 

ene, dette altoverskyggende 

viktige: En gang i tiden var han 

en annen. Skal vi hedre de 

altfor mange døde etter vårt 

lands store katastrofe, skal vi 

ære den anstendighet vi som 

folk har vist denne onde uken, 

må vi være villige til å gå inn i 

de aller vanskeligste spørsmå-

lene: 

Hva kunne vi gjort anner-

ledes? Og hva gjør vi nå?

 Anne Holt, jurist og forfatter. 

Innlegget sto på trykk i 

27. j27. j
ns Nyheter 27. juli.

Det er i vår 

kultur denne 

mannen har utviklet 

seg fra en sjenert og

høflig unggutt til et 

iskaldt monster som 

bruker ni år av sitt liv

på å planlegge og 

gjennomføre et 

sivilisasjonsangrep 

 EN AV OSS. Hvordan i all

verden kunne vi la dette skje, 

spør Anne Holt. Her under-

søker politiet leiligheten til 

Anders Behring Breivik etter 

at han ble pågrepet. 

Foto: Vegard Grøtt, Scanpix

HVA KUNNE 

VI GJORT? 

Anne Holt
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