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› KLUMME

 B ombeattentatet i Oslo og skyderi-
erne på Utøya var skrækkelige på 
alle måder. Det kan alle blive enige 

om.
Når sådanne voldsomme og uforståe-

lige ting sker, må vi i næste øjeblik blive 
optaget af, hvad der kan være de bedste 
svar. Vi kan ikke skrue tiden tilbage. Vi 
må derfor fokusere på, hvad vi kan og må 
lære af det, der er sket – hvordan vi bedst 
muligt bevæger os videre i den retning, vi 
ønsker.

Nordmændene har vist os en anden 
vej end den, der dominere den internatio-
nale scene. De har valgt at svare på en 
måde, der peger anderledes fremad, end 
dengang præsident Bush efter 11. septem-
ber 2001 sagde: De, der ikke er med os, er 
imod os. Fra begyndelsen var de norske 
svar: Vi tror på mere åbenhed, mere de-
mokrati. De norske svar handler om at 
komme væk fra en ’dem og os’-retorik. 
Svaret hjalp os alle til at komme væk fra 
forestillingerne om krig, ”the crash of 
civilisations”, og ind i et fokus på, hvilket 
samfund vi skal værne om i vores globale 
tidsalder. Rædslen som invitation til at 
blive tydelige med de værdier, vi sætter 
højt.

Breivik levede tilsyneladende i en 
parallel verden, hvor nogle versioner af 
virkeligheden blev dominerende, andre 
blev valgt fra. Det er faren i en virtuel 

Efter Utøya
internetverden, hvor utryghed forbundet 
med globaliseringens udfordringer kan 
give ophav til rigoristiske, absolutte svar. 
Som i Breiviks tilfælde, hvor han ud fra 
sit eget ståsted så sine handlinger som 
nødvendige.

En af de store opgaver i den moderne 
verden er dermed at insistere på kontakt, 
dialog og åbenhed, så der bygges broer 
over det, der kan fremtræde som tilsyne-
ladende modpoler. Faren er ikke multi-
kulturalismen, men de adskilte verdener, 
der lever side om side. Faren er dogmatis-
me og fundamentalisme, uanset på hvil-
ket niveau i samfundet det udspiller sig. 
Her er der brug for den nysgerrige uær-
bødige dialog, der rækker ud over et en-
ten-eller og fastholder, at vi ikke hver for 
sig, men i fællesskab, repræsenterer det, 
der kan bringe os videre. Ingen har mo-
nopol på sandheder.

Holder fast og rækker ud
Læren fra Utøya udgår således ikke blot 
fra, hvordan vi møder terrorhandlinger. 
Den norske måde at svare på afspejler, at 
dette handler om dagliglivet. Også i 
Danmark. Antallet af ensomme menne-
sker stiger, presset på identitet og oplevel-
sen af personlig fiasko i forhold til at leve 
op til egne og omgivelsers forventninger 
får mennesker til at opsøge alternative 
fællesskaber.

Vi ser det blandt andet med de mange 
unge, der frekventerer et liv på nettet – og 
som på deres måde spørger, hvor betyd-
ningsfulde vi andre synes de er i den fæl-
les dagligdag. Eller som en gymnasieelev 
udtrykker det i Politiken: Hvor er jeg dog 
træt af at skulle være lækker. Det er i vo-
res fag vigtigt at være opmærksom på, at 
vores ansvar rækker ud over klienten. 
Utøya inviterer os til at gøre noget ved 
det, der kan se ud som et samfund i un-
derskud på fællesskaber – et samfund, der 
har brug for at udvikle nye former for 
eksistentielle netværk. Vi mennesker er jo 
ikke noget i os selv – altid i kontekst af 
andre. Vores historier fletter sig ind i hin-
andens – det er jo derfor, vi må blive ved 
med at blande os i hinandens liv.

Svaret er ikke bekymringskulturer, 
ikke mere kontrol, ikke flere videoover-
vågninger. Svaret er, at vi som samfund 
holder fast og rækker ud. Både-og. Holder 
fast i det, der betyder allermest for os – og 
samtidig insisterer på dialogen. Rækker 
ud efter det, der måske opleves fremmed-
artet og forkert, men som i sidste ende 
kan berige det, vi kender. Dermed kan 
verden bringes et andet sted hen, hvor det 
ikke er frygten og vreden, men fællesska-
bet, der får næring. 
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