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Klassekampens sommerkaffe fra 
Chiapas i Mexico. Dyrket på verdig 
vis og  importert på dugnad.

I Høglandet i Chiapas, Mexico er kaffedyrking 

den viktigaste inntektskjelda for urfolket.

Den opne kaffimarknaden pressar bøndene til å selja 

kaffien sin til skammeleg låge prisar.

Denne kaffien kjem frå eit kooperativ av zapatistar, 

ei urfolksrørsle som kjempar for ei meir rettvis verd.

Dei dyrkar jorda utan bruk av sprøytemiddel og kunstgjødning.

Kaffiprisen vert fastsett etter rådslaging med kaffikooperativa, 

og vert selt av solidaritetsgrupper over heile verda.

Utan mellomledd som skor seg omsynslaust, 

kan zapatistbonden få ei betre og meir stabil betaling.

Dyrka på verdi vis og importert på dugnad av 

zapatistgruppa i Bergen.

Fra Chiapas – Mexico

GI BORT  KLASSEKAMPEN
- FÅ FINE PREMIER

Krus med Marx’ 
notater til Det 
kommunistiske 
manifest.

22. juli
Av Line Madsen Simenstad (tekst) 
og Monica Larsen (foto)

– Kirka blir ordløs i en slik si-
tuasjon, sier sokneprest i Pau-
lus kirke i Oslo, Grete Hauge.

Hun forteller om den van-
skelige gudstjenesten sønda-
gen etter 22. juli, og den første 
tida etter terrorangrepet i fjor 
sommer. I en måned holdt me-
nigheten dørene åpne, og mer 
enn 1500 mennesker var inn-
om kirka på Grünerløkka. 

– Dette er et høytidsrom 
hvor man kan ha kontakt med 
alt det som ikke kan sies. Jeg 
tror mange kommer for å 
være sammen med noe som 
er større en seg selv, sier hun.

De fleste kirker i landet 
gjorde som Paulus og åpnet 
dørene. Det viser en undersø-
kelse utarbeidet av Stiftelsen 
Kirkeforskning (KIFO) som 
har kartlagt kirkas rolle i sor-
gen etter 22. juli. 

Få deltok i markeringer
En spørreundersøkelse blant 
landets sokneprester viser 
blant annet at syv av 
ti kirker holdt åpne, 
mens det i åtte av ti 
kirkesokn ble det 
tent lyst og lagt ned 
blomster eller hilse-
ner inne i kirka.

– Kirka er en tradi-
sjonsinstitusjon. Et 
stående, åpent, konti-
nuerlig tilbud som 
ikke krever at man må være 
en aktiv deltaker. Hvis man 
vil kan man bare gå inn og se 
på andre som tenner lys, sier 
forskeren bak prosjektet, Ida 
Marie Høeg.

– Er det noe kirka kan, så er 
det å markere liv og død på en 
verdig og høytidelig måte. Selv 

om man ikke nødvendigvis er 
enige i det prestene sier, er det 
mange som opplever at det er 
interessant å høre på, sier hun.

Samtidig viser en annen 
undersøkelse som KIFO har 
foretatt at kun tolv prosent 
av den norske befolkning del-
tok i kirkelige markeringer.

– Det er ikke så stor opp-
slutning om de kirkelige mar-
keringene, men det som har 

vært viktig i forbin-
delse med 22. juli er at 
kirka har gått inn 
som en av flere insti-
tusjoner i lokalsam-
funnet i sorgarbeidet. 
Samarbeidet med 
kommunale institu-
sjoner tror jeg er kom-
met for å bli, sier 
Høeg.

Vanskelig å finne ord
Sogneprest Grete Hauge had-
de ferie da terrorangrepet fant 
sted.

– Da jeg skjønte hva som 
var i ferd med å skje, tenkte 
jeg at jeg må til Paulus, fortel-
ler hun. 

Hun ville åpne kirka med 
en gang denne fredag etter-
middagen, men fikk beskjed 
om at politiet ikke ønsket det.

– Da var situasjonen 
uoversiktlig, og politiet ville 
ikke samle folk. Jeg tenkte at 

det hadde vært fint å ha åpen 
kirke den kvelden fordi det 
var så mange som gikk rundt 
og ikke visste hvor de skulle 
gjøre av seg. 

Dagen etter åpnet kirka. Selv 
om hun hadde ferie bestemte 

Hauge seg for å være med på å 
forberede og holde gudstjenes-
te den påfølgende søndagen. 

– Da gjorde vi det slik at vi 
ikke hadde noen preken. Det 
eneste som ble lest av tekst 
var «Min Gud min Gud, hvor-

for har du forlatt meg?». Jeg 
opplevde at det ikke var så 
mye mer å si enn det, forteller 
presten. 

Muslimer på besøk
I ukene som fulgte kunne folk 

komme inn i kirkerommet for 
å tenne lys eller bare sitte. Fri-
villige stilte opp som vakter 
mens kirka var åpen. 

– Det er noe litt objektivt 
over ritualer. I en slik situa-
sjon kan de tale mer enn ord, 

sier menighetsforvalter i Pau-
lus kirke, Ivan Chetwynd

Kort tid etter angrepet tryk-
ket han opp plakater med på-
skriften «Om én mann kan 
vise så mye hat, tenk hvor 
mye kjærlighet vi alle kan 
vise sammen».

Chetwynd viser fram plaka-
ten.

– Nå skal jeg ta den med til 
Riksarkivet. De samler på 
sånt, forteller han. 

Undersøkelsen til Høeg vi-
ser at 63 prosent av de spurte 
sokneprestene synes kirka 
burde samarbeide med andre 
trossamfunn under en nasjo-
nal katastrofe. Kun én av ti 
hadde imidlertid et slikt sam-
arbeid.

Grete Hauge forteller at 
Paulus kirke rett etter 22. juli 
ble kontaktet av en muslimsk 
studentgruppe som ønsket å 
komme på besøk for å møte 
unge kristne og å lære kirka 
bedre å kjenne. 

– Etter gudstjenesten den 
dagen det var nasjonal min-
neseremoni, satt vi bak her på 
kontoret og samtalte. Det var 
en stor opplevelse å ha et slikt 
møte på denne dagen, sier 
Hauge.  

Bibelbeltet minst aktive
Kirkene som mobiliserte mest 
er i områder hvor folkekirka 
står sterkt. På Sørvestlandet, 
hvor det er en sterk bedehus-
kultur, var kirkene mindre ak-
tive. 

– I de områdene hvor kirka 
har mobilisert stort er man 
spesielt opptatt av at terske-
len inn til det kirkelige enga-
sjementet skal være lav, og at 
arrangementer skal være ak-
tuelle og tilgjengelige. I den-
ne situasjonen var det aller 
viktigste å være en aktiv orga-
nisasjon som viser engasje-
ment, forklarer Høeg.

Undersøkelsen viser at 14 
prosent av prestene synes 
kirka var veldig utydelig på 
kristne budskapet under 22. 
juli-arrangementer. I Sta-
vanger synes 28 prosent av 
sokneprestene at det var til-
felle.

lines@klassekampen.no

Ida Marie Høeg

Ny undersøkelse viser at kirker over hele landet holdt åpent i tida etter terroren 22. juli:

Åpnet dørene for sorgen

poLitiet nektet: Allerede ettermiddagen 22. juli ville sokneprest Grete Hauge åpne opp Paulus kirke for sørgende.     Men politiet ville ikke at folkemengder skulle samle seg, så hun fikk åpne 
dørene først dagen etter. Over 1500 kom innom i måneden som fulgte. 

fakta

kirka og 22. juli:
n Syv av ti sokn hadde åpen 
kirke i tida etter terrorangre-
pet.
n I åtte av ti sokn ble det tent 
lys og lagt ned blomster og 
hilsener i eller utenfor kirkene. 
n Menigheter på Sørvestlandet 
med tradisjon for lavkirkelighet 
og bedehuskultur har i  mindre 
grad mobilisert eller blitt brukt 
i tida etter 22.juli.
n 63 prosent av prestene 
mener at ved nasjonale 
katastrofer burde kirka 
samarbeide med andre 
trossamfunn
n En av ti prester har hatt 
kontakt med ett eller flere 
tros- eller livssynssamfunn 
etter terroren.  kilde: kiFo

UnDeRSØkeLSe: Forskning.no gjengir tall 
fra FNs barnefond UNICEF som viser at 
lungebetennelse og diaré er de sykdom-
mene flest barn dør av. Over to millioner 
barn dør hvert år av disse to sykdommene. 
Lungebetennelse og diaré er dermed årsak 
til 29 prosent av alle dødsfall blant barn 

under fem år. UNICEF mener at enkle tiltak kan redusere 
dødeligheten betraktelig. Blant disse tiltakene er vaksinering, 
bedre hygiene og oppfordring til amming.  BGRB

Sykdommene barn oftest dør av

nyheter

Kjell-Erik N. Kallset og Mari Skurdal (nyhetssjefer)
 Åse Brandvold | Johan Brox  | Emilie Ekeberg 

 Pål Hellesnes | Anette Musdalslien | Alf Skjeseth 
Line Madsen Simenstad | Simen Tallaksen 

BoLiGpRiSeR: Sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andre-
assen regner med et fall i boligprisene på mellom 10 og 15 prosent de 
neste årene og advarer unge mot å kjøpe. – Boligfesten vil ikke vare 
evig, sier Andreassen. – De siste 20 årene har vi hatt en eksepsjonell 
vekst i boligmarkedet. Så lenge mange unge mennesker kan huske 
har det bare gått oppover. Det er en risiko for at vi også får et prisras i 
Norge. De neste fem årene tror jeg boligprisene vil falle mellom 10 
og 15 prosent, sier han til NRK. Andreassen understreker likevel at 
alt i alt har boligeiere hatt det bedre enn leietakere de siste årene. 
 ©NTB

Advarer unge mot å kjøpe bolig

VeRDt 
å Vite

teRRoRSAken: Etter et halvt år vil det 
endelig bli kjent hva Synne Sørheim 
og Torgeir Husby har tenkt om den 
massive kritikken mot den første 
psykiatrirapporten om Anders Behring 
Breivik. De to psykiaterne har i et 
halvt år avvist ethvert spørsmål om 
innholdet i den 239 sider lange rappor-
ten. Onsdag vil de legge fram rappor-
ten og sine vurderinger.  ©ntB

psykiaterene i retten

SkUFFet: regjeringen 
svikter elevene som 
utsettes for mobbing i 
skolen, mener avtrop-
pende barneombud 
reidar hjermann.

Skole
Kun 94 av 880.000 elever har 
klaget til fylkesmannen som 
følge av mobbing. At så få 
har klaget viser ifølge Hjer-
mann «en fullstendig sys-
temsvikt mot krenkelser av 
norske barn», skriver VG.

Om to uker går Reidar 
Hjermann av som barneom-
bud. I et åpent avskjedsbrev 
til kunn-
skapsmi-
nister Kris-
tin Halvor-
sen (SV) tar 
han et kraf-
tig oppgjør 
med innsat-
sen mot 
mobbing i 
skolen.

«Krenkel-
ser i skolen er et av våre mest 
alvorlige samfunnsproblemer. 
Vi kan ikke leve med et sys-
tem som muliggjør sammen-
hengende krenkelser av barn 
i 13 år», skriver Hjermann i 
det åpne brevet, som står på 
trykk i VG.

Det avtroppende barne-
ombudet viser til elevunder-
søkelsen, som tyder på at 
40.000 elever opplever at de 
blir mobbet i skolen. Halv-
parten av disse oppgir at de 
blir mobbet av voksne som 
arbeider i skolen.

En elev kan risikere å bli 
alvorlig krenket i skolen 
gjennom mange år uten at 
noen setter makt bak kravet 
om straks å bedre elevens si-
tuasjon, advarer Hjermann.

«Det er når de voksne 
svikter, at skolen kan ødeleg-
ge en hel barndom», skriver 
han i VG.

Ifølge Hjermann må loven 
endres slik at manglende 
oppfølging av krenkede 
elever får konsekvenser. 
Kunnskapsministeren bør 
blant annet gi fylkesmenne-
ne mulighet til å reagere mot 
skoler, foreslår han. ©NTB

Krever innsats mot 
mobbing i skolen

Kristin  
Halvorsen

SAMLet: Flertallet av landets kirker ble 
åsted for sorg etter terrorangrepet. 
Men bare tolv prosent av befolkningen 
deltok på kirkelige markeringer. 

GåR SnARt AV: Reidar 
Hjermann er ikke fornøyd med 
innsatsen mot mobbing.
 FoTo: JoN-Michael JoseFseN, scaNpix 


