RAPPORT

«Medvandrer» Safia Abdi Haase og musikkartist Marthe Valle fant tonen, og ledet da kunstnerne bød opp til dans onsdag kveld på Voksenåsen.
Foto: Arne Solli
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Det finnes slike som
(Utdrag fra diktet, som ble fremført i sin helhet i åpningen av konferansen)
Det finnes slike som mere tilpasningsdyktig lever sine liv.
Både de om omgivelsene deres er harmoniske.
På alt har de en løsning og riktig svar.
(…)
De tenker bare så mye som det lønner seg,
ikke et øyeblikk lenger,
for bortenfor det øyeblikket ligger tvilen på lur.
(…)

WIZLAWA SZYMBORSKA
Fra samlingen «Nok» (2012), gjendiktet av Christian Kjelstrup

2

Et dynamisk ventepunkt
De siste 14 årene har tverrfaglige arrangementer i Norge, Danmark og Tyskland løftet frem tvil – mennesker imellom. Dette
er arenaer for et oppgjør med skråsikkerheten: Oppleste «sannheter» hevet over diskusjon. Siden 2002 har Wilhelmsen
Kulturformidling i Bergen vært prosjektleder og koordinert Tvilsdager i Oslo, Bergen, Hamar/Lillehammer, Berlin og en
rekke år i København. En flernasjonal arrangørgruppe innen utdanning, helse, rusforebygging og kulturformidling går hvert
år sammen om programmering og gjennomføring – hvert år innen rammen av et nytt, selvstendig prosjekt.
Tvilsdagene ser tvilen som et dynamisk ventepunkt på veien mot de valg vi med nødvendighet må ta. Innlegg, debatt og
kunstopplevelser skal bidra til ny innsikt og en bredere begrunnet praksis i det daglige. TVIL2016 ønsket slik å utfordre den
enkelte, organisasjoner og institusjoners selvtilstrekkelighet i møte med nye erfaringer.
Kanskje vi etterpå kan velge våre standpunkter på et klokere og mindre forutinntatt grunnlag?

Årets tema: Verdi – verdighet
Tvil er vår metode, som setter sitt preg på programmet. Men dagene har også et nytt tema hvert år. Tvilsdagene 2016
belyste begrepene 'verdi' og 'verdighet' i vår hverdag og i samfunnslivet.
Hva bygger vi vårt liv, vårt arbeid eller vårt samfunn på? Og hvordan fremstår vi – egentlig?
Vårt ønske var å se det personlige og samfunnsmessige i sammenheng, ved å utfordre forestillinger om «innenfor» og
«utenfor». I foredrag fra ulikt faglig ståsted, diskusjoner og levende innspill fra medvirkende kunstnere lette vi etter
kjennetegn på et godt felleskap. Vi jaktet på strategier for å bygge kunnskap i forhold til denne tematikken, som innbød til
tillit. Hvordan kan personer og grupper som opplever marginalisering hjelpes til et verdig liv gjennom vår måte å jobbe på?

Bergen, desember 2016

Sverre Chr. Wilhelmsen,
Wilhelmsen Kulturformidling,
Prosjekt- og programleder
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ARRANGØRGRUPPE
Tvilsdagene ble avviklet for 15. gang i 2016.
Og i likhet med tidligere år ble dagenes tverrfaglige orientering reflektert av en flernasjonal arrangørgruppe:
BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ (BKL)
- tidligere Alrekstad skole. BKL gir tre ulike tjenester til barn/unge med samhandlingsvansker:
Utadrettet tjeneste, Alrekstad skole og alternative opplæringsarenaer.
Kontakter: geir.kvalheim@bergen.kommune.no og arne.klyve@bergenclinics.no
DAG HAMMARSKJØLDPROGRAMMET – VOKSENÅSEN
Voksenåsens Dag Hammarskjöldprogram har i en årrekke vært en del av det norsk-svenske kultursenterets nordisk lyttepost
mot sør. Kontakt: John Jones, jones@networkers.no
DANMARKS LÆRERFORENING
- med 67000 medlemmer, de fleste lærere i den danske folkeskole, har hovedfokus i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, men
også medlemmenes pedagogiske og skolepolitiske interesser.
Kontakt: Niels Gæmelke, NG1@dlf.org
FAGRÅDET – RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
Fagrådets formål er å fokusere, samle, drøfte og formidle erfaringer for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige
og ressursmessige betingelser. Kontakt: Torhild Kielland, kielland@rusfeltet.no
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Grunnlaget for all sykepleie er respekten for det enkelte menneskes stemme og iboende verdighet. Dette utfordrer også
ansatte og arbeidsgivere innenfor helsevesenet. Kontakt: kurt.lyngved@gmail.com
UTDANNINGSFORBUNDET
Partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Verdimessig basis:
Menneskeverd og menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd
Kontakt: per.arneberg@utdanningsforbundet.no
TVIL2016-sekretariat: marianne.aagedal@utdanningsforbundet.no
WILHELMSEN KULTURFORMIDLING
Arrangør og prosjektledelse
Utvikler tverrfaglige arenaer for møter mellom kunst og ulike fag. Prosjektleder Sverre Chr. Wilhelmsen tok initiativet til den
første tvilskonferansen i 2002, og har ledet arrangementene siden. Opptatt av tvilen som gjennomgående metode,
kunstens særlige formidlingskraft og det tverrfaglige aspekt. wilhelmsen@tvil.no

DISSE KUNNE MAN MØTE UNDER TVIL
ANNE KRISTINE BERGEM
Utdannet psykiater, er leder i Norsk psykiatrisk forening og arbeider som fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i Barns
Beste, et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Hun er engasjert i kommunikasjon og psykisk helse.
SAFIA Y. ABDI HAASE
Harstadværing fra Somalia, bosatt i Halden, sykepleier. Har vært ansatt i Stiftelsen Amathea siden 2005. Mottok St. Olavs
Orden som ambassadør i kampen mot vold mot kvinnekroppen.
ALF VAN DER HAGEN
Redaktør og forfatter, Har tidligere vært ansvarlig redaktør og adm. dir. i Morgenbladet, redaktør i De Norske Bokklubbene,
i NRK Kritikertorget og medredaktør i Vagant.
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VIGDIS HJORTH
Skjønnlitterær forfatter, meget produktiv og markant stemme siden debuten i 1983. En rekke priser, sist årets
Bokhandlerpris for Arv og miljø. Hjorth utforsker ikke minst det å ikke takle eller akseptere egne og andres forventninger.
PETER KEMP
Teolog og filosof, prof. Emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Hans siste bok, Løgnen om dannelse.
Opgør med halvdannelsen, er et forsvar at elevene også skal lære å leve sammen med andre.
ARNE KLYVE
Samfunnsviter, arbeider i rusfeltet og ved kompetansesenter for læringsmiljø. Har redigert og skrevet flere bøker om
utfordrende unge, i tillegg til bl.a. Ordbok for underklassen, sammen med Jon Severud. Aktuell i år med Sinte, unge, villfarne
menn – vårt medansvar, en bok om samtidens utsorterte.
LARS Ø. RAMBERG
Billedkunstner med base i Berlin. Har representert Norge på biennalene i Sao Paulo (2006) og Venezia (2007). Også aktuell
med kunstprosjektet HEIL i Det Norske Teatret, og med prestisjefylt utsmykningsoppdrag ved nye Deichman.

Lars Ø. Ramberg fikk sitt internasjonale gjennombrudd da han i 2005 transformerte DDRs forlatte parlamentsbygg til Palast des Zweifels. Bildene er fra hans
presentasjon under TVIL2016. Fotos: Studio Ramberg

TOM REMLOV
Utdannet teaterinstruktør og dramaturg, teatersjef ved Riksteatret. Han kom da fra stillingen som toppsjef for Den Norske
Opera & Ballett. Tidligere bl.a. teatersjef ved Den Nationale Scene og direktør for Norsk Film A/S.
MARIUS SJØMÆLING
Generalsekretær i BAR – Barn av rusmisbrukere, bruker- og interesseorganisasjon for barn, i alle aldre, har som hovedmål å
fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap, erfaring, posisjon og stemme i samfunnet.
HENRIK SYSE
Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) hvor han leder programmet Etikk, normer og identitet. Doktorgrad i
filosofi fra Universitetet i Oslo. Han er medlem av Den norske Nobelkomité siden 2015.
MARTHE VALLE
Sanger og låtskriver, Spellemannspris for årets nykommer i 2006. Ved å by på seg selv med både humor og sårbarhet har
hun gjort seg bemerket som en dyktig liveartist.
ARNE JOHAN VETLESEN
Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi, med ondskap som spesialområde. Han
har utgitt blant annet Studier i ondskap (2014), Frihetens forvandling (2009) og Angsten for oppdragelse (2012).
SVERRE CHR. WILHELMSEN
Bakgrunn som lærer, journalist, informasjonssjef ved Den Nationale Scene, koordinator for Bergen Art Festival og
seniorrådgiver i Raftostiftelsen. Arbeider i det daglige som Brobygger ved Stiftelsen Verdighetsenteret i Bergen.
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KUNST OG TVIL
…en finstemt blanding av det poetiske og vare,
det politisk åpenbare, det filosofiske og de fine samtalene.
FRA DELTAKEREVALUERINGEN

På sitt beste kan tvilen også være en kjernefaktor både i skapelse og utøvelse av kunst. Under TVIL2016 på Voksenåsen
kultursenter stod en forfatter, en ung musikkartist og en installasjons- og konseptskunstner helt sentralt i å binde
programforløpet sammen. Bidragene deres var nære, sterke og meningsbærende, i form av lesninger, musikk,
billedvisninger og refleksjoner. På denne måten var det Marthe Valle, Vigdis Hjorth og Lars Ø. Ramberg som på mange
måter satte dagsorden. De berørte og utviklet hver på sin måte konferansens tema og metode, gjennom en serie direkte og
unike uttrykk. Rambergs innlegg og noen av hans prosjekter, den unge og engasjerte Valle og Vigdis Hjorths bidrag er
omtalt i programdelen av denne rapporten, sistnevnte også gjennom forhåndsintervju om sine forventninger til og tanker
om konferansen og dens tema. Safia Abdi Haase er ikke kunster i streng forstand, men livskunstner i høy grad, som med
dans og trommer som uttrykk evner å formidle universelt menneskelige verdier og erfaringer.
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PROGRAMMET DAG FOR DAG
TIRSDAG 6. SEPTEMBER
Førkveld i Lærernes Hus
TVIL 2015 «tjuvstartet» med et åpent arrangement i Lærernes Hus i Osterhaus’ Gate 5 på kveldstid.
Likeverdig utdanning – likeverdig oppvekst?
Temakvelden satte søkelys på inklusjon/eksklusjon med obligatorisk skole som hovedarena. Skolen er selve stolpen i
velferdssamfunnet, og fungerer som arena for både anerkjennelse og krenkelse, en krenkelse det er vanskelig å beskytte
seg mot. Hvordan har disse unge det der de er?
Medvirkende: Psykolog og seksjonssjef i Bergen kommune, Ragnhild Inderhaug (i midten, under), leder for FAS, Hanne
Steen (t.v., under) og tidligere rektor ved Linderud skole, Bjørn Ekren (til høyre).

Arrangementet var gratis, og åpent for alle interesserte, og trakk et førtitalls deltakere.
Programmet var utviklet av to av arrangørmiljøene under TVIL2016:
Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø og Utdanningsforbundet.
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ONSDAG 7. SEPTEMBER
Konferanse Voksenåsen
Program i Einar Gerhardsensalen kl. 10.00-17.15, åpent kveldsprogram fra kl. 21.00
definere et nytt og romsligere «vi» for fremtiden?

Åpning
Marthe Valle, musiker, Vigdis Hjorth, forfatter, Sverre
Chr. Wilhelmsen, prosjektleder

Tvilsforedraget 2016
Forholdet mellom individet og kollektivet er i endring,
Fellesskapet rommer mange verdier, men ofte er det
«noen» som velger hvordan disse skal anvendes for den
enkelte. Hva er det som gir et menneske verdi,
autonomi, verdighet – uavhengig av svingende
konjunkturer på verdibørsen? I et dialogpreget og
muntlig anlagt Tvilsforedrag; Verdi og verdighet –
utfordringer i vår tid, tok fredsforsker, filosof Henrik Syse
tok bl.a. for seg forholdet mellom teori og virkelighet,
spenningsfeltet mellom historiefortelling og daglig
praksis. Vi kan på ulike måter oppleve at vår identitet,
personlige og faglige kjerne eller etiske grunnkapital
settes under press i møte med hensynet til hva som
lønner seg, hva vi blir målt på. Hva gjør dette spillet med
oss, med organisasjoner, med samfunnet? Er vi på vei
bort fra viktige sider ved oss selv? Og: Må vi samtidig

Remlovs Røverhule

Umiddelbart i kjølvannet av Syses spenstige og
formmessige utradisjonelle hovedinnlegg inviterte
Riksteatersjef Tom Remlov årets tvilsforedragsholder til
åpenhjertig samtale, der det også ble åpnet opp for
innspill og spørsmål fra salen.

Fra velferdsstat til konkurransestat
* Peter Kemp, Teolog og filosof, prof. emeritus ved
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
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Torvet
Torvet er Tvilsdagens forum for meningsutveksling,
spørsmål og innspill, denne gang med utgangspunkt i
Kemps innlegg og hans siste bok, Løgnen om
halvdannelsen. Boken er et forsvar for at elever i skolen
ikke bare lære å tilegne seg informasjon og skille mellom
god og dårlig kunnskap, men også å leve sammen med
andre. Her lærer de å forstå og ta medansvar for det
samfunn, den kultur og den verden, de befinner seg i.
* Kommentator underveis: Filosof, professor Arne Johan
Vetlesen
* Ordstyrer fra Arrangørgruppen: Per Arneberg,
seniorkonsulent, Utdanningsforbundet

SALE
Fra ZWEIFEL 2005 til Kapitalistischer Realismus (2015)
Installasjonskunstneren Lars Ø. Ramberg har arbeidet med tvilen like lenge som TVIL-konferansene har bestått, og var også
vår guide og kjentmann og under den store ZWEIFEL2007 – ANERKENNUNG i den tyske hovedstaden. Både før og siden den
gang har han gjort seg bemerket med en rekke store prosjekter i inn- og utland. Denne høsten ble han også tildelt det
prestisjefylte oppdraget med utsmykningen av Nye Deichman: En 500 meter lang lysinstallasjon.
Rambergs første innlegg på Voksenåsen 7. september utgjorde en billedlagt, sammenhengende presentasjon og parade
over sentrale prosjekter fra hans hånd. Det handlet bl.a. om verdi, om hvor langt vi er villige til å gå for å selge oss selv – ja,
hva som helst – med aktuelle og illustrerende eksempler fra den tyske hovedstaden.

Muren som ikon og ruin:
Lars Ø. Ramberg han har dette året vært i Trondheim og murt deler av Berlinmuren inn i kunstmuseet der, under utstillingen Kapitalistischer Realismus.
Utgangspunktet er Berlin, hans base de siste tyve årene. Her fikk han også fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 2005 med installasjonen ZWEIFEL som
en gigantisk lysreklame på toppen av den gamle riskdagsbygningen i Øst-Berlin, se side 8.
Foto: Studio Ramber
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Verdier for et godt fellesskap
Om solidaritet, toleranse, aksept, respekt
Safia Abdi Haase, sykepleier, ansatt i Stiftelsen Amathea
og en uredd ambassadør i kampen mot vold mot
kvinnekroppen. Harstadværingen fra Somalia, bosatt i
Halden, var dagens siste foredragsholder:
Direkte i formen, med utgangspunkt i utbredte
fordommer, bl.a. i forhold til omskjæring.
Hun er opptatt av begrepet ‘medvandrer’ heller enn
‘innvandrer’, og er med i et nasjonalt utvalg som
arbeider med strategier for å fremme forståelse mellom
kulturer.
I etterkant av konferansen er hun tildelt Amnestyprisen
for 2016 for sin mangeårige kamp for kvinners
rettigheter, og sin store innsats for å spre et positivt og
riktig bilde av Somalia og somalisk kultur i Norge.

Safia Abdi Haase trommer folk sammen – bokstavlig talt

TORSDAG 8. SEPTEMBER
Einar Gerhardsensalen kl 09.00-15.30

Dagen er i gang
Marthe Valle slo an tonen

I for store sko
Anne Kristine Bergem er psykiater, leder i Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i Rådet for psykisk helse. Hun er engasjert i
kommunikasjon og psykisk helse, er spaltist og forfatter av fagbarnebøker – bl.a. Jeg skal passe på deg - en fortelling om
alkohol, barn og ansvar. Foredragsoverskriften er også tittel på en av av bøkene hennes.
I innlegget på Voksenåsen, med undertittel, Når barna passer på de voksne, tok hun utgangspunkt i to spørsmål:
Har barndommen egenverdi? Hva med Generasjon Prestasjon videre?

Torvet
Forum for meningsutveksling, spørsmål og innspill, med utgangspunkt i Bergems innlegg.
* Kommentator: Marius Sjømæling, generalsekretær i BAR, Barn av rusmisbrukere.
* Ordstyrer fra arrangørgruppen: Arne Klyve, Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø
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Fremdgehen
Fra deportasjon av tyskertøser til aktuell flyktningepolitikk. Norsk nasjonalisme sett fra tysk perspektiv.

Som få andre kan Lars Ø. Ramberg få oss til å tvile på oss
selv og vår egen fortreffelighet. Som når han under
konferansens andre dag skrapte i det skjøre ferniss som
utgjør vårt nasjonale selvbilde, med innlegget
Fremdgehen. Dette referer til en utstilling han hadde på
Nationalgallerie im Hamburger Bahnhof – om de såkalte
tyskertøsene og deportasjonen av disse etter 2.
verdenskrig. Gjennom sine kunstprosjekter leverer han –
gjerne i en provokatorisk form- innspill til debatt. Som da
han til kollektivutstillingen Vikingmytologier på Haugar
Kunstmuseum i Tønsberg våren 2014 leverte et bidrag,
der han i detalj hadde bygget opp en kopi av «Tønsberg»
i Rosa Luxemburg Strasse i Berlin. Denne butikken
tilhører kleskjeden Thor Steinar. De er forbundet med
nynazistiske miljøer i byen, og bruker både runer i
logoen, norske flagg og norske byer - Tønsberg, Bergen,
Narvik, Trondheim - som navn på ulike butikker i
Tyskland. Ramberg mener det er viktig for oss å
reflektere over at mennesker i andre land kanskje har
helt andre assosiasjoner til ‘det norske’ og til våre
nasjonale symboler, enn det vi har selv.

Foto: Studio Ramberg

….og bli for all del
ikke likegyldig

fikk publikum servert refleksjoner
fra en kunstner som virkelig har
valgt å engasjere seg.
Musikkartist Marthe Valle har
vært blant de artister vi oftest har
kunnet høre på radio denne
høsten.
Men hun også utdannet
sykepleier, har tidligere engasjert
seg sterkt på Vestbredden, og har
også arbeidet som frivillig på den
greske øyen Lesvos.

Gjennom et dempet musikalsk
uttrykk, kombinert med
fortellinger og egne opplevelser,

- Jeg har også et yrke hvor jeg har
mulighet til å hjelpe. Det er et
privilegium, sier hun.

Sinne. Når verdigheten blir krenket
Dialog mellom:
* Filosof, professor Arne Johan Vetlesen
* Samfunnsviter, fagbokforfatter Arne Klyve, med årets utgivelse som bakteppe: Sinte, unge, villfarne menn – vårt
medansvar. Dette er en bok om samtidens utsorterte: Et fenomen som springer ut av store og hastige endringer i
økonomien, et prekært arbeidsliv og Vestens ulykksalige kamp mot terror, ifølge forfatteren.
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Summert i 5 faktorer var både samtalen og bokens
utgangspunkt et sinne blant unge menn som ifølge
forfatteren kan tilbakeføres til:
Store og hastige endringer i økonomien – NPM, religiøse
konflikter – med tilhørende migrasjonsutfordringer,
meningsløse kriger – og Norges rolle i disse, endring i
familieformer – med færre mannlige rollemodeller, samt
det stadig økende utdanningstrykket og en kjønnsdiskurs
knyttet til dette.
Klyve står for en grunnkritikk mot nyliberal dagsorden,
som skubber folk ut i kanten, der det er enkelte som ikke
trengs:
- Vi har gått veien fra industrikultur til kulturindustri
siden 1980. Mens skoletrette, men praktisk anlagte
gutter tidligere kunne gå rett ut i lønnsarbeid, er det i
dag er det kun 5% av jobbene som ikke krever
utdanning.

Med både grundige og treffende tankerekker var filosof Arne Johan
Vetlesen (t.v.) en vesentlig bidragsyter til å utvide konferansens
refleksjonsrom, både i denne sesjonen og under programmet for øvrig.
Arne Klyve delte tanker fra sin siste bok. Han har også sittet i
konferansens arrangørgruppe for Bergen Kompetansesenter for
Læringsmiljø.

Dybdesamtale

Vigdis Hjorths medvirkning gjennom disse to dagene - med refleksjoner og sterk opplesning, bidro også til å prege
konferansen. Og det hele ble toppet ved at forfatter og redaktør Alf van der Hagen møtte Tvilsforfatteren til en
dybdesamtale som siste post på programmet. Brennaktuelle Hjorth deltok her kun få dager før hun var ute med ny bok, Arv
og miljø, men av lanseringshensyn kunne ikke denne være tema for samtalen. Men med omdreiningspunkt i en fortiet
overgrepshistorie skulle boken allerede uken etter sette i gang et stort offentlig ordskifte om skillet mellom selvbiografi og
fiksjon. Utgivelsen brakte henne også Bokhandlerprisen denne høsten. I begrunnelsen for denne og andre priser, trekkes
det ikke minst frem at det særlig er menneskenes svakhet og feilbarlighet forfatteren er opptatt av: Det å ikke lykkes i livet
– gjerne i relasjon til andre. Hjorth utforsker det å ikke takle eller akseptere egne og andres forventninger.
Alf van der Hagen mottok Kritikerprisen for beste sakprosabok for Uskrevne memoarer, med Dag Solstad (2013). Året etter
ble han Brageprisnominert for Et liv, møte med Kjell Askildsen, der han videreutvikler sin spesielle blanding av biografi,
intervju og memoarer. Også under TVIL 2016 maktet han å etablere et ærlig og engasjert nærvær, i møte med en kunstner
som viste betydningen av å gå inn i sin tid.
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FORMIDLING
Lanseringen av årets konferanse fant sted i etterkant av TVIL2015: ENDRING i Oslo, september 2015. Arrangørgruppen var
klar ultimo oktober. Den første fullstendige programpresentasjon kom på nettet i april 2016. Da ble det også laget en
løpeseddel i A4-format, som ble trykket opp og distribuert gjennom arrangørmiljøene. I annonseform (helsider) ble denne
også trykket i Ny Tid (baksiden), Le Monde Diplomatique (2 helsider, en av dem på baksiden) og i sykepleiertidsskrift. I
tillegg var det annonser i Utdanningsforbundets publikasjoner. Dette var en del av evalueringen fra i fjor: Heller enn mindre
annonser med plakatforsiden gjengitt, ville vi satse på noen helsider, der det billedmessige uttrykket preges av
portrettfotos av sentrale medvirkende.
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Plakat: I forkant av selve arrangementet ble det trykket en fargeplakat i storformat 1x1 meter. Disse ble slått opp I lærernes
Hus og under gjennomføringen på Voksenåsen, noe som ga en god visuell effekt.
Andre informasjonskanaler: En vesentlig del av informasjonen foregikk elektronisk med utgangspunkt i www.tvil.no
I sin oppbygging og utseende var hjemmesiden av samme støpning som i 2015, med åpninger for Facebook og en egen
«karusell» med bilder av medvirkende. Alle deltakerne benyttet et elektronisk påmeldingsskjema. Arrangørgruppens egen
seminar- og konferansevirksomhet var også viktige arenaer for direkte formidling. Utdanningsforbundets journalist Arne Solli
foretok intervjuer med TVIL-foredragsholder Henrik Syse og TVIL-forfatter Vigdis Hjorth i forkant av arrangementet. Disse ble
satt opp i A4-format og distribuert elektronisk gjennom arrangørmiljøene og på hjemmesiden. Intervjuet med Hjorth er
gjengitt på de to neste sidene, i sin helhet.

Om mennesket og dets verdighet
Vigdis Hjorth gleder seg til årets tvilskonferanse 7. og 8. september. Temaet er Verdi(g),
med det beslektede verdighet, og menneskets verdighet er et gjennomgangstema i Hjorths
forfatterskap - uten at hun egentlig tenker over det, som hun sier.
Intervjuer: Arne Solli / Scribeo

Møt Vigdis Hjorth på Voksenåsen 7. og 8. september. En rød tråd i forfatterskapet hennes er menneskets verdighet, ofte i møte med krefter som t
råkker på denne verdigheten (Foto: Cappelen Damm)

Vigdis Hjorth stiller på Voksenåsen av nysgjerrighet, og hun tror på forhånd at det som møter henne på årets konferanse vil
være interessant og at det vil lære henne mye.
- Jeg sier ja til mye, jeg har snakket for leger, for Blå Kors, for ansatte innen psykiatrien, og jeg finner det lærerikt.
Jeg improviserer mye, men jeg har skrevet så mange romaner etterhvert at jeg alltid har en tekst som passer, sier Hjorth.
Det overordnede tvilstemaet opptar henne: - I utgangspunktet vil jeg være åpen, det vil si også åpen for tvil. Tvil
er viktig i den forstand at det er viktig å ikke være bastant, det å ikke være hundre prosent sikker på noe. Og dersom man
føler seg hundre prosent sikker i sin sak, er det viktig med selvrefleksjon.
Ordet «selvrefleksjon» rommer Hjorths store credo - hun mener verden vil bli et bedre sted dersom menneskene
kunne tilegne seg mer evne til selvrefleksjon.
- Sigmund Freud skriver i Tanker om krig og fred, et essay skrevet under Den første verdenskrig, at menneskene
ikke forstår hvilke krefter som driver dem, ja, som herjer i dem. De drives av sine lidenskaper og ikke av sine sanne
interesser. Jeg ser det slik at årets tema - Verdi(g) - og de diskusjonene som vil utdype temaet i løpet av konferansen, kan
bidra til å øke folks evne til selvrefleksjon, sier Hjorth.
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Å lære om seg selv
Selvrefleksjon og selvutforskning er også beslektede begreper, og selvutforskning, det å lære om seg selv, synes Hjorth er
verdifullt. Selvutforskning kan vi blant annet gjøre gjennom å lese filosofi og litteratur, og hun tror tvilskonferansen vil legge
opp til en passe blanding av begge.
Vigdis Hjorth har, sammen med blant andre Thorvald Steen, besøkt forfatterkolleger i Tyrkia. Hva med tyrkiske
forfatteres verdier og verdighet?
- Det er helt sikkert enormt utfordrende å leve under forhold der det dreier seg om livet, rett og slett. Å skulle
skrive og utfolde seg kunstnerisk under slike forhold. Jeg vet ikke hvor modig jeg selv ville vært, sier hun. - Det er godt mulig
at jeg hadde foretrukket selvsensur framfor å havne i fengsel. Det er imidlertid selvsagt interessante dilemmaer å diskutere,
og hva man selv hadde vært villig til og i stand til. Man håper jo at man hadde vært modig. Men det er nok lettere for oss
som sitter her hjemme å snakke om mot enn for dem som opplever en helt annen tilværelse på kroppen.
Ære og verdighet
Er verdi(g), verdighet og ære sider av samme sak? Hjorth erklærer seg skeptisk til æresbegrepet.
- Noen kan tenke seg å opprettholde sin fasade, kanskje gjennom å ofre andre mennesker, for å bevare det de
anser som sin ære. Men det kan jo godt hende at faren som dreper sin datter fordi hun kysset feil mann, tror han har
ivaretatt sin verdighet - men etter min mening lyver han jo for seg selv. Anders Behring Breivik ser kanskje på seg selv som
en person med verdighet, hva vet jeg. Den kulturelle forståelsen av hva ære er, har drevet mange til å begå dumme eller
onde handlinger, fordi de lever i en kultur der denne typen handling er ærefull, resonnerer Hjorth.
- Jeg ser nok i hovedsak på verdighet som noe udelt positivt, mens ære er helt avhengig av en kulturell kontekst,
sier hun. - Vi ser det ikke som ærefullt for en rumener å sitte tiggende ved et hushjørne, men samtidig kan han eller hun
tigge med verdighet. Nelson Mandela hadde sin verdighet i behold selv som fange under uverdige forhold. Ære er dermed
knyttet opp mot hvordan samfunnet ser på en handling, samtidig som man kan ha sin verdighet i behold i en veldig lite
ærefull situasjon. Jo, jeg står fast ved at ære og verdighet er to forskjellige begreper.
Konteksten bestemmer
Samtidig er innholdet i begge bestemt ut fra konteksten, hvilket er viktig.
- Folk i fengsel, for eksempel, definerer sin egen verdighet, sier Hjorth. - Narkolangere, som ofte har en del
penger, deler ikke samfunnets syn på seg selv i det hele tatt. En narkolangers verdighet er knyttet til det å kunne betale sin
gjeld og holde orden i økonomien. Å ha hatt kjempehøy promille kan være stilig! Det blir en helt annen verden.
- Så er det også noen svært interessante personer som opptrer på årets tvilskonferanse, som filosofen Arne Johan
Vetlesen, sier hun.
- I boken Studier i ondskap spør han, med utgangspunkt i saken mot Anders Behring Breivik, om det kan være
akseptabelt å opprettholde nag til grusomme gjerningsmenn. Jeg tolker ham som at ja, i visse situasjoner kan det være
riktig.
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ERFARINGER OG TANKER I ETTERKANT
«Tjuvstarten»
Opplegget med en «førkveld» er et tilbud til TVIL-deltakere som har anledning. Men ikke minst skal det være en arena der
TVIL-gruppen også kan møte et publikum som ikke er påmeldt konferansen, og som på denne måten blir presentert for
arrangørmiljøer og årets tema. Det kan imidlertid være en utfordring å gjøre et arrangement som dette synlig for en vanlig
borger i en travel by med mange parallelle tilbud. Konkurransen om oppmerksomheten er sterk. Det kreves en rik
rekrutteringsbase og/eller operativt PR-apparat fra den arrangøren som får hovedansvaret for avviklingen.

Konferansearenaen
Voksenåsen kultursenter dannet også i år en fin ramme for et samlende program gjennom to dager, inklusiv kveldsprogram.
Stedets historie og rike kvaliteter gir også spillerom for det særegne ved TVIL-konseptet, slik mange vil huske det realisert
ikke minst under årene på Schæffergården i København: At både medvirkende og deltakere kollektivt «mønstrer på» ved
oppstart den ene dagen, og holder seg på plass til utpå ettermiddagen etter. Det er motiverende slik å ha en felles base for
alle, som et klart TVIL-sted, med mulighet både for kontemplasjon og for faglig påfyll. Konferansearrangørene var også
denne gangen heldige med været, og fikk utnyttet den sosiale møteplassen på verandaen.
Det er godt å være på samme sted flere ganger, men – om vi skal gi plass til en selvkritisk refleksjon:
Kan valg av arena denne gangen også ha gitt et for eksklusivt signal i forhold til andre steder, som ville gitt et mer folkelig
preg?
Det flernasjonale
Storfamilien bak TVIL er både tverrfaglig og flernasjonalt sammensatt. Arrangørgruppen og programmet speilet dermed
med stor naturlighet både norske og danske bidrag og erfaringer. Slik har vi også ønsket vi at det skal være, enkelte
språklige utfordringer til tross.
Større plass for et ubehagelige?
Flere, både deltakere og arrangører, hevder: Dette er en av de beste Tvilskonferansene – i alle fall på norsk jord.! Årets
brede program var et resultat av et inspirerende og kreativt lagspill og planlegging i den tverrfaglige arrangørgruppen og
prosjektledelsen. Når man lykkes, er det naturlig å sitte igjen med en god følelse i etterkant av årets konferanse.
Likevel;
TVIL skal være et rom for samfunnsengasjement, for tanken, for samtalen, som en mulighet til å være i noe av det vi ikke
forstår, til å favne det store i det lille. En vedvarende utfordring i dette arbeidet er å la et rikt meningsspekter utfolde seg,
for å unngå at de dører som slås inn, allerede står på vid vegg. Og her melder seg et enda et selvransakende spørsmål:
Kunne vi i enda større grad slippe til dem vi gjerne snakker om, arbeider for og refererer til – brukere, elever, pårørende,
barna? Og i tillegg gjerne dem vi utfordres av, dem vi (ofte unisont) kritiserer: byråkrater, politikere, næringslivsfolk andre? Kunne vi sett for oss en programmering med ytterligere verdimessig og ideologisk spredning i foredragene? Dette
kunne kanskje gitt både arrangører og deltakere anledning til sterkere å kjenne på ubehaget som følger med det å
konfronteres med meninger og synspunkt som i mindre grad samsvarer med eget eller «menighetens» ståsted?
Og hva med forholdet mellom mannlige og kvinnelige medvirkende? Er det slik at det fortsatt er menn som snakker om de
overordnede tingene, men kvinner sirkler om emner som kjønn og barn?
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TVIL2016: VERDI(G), et tverrfaglig forløp
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Voksenåsen kultursenter, Oslo - konferanse onsdag-torsdag
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Meritterende

TVIL2016: VERDI(G) inngikk i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, og var godkjent av NSF som
meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med
totalt 10 timer.
Stiftelsen Fritt Ord
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