
ned endre kvinnelige fllm-
r som ogsÅ var sex-sym-
len som manglet Marllyns
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r ble såret og seksuelt mis-
rom barn. Gang på gan6 for-
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lfulle sÅr hun bar inne I seg,
un ble ikke trodd. Et sllkt
r det lettere A få forståelse
I, på den mÅten blir Glorla
:rs bok en moderne blografl
r Marilyn Monroe på alvor
de mørke og vonde erfarln-
lnnes Iiv.
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Ingar Kaldal:

Våre nye
syldebukker

I lelren av tapende polittkere famles det etter
redskaper for å forsvare seg mot «trunde-g'utte-
ne» som nå betraktes som en ulveflokk. Neste
valgkamp er alt startet. Folk skal lnnprentes
at motstanderen er farlig, «grumsete», ragls-
tisk og det som verre er. Den ldeologlen som
vant fram ved valget, er ogaÅ blitt sagt Å bygge
på ønsker om «den sterke ma.nn» (med klar as-
sosiasJon til Hltler). Her gJelder det tydeligvls
å lete fram mest mullg av det som vekker av-
sky fra fortida. Det kan slkkert la seg gJøre Å
lete fram enda flere slike merkelapper som kan
stigmatlsere det som har skJedd. Jo da, det er
riktig at valgresultatet tyder på at fremmeds-
kepsisen er mer utbredt I folket enn pÅ å,r og
dag. Men det er lkke stkkert vl får dem som
bærer på mer eller mindre «grumsete» hold-
ninger tll å tenke anderledes ved å brennemer-
ke dem som svin. Det er for enkelt å sl at Hagen
vant fram ved å appellere til fremmedskepsl-
sen. På den andre siden var det akkurat det
han gjorde, men da trolig pÅ et grunnlag det er
vlkttg å reflektere over før en stuper spg ut t
motstandskampen,

En liten gruppe
Fremmedhat vokser lkke proporsJonalt med antall

fremmedfolk. Rlktlgnok hostet Frp grovt med atem-
mer i tradisJonelle arbelderstrøk I atorbyene hvor
fremmedfargede mcnnesker (lns I et vlrst antall. Og
de fikk mlnst framgang I Sogn og FJordane hvor
fremmedspørsmAlet betyr llte. Men en kan llke gJer-
ne høre fremmedskepsls uttrykt fra folk som lever gÅ
fJernt fra ufremmedproblemet» som det Bå,r an, Tal-
lene over hvor mange lremmede vl har her I landct,
viser klart at fremmedfrykten må bygge pÅ noe an-
net enn antall. Det bor 110000 utenlandske statsbor-
gere her. Av dem er 60% europeere, dc fleste (ra na-
boland som Sverlge og Danmark. Omkrlng 80 000 tll-
hører folkegrupper som lnnvandrlngrmot;tanden
retter seg lmot, fra u-land I Latln-Amerika, Aala og
Afrlka. En llten del av dlsse er lgJen llyktnlnger eller
asylsøkere. De fleste er her rett og slett for Å arbelde,
og da mest t Jobber mange nordmenn lkke vll ha. Av
de ca. 2-3000 utlendinger som bllr norske stataborge-
re pÅ ett Ar, er ca. 1000 fra Asla. Av dem kan en lgJen
telle omkrlng 220 koreanske adoptlvbarn,

I det hele tatt sltfor smÅ tall tll Å kunne forklare
fremmedskepslsen. Grunnlaget for den ligger trollg
mer i at de ufremmede» tllleldigvls står lagelig tll lor
Å blt syndebukker i manges bevlsathet, nÅr de reson.
nerer omkrlng andre problemer som opptar dem, f.
eks. sykehuskøcne og andre problemer vl har «nok av
her tll lands». Og der aplller medla en vlktlg rolle I
sln formldllng av løsrevne enkeltbllder. I det ene øye:
bllkk reportasJen om de gamle I oFJordbygda», rom
på grunn av for smÅ bevllgnlnger lkke fÅr plass pÅ
aldershJem, eller hvls de fÅr det, bllr badet en geng
hver fJortende dag og mÅ legge aeg klokken tre. I nes.
te øyebllkk reportasjen om tamllene aom bor pÅ høy-
fJellshotell I uDalom-by9fl6,, lkke llker vlre kJøtt.
kaker, og attpÅtll trenger enda mer hJelp. Det skal
lkke nødvendlgvls noen fllnk agltator tll tor at det
lett dannes et bllde hvor bitene henger allh sammen
at de fremmede kommer I et uheldlg lys,

Satt pÅ splssen er det altså llke gtor grunn tll Å
spørre om lkke den lremmedskepslgen som v&r en
årsak tll valgtesultatet, brer seg proporrJonalt med
f.eks. lengden på helse- og soslalkoene. Hør lltt nøye-
re på hva folk sler nAr de uttrykker seg: mot de frem.
mede og folk I den tredje verden: De får nalt lagt opp

I hendene,, bor på hoteller som «vanllge nordmenni
lkke engang har rÅd tll å sttkke nesen Innom, (Samili
dig bor gamle og syke hJemme uten hJelp og venter i
årevls pÅ Å fÅ dele rom pÅ en rkarvl Åtdirshelm.i
Og: «Pengene bør heller gÅ tlt de rom trenger det hef
tll lands.» De som gjøres fil syndebukker tlttte trotai
nlngcr, er menneaker som av de norgke myndtghetei
ne alt-l utgsngspunktet er blltt gJort ttl hJelpmottake.?
re ved ikke Å Integrere dem I samfunnet med arbel{
og bollg, Ved å' behandle dem sllk, Better myndlghetel
ne et kllentstempel pÅ dem. De lramatÅr gom Åullg(
konkurrenter tll andre trengende pÅ hJelpemarkedit;
oq.kan i den mlnste fnugg av fremmedsliepilsk men{
talltet nærmest med et knips gtr rkylden lor elendlg;

Historiestipendiat
Ingar"Kaldal tar i da-
Bens' kronikk for seg
den,negative holdnlng
mange innvandrere
fraåen, tredJe verden
'møter,her på berg:et;
De er 'blitt gJort ttl
syndebukker for pro-
blemer som politlker-
ne ikke har maktet å
løse. Dette gir ogsÅ en
politikertype som Ca,rl
I. Hagen lettvint argu-
mentasJon, påpeker
kronikkforfatteren.

heten.

Lær av hlstorien
I 1930-Årene vokgte raslstlake stromnlnger franl

mange steder i verden. De fremste syndebukkene derl
gang var Jødene og slgøynerne. tr.or mange pasret det
Å gl dem skylden for spekularJonene og: krakket rom
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InLv.ar.rrlrerp lra den- tredre verd-en btlr syndebutlcr fqr

hadde ført tll arbeldsløshetskrisen. Men I Norge flkk
ikke antlsemlttlsme oE annen raslsine anledntng ttl å,
bll effekttvt vekstrÅstofl for noen pollttsk retnlng. DL
hadde vl en arbelderbevegelse som ennÅ kJempet foi
Å ta over aamfunnsstyrlngen, og som haddi stne kki-
re.oppskrlfter pÅ hvordan de vllte løge det som opg-
tok hele folket; arbeldsløsheten og gJetdskrtren. År.
belderbevegelsen utarbeldet et program gom formu.
lerte klart og tydellg hva som skulle gJøres: «Hele
folket I arbetd,. Og de sørget for a.t lolk iikk hÅndgrl-
pellge bcvlser pÅ at de sto inne lor det. :

OgsÅ resten av det Hagen etår lor hadde slne para-
leller I 30-Årenes tankegods, med skepsts ttl tradtaJd-
nell partlpolltlkk og parlamentarlsme. I dag er Ad-
belderpartlet blltt en del av den etablerte pollilked.
verden, som folk føler gjør svært llte med det sorh
opptar dem. Derfor bllr de et lett bytte når polltlkd-
ren Hagen skJeller pÅ .Polltlkerne». Oppslutnlngeh
om Byllsta I Trondhelm vlaer, tamme hva en meneb
om den, at det ogsÅ I dag gÅr an Å fange opp en deil
av mlsnøyen med *Polltlkken» med en helt anneh
politlkk enn det F'rp står for. Betlngelsen mÅ være st
en på de feltene som opptar folk I det dagllge, ford.
slår løsnlnger, og viser I praksls at en vlrkellg vll
gJennomføre dem, selv om de andre partlene sterri-
mer mot. Hvls lngen gJør det, kan en rlslkere at man-
ge som er lele og sure, fortsetter å lete etter syndd.
bukkertlant uskyldlge grupp€r lom er forsvarrløsp
nok tll & havne I den rollen. I

Den gom vll bekJempe (grums,, gJør det best vef
selv Å være kl&r og fast, lkke ved Å bruke opp mo[-.
standsenerglen pA Å rope «fy hvor frumseter. :


