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Mennesker har til alle tider vandret og de vil alltid vandre.

Noen ganger i grupper, andre ganger individuelt.

Reisenes formål varierer ut i fra tid og sted, og ut fra hvilket men-
neske som ferder. Noen flykter i redsel, mens andre vil oppleve noe 
nytt. Hver dag beveger mennesker seg geografisk, fysisk og psykisk 
eller mentalt, fra sted til sted. Å vandre kan også bety å falle fra, å 
dø. Eller bare å gå, å spasere eller flanere.

I høstens utgave av Samfunnsgeografen ønsker vi å belyse de ulike 
måtene mennesker vandrer på.

Menneskers stedstilhørighet er ofte blitt formet gjennom fortellinger, 
krøniker og historier – til og med på steder man aldri har satt sine 
ben. Foreldre har fortalt barna sine om det stedet eller landet de kom-
mer fra eller tilhører. De forbereder barna på reisen de en dag vil ta 
for å komme hjem. 

Vi er alle oppvokst med forestillinger om steder, enten det er våre 
egne oppfatninger eller stereotyper fortalt gjennom andre. Fremmede 
steder, kjente steder. Mennesker beveger seg også fra et ståsted til 
et annet. Meninger blir til på steder og ståsted farger meninger. Man 
skifter meninger i møte med nye kulturer og i møte med nye men-
nesker.

Så gå ut. Stopp. Lytt. Se. Og opplev høsten.

Sunniva Rebekka Skjeggestad
Redaktør
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Om å stille de rette 
spørsmålene

Tekst: 
Jørgen Aske

Hva kan det komme av at jeg 
den samme fredagen som jeg 
gjennom CNN, BBC og Al Ja-
zeera fikk inntrykk av at hele den 
muslimske verden sto i brann, 
kunne jogge kveldsrunden forbi 
USAs enorme ambassadekom-
pleks i Amman og ikke se mer 
enn et par hundre relativt fre-
delige demonstranter? Hvordan 
kan det ha seg at artikkel etter 
artikkel, og innslag etter innslag 
hevder eller impliserer at de tra-
giske drapene på fire amerikan-
ske diplomater var en følge av 
en spontan demonstrasjon mot 
filmen «Innocence of Muslims», 
når både amerikanske og lib-

yske regjeringskilder var tidelig 
ute med å peke på at angrepet 
var planlagt? Den britiske avis-
en The Independent kunne sågar 
tre dager etter hendelsen melde 
at angrepet mest sannsynelig 
var en direkte hevnaksjon på et 
droneangrep som tok livet av en 
fremstående al-Qa’ida-operatør 
i Pakistan som trolig var fra 
Libya. 

Svaret på det første spørsmålet 
er selvsagt at demonstrasjonene 
aldri samlet særlig mange i Jor-
dan, noe mediedekningen hel-
ler aldri ga inntrykk av. Men 
hva den samme mediedeknin-
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gen implisitt kommuniserte var 
et blindt raseri som simultant 
spredte seg over hele den mus-
limske verden. For å svare på 
det andre spørsmålet bør det 
først påpekes at de fleste me-
dier var raskt ute med å melde 
at angrepet i Benghazi mest 
sannsynelig var et godt plan-
lagt terroristanslag. Allikevel 
ble det samme ambassadean-
grepet i senere reportasjer gang 
på gang knyttet opp til sinnet 
mot filmen. Dette kan skyldes 
et ønske om enkle narrativer, 
få sekundærkilder eller andre 
interne medieprosesser som 
medievitere er bedre skikket til 
å kritisere. Hva man fra et sam-
funnsgeografisk perspektiv kan 
ta tak i er imidlertid med hvilk-
en letthet mediene på denne 
måten videreformidler geo-
politiske forestillinger fremfor å 
stille dem til veggs. Titter man 
ned i den samfunnsgeografiske 
verktøykassen finner vi ett solid 
verktøysett som er laget for å 
demontere store geopolitiske 
forestillinger, av typen som 
Huntingtons «den vestlige og 
islamske verden er sivilisator-
iske fiender grunnet uforenlige 
verdisett.» 

Den kritiske geopolitikken vok-
ste frem på 80-tallet, inspirert 
av Foucaults teori om hvordan 
makt og kunnskap gjensidig 
forsterker hverandre gjennom 
diskurser. Den mest sentrale kri-
tikken fra geopolitisk hold er at 
geopolitikken, på lik linje med 
andre samfunnsfag, hverken 
kan påberope seg objektivitet 
eller å være apolitisk. Til tross 

for at forskning med geopolitisk 
nedslagsfelt hevder å være ob-
jektiv, er den ikke mer enn en 
representasjon av virkeligheten. 
Den er også politisk, da forsk-
ningen eller dens konklusjoner 
ikke er blitt til i et vakuum, men 
sannsynligvis tjener en rekke 
interesser og behov utover den 
rene nysgjerrighet. Det samme 
gjelder selvfølgelig for eksperter 
som uttaler seg om den islamske 
verden i media. Edward W. Said 
pekte i sin bok Covering Islam 
(1997) på at ekspertveldet som 
dekker «kriser» i den islamske 
verden som regel vurderer hen-
delsene i lys av vedtatte geo-
politiske narrativer og sjeldent 
i lys av lokal politisk, sosial og 
økonomisk kontekst som kan 
utfordre disse. Den politiske 
geografen Gerard Ó Tuathail 
har bemerket at geopolitikk i 
seg selv er en svært misvisende 
tittel på et felt som både uthuler 
det politiske og det geografiske. 
Det geografiske uthules gjen-
nom homogenisering av enorme 
områder, det er vel unødvendige 
å vise til at geografien betoner 
seg ganske annerledes fra en 
fjellandsby i Atlas til storbylivet 
i Jakarta. Det politiske uthules 
fordi motsetninger som regel 
blir fremstilt som tids- og steds-
løse og dermed uløselige gjen-
nom politisk arbeid.

Et eksempel på en slik konteks-
tuthuling kan gjenfinnes i Saids 
argument om at ordet «islam» 
i en vestlig diskurs tillegges så 
stor mening, at bare ved å ut-
tale «islam» så kan det virke 
som at tid og rom elimineres. 

Uroligheter hvor muslimer er 
innblandet, fra Marokko til Fili 
pinene behøver ikke settes inn i 
noen videre lokal kontekst, fordi 
«islam» i den vestlige diskursen 
er objektivisert til en enkelt ting 
som er viktigere enn alle andre 
politiske, sosiale og økono-
miske prosesser. Det er denne 
enkle forklaringen som implisitt 
blir presentert når BBC eller 
CNN melder om «muhammed-
bråk», for så å raskt sveipe 
gjennom bildemateriale fra  for-
skjellige verdensbyer hvor sinte 
folkemengder kaster stein mot 
vestlige ambassader. En slik 
dekning gir inntrykk av at raser-
iet først og fremst skyldes at de 
steinkastende er muslimer. Om 
man på den annen side tar den 
lokale konteksten alvorlig, vil 
man kunne se at årsakene til sin-
net er mer komplekse enn som 
så. Diskusjonene dette leder til 
kan dog vise seg å være mer 
ubehagelige enn gjengangeren 
om hvorvidt muslimer forstår 
ytringsfrihet eller ikke. I Libyas 
tilfelle ville det da, som Rune 
Ottesen i en kronikk i Dagbladet 
har tatt til orde for, bety at man 
også må diskutere USAs utstrak-
te utenomrettslige bruk av dron-
er for å drepe personer de ikke 
liker. Drapet på fire amerikan-
ske diplomater blir ikke mindre 
avskyelige fordi den lokale kon-
teksten redegjøres for. Men om 
man ønsker å forstå hvorfor det 
blant andre følelser også finnes 
et sinne mot USA og vesten i en 
rekke islamske land, lønner det 
seg å starte med å stille de rette 
spørsmålene, fremfor å selv gi 
de samme svarene hver gang.
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“It was the worst drought I have 
experienced. Everything was 
dying,” says Yussuf. “During 
previous droughts, we could 
live off our animals or even sell 
some livestock to survive. Now 
everything was dying, even 
donkeys,” he says. 

The Somalia famine
Until last year, the 72-year-
old Somali gentleman with the 
characteristic henna-dyed beard 
had experienced no other way 
of life than that of a pastoralist 
and seasonal farmer. Now those 
days are over. 
While most East African coun-
tries were badly affected by 
drought in 2011, the situation 
in Somalia was disastrous, with 
famine being declared in several 
regions. Across southern Soma-

lia, the acute malnutrition prev-
alence reached an average of 38 
per cent. It was last year’s most 
severe humanitarian disaster 
and Africa’s worst food security 
crisis since Somalia’s 1991-92 
famine.

Graphs for rainfall in the Horn 
of Africa over the past 20 years 
show a clear and steady decline. 
The main causes for the 2011 
drought were the total failure 
of the October-December 2010 
Deyr rains and the poor perfor-
mance of the April-June 2011 
Gu rains. This resulted in the 
worst annual crop production 
for 17 years, high animal mor-
tality, and soaring food prices. 

Vulnerable to climate change
Yussuf now finds himself in the 

Overcome by War 
and Drought

Tekst:  
Vikram Kolmannskog 
in Kenya

Yussuf fled So-
malia in order 
to escape the 
2011 famine. 
He fled from an 
inhuman situ-
ation – wide-
spread hunger in 
the middle of 
a war zone. The 
Somalis, al-
ready exhausted 
by civil war 
are now subject 
to increasingly 
frequent periods 
of drought. 
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Dadaab refugee camps in Ken-
ya. He describes how his family 
lost the majority of their animals 
in the drought and sold the rest 
to survive, and how their farm-
land lay barren. The drought 
was so severe that the normal 
mechanisms for surviving were 
no longer adequate. “During 
previous droughts family and 
clan members were able to help 
each other, but now nobody had 
anything,” says Yussuf. 

The majority of the approxi-
mately 10 million inhabitants of 
Somalia are nomadic pastoral-
ists and seasonal farmers like 
Yussuf. Consequently, poverty, 
conflict, and  rain-dependent 
livelihoods make people vulner-
able to climate change and natu-
ral disasters. 

God’s will and humans’ war
Several months before mal-
nutrition levels in Somalia 
reached dire levels, experts had 
warned that unless aid was pro-
vided to alleviate the food short-
age resulting from the drought, 
hundreds of thousands of people 
would be in danger of succumb-
ing to hunger.  Until Septem-
ber 2011, however, inadequate 
international involvement and 
funding resulted in only limited 
assistance from abroad.  

Yussuf – along with many of his 
compatriots – is convinced that 
the drought and famine were 
ultimately God’s will. Never-
theless, he is also adamant that 
the armed conflict contributed 
significantly towards worsen-
ing the situation. Despite large 

numbers of people being in 
dire need of assistance, armed 
groups frequently denied inter-
national organisations access to 
famine-stricken areas. Eventu-
ally, Yussuf and his family be-
came so desperate that they de-
cided to abandon the place they 
were living in and go elsewhere 
in search of help. However, the 
armed group controlling the 
area would not permit them to 
leave. The dominance of such 
groups depends on their ability 
to tax local economic activity, 
and subdue the people living 
under their rule. Consequently, 
depopulation diminishes their 
powerbase, and may give rise 
to notions about their inability 
to govern. Yussuf and his family 
were lucky, and managed to slip 
away one night. Many others ► 

Illustrasjonsfoto (CC)
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in the area were less fortunate 
and died of hunger or famine-
related diseases. 

A displaced nomad
Throughout 2011, large num-
bers of destitute agro-pasto-
ralists and others continued to 
flee Somalia in search of as-
sistance. By September 2011, 
more than 140,000 new refu-
gees had arrived in Dadaab in 
Kenya. Some policy-makers 
and researchers question if one 
can speak of displacement in a 
pastoralist context. The Somali 
pastoralists have always moved 
around. It is their way of life. 
According to Yussuf, though, 
last year was different. “I was 
forced to leave by the circum-
stances,” he says.  It was not 
like previous droughts when his 
family could survive by moving 
on to traditional areas of pasture 
less affected by the drought in 
order to graze the animals there. 

Legally speaking, a person flee-
ing a natural disaster is unlikely 
to qualify for refugee status. The 
refugee definition requires the 
person seeking protection to be 
a victim of persecution or gener-
alised violence. Because of the 
armed conflict, Kenya has con-
sidered all people coming from 
South Central Somalia as prima 
facie refugees; they do not un-
dergo individual status determi-
nation. Last year’s famine chal-
lenged this system, however, 
since approximately 40 per cent 

of all newcomers cited other 
reasons than conflict - predomi-
nantly drought and famine – as 
grounds for fleeing Somalia. 

A closed border
The situation for people trying 
to escape across the border is 
further complicated by the fact 
that Kenya, in 2007, officially 
closed its border with Somalia. 
The Kenyan government argue 
that the closure is a legitimate 
measure to prevent the conflict 
spilling over into Kenyan terri-
tory, as it is almost impossible 
to determine whether those try-
ing to cross the border are in fact 
refugees or combatants. 
Nonetheless, many Somalis 
continue to enter Kenya, but via 
more dangerous routes. Yussuf 
and his family travelled for 15 
days, much of the time on foot. 
They were not stopped by po-
lice or soldiers, but they were 
attacked by bandits operating 
along the border. Furthermore, 
in October 2011, Kenyan au-
thorities stopped registering 
new arrivals. Those who are not 
registered only qualify for the 
most basic assistance, such as 
food tokens.

A doctor, a driver, and a scholar 
“It is better here than in Soma-
lia,” Yussuf says, and pauses 
for a moment. “But we depend 
solely on food rations. I would 
have preferred to have livestock 
and a small farm, or to trade in 
animals, since this is what I am 

used to.” Formally, Somalis in 
Kenya have restricted freedom 
of movement and a limited right 
to work. They are confined to 
the camps, where they receive 
assistance from international or-
ganisations. 

While the agro-pastoralist life-
style is in many ways well 
adapted to droughts and the 
semi-arid environment Yussuf 
grew up in, and hopes to return 
to, he is pleased that the refugee 
camp offers his children an op-
portunity to attend school. “I 
would like one of them to be-
come a doctor because health 
is important. Another could be 
a driver so we can move around 
more easily. The third one could 
learn about the world and differ-
ent cultures because that too is 
important.”

This article was previously 
published in Perspective, an 
international and humanitar-
ian affairs magazine published 
by Norwegian Refugee Council 
(Flyktninghjelpen). 
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Så lenge du går, så går det
Foto: Kristin Jellestad

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4 Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7 Fig. 8

1. Fugl på tak på Bislett, 2. Byen vokser, 3. Teaterduer 4. Ulykkelig kjærlighet på Frogner, 5, 
Røykeslutt på Storo,.6. Flamengo i Middelalderparken, 7. Sci-fi på Grefsen, 8. Rens på Majorstua
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Utvekslings-
muligheter

Vurderer du å dra på 
utveksling? For sam-
funnsgeografistudenter er 
destinasjonene mange, 
læringspotensialet 
stort og mulighetene 
for å få fantastiske 
sosiale opp-levelser er 
absolutt tilstede. Ut-
vekslings-ansvarlig ved 
SV-fakultetet, en stu-
dent som for tiden er 
ute og to som tidligere 
har vært ute, gir oss 
sine historier. 

Tekst: 
Marit Dahl Hjort og Nora Gaupseth
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LARS ENGEN,
PEKING, KINA

«Jeg hører de sier Kina på ra-
dioen hver dag, men jeg forstår 
ikke hva de snakker om» fortalte 
min kinesiske språkpartner meg 
forrige uke. Akkurat slik følte 
jeg det da jeg gikk mitt første 
år på samfunnsgeografi – Kina 
ditt, Kina datt, så da hoppet jeg 
i det og begynte å studere man-
darin. Før jeg visste ordet av det 
satt jeg på et fly til Beijing for 
å studere et halvt år ved Kinas 
mest prestisjefylte universitet, 
Peking University (obligator-
isk for studenter på kinesisk-
programmet på UiO).

Ingenting kunne ha forberedt 
meg på den fantastiske høsten 
jeg hadde! Kanskje var det siden 
det viste seg at jeg kunne mer 
kinesisk enn det jeg var redd 
for, eller at jeg kom til å elske 
kinesisk mat. Jeg hadde også en 
såkalt «asian persuasion» jeg 

ikke var klar over før jeg 
dro dit, (jeg skal innrømme det 
var litt siden ølen kostet 5 kr), 
men halvåret i Beijing ble mitt 
klart beste semester hittil i studi-
ene mine! Da jeg kom tilbake 
til Norge kunne jeg ikke skryte 
nok over utveksling, jeg har jo 
ikke vært andre steder enn Kina 

på utveksling, men jeg er 100 
prosent overbevist over at ut-
veksling alltid er en fantastisk 
opplevelse. Ikke bare får man 
opplevd uendelig mye nytt, man 
får også muligheten til å lære 
mer om et annet land enn man 
noen gang kan håpe på gjennom 
timevis med slit på lesesalen. 

“Jeg hadde en 
såkalt «asian  
persuasion» 
jeg ikke var 
klar over.”

Foto: Isabelle Kvalsvik

Foto: Sunniva R. Skjeggestad
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Foto: Sunniva R. Skjeggestad

Foto: 
Privat

Som utvekslingsstudent i London, ble jeg kasta 
rett inn i alt det faglige og sosiale, på samme måte 
som alle engelskstudentene. Det var ikke noe eget 
opplegg for oss. Ofte var jeg den eneste uten-
landske student i klassen. Dette var spennende, 
men det var selvfølgelig en utfordring ikke å ha 
de samme referansepunktene som medstudentene 
mine.  

Studieopplevelsen på Goldsmiths var på mange 
måter en kontrast til den på Blindern; klasse-
rommene var mindre, forelesningene bar mer preg 
av diskusjon og småprat, og man kom på fornavn 
med foreleserne. Det var en mer intim undervisn-
ingssituasjon. Vi hadde også oppgaveinnlevering-
er mye hyppigere enn på Blindern; dette gjorde at 
jeg fikk til å jobbe mer konstruktivt gjennom hele 
semesteret. 

Selv om jeg, som mange andre, hadde besøkt 
London flere ganger tidligere, ble jeg kjent med 
byen på en helt annen måte ved å være der et helt 
semester. Man blir kjent med lokale mennesker, 
rare utesteder og små smug og hager. Man får til å 
gjøre byen til sin egen.

Det beste med å være på utveksling her i Berke-
ley er helt klart det faglige miljøet. Professorene 
er utrolig “på” og behjelpelige, og man får en 
helt annen opplevelse av timene siden de er an-
nerledes strukturert. Man får et veldig personlig 
forhold  til professorene, og man kan komme til 
dem både med faglige spørsmål, og for bare å ta 
en prat og bli kjent. Det er professoren selv som 
styrer showet på sitt fag og han kan velge selv  
hvordan han vil vurdere elevene. 

Mye er faktisk akkurat slik man har sett på serier 
og filmer. Spesielt er college-fotball helt sykt stort 
her borte - stadion her rommer 63.000! Her har du 
absolutt muligheten til å oppleve Vestkysten. Jeg 
kan ikke få forklart hvor spennende og ikke minst 
lærerrikt det har vært for meg å studere her, og jeg 
er ikke engang halvveis.  Får du muligheten – grip 
den!  

JOACHIM HAUGE GUSLUND,
GOLDSMITHS,ENGLAND

MARTE FINKELSE MOVOLD, 
BERKELEY, USA
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Hvorfor bør man dra på 
utveksling? 

Internasjonal erfaring blir stadig 
viktigere i det arbeidsmarkedet 
som samfunnsvitere orienterer 
seg mot. Både det å mestre språk, 
ha en annen kulturell erfaring og 
det å kunne orientere seg ute i 
verden er en svært verdifull res-
surs. Også det akademiske er 
selvfølgelig viktig; en erfaring 
fra utlandet vil ofte gi en annen 
vinkling og forståelse av eget 
fagfelt og man blir mer kjent 
med hvordan fagutviklingen 
foregår omkring i verden. Ofte 
kan man velge fag som ikke 
finnes ved UiO eller fag med 
en helt annen innfallsvinkel. Så 
kan jo internasjonal erfaring gi 
internasjonalt nettverk som kom 
komme godt med i fremtiden.

De senere årene har vi sett at 
flere og flere av våre studenter 
velger utveksling. Allikevel er 
det fortsatt slik at de fleste hold-
er seg hjemme og tar alle studi-
ene her. Ut i fra tilbudet vårt av 
utvekslingsplasser er det klart at 
vi har kapasitet til å sende ut et 
betydelig større antall studenter 
enn det vi gjør nå.

Hvorfor drar ikke flere? Kjenner 
du til grunner for at noen som 
opprinnelig har vært interesserte 

i å dra, har valgt ikke å dra lik-
evel?
Det kan ofte være personlige 
grunner til at folk velger å holde 
seg hjemme. Noen har familie 
og kjæreste som hindrer dem, 
for eksempel. Men for de al-
ler fleste er nok studietiden den 
tiden i livet der man har størst 
personlig frihet til å reise.

Er det noen utvekslingsdesti-
nasjoner som utmerker seg som 
mer populære enn andre?
Eksotiske steder, som Australia, 
samt engelskspråklige land, 
som Storbritannia og USA, 
er alltid populære steder, men 
også sentrale europeiske land 
som Frankrike, Tyskland og 
Spania tar imot mange av våre 
studenter. Enkelte land vi har 
svært gode avtaler i sender vi 
få studenter til, for eksempel til 
øst europeiske land. Men hvor-
for ikke velge et øst europeisk 
land, for eksempel Polen som 
er stadig viktigere for Norge 
handelsøkonomisk og kul-
turelt. Internasjonal erfaring fra 
disse landene kan gi karriere-
muligheter ettersom det er viktig 
med kulturell/språklig erfaring i 
de landene Norge samarbeider 
med.

God tur!

Tron Trondal, profes-
sor på SV og ansvarlig 
for mange utvekslings-
avtaler, syntes flere 
studenter bør priori-
tere et semester i ut-
landet.

Disse stedene har UiO-
avtaler spesielt 
beregna på samfunns-
geografistudenter:
• Kamerun
• Ghana
• Danmark
• USA
• Portugal
• Ungarn
• Spania
• Estland
• Frankrike
• Italia
• Irland
• Nederland
• Storbritannia 
• Tyskland.  

“Både det å mestre språk, ha en annen kulturell 
erfaring og det å kunne orientere seg ute i 

verden er en svært verdifull ressurs.”
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Tema:
Vandring
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Tema: Vandring16

Sommerens debatt rundt rom-
folket, og konflikten rundt deres 
leir på Årvoll, viste at proble-
mer – fordommer og eksklus-
jon –  knyttet til disse fortsatt 
eksisterer i Norge. Konflikten 
førte til at enkelte tok til orde for 
deportasjon av disse gruppene 
til deres hjemland. Hvor er dette 
hjemlandet?

Historisk vandring
Romfolket fremstilles ofte som 
et folk i vandring. Historisk 
kan det også være noe i en slik 
fremstilling, da forskere mener å 
kunne spore romfolkets opprin-
nelse til områder nord-vest i In-
dia, der de utvandret fra en gang 
mellom det tredje og syvende år-
hundre. I Norge i dag represen-
teres disse ved tilreisende grup-
per fra Sentral- og Øst-Europa.  

Et kort blikk på kommentarfel-
tene til diverse nettaviser, samt 
uttalelser fra en del høytstående 
norske politikere, avslører også 
en forestilling blant enkelte om 
at romfolket ikke hører hjemme 
i Norge, at de må sendes hjem. 
Dette til tross for at de som EU-
borgere har en rett til å oppholde 
seg i Norge i en viss periode. 
Norge, med andre ord, er ikke et 
sted for dem.

Implisitt i en slik påstand, er 
en påstand om at det finnes et 
sted der disse gruppene hører 
hjemme. Noen romstat finnes 
riktignok ikke, og de må dermed 
sendes til de landene der de 
har sitt statsborgerskap, som i 
mange tilfeller er de tidligere 
kommuniststatene i Sentral- og 
Øst-Europa. Deportasjon til 

Nasjonalisme 
på vandring

Tekst:
Philip Eksveen

Finnes det et land 
for romfolket?
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disse landene er heller ikke helt 
uproblematisk, ettersom rom-
folket også der møter  motgang i 
form av systematisk eksklusjon 
fra arbeidslivet og annen dis-
kriminering.

Uortodoks nasjonalisme
Det blir dermed aktuelt å spørre 
om dette påståtte hjemlandet for 
romfolket overhodet eksisterer. 
Det eksisterer faktisk en romnas-
jonalisme, men denne har lite til 
felles med separatistiske nasjon-
alistiske bevegelser. Romfolket, 
siden den femte internasjonale 
romkongressen, anser seg for 
å være en ikke-territoriell nas-
jon . Til forskjell fra andre, mer 
typiske nasjonalismebevegel-
ser legger de altså ikke krav 
på et territorium de anser for 
å være sitt hjemland, og har i 
den forstand mer til felles med 

urbefolkninger enn etniske mi-
noriteter.

Det er ikke vanskelig å fores-
tille seg at en slik ikke-territo-
riell nasjonalisme er med på å 
underbygge bildet av romfolket 
som et folk i vandring. Den kan 
også medvirke til å forklare 
hvorfor påstander om at rom-
folket ikke hører hjemme i en 
bestemt stat fortsetter, ettersom 
disse ikke kan tilbakevises med 
henvisning til et territorielt krav.

Logikken i å deportere disse 
menneskene bryter dermed 
sammen. I verste fall underbyg-
ger den påstanden om at rom-
folket ikke hører hjemme noe 
sted, ved å føye nok et sted til 
listen over steder romfolket har 
blitt bortvist fra. I beste fall er 
det å feie romfolkets proble-

mer under teppet, ettersom de 
underliggende forholdene i 
alle tilfeller forblir de samme, 
og hele prosessen gjentas med 
neste tilreisende gruppe.

Ansvaret for romfolkets velferd, 
rettigheter og muligheter ligger 
utvilsomt hos de statene der de 
har sitt statsborgerskap, og det er 
begrenset hva Norge kan utrette. 
Én vesentlig ting kan Norge, or 
Norges folk likevel bidra med: 
Å motvirke forestillinger om at 
romfolket i sin helhet er farlige, 
og ikke egner seg i arbeidslivet. 
En slik endring i holdninger kan 
kun komme gjennom konstruk-
tive tiltak fremfor bortvisning 
uten oppfølging.

Illustrasjonsfoto: Daquella Manera
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 - Man kan ikke være lykkelig hvis barnet ditt ikke har en framtid, sier Helia Albuquerque.

Farvel, fina nskrise!
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Norge er foreløpig relativt 
uberørt av finansuroen i Europa. 
For innbyggerne av blant andre 
Hellas, Portugal og Irland er det 
som kjent en helt annen sak; 
mange har blitt arbeidsledige og 
det skapes få nye arbeidsplasser.
Helia Albuquerque samlet 
sparepengene og forlot Lisboa 
med familien. Hun, mannen og 
datteren er nå blitt Oslo-borgere, 
og fremtiden ser langt lysere ut.

En solfylt septemberdag deler 
hun sin historie ved et av sine 
favorittsteder i byen, sittende på 
en benk i Vigelandsparken.
– Det går veldig bra i Norge og 
vi trives godt her. Jeg har flere 
mål fremover: Kortsiktig er det 
å få en arkitektrelatert jobb og 
på lang sikt er det å skape en 
god fremtid for Rita.

Helia begynte etter kort tid i 
Oslo som renholder ved et ho-
tell, men søker nå på jobber rel-
evant for arkitektutdannelsen. 
Ektemannen Fernando jobber på 
sin side i barnehage, etter fem år 
uten fast arbeid i Portugal.

Datteren Rita er bare tre år, men 
hadde gått en vanskelig framtid i 
møte i gamlelandet. 
– Hadde vi blitt i Portugal ville 
ikke Rita hatt de samme mulighe-
tene som her i Norge. Når hun er 
eldre og skal tenke på utdanning 
vil jeg at hun skal kunne gjøre 
det hun vil, hun skal kunne velge 
høyere utdanning om hun ønsker 
det, sier Helia alvorlig.

Helia gestikulerer en bratt, nedad-
gående kurve med hånden mens 
hun forklarer at situasjonen 
ble markant verre i løpet av de 
første ukene av september.
– Venner som  for ett år siden 
rådet meg mot å reise, spør meg 
nå om jeg også kan ordne en 
jobb til dem. De virker faktisk 
litt overrasket når jeg sier at det 
ikke er fullt så enkelt, sier hun 
og trekker litt på smilebåndet.
Politikerne i hjemlandet har ikke 
Helia særlig til overs for.
– Problemet er at staten ikke 
har penger til å betale offen-
tlige utgifter og lønninger. De 
forskjellige politiske partiene 
gir så mange løfter før valget 
om å bruke penger – penger 
de ikke har. Det er også veldig 
mye korrupsjon. Generelt i Sør-
Europa går man ofte inn i politik-
ken for å bli rike. Slik er det ikke 
i Norden – det liker jeg.

I Lisboa jobbet Helia med be-
handling av byggesaker for 
kommunen; et av områdene hun 

trekker frem som sårbar for kor-
rupsjonen. 
– Når folk skal bygge bolig og 
trenger byggetillatelser må de 
betale. Og de pengene burde jo 
selvfølgelig komme tilbake til 
folket.
– Gjør de det, da?
– Nei, det var det da, ler Helia, 
og hinter til at mange av pengene 
går i politikernes egne lommer.
– Det er en veldig stor forskjell 
på hva politikerne tjener og på 
hva vanlige portugisere tjener.

Helia viser meg et enkelt regne-
stykke over lønn og utgifter i 
Norge og Portugal, og det er ikke 
vanskelig å se hvorfor familien 
Albuquerque vandret til Norge: 
Portugiserne reduserte nylig 
antall årlige lønningsmåneder 
fra 14 til 12, samtidig som 
skattenivået økte. Barnetrygd 
er så å si forduftet, foreldrene 
må se langt etter pensjonen og 
lønnsnivået har sunket.
– I det siste har det blitt real, real 
bad. Det er protester i gatene, 
som i Hellas, men vi portugisere 
demonstrerer ikke – vi synger.
I Norge har den lille familien 
langt sikrere rammer, og Helia 
sier de trives godt i sin  nye by.
– Før vi reiste til Norge goog-
let vi mye. Jeg liker den ”natur-
vennlige” mentaliteten deres. 
Dere er et rolig folk, sier Helia 
og begir seg på veien for å hente 
Rita i barnehagen.

Tekst og foto: 
Erlend Sveen Finstad

Helia Albuquerque 
byttet til et ukjent 
yrke i et fremmed 
land da nøden ble 
for stor i Portugal

 - Man kan ikke være lykkelig hvis barnet ditt ikke har en framtid, sier Helia Albuquerque.

Farvel, fina nskrise!
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Tanken var å få et svar fra tipen-
diat Heidi Østbø Haugen på hva 
som blir de neste store folke-
vandringene. Haugen forsker 
på migrasjon mellom Afrika og 
Kina, men hun gir ikke et en-
kelt svar. Istedenfor ramser hun 
opp noen av trendene for inter-
nasjonal migrasjon.
– Hvis du hadde spurt hva som 
var den viktigste trenden innen 
migrasjon i dag, så ville jeg 
sagt at den viktigste trenden er 
fragmentering. Og det står på 
en måte i motsetning til folke-
vandringsbegrepet, sier Haugen.

Flere, flere, flere
I boka The Age of Migration 
mener også Stephen Castles og 
Mark J. Miller på sitt vis at frag-
mentering er sentral i hvordan 
migrasjon forandres. De nevner 
fire klare trender. Migrasjon blir 
stadig mer feminisert, årsakene 

til migrasjon blir stadig flere, 
mengden migrasjon gjør ikke 
annet enn å øke, og mest ves-
entlig i denne sammenhengen – 
migrasjon blir stadig mer glob-
al. Migrasjonsstrømmene går 
fra stadig flere avsenderland til 
stadig flere mottakerland.
Haugen oppsummerer Castles 
og Millers punkter i én setning 
som i all enkelhet viser at ver-
dens migrasjon er fragmentert.
– Flere folk med flere bakgrun-
ner flytter på seg av flere grunner 
til flere steder, sier Haugen.

Begrepssvikt
Ifølge Stipendiat Heidi Østbø 
Haugen har vi nordmenn en 
mangel som engelsktalende 
ikke har. Det engelske ordet 
migration er et begrep som man 
kan anta at folk flest forstår. 
Man kan ikke anta at nordmenn 
flest er innforstått med den nor-

Folkevandringenes
tid er over

– Verden må forandre 
seg veldig mye for 
at det skal bli ak-
tuelt igjen å snakke 
om folkevandringer, 
sier stipendiat Heidi 
Østbø Haugen.

Tekst: 

Torstein S. Throndsen
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ske varianten, migrasjon.
Kan vandring bli et helnorsk 
alternativ for migrasjon?
Begrepsbruken er i det hele tatt 
omdiskutert i fagmiljøet, fortel-
ler stipendiaten. Noen mener or-
det migrasjon ikke burde brukes 
i det hele tatt. De vil bare bruke 
innvandring og utvandring.
– I utvandrings- og innvan-
dringsbegrepet har man implisitt 
avsender- og mottakersamfun-
net i hodet, mens med migra-
sjon er det bevegelsen som er 
i sentrum, svarer Haugen, som 
selv foretrekker det retningsløse 
migrasjonsbegrepet.
– Andre bruker migrasjon net-
topp fordi det viser strømmer i 
begge retninger, fortsetter 
Haugen.

Begge retninger
– Før hadde man utvandringen 
til Amerika, ikke sant? Nå er det 

mye mer migrasjon i begge ret-
ninger. Se for eksempel på det 
som jeg jobber med, migrasjon 
mellom Kina og Afrika. Mas-
sevis av kinesere som drar til 
Afrika. Masse afrikanere som 
drar til Kina, forteller Haugen. 
Hun nevner også indere med 
høy utdanning. En gang dro de 
til USA. Nå vender de tilbake til 
hjemlandet.

Ett unntak
Utviklingen med utfasing av 
produksjon til lavkostland 
har også skapt flere og heller 
utradisjonelle migrasjonsstrøm-
mer.
– Det gjør at folk i nøkkelposi-
sjoner flytter fra Europa til ste-
det produksjonen finner sted, 
sier Haugen.
– Det er mer fragmentert hvilke 
grupper som drar. Det er mer frag-
mentert hva som er avsenderland 

og hva som er mottakerland, 
hvem som drar når det gjelder 
kjønn, hva som er hensikten 
med migrasjonen – om det er ut-
danning, arbeid, handel. Det er 
ofte mindre avklart også for de 
som flytter sin del, sier stipen-
diaten, men hun nevner også en 
grunn som fremdeles vil skape 
folkevandringer.
– I konfliktsituasjoner får du at 
mange flykter samtidig.

Må forandres mye
Men når alle former for migras-
jon blir lagt sammen, så har mi-
grasjonsstrømmene tydeligvis 
fragmentert seg vekk fra folk-
evandringer.
– Verden må forandre seg vel-
dig mye for at det skal bli ak-
tuelt igjen å snakke om folke-
vandringer slik man tradisjonelt 
tenker på det, sier stipendiat 
Heidi Østbø Haugen.

Illustrasjonsfoto (CC)
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Debatten om asylpolitikk er et 
hett tema i media og blant de 
politiske partiene. Det mange 
glemmer er at den største flykt-
ningstrømmen ikke kommer til 
det rike landet Norge, men at 
flyktningstrømmene påvirker 
nabolandene. Ved stortings-
valget i 2013 må det bli lettere 
for asylsøkere uten papirer å 
søke om oppholdstillatelse og 
flere rettslige vern for asylbarn.
 
Norsk politikk
En person som kommer til 
Norge på egenhånd og ber 
om beskyttelse fra staten og 
kommer under kategorien 
asylsøker. Basert på FNs flykt-
ningkonvensjon og norsk lov 
gir Norge beskyttelse til de 
som er forfulgt på grunn av 
nasjonalitet, religion, politiske 
oppfattninger eller medlem-

skap av en sosial gruppe. Er 
disse kriteriene oppfylt, kan 
personen få asyl i Norge. I 2008 
kom det nesten 15 000 asylsøkere 
til Norge – mer enn dobbelt så 
mange som i 2007. I 2009 ser det 
ut som det kommer oppimot 18 
500 personer, og prognosen er lik 
for 2010. Den nye regjeringen i 
Norge, har som mål å stramme 
inn asylpolitikken.

Globalt
Det finnes 16,1 millioner flykt-
ninger globalt. Afghanistan er ett 
av de land med aller flest flykt-
ninger med et svimlende tall på 
2 702 237 mennesker på flukt. 
Denne flukten har Norge bidratt 
til gjennom NATO’s styrker i 
landet. Norge fikk i 2011, 1663 
asylsøknader fra Afghanere og 
har en innvilgelsesprosent på 46 
%. Somalia kommer på fjerde 

Asyl i verdens 
rikeste land

Tekst: 
Nicklas Søsted 
Poulsen og 
Camilla Hermansen

Arbeidsgruppen for nord/sør 
spørsmål i LNU
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plass over land med flest flykt-
ninger og har 1 460 000 internt 
fordrevne. I følge årets flykt-
ning-regnskap topper Somalia 
listen med over 1765 asylsøkere 
i Norge i fjor.

Barn mest utsatt
I tidlig blir de revet vekk fra det 
kjære landet de er vokst opp på, 
og blir dratt med på flukten. Flykt-
ninghjelpen uttaler derfor at det 
er de som blir hardest rammet 
fysisk og psykisk.

Regjeringen skryter av at vi tar 
vår del av ansvaret for fordrevne 
grupper. Hvordan måler politikere 
denne graden av fornøydhet? Ut 
fra Europeiske standarter eller 
ut fra hvor mange mennesker 
Norge har «kapasitet» til å ta i 
mot?

 Møtet med Norge 
Asylsøkere som kommer til 
Norge har svært forskjellige 
forventninger til hva som møter 
dem her i landet. Noen har hørt 
at Norge er et fredfylt, demo-
kratisk land og kommer til lan-
det i håp om et nytt liv i fred, 
og bedret livskvalitet. Olje-
rikdommen til Norge har også 
vært kjent for mange som kom-
mer til landet med et ønske om 
heve den økonomiske tilstanden. 
Dette kan også være en av grun-
nene til at de velger å søke asyl i 
Norge. En fellesnevner for dem 
som har kunnskaper om landet 
før de kommer hit, er at Norge 
er et demokratisk land hvor 
staten hjelper sine innbyggere. 
Andre har ingen kunnskaper om 
landet før de kommer hit, og har 
dermed lavere forventninger 
til Norge. Hvordan de har fått 

kunnskaper om landet varierer. 
Enkelte asylsøkere har fått høre 
om landet gjennom bekjente 
fra hjemlandet sitt som bor her, 
mens andre har fått høre om 
Norge som velferdsstat gjen-
nom utdanning. Uansett hvilke 
forventninger en person har, må 
de gjennom den samme proses-
sen.

Et liv i usikkerhet
Å være på et asylmottak og 
leve et liv uten å vite hvor det 
ender, er frustrerende for mange 
asylsøkere. Ingen vet hvilket 
utfall søknaden kan få, verken 
barn eller voksne. Det er mange 
som derfor ikke tør å planlegge 
neste dag på grunn av denne 
usikkerheten. Hvordan ville ditt 
liv vert dersom du var en flykt-
ning?

"Regjeringen skryter av at vi tar vår 

del av ansvaret for fordrevne grupper. 

Hvordan måler politikere denne graden 

av fornøydhet?"
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Når man snakker om byvan-
dring, snakker man om noe helt 
annet enn å komme seg fra et 
sted til et annet. Det er ikke mål-
streken som betyr noe, men å 
oppdage eller kanskje til og med 
gjenoppdage byen. Byvandring 
er på mange måter synonymt 
med oppdagelse.

Det er tirsdag og du går gjen-
nom byen etter en lang dag på 
Blindern. Alltid den samme, 
velkjente ruta som tråkkes 
nesten uten at du legger merke 
til omgivelsene. Det eneste som 
betyr noe er å komme seg hjem 
fordi du er sulten, sliten, stressa. 
Du kunne gått denne løypa i 
blinde, og det er nesten akkurat 
det du gjør. Byvandring handler 
på den andre siden om å gå med 
øynene i stedet for føttene. 

Observasjoner fra en vandretur: 
Femten utbrente fyrstikker som 
ligger i et snirklete mønster på 
fortauet. Kanskje noen sleit med 

å tenne seg en røyk fordi det 
var mye vind. En rosa ransel 
utenfor kiosken. En handleliste 
hvor runde bokstaver minner 
om å kjøpe gulost, epler, kaffe 
og frokostblanding. Alt jeg ser 
er spor etter andre mennesker. 
Mennesker jeg ikke vet hvem er. 
Alle byens ukjente ansikter er 
nettopp det som opptar en ekte 
byvandrer, en flanør. Nysgjer-
righet er for ham den viktigste 
drivkraften: ”Det man kan se i 
sollys, er alltid mindre interes-
sant enn det som skjer bak en 
vindusrute. I dette mørke eller 
lysende hullet lever livet, drøm-
mer livet, lider livet” (Charles 
Baudelaire, ”Vinduene”). 

Vi behøver ikke gå så langt som 
å kalle oss flanører, men hadde 
det ikke vært deilig å oppleve 
byen fra en ny side? Ta en søn-
dag og gå deg vill, bruk god tid, 
ta med deg en venn og en mat-
pakke og åpne øynene for den 
byen du tror du allerede kjenner.

Flanering: 
Mening før mål
“Eg skal ut å gå.
Så mykje fint å sjå.
Ut der å vandre med 
treskoene på.
Eg skal ut å sjå
det som ingen kan tru 
på.” 

Odd Nordstoga,  
Vandringsvise

Tekst: 
Mariel Melø Hansen
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Filmvandring:
En guide.

DINOSAUR (2000)
Aladar er en dinosaur som har 
vokst opp blant lemurer og som 
snakker enten norsk eller engelsk, 
litt avhengig av hvilket språk du 
ser filmen på. Uansett, meteorer 
regner ned fra himmelen og Ala-
dars hjem blir et inferno uten like. 
Dinosauren og lemurfamilien 
legger ut på en vandring i håp 
om å finne et land som er skånet 
for naturkatastrofen. Flere dino-
saurer har opplevd den samme 
skjebnen som dem. Resultatet er 
en gigantisk dinosaurvandring.
  

INTO THE WILD (2007)
En idealistisk reise med en 
dyster endestasjon. En kjekk 
og populær mønsterstudent 
stikker av til Alaska for å leve 
alene i skogen. Han skaffer seg 
et artistisk pseudonym, brenner 
alle broer og vandrer av gårde. 
Reisen er full av eventyrlyst og 
fantastiske landskap, selv om 
naturen til slutt viser seg å være 
hjerteløs.

Tekst: 
Mariel Melø Hansen,  
Torstein S. Throndsen
og Kristin Jellestad

Her er en smakebit av 
filmer som handler om 
vandringer, enten van-
dringen måtte være et 
hovedtema, et bakteppe, 
en syltynn digresjon 
eller i overført betyd-
ning.
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TOTAL RECALL (2012)
I denne fremtidsvisjonen glir 
den daglige pendlingen til 
og fra jobb og verdensom-
spennende arbeidsmigrasjon 
sammen. Mennesker lever i to 
områder etter at kjemisk krig-
føring har gjort mesteparten av 
jordkloden til et lite hyggelig 
sted. Storbritannia er blitt the 
United Federation of Britain. 
Australia er blitt the Colony. 
Kolonien består for det meste av 
slum, og arbeidskraft som reiser 
via jordens indre for å arbeide 
på fabrikker i føderasjonen.

KON-TIKI (2012)
Hvordan får man pretensiøse 
vitenskapsmenn til å høre på 
deg når de tror du er på bærtur? 
Du drar på en ordentlig bærtur. 
Og hvis du heter Thor Heyer-
dahl så bytter du ut bær med 
flåte og tur med ekspedisjon. 
Eventyreren forsøker med en 
særdeles sjarmerende engelsk 
å forklare at det å flyte på noen 
tømmerstokker over Stillehavet 
er en kjempegod idé. På tross av 
et overdrevet antall haiangrep 
underveis, bærer bærturen like-
vel frukter. Eller bær.

PROMETHEUS (2012)
En hittil ukjent planet skal gi 
svar på det store spørsmålet: 
Hvor kommer vi fra? En robot 
med svært tvilsomme hensik-
ter og en gjeng med fremtidens 
forskere pakker snippesken og 
drar. Sammen vil de finne ut om 
svaret er mer enn førtito. I den 
rette Ridley Scott-ånden ender 
det dessverre litt mer slimete og 
ugjestmildt enn det oppdagerne 
håpet på.

DISTRICT 9 (2009)
Hva skjer når du havner et sted 
hvor du er uønsket og hvor du 
heller ikke ønsker å være? Neill 
Blomkamps District 9 trekker 
først og fremst paralleller til 
Apartheid i Sør-Afrika, men en 
slik segregering er tydeligvis 
også svar på hva som kan skje 
når romvesener går tom for ben-
sin og kræsjlander i Sør-Afrika.

WALL E (2008)
Jorda er blitt overfylt, men ikke 
av mennesker. Tiår med storfor-
bruk av produktene til mega-
selskapet (flernasjonalt selskap 
blir bare ikke dekkende nok) 
Buy n Large har gjort planeten 
til en eneste stor søppelfylling. 
Hva gjør menneskene? Vandrer 
ut i verdensrommet og fortsetter 
med sin dekadente livsstil, med 
roboter som slaver. Men det var 
før søppelrydderoboten WALL 
E dukket opp.

GETTING HOME (2007) 
Kinesiske Zhao får en bok-
stavelig talt tung bør å bære, da 
hans kollega og venn dør, som 
konsekvens av usunne mengder 
alkohol, i forsøket på å glemme 
den krevende tilværelsen som 
gjestearbeider i Hongkong.  
Zhao påtar seg oppgaven med å 
frakte liket av sin venn tilbake 
til hjembyen, som resulterer i en 
absurd og makaber, dog livlig, 
ferd gjennom store deler av det 
kinesiske landskapet.
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Pusten går sakte nå
For jeg er på vei
Innover dalene av min egen elendighet
Bortenfor sporene som synes så godt

Vi forenes nå, vi to på vei
I alt som holder oss tilbake
Fra å mene noe selv

Jeg river murer nå
Så jeg kan se deg klart
Mitt eget speilbilde 
I vannoverflaten

Tekst og foto: Kristin Jellestad
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Som så mange andre, har han 
innvandra til storbyen for å 
studere. Altaværingen er fersk 
samfunnsgeograf – hodet er fullt 
av forvirrende, nye uttrykk, og 
bagasjen full av spor etter reiser 
i tid og rom. Sittende urolig på 
en krakk på Trygve – han gir 
inntrykk av å kjenne seg litt 
out of place – forsøker han å gi 
oss et innblikk i hva nord-sør-
vandringa har gjort med følelser 
tilknytta sted og identitet. 

«Kem e du, kem e æ? Kem e vi 
som e her, kor har vi vært hen, 
kor vi ska hen?» Den sangen har 
jeg fra Alta. Hvis jeg fortsatt bor 
her om tjue år – hvor er jeg fra 
da, egentlig?
Identiten min er vel at jeg er en 
utflytta altaværing. Jeg vet ikke 
om jeg kommer til å flytte til-
bake. Jeg kan tenke meg å flytte 
tilbake til bygda en gang, men 
ikke Alta. Samfunnet der svarer 
ikke lenger til identitenen min; 
jeg har et veldig annerledes syn 
på verden nå enn da jeg flyt-
ta derfra. Likevel søker jeg på 
noen måter tilbake dit; jeg har 

blant annet flytta sammen med 
tre venner derfra. Han ene job-
ber skift som marinetekniker -–
med lakseoppdrett; vi planleg-
ger at han skal skaffe fisk og mat 
fra Alta. Utsiktene for å få mat 
nedover ser betraktelig bedre 
ut når man er en gruppe som 
sammen prøver å få det til. Jeg 
savner fisketurer og ferskfisk, 
og den friheten jeg har hjemme 
til å skaffe dette. Det handler 
mye om familieressurser – vi 
har fiskebåt, og kan ta oss en 
fjordtur når som helst.

Denne sterke stedstilknytningen 
– hva skyldes den? På hvilke 
måter har politisk regionaliser-
ing bidratt til identitetsfølelsen 
hans? Og føler Alta det samme 
for han, som han føler for byen? 
Spørsmålene står i tog i hodene 
på oss, barna av storbyen. 

Jeg drar en viss stolthet av å 
være fra Nord-Norge, det tror 
jeg mange gjør. Det er liksom 
noe eksotisk når du møter noen 
som er fra kontinental-Europa 
– det er sykt spesielt og sært å 

En altaværing i Oslo 
– in place or out of place?

Tekst: 
Nora Gaupseth og 
Marit Dahl Hjort

Foto: 
Sunniva Rebekka 
Skjeggestad
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kunne si at man nesten er fra 
den nordligste plassen i hele 
Europa. Jeg kaller meg ikke en 
ekstrem fyr fra villmarka, men 
det er likevel litt kult. Jeg blir 
nesten rørt når folk begynner å 
snakke om Alta – jeg har en vel-
dig sterk stedstilknytning. Jeg 
tror det er jeg som gir Alta men-
ing, og ikke motsatt. Hvis Alta 
hadde vært i Troms, hadde jeg 
kanskje følt meg mer anonym. 
Det er noe helt annet å være fra 
Finnmark enn fra Troms. Det er 
litt spennende, det der. De har 
sin egen identitet, og vi har vår. 
Jeg har forresten en følelse av at 
folk i Alta har mer stedsfølelse 
enn de i Oslo har, fordi hjemmet 

og naturen spiller et større rolle 
i folks liv. Vi har et fjell som 
heter Komsa – det føler jeg sterk 
tilknytning til. Jeg tror jeg gir 
Komsa mening, og Komsa gir 
meg mening. Jeg leste en bok, 
Arne Næss‘ livsfilosofi, han 
snakka om et forhold til et fjell 
ved hytta hans – det føler jeg er 
som meg og Komsa – jeg bryr 
meg liksom om det. Jeg tror folk 
i Alta bryr seg mye om naturen 
rundt, og tillegger den mye sjel. 
Det føles mer ekte.

Plutselig blir altaværingen 
avbrudt av en som kjenner 
han igjen fra TV-programmet 
Dagens mann. Han fremstår 

tydelig forvirra, kanskje flau 
– ja, faktisk litt tatt på senga 
og out of place. Liksom for å 
unnskylde seg forklarer han 
kort om hendelsen, og kommer 
inn på at han i programmet sa 
han foretrakk ostepop framfor 
ost og vin, selv om han i vir-
keligheten ville ha valgt mot-
satt. Vi kjenner skuffelsen over 
løgn på riksdekkende TV boble 
opp i oss, men samtidig evnen 
til å tilpasse seg til sted, prak-
sis og normer slår oss som be-
undringsverdig. Hvor kommer 
denne evnen fra? spør vi oss. 
Ligger svarene i hendene på Al-
tas byutviklere, kanskje? ►
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På 90-tallet ble sentrum av Alta 
døpt “City”. Stedet bærer ikke 
lenger det navnet, men vi kaller 
det ennå det på tull. I ‘92 vant 
Alta kåringa av Norges styg-
geste by – tittelen har vi båret 
med stolthet siden.Vi har fått et 
kjøpesenter som er Nord-Norges 
største eller nest største. Det er 
en kloss – jævlig stygt. Det er 
gjort så billig som mulig.  Det 
er ikke bakoversveisstygt, men 
likevel, man har bare tenkt på 
praktiske formål. Det repre-
senterer Alta, det er mitt Alta, 
men det er ikke nødvendigvis 
det Alta som jeg skulle ønske 
det var. Kommunen taper på 
det i lengden, for folk kommer 
neppe til å like det, bevisst eller 
ubevisst, så liker man ikke en 
stor kloss. Ting skal bare funke 
i Alta, det gjør ikke noe om det 
er stort hull i bakken. Folk har et 
maskinistisk og praktisk forhold 
til byen. Dette er en av grunnene 
til at jeg kanskje ikke blir den 
ene av tre som faktisk flytter til-
bake til hjemtraktene. 

Kjøpesenterklosser og hull i 
bakken – forskjellene synes å 
være større enn vi hadde sett 
for oss. Er sannheten at Alta og 
Oslo – to byer i samme land – 
ikke er til å sammenligne?

Noe vi ikke har i Alta, er trikk. 
Da jeg kom til storbyen og så 
det, syntes jeg det var veldig 
spennende og sjarmerende. Så 
fant jeg ut at det bare var en 
skranglete boks. En annen for-
skjell mellom Alta og Oslo, er 
for eksempel det med å låse 
døra. På mindre steder har det 
ikke noe å si om du gjør det el-
ler ei, du kjenner naboen, lik-
som. Jeg tror også at terskelen 
for å kunne bidra er lavere på 
et lite sted. I ei lita bygd er det 
mer sånn at folk bidrar – da er 
du brannmann, lærer og den 
lokale trubaduren på samme 
tid. Da trenger du ikke å være 
best, da er du bare med å bidra. 
Du trenger ikke å være så redd. 
Den spiriten liker jeg. Men det 
handler litt om innstilling; du 
kan jo være ræva og stå på Karl 
Johan og spille blokkfløyte 
også.

Til tross for at denne altaværin-
gen viser bemerkelsesverdige 
tilpasningsevner, må en opp-
vekst uten trikk, med åpne 

dører og profesjonsforvirra 
innbyggere, ha gjort innvan-
dringa til Oslo krevende. Det 
er nærliggende at et mangfold 
av ‘anachorisms’ lett kan opp-

stå; ‘things in the wrong place’, 
som Cresswell sier, eller bare 
‘error in geography’, om man 
skal tro googles beste tips, må 
da være en naturlig følge av en 
slik forflytning som den vi her 
hører om. Likevel – en skal ikke 
skue hunden på hårene – det 
er kanskje ikke alltid like lett 
å gjette om folk er på innsiden 
eller utsiden. Vi lar altaværinge 
bedømme selv. 

Jeg føler oppførselen min er 
veldig in place her i Oslo. Jeg 
har en ganske velutvikla kritisk 
sans, så jeg passer på hva jeg 
gjør og hvordan jeg oppfører 
meg, og er vel en av «oss». Oslo 
er en bra by, med bra og inklu-
derende folk. Det ville nok tatt 
lengre tid for en fra Oslo å finne 
seg til rette i Alta enn motsatt. 
Men det handler om innstillinga 
til dem som kommer. Jeg tror 
mange innflyttere ville følt seg 
som «de andre» i Alta.

Det stråler av hele ham – han er 
innafor, en av oss og definitivt 
in place. Fortellingene hans har 
gjort inntrykk, og forståelsen av 
hvordan han smidig har unngått 
normtransgresjoner i Oslo, er 
imponerende.
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Erlends vandring
fra Alta til Oslo

Kartgrunnlag: Kartverket
Illustrasjon: 
Torstein S. Throndsen 



32

GIS-klubben
Et nytt semester på Blindern betyr et nytt semester med GIS-klubben! Vi som studerer samfunns-
geografi er så heldige at vi har muligheten til å lære oss å bruke geografiske informasjonssystemer, pop-
ulært kalt GIS. 

Om du er interessert i geografi; det være seg by-, politisk-, økonomisk- eller utviklingsgeografi, gir ferdig-
heter i GIS uante muligheter for å knytte informasjon til kart og analysere geografiske fenomener. I 
GIS-klubben har du mulighet til å jobbe med SGO1910-oppgavene dine, få tilgang til treningsoppgaver 
fra programvareprodusenten ESRI (som gir stilige og tøffe diplomer du kan legge ved CVen din for å 
vise dine eminente GIS-ferdigheter) og møte andre GIS-interesserte i hyggelig lag.

I fjor fikk klubben i oppdrag å lage kart til Latin-Amerikagruppens årbok. Vil du lære mer om GIS og 
hvordan dette nyttige verktøyet faktisk blir benyttet av ulike aktører rundt om i arbeidslivet? Send en 
mail til gisklubben@gmail.com. Alle typer ideer om foredragsholdere, seminarer og arrangementer er 
hjertelig velkomne slik at vi kan gjøre semesterets GIS-klubb til årets kartografiske opplevelse! PS! Det 
er kult med kart!  

Foreningsprat

Programutvalget
Et nytt høstsemester har startet og et nytt programutvalg (PU) ved Samfunnsgeografi har blitt valgt. 
Programutvalget består av elleve studenter, noen gamle og noen nye ansikter, som er der for å være et  
bindeledd mellom studentene på samfunnsgeografi og de som administrer og underviser på instituttet.

I høst arrangerer vi flere faglige og sosiale arrangementer rettet spesielt mot samfunnsgeografistudenter. 
Utover høstet vil vi blant annet invitere til frokostseminarer, filmkvelder, faglunsjer og vafler på  Ugle-
bo. I år vil vi også gjenta suksessen med karrieredag, hvor man har mulighet til å møte mennesker som 
jobber som samfunnsgeografer på ulike steder. 

Dersom du har saker du ønsker å ta opp med oss kan du ta kontakt på et av våre arrangementer eller 

sende en mail til programutvalget@sgeo.uio.no.
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Terra
Terra er velferdsforeningen for alle studenter på samfunnsgeografi, vi er både for og av bachelor- og 
masterstudenter. Det er vi som arrangerer alle de kule samfunnsgeografi-eventene i løpet av året, som 
blant annet inkluderer vår årlige semesterstartfest, julebord og hyttetur for nye studenter, men også jule-
grøt, after-ake-kveld, potet-løp og mye mer! I tillegg arrangerer vi mye sportslige aktiviteter (som om 
potet-løp ikke er sportslig nok!), som innebandy, fotballcup og ikke minst lag til holmenkollenstafetten 
som vi med stor suksess arrangerte i forrige semester!

I forrige semester arrangerte vi også studietur for første gang, til Amsterdam! Den ble utrolig artig, og 
jeg er rimelig sikker på at alle som var med koste seg hele veien! Vi håper på å videreføre denne tradi-
sjonen til våren, og tar gjerne imot innspill til hvor dere vil dra, og om dere ellers har noen tips!

Terskelen for å komme med innspill og egne ideer i Terra er ekstremt lav, og vi tar gledelig imot forslag 
fra hvem som helst! I tillegg er dørene alltid åpne for nye medlemmer, noe vi alltid setter pris på! I år er 
det spesielt viktig at vi får nye medlemmer, da alle nåværende medlemmer nærmer seg slutten på løpet! 

Det hadde dermed vært ekstra koselig å fått med seg noen førsteklassinger fra dette semesteret av! 

Alle slags henvendelser tas hjertelig i mot på terra-velferdsforeningen@sgeo.uio.no.
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Samfunnsgeografen 
gratulerer kandidater som 
leverte master i 2012! 

        Kjersti Visnes
  

Synne Dokka
  

Hanna Kvamsås
  

Eldrid Siem
  

Kjell Henning Thon Troldsaas
  

Julia Ilyushina
  

Charlotte Ramberg Zakariassen
  

Lisa Steine Nesse
  

Knut Erik Boye 
  

Maria Döll 
  

David Brendan Hill
  

Anders Gamst Mellerud
  

Eirik Winnberg
  

Kristin Hafstad
  
  

Miljøpakke? Hvordan politikerne forklarer at de vedtar tiltak som
reduserer sjansen for måloppnåelse 

Hvorfor vasker jeg så rent? En studie om outsourcing på hotell.

A new approach to climate change adaptation   
 
Identitetsarbeid i muslimske ungdomsorganisasjonar    
 
Den som er på innsiden er trygg 
 - en studie av hverdagspraksiser i Ahmedabads tette nabolag 
         
Corporate Social Responsibility in private sector    
  
Pengestøtteprogram, empowerment og entreprenørskap 
- et utilsiktet utviklingsresultat?
  
Det tar bare ti minutter.  
-Bilisters antagelse av tid og avstand på arbeidsreisen.  
 
         
Hvilke innovasjonsbarrierer hindrer små og 
mellomstore bedrifter i å søke støtte fra Research for the Benefit of SMEs?
         
Making People Breathe  A Case Study of the 
Shanghai Social Assistance Programme Di Bao  

         
A spatial analysis of gentrification in Oslo's Inner East  

En studie av sivile aktørers deltakelse i massakrer 
under folkemordet i Rwanda   
        
Social Protection in Developing Countries: The Lesotho Old Age Pension 
  
Het potet eller potetproduksjon? 
En analyse av en attføringsbedrifts produksjon av arbeidskraft 
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Quiz

1. Hva kalles et samfunn som styres av prester eller 
 profeter på vegne av Gud?

2. I hvilket land hører partiet African National Congress til?

3. Mellom hvilke to land finner man Titicacasjøen? 

4. Hvilke syv stoppesteder på T-banenettet i Oslo inne    
 holder bokstavkombinasjonen ”ås”? 

5. Hvem sa “I like pigs. Dogs look up to us. Cats look  down on us. Pigs  
 treat us as equals”? 

6. Hva er hovedstaden i Malaysia? 

7. Hvilken by kom Thor Heyerdahl fra? 

8. Hvilket afrikansk nomadefolk kalles «det blå folket»?

9. Hvilken europeisk stat kontrollerte Bali rundt år 1900?

10. Hvor stort er Oslo i areal?

FASIT
1. Teokrati. 2.Sør-Afrika.3.Peru og Bolivia. 4.Gulleråsen, Ellingsrudåsen, Tåsen, 
Romsås, Østerås, Åsjordet, Skøyenåsen. 5. Sir Winston Churchill. 6. Kuala Lumpur. 
7.Larvik.8.Tuaregene 9. Nederland 10. 454 km2

Quizmazter: 
Mariel Melø Hansen
Illustrasjon:
Kristin Jellestad



Å komme fram er ikke nødvendigvis 
målet med reisen.

Akkurat som døden ikke er målet 
med livet.


