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Den 22. juli i fjor utførte Anders 
Behring Breivik et fryktelig terror-
angrep. Nå går vi mot en ettårsmar-
kering. La oss dele denne dagen med 
hele verden den 22. juli i år. La oss 
vende det vonde og tragiske til noe 
godt og vakkert. 

 Jeg skriver dette brevet med den 
største ydmykhet overfor de overle-
vende etter terrorangrepet 22. juli i 
fjor, de etterlatte og hele det norske 
folk. I ettertid har vi som nasjon 
gjennomgått en slags katarsis i for-
bindelse med rettssaken mot Anders 
Behring Breivik. Rettspsykiaterne 
har vist seg å ikke kunne forklare 
hvordan en person kan være i stand 
til å gjøre noe så grusomt, er det 
ideologien eller er han syk? Det er 
åpenbart svært mye vi ikke vet om 
mennesket som vesen ennå, kanskje 
har vi bare så vidt begynt å forstå 
oss selv.

I Rio har det vært en FN-konfe-
ranse om bærekraftig utvikling, 
Rio+20. Vi har enorme globale 
utfordringer, og våre ledere står fast 
i gamle spor og er ute av stand til å 
bli enige om helt nødvendige tiltak 
og avtaler. Det handler for dem om 
å vinne mest for sin egen nasjon og 
selskaper uten tanke for vanlige 
mennesker, helheten og framtida. 
De har vist at de ikke er i stand til å 
finne løsninger verken på fattig-
domsproblemene, de globale økono-
miske problemene eller miljø- og 
klimaproblemene.

Hva kan vi vanlige folk gjøre?

Anja Askeland, på nyemeninger.no

Åpent brev til 
det norske folk

Gå tur med noen  
og skrive om det 

etterpå, det kaller jeg 
bloggwalk.
anneli sande, på nyemeninger.no

i norge har vi rett til helsetjenester. 
Velferdsstaten rykker inn når noe skjer 
med oss og bistår alle som trenger det. 
Men har hver enkelt av oss ikke noe 
ansvar for å begrense bruken av det 
offentlige helsevesen? Er det tid for å 
redefinere ansvarsfordelingen for hel-
setjenester i verdens rikeste land?

Jeg har tidligere hatt en kreftdiagnose, 
har nå leddgikt, osteoporose og 
artrose. Jeg er i dag 60 prosent ufør. 
Helsevesenet har stilt opp de gangene 
det har vært behov for det; emballasje 
og skrog er blitt behandlet på best 
mulig måte – hver gang. 

Ifølge Helsedirektoratet har livs-
stilssykdommer overtatt som den 
største trusselen mot folkehelsen. 
Depresjon, overvekt, KOLS og hjerte- 
og karsykdommer kan oppstå som en 
følge av måten vi lever på. Økningen 
skyldes blant annet overspising, røy-
king, stress og manglende fysisk akti-
vitet. I verdens rikeste land har mange 
en livsstil som fører til at vi blir syke, 
og helsevesenet sliter med å skaffe 
sykehussenger nok til alle som trenger 
reparasjon. Helsedirektoratet, Folke-
helseinstituttet og mediene informerer 
og minner oss på viktigheten av fysisk 
aktivitet og sunn livsstil. Vi er over-
fôret av kunnskap om at usunn livsstil 
er skadelig. Arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm jobber på spreng for å holde 
folk med en hasardiøs livsstil i jobb så 
lenge hun kan, hvis ikke Nav allerede 
har tatt dem. Hva er det som gjør at 
noen av oss velger å leve på en måte 
som gjør oss syke, og hva er det som får 
oss til å miste regien på eget liv og ikke 
evner å sette ned foten når det bærer 
galt av gårde?

Samtidig møter vi daglig en flom av 
tips om hvordan vi kan forbli unge, 
slanke og fysisk sterke, og mange 
henger seg på. Idealet er den evig unge, 
polerte og muskuløse kroppen. Tre-
ning handler mest om 4 x 4 minutters 
knallharde intervalløkter som bare de 
aller sterkeste kan klare. Det skal koste 
blod, og det skal være smertefullt. 
Store biceps er ikke gratis. Musikken 
på helsestudioene skrus opp mens unge 
trenere skriker om at vi må ta ut det 
aller siste. Svetten renner, men det er 
ikke nok. Idealene og kravene blir bare 
enda høyere. Vi burde trene enda mer, 
svette mer, bli enda tynnere og mye 
sterkere. Vi blir aldri fornøyd, og da er 
det kanskje ikke så rart at vi blir 
«deppa» og stresset over å ikke være 
gode nok. Om vi ikke er hundre prosent 
fornøyd med kroppen, finnes det frem-
deles en løsning. Vi kan operere. Det er 
ikke tilstrekkelig å se ut som 50 år selv 
om man er det. Man skal helst se 10 år 
yngre ut. Rynkene skal bort, puppene 
må bli større, nesen rettere, og gren-
sene for hva vi er villige til å gjøre 

flyttes stadig. Plastiske operasjoner 
utføres også på tenåringer. Ikke engang 
barna våre er gode nok. Den sykelige 
opptattheten av å være perfekt og vel-
lykket driver oss til vanvidd. 

Som en motvekt blir det stadig flere 
som gir opp og lener seg tilbake på den 
usunne livsstilen. Lavkarbodietter er 
big business, og brus er billigere enn 
melk. De som ikke kaster seg på sunn-
hetsbølgen, går gjerne til den motsatte 
ytterlighet; de soper i seg pølser til 
frokost, en burger i lunsjen og noen liter 
cola i løpet av dagen. Kiloene renner 
på, og i andre enden 
står det sykehussenger 
klare til å ta imot for 
store kropper. Blir du 
for tjukk, kan tarmene 
kuttes og magesekken 
strammes inn. Vi 
strekker tilværelsen i 
alle himmelretninger 
og er trygge på at sam-
funnet stiller opp 
dersom det går galt, 
enten det handler om 
stress, utbrenthet eller å bli lagt under 
kniven for å fettsuges. Livsførselen vår 
overbelaster helsevesenet og gjør prio-
riteringer vanskelig. Køene for fed-
meoperasjon øker, og kirurgene i pri-
vate klinikker jobber på spreng for å 
fjerne rynker, lage større pupper og 
rette opp neser. 

Det kan synes som om middelmådig-
heten har mistet grepet. Det er rett og 
slett ikke nok å være som man er. Det 
kan se ut til at et helt enkelt og vanlig 
hverdagsliv ikke lenger er godt nok. En 
kartlegging av nordmenns aktivitets-
nivå viser at bare én av fem er aktive i 
tråd med Helsedirektoratets anbefa-
ling om 30 minutters daglig fysisk akti-
vitet. Det er overkommelig for de 
fleste. Men det virker som om det å gå 
til og fra jobben, spise vanlig mat og 

akseptere at vi blir eldre ikke er til-
strekkelig. Rundt oss herjer det et van-
vidd med mas om å bli annerledes enn 
vi er! Vi kompenserer for alt det vi ikke 
mestrer eller har, på ulikt vis, men med 
samme resultat: Vi ødelegger kroppene 
våre. 

i verdens rikeste land har det vokst 
fram en forestilling om at vi skal ha alt, 
fortjener alt og kan unne oss alt. Men 
livet består ikke bare av skrog og 
emballasje, men en like stor del er psy-
kisk helse. Det er vanskelig å innrømme 
at en føler maktesløshet, er «deppa» 

og trenger hjelp til å 
komme ut av det. 
Alle har vi en rygg-
sekk vi bærer med 
oss. I den ligger det 
ikke bare gode ting, 
og mange av oss 
trenger hjelp til å 
sortere innholdet i 
livet. I stedet for å 
rydde, kompenserer 
vi for utilfreds-
heten. Kroppen 

utsettes for aggressivitet, destrukti-
vitet, og resultatet er at vi blir syke. 

Ja, vi bor i verdens rikeste land med 
helsetjenester mange misunner oss. 
Selvsagt skal alle få den hjelpen de 
trenger. Men livet handler ikke bare om 
vellykkethet og et perfekt ytre. Det er 
greit å være helt normal og leve et nor-
malt, middelmådig liv. Det er derfor på 
tide å be hver enkelt ta større ansvar 
for at balansen i livet opprettholdes. Vi 
trenger ikke herje med kroppen for å 
bli annerledes enn det vi allerede er. 
Misfornøydheten må håndteres, og vi 
må selv ta en del av ansvaret. Det må 
også stilles krav for å ta del i velferds-
godene. Tida er moden for å sette ned 
foten. Bli den du er – et helt vanlig 
menneske. 

Helse: Den sykelige opptattheten av å være perfekt og vellykket 
driver oss til vanvidd.

Vi ødelegger kroppene våre

Vi burde trene enda mer, svette mer, bli enda tynnere og mye sterkere. Vi blir aldri 
fornøyde, og da er det kanskje ikke så rart at vi blir «deppa» og stresset over å ikke 
være gode nok.  foto: kYRRE LIEn, ntb scanpIx

«Det kan se ut til  
at et helt enkelt og 
vanlig hverdagsliv 
ikke lenger er  
godt nok.»
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