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den sosiale grunnlov

Tekst: Elisabeth Husebø. Foto: Jan Bang.

I alle nummer av Landsbyliv som har kommet ut, har 
”Den sosiale grunnlov” i en eller annen versjon stått på 
en av de første sidene. Hvorfor er disse ordene så viktige 
i et blad for sosialterapi? Her er noen av de svarene jeg 
har kommet fram til: 

Samarbeidende fellesskap: På et sykehus eller en institu-
sjon er de som befinner seg der vanligvis delt i to strengt 
adskilte grupper: pasienter og personale; serviceytere 
og brukere. Disse titlene eller oppdelingene av folk gir 
uttrykk for at hjelp og tjenester bare går den ene veien. 
I det sosialterapeutiske arbeidet har det alltid vært 
vesentlig at selv om noen mennesker har et handikapp 
og andre ikke, er vi alle først og fremst mennesker. I 
dette området av likhet kan vi alle både gi og ta imot. Og 
akkurat dette er det som samarbeid går ut på; at arbeidet 
går begge veier: du gjør noe for meg og jeg gjør noe for 
deg. Og i det vi arbeider sammen, oppstår fellesskap. 

Å arbeide for hverandre: Ibland gjør jeg noe bare for 
meg selv, leser en bok for eksempel, fordi jeg har lyst til 
det. Det bør man jo ta seg tid til. Men arbeid kan man 
først snakke om når man gjør noe for andre, fordi man 
ser at det trenges. Ugresset holder på å kvele gulrot-
spirene, brødskuffen er tom, og naboen er forkjølet og 
har vondt i halsen! Da må noen ut og luke, noen må 
bake brød, og noen må veve et deilig varmt skjerf. Men 
tenk om gartneren skulle beholdt alle gulrøttene for seg 
selv, eller bakeren spist opp alle sine egne brød! Det lig-
ger i arbeidets natur at det blir laget en overflod av ting, 
altfor mye til bare en selv, fruktene av arbeidet må deles 
med andre for at arbeidet skal ha en mening. Dette er 
også noe som går to veier: jeg må lære å gi, og å ta imot. 

Behov og ytelse: Dette er to områder hvor ulikhetene 
mellom oss kommer klart til syne. Én person kan være 
stor og sterk, og bare måtte jobbe fysisk fra morgen til 
kveld for å få brukt opp energien, en annen er flink med 
finmotorikken og kan utøve et håndverk som krever stor 
presisjon, en tredje kan være veldig klønete, men flink 
med tall, og en fjerde kan være flink til å trøste og opp-
muntre andre. Det er veldig forskjellig hva vi kan yte. 

Ingen kan alt, alle kan noe, til sammen klarer vi det 
meste. Motto fra Aurora verksteder.

På samme måte er det med behovene våre. Noen trenger 
rullestol, andre kan gå. Noen sliter hardt på klærne, 
andre kan ha det samme i årevis. Noen trenger sko i 
størrelse 34, andre i størrelse 48. Noen har sju barn å 
forsørge, andre ingen. Osv. osv. 

Og det er ikke nødvendigvis slik at den som er flinkest til 
å arbeide, er den som har de største behovene. I en bank 
er det gjerne slik at direktøren tjener 100 ganger mer 
enn den som vasker gulvet, uten at dette sier noe som 
helst om verken hvem som jobber hardest, eller hvem 
som har størst behov for penger. Man har bare definert 
det ene arbeidet (og kanskje personen som utfører det 
også?) til å ” være verdt” mye mer enn det andre. Følger 
man den sosiale grunnlov, kommer man helt vekk fra en 
slik tankegang. Hver og en gir til fellesskapet fruktene 
av sitt arbeid, om det nå har vært mye eller lite man har 
vært i stand til å yte, og hver og en får sine behov dekket 
av fruktene av de andres arbeid, enten behovene er store 
eller små. Arbeid og inntekt blir to helt adskilte ting. 

Arbeid, lønn og lønnsarbeid: Moren min var i mange år 
hjemme og oppdro fem barn og stelte hus og hage o.s.v. 
Dette fikk hun ingen betaling for, men det var da arbeid 
godt som noe! 

Det er fort å sette likhetstegn mellom arbeid og lønns-
arbeid. Jeg mistenker at dette er noe av bakgrunnen 
for at styresmaktene er så trege med å ratifisere FN-
konvensjonen, som blant annet gir mennesker med 
utviklingshemming rett til arbeid – de er redde for at det 
skal bli en merkostnad fordi det da må betales lønn til 
alle. Klarer vi å skape bevissthet om skillet mellom be-
hov – som for utviklingshemmede blir dekket av trygden 
– og arbeid; det å få lov til å gjøre en innsats i verden, 
ville de kanskje se at retten til arbeid for alle er et gode 
for samfunnet, og ikke en belastning.

Marx kalte det ”fremmedgjøring” når arbeidskraft blir 
gjort til en handelsvare som kan kjøpes og selges for 
penger. Kanskje vi kan kalle det ”medmenneskelig-
gjøring” når man finner motivet for sitt arbeid i den 
andre, slik som Steiner formulerer det.

Felles mål: Og hva er så det felles målet som vi arbeid-
er for innenfor sosialterapien? Ser man på ”Visjon og 
Målsetning” til de forskjellige virksomhetene som er del 

Å arbeide for hverandre 
- ikke for seg selv
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av Sosialterapeutisk Forbund, er der en del ord som går 
igjen på alle stedene: ”menneske”, ”verdighet”, ”sammen”, 
”hverandre”, ”helhet”, ”respekt”, ”mangfold”.
Kan man kanskje si at den felles oppgaven og målset-
tingen for de sosialterapeutiske hjemmene og skolene er 
å opprettholde menneskeverdet? Det kan visst trenges 
i vår tid at noen insisterer på at alle mennesker er like 
mye verdt, selv om de kan være veldig forskjellige. Og 
at menneskeverd er noe som ikke kan måles i penger og 
lønnsomhet. 

Karl König formulerte ved oppstarten Camphills målset-
ting slik: ”Å beskytte det sanne menneskebildet overalt 
der hvor det er truet”. Og i Granlys målsetting står det at 
de vil arbeide for ”at menneskets åndskjerne, jeget, kan 
komme til uttrykk.”

Ved å måle et menneskes verdi i forhold til hans/hennes 
arbeidsinnsats, er det akkurat disse kvalitetene som blir 
tilslørt. Her har de som er født med et såkalt handikapp 
en stor oppgave overfor sine medmennesker, i å vise hva 
sant menneskeverd er for noe. 

Og dét er et fellesmål som i hvert fall jeg gjerne vil være 
med å bidra til.

Den Sosiale Grunnlov:
Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker 
blir større jo mindre den enkelte selv gjør krav på ut-
byttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet 

til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke 
tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de 
andres. I et menneskelig fellesskap vil alle ordninger som 
motsier denne loven, på lang sikt måtte avle nød og elen-
dighet et eller annet sted. – Denne grunnloven gjelder 
for det sosiale liv med samme konsekvens og nødven-
dighet som en naturlov med hensyn til et eller annet 
bestemt område av naturvirkninger. Men man må ikke 
tro at det er nok å la denne loven gjelde som en generell 
moralsk lov, eller f.eks. å omsette den i holdningen om 
at enhver skal arbeide i sine medmenneskers tjeneste. 
Nei, i virkeligheten lever loven kun som den skal når det 
lykkes for et fellesskap av mennesker å skape ordninger 
som sørger for at ingen noen gang selv kan gjøre krav 
på fruktene av sitt eget arbeid, men så fullstendig som 
mulig lar dem komme fellesskapet til gode. Til gjengjeld 
må man selv bli forsørget gjennom ens medmenneskers 
arbeid. Det kommer altså an på følgende: å arbeide for 
sine medmennesker og å motta en viss inntekt er to helt 
adskilte ting.

Men til det kreves en forutsetning: Hvis ett menneske 
arbeider for et annet, må det i det andre finne motiv for 
sitt arbeid, og hvis noen skal arbeide for fellesskapet, må 
de føle verdien og betydningen av dette fellesskap. Det 
kan de bare når fellesskapet er noe helt annet enn en 
sum av enkeltindivider. Det må være fylt av en virkelig 
ånd, som enhver nærer interesse for. Det må være slik 
at alle sier: Dette er riktig, og jeg vil at det skal være slik. 
Fellesskapet må ha en mening, og hver enkelt må ønske 
å bidra til oppfyllelsen av denne mening.                                                                

Rudolf Steiner, 1905


