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holde ut med meg denne tiden. Til sist, takk til en god mor, som alltid stiller opp.
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Sammendrag:
Korrupsjon betegnes som ett av de største problemene for argentinsk økonomi
og utvikling i dag. Korrupsjon har en kulturell, historisk forankring i landet. Men
moderniteten har generert nye diskurser om korrupsjon. Et utall korrupsjonskriser
de siste tiårene har ført til en ustabil hverdag preget av frykt og anomi. Den siste
krisen (Cromagñón) startet noen dager før feltarbeidet mitt, og fungerer som en
illustrasjon på ”systemet av korrupsjon” i Buenos Aires. Mange av informantene
mine uttrykker en misnøye ovenfor systemet av korrupsjon, det gjør dem redde og
usikre. De uttrykker mistillit til de korrupte politikere som regjerer landet, og
betegner det som vanskelig å stå i mot korrupsjon. De forsøker å finne en forklaring
på hvorfor det har gått galt med landet som på 1900‑tallet var moderne, rikt og
lovende, men som nå kategoriseres som endemisk korrupt fra verden utenfor.
Jeg kombinerer i denne oppgaven en diskursiv analyse av korrupsjon i
offentlig kultur, med en etnografisk analyse av hverdagen i Buenos Aires. Jeg viser
hvordan korrupsjon oppfattes i Buenos Aires. Mine informanters forståelse påvirkes
av diskursen i den offentlige kultur, der ulike nasjonale og internasjonale instanser
kjemper om å definere og bekjempe korrupsjon. Resultatet er at det finnes mange
ulike forståelser av korrupsjon i Argentina, og konkurrerende moraler avgjør om
man betegner en korrupt handling som illegal eller som moralsk akseptert.
Hverdagslivet kan forståes som det enkelte menneskets forankring i verden.
Det eksisterer et dialektisk forhold mellom hverdagslivet og de øvrige omgivelser.
Argentinere søker å forstå og finne forklaringer på tragedier som Cromagñón og
andre korrupsjonskriser som har rammet landet deres. De trenger noen eller noe å
skylde på for å kunne rettferdiggjøre egen situasjon og skape seg en trygg forankring
i hverdagen. Korrupsjon i hverdagen omfatter kulturelle stereotyper, nasjonale
stigma og moralske valg. Jeg forsøker å vise at korrupsjon blir et narrativ som brukes
for å forklare Argentinas problemer.
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1. Innledning:
”Da har du kommet til riktig sted” var en vanlig kommentar til at jeg gjorde feltarbeid
om korrupsjon i Buenos Aires. ”‑ Det er jo nok å skrive om for et helt liv”.

Under feltarbeidet mitt ble jeg slått av folks oppgitthet ovenfor politikerne og
regjeringen. Ingen er fornøyde med hva de oppfatter som ”systemet av korrupsjon” i
landet, det gjør dem utrygge og mistenksomme. Korrupsjon blir oppfattet som en
reell fare, både fordi det er en trussel mot samfunnet og mot den kollektive identitet.
Korrupsjon fører til nedprioritering av sikkerhet, sosial degradering og økonomisk
kaos.

Denne oppgaven tar for seg situasjoner rundt korrupsjon og frykt som rammer et
ustabilt liv i Argentina i dag. Diverse konflikter mellom ulike sosiale grupper og
nettverk kompliserer situasjonen. Den kompliseres også av inntrykket av en
regjering ”der oppe”, som bare er opptatt av sitt eget beste. Dette må det sivile
samfunn, eller borgerne får lide for. ”Alle” anklager fremmede for å være korrupte,
for å utnytte systemet. Korrupsjon er ikke‑deltagende; Alle snakker om den, men
ingen er del av den. Likevel påvirker den alle. Selv om korrupsjonsskandaler også
har blitt avslørt innen privat økonomi, handler korrupsjonsdiskursen i Argentina
nesten utelukkende om korrupsjon innen statsadministrasjonen og blant politikere.
Det interessante ved sirkulasjonen av snakk, sladder og historier om korrupsjon er
ikke i hvilken grad dette er sant eller ikke; Om politikerne faktisk er korrupte. ‑ Det
som interesserer meg er hvorfor folk er så opptatte av nettopp dette. Hva tj ener
disse historiene til?

Mine informanter hevder at korrupsjon har en viktig innvirkning på dagliglivet, den
er del av ”den argentinske væremåte”. De utøver ulike strategier og valg for å
overleve under disse forholdene, og for å føle mening, trygghet og stabilitet. Noen
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velger å skape sine egne, trygge rom, hvor de unngår folk og situasjoner som de
oppfatter som risikable. De velger strategisk ut hvem de kan stole på. Andre
fokuserer på å skape nettverk. En bekjent i riktig posisjon kan enten få deg ut av
problemer, eller hjelpe med å oppnå fordeler. Andre igjen velger å handle mer aktivt,
og engasjerer seg i veldedighetsarbeid for å gjøre noe med de urettferdige forhold i
landet. Snakk blir en annen viktig faktor for å rettferdiggjøre egne tvilsomme
handlinger, ofte korrupte, i det de kaller for ”systemet av korrupsjon”. Jeg vil forsøke
å vise at folk uttrykker og legitimerer frykten for det fremmede og for fremtiden
gjennom korrupsjon. Slik frykt fokuserer ofte på kulturell, sosial eller økonomisk
annerledeshet i form av stereotyper og avgrensning av trygge, private rom.
Verdensbankens har, i likhet med mange andre internasjonale aktører, definert
korrupsjon som ”the abuse of public office for private gain” (worldbank.org).
Antropologer har betegnet denne definisjonen som etnosentrisk fordi den antar et
rasjonelt byråkratisk skille mellom offentlig og privat sektor. Den blir betegnet som
for enkel (Sampson, 2005:67, Gupta 1995: 212). I den vestlige verden blir dikotomien
gjerne sett på som naturlig og dermed universell. Vi kontrasterer det offentlige og
det private, det sivile samfunnet og staten, og antar at andre gjør det samme.

Men korrupsjon oppfattes forskjellig avhengig av hvem man spør og hvor i verden
man befinner seg. For å forstå korrupsjon bedre, er det viktig å illustrere den sosiale
kontekst hvor oppfattelsen av korrupsjon er konstruert. Det er ikke sikkert at
korrupsjon oppfattes som lovlig, men den har uansett sin egen moral sett med lokale
øyne. Derfor er diskursen om korrupsjon også en diskurs om moral og ansvarlighet.
Forventninger om riktig oppførsel eller ansvarlighet kommer fra sosiale grupper
samtidig som de kommer fra statens lovverk. Noen ganger er disse forventningene
identiske, men ofte, er de det ikke (Lazar, 2005). Hvordan forstår argentinere
korrupsj on?
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Deltakende observasjon gir et bilde av korrupsjonspraksis og frykt i dagens
Argentina, men det i seg selv er ikke nok til å forstå hvordan begrepene konstrueres.
Medias sterke fokus på korrupsjon påvirker mine informanters forståelse av
fenomenet. Internasjonale organisasjoner og den argentinske stat er andre
påvirkningsfaktorer. Det var derfor nødvendig å gå utover de tradisjonelle data
hentet ved deltakende observasjon av ett geografisk avgrenset felt. Buenos Aires er
ikke et lukket sted som eksisterer i et tomrom. Byen er en del av nasjonen Argentina,
som igjen er del av en hel verden av nasjoner. Samtidig har landet en spesiell historie
som har vært med på å uforme dagens korrupsjonsdiskurs. Korrupsjon var også del
av det kolonistiske Argentina, men forståelsen av begrepet var ikke den samme som i
dag.

Jeg vil argumentere for at det i dag finnes flere samtidige forståelser av korrupsjon i
Buenos Aires. Den folkelige forståelse befinner seg langt unna, og omfatter mye mer
enn definisjoner ulike internasjonale organisasjoner opererer med. Jeg vil prøve å
vise at korrupsjon blir et narrativ som hjelper folk å forklare den urettferdige
hverdagen. Diskursen om korrupsjon i Buenos Aires inkluderer sosiale bekymringer
som fall i klasse og sosiale stereotyper, frykt og mistillit.
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Utforming av felt; en runddans
To dager før jeg ankom den argentinske hovedstaden i 2005, satt jeg hjemme i stuen
min og så på Dagsrevyen. Sendingene handlet stort sett om tsunamien i Asia, men
det var noe annet som grep oppmerksomheten min. Under en konsert på diskoteket
Cromagñón i Buenos Aires, mistet anslagsvis 200 ungdommer livet i en brann. Flere
konsertdeltakere hadde tent fakler og stedet tok raskt fyr. Sendingen skildret saken
som en tragisk ulykke, noe som også ble min forståelse.

Man møter ulike metodiske problem i forbindelse med feltarbeid i urbane områder
(Frøystad, 2003). I utgangspunktet var min intensjon å gjøre feltarbeid i en NGO1 som
arbeider med antikorrupsjon. Dette av to årsaker. Jeg ville aldri kunne få et komplett
bilde av alle mennesker som bor i byen, og antok derfor at feltarbeid innen en
organisasjon ville være en god avgrensing av feltet. For det andre virket det som en
fin måte å få tilgang til data om korrupsjon. Korrupsjon antas ofte å finne sted i det
skjulte og hemmelige(Haller & Shore, 2005:13).. Men etter bare noen timer i Buenos
Aires, fikk jeg et annet inntrykk:

Lyden av trommer og rop fylte gatene utenfor ungdomsherberget. Jeg gikk for å se. I
nabogaten marsjerte hundrevis av mennesker. Stemningen var intens. Folk ropte og
sang. Med en knyttneve i luften krevde de ”Justicia”; eller rettferdighet. Mange bar
på store plakater med fotografier av unge mennesker på. Langs fortauene sto store
mediabiler parkert. Journalistene løp rundt sammen med kameramenn for å få gode
bilder og intervjuer. Nysgjerrig førstegangsfeltarbeider som jeg var, begynte jeg å
stille spørsmål til mannen ved siden av. Jeg ble forklart at de demonstrerte på grunn
av diskotekbrannen på Cromagñón. Da jeg spurte hvorfor, så han dumt på meg og
svarte: ”Fordi alle politikere er korrupte. Fordi det aldri blir rettferdighet. Fordi våre venner

og barn ble drept av korrupsjonen og av de grådige menneskene som styrer landet vårt.”
1

Non Governmental Organization
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Dette skulle vise seg å bli avgjørende for feltarbeidet mitt. Jeg kjøpte dagens avis for
å forsøke og finne ut mer om saken. Brannen hadde tydeligvis en helt annen
dimensjon enn den jeg hadde oppfattet via Dagsrevyen. Gjennom diskotekbrannen
ble korrupsjon en ledende diskurs i Buenos Aires. Den ble med på å forme
forståelsen av korrupsjon og dens utbredelse i det argentinske samfunnet.

Feltarbeidet mitt ble foretatt i den argentinske hovedstaden Buenos Aires i perioden
fra begynnelsen av januar 2005 til slutten av juli måned samme år. Jeg flyttet inn i et
argentinsk hushold, og delte leilighet med Lilly, en pensjonert advokat. Den første
perioden av feltarbeidet gikk i hovedsak med til språkkurs og til å bli kjent med
byen. Gjennom språkkurset traff jeg en av mine viktigste informanter; Diego. Diego
jobber som språklærer på Brooklyn Institute og underviser i filosofi ved

9

Universitetet. Vi ble gode venner, og etter hvert introduserte han meg for familie,
venner og arbeidskollegaer.

Etter at feltarbeidet innen organisasjonen lot vente på seg, da de var midt i en
flytteprosess, tok jeg valget om å heller fokusere på forståelsen av korrupsjon i
hverdagslivet. Gjennom kontakten med Diego og Lilly erfarte jeg at korrupsjon var
en uunngåelig del av livet deres. Mye tid ble brukt på snakk, narrativer og
kommentarer om fenomenet. Og stor innsats ble lagt ned for å forsøke og unnslippe
”systemet av korrupsjon”. I stedet for å gjøre feltarbeid innen en avgrenset gruppe,
gjorde jeg derfor et temabasert feltarbeid og undersøkte hvordan folk forholdt seg til
korrupsjon i hverdagen.

Saken om Cromagñón fungerer som en illustrasjon gjennom oppgaven. Den nådde
forsider og avisoverskrifter daglig. Tragedien var del av folks samtaler,
demonstrasjonene fortsatte ukentlig og brannen ble den vanligste henvisningen til
korrupsjon gjennom feltarbeidet. Cromagñón var ikke som tidligere
korrupsjonsskandaler. Det var noe folk fikk et nært forhold til i form av sorg, tap og
en følelse av urettferdighet. Det var ikke snakk om store pengesummer overført til
sveitsiske bankkonti, men små private tilegnelser som til slutt skulle koste dyrt.

’Felten’ som symbolsk sentrum
Felten har lenge vært et symbolsk senter for antropologi, med deltakende
observasjon som hovedmetode. Det er i felten at kunnskap samles og erfaring bygges
opp. Feltarbeid i by ble vanlig først etter 1960tallet (Hannerz, 2003). Det tradisjonelle
bildet av felten var et lite sted hvor man kunne drive deltakende observasjon og
tilegne seg et nærmest fullstendig bilde av alle samfunnets sfærer. Dette synet var
Bronislaw Malinowski med på å etablere gjennom sitt klassiske ’Agronauts of the
Western Pacific’ (1922).
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I den senere tid, har forståelsen av det antropologiske felt utviklet seg. I tritt med den
teknologiske utviklingen, hvor bruk av mobiltelefon og Internet spredtes til de mest
fjerntliggende områder, trengtes et nytt feltbegrep. Deltakende observasjon sees
fortsatt på som den antropologiske metode, men det har blitt vanligere å supplere
med andre type data. Fortsatt er målet å oppnå et mest mulig holistisk bilde av sitt
felt. Det bør imidlertid presiseres at også under Malinowskis feltarbeid, strakte
kommunikasjon og handel seg lenger enn lokalsamfunnet gjennom byttehandel med
andre Melanesiske øyer i den såkalte Kularingen. Dessuten er det vel slik at folk i
storbyer også tilbringer størsteparten av sitt hverdagsliv innen en liten radius, og
kommuniserer for det meste ansikt‑til‑ansikt (Hannerz, 1993).

Antropologer har begynt å definere sine felt i andre termer enn geografiske områder,
og ofte henter de informasjon fra flere forskjellige felt. Slike studier kan kalles
multilokale. Da er informasjon er hentet fra forskjellige studier og lokaliteter, for
senere og linkes sammen til å utgjøre et hovedfelt. De forskjellige lokalitetene
påvirker hverandre, og gjør det derfor nødvendig å kombinere flere
observasjonsområder. Man kan si at feltet består i et nettverk av lokaliteter (Hannerz,
2003).

Mitt feltarbeid som nettverksbasert:
Målet med feltarbeidet var å oppnå empirisk basert kunnskap som kunne illustrere
de kulturelle og sosiale dimensjonene av korrupsjon; ‑ om måter den erfares på samt
de mulige effektene korrupsjon kunne ha for informantenes dagligliv. Fordi
feltarbeidet ble utført i et komplekst, urbant miljø, krevde det kreative metoder for å
få tilgang på førstehåndsdata:
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Mine informanter i Buenos Aires, eller porteños2, var meget opptatte med seg og sitt.
Arbeidstiden strakk seg lett utover ti timer daglig og i tillegg hadde de familie og
andre interesser. Jeg måtte finne måter å omgås på uten og hele tiden måtte avtale
møter. Derfor flyttet jeg inn i et argentinsk hushold, hvor jeg kunne observere
daglige rutiner. I tillegg ble det viktig å inngå i faste aktiviteter med andre
informanter, slik at de kunne avsette tid til å treffe meg. Jeg oppdaget etter hvert at
selv om det var en stor bygning i en stor by, hvor folk kommer og går hele tiden,
foregår det meste av dagliglivet innen en liten radius og gjennom ansikt‑til‑ansikt
samtaler. Man møter naboer i heisen, snakker med portvakten i døren og med
mannen i kiosken like utenfor leiligheten.

Min første og en av mine viktigste informanter ble spansklæreren min, Diego. Han
introduserte meg for venner og bekjente, og inviterte meg etter hvert med hjem til
familien, til universitetet der han arbeidet og på vennemiddager. Slik ble han, hans
kone, deres familie og venner mine viktigste informanter og beste venner. Diegos
venninne, Laly, spurte om jeg kunne arbeide som engelsklærer for en av elevene
hennes fordi hun ikke hadde tid. Jeg takket ja, og var en gang i uken hjemme hos
Lucia, en 15 år gammel jente og hadde språktimer. Der ble jeg kjent med moren og
faren.

Jeg var imidlertid nysgjerrig, og ønsket å bli kjent med flere sider av byen. For å få
svar på mange spørsmål jeg hadde, engasjerte jeg meg som frivillig arbeider i en
katolsk kirke. Arbeidet gikk ut på å dele ut mat til trengende, til folk som bor på
gaten, og folk som jobber der; cartoneros (kartongsamlere), alkoholikere og tiggere.
Dette gav meg muligheten til å forstå litt mer av fattigdommen og problemene jeg så
rundt meg hver dag i løpet av feltarbeidet, og få et mer helhetlig inntrykk. Slik ble
også feltarbeidet mitt multilokalt og mer nettverksbasert enn stedbasert.

2

Innbyggere av havnebyen Buenos Aires (Keeling, 1996).
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De forskjellige lokalitetene var ikke alltid er så lette å sammenlikne da de passer inn i
nettverket på ulike måter. Likevel er de alle med på å belyse tema om frykt, tillit og
korrupsjon i hverdagen. Selv om ikke alle informantene mine kjente hverandre,
befant de seg i samme emiske kategori. De betegnet alle seg å tilhøre middelklassen.
Alle hadde høyere utdanning, noen studerte fortsatt. Hovedtyngden av feltarbeidet
mitt omhandler mine to viktigste informanter Lilly og Diego samt deres nettverk. Det
var disse jeg ble sterkest knyttet til og tilbrakte mest tid sammen med, og som jeg
derfor har utfyllende observasjons‑ og samhandlingsdata fra.

Deltakende observasj on
Deltakende observasjon har vært et nøkkelbegrep innen antropologisk metode. Selv
om forståelsen av felten og av feltarbeid har endret seg, er mest mulig
samhandlingsdata og beskrivelser fortsatt et mål ved de fleste antropologiske arbeid.
Dette ble også en viktig målsetting for meg, og de fleste av dataene mine stammer fra
deltakende observasjon. Jeg knyttet meg hovedsakelig til tre arenaer og innenfor
disse opparbeidet jeg meg ulike nettverk. Ved å bo hjemme hos Lilly, og ved å stadig
besøke, eller være med Diego og konen hans, Maria, fikk jeg et inntrykk av
hverdagen deres. Jeg fikk en god oversikt over daglige rutiner, og hørte mye
kommentarer og snakk. Ved å engasjere meg i veldedighetsorganisasjonen fikk jeg
delta og observere samtidig. Detaljerte beskrivelser og utgjør med andre ord et
råstoff for analysen min, og alternative data brukes i den grad det ikke fortrenger
deltakende observasjon som metode.

Oppholdet i Buenos Aires gav meg tilgang på ytterligere informasjon. Man deltar
selv i offentlig kultur ved ”å være der”; Protester i gatene, avisartikler, løpesedler og
tv‑debatter, blir likefullt en del av antropologens hverdag. Dette var også med på å
danne et mer komplett bilde av virkeligheten til mine informanter.
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Intervjuer
Utover i feltarbeidet intervjuet jeg så å si alle informantene mine, både i grupper og
individuelt. Disse intervjuene var ustrukturerte og bar preg av åpne samtaler. Jeg
brukte en intervjuguide hvor jeg hadde skrevet ned viktige punkter som jeg ville
komme innom i løpet av samtalen. Det var viktig å la informantene mine uttale seg
mest mulig fritt under intervjuene, og jeg prøvde å begrense egne innspill. Jeg valgte
å ikke gjøre bruk av båndopptaker, da jeg følte dette ville virke hemmende for mine
informanter. Noen var skeptiske til å uttale seg i utgangspunktet. Andre informanter
ble gode venner, og kunne lett komme med personlige betroelser, noe som ville være
ubehagelig å ha på bånd. Jeg tok derimot notater, i form av stikkord og enkelte
setningsreferat jeg ville huske, og forsøkte å skrive ned intervjuene så raskt som
mulig i etterkant. Gjennom intervjuer har jeg også fått skrevet ned narrativer i form
av informanters egne erfaringer med korrupsjon.

Ulike arenaer og ulike former for datainnsamling gir et mer helhetlig bilde av hva
korrupsjon betyr og hvordan det rettferdiggjør ulike valg i hverdagen.
Korrupsjonsdiskursen kommer til uttrykk i alle grener av nettverket. De ulike
grenene er med på å belyse ulike sider av samme fenomen. I tråd med Akhil Gupta
(1995) vil jeg foreslå å se på kulturelle praksiser som utspiller seg i et slags ’contested
space’ hvor lokale, regionale og internasjonale ideologier kjemper seg i mellom om
hegemoni. Korrupsjon er en slik kulturell praksis. Gupta (1995) foreslår en metode
som kombinerer deltakende observasjon med analyse av media. Han bruker
korrupsjonsdiskursen i India som eksempel. Den formidles av lokale aktører, men
kan ikke forståes kun innenfor et lite geografisk avgrenset område. En utforskning av
korrupsjon som diskurs krever derfor at man også går utover det lokale, og tar
hensyn til transnasjonale prosesser.
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Bruk av tekst og media som data.
Sosiale diskurser er i dag som regel nedlagt i, eller uttrykkes gjennom skriving.
Antropologer som arbeider i komplekse samfunn, blir møtt av ett stort utvalg av
tekster. Disse tekstene kan være produsert lokalt, nasjonalt eller til og med
internasjonalt, og de representerer for antropologen nye muligheter for data. Mange
feltarbeid i kunnskapssamfunn og i informasjonsalderen handler om nettopp ”words,

words, words; or ’discourses’ if you prefer” (Hannerz, 2003: 34). Dette betyr at både
tekster og media kan være sentrale komponenter i mange feltarbeid. Media og
materialer fra media spiller ofte en viktig rolle i å binde sammen de ulike feltene eller
arena. Folk kan bevege seg mellom steder, men samtidig holde seg oppdatert,
gjennom ord og bilder, på hva som til en hver tid skjer de forskjellige stedene (ibid).
I ”Exploring the Written.”(red Archetti, 1994) diskuterer de ulike bidragsgiverne
sammenhenger mellom skrevne produkter og kulturelle og sosiale prosesser mer
generelt. Nedskrevne kulturelle produkter er med på å skape og gjenskape identitet.
Våre informanter konsumerer forskjellige typer skrevne produkter. Et hvert litterært
produkt, er ikke bare en vesentlig del av verden, men også et nøkkelelement i
konfigurasjonen av verden i seg selv (ibid).

Jeg har brukt media, da særlig aviser som ekstra data under hele feltarbeidet. Min
antagelse er at disse har en stor innvirkning på mine informanters forståelse av
korrupsjon, og de er nødvendige for å forstå korrupsjonsdiskursen i Buenos Aires.
For å få en innsikt i hvordan meninger om temaet ble formet og hele tiden formes, og
for å forstå hva informantene snakket om, ble det viktig for meg å holde meg
oppdatert på nyheter. Jeg har i analysen valgt å fokusere på diskursen slik den
fremkommer gjennom aviser fremfor tv, Internet og radio. Slike media er komplekse
og tidkrevende.
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Korrupsj onsdagbok
Informantene ble bedt om å skrive en ’korrupsjonsdagbok’ i en periode på tre uker,
med eksempler på korrupte situasjoner fra dagliglivet. Jeg ba dem være ekstra
oppmerksomme på korrupsjon, og dokumentere hvor eller hvordan dette kom til
syne denne dagen. Dagboken ble levert ut til 13 informanter. De jeg kjente best gikk i
gang med størst iver. Halvparten av bøkene ble fullstendig utfylt. Resultatet var
interessant. Eksemplene spredte seg over et vidt spekter; alt i fra å røyke på ikke‑
røyksiden av et restaurantlokale til å betale bestikkelser til politiet ved en fartsbot.
Mange hentet også eksempler fra ting de hadde hørt, sett eller lest i massemedia.

Utfordringer og begrensninger i felten
Det blir ofte antatt at korrupsjon finner sted innen skjulte og uoffisielle settinger, og
kun innen rekkevidde for dem som er inkludert i den korrupte handlingen (Haller &
Shore, 2005:13). Derfor vil det være mer fruktbart å fokusere på anklager om
korrupsjon og effekter av den, enn å observere korrupte handlinger. Intensjonen min
var aldri å observere korrupsjon direkte, men jeg antok likevel at det ville være et
subtilt tema for noen å utlevere. På samme måte som ved studiet av seksualitet, må
antropologer ofte fokusere på andrehåndsdata når de studerer korrupsjon, på de
antatte konsekvensene av korrupsjon og på hva folk sier om det. Slik kan det også bli
vanskelig for antropologen å få tilgang. Derfor ble jeg overrasket over folks
velvillighet til å samtale om korrupsjon med meg. Det viste seg å være et tema som
til stadighet dukket opp naturlig i samtaler både blant kjente og ukjente, enten det
var med en taxisjåfør, en av de mange sikkerhetsvakter, eller hjemme i leiligheten
hos Lilly. I Buenos Aires hersket en forståelse om at korrupsjon var overalt, og at den
også var økende. Derfor snakket folk stadig om korrupsjon og implikasjonene av
den, tross i at jeg aldri observerte korrupsjon eksplisitt. Mange fortalte om hendelser
i 3.person, selv om det i ettertid kunne gå frem at det handlet om dem selv. Noen var
skeptiske til å delta i korrupsjonsdagboken, mens andre gjerne fortalte om egne
erfaringer med byråkrati som ofte innebar mer eller mindre korrupte metoder. Det
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bør imidlertid bemerkes at mitt valg av tema kan ha ført til et økt fokus på
korrupsjon.

Jeg har valgt å begrense tema til politisk korrupsjon. Politisk korrupsjon bekymret
folk mest, og var hva de omtalte som ”systemet av korrupsjon”. Korrupsjon innen
privat sektor blir også oppfattet som utbredt, og som en implikasjon av ”systemet av
korrupsjon”, men får mindre oppmerksomhet.

Forskjell i aldersgrupper, kjønn og familiesituasjon vil antakeligvis forårsake
naturlige forskjeller i levemåte og dagligliv, og er viktig å legge merke til. Mens Lilly
er pensjonert og bor alene, er Diego og konen forsørgere, og ungdommene fra kirken
bor fremdeles hjemme hos foreldrene sine. Med andre ord er informantene mine i
forskjellige stadier av livet. Ungdommene bekymrer seg derfor ikke i like stor grad
for inflasjon og trussel om fattigdom, da det er foreldrene som styrer økonomien. På
den annen side, får også de overført frykten gjennom sine foreldre. Likevel er nok en
av årsakene til deres frivillige engasjement er nettopp at de ikke har en familie å
forsørge.

Jeg har tatt utgangspunkt i lokale forståelser, både når det gjelder korrupsjon, klasse,
stereotypier og uttrykk som ”systemet av korrupsjon” eller ”den argentinske
væremåte”. Disse begrepene blir nærmere forklart utover i oppgaven. Det er også
viktig å presisere at når jeg bruker klassebegrepet, er det fordi mine informanter er
opptatte av å vise sin tilhørighet til det de kaller middelklassen. Snakk om klasser er
viktig for å reprodusere de ulike stereotyper. Staten er et annet begrep jeg henviser
til. Også denne blir brukt med utgangspunkt i informantenes forestillinger. De ser på
staten som en abstrakt, og i utgangspunktet nøytral demokratisk institusjon som
korrumperes av uærlige politikere og byråkrater.
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Jeg garanterte informantene anonymitet, og bruker derfor pseudonymer fremfor
virkelige navn. Jeg har valgt å bruke de opprinnelige navn på bydeler og gater, da jeg
ikke ser på dette som risikabelt. Navn på universiteter, organisasjoner og bedrifter er
i likhet med navn, pseudonym.

Språk
Spanskkunnskapene mine var begrenset ved ankomst til felten. Språkproblemer kan
derfor ha virket inn på dataproduksjonen. Porteños er kjent for å bruke mye slang og
snakke fort. Problemet løste seg imidlertid etter hvert. Mange av informantene mine
snakket godt engelsk, og det var alltid noen som kunne oversette ord jeg ikke
forstod. Derfor valgte jeg å ikke bruke tolk. Jeg merket dessuten at i starten la jeg
bedre merke til kroppsspråk og uttrykk, enn da språket ikke lenger var en stor
barriere. Slik nøt mine observasjonsdata godt av mangel på språkkunnskap. I tillegg
var språktimene mine en god måte å bli kjent med folk på, og det var her jeg traff
min ”nøkkelinformant”. Likevel kan informasjon ha gått tapt eller blitt forvrengt på
grunn av misforståelser.

Diskotekbrannen på Cromagñón
Som nevnt, ble særlig diskotekbrannen ved Cromagñón viet stor oppmerksomhet.
Avisenes daglige dekning av ulykken, og rettsgangen i ettertid, ble en god måte å
forstå korrupsjon i Buenos Aires på. Tragedien var også med på å forme
informantenes forståelse av korrupsjon. Brannen utløste en politisk krise, og den ble
omtalt som en massakre mer enn en ulykke. Saken om Cromagñón beskriver godt
det mine informanter karakteriserer som ”systemet av korrupsjon”. De statlige
institusjoner blir betegnet som gjennomsyret av korrupsjon, fra regjeringsnivå og ned
til lokalt byråkrati. Det antas som vanlig å betale en coima eller soborno (bestikkelse)
for å slippe unna loven. Har man venner oppover i systemet antas det å være
billigere og enklere. Dette ”systemet av korrupsjon” blir oppfattet som integrert i
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”den argentinske væremåte”, og derfor er det umulig å vite hvem og hva man kan
stole på. Alle jeg var i kontakt med hadde sterke meninger om saken. Jeg vil nå gi et
innblikk i tragedien som var med på å forme forståelsen av korrupsjon i Buenos
Aires de 7 månedene jeg tilbrakte på feltarbeid.

”The fire, inevitably, unleashed a major political crisis (…)”By Monday the notion had set in:
the country’s politicians, regardless of their hue, are a bunch of useless dummies just in it for
the ride.” (BsAs Herald, 09.01.05)

En konsert av typen nasjonalrock fant sted den 30. desember 2004 i Republica
Cromagñón; en nattklubb sentralt i Buenos Aires. ’Los Callejeros’ hadde blitt
nasjonale kjendiser, og billettene til konserten ble raskt revet bort. Så raskt, at eieren
av klubben (eller hvem det måtte være som var ansvarlig), bestemte seg for å selge
litt flere billetter enn hva som var lovlig. Max antall mennesker som lovlig kunne
oppholde seg i diskolokalet samtidig var 1500, men senere viste det seg at dette var
grovt overskredet. Det brøt ut brann under konserten, og brannen fikk katastrofale
følger. 194 mennesker mistet livet, og flere titalls ble hardt skadet og stygt forbrent.
Det var den største ikke‑naturlige katastrofen i Argentinas historie. De fleste døde
var unge voksne, tenåringer og også noen barn. De var fra den lavere middel‑ eller
arbeiderklassen, hvor nasjonalrock er mest populært.

I dagene som fulgte ble det utlyst landesorg fra president Kirchner. Han befant seg
for øvrig på ferie med familien sør i landet, og høstet mye kritikk da han valgte å bli
der framfor å reise til hovedstaden. Da han kom tilbake iverksatte han diverse tiltak.
Etterforskningen ble satt i gang. Alle store diskotek og klubber ble stengt, da
mistanker om dårlige sikkerhetsrutiner i byen ble til et faktum gjennom brannen. Det
brøt raskt ut protester, folk marsjerte i tog for de avdøde og krevde rettferdighet.
Protestene ble rettet mot politikerne i Buenos Aires og ”systemet av korrupsjon”
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innen den argentinske stat. Jakten på den eller de skyldige skulle bli en lang prosess
og protestene fortsatte gjennom hele feltarbeidet mitt.

I ettertid av katastrofen, dukket det opp seriøse anklager om korrupsjon. Det ble
klart at over 4000 mennesker hadde oppholdt seg i lokalet da brannen startet.
Nødutgangene var dessuten blitt låst for at ikke folk skulle kunne snike seg inn uten
å betale billett. Brannen hadde startet som følge av ulovlig bruk av fakler blant
publikum. Taket i klubben var dekket av et lettantennelig og meget brannfarlig
materiale, og det var lite eller ikke noe slukkeutstyr i lokalet. Lokalet ble raskt fylt av
giftige gasser fra det brannfarlige materialet, og utredningen viste at mange døde
som følge av disse. Flere ble dessuten trampet i hjel eller de døde av forbrenning.

Men hvem var så ansvarlige? Alle og ingen. Alle hadde betalt bestikkelser til alle for
at de skulle overse mangelen av sikkerhet. Ingen ville innrømme å ha betalt eller
mottatt bestikkelser. Etter hvert viste det seg at politiet hadde mottatt bestikkelser for
å ikke rapportere overstigningen av antall gjester, brannmenn for å slippe å
overholde brannforeskrifter og offentlig ansatte som var ansvarlig for
sikkerhetskontroller var likedan betalt. I starten ble Chabán, (driftsansvarlig for
lokalet), anklaget for bestikkelser, og ble videre beskyldt for å ha et nettverk oppover
i politikken som gjorde at han fikk holde klubben åpen. Bandet Callejeros, ble
anklaget for å ha visst om de dårlige sikkerhetsforholdene, og derfor som
medskyldige. Slik kunne man fortsette i det uendelige. Anklagde man én, kunne han
alltid føre skylden videre på noen andre. Anklagene ble raskt rettet mot hele
regjeringen av Buenos Aires på grunn av deres ansvarlighet for vanstyre (og
korrupsjon) innen sikkerhetskontroller i byen. Ibarra, borgermesteren av Buenos
Aires, ble utpekt av demonstrantene som ansvarlig og de krevde hans resignasjon fra
bystyret. ”Korrupsjon dreper” var demonstrantenes budskap.

20

Midt i dette havet av anklager, som er dokumentert og formidlet gjennom media,
befinner ”vanlige folk” seg. De er tilstede i offentlig kultur og forsøker å forme sin
mening om skyldige og uskyldige, rett og galt, legitimt og illegitimt. Men hvor
plasserer de seg selv i forhold til denne diskursen, og hvorfor blir korrupsjonssnakk
så viktig for porteños?

Videre oppbygning av oppgaven.
Oppgaven kombinerer en diskursiv analyse av korrupsjon i det offentlige rom, med
en analyse av hvordan folk aktivt bruker korrupsjon for å rettferdiggjøre egne
handlinger og moralske valg. Språk er en form for sosial praksis som er historisk
situert og dialektisk til den sosiale kontekst, med andre ord er språk både sosialt
formet, og sosialt formende (Low, 2001:52). Det er vanskelig å se hvordan språk
omformer, produserer og reproduserer sosiale strukturer og relasjoner. Samtidig er
det gjennom tekster at sosial kontroll og sosial dominering utøves, ‑ gjennom
hverdagslig sosial handling av språk.

Jeg har valgt å fokusere oppgaven på empiriske beskrivelser og informanters utsagn.
Dette ser jeg på som nødvendig fordi oppgaven konsentrerer seg om deres
hverdagsliv og moraler. Teori blir derfor brukt til å underbygge og beskrive empiri,
ikke motsatt. Diskursen om korrupsjon formes i offentlig kultur. Den finner sted i et
slag ”contested space”, hvor de ulike deltakere fortolker og forsøker å finne sin plass
og sine verdier. For å få et mest mulig komplett bilde, har jeg valgt å fokusere på
ulike aktører innen den offentlige diskursen, og bare gå dypere inn i mine
beskrivelser av dagliglivet. Dagliglivet utleves i et dialektisk forhold med de øvre
omgivelser. Målet med oppgaven er, som sagt å vise hvordan det eksisterer
konkurrerende moraler angående korrupsjon, og hvordan folk aktivt bruker disse til
å forme sin plass i diskursen. Derfor er oppgaven delt inn i en diskursiv del om
offentlig kultur og en beskrivende del som viser ulike hverdagslige kontekster. Men
først trengs en introduksjon til landets historie og til noen metodiske innsyn. En
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historisk analyse er viktig for å forstå hvordan porteños oppfatning av korrupsjon
formes, og hvorfor det eksisterer ulike definisjoner av den. Oppgaven er derfor delt
inn i tre hoveddeler.

Del I: KONTEKST
Målet med første del, er å sette oppgaven inn i en historisk og teoretisk kontekst.
Kapittel 2: For å forstå korrupsjonens betydning, er det viktig å se den i perspektiv
av store samfunnsendringer knyttet til modernitet og globalitet. Moderne
institusjoner endres raskt og undergraver tradisjonelle vaner og skikker. Et aspekt av
moderniteten er introduksjonen av nye risiko og økt frykt i hverdagen. Tillit til
abstrakte systemer blir viktige for å føle sikkerhet og stabilitet (Giddens, 1994).
Moderniteten medførte også et økende fokus på individ og autonomi. Hverdagslivet
utspiller seg i et dialektisk forhold til de øvrige institusjoner lokalt så vel som globalt.
Folk forsøker å forstå seg selv og manipulere sine omgivelser. Forholdet mellom det
nære og det ukjente kan beskrives som forholdet mellom orden og kaos.
Kapittel 3: En historisk oversikt er også nødvendig for å forstå korrupsjonens
kulturelle forankring i Argentina, og som del av ”den argentinske væremåte”.
Argentinere har vanskelig for å definere en felles nasjonal identitet, og særlig de øvre
klassene knytter sin identitet mot Europa fremfor Argentina i et ønske om
”modernitet”. Jeg vil her gjøre rede for de viktigste historiske linjene i sammenheng
med dagens korrupsjonsdiskurs. Landets historie gir også en delvis forklaring til
ustabiliteten og frykten som preger hverdagslivet i Buenos Aires. Med utgangspunkt
i hvilke epoker informantene mine og media henviste til, har jeg valgt å
utgangspunkt i Argentina som spansk koloni og den nyere historie, hvor jeg starter
med militærdiktaturet fra 1976‑83 frem til i dag.

Del II : KORRUPSJONSDISKURS
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Kulturelle praksiser og meninger utspilles i et spenningsfelt som ikke kan beskrives
kun innen nasjonale grenser. Vi kan ikke anta samfunn i dag som lukkede, og heller
ikke ulike forståelser som hegemoniske. Gupta(1995) mener vi må forsøke å vise
konkurrerende syn på hvordan korrupsjon defineres og forklares. For å vise hvordan
forståelsen av korrupsjon er formet og hele tiden formes, har jeg viet denne delen av
oppgaven til å belyse korrupsjonsdiskursen i offentlig kultur. Dette innebærer ulike
fokus; ‑ på globale aktører, medias dekning og fremstilling av korrupsjon, samt på
personlige narrativer.
Kapittel 4: Jeg vil derfor først gi et innblikk i ’det globale antikorrupsjonsnettverket’,
for å vise at korrupsjonsdiskursen i Argentina påvirkes av globale verdier. Press om
å bekjempe og definere korrupsjon er nært knyttet til en ’global moral’ (Howell,
2004:198). Argentina har gjennom historien vært under sterk påvirkning av
Verdensbanken og IMF. I dag blir landet betegnet som et endemisk korrupt av de
ulike antikorrupsjonsaktører. Denne merkelappen er vanskelig forenelig med
middelklassens ønske om ”europeiskhet”.
Kapittel 5: Deretter tar jeg for meg korrupsjonsdiskursen slik den blir fremstilt i de
argentinske avisene. Med et utgangspunkt i saken om Cromagñón forsøker jeg å vise
hvordan avisene er med på å forme folks forståelse av denne saken spesielt og
korrupsjon generelt. Jeg vil vise at media konstruerer en oppfatning av staten som å
være mot ”folket”, og at korrupsjon starter i staten for så å spre seg nedover i
systemet.

Kapittel 6: Men hvordan beskriver ”vanlige folk” korrupsjon? Til slutt i denne delen
av oppgaven, forsøker jeg å beskrive ulike forestillinger om korrupsjon blant mine
informanter. Disse belyses i form av narrativer og kommentarer til tragedien ved
Cromagñón. Dette kapittelet fungerer som en oppsummering av oppgavens
diskursdel. Korrupsjon er vanskelig å definere og derfor eksisterer det ulike moraler
knyttet til den.
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Kapittel 7: Korrupsjon kan illustreres ut i fra tidligere antropologiske teorier om
forurensing (Douglas) og hekseri. På samme måte som hekseri brukes til å forklare
ukontrollerbare hendelser, brukes korrupsjon til å forklare Argentinas ”elendighet” i
dag og til å rettferdiggjøre egne umoralske handlinger. Den beskrives som en latent,
iboende egenskap i alle argentinere. Informantene mine utvider begrepet korrupsjon
i forbindelse med ”den argentinske væremåte”.

Del III : KORRUPSJON OG HVERDAGSLIV
Del tre av oppgaven setter fokus på hverdagslig nivå. Med bakgrunn i de
konkurrerende verdier og moraler som fremkommer av offentlig diskurs, forsøker
jeg å vise hvordan porteños forholder seg til korrupsjon. Den er vanskelig å unngå da
den er en iboende egenskap og en merkelapp på Argentinere. Korrupsjon blir et slags
nasjonalt stigma, som folk forsøker å skrive seg ut av.

Kapittel 8: Hverdagen til porteños preges av anomi og fare. Folk søker en forklaring
på tragedier som Cromagñón og tidligere korrupsjonskriser som har rammet landet.
De trenger noen eller noe å skylde på for å kunne rettferdiggjøre og forholde seg til
sin egen posisjon. Korrupsjon forsterker stereotyper. For middelklassen i Argentina,
blir politikere eller andre folk med makt ofte forstått som den typiske korrumperer,
mens fattige blir de typiske kriminelle.

Kapittel 9: Denne siste delen tar for seg tre ulike eksempler fra hverdagen. Ved
detaljerte etnografiske beskrivelser, forsøker jeg å si noe om hvordan frykten om
korrupsjon og fall i klasse manifesterer seg i de forskjellige kontekstene. Ved å
fokusere på daglige bekymringer som moral, mistillit og grensesetting, søker jeg å
illustrere ulike måter å forholde seg til ”systemet av korrupsjon” eller ”den
argentinske væremåte” på. Gjennom å konstruere tygge rom, symbolske eller
konkrete, skaper folk en følelse av orden i det ellers så kaotiske liv.
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Kapittel 10: Oppsummering og avslutning.
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Del I: Kontekst

.
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2. Fagteoretisk kontekst:
Modernitet og konkurrerende verdier
Det moderne samfunn er preget av dyptgående forandringer. Forhold og tilstander
som tidligere ble oppfattet som lovmessige, endres radikalt (Giddens 1994).
Moderniteten innebærer blant annet en spredning av abstrakte systemer som
kapitalisme og nasjonalstater (ibid). Moderne institusjoner skiller seg fra tidligere
former for sosial orden ved at forholdene endres raskere enn noen gang tidligere i
historien og derfor undergraver tradisjonelle vaner og skikker. Samtidig preges
moderniteten av en global påvirkning. Stater, samfunn, fellesskap, diskurser og
forståelser oppløses og gjendannes globalt og lokalt (Giddens, 1994).

Korrupsjon kan hevdes å være en implikasjon av moderniteten. Ved fremveksten av
den moderne stat, ble det lov‑rasjonelle byråkratiske skillet introdusert. I følge den
Weberianske definisjonen har en stat klare, lovdefinerte grenser mellom hvilke
praksiser og rom som er del av staten og det som regnes utenfor. Den rasjonalistiske
byråkrat vil dermed klart skille mellom offentlig og privat sfære, lovlig og ulovlig.
Personlige relasjoner mellom byråkraten og borgeren vil være underordnet de
formelle, profesjonelle elementene (Weber, 2006). Paradoksalt nok, var det derfor
nettopp innføringen av dette skillet som skapte begrepet om korrupsjon, i det
korrupsjon defineres som en overskridelse av skillet mellom offentlig og privat
(Haller & Shore, 2005:7).

Moderne institusjoner representerer ikke bare endringer på et overordnet nivå, men
har konsekvenser for hverdagsliv, personlighet, identitet og intime relasjoner.
Religion og tradisjon har mistet sin plass som overgripende meningssystem. Etter
hvert som samfunnet ikke lenger har dette overgripende midtpunkt, blir det opp til
hver enkelt å integrere sin deltakelse på ulike arenaer og skape seg et eget sentrum i
tilværelsen(Gullestad, 1989). Det eksisterer et slags dialektisk spenningsfelt mellom
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de hverdagslige, private livsverdener og samfunnets politisk\ økonomiske
strukturer, mellom det tradisjonelle og moderne, det lokale og det globale. Vi kan
altså ikke anta samfunn i dag som lukkede, og heller ikke ulike forståelser som
hegemoniske. Derfor må vi forsøke å vise ulike konkurrerende syn på hvordan
mening konstrueres.

Korrupsjon befinner seg innen et slikt spenningsfelt. Ulike nasjonale og
internasjonale instanser kjemper om å definere og bekjempe korrupsjon. En analyse
av korrupsjonsdiskursen, trekker oppmerksomheten mot de kulturelle praksiser
hvor grensene mellom offentlig og privat er symbolsk representert for nasjonens
innbyggere. Representasjoner av korrupsjon grunnlegges, bestrides og forandres i
offentlig kultur. Offentlig kultur er en sone for kulturell debatt, formulert gjennom
massemedia, andre mekaniske former for reproduksjon og gjennom de synlige
praksiser hos institusjoner så vel som individer (Gupta, 1995:385). Det er sted for
kamp om kulturell mening.

Desto mer dagliglivet gjenoppbygges på bakgrunn av det dialektiske samspillet
mellom det lokale og det globale, desto mer tvinges individene til å overveie ulike
alternativer til hvordan de vil leve sitt liv. Med moderniteten vokser en ny
refleksivitet frem. En moderne oppfatning av individet er knyttet til autonomi og
evnen til å manipulere sine omgivelser. Denne tendensen impliserer et økende fokus
på forståelsen av selvet, på identitet. De fleste har nå abstrakte, refleksive
oppfatninger seg selv og om sin egen kultur. Folk forsøker å finne sin plass, og skape
en meningsforståelse i det de ofte oppfatter som en fremmed, umoralsk verden,
preget av byråkrati, penger og teknologi\vitenskap (Gullestad, 1989).

Risiko, fare og den symbolske konstruering av orden
I møte med det moderne samfunn må mennesker forholde seg til ulike roller og
arenaer. Den urbane hverdagen preges av møter med ulike abstrakte institusjoner og
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representanter for disse. Dette utgjør også at mennesker må forholde seg til nye
former for risiko(Giddens, 1994) og farer (Douglas & Wildavsky 1983). Vi får
informasjon om farer som potensielt truer oss gjennom massemedia, vitenskap og
kommunikasjon. Men kan vi vite hvilke risiko vi tar, eller farer vi møter, nå eller i
fremtiden? De fleste mennesker kan som regel ikke være klar over alle farer de
omringes av eller kalkulere det totale antall risikoer de møter. Ulike mennesker
bekymrer seg derfor for ulike farer, for krig, inflasjon, terror, forurensing eller for
arbeidsledighet, kriminalitet og korrupsjon.

Anthony Giddens konsentrerer i boken ”Modernitetens konsekvenser” en stor del av
sin diskusjon omkring temaene sikkerhet og fare, tillit og risiko (1994:14). Risiko og
tillit griper inn i hverandre. Tillit tjener normalt til å redusere farene forbundet med
bestemte typer av aktiviteter. Hva som regnes for akseptabel risiko varierer i ulike
sammenhenger, men det er sentralt for opprettholdelsen av tillit. Vi introduseres
stadig for farer som vi ikke har kontroll over. Giddens nevner i denne sammenheng
farer for krig og naturkatastrofer, men jeg vil hevde at også faren for økonomiske
kriser eller ulykker som Cromagñón representerer slike risikoer.

Tillit er forbundet med fravær i tid og rom. Dersom en persons aktiviteter var
konstant synlige, og dersom hans tanker var gjennomskuelige, ville det ikke noen
risiko og heller ikke være behov for tillit. Det ville også være unødvendig med tillit
til et system som var fullstendig gjennomsiktig og forstått. Mens de såkalte
tradisjonelle samfunn var gjennomsiktige og kjennetegnet av nære, ansikt‑til‑
ansiktrelasjoner, og tillitsrelasjoner ble basert på slektskap, religion og tradisjon, er
forutsetningene for tillit i det moderne samfunn knyttet til abstrakte systemer.
En fornemmelse av personers og tings pålitelighet er essensiell for følelsen av
ontologisk sikkerhet og sentral for begrepet tillit. Ontologisk sikkerhet har å gjøre
med å eksistere i verden. Begrepet refererer til den tiltro som de fleste mennesker har
til de sosiale og materielle omgivelsers stabilitet. Ontologisk sikkerhet er derfor en
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viktig type følelse av sikkerhet. Tillit i det moderne systemet hviler på vår tiltro til
abstrakte ekspertsystemer (ibid).

En dimensjon ved hverdagslivet er altså det kjente og personlige versus det mer
ukjente og abstrakte. Forholdet mellom det kjente, nære og det ukjente, abstrakte kan
knyttes til forholdet mellom orden og kaos (Gullestad, 1989:23). I min forståelse vil
jeg vektlegge folks streben etter å skape seg orden gjennom å sette ulike grenser
rundt hverdagslivet. Fare er en kulturell konstruksjon (Merry, 1981:12, Douglas
1983). Hva som regnes som farlig, eller risikofylt er grunnlagt i bestemte miljøer og er
del av en felles forståelse av hvordan verden fungerer. Forståelser av fare er delt
innad i sosiale grupper, og påvirkes av egne og andres erfaringer til kulturelle
verdier. En hvilken som helst person former sin forståelse ut i fra kommunikasjon
med andre mennesker og fra massemedia, fra egne erfaringer og fra generelle
kulturelle stereotyper. Slik oppnår han de kulturelle evnene han trenger for å
overleve i hverdagen(Merry, 1981:12).

Et hvert samfunn tillegger ting og hendelser symbolske meninger. Når vi definerer
objekter eller fenomener, putter vi det i en allerede eksisterende kategori; vi lager
grenser. Symbolsk antropologi forsøker å forstå prosessen der disse kulturelle
meningene formes og hvordan de blir systemer og relateres til trekk ved sosial
struktur. Både Mary Douglas og Victor Turner har knyttet ideer om fare til trekk ved
sosial organisasjon. Mary Douglas(1966) fremhever i sin kulturteori menneskets
klassifikatoriske egenskaper; vi skiller mellom orden og uorden, innenfor og utenfor.
Ting eller fenomener som ikke passer inn i disse klassifikasjonene, betraktes som
urene, og potensielt farlige fordi de forstyrrer den sosiale orden. De urene objektene
eller fenomenene er en påminnelse om samfunnets skjørhet, om at samfunnet hele
tiden trues av uorden og kaos (Douglas, 1966). Fare, hevder Douglas, representerer
noe som er ”out of place”. Det som er uklart eller motsigende i samfunnet blir sett på
som forurensende. Både ting og fenomener, men også mennesker som ikke passer
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inn i kategorier representerer dermed en fare for samfunnets orden. Gjennom
symbolbruk skapes orden og mening av kaos (Douglas, 1966).
I den moderne byråkratiske stat er skillet mellom offentlig og privat sfære
avgjørende for at staten og det sivile samfunnet skal fungere. Korrupsjon befinner
seg, i følge Verdensbankens definisjon, i overgangen mellom det offentlige og det
private. Dersom vi følger denne definisjonen kan korrupsjon i seg selv betegnes som
en anomali, og som potensielt farlig. Den befinner seg mellom kategorier og den
truer en etablert (eller potensiell) orden. Dette synspunktet skal vi komme tilbake til
senere i oppgaven, men først må vi se om en slik definisjon er gjeldende i den
argentinske kontekst.

Narrativer og korrupsjonsdiskurs
Den fortolkende tradisjon innen antropologien oppfordrer oss til å undersøke de
grunnleggende prosesser hvor mening formes, overføres og utspilles i dagliglivet, og
hvordan mening uttrykker en måte å ”forestille det virkelige” på. Basert på
personlige møter, på observasjon av dagligliv og samhandling og på å beskrive
hvordan folk beskriver sine verdener, er det etnografiske prosjekt en måte å se større
prinsipper i små, lokale fakta. Overgangen fra ”små” fakta til større prinsipper er
hermeneutisk, og krever mye arbeid frem og tilbake mellom isolerte og offentlige
forståelser før slags mønster blir synlig. Dette mønsteret kalles ofte overordnet for
”kultur”, men kulturbegrepet er mer en snarvei for de komplekse, alltid skiftende
sett av symbolske koder som folk bruker for å uttrykke og hevde seg selv, individuelt
eller kollektivt (Ries, 1997:1). Den diskursive verden reflekterer ikke bare den synlige
verden av sosial handling, men den er også med på å forme den. Snakk er et
nøkkelelement i produksjon og reproduksjon av sosiale forståelser og praksiser.
Gjennom snakk blir meninger delt og forståelser diskutert. Gjennom snakk
innrammes ulike kulturelle mønster og verdisystemer i narrativer, og skaper
samtidig modeller av virkeligheten og modeller for den.
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Narrativer om korrupsjon florerer i dagens Buenos Aires. Disse omhandler særlig
opplevelsen av urettferdige maktstrukturer og maktpraksiser, og beskriver et stort
gap mellom dem med og dem uten makt. ”Vanlige folk” fremstilles som avmektige
og som ofre for de øvrige maktinstansers korrupte oppførsel. Korrupsjon blir
fremstilt som en egenskap, en del av den argentinske væremåte. Et hvert samfunn
bruker ulike midler for å dele mennesker inn i kategorier, samt hvilke egenskaper
som oppfattes som sedvanlige eller naturlige innen disse kategoriene (Goffman,
1975:13). Denne kategoriseringen av mennesker er også en måte å skape orden.
Spørsmål om sosial identitet og forskjellskonstruksjon avhenger av bestemte sosiale
prosesser. Identitet er ikke en ting, men en relasjon. Sosiale grupper eller kategorier
får sin mening i kontrast til andre grupper. Det vil si at samtidig som vi konstruerer
en oppfatning av oss selv, konstruerer vi også en forståelse av de andre.
Forestillinger av makt og avmakt i forhold til korrupsjon, handler derfor om
kategorisering. De er til en viss grad med på å legitimere korrupt oppførsel blant
vanlige folk. Ulike forklaringer og historier om korrupsjon er ikke bare
representasjoner av det nåværende ”systemet av korrupsjon” i Argentina. De er, som
jeg vil forsøke å vise, også med på å forme identitet og handlingsvalg hos porteños.
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3. Kort historisk presentasjon: fra militærregime til demokrati
Historien spiller en sentral rolle i forståelsen av korrupsjon og dens påvirkning på
normer og regler innen det sosiale liv. Den kan også være med på å forklare
problemer med å definere en felles argentinsk identitet. I stedet for å ta for meg en
kronologisk historisk fremstilling, vil jeg trekke frem enkelte epoker som har vært
med på å forme dagens korrupsjonsdiskurs. Korrupsjon har vært en del av
Argentinas politikk og samfunn siden den koloniske epoken. Den har overlevd
militære og konstitusjonelle styresett (Sautu, 2004).

Argentina som spansk koloni
Argentina var under spansk herredømme fra 1516 til 1816. Kommunikasjon med
resten av verden foregikk i denne perioden via den spanske kronen og dens monopol
på ”Den nye verden”. Dette betydde et monopol på handel og tilegnelse av rikdom i
form av gull eller sølv fra de latinamerikanske gruvene. En implikasjon av dette var
at spanjolene gjennom loven hindret utenlandske interesser i å utøve handel i
området, og koloniene i å handle seg i mellom (ibid). Eksport og import måtte gå
gjennom det spanske herredømmet, og deres bestemte handelsruter.
Handelsmonopolet favoriserte handelsruter via Lima og ekskluderte Buenos Aires
fra handelstrafikken. Porteños måtte konsentrere seg om de mulighetene de hadde til
å overleve (Simonetti, 1998). På tross av den offisielle tilførselsruten, fant illegalt sølv
ofte bakveien til Atlanteren, noe som oppfordret til ulovlig handel i Buenos Aires
(Keeling, 1996:18).

Etter hvert ble spanjolene tvunget til å aksjonere mot den ulovlige handelen.
Utøvelse og kontroll av monopolet foregikk gjennom de ledende klasser og spanske
funksjonærer i et komplekst nettverk. Dette mislyktes da de som skulle kontrollere
og sanksjonere selv deltok i uautoriserte, korrupte aktiviteter. Slik var de med på å
sette spørsmålstegn ved legitimiteten av de spanske lovene (Sautu, 2004). Porteños
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fant loven urettferdig. Dette formet en oppfatning av det illegale som akseptert fordi
det gav mulighet til å overleve. I tillegg hersket en forvirring om skillet mellom den
offentlige og den private sfære som kompliserte situasjonen (ibid). Porteños utviklet
ulike egenskaper for å takle utfordringer med det de oppfattet som et urettferdig
monopolsystem og et urettferdig styre.
The term ‘obedezco pero no cumplo’ became ever more fashionable in the city: ‘I hear what Spain
says, but I need to do whatever is necessary to survive given local conditions.’ Porteños
developed an array of skills designed to avoid rules, regulations, and taxes that continue to be
exhibited to this day (Keeling, 1998:18‑19).

Mellom 1870 og 1930 konsoliderte Argentina sitt område, fikk innpass i
verdensøkonomien og startet en utvikling som liknet på de industrialiserte
nordatlantiske landene. Særlig fire prosesser spilte en stor rolle i utviklingen, nemlig
innvandring, økonomisk vekst, revolusjon av landbruket og forbedret infrastruktur
gjennom jernbanen (Keeling, 1997). Prosessene var drevet av den voksende elitens
politiske og økonomiske ideer, basert på europeiske tanker om fremgang og
modernitet. En mektig myte spant frem på denne tiden, nemlig myten om at Buenos
Aires representerer det siviliserte og moderniserte Europa og at innlandet
representerer det usiviliserte og barbariske. Denne tanken har dominert utviklingen
av Argentina helt frem til i dag (ibid). Via forbruk av importerte varer og stiler,
kjempet porteñoeliten for å etablere seg selv som en ”sivilisert” og europeisk enklave
omringet av de ”ukultiverte” massene av urbefolkning, fattige og arbeidere (Keeling,
1997, Guano, 2002). Europa har helt siden kolonitiden hatt stor innflytelse på
Argentina. Frem til 1930 var Argentina et land preget av modernitet, fremgang og
utvikling. Landet skilte seg fra andre latinamerikanske land ved sin enorme
europeiske innflytelse, og mange av mine informanter fremhever nettopp dette.
Argentina er mer ”europeisk” og sivilisert enn nabolandene.

Økonomisk fremgang og en økende materialistisk livsstil i denne perioden, bidro til
en oppfatning om hvordan man gjorde suksess og fremgang. Bestikkelser ble en
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akseptert måte å gjøre forretning på. Ved bestikkelser kunne man få fart på karrieren,
unnlate å betale toll, slippe ventetid og forsinkelser. Også ønskede avgjørelser innen
statsadministrasjonen kunne videre sikres ved bestikkelser. Suksess ble snarere
knyttet til innflytelsesrike venner enn egen innsats (Scobie, 1974).

Ved inngangen av det 20. århundre var Argentina ett av de rikeste landene i verden
og befolkningen steg i rekordfart. Men etter 50 år med vekst og opportunisme
mellom 1880 og 1930, gikk Argentina inn i en periode preget av politisk og
økonomisk ustabilitet. Det sivile styret ble kuppet av militæret i 1930, noe som satte
en stopper for den demokratiske prosessen som hadde startet i 1890‑årene. Et skifte
mellom populistiske og militære regjeringer preget utviklingen de neste årene (Se
Romero 2002).

Millitærdiktatur 1976‑83
I 1976 overtok militærjuntaen igjen makten. Argentina gikk inn i en voldelig periode
som huskes under navnet den skitne krigen. Bak det nye regimet, lå den nasjonale
sikkerhetspolitikk, etter modell fra USA. Grunntanken var kampen mot
kommunismen. Militærregimet luket bort all potensiell motstand, og myrdet eller
bortførte titusener av mennesker de anså som subversive. Diktaturet utførte streng
sensur, både av pressen og motstridende politikk (Romero, 2002). Det var en periode
preget av redsel og undertrykking. Flere av informantene mine husker perioden som
”grusom”. Laly var forsiktig med hva hun fortalte meg ”Vi er skeptiske, og forsiktige

med hva vi sier, vet du. Vi har opplevd venner forsvinne på grunn av holdninger og ting de
har sagt, under militærregimet.” Folk ble redde for å gå ut på gaten, for å si hva de
mente og mange mistet venner og bekjente. Ekstreme brudd på menneskerettigheter
og økonomisk mishold er hva folk forbinder med militærregimet. Militæret påtok seg
en utenlandsgjeld på 45 milliarder dollar og overevaluerte valutaen. Implikasjonene
av dette var økt avhengighet av Verdensbanken og IMF, og en økonomisk nedgang
som startet allerede i 1981. (ibid:249).
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Militærmakten ble erstattet av demokrati, og i 1983 vant Raul Alfonsin makten ved
demokratisk valg. Alfonsin møtte store problemer i å opprettholde stabilitet. Folket
hadde stor tro på demokratiet, men de hadde ikke glemt uretten de ble påført under
militærdiktaturet. Det ble igangsatt etterforskning etter den skitne krigen, noe som
ble møtt med sterk motstand fra militæret. Regjeringen forsøkte å blidgjøre begge
parter. Det endte med en lov om amnesti for offiserer, tross i protester fra det sivile
samfunn. Loven etablerte en tidsgrense på to måneder for rettssaker mot offiserer, og
etter dette ville ingen videre juridisk behandling være mulig (ibid:263). Mange av de
militære lederne ble anklaget for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter, men
ble aldri dømt. Under Alfonsin forverret Argentinas økonomiske situasjon seg
ytterligere, og etter at inflasjonen kom ut av kontroll i 1989, ble Carlos Menem valgt
til ny president (ibid:285).

Fra neoliberalismens orden til krisens kaos
På 1980‑tallet utarbeidet IMF og Verdensbanken ulike krav og neoliberalistiske
tilpasningsprogrammer for at landet skulle klare å tilbakebetale sitt store lån. Det
innebar krav om en økende kapitalisering av økonomien; å øke handel og åpne opp
for den globale økonomien (ibid:287). President Menem privatiserte statlige foretak
og satset på mindre statlig involvering i økonomien. Med dette klarte han å få
midlertidig bukt med inflasjonen, og levestandarden økte for store deler av
befolkningen. Stereotypen om den siviliserte europeiske enklave kom nå til å romme
deler av middelklassen. President Menems ”modernisering” førte til at den
europeiske luksus som tidligere hadde vært forbeholdt de høyere klassene nå også
var tilgjengelig for middelklassen. Store kjøpesentre vokste frem, og hovedstaden ble
mer ”vestlig” enn noen gang før. Mange av informantene mine forteller at Argentina
i denne tiden var ”nesten ett førsteverdens land”, og ikke et u‑land som det er i dag.
Argentina var tilbake i den orden som eksisterte ved århundreskiftet. I en periode ble
derfor President Menem hyllet som Argentinas reddende engel av de øvre klassene.
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Argentina ble sett på som ”eksemplarelev” av IMF og omtalt som ”det argentinske
mirakel” (Foster, 1998). Privatiseringene var (fra IMF) i utgangspunktet sett på som
et viktig skritt mot en løsning på korrupsjonen de økonomiske sektorene (Romero,
2002:286).
Gleden var imidlertid kortvarig for mange. Menems politikk favoriserte de øvre lag
av samfunnet, og dermed vokste den sosiale ulikheten. Særlig rammet dette
arbeiderklassen i form av arbeidsledighet, men etter hvert begynte også
middelklassen å miste fotfeste. I takt med den etablerte ulikheten mellom klassene
økte også frykten for de andre. Middelklassen prøvde å forklare egen utarming og
økonomiske problemer ved å fokusere på trusselen nedenfra. De formet en enighet
om at Buenos Aires’ modernitet var truet ved tilstedeværelsen av de lavere klassene.
De voksende slumområdene rundt byen skapte i økende grad sosial frykt og
unnvikelse. Store deler av elite og middelklassen begynte derfor å søke ro og
trygghet innen private enklaver som garanterte at folk fra den voksende slummen
ikke ville forstyrre livene deres (Guano, 2002). Framveksten av ”gated communities”
og ”country clubs” ble vanlig i utkantstrøkene, mens i sentrum skapte de velstående
sine trygge sfærer ved hjelp av sikkerhetsvakter og overvåkningssystemer.
Med privatiseringen fulgte nye korrupsjonsskandaler. Menem ble selv anklaget for
flere tilfeller av korrupsjon og skatteunndragelse, samt illegalt våpensalg, og var over
en periode i selvvalgt eksil i Chile for å slippe unna fengsel. Flere av
regjeringsmedlemmene ble rammet av liknende anklager, men mange av rettssakene
er ennå uløste, inkludert anklagene mot Menem selv.

Den økonomiske krisen i landet ble forverret i 2000. Fernando De la Rua hadde stilt
til valg med et løfte om å bekjempe korrupsjon etter Menem, men ble selv viklet inn i
sin egen korrupsjonsskandale like etter valgseieren. Desember 2001 var et nytt
veiskille i Argentinas historie. Det ble en måned preget av sterk politisk uro,
økonomisk kaos og opptøyer. Det argentinske folk uttrykte sin misnøye med
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politikernes håndtering av økonomiske og sosiale problemer gjennom voldelige
demonstrasjonstog landet rundt. De la Rua ble tvunget til å tre tilbake etter
omfattende demonstrasjoner den 20. desember 2001 (ibid:333).

Det hersket politisk kaos. I løpet av to uker var Argentina innom 5 forskjellige
presidenter. Eduardo Duhalde ble sittende med makten. Hans første tiltak som
president ble å devaluere landets valuta. Alle bankkonti i dollar ville deretter kun bli
utbetalt i devaluerte pesos. En argentinsk peso hadde siden Menems periode på 90‑
tallet vært bundet til den Amerikanske dollar i et en‑til‑en forhold. Nå fikk pesoen
flyte fritt. Dette førte til en enorm prisinflasjon på utenlandske varer. Mange mistet
jobbene sine, banker og bedrifter gikk konkurs og folk tapte sparepengene sine.
Tiden rundt krisen i 2001 har blitt omtalt som middelklassens fall. Den 26. januar
gjennomførtes det omfattende demonstrasjoner over hele landet, under slagordet
ʺque se vayan todosʺ (måtte de alle gå). Demonstrasjonene angrep særlig bankene,
korrupsjonen blant politikerne, valutarestriksjonene og høyesterett (Romero, 2002).
Det var en anklagning for universal korrupsjon innen hele det politiske systemet.

27. april 2003 ble første runde i et nytt presidentvalg gjennomført, hvor dagens
President Nestor Kirchner vant med kun 24 % av stemmene etter at ekspresident
Menem trakk seg fra valget.3 Dette var den laveste velgeroppbakning i landets
historie. Kirchners valgpolitikk var å igangsette offentlige arbeid for å redusere
fattigdommen samt å bekjempe korrupsjon. Han opphevet de tidligere amnestilover
innført under president Alfonsin. Dette åpnet opp for ny rettsforfølgelse av omkring
1300 offiserer som var anklaget for brudd på internasjonale menneskerettigheter. På
bakgrunn av dette har populariteten hans økt, tross stadige dype økonomiske og
sosiale problemer i landet.

3

Hentet fra www.no.wikipedia.org
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Dagens Buenos Aires; kaos?
Buenos Aires er en storby full av sjarm. Når man vandrer gjennom byens
imponerende avenidas, forbi storslagen arkitektur og glamorøse shoppingsentre,
eller sitter på en av de mange kaffebarene sammen med moteriktige, blonde
porteños, kan man ikke unngå å legge merke til byens europeiske påvirkning. Men
man observerer også enorme forskjeller; Samtidig som deler av befolkningen ser ut
til å høre hjemme i en rik, europeisk storby, vitner tiggere, kartongsamlere og
uteliggere om at Buenos Aires fortsatt tilhører tredje verden.

Dype lokale kriser preger livet i hovedstaden. Byens sosiale struktur er i ferd med å
bli mer polarisert; i en luksuriøs kosmopolitisk overklasse, og fattigere områder
kjennetegnet ved vold, sult og fattigdom (Auyero, 2001). Problemer innen
infrastrukturen er store i byen. Tog og busser synger på sine siste vers, og
boligmangelen og arbeidsledigheten er høy. Økonomien trues av inflasjon. Offentlig
skole og helsetjeneste forringes stadig, og stadig flere bytter til privat. Slik vokser
klasseskillene. Ulike streiker og sosiale protester er en del av hverdagen, det være seg
den stille protesten fra Las Madres4 om torsdager utenfor regjeringsbygningen, til los

piqueteros høylytte dundring med jernstenger på medbrakte gryter og kar, eller på
gitteret som beskytter bankvinduene i hovedgaten Florida. Folk krever rettferdighet
og en slutt på korrupsjonen som har preget alle regjeringer siden militærdiktaturet.
Man slipper unna virkeligheten i det man entrer ett av de luksuriøse kjøpesentrene,
hvor vaktene ikke slipper inn fattige, men blir på ny møtt av tiggere på gaten
utenfor.

”Ingenting fungerer”, noen tanker videre i oppgaven
Argentinas historie er preget av ubalanse, av håp og skuffelse. Skifter mellom ulike
regjeringsformer har vært mislykket. Det samme har økonomiske reformer.

4

Mødrene på maiplassen, refererer til mødrene av de ”forsvunnede” etter den skitne krigen, som hver torsdag
utfører en stille protest mot at flere militære ledere ennå går fri.
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Argentinas økonomi er svært ustabil, og inflasjonsprosenten rapporteres hver dag i
ulike aviser. Militærregimet skapte i ettertid skam og sorg i befolkningen, men
overgangen til demokrati gav nytt håp. På begynnelsen av 90‑tallet så det lovende ut.
Mange trodde at landet endelig skulle komme seg opp på det nivået de ”egentlig”
tilhører; blant den første verden. Slik gikk det imidlertid ikke.

Avmakt og en følelse av at ”ingenting fungerer” beskriver hverdagen til
informantene mine. De ser seg selv som ofre for en politisk historie preget av
utnytting. Korrupsjon er en integrert del av samfunnet og er derfor vanskelig å
unnslippe: ” I Argentina har vi hatt mange regjeringer hvor politikerne handlet i egne

interesser, eller sin gruppes interesser i form av korrupsjon. Denne opphopningen av
korrupsjon gjorde til slutt argentinske borgere likegyldige. Korrupsjon ble en del av vår
væremåte” (Laly).

Historien belyser den usikkerheten informantene mine føler ovenfor fremtiden.

”Hver gang det ser ut til at landet tar et skritt fremover, kommer en ny krise, og vi går tre
skritt tilbake. Nå har landet økonomisk vekst og det ser ut til å gå fremover. Så skjer
Cromagñón; en ny krise. Denne viser atter en gang at de regjerende ikke bryr seg om folket,
men kun er opptatt av egen økonomisk vekst”. De har vanskelig for å tro at ting kommer
til å endre seg. For, som Diego sier ”Hvem kan vel garantere at ikke historien gjentar seg?

Anomi
Durkheims (1981 [1897]) klassiske begrep om anomi kan følgelig illustrere situasjonen
for informantene mine i Buenos Aires. I følge Durkheim kan det i sammenheng med
en lav grad av sosial kontroll oppstå ʺanomiʺ, som viser til normoppløsning og en
manglende tro på fremtiden. Durkheim beskriver mennesket som først og fremst et
sosialt vesen. Menneskets biologiske behov er selvregulerende, men dette gjelder
ikke de sosiale behov som er grenseløse. Normalt ville de sosiale behovene
kontrolleres gjennom samfunnets kontrollmekanismer, som statlige myndigheter og
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rettsvesen, mener Durkheim. Han ser på anomi som en følge av de radikale
forandringene det moderne samfunnet undergår, fordi endringene vil lede til uklare
normer og verdier blant samfunnets individer. Samfunnet setter med andre ord ikke
lenger grenser for menneskets umettelige behov. Dette kan true samfunnets
integritet. Korrupsjon er egoistisk, og er del av menneskets umettelige behov mot
økonomisk rikdom. Forståelsen av korrupsjon som en del av argentinsk væremåte,
viser til moralsk forvitring og en mangel på felles normer og verdier (anomi). Denne
tanken skal jeg utvikle videre i de neste kapitler.

En problematisk nasj onal identitet
Mange nasjonalstater refererer til tradisjon og historie for å legitimere en kollektiv
identitet. Diskursen om historien er derfor samtidig en diskurs om identitet. Den
består av å tillegge nåtiden en meningsfull fortid (Eriksen, 1993). Med andre ord
velger vi til en viss grad ut hva vår tradisjon og historie skal bestå i. Samtidig
konstruerer også andre en oppfatning av oss og vår tradisjon. Denne kan likedan
påvirke vårt bilde av oss selv eller vår historie.
Problemer med sosial identitet har ofte blitt studert i forhold til etniske minoriteter
og andre ”truede” eller ”svake” grupper. Det har imidlertid, vært en vanlig antakelse
at identitetsprosesser er uproblematiske i dominante grupper (Eriksen, 1993). Diana
Forsynthe (1989; se Eriksen, 1993) har vist at dette ikke alltid er tilfelle. Hun beskriver
en tvetydighet i den felles tyske identitet, da den er karakterisert av uklare grenser
både for hvem som tilhører kategorien tysker, og en utydelig geografisk grense
omkring nasjonen Tyskland. I tillegg har tyskere vanskelig for å rettferdiggjøre
nasjonens eksistens ved å referere til historie. Mange føler skam for hendelsene
under andre verdenskrig. De typiske kulturelle beskrivelser av tyskere assosieres
med nazismen. Derfor er det liten grad av stolthet knyttet til den tyske nasjonale
identitet. Folk reagerer mot dette på ulike måter. Mens noen forsterker og forsvarer
sin tyske identitet, velger andre å knytte sin identitet mot Europa eller lokal
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forankring. De fornekter dermed sin ”tyskhet”. En liknende problematikk i forhold
til nasjonal identitet er tilstede i Argentina, og mange knytter derfor sin identitet mot
europeisk avstamming. (se Grønseth 2005 , Schneider, 2000). Landet ble befolket
gjennom massiv innvandring fra Europa, og befolkningen er lite homogen. Som vi
har sett, skaper dette stereotyper, der ”siviliserthet” og ”europeiskhet” knyttes til de
øvre klassene. Informantene mine var ”spanske”, ”italienske” og ”tyske” heller enn
argentinske. Samtidig har argentinere vanskelig for å finne meningen med fortiden.
Dette henger sammen med landets ustabile og voldelige historie; den knyttes til
skam heller enn stolthet. De må derfor definere sin identitet i andre termer, noe som
resulterer i at flere søker til sine europeiske røtter.
Med utgangspunkt i dette perspektivet skal vi videre se at ønsket om ”europeiskhet”
møter ulike hindringer. Disse knyttes opp mot merkelappen Argentina blir påført
utenfra, som endemisk korrupt og et tredjeverdens land. Argentinere forsøker å finne
en forklaring på hvorfor det har gått galt, og korrupsjon tilbyr en slik forklaring.
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Del II: Korrupsjonsdiskurs
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4. Korrupsjon, et spørsmål om grenser
I forrige kapittel så vi at korrupsjon har en tradisjonell forankring i Argentina.
Korrupsjon var tidligere normalt, og dermed i stor grad akseptert. Det hersket en
forvirring mellom den offentlige og den private sfære under kolonitiden, og porteños
utviklet egenskaper for å unngå loven. Disse egenskapene er viktige også i dag, og de
betegnes som del av den argentinske væremåte. Men modernitet og innføring av den
demokratiske stat har skapt nye diskurser om korrupsjon og om grenser.
Den internasjonale antikorrupsjonsdiskursen er normativ. Den oppfordrer det sivile
samfunnet til selvrefleksivitet og til å ta ansvar, og oppfordrer staten til økt
gjennomsiktighet og ”good governance”. Media bør i følge internasjonale
organisasjoner fungere som kontrollør av staten og formidler til samfunnet.

I denne delen av oppgaven skal jeg belyse korrupsjonsdiskursen i offentlig kultur.
Korrupsjon er et komplekst begrep, og det hersker ulike forståelser og verdier
knyttet til den. Samtidig som korrupsjon omtales i massemedia og belyses gjennom
ulike internasjonale instanser, påvirkes forståelsen av korrupsjon også gjennom
personlige erfaringer. Jeg vil vise hvordan staten (som offentlig) og det sivile
samfunn (som privat) beskrives i argentinske aviser, og i folks narrativer. Ut i fra
dette vil jeg se om argentinere har internalisert de byråkratiske grensene mellom
offentlig og privat sektor.

I følge Douglas (1966) eksisterer samfunn etter ordnede prinsipper. Orden skapes
ved å vektlegge forskjeller på hva som ligger innenfor og utenfor kategoriske
grenser. Samfunnet er imidlertid alltid utsatt for press fra objekter eller ideer som
ikke passer inn deres lover eller orden. Slike uoverensstemmelser representerer en
potensiell fare for denne ordenen. Ideen om korrupsjon bærer med seg en ide om
moralsk defekt. Korrupsjon er et spørsmål om grenseoverskridelse. Korrupsjon kan
derfor betegnes som noe urent. Den er vanskelig å definere fordi den befinner seg i
en grensesone mellom kategorier. Urene fenomener er en påminnelse om samfunnets
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skjørhet, om at samfunnet hele tiden trues av uorden og kaos. Denne tankegangen er
fruktbar som en bakgrunnsforståelse gjennom kapittelet, men vil ikke bli tatt opp
eksplisitt før mot slutten. Vi må først forme en oppfatning av hvordan korrupsjon
forestilles av porteños.

Antikorrupsjon og Argentina som endemisk korrupt
De ulike nasjonalstater knyttes stadig tettere sammen til en ’global verden’ gjennom
dialog, spredning av kunnskap og etiske retningslinjer. Nært knyttet til ideen om den
globale verden finner vi også ideen om et globalt sivilt samfunn, med målsetting om
en felles global moral (Howell 2003). Korrupsjon blir i økende grad diskutert,
lovfestet mot, og subjekt for internasjonale sanksjoner. Steven Sampson hevder at det
nå finnes et antikorrupsjonsnettverk som handler på vegne av det ’globale sivile
samfunn’. Han antar at dette er del av en generell trend mot en felles global etikk og
menneskerettigheter (Sampson, 2005:103‑6).
I følge Verdensbanken er en svak offentlig sektor, som tillater bruken av offentlige
midler til privat vinning, en av hovedårsakene bak korrupsjon. Korrupsjon blir sett
på som et problem i for forretningsmiljøet, samfunnssikkerhet og den øker sosiale
ulikheter. Korrupsjon rammer til syvende og sist de lavere lag av befolkningen5. Den
blir også sett på som å undergrave demokrati og rettsvesen.
Deltakere i den internasjonale antikorrupsjonsdebatten, antar ofte at stater i den
”tredje verden” ikke er fullstendig utviklet. Korrupsjon blir et bevis på dette.
Korrupsjon, slik den antas å manifestere seg i ”den tredje verden” er systemisk; den
er en integrert del av økonomi, politikk og kultur (Zerilli, 2005:83). Den involverer
med andre ord hele samfunnet. Korrupte handlinger blir derfor sett på som rutine
innen statlig byråkrati og i hverdagsliv. Slike tilnærminger går ut i fra at korrupsjon
er vanlig i tidlige stadier i statsformasjonen, men at den vil avta etter hvert som
5

www.worldbank.org
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overgangen til moderne demokrati blir realisert (Haller & Shore, 2005:3). Problemet
med slike antagelser er at de er eurosentriske. De antar at vestlige verdier og normer
er gjeldende i stater som ikke har den samme historie og tradisjon for demokrati.
Korrupsjon blir i denne sammenheng ennå en merkelapp satt på de ”andre”, de
”ikke‑vestlige” eller ”tredje verdensland” sammen med fattigdom, underutvikling og
usiviliserthet.

Antikorrupsjonsdebatten i Argentina kan dels beskrives som et resultat av en
dialektisk prosess mellom internasjonal antikorrupsjonspolitikk og befolkningens
gradvise bevisstgjøring. Den argentinske stat ble gjennom sin enorme utenlandsgjeld
avhengig av aksept fra IMF og Verdensbanken for sin politikk. Samtidig arbeider et
stort antall NGOer med antikorrupsjon i Argentina. De ulike aktørene er med på å
sette korrupsjon på dagsorden. Organisasjonene legger press på staten ved å
overvåke og kreve forandringer. De fremmer gjennomsiktighet og ”good
governance” gjennom ulike krav, lovforslag og arrangementer.
Internet, massemedia, demonstrasjoner, opplysningskampanjer og plakater er ulike
metoder som blir tatt i bruk for å spre ”det moralske budskap” ut til det sivile
samfunn. Innbyggerne blir opplyst om sine rettigheter til gjennomsiktighet i
regjeringens avgjørelser. De blir oppfordret til å delta aktivt i korrupsjonskampen og
til og stille krav mot staten. Mange antikorrupsjonsaktører påpeker likevel først og
fremst borgernes eget ansvar i forhold til korrupsjon. Systemisk korrupsjon omtales
som en ond sirkel, men blir ikke bedre dersom ingen bryter ut av den.
De ulike aktørene bidrar til å forme oppfatningen av Argentina som systemisk eller
endemisk korrupt. Ett eksempel er Transparency Internationals (heretter TI) årlige
publisering av Global Corruption Index. Rapporten leses verden over, og i Argentina
vies den stor oppmerksomhet i avisene. I 2004 endte Argentina som nr 108 av 146
land, rangert etter ”i hvilken grad korrupsjon antas å eksistere blant offentlig ansatte
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og politikere”. Argentina scorer 2,5 poeng på en skala fra 0 (meget korrupt) til 10
(meget ”rent”)6 og faller inn under kategorien ”endemisk korrupte stater.” Slike
kategoriseringer er avgjørende for Argentinas rykte utad. De påvirker også
argentineres oppfatning av seg selv og sitt land. Kategoriseringen av Argentina som
endemisk korrupt og plasseringen blant tredjeverdensland er en ytterligere trussel
mot den nasjonale identitet. Denne trusselen kommer utenfra og stammer fra vestlige
verdier. Den blir et slags nasjonalt stigma.

Begrepet stigma brukes i antropologien til å betegne en egenskap som er dypt
miskrediterende. Egenskapen stempler personen som bærer den. Og den tjener som
et eksempel på en annens (i denne sammenheng; vestens) normalitet (Goffman,
1975:15). Argentinere antar at verden utenfor har et negativt inntrykk av dem selv og
landet deres. Avisa Clarin7 presenterte en undersøkelse om hva argentinere tror
andre nasjoner forbinder med Argentina. Korrupsjon kom på en klar førsteplass,
foran Diego Maradona. Liknende bemerkninger hørte jeg flere ganger som
kommentarer for mitt valg av korrupsjon som tema og Argentina som studieobjekt.

Den moralske undertonen i antikorrupsjonsdiskursen hentyder at det er mulig å
komme ut av kategorien ved å handle etter demokratiske normer. Vi har tidligere
sett at særlig middelklassen knytter sin identitet mot Europa, da argentinsk identitet
ikke er noe å være stolt av. I møtet med korrupsjon blir holdninger og moral viktige
identitetsmarkører for middelklassens siviliserthet og europeiskhet. Vi skal senere i
oppgaven se nærmere på hvordan korrupsjon oppleves som en del av den kollektive
identitet, og ulike implikasjoner av dette i hverdagen.

I forhold til antikorrupsjonsdiskursen har vi sett at de ulike ikke‑statlige aktørene
fremmer normative verdier for borgerne. De oppfordres til selvrefleksivitet og
6
7

Corruption Perception Index 2004, www.transparency.org/surveys/#cpi (15.04.06)
Clarin, 31.04.05 ”Como vender la marca Argentina”
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handling i forhold til den internasjonale definisjonen av korrupsjon. Korrupsjon
presenteres som systemisk i Argentina, og befolkningen som den mest skadelidende
part.
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5. Korrupsjonsdiskurs i media; staten mot folket i ”systemet av
korrupsjon”
”Det argentinske politiske systemet fungerer ikke normalt, det finnes et tomrom, folk har
sluttet å stole på staten og partiene (...) Dette tomrommet fylles av media, jeg tror ikke det er
bra fordi pressen har fått en større plass enn den burde”( Clarin, 26.04.05).

Gupta(1995:386) hevder at ved å sammenlikne forskjellige avisrapporter med daglig
praksis og uttalelser, kan aviser bidra til viktig råmateriale for tykke beskrivelser.
Fordi avisartikler skrives av lokale journalister, bidrar de, på samme måte som
intervjuer, til en bestemt type situert kunnskap(ibid). Journalistene er deltakere i den
offentlige kultur samtidig som de er med på å forme hva som er offentlig kultur og
mening8. Selvsagt ville det være naivt å oppfatte aviser som og ha et privilegert
forhold til sannheten om det sosiale liv, men det vil være fruktbart å se dem som en
ledende diskursiv form der dagligliv og fellesskap konstrueres (Gupta, 1995).
Historiene som presenteres i aviser er filtrert gjennom forskjellige institusjoner.
Journalister og massemedia påvirkes av ytre faktorer i sine valg av tema og saker de
vil belyse. Troverdighet til pressen avhenger av hvorvidt folk anser pressen som fri
og uavhengig fra staten og fra andre økonomiske interesser.

Argentinske aviser fokuserer mye på korrupsjon. I perioden jeg oppholdt meg der
var mange korrupsjonsskandaler fremmet i media, noe som viser til at ”korrupsjon
selger”. Folk er interesserte i å lese om korrupsjon, å vite om den. De største
korrupsjonsoppslagene under mitt feltarbeid gjaldt Cromagñón.

8

(for mer om journalisters rolle, se Hannerz, 2004, ” Antropologi/journalistik : om sätt att beskriva världen / Ulf
Hannerz (red.)” Lund, studentlitteratur
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I min analyse forholdt jeg meg hovedsakelig til to aviser; den engelskspråklige
Buenos Aires Herald, og den største avisen i landet; Clarin. Begge avisene regner seg
som politisk nøytrale. I tillegg til dette leste jeg gratisavisen La Razon og vekslet litt
mellom ulike andre aviser. Jeg vil, ved å se på avisenes dekning av Cromagñón,
forsøke å vise hvordan avisene konstruerer et bilde av korrupsjon som å komme
ovenfra, fra politikere, og virke nedover til lavere statlige nivåer og til folk flest. Med
utgangspunkt i dette, vil jeg prøve å si noe om hvordan korrupsjon og forholdet
mellom det offentlige\ private eller staten\ det sivile samfunn konstitueres i
offentlig kultur, og hvordan disse forestillingene går igjen i demonstrasjoner og i
folks samtaler.

Medias troverdighet
Det er generelt akseptert at i et demokratisk samfunn skal media være fritt og
undersøkende. TIs Global Corruption Report 2003 fokuserer på tilgang til
informasjon og understreker at media bør fungere som en slags kontrollør av
statsmakten, og en formidler til offentligheten. Men medias tilbøyelighet til å
rapportere og undersøke korrupsjon møter diverse fordommer. Objektivitet i
fremstillingen av politiske anliggender som korrupsjon er påvirket av pressefrihet og
etterspørsel, og av interessen for slike nyhetshistorier hos de potensielle kjøpere.
Sensasjonelle historier og fengende overskrifter gis ofte prioritet fremfor medias
ønskelige posisjon som ”overvåker” og ”avslører”.

Delvis på grunn av den sterke mistilliten til politiske partier og statlige institusjoner,
høster pressen i Argentina høy troverdighet og påvirkning. Dette vises gjennom
statistiske undersøkelser(Sautu, 2004) så vel som i mine egne intervjuer. De fleste
informantene mine forklarte at media (pressen) har en viktig rolle i kampen mot
korrupsjon og at den fungerer som kontrollør av staten. Alle var enige at media var
mer pålitelig enn politikere, selv om pressens troverdighet ble diskutert i ulik grad.
Lilly mente at ”Tidligere var det mye mer korrupsjon, vi hadde diktatur med korrupsjon. Nå
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har vi demokrati og det finnes korrupsjon, men nå gjør den fjerde statsmakten, journalistene,
det de kan for at vi skal vite mer om dette.”

Under ”den skitne krigen” utøvde det autoritære regimet en streng sensur, og
hundrevis av journalister og forfattere ble kidnappet, torturert og drept. Det har også
kommet frem at Menem kjørte et hardt løp mot kritisk journalistikk under sitt
presidentverv. Et stort antall journalister mottok drapstrusler som for det meste
kunne spores tilbake til folk med tilknytning til regjeringen (CPJ, 2006). Men etter at
Argentina vendte tilbake til demokratiet, har likevel overgrep mot pressen nesten
opphørt. Dette fører antakeligvis til en sterkere oppfatning om at pressen i dag er fri
(nøytral) og dermed ”snakker sant”.

Hvordan fremstilles korrupsj on i argentinske aviser?
Dersom vi antar at media har en sterk påvirkning på forståelsen av korrupsjon, kan
det være fruktbart å se hvordan korrupsjon forklares i media. Men i de ulike avisene
jeg leste, ble korrupsjon aldri definert eller forklart eksplisitt. Det skilles mellom ulike
typer korrupsjon i avisene; ”politisk korrupsjon” som involverer politikere og ansatte
på høyere nivå innen staten, og ”hverdagslig korrupsjon” som involverer daglige
møter med byråkratiet, ”folket” og ulike private foretak. Disse to henger nøye
sammen. Korrupsjon beskrives som å i utgangspunktet starte på ”politisk nivå”, og
så å spre seg nedover i alle sektorer av samfunnet til det ”hverdagslige nivå”. Den
politiske korrupsjonen involverer større summer og mer makt enn hverdagslig
korrupsjon, men formene de fremkommer i er de samme. Korrupsjon ble beskrevet i
form av skatteunndragelse, manipulasjon av rettssaker, klientelisme, bestikkelser og
det å forsinke behandlingstiden av rettssaker eller pengesummer betalt for å få fart
på utstedelser av ulike typer dokumenter. Ingen av avisartiklene definerte nøyaktig
hva de mente med slike handlinger, men antok at folk hadde en forståelse av
begrepene.
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Avisene jeg forholdt meg til fokuserte hovedsaklig på politisk korrupsjon. De skriver
om politisk korrupsjon som Argentinas største utfordring i å ”komme på rett spor
igjen” etter 20 år med ustabilt demokrati. Nesten alle samfunnsproblemer, som
fattigdom, arbeidsledighet, dårlig infrastruktur og høy barnedødelighet i provinsene,
sees på som konsekvenser av politisk korrupsjon. I en artikkel i Buenos Aires Herald
ble også de høye dødstallene (ca 30 personer daglig) innen trafikken grunnet i
korrupsjon (06.05.06). Problemer i forhold til internasjonal handel, investeringer og
politikk blir på samme måte begrunnet i liten tillit til den argentinske stat, på
grunnlag av korrupsjon. ”Facing an unfriendly investment climate. Corruption, fraud ( ..)

keeps foreign investors from investing in Argentina” (BsAs Herald, 05.01.05). Ulike
statistiske undersøkelser presentert i avisene viser også at korrupsjon ligger til grunn
for sikkerhetsproblemer, økonomiske problemer og for politiske problemer.

Flere artikler var kritisk rettet mot politikerne, regjeringen og rettsvesenet.
Rettsvesenet i Argentina regnes ikke som uavhengig. Det hevdes stadig, både i
media og i utsagn fra ulike NGOer at rettssikkerheten ikke er tilfredsstillende. En
artikkel i La Nacion fremhever et slikt synspunkt: ”Spørsmålet om overbetalingene viser

at i Argentina fantes – det finnes fremdeles – to klasser av lovlighet: Den offentlige og den
politiske.” Artikkelen går under overskriften ”Hemmelighetens republikk”, og
illustrerer hvordan det i rettssaker mot politikere aldri blir avsatt noen dom.
Overskriften refererer til at flere regjeringsmedlemmer mottok bonuser fra
hemmelige fond under tidligere president Menem. De anklagede hevdet at det fantes
hemmelige lover som legitimerte disse bonusene. En av de anklagede hadde nettopp
blitt løslatt fra fengselet av uklare årsaker; ”Vi observerer atter en gang spetakkelet av en

republikansk kropp som korrumperes ovenfra og ned”. Artikkelen avsluttes med en
relativt oppgitt holdning ”(…)til slutt er man nødt til å stole på Rettsvesenet, selv om

rettferdighet og tillit knapt er en illusjon verdig. Det jeg prøver å si er at den ene eller de
andre – de korrupte eller unnalurerne – nærer den samme onde sirkelen som øker vår mistillit
til offentligheten. Denne typen skandale passer derfor, som ringen på fingeren, for å
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rettferdiggjøre viljen til å ikke betale skatt”(La Nacion, 05.05.05). Artikkelen henvender
seg til slutt til ”borgerne”9, og forsøker å vise til at holdningene om at ”hvorfor skulle
jeg betale skatt, når hele statsapparatet er korrupt” bare gjør vondt verre. Selv om
borgerne er ofre for denne hemmelighetsrepublikken, bør de prøve å heve seg over
de korrupte politikere. Artikkelen er tydelig subjektiv. Den skrives av en borger til en
annen, og kritiserer offentligheten eller staten.

Liknende artikler som oppfordret til rett oppførsel fra ”borgere” var å finne i alle
avisene. De fremhever hva som må til for å skape en demokratisk velferdsstat,
(underliggende at den ikke eksisterer i Argentina)og oppmuntrer borgerne til å ikke
oppføre seg på samme måten som politikerne de selv kritiserer. En helsides
”oppskrift på demokratiet” forteller om hvilke ingredienser som må til for å skape et
velfungerende demokrati. Artikkelen er illustrert ved en dame, kledd i det
argentinske flagget, som nettopp har tatt ut en nybakt kake av ovnen. Men kaken har
tatt fyr. Dette symboliserer den politiske legitimeringskrisen etter diskobrannen ved
Cromagñón. ”Igjen spør man seg hvorfor Argentina aldri har klart å skape en demokratisk

orden på samme måte som i i‑landene. Selv ikke en gang da landet var tilstrekkelig rikt og
fremadstormende, og mindre og mindre gjennom tidene(..)”(La Nación).

En kronikk i Buenos Aires Herald beskriver de grådige politikeres samarbeid med en
velstående elite; “In Argentina (…) the collective behaviour of the progressive elite is that of

a ruthless robber baron who gleefully helps himself to whatever may be lying around, leaving
little or nothing for the rest.” (…)the government helps the already well‑off by refusing to
take seriously things like contracts and legal agreements: the fuzzier the law, the easier it is
for those who have the means to rake in more money and the harder it gets for everybody
else.” (Bs As Herald, 19.05.05) Her blir altså en rik elite også inkludert under politisk
korrupsjon, fordi politikerne antas å hjelpe dem, slik at begge kan bli rikere uten å

9

Avisene, og folk generell bruker ordet ciudadano. Jeg har valgt å oversette det til borger.
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straffes for sine synder. ”Everybody else” refererer til vanlige folk, til det sivile
samfunn.

Jeg har valgt å bruke Cromagñón som eksempel for og illustrere avisenes fremstilling
av korrupsjonsskandaler. Hendelsen så i utgangspunktet ut til å være en forferdelig
ulykke, men i ettertid anklagde folk korrupsjonen for å ha drept de nesten 200
ungdommene. ”Korrupsjonen” slik den ble brukt i samtaler og demonstrasjoner om
saken, var direkte knyttet mot regjerningen av Buenos Aires, og dermed ble
politikere og ansatte i statlig administrasjon betegnet som mordere. Avisene var litt
snillere i sine fremstillinger, men insinuerte også at politikere var ansvarlige.

Medias fremstilling av korrupsjon ved Cromagñón
Med de samme gryter og stekepanner som fra krisen for tre år siden, vender Argentinere
tilbake til gatene for å straffe sine politikere, denne gangen for å ikke ha hindret landets mest
dødelige katastrofe på mange år [Cromagñón]. Og mange kan ikke hjelpe for å beskylde
menneskene som er ansvarlige for byens sikkerhet. ”De må alle gå!” hylte tusener av
protesterende mens de marsjerte i gatene. (..) underliggende protestene er argentineres dype
misnøye grunnlagt i korrupsjonen og udugeligheten folk anklager politikerne for. ”I bunn og

grunn er alle protester rettet mot det samme – mangelen på regler, handling og effektivitet”. (BsAs
Herald, 05.01.05)

Tre typer fremstillinger; den obj ektive, faktabaserte
Selv om korrupsjon aldri ble definert i avisartiklene, kan det være interessant å se
hvordan avisene fremstiller korrupsjonssaker. Tre ulike artikkeltyper, eller
synspunkt dukker opp i alle beskrivelsene av politiske korrupsjonsskandaler. Den
ene, er den faktabaserte, gjerne i intervjuform, eller skildring av rettssaker og de
ulike anklagedes utsagn. Disse artiklene fremstiller sakene som objektiv
dokumentering av virkeligheten, og det følger ofte med en kommentar om at

ingenting har ennå blitt foretatt, eller saken er fortsatt under investigasjon. Politikerne,
som vanligvis er de anklagede, blir aldri skildret som personer med følelser. I den
grad det uttrykkes anger eller uskyldighet, refererer artiklene til slike utsagn som ”X
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hevder at han angrer.” De er representanter for staten, og de er korrupte eller
kriminelle. Punktum. Bilder av de anklagede, er ofte fra rettssalen, eller portrettbilder
hvor de smiler eller holder en tale.

Slike artikler går ofte under tilsynelatende nøytrale, faktiske overskrifter, selv om
negative undertoner kan synes. Eksempler på slik rapportering dukket opp i
overskrifter i artikler som omhandlet de ulike rettsforhørene etter Cromagñón under
overskrifter som: ”Ibarra vows to speak ’only the truth’ in Legislature questioning” (BsAs

Herald, 23.01.05).”Cromagñón: undersøker politistasjon for å vite om politiet tok
bestikkelser” (La Razon 06.04.05) eller ”Cromagñon: en eks‑funkjsonær pekte ut politiet som
ansvarlig” (Clarin, 12.04.05) Disse overskriftene fokuserer direkte på
korrupsjonsanklager i forbindelse med saken. Å skrive ’sannheten’ i anførselstegn
viser at det er tvilsomt om Ibarra kommer til å snakke sant. I de to andre
overskriftene ligger også negative undertoner ovenfor politiet. Dersom man bare
skummer raskt gjennom avisen, og får med seg overskriftene vil man antakeligvis
sitte igjen med et inntrykk om at politiet var ansvarlig, at Ibarra lyver og at politiet
faktisk mottok bestikkelser.

Et annet eksempel; ”Cromagñón: anklager seks eksfunksjonærer for skyldige i mord”
(Clarin, 07.04.05) og i uthevet skrift under: ”De beskyldes for å ha visst om at lokalet var

farlig og å ikke ha gjort noe for å unngå tragedien på tross av at de har tilstrekkelig makt og
kapasitet til det.” ”Den offentlige anklageren utelukker ikke at de anklagede har begått
alvorlige korrupte handlinger. Det hadde vært tre advarsler til regjeringen fra brannvesenet.
Ingen av dem ble besvart.” Selv om avisen ikke direkte påstår at de seks tidligere
statlige ansatte er skyldige i mord, vil man også her sitte igjen med et inntrykk av at
de antakeligvis er det (ibid). I en annen avis var overskriften; ”brannvesenet rapporterte

klubben før tragedien” (BsAs Herald 22.04.05). Denne viser til et rettssystem eller
sikkerhetssystem som absolutt ikke fungerer slik det burde. Det blir hevdet at
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”brannvesenet rapporterte om sikkerhetsmangler i Cromagñón hele 3 ganger før brannen,

men ingenting ble gjort.”

Overskriftene brukt i de ulike faktabaserte fremstillingene forsterker inntrykket av at
ingenting fungerer som det skal og at politikere er korrupte egoister. Kommentaren
på slutten er typisk, det samme er kommentaren om at ”ingen av dem ble besvart”.
Dette gjødsler også holdninger om at det er nytteløst å melde fra, for ingenting blir
endret. Samtidig forteller det om en ueffektivt rettsvesen som ikke er opptatt av de
viktigste sakene, nemlig befolkningens beste, men heller å forsvare statlige
representanter.

Den subj ektive
Under slike faktabaserte artikler er det ofte innfelt en liten firkant med ”synspunkt”
eller ”kronikk”, som regel kritisk rettet mot hele det statlige systemet, mot
rettsvesenet eller de anklagede. Disse er den andre måten avisene skriver om
korrupsjon på; I form av kritiske synspunkter, kommentarer til sakene eller til
samfunnet generelt. Slike fremstillinger fremstår som mer subjektive. De får frem
journalistenes egne meninger eller de debatterer ulike synspunkt. Noen ganger
kommer de også med oppfordringer til leserne om å ikke oppføre seg likedan, eller å
ikke handle slik de ikke vil politikerne skal handle.

En slik artikkel går under overskriften ”Et modig spill, i et politisk scenario dominert av

mangler” (Clarin, 02.02.05). Avisen Clarin og trekker trådene tilbake til krisen i 2001,
og beviser dermed at ingenting endrer seg. ”Politikken i disse dager har tilbakevendt seg

til et landskap av smerte. Tragedien ved Cromagñón og de politiske tilknytningene til
omstendighetene – (..)‑ demonstrerer mangelen på institusjonell kvalitet som folk har forlangt
siden katastrofen i 2001”(ibid). Også her er det staten som ikke har gjort noe med det
”folket” har forlangt (og implisitt det som er statens ansvar å gjøre).
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En senere utgave av samme avis, skildrer igjen ”Cromagñón og statens mangler”

(Clarin, 12.05.05) ”De juridiske undersøkelsene av Cromagñón belyser et nettverk av ømme
punkter innen byregjeringen som reflekterer mangler det statlige argentinske systemet[på
alle nivå](…) Disse avsløringene er alvorlige fordi de var tilknyttet en ulykke som kostet

nesten to hundre ungdommers liv. Men de er ikke overraskende fordi gjennom tiden har de
manifestert seg i forskjellige former gjennom et feilfungerende statlig system, inkompetanse,
mangel på ressurser, misforståelse og korrupsjon(…) Erfaringen av dette burde være en
advarsel til folket om forringelsen av det statlige systemet og nødvendigheten av å bygge det
opp på nytt.” Med andre ord fører statlig korrupsjon til at folk må bøte med livet. At
avsløringene ikke er overraskende, vitner igjen om forståelsen av et samfunn som er
korrupt fra topp til tå, og advarselen som følger henvender seg både til folket om å
være forsiktige, og til staten om å gjøre noe med det.

Den folkelige
Den siste formen korrupsjon beskrives på, er den mer emosjonelle fremstillingen av
ofrene eller slektninger av ofre i de ulike saker. Disse artiklene er skrevet slik at
leseren skal føle sympati med den eller de som skildres eller intervjues. De skildrer
folket, eller la ciudadanía som ofre for en utnyttende politisk gruppe eller statlig
struktur. En slik fremstilling fokuserer på rørende historier fra Cromagñón.

”Irritasjon, sinne og sorg blant familie og de overlevende” skildrer reaksjoner hos de
overlevende etter at Chabán ble løslatt fra fengselet den 14. juni.

Bilder som viser svartsvidde joggesko utenfor diskoteket, bilder av ofrene eller av
sørgende foreldre, eller historier om hva den avdøde unge personens
fremtidsdrømmer er vanlige i slike fremstillinger. ”Tilbake til Cromagñón. Fremdeles er

ofrenes fotspor synlige.” Artikkelen er på midtsiden av Clarin, og viser et stort bilde av
gråtende mennesker med plakater med bilder av avdøde. Den forteller om synlige og
omfattende mangler på sikkerhet ved lokalet som at lokalet ikke hadde blitt sjekket
siden 1997 på grunn av dårlige sikkerhetsrutiner i byregjeringen, samtidig som den
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skildrer personlige historier fra de pårørende. På denne måten får leserne sympati,
samtidig som det genererer til et større hat og mistillit mot de skyldige; politikere og
staten. En artikkel fra Clarin viser et foto av foreldrene til ett av ofrene. De var til
stede på skolen datteren gikk på, første dag etter ferien da hun skulle startet opp
igjen etter sommeren. ”I dag er ikke Florencia her fordi de drepte henne. Cromagñón var en

bombe, et produkt av noens ærgjerringhet og andres uansvarlighet” sa avdødes
fransklærer. ”Min datter døde ikke, de drepte min datter. Jeg er lei for at myndighetene

fortsetter å sette bind for øynene sine.” (Clarin 18.03.05). ”De” og ”andres” i begge disse
sitatene sikter til byens politiske ledere. ”Noens ærgjerrighet” refererer til Chabán
som var driftssansvarlig for lokalet.

To motpoler
Den ekstensive dekningen av korrupsjon i aviser bekrefter forståelsen av at
korrupsjon er systemisk i Argentina. Selv om avisene bare en sjelden gang refererer
til ”systemet av korrupsjon innen staten”, bekrefter de ulike avisartiklene at
systematisk korrupsjon eksisterer ved å knytte korrupsjon til trafikkulykker, til alle
politiske bestemmelser og trekke trådene tilbake til 2001. Avisene beskriver altså
korrupsjon som utbredt innen hele den statlige administrasjonen. Korrupsjon blir sett
som å starte ovenfra, og derfra virke nedover til folket. Beskrivelsene av hvordan
politikere utnytter seg av statlige midler til eget bruk eller vinning er gjennomgående
og gir et inntrykk om at ”alle politikere er korrupte”. Politikere blir fremstilt som
grådige, som uansvarlige, og uten respekt for loven. Statsadministrasjonen fungerer
ikke.

Avisene vektlegger at i henhold til den demokratiske forståelse burde staten opptre
som forsørger for ”offentligheten” eller ”folket”. Men artiklene viser også tydelig at
staten ikke fungerer som den burde. Artikler som omhandler demokrati, oppfordrer
samtidig det sivile samfunn til mer aktiv deltakelse for å kunne gjøre noe med
korrupsjonen, og til å tenke mer over sine egne tvilsomme handlinger.
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I diskursen rundt korrupsjon og Cromagñón ble det i media konstruert to motpoler.
På den ene siden var samarbeidet mellom ”de skitne” politikerne og de rike eller
”eliten”, og på den tapende siden var offentligheten eller ”el bien comun”. De ulike
typer fremstillinger i avisene er med på å forme oppfattelsen om at ”politikere” er i

mot ”folket”. Ved de ulike artikkeltypene presenteres politikere som en fasade med
ansikt og smil, som hevder de er uskyldige. Kronikkene er til for å kritisere, eller sette
saker på spissen, men i forhold til Cromagñón rettes kritikken nesten utelukket
oppover til regjeringen. De andre, brannmenn, politi og ulike statlige funksjonærer,
får mindre oppmerksomhet og dermed mindre kritikk. Skylden, synes det, ligger på
”politisk korrupsjon” fordi det er her det begynner å gå galt.
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6. Narrativer og emiske forståelser
Cromagñón i daglige manifestasjoner og narrativer

I tiden etter tragedien ble misnøyen, særlig til politikere og statens nedprioritering av
offentligheten, manifestert gjennom demonstrasjoner, løpesedler og annen type
propaganda, samtidig som rettens gang ble grundig dekket av landets aviser. De
ulike avisartiklene ble raskt en del av folks samtaler.

Bildetekst; Ibarra morder og korrupt,
henviser til borgermester Ibarras skyld i Cromagñón.
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Det ble snakket om statlig ansatte som de korrumperende, mens vanlige folk
simpelthen var offer for systemet. Cromagñón ble brukt som ”bevis” på ”systemet av
korrupsjon” som gjennomsyrer hele den argentinske statsadministrasjonen.
Cromagñón ble en konkret sak (av flere) som folk brukte for å konstruere en
oppfatning av politikere som kriminelle ”individualistas” (egoister) og av staten som
illegitim fordi den ikke handler til befolkningens beste. Den første tiden etter
Cromagñón, kunne man daglig observere demonstrasjoner i Buenos Aires rettet mot
korrupsjon og for rettferdighet, mot politikerne og for borgerne. Etterlatte av de
avdøde marsjerte i hovedstadens gater og repeterte over høytalerene ”Medborgere, vi

tillater ikke at politikerne infiltrerer seg i våre marsjer… DE drepte barna våre!” De ble det
folkelige symbolet på umenneskelige, morderiske, egoistiske mennesker, som styrer
Buenos Aires, eller Argentina i dag. ”Korrupsjon dreper!” På plakater og sprayet på
vegger rundt om i byen, florerte anklager mot borgermester Ibarra. Han var en
korrupt morder i likhet med tidligere politikere, og nå krevde demonstrantene
rettferdighet en gang for alle.

Demonstrasjonene etter Cromagñón ble ofte sett i sammenheng med de omfattende
demonstrasjonene etter krisen i 2001. Når det etterlatte etter Cromagñón krever
rettferdighet, er det også med tanke på all urett fra fortiden. Mange assosierte dem
også med ”Mødrene på mai‑plassen” som hver torsdag utfører en stille protest etter
at barna deres forsvant under den skitne krigen. De pårørende etter Cromagñón ble i
slik sammenheng de nye foreldrene på plassen, som også mistet sine barn på grunn
av statens grådighetspolitikk.

Cromagñón fikk etter hvert en symbolsk betydning. Det ble et verdiladet ord, som
inneholdt ulike meninger og betydninger. Sorg og tap, men også urettferdighet og
korrupsjon. For mange betydde det ”korrupte politikere som utnytter seg av folket, som til

slutt må betale dyrt”, eller det kunne et eksempel på at ”historien gjentar seg”. Folk
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omtalte små ulykker i hverdagen som ”Cromagñón’ene i hverdagen”, for eksempel da
en person mistet livet på en t‑bane stasjon. På plakater klistret på veggene i togene,
lyste det mot passasjerer; ”nå har enda en person mistet livet på grunn av korrupsjon”.
”Heller ikke t‑baneselskapet bryr seg om menneskeliv”, noe som refererer til politikere som
ikke bryr seg om sikkerhetsrutiner eller samfunnets beste. Eller man snakket om hva
som kom til å bli den ”neste Cromagñón”. Mange nevnte de gamle togene som går
mellom byen og utkantstrøkene, og at det var en ”katastrofe som ventet på å finne sted”.
Men ”ingen kommer til å gjøre noe før det skjer, akkurat som ved den virkelige Cromagñón”.
Slike tanker skapte også redsel, da det ved Cromagñón en gang for alle ble klart at
”korrupsjon dreper” og at ”det finnes ikke rettferdighet i Argentina”.

I samtaler ble Cromagñón nesten utelukkende referert til innen rammene av politisk
korrupsjon, selv om flere av de anklagede i saken var privatpersoner. Chabán var et
eksempel på en av politikernes samarbeidspartnere fra den rike eliten. Noen antok at
Chabáns politiske nettverk var årsaken til at Cromagñón fikk holde åpent. Andre
mente at Cromagñón var en politisk dekkoperasjon for pengevasking, og at det var
derfor stedet fikk holde åpent. Uansett hva folk måtte anta, gikk diskusjonene ut på

hvor alvorlig unndragelse og korrupsjon var i forbindelse med saken. Ingen tvilte på
at korrupsjon var årsaken bak hendelsen. Andre (enn politikere) som ble anklaget for
korrupsjon i forbindelse med Cromagñón, for eksempel politi og brannvesen fordi de
hadde mottatt bestikkelser, slapp billigere unna den sosiale vrede. Det henger
sammen med at disse, på tross av sine statlige stillinger, delvis sees på som del av
”borgerne” eller offentligheten.

Det hersker en forståelse av at motiv spiller en viktig rolle i korrupte transaksjoner.
Korrupsjon kommer av makt til å ta avgjørelser, eller av å ha penger til å kjøpe seg
makt. Den som motiverer (som regel den med mest makt) til den korrupte
transaksjonen, blir vanligvis sett på som den skyldige. Politi og brannmenn oppfattes
ikke som ansvarlige fordi korrupsjon starter på toppen. Den enkelte byråkratiske
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tjenestemann er lavt lønnet og har få kontakter. Han har i liten grad noen
valgmulighet i en slik situasjon(selv om også han tjener på det).

Blant mine informanter var det ingen som stilte spørsmålstegn ved om politikere var
korrupte. De var heller ikke i tvil om at også de lavere byråkrater var korrupte når de
mottok bestikkelser fra Chabán eller hvem det måtte være. Selv om folk ofte forventet
at byråkrater ville ta i mot bestikkelser for å få fart på en saksbehandling, eller hjelpe
dem å oppnå noe, var det ingen som mente at dette, juridisk sett var lovlig. At
korrupt oppførsel var akseptert blant enkelte, ble begrunnet i at ”alle andre gjør det, så

hvorfor skulle ikke han?” og at det noen ganger var ’umulig’ å stå i mot.

Mens politisk korrupsjon i liten grad aksepteres og regnes som alvorlig, eksisterer
hverdagslig korrupsjon som en implikasjon av denne, og er derfor i større grad
akseptert. Begge former for korrupsjon forstås som lovbrudd, men hverdagslig
korrupsjon er mer moralsk akseptert. Brannvesen og politi, som i utgangspunktet er
del av statlig byråkrati, blir av demonstrantene sett på som en del av folket og
dermed som mindre korrupte. Folk er enige i at de har handlet mot loven, men de er
likevel ikke skyldige i saken. De handlet bare som alle andre byråkratisk ansatte i
systemet av korrupsjon. Det eksisterer med andre ord uklare grenser mellom hva
betegnes som korrupt og hva som ikke er korrupt.

Konkurrerende moraler; uklare grenser
I Argentina har dikotomien mellom offentlig og privat historisk sett vært diffus. Helt
siden kolonitiden har korrupsjon vært en del av hverdagslivet i Buenos Aires. Den
argentinske sosiologen Rut Sautu (2004) skriver at perioden som spansk koloni la
grunnlaget for ulike politiske praksiser som å favorisere venner og bekjente, eller å
utnytte sine politiske posisjoner til egen fordel. Slike handlinger er fortsatt utbredt i
Argentina, noe nyere historie, ulike statistiske målinger som TIs Corruption
Perception Index og media viser. Personlige narrativer viser at korrupsjon fortsatt er
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”normalt” i møte med ulike statlige instanser. Det forventes også i dag at politiet skal
akseptere en liten bestikkelse framfor en bot. Mange unnskylder slik sine korrupte
handlinger med at ”alle andre gjør det”.

Moderniteten, med overgangen til demokratiet og møte med den globale verden, har
generert nye diskurser om korrupsjon og ansvarlighet i Argentina. Argentinere
informeres via ulike media om hva korrupsjon er, og hvordan den er med på å gjøre
det argentinske samfunn mer polarisert, urettferdig, usikkert og (ved Cromagñón)
mer farlig. De får stadig utfordret sine synspunkt og moraler. Folk prøver å finne en
mening med hvorfor ting er som de er, og moderniteten gir dem en rett til å vite. De
forsøker å bearbeide ulik informasjon og hendelser, og samtidig finne sin egen plass.
Med utgangspunkt i at Argentina er et korrupt land, blir befolkningen oppfordret til
å tenke over og endre sine egne holdninger, og de får servert ulike ”oppskrifter på
demokrati” fra antikorrupsjonsorganisasjoner og fra media. Samtidig får de bekreftet
gjennom de samme instansene at de lever i et samfunn der politikere er korrupte og
utnytter dem. Landet blir beskrevet som endemisk eller systemisk korrupt. Hvorfor
skulle de da betale skatt, eller betale en dyr bot i stedet for en mye billigere
bestikkelse?

Jeg hevde at argentinere har internalisert den internasjonale forståelsen av
korrupsjon, ‑ at det samtidig eksisterer ulike moraler, og dermed ulike valg i
avgjørelser angående korrupsjon. Ideen om korrupsjon forutsetter at det finnes
andre, mer riktige måter å handle på. Dersom korrupsjon ikke ble fordømt, ville folk
heller ikke ha reagert mot de ulike korrupsjonsanklagene (Lazar, 2005). Gjennom
klager på korrupt oppførsel konstrueres derfor også en oppfatning av hva som kan
betegnes som riktig oppførsel. Klagene skaper et negativt inntrykk av politikere fordi
de handler i mot de demokratiske, internasjonale normer for byråkrati. Med dette
uttrykker de samtidig et ønske, eller håp om at politikere skal handle riktig.
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Det vil imidlertid alltid finnes ulike lokale forståelser av et begrep. Det samme
gjelder forståelsen av korrupsjon blant informantene mine. Samtidig som folk vet at
korrupsjon er ulovlig, blir den ofte akseptert. Folk oppfatter ikke alltid det legitime
som passende oppførsel, eller det ulovlige som ikke passende. Det er ikke alltid at de
moralske retningslinjene i hverdagslivet stemmer overens med offisiell byråkratisk
moral (Pardo, 2000:9). Moralske verdier er ikke direkte normative i alle
sammenhenger, de kan forhandles og de endrer seg stadig. De moralske verdiene
som er med på å gjøre korrupsjon akseptabelt blir begrunnet i at alle andre gjør det,
og at korrupsjon er del av den argentinske væremåte. Korrupsjonens kulturelle
forankring i Argentina, og at staten er gjennomsyret korrupt og handler mot folket,
blir derfor brukt som argument for å legitimere egne korrupte handlinger.
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7. Korrupsjon som del av den argentinske væremåte
Flere av informantene mine illustrerte betydningen av ”korrupsjonssystemet” ved å
sammenlikne det med en smittsom epidemi10. Makt blir sett på som smittekilden; ‑å
ha makt får den implisitte betydning av å være korrupt. Alle politikere og
statsansatte blir dermed automatisk smittet, og kommer man i kontakt med staten, er
det stor smittefare. Landet vårt ble smittet fra starten av. Og som kroppen ovenfor en

sykdom øker antistoffer mot denne smitten, har argentinere framfor korrupsjonen utviklet
antistoffer nesten på et ubevist nivå. Vi fødes med dem, ikke for å bekjempe korrupsjonen, men
kun for å gjøre oss usårlige i møte med dens skader og vonde (Maca). Eller Julia, en annen
av deltakerne i Veldedighetsorganisasjonen ”Demokratiet vi har i Argentina er sykt. Det

er smittet av våre korrupte ledere, og fungerer derfor ikke slik det burde.”

Illustrasjonene av korrupsjon som en sykdom likner Mary Douglas (1966)
forurensingsideer. En forurensingsidé er en reaksjon som fordømmer fenomener som
motsier våre klassifikasjoner (ibid:37).”I believe that some pollutions are used as analogies

for expressing a general view of society’s order (…)If something is thought to be frightening
because it is abnormal or anomalous, this implies a conception of normality or at least of
categories into which the monstrous portent does not fit.” (ibid:3) Ideen om korrupsjon
som en sykdom kan forståes som et produkt av en pågående politisk debatt om det
ideelle samfunn. Som sett ovenfor viser klager på korrupsjon til en ide om at det
finnes riktigere måter å handle på. Korrupsjon vitner om en moralsk defekt. Denne er
smittsom og ødeleggende, på samme måte som Maca og Julia viser til ved sine
utsagn.

Informantene mine uttrykker en oppgitthet over et system som ikke fungerer slik det
burde. De vet hvordan et demokrati burde være, og de vet at det ikke er slik i
Argentina. Argentinere jeg møtte forklarte landets situasjon slik; ”Vi har jo alt!
10

Også innen den globale antikorrupsjonsdiskursen er dette et vanlig bilde på endemisk korrupsjon (Haller &
Shore, 2005:11)
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Argentina er rikt på ressurser, vi har havet, olje, landbruk og industri. Problemet ligger i dem
som styrer” eller ”Vi har ikke demokrati i ordets rette betydning. Vi ’ velger’ forsåvidt våre
egne politikere ved demokratiske valg, men problemet er at det ikke finnes noen ekte politisk
motstand. Alle politikerne tilhører den samme klassen, til eliten” (Chris). Slike påstander
fremmer to forståelser. Den første, er at alle politikere er eller blir korrupte.
Problemet ligger dermed i å finne ærlige mennesker til å representere folket. Men
personer som deltar på høyt politisk nivå, kommer ikke dit av seg selv. De kommer
seg frem ved hjelp av penger og kontakter. For å profilere seg og bli store nasjonalt,
trenger politikere økonomiske midler. Økonomiske bidragsytere regner med ulike
tjenester i gjengjeld. Dermed er det ikke rom for utfordrere med ”ærlige hensikter”.
For det andre uttrykker påstandene et ideal og et håp om en velfungerende
demokratisk velferdsstat, som enda ikke har fått innpass. Den abstrakte
demokratiske institusjonen er til en viss grad innført, men politikeres korrupte
holdninger gjør at den ikke fungerer.

Argentinere bruker derfor korrupsjon som en forklaring på hvorfor ”det har gått
galt” med landet som for hundre år siden var ett av verdens rikeste, og for å skape en
mening i en ustabil hverdag. Steven Sampson (2005:125‑6) hevder at rumenere
bruker korrupsjonsdiskursen som klager på egne erfaringer med korrupsjon og på
mangelen på evner til å gjøre noe med det. ”Corruption is thus a particular form of talk,

an all‑embracing trope, like Transition, Mafia and Globalization.” Korrupsjon, eller
anklager om korrupsjon, har i Romania blitt et narrativ om sosial forvitring og om
innbyggernes mangel på tillit til deres offentlige institusjoner og politiske ledere.
Sampson trekker paralleller mellom korrupsjon og den antropologiske forståelse av
heksekraft, i det begge deler brukes til å forklare ukontrollerbare krefter som kan føre
til sosial konflikt ved anklager eller til å finne kilden til ondskap. ”Like wichcraft,

corruption is latent within each intstitution and individual”. (ibid:126)
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Dette er en tanke jeg vil utvikle videre. Hekseri eller hekser befinner seg verken
innenfor eller utenfor (Douglas, 1966). Begrepet brukes i antropologien til å vise
oppfatninger av skade som påføres andre åndelig på grunn av en iboende ondskap hos
heksen. Hekseri, finner sted i det skjulte, og ingen vet derfor heller ikke hvem
heksene er. Korrupsjon befinner som vi har sett mellom kategorier, og preges derfor
av udefinerbarhet. Den eksisterer i det hemmelige eller skjulte, og kommer sjeldent
eksplisitt til uttrykk. Nettopp derfor fremmer antikorrupsjonsorganisasjoner
gjennomsiktighet. Vi har sett at korrupsjon snakkes mye om og stadig fremheves
innen den offentlige diskurs i Buenos Aires. Men den preges likevel av
hemmelighold. Aviser og antikorrupsjonsaktører kommer med ulike påstander og
anklager om hvem eller hvilke som er korrupte. Folk konstruerer likedan sine
oppfatninger av skyldige og uskyldige. Anklagene er derimot sjeldent forankret i
konkrete bevis. De blir snarere brukt som en forklaring på ukontrollerbare hendelser.
Forklaringen til Cromagñón ble knyttet mot politikere, og mot korrupsjon.

På samme måte som Sampson hevder at rumenere bruker korrupsjon til å forstå eller
forklare sin situasjon, ser det ut til at porteños søker sine forklaringer i form av
korrupsjon. Korrupsjon har også i Argentina blitt et narrativ om sosial uorden, om
folks mistillit til sine politiske ledere og hele det statlige systemet. Korrupsjon
forstyrrer den demokratiske orden, og skaper kaos og normløshet. Cromagñón er, for
informantene mine et konkret bevis på dette. De ulike anklagene mot politikere og
systemet, skapte politisk kaos i ettertid.

Videre kan korrupsjon beskrive en latent, iboende egenskap hos argentinere. ”Bare

det å tenke er innen rekkevidde av dine korrupte handlinger. Dersom man er klok, så hemmer
det en ikke.” forklarte Chris fra Veldedighetsorganisasjonen. Den er del av den
argentinske tradisjon og væremåte. Portvakten snakket om korrupsjon som ”en

egenskap med mye kraft og makt, som det er vanskelig å unnslippe. Man må virkelig tenke
hardt over sine prinsipper før man handler.”
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En utvidet forståelse av korrupsjon
Flere av informantene mine kom med ulike forståelser av korrupsjon. Én, var
”argentinsk korrupsjon” eller ”korrupsjon for meg er”, den andre var, som beskrevet
ovenfor, knyttet mot staten. Korrupsjon som del av den argentinske væremåte
omfattet mer enn definisjonen: utnytting av offentlige midler til privat vinning.
Korrupsjon inkluderer ut i fra informantenes forklaringer all handling som bryter
med sosiale normer, verdier eller lover, og som utføres til fordel for seg selv eller en
bekjent. Den beskriver med andre ord moralsk forfall. Den korrupte del av den
argentinske væremåte kan derfor sees på som normløshet, eller anomi.

Laly definerer argentinsk korrupsjon som ”Egenskaper som manipulerer eller endrer

lovens retning ved hjelp makt eller autoritet som man besitter, til egen vinning eller til skade
for andre.” Portvakten har likedan en meget vid forståelse; ”For meg er korrupsjon det
en person ikke burde gjøre. Det være bestikkelser og andre okkulte handlinger”. Marias
definisjon inkluderer også dagliglivet ”For meg er korrupsjon et brudd på dagliglivet, på

normer. Å miste de hverdagslige normer til innbyggern..” Diego utvider begrepet også til
å omfatte tankevirksomhet, og Lilly kaller det korrupsjon dersom man vet om
korrupte handlinger uten å melde fra: ”Korrupsjon er å ødelegge eller forstyrre, bestikke

en annen for å oppnå en fordel for seg selv, en slektning eller en venn. Det er også å akseptere
at andre gjør det uten og anmelde dem”. I tillegg var det enkelte som nevnte eksempler
som å kjøre på rødt lys, å ikke plukke opp avføringen etter hunden sin, eller å trå på
en gressplen når det allerede finnes en gåsti. Dersom vi tar med slike forståelser vil
korrupsjon ende som en betegnelse på alt som er enten umoralsk, urettferdig og
kriminelt. Dette skal vi komme tilbake til i neste del av oppgaven.
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Del III: Korrupsjon og hverdagsliv
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8. Mellom kaos og orden, ”den argentinske væremåte”
Det eksisterer et spenningsfelt mellom hverdagsliv og overordnende
samfunnssystemer. Hverdagslivet kan forståes som det enkelte menneskets erfaring
av sin verden. Det er her mening og forståelser skapes og reproduseres. Mange
mennesker opplever en motsetning mellom hverdagslivet og samfunnsstrukturene
(Gullestad, 1989). Hverdagslivet utspilles i dialektisk forhold til de øvre omgivelsene.

Vi har til nå i oppgaven belyst korrupsjonsdiskursen i offentlig kultur. Den er med
på å forme betydningen av korrupsjon for informantene mine, og på å bekrefte at
overordnede samfunnssystemer er korrupte. Korrupsjon kan skape en følelse av
kaos, noe som ble illustrert ved Cromagñón. Folk bruker korrupsjon som en
forklaring på hvorfor det har gått galt, og hvorfor det fortsatt går galt. Det eksisterer
imidlertid konkurrerende moraler om de ulike typer korrupte handlinger.
Oppfatningene av korrupsjon varierer mellom folk og mellom ulike situasjoner. Hva
mine informanter definerer som daglig, argentinsk korrupsjon, omfatter mye mer
enn bare politisk korrupsjon.

Denne delen av oppgaven beskriver korrupsjon og frykt en hverdagslig kontekst i
Buenos Aires. Som vi har sett retter middelklasseidentiteten seg mot Europa, og
kontrasterer sin identitet mot de fattigere klassene i form av stereotyper. Markører
for middelklassetilhørighet finnes i materielle verdier og i moral.

Jeg ønsker å etablere et inntrykk av ulike livssituasjoner og valg innen konteksten av
den kulturelle diskursen hvor korrupsjon, frykt og mistillit er viktige komponenter.
Henvisninger til korrupsjon kan være med på å rettferdiggjøre folks valg av livsstil,
enten de velger å stenge ute den utrygge offentlige verden ved å enten skape egne,
trygge og private rom, skape de nødvendige kontakter for å opprettholde eller
forbedre sin egen situasjon, eller arbeide aktivt for å hjelpe folk i det de ser på som en
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urettferdig fordeling av ressurser. Jeg beskriver tre ulike hverdagslige kontekster.
Den ene beskriver Lilly og hennes liv i Buenos Aires. Andre del tar for seg
språklæreren min og hans familie og nettverk, og til slutt ser jeg på en gruppe fra
Veldedighetsorganisasjonen.

Mangel på tillit både til institusjoner og til andre folk generelt, kan sees i
sammenheng med uforutsigbarhet. Dette spiller inn på folks utforming av
dagliglivet. Anomi viser til et manglende grep på tilværelsen og fravær av en
kollektiv moral, og til at det eksisterer motstridende normer i samfunnet. Det er et
begrep som godt beskriver tilstanden for mine informanter i Buenos Aires. Manglede
tillit kan også sees i sammenheng med Giddens (1994) begrep om ontologisk
sikkerhet. Tillit til de moderne systemer hviler på vår tillit til abstrakte systemer.
Porteños har liten tillit til staten, noe som også fører til en mangel på ontologisk
sikkerhet. Både gjennom media, ulike organisasjoner og gjennom egne møter med
korrupte byråkrater, får porteños bekreftet sin skepsis. De mangler derfor en tro på
materielle og sosiale omgivelsers stabilitet. Hverdagslivet bygges opp i forhold til
denne ustabiliteten, i et forsøk på å skape et trygt privat rom i møte med den
overordnede utrygghet. Folk forsøker å skape orden av kaos.

Livet i Buenos Aires er preget av bekymringer og farer. For mine informanter er
korrupsjon en av de største farene de møter i dagliglivet. Som vi til nå har sett i
oppgaven, bruker argentinere korrupsjon til å forklare urettferdigheten og de
økonomiske problemene i landet. Gjennom medias dokumentasjoner og
modernitetens krav om gjennomsiktighet har de formet en forståelse av politikere
som korrupte, og som kilden til ”systemet av korrupsjon”. I denne delen av
oppgaven skal vi se at trusselen om korrupsjon også kommer nedenfra, fra de fattige,
lavere klasser.
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Korrupsjon representerer fare på ulike måter: Den er en fare for sikkerheten i det
offentlige rom, da regjeringen ikke bryr seg om vedlikehold og sikkerhetsrutiner.
Snakk om Cromagñón, og om hvor de eventuelle neste tragedier kom til å skje, var
med på øke den antatte faren. Folk ble skeptiske til å reise kollektivt, de ble redde for
å dra på konserter, teater og kino. Regjeringen satte i gang grundige undersøkelser
av alle offentlige bygninger etter ulykken, men mange mente dette var for å blidgjøre
folk, men at det ville avta like raskt som det hadde startet.

Korrupsjon representerer også en økonomisk fare. De fleste skylder på korrupsjon
som årsak til krisen i 2001, og til den enorme inflasjonen og arbeidsledigheten. Krisen
førte, som vi har sett, til at mange i middelklassen mistet sitt økonomiske fotfeste. De
ulike informantene mine var ikke del av middelklassens fall, men krisen fikk
økonomiske konsekvenser også for dem. Samtidig økte den frykten for å miste sosial
status. De kjemper for å opprettholde sin posisjon og sin økonomi, men frykter stadig
nye økonomiske kriser. Møtet med fattigdommen skjer så snart de forlater boligen og
minner dem stadig om samfunnets skjørhet. Flere av dem som i dag lever av
søppelsamling var tidligere del av arbeider og middelklassen. Dette har
middelklassen vanskelig for å forholde seg til.
Merkelappen ”korrupt” og landets ustabile historie gjør at mange føler de har
mislyktes. Informantene mine snakker om korrupsjon som en del av den argentinske
tradisjon og væremåte, som en del av alle argentinere. En av ungdommene i
Veldedighetsorganisasjonen forklarer:
I Argentina kan man ikke vite hvordan morgendagen blir. Man ta sine
forhåndsregler. For å overleve må man utvikle enkelte kapasiteter. Disse kapasitetene
er de jeg ser på som nødvendige i et uformelt system av korrupsjon. Jeg tror at det er
umulig å overleve i et system som kjemper mot korrupsjon dersom folk ikke tar til
seg de enkelte praksiser innen dette systemet.
En av disse kapasitetene er en spesifikk argentinsk væremåte, nemlig simulasjonen.
Det vil si å lyve eller overdimensjonere bekjentskapene man har til forskjellige tema
for å oppnå et yrke eller arbeid. Andre slike egenskaper er de som man kaller ”hacer
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contactos”, å skaffe seg kontakter. Med dette mener jeg å si gjøre en innsats for å
etablere dialoger med personer som i nærmere fremtid kan være til nytte i form av å
hjelpe deg med en hvilken som helst korrupte eller ukorrupte tjeneste” (Pato, 26 år)

Det blir med andre ord viktig å vise hvor man tilhører, eller hvor man ønsker å
tilhøre. Kontakter kan hjelpe deg ut av vanskelige situasjoner, eller hjelpe deg med å
oppnå noe som ellers ville vært vanskelig. Eksempler på dette ble ofte gitt i form av
møter med statlig ansatte. Å kjenne en som sitter i senatet eller i lokalt byråkrati kan
være svært verdifullt. Pato mener at folk er villig til å lyve eller late som om de
kjenner folk, eller har sakkunnskap de faktisk ikke besitter, dersom det gagner dem.
De handler ikke ut fra en felles moral, men en egen moral etter hva som vil gi best
resultat for dem selv. Dette utgjør den korrumperende egenskapen i den argentinske
væremåten.

Korrupsjon blir derfor en trussel mot den kollektive identitet og moral. Den utgjør en
iboende egenskap i alle argentinere. ”Alle argentinere er korrupte” er et nasjonalt
stigma som de ulike individene må forholde seg til. For informantene mine blir det
derfor viktig å skrive seg ut av denne kollektive identiteten, og tilskrive den til noen
andre. De forsøker å bygge opp en egen identitet som middelklasse porteños.

Fasade og inntrykkskontroll; stereotypen av porteños
Fasade er viktig i Buenos Aires. I følge flere av informantene mine er en typisk
porteño sofistikert, europeisk og argentinsk samtidig. Han er ekstremt opptatt av sin
offentlige status og rykte. Å oppnå respekt er alfa omega for en porteño, og det
oppnås best ved å være velstelt, gå med de riktige klær og merker, og alltid være
imøtekommende. Når to porteños treffes på gaten, er det alltid latter, smil, masse
gester og håndbevegelser, gjerne et klapp på skulderen og selvfølgelig et kyss på
kinnet. Men også mistenksomhet. Dette har kanskje en sammenheng med ustabilitet,
og redsel for å synke nedover eller å bli identifisert med de lavere klassene. Det blir
viktig å vise hvor man tilhører. Informantene mines beskrivelse av porteños likner
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Goffmans(1992) begrep om å drive inntrykkskontroll, ”når en person kommer sammen

med andre, vil han vanligvis handle målrettet for å gi de andre det inntrykk det er i hans
interesse å formidle.” Han kan prøve å påvirke deres syn av seg selv, og forme det i
den retning han selv vil. Dette kan gjøres ved å fremheve enkelte karakterer i form av
manerer eller snakk, holdninger eller kompetanse, men også i form av klær og
utseende.

Denne stereotypen av porteños, viser samtidig hva porteños ikke er. Den passer til å
definere mennesker i middelklassen og oppover, men inkluderer ikke stereotyper av
de lavere klasser. Slik kan denne kategorien av porteños også sees på som
ekskludering av de fattigere, de barbariske, eller den lavere klasse som den historisk
sett har vært konstruert. Den viser middelklassens ønske til å tilhøre de høyere lag av
samfunnet, og ønsket om ”modernitet” eller ”vestlighet”, samt ekskludere de lavere
klassene fra byen eller fra å være porteños.

Merkelappen som ”korrupt” henger nøye sammen med merkelappen som et ”tredje‑
verdensland”. Stereotypen av de lavere klassene er: mørkhudede eller indianske
trekk, ofte illegale innvandrere fra ”u‑land” som Peru, Paraguay eller Bolivia som
bor i slumstrøkene utenfor sentrum. Selv om mange av de fattige identifiseres som
argentinske, blir også disse utestengt fra kategorien porteño. Stereotypen av de
fattige er samtidig en moralsk kategori. De fattige blir sett på som kriminelle,
korrupte og amoralske. Mange klager over deres tilstedeværelse i byen, fordi det
forstyrrer inntrykket av Buenos Aires som vestlig og som ”Latin Amerikas Paris”. De
er med andre ord ”out of place”, og de representerer en fare for den antatte renheten
middelklassen streber etter (Guano, 2002:80).

Nedadgående mobilitet
Katherine Newman (1988) skriver om erfaringen av ’downward mobility’ i den
amerikanske middelklassen. Gjennom intervjuer og observasjon viser hun hvordan
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folk erfarer sitt fall og hvordan de forsøker å kjempe seg opp igjen, de fleste uten hell.
Møtt med trusselen om nedadgående mobilitet, blir folk som lenge har følt seg sikre
på sin posisjon og i kontroll av sine liv, plutselig maktesløse. Selv om informantene
mine ikke var del av middelklassens fall etter krisen i 2001, har de alle familie og
bekjente som har mistet sin økonomiske posisjon. De har selv erfart krisen i form av
nedgang i inntekt og økte priser. De lever i en konstant frykt for at de blir de neste
som faller. For dem som allerede har mistet sin posisjon blir livet en kamp om
anerkjennelse, både i eget selvbilde og for venner og bekjente (Newman, 1988).

Goffman (1992) skriver om sosial mobilitet i sammenheng med ”idealized
perfomances”. I de fleste samfunn ser det ut til å finnes et generelt system for
stratifisering. Knyttet til denne stratifiseringen ligger en idealisering av de høyere
strata og et ønske fra dem som befinner seg i lavere posisjoner om å bevege seg til de
høyere. Vanligvis, hevder Goffman, involverer oppadgående mobilitet en
presentasjon av passende eller riktig opptreden. Forsøk på å bevege seg oppover,
eller å hindre en nedadgående mobilitet, blir uttrykt gjennom ulike typer offer for å
opprettholde fasaden.

Fasade, eller i Goffmans ord ”front”, brukes om et individs presentasjon av seg selv
utad. Fasaden innebærer et forsøk på å oppfylle en rolle, der bruk av ulike rekvisitter
må til for å overbevise publikum om at man er den man gir seg ut for å være. Deler
av en personlig front kan være tegn på rang eller posisjon, alder, klær, utseende,
snakkemåte, ansikts uttrykk og liknende. (Goffman, 1992:34) Man kan også snakke
om front i form av setting, da refererer fasaden til de ulike scenekomponenter. Et
offentlig venterom, et klasserom eller en kafé kan alle være ”frontstage”. I
fasadeområdet foregår det en kontinuerlig forhandling om status og rang. Folk
forsøker så godt de kan å kontrollere hvilket inntrykk andre får av dem, i form av
oppførsel og bruk av symbolske statusmarkører.
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Sammen med ulike former for tjenere, klær, utdanning og innredning(se nedenfor),
er oppførsel og moral viktige statusmarkører for porteños. I mangel på økonomisk
kapital, blir ofte andre former for kapital (i Bourdieus forstand) viktige. Man kan
velge å konvertere fra økonomisk til symbolsk kapital (kulturell prestisje) for å
fremheve sin klassetilhørighet. Bourdieu (1984) viser hvordan boforhold, oppførsel
og smakskultur er metoder for kontroll og makt, og hvordan de er med på å
opprettholde sosiale klassifiseringer og stereotyper. Merkevarer, stil og levesett er
viktige markører for å vise tilhørighet til de øvre samfunnslag i Buenos Aires. Det er
viktig å se både sofistikert og vestlig ut. (Det er fristende å bemerke at i det
luksuriøse området Recoletta, er det flere blondiner å se enn på Grunerløkka). Steder
man oppholder seg på er også viktig, ikke minst leilighetens beliggenhet og
medlemskap i diverse klubber og foreninger. For andre er det viktig å vise religiøs
tilknytning, da dette også inkluderer en annen moral. Utdanning ved private skoler
og universitet er en annen komponent. Offentlige skoler regnes som ”ubrukelige”
blant de fleste av informantene mine, mens det offentlige universitetet regnes for å
være ”landets beste på samfunnsvitenskaplige fag, men ellers står det dårlig til”. Det
er forfallent og mangler økonomiske midler til andre typer studier.

Utdanning blir også sett på som viktig for å bekjempe korrupsjon. Mange mener at
uvitenhet er en del av årsaken til at folk handler korrupt. Den korrupte egenskapen,
ble som nevnt tidligere forklart av Fernando; Bare det å tenke er innen rekkevidde av dine

korrupte handlinger, dersom man er klok så hemmer det en ikke. Chris, en av ungdommene
i vedledighetsorganisasjonen forklarer; En by eller et sted må være utdannet for å ha

kritisk tankevirksomhet. Dette vil etterlate mindre muligheter for at korrupsjonen utvikler
seg.

77

9. Å skape orden; Tre eksempler fra dagliglivet
Også når det gjelder bolig, brukes det mye tid og penger på fasade. Mange av
stedene jeg besøkte hadde store inngangspartier, brede, lange ganger, med blanke
overflater og speil. I mange av foajeene stod flotte skinnmøbler og glassbord, selv om
jeg aldri observerte disse i bruk. Døren, portvakten i uniform og de store hallene er
førsteinntrykket. På samme måte som blondt hår og merkeklær. Leilighetene som
skjulte seg innenfor holdt lavere standard enn hva inngangspartiet skulle tilsi. Noen
ganger grenset forskjellene til det ekstreme. Skinnende dørhåndtak, speil og skilt
med advarsel om videoovervåking. Men da jeg kom inn i leiligheten, var den brun
og møkkete, gammel og slitt. Som flere påpekte, er mye i Buenos Aires falsk fasade,
man kan aldri vite hva som skjuler seg innenfor. Det er det samme med porteños. De
kan utgjøre seg for å være nettopp noe de ikke er. Korrupsjon kan beskrives på
samme måte, fordi det alltid er skjult. I fasaden er ingen korrupte, verken de glatte,
smilende politikerne, de uniformerte og stolte politikonstablene, eller den velkledde,
imøtekommende porteño.
Kanskje er det nettopp fordi deres hverdag er så skjør, at de demonstrerer sin plass
så tydelig, at de vektlegger egenskaper de kanskje ikke har, eller kjøper klær og
andre eiendeler som de egentlig ikke har råd til. Enten det er for å beholde sin plass
på den sosiale rangstigen, bevege seg oppover, eller som Pato sa, for å overleve i
systemet. Fordi hver dag er en kamp mot det uforutsette, mot inflasjon og
korrupsjon. Man vet aldri når det skjer igjen. Plutselig er ikke pengene dine noe
verdt. Plutselig skjer en ny korrupsjonsskandale som rammer deg eller din familie,
enten økonomisk eller i form av tragedier som ved Cromagñón. Diego fortalte meg
en gang i spansktimen at nå var bleieprisene steget med 40 % på to uker. Ingen visste
hvorfor, men supermarkedene hadde økt prisen. Helt sikkert korrupsjon, mente
Diego.
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Middelklassen bruker forskjellige strategier for å snakke om hverdagslivets
korrupsjon i Buenos Aires, og for å skrive seg selv ut av den. De vektlegger sine
trygge sfærer sammen med familie og venner. Livet utenfor disse personene og
sfærene oppfattes som potensielt farlig. Ved snakk og sladder danner folk seg bilder,
eller stereotyper av ”de andre”. Ved snakk og sladder rettferdiggjør de sin egen
oppførsel. I sammenheng med korrupsjon går stereotypene begge veier innen den
sosiale rangeringen. Middelklassen befinner seg mellom. Oppover i det sosiale
rangssystemet blir politikerne og folk med penger assosiert med korrupt mafia og

ladrones, det samme gjør de fattige, særlig los cartoneros11 og los piqueteros12.

Lilly
–Er der rart at folk ikke har tillit til andre lenger? Med alt som foregår... Man sitter
hj emme i stuen og følger med på tv og nyheter og alt er bare svindel og uærlighet. Er
det rart ingen stoler på noen lenger? Jeg snakket med portvakten i dag. Vi snakket
om korrupsj onen, og om det som skj edde ved Cromagñón. At man kan rett og slett
ikke stole på noen…

Etter en måned i Argentina, flyttet jeg inn i leiligheten til Lilly. Lilly er en eldre
argentinsk dame, høy og flott, med gulbleket kort hår og brune øyne. En pen dame,
men preget av sin alder. Jeg legger ikke merke til det med det første, men hun
mangler mange tenner i både i over og underkjeven. Hun sitter i sola straks sjansen
byr seg, noe som i tillegg til den mørkebrune hudfargen også resulterer i mange
rynker. Koselige renner av rynker rundt øynene som alltid er sminket med sort
maskara og lys øyenskygge. Jeg ser henne aldri uten sminke, og ikke uten velstelt
hår. Lilly er alltid velkledd, iført skjørt og pensko, eller bukser med press i, ofte også
med hatt eller et annet hatteliknende hodeplagg. Gulløredobber og smykker brukes

11
12

Kartongsamlere`\søppelsorterere
Demonstranter som aksjonerer ved å stenge veier og gater for trafikk.
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til hverdags. Men hjemme i leiligheten er klærne stort sett ikke så viktig. Der går hun
stort sett iført en lett, kort omslagskåpe av silke.

Lilly er i midten av sekstiårene. Hun er pensjonert, men slet med å få til
pensjonsordningen. Den gikk i boks en av mine siste måneder på feltarbeidet. Lilly er
utdannet advokat, og arbeidet litt for et statlig universitet i sine yngre dager før hun
giftet seg med ”en rik mann som har sitt eget datafirma”. Hun har også bodd noen år
i Brasil hvor hun drev et lite pensjonat. Årene hun var gift var hun hjemme, noe som
er vanlig blant gifte kvinner i Buenos Aires. De hadde masse penger og reiste mye,
både i Europa og i Latin Amerika. Hun liker ikke å arbeide, sier hun. Lilly snakker
drømmende om livet i Brasil, og sier hun en dag vil flytte tilbake. Nå reiser hun til
Brasil for å besøke datteren, men har også planer om å besøke en kusine i Mexico.
Sammen med eksmannen har hun tre døtre, to av dem med egne barn. Alle døtrene
er gift og har utdannelse. Den eldste bor i Brasil, en bor i Spania, og den siste og
mellomste av dem bor i Buenos Aires, bare noen kvartaler fra Lilly.

Hos Lilly i Palermo Hollywood
Palermo regnes som et middel‑ eller høyere middelklassestrøk. Navnene bærer preg
av ønsket om vestlig tilhørighet; Palermo Hollywood og Palermo Soho. Det samme
gjør de mange velkledde, blonde damene som trasker raskt oppover gatene før de
forsvinner inn i en av de mange designerbutikkene. Langs den sterkt trafikkerte
shoppinggaten, ligger leilighetsblokker, butikker og restauranter side og side.
Omtrent alle inngangspartiene består i blankpolert kopper eller gullfarget metall,
glass og stein. En rekke nummererte ringeklokker er eneste antydning til at noen bor
her. De fleste leilighetskompleksene har 24 timers portero (port\sikkerhetsvakt) i
uniform. Vår bygning har også portero, men bare om dagen. Han bruker dessuten
ikke uniform, men jeans og skjorte. Inngangen vår skiller seg videre ut ved at
veggene er i gammel falmet trepanel. Men etter hvert begynte de å pusse opp. Da jeg
reiste hjem, hadde også vår inngang fått vegger i hvitt og store speil.
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Utenfor inngangsdøren til leilighetskomplekset samler cartoneros seg om kvelden for
å sortere ferdig dagens søppel og sove under taket. De er fillete kledd, og de fleste
har indianske trekk. De skiller seg tydelig ut fra andre mennesker i området.
Nabobygningene er butikker og restauranter som lukkes for kvelden, så de kan
tilbringe natten der uten å forstyrre.

Leiligheten vår ligger i 12. etasje. Lilly eier leiligheten og bor i utgangspunktet alene,
men leier ut til turister som kommer til Buenos Aires for alt mellom en måned til et
halvt år. Utleien foregår via et selskap som viser bilder og beskrivelse av leiligheten
på Internet. Lilly betaler (som regel) en viss prosent av utleieprisen til dem. Hun er
stort sett fornøyd med ordningen, og forteller meg at det nesten alltid bor noen i det
ekstra rommet. Lilly er avhengig av denne ekstrainntekten. Før den økonomiske
krisen klarte hun seg uten, men nå er det umulig. Hun måtte finne alternative
inntektsmåter, og siden hun foretrekker å ikke arbeide er utleie en fin mulighet.

Leiligheten består i et lite kjøkken, stue, to soverom og bad. Kjøkkenet er smalt, med
komfyr og skap langs den ene langveggen, og en gammel lenestol og et kjøleskap
langs den andre. Rommet bærer preg av å være godt brukt. Mangelen på skapplass
resulterer i en til tider overfylt kjøkkenbenk. Det ligger nesten alltid istykkerrevne
halve sengelaken på gulvet, som Lilly bruker til vaskefille. Hun valser rundt med
beina innrullet i fillene for å tørke opp det hun kan ha sølt. Første dagen da hun viser
meg rundt i leiligheten er hun meget omstendelig i gjennomgangen av kjøkkenet, av
hvordan jeg skal gjøre ting og hva jeg kan bruke. Mitt bestikk er det som er plassert
på bordet, hennes er i skuffene. Alt som står i skapene deler vi på.

I den smale passasjen fra inngangsdøren og forbi kjøkkenet er det et rotet bord fylt av
krimskrams. Bordet bærer preg av at Lilly er bereist; en liten tallerken fra Air France,
tøydukker fra Brasil, store fruktfat i tre også fra Brasil, en steinplate med en liten
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statue i metall av Pave Johannes Paul med to krukker for røkelse på hver side, åtte
askebegre i forskjellige materiale og figurer, ett med en kamel, ett med bilde av
eiffeltårnet, ett i stein og mange i forskjelligfarget glass, et langt rør av flettet strå, en
liten glass‑skål fylt av småstein og en del andre småting. Som dette bordet er hele
leiligheten. Masse ting overalt. Unntakene er rommet mitt, badet og veggene. Hun
forklarer meg ved en anledning at hun liker at veggene er hvite, uten masse bilder og
pynt, fordi hun liker denne nye minimalistiske stilen, pluss at de rene hvite veggene
får rommet og leiligheten til å virke større.

Videre inn i leiligheten er stuen. En romslig stue, tross i de tunge sofamøblene. I
andre enden av rommet er et spisebord og et stort veggspeil som dekker nesten hele
veggen. Leiligheten har to like store soverom plassert ved siden av hverandre, og et
lite bad. Det er ingen skap eller hyller på badet, og Lilly er svært nøye på at ingen av
oss skal oppbevare våre personlige ting der.

Lillys liv; uno tiene que quidarse
Lilly er mye ute, men holder seg unna det offentlige rom. Dagene blir for det meste
tilbrakt på den private Sportsklubben. Der spiller hun tennis, driver med yoga og
annen trening, ligger ved svømmebassenget og soler seg, eller skravler med venner.
Hun besøker også datteren noen ganger i uken, særlig søndager, men verken
datteren eller barnebarnet oppholder seg hos oss. Klubben ligger i gåavstand fra
leiligheten, og busser passerer dessuten hvert minutt. Selv om Lilly er skeptisk til
kollektivtrafikk etter mørkets frembrudd, reiser hun kollektivt om dagen. Kunne hun
velge, ville ha brukt taxi, da det er tryggere, men økonomien tillater ikke det livet
hun engang hadde. ”Jeg ber alltid taxisjåføren vente til jeg har låst meg inn i leiligheten så

han ser at ingen følger etter meg. –For du har sett alle de fattige som samler seg utenfor her
om kvelden. De er ikke ærlige mennesker, vet du… Det er en grunn til at de oppholder seg i
dette strøket. De er ladrones (skurker), fattige ”negros” (mørkhudede), og de er alltid ute etter
noe.”
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Noen dager setter hun av til å gjøre ærend, og hver mandag er hun hjemme frem til
ett, da vaskedamen kommer på morgenen. Hun bør være hjemme mens vaskedamen
er der. Man kan aldri stole helt på folk, sier hun, selv om hun understreker at
vaskedamen er en ordentlig, hyggelig dame som har vasket hos henne i over fem år.
Hun forteller videre at damen er gift med ham som pleier å fikse ting i leiegården.
Han er også en ordentlig man. Men likevel er de ikke helt til å stole på. –det er så
vanskelig å vite, sier hun. Så det er bedre å være hjemme, for da slipper hun å
bekymre seg.

Om kveldene er Lilly stort sett hjemme og ser tv. Hun sitter også mye i telefonen. På
rommet står tv’en på til en hver tid. Lilly liker å være oppdatert. Både på nyheter
innenriks og utenriks, på utvikling og kjendisnyheter. I tillegg går hun på museer,
ulike arrangementer og diskusjonsgrupper, så lenge de er gratis, og på finere steder.
Alle byens museum er gratis på onsdager.

Når hun er på kjøkkenet og lager mat har Lilly alltid radioen på høyt volum. Dersom
jeg kommer inn for å hente noe, skrur hun ned lyden og oppdaterer meg på hva det
snakkes om. Det kan handle om alt mulig, men som oftest er det et politisk
debattprogram. En dag jeg kom hjem etter en tur på butikken, var Lilly på kjøkkenet
og laget mat. Radioen stod på fullt volum. En finsk forsker holdt foredrag om det
demokratiske Finland, som var, i følge ham, verdens minst korrupte land. Nå fortalte
han hvorfor. Han snakket om fravær av juks i skolen, om lite kriminalitet, om tillit og
ærlighet. Lilly var imponert. Hun gjenga entusiastisk store deler av foredraget for
meg. ”Sånn må det være i Norge også! ‑ At man kan parkere sykkelen på gaten uten at den

blir stjålet. Det høres helt fantastisk ut, en annen verden. Men, men, sånn kommer det nok
aldri til å bli her. Vi er for korrupte. Alle tenker bare på seg selv. Regjerningen, men også
vanlige folk.”
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Lilly har lite til overs for politikere og statlig ansatte. De er fødte banditter og
korrupte. De har kommet dit de er i dag, enten via kontakter, eller ved å kjøpe seg
frem. Dette får hun bekreftet på radio og i egne erfaringer daglig.

Det er ikke slik at alle fra den første verden er rike og overlegne, selv om mange tror det.
Argentinere med penger kan være verre. Og korrupsjonen og ulovlighetene går aldri ut over
dem, det er de fattige det påfekter. Et annet eksempel på en sak som ikke har blitt løst er jo
Cromagñón. Det samme kommer til å skje der, eller det vil si, ikke skje. Som med
militærdiktaturet og så mange andre ting her i Argentina. Nå er Chabán ute av fengsel, og
familiene til de omkomne fortsetter å protestere, fordi det er deres eneste middel i avmakten.
Det siste nå er at de anklager Kirchner, som en gang kom med et utsagn og unnskyldte seg for
den dårlige kontrollen med sikkerheten her, men som nå har trukket det tilbake. Man kan ikke
gjøre slik, ikke når man er nasjonens president. Det går bare ikke. Og hans kompanjong
Duhalde som han arbeider tett sammen med, og som har vært med i politikken her lenge, som
var med Menem og alle...

Hun pauser litt, ser litt opp i taket, som hun tenker, rart at han sitter i regjeringen
ennå. Så fortsetter hun: Men de er alle like. De er alle korrupte. Jeg vet ikke hvorfor, men det

har nok noe med makt å gjøre. Alle som får makt er slik. Om det er en buss‑sjåfør eller en
taxisjåfør i sin rolle, har de makt. Nei, det er ikke som landene i første verden hvor skurkene
blir tatt, eller…. at de iallefall sier at de har blitt tatt, og at de skyldige har blitt dømt.

Lilly henviser ofte til ”den første verden”, og til at alt er så mye bedre der.
Menneskene er bedre, ”systemet” er bedre og folk er mer ærlige. ”Dere har en annen

tradisjon enn oss, jeg vet det. Jeg har selv erfart det gjennom reiser og gjennom folk som har
bodd hos meg”. Hun viser medfølelse ovenfor de fattige, samtidig som hun frykter
dem. Det er dem korrupsjonen først og fremst går ut over.

Lilly av den oppfatning at korrupsjon er et stort problem, og det er årsaken til at
Argentina ”fortsatt er et tredjeverdens land”. Så sant hun kan, unngår hun personlige
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møter med byråkratiet. Hun er bevisst på sine egne handlinger og forsøker så godt
hun kan å ikke handle korrupt. Dersom hun møter korrupte byråkrater eller politi
har løsningen hennes har alltid vært å si at hun er advokat. Alle historiene hun
forteller meg ender med samme eller liknende setninger; ”å‑nei‑du, jeg vet nok hva du

hinter til. Men jeg er advokat og tenker ikke å betale deg noe ekstra. Dette er din jobb, og min
rettighet. Jeg kan melde deg til politiet eller saksøke deg.”

Men i det siste har hun fått utfordret moralen sin. Lilly har nettopp nådd en alder av
66, og har nå krav på sin pensjon. Likevel er det en lang prosess, som i følge henne
selv involverer både løgner og bestikkelser. Lilly presiserer at i hennes tilfelle, brukte
hun mer løgner enn bestikkelser, og heller trusler om at hun er advokat. –Men av og

til trengs det litt penger for å sette fart på prosessen, kommenterer hun, tydeligvis
frustrert. Løgnene hun måtte bruke, og som i følge henne og andre informanter er
vanlige i forbindelse med pensjonsutbetaling, går på antall år man har arbeidet i en
stilling. ”Si at man har arbeidet et sted i 8 måneder, men for å få godkjent pensjon for

arbeidet må man ha vært ansatt i 12 måneder(…) det letteste er å få arbeidsgiver til å lage en
falsk bekreftelse, eller å bestikke noen på det offentlige kontoret til å godkjenne 12 måneder. ”

På samme måte som at advokaten i henne visste at byråkraten eller politiet var
korrupt og dermed kriminell, vet Lilly at hun ikke er det. Jeg har vist henne et
spørreskjema med eksempler på korrupte situasjoner. To situasjoner har fått Lilly til
å tenke. ”Vet du, jeg leste på disse eksemplene. Og det var ett spørsmål om å betale ekstra for

å få gode plasser på show eller på kino, og et annet om å betale en sykepleier for å ta seg bedre
av deg enn av andre pasienter. ‑ Jeg tenkte først at det ikke kvalifiserte som korrupsjon. Men
det er jo korrupsjon! Jeg tenkte ikke over det, det er i grunnen mange hendelser jeg ikke har
tenkt på som korrupsjon, som faktisk er det. Årsaken til at jeg tenkte nei, var at jeg gjør det,
og det vil si at jeg også er korrupt, noe jeg tenkte jeg ikke var. Jeg er korrupt! Men nå skal jeg
endre det. Folk gjør jo det hele tiden, det er en del av oss.. Det er så mange situasjoner at det
er umulig å tenke på alle”.
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Den vanlige oppfatningen er at den som initierer til bestikkelse er den korrupte, som
regel en representant fra staten, og personen som godtar er mer eller mindre
uskyldig. Om hun selv er del av den utbredte korrupsjonen, eller kun en tilskuer, har
Lilly ikke tenkt særlig over før nå. Hun har heller resignert fra ”systemet” eller det
offentlige rom, og prøver å unngå møter med statlig byråkrati. Slik unngår hun
samtidig korrupte situasjoner. Lilly legger stadig mer merke til hva korrupsjon er og
at det ikke er en naturlig del av samfunnet. Dette får hun også bekreftet gjennom
eksempler utenfra, som ved Finland, eller ved de ulike menneskene hun leier ut til.
Hun forteller hvordan korrupsjon er farlig og hvordan det fører til en nedgang i
samfunnssikkerhet og i moral hos folk flest. Derfor bør man være forsiktig.

Lilly tilhører en eldre generasjon. Selv om hun mener at politisk korrupsjon er et stort
problem i dag, mener hun det var verre før. Nå sørger media for at det er
vanskeligere for politikere å slippe unna. Problemet nå, sier hun, er at hele
samfunnet er korrupt. Mens korrupsjon tidligere var del av statsadministrasjonen, er
den nå en del av alle argentinere. Man kan ikke stole på noen. Hun antar at alle
ukjente er ”skurker” før det motsatte er bevist. Slik bruker hun også korrupsjon og
kriminalitet til å rettferdiggjøre sin tilbaketrekning fra samfunnet. Lilly var dessuten
overbevist om sin uskyldighet og ukorrupte oppførsel, på tross av at hun har en
juridisk utdannelse. Samtidig som hun hevder sin uskyld, tviler hun på alle
fremmede hun møter, men mest på de fattigere klasser.

Etter å ha arbeidet for det statlige universitetet vet hun at korrupsjon er normen, ikke
unntaket. Alle avtaler som ble gjort, ble alltid gitt til venner av dem som utstedte
kontraktene. ”Normaliteten” av, og dermed ignoransen for korrupsjon fikk hun
videre bekreftet da hun så på spørreskjemaet. Dagligdagse handlinger som å ”tipse
en kinovakt” for bedre seter, eller en sykepleier på offentlig sykehus for bedre stell
var, for henne, normal prosedyre. Derfor hadde hun aldri oppfattet det som
86

korrupsjon. ”Men det er jo nettopp hva det er!” Hun var derimot fullstendig klar over at
fremgangsmåten hennes for å få utbetalt pensjon var å betegne som korrupsjon, men
rettferdiggjorde det ved å poengtere at ellers ville hun aldri fått noe som helst.
Dessuten var det normalt; Alle vet at man må betale bestikkelser for å oppnå noe
innen staten.

Hjemmets grenser. Om å skape seg trygghet
Lilly konstruerer opp sin trygge, hjemlige sfære, i en by og et land som hun beskriver
som utrygt. Ved å ansette egen portvakt i bygningen føler beboerne seg trygge.
Ringeklokkene er med hensikt ikke merket med navn, men kun med
leilighetsnummer. Slik kan ingen gi uttrykk for at de kjenner personene som bor i
blokken, og portvakten kjenner navnene. Selv om systemet i utgangspunktet innehar
muligheten til å åpne for folk direkte fra egen leilighet uten å måtte ta heisen ned de
12. etasjene, har beboerne valgt å utelate denne. De føler seg tryggere når døren må
åpnes personlig. Slik kan man også kontrollere at eventuelle andre ikke lurer seg inn
sammen med gjesten.

Lilly er forsiktig med hvem hun slipper innenfor hjemmets fire vegger, og er derfor
alltid hjemme om vaskekonen eller en reparatør kommer for å fikse noe. Hun er også
(se eksempel nedenfor) nøye på hvem jeg slipper inn. Arnold Van Gennep
(1999[1960]) introduserte begrepet liminalitet i forbindelse med studiet av
overgangsriter. Disse ritene er viktige symbolske markeringer av overganger mellom
ulike statuser i menneskers liv. Alle marginale eller udefinerte sosiale tilstander
betegnes som farlige. Overgangsritene kan sammenliknes med å bevege seg gjennom
ulike rom i et hus, der dørterskelen er et kritisk punkt og representerer en fare; en
liminal fase. Dørterskelen er liminal nettopp fordi den former et viktig skille mellom
de endrede statuser, på samme måte som kirkedøren representerer skillet mellom det
hellige og det profane. Mary Douglas (1966:56) utvider Van Genneps idé om
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marginale sosiale tilstander til å gjelde alle marginer, ”edges of all boarders which are

used in ordering the social experience, are treated as dangerous and polluting”.

Beskrivelsen av døråpningen som liminal kan brukes til å illustrere grensen mellom
de trygge private rommene, og det farlige, forurensede offentlige rom i Lillys Buenos
Aires. Inngangspartiet nede skiller leilighetskomplekset fra verden utenfor. Ved hjelp
av portvakten føler Lilly seg relativt sikker på at ingen ubudne gjester krysser
grensen. Hun sjekker alltid om noen følger etter henne før hun låser opp døren, og
ber meg gjøre det samme.

Leiligheten til Lilly har flere terskler, flere markerte grenser mellom verden utenfor
og det private rom. Inngangsdøren til leiligheten er en ny grense. Den skiller Lillys
sted fra naboer. Det felles gangpartiet utenfor er et felles rom, forbeholdt naboer og
gjester.

Hos Lilly er det tydelig hva som er tillatt inne og utenfor leiligheten. Det er viktig å
se bra ut, men hjemme betyr det ikke så mye. Der skal det være komfortabelt og man
trenger ikke gjøre godt inntrykk. Hjemmet er privat, og Lilly inviterer sjelden venner
med hjem. Leiligheten er ”backstage”. Marianne Gullestad (1989)skriver om bestemte
karakteristikker av det norske hjem. En av de viktigste er at det skiller mellom det
offentlige og det private (intime). Også hun presiserer viktigheten av dørterskelen
som en grense. ”Den er samtidig både en barriere og et vern. Grensen går altså mellom

huset, eller leiligheten, og det som er utenfor” (ibid:53). På samme måte er de ulike
dørene i Lillys leilighet en terskel som holder det fremmede ute, og det trygge inne.

Lilly har måttet bryte med privatlivet for å tjene penger. Hun liker ikke å arbeide,
prisene har steget og det har blitt dyrere for argentinere å reise utenlands. Nå ser hun
muligheten til å tjene verdifulle dollar fra utenlandske turister og samtidig holde på
leiligheten. Hun sier dessuten at det er lærerikt, både språklig og kulturelt. Lilly har
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ingen problemer med å stole på leietakerne sine. De er utenlandske, enten europeiske
eller amerikanske, og derfor mer tillitsverdige enn argentinere. Hun regner dem for å
ha en annen moral, nemlig ærlighet.

Lilly beholder sine grenser innenfor hjemmets fire vegger. Hun har laget regler for å
beholde orden ved å dele leiligheten inn i ”vårt”, mitt og ditt. Badet er felles, og der
skal ingen personlige ting være, bortsett fra tannbørsten. Stuen og kjøkkenet er også
”vårt”. Jeg har fått mitt eget bestikk, egne tallerkener og glass. En gang krysser jeg
grensen og låner en kopp av Lilly. Da spør hun meg raskt etterpå om jeg har sett den
blå koppen. Jeg har brutt grensene, jeg har brutt hennes orden. Koppen blir et
”matter out of place” når jeg har den på mitt rom. Stuen er det mest offentlige
rommet. Der kan vi ha besøk og der er det alltid ryddig. Badet er på samme måte
som stuen et offentlig rom, fordi dersom vi har gjester bruker også de toalettet.
Kjøkkenet er derimot bare ”vårt”. Orden og ryddighet er ikke like viktig der.
Oppvasken kan gjerne bli stående og filla på gulvet bli liggende noen dager.

Et hjem, mener Gullestad, er i tillegg til et sted å bo, også et symbol på folks verdier.
Folk legger mye tid i å skape et uttrykk i hjemmet nettopp fordi der søker de ro,
trygghet, komfort, mening og samhørighet. Verdier som knyttes til det norske hjem
forbindes ofte med det rene og familiære. Leiligheten til Lilly representerer trygghet
og samtidig hennes identitet og verdier. Stuen er fylt av ting og gjenstander som
minner om hennes lange, innholdsrike liv. Den ene hyllerekken dedikert til
kunstnerkusinen, fungerer som en utstilling og samtidig som et statussymbol. Bilder
av henne og Lilly sammen, får dermed plass i det mest offentlige rommet, til
utstilling og beundring for andre. Kusinen er berømt, og Lilly er meget stolt av dette.
Da jeg hadde gjester, var kunsten og bildene av kusinen det første de kommenterte.
Deretter kommenterte de at hun måtte være en bereist og interessant dame. Slik
tolker gjestene Lillys identitet kun ved å se på tingene hennes. Alle andre personlige
gjenstander, som fotografier og tegninger fra barnebarn holder, Lilly for seg selv.
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Den mest hellige grensen er dørterskelen inn til Lillys private værelse. Soverommet
til Lilly er alltid låst om hun er ute, og døren er lukket når hun oppholder seg der. På
rommet hennes får bare hun slippe inn. Jeg kan banke på og spørre om ting, men den
lukkede døren er en barriere mellom hennes og vårt rom. Hun åpner døren og lar
meg kikke inn, men blir stående i døråpningen mens vi snakker. Det er, som hun
sier, viktig å respektere hverandres privatliv. Inne i sitt private, helligste, har hun
hyller fulle av innrammede bilder; barn, barnebarn, venner og kjente. Rommet
knytter til seg Lillys identitet, representert ved det mest intime, ved familiære
verdier. Resten av leiligheten bærer også preg av Lillys liv, i form av suvenirer og
minner. Hun har slik skrevet inn sitt liv og sin identitet i leiligheten. Den blir et trygt
oppholdssted i en farlig by.

Fortifisering
Lilly lever altså et trygt liv innenfor sine faste oppholdssteder, leiligheten, klubben
og hjemme hos datteren. Der slipper hun å møte fattigdommen og alle påminnelsene
om hvor skjør hverdagen er. På Sportsklubben kan Lilly tilbringe hele dagen. Fritt for
innpåslitne selgere og tiggere. Fritt for gatens mas og problemer. Fritt for bekymring
og skepsis. Hun trener, går på kafé, tar massasje og soler seg, kun omringet av andre
likesinnede borgere.

Uttrykket fortifisering kan brukes til å beskrive den økende ekskluderingen hos den
høyere middelklassen fra samfunnet for øvrig. Fortifiserte enklaver er privatiserte,
inngjerdede og overvåkede steder for bosetning, fritid og arbeid. Med andre ord
handler også fortifisering om å skape grenser for å videre skape en følelse av
trygghet. Disse grensene er ikke bare symbolske. Ved å sette opp gjerder og ansette
sikkerhetsvakter, skaper folk sine egne fort. Vegger skiller mellom menneskene på
innsiden og dem som nektes tilgang (Waldrop, 2004). De siste tiårene har de
fortifiserte enklavene skapt en ny modell for romlig segregering og omformet
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kvaliteten av offentlig liv i mange byer rundt om i verden. I Caldeiras (2000) analyse
fra Saô Paolo, viser hun hvordan diskurser om kriminalitet skaper en ny modell for
sosial orden i form av fortifisering. En kriminalisering av de fattige har ført til økt
frykt hos middelklassen. Denne frykten rettferdiggjør enklavene. Low (2001) viser at
diskursen om urban frykt i USA skaper konstruerte klasseskiller og stereotyper.
Disse skillene rettferdiggjør nødvendigheten av å leve bak porter og vegger, for å
stenge ute fare eller ”andre”.

Fattige i Buenos Aires konstrueres som barbariske, farlige og ”forurensende”. De
fortifiserte enklavene tilbyr et nytt alternativ for eliten og middelklassen i Buenos
Aires. De skaper et sosialt rom hvor de bedrestilte søker likhet, status og trygghet.
Som konsekvens forandres karakteren av offentlig rom, og innbyggernes deltakelse i
offentlig liv endres. Enklavene appellerer til de rikere samfunnslag som forlater den
tradisjonelle offentlige sfæren av gater og parker til de fattige, marginale og hjemløse.

Shoppingsentrene, sportssentre, kafeer og restauranter i Buenos Aires representerer
det nye sosiale rom for de heldige. Bare folk som går pent kledd slipper inn.
Sikkerhetsvaktene er nøye med å luke ut tiggere og gateselgere. Alle
leilighetsblokker jeg besøkte i Buenos Aires hadde en portvakt for å vokte inngangen,
og bare bekjente (eller godkjente) fikk slippe forbi og inn. Det samme prinsippet
gjaldt i kjøpesentre og i Sportsklubben der Lilly bruker å gå.

Nødvendigheten av sikkerhetstiltakene som enklavene representerer, blir også i
Buenos Aires begrunnet i økt kriminalitet eller korrupsjon. Enklavene blir samtidig et
statussymbol. De er med på å konstruere et skille mellom de ulike klasser, eller de
ulike stereotyper. Sikkerhet, representert ved portvakter og overvåkningskamera, og
materialistisk eiendom og utseende, er begge former for statusmarkører.
Konstruksjon av statussymboler er en prosess som utarbeider sosial distanse og
skaper måter å understreke sosial ulikhet og forskjell. Oppfattelsen av korrupsjon
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som synonymt med alt som strider mot sosiale normer, regler og verdier har gjort at
korrupsjon konstrueres sosialt som årsak for de fleste samfunnsproblemer. Ved å
holde seg innenfor enklaver kan den tilsynelatende unnslippes.

Et eksempel; ”cuidate”
Utrygghet preger livet til porteños. Dette kommer først og fremst til uttrykk gjennom
frykt, mistenksomhet og mistillit. De mangler en følelse av ontologisk sikkerhet. De
vet ikke hva de kan forvente av morgendagen, og de opplever normløshet. ”Andre”
antas å ha forskjellige moraler, ofte i negativ forstand. I Durkheims ord, er porteños
preget av anomi. I media skrives det om porteños lave nivå av confianza (tillit). En
dobbeltside i Clarin, går under overskriften ”Argentina, et av landene med lavest

interpersonal tillit”(09.05.05). Artikkelen forteller videre at bare 15 % tror de kan stole
på majoriteten av folk. Spesialistene forsikrer om at dette impliserer en konstant
være‑på‑vakt oppførsel. ”Tilliten forsvinner ved løgnen og det uoppfylte løfte. ”Det første

som forsvinner er tilliten til staten”. Spørsmålet stilles videre om hvem man da kan
stole på? Svaret som blir gitt i artikkelen er enkelt; man stoler kun på dem man

kjenner. Lilly stolte heller ikke på fremmede, i alle fall ikke på fremmede argentinere:

Klokka nærmer seg ni tirsdag morgen. Jeg er sent ute. Avtalen er å møte
spansklæreren min, Diego, utenfor inngangsdøren vår klokken ni. Diego er
spansklæreren min. Han har etter hvert også blitt en god venn. Han er en liten,
velkledd og smal mann, i begynnelsen av 30‑årene.

Jeg er nesten klar til å gå. Lilly er også på farten. Hun okkuperer badet, så jeg er pent
nødt til å vente på tur. Når hun er ferdig på badet, banker hun på til meg for å si at
nå er det ledig, og at hun drar på Sportsklubben, men er hjemme i firetiden. Klokken
er ni, og jeg skal bare ta en rask tannpuss før jeg også drar. Lilly roper hadet og døren
smeller igjen. Øyebikket etter, ringer det på. Vi har én ringeklokke nede i første etasje
med intercom, og én utenfor inngangsdøren vår i tolvte etasje. Jeg regner med at det
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er Diego som står utenfor på gaten, og roper derfor ”kommer nå” i intercomen. Like
etterpå banker det på døren. Portvakten har sluppet Diego inn, da intercomen vår
ikke har blitt fikset, enda det er over en måned siden de var her for å se på den. Jeg
hilser på Diego mens jeg låser døren etter meg. På vei bort til heisen forteller Diego at
han møtte damen jeg bor hos i gangen. –Hyggelig dame, kommenterte han, men litt rar.

Jeg er tilbake ved firetiden, etter kafétur med Diego og en kaffe med konen hans
hjemme hos dem. I det jeg kommer inn døren, hører jeg Lilly rope fra kjøkkenet. Hun
ber meg komme inn. Lilly sitter i lenestolen og spiser lunsj; kokte kyllingbein og
spinat – med et godt tak i beinet og det kokte kyllingskinnet hengende i slingrer
nedover hånda. Det er tydelig at vi er hjemme. Den korte omslagskåpen i silke er på.
Sminken, håret og øredobbene derimot, er som alltid perfekt. ”Jeg ville bare fortelle deg

noe”, sier hun, etter å ha spurt meg om hvordan jeg har det.
‑ Jeg har jo sagt at du kan invitere venner på besøk om du vil. Men jeg ser helst
at du ikke tar med deg argentinere inn i leiligheten. Jeg traff på vennen din i gangen
her i dag morges, og lurte på hva den fremmede mannen gjorde i vår etasje. Derfor
spurte jeg hvilken leilighet han leitet etter, og han sa nummer 31. Det er jo min
leilighet, sa jeg. Han svarte at han hadde en avtale med deg. Ikke misforstå meg, ‑ det
er helt ok at du har besøk av dine europeiske venninner, men man vet aldri om
man kan stole på argentinere, samme hvor lenge du har kj ent dem. Du tror du
kjenner dem, men så plutselig forsvinner en og annen verdisak fra leiligheten. Du må
ikke være for naiv. Ta vare på deg selv! (!cuidate!)
Jeg svarer at Diego bare kom opp for å hente meg siden intercomen ikke fungerte, og
at han ikke var inne i leiligheten, men bare ventet på utsiden av døren. Lilly svarer at
det er ok denne gangen. ”Jeg har kanskje ikke har presisert dette før, men jeg håper du

respekterer det og ikke lar ham komme opp igjen. ‑ Og intercomen, fungerer den ikke enda?
Her ser du, ingenting blir gjort om man ikke betaler litt ekstra!”
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Da Lilly sa dine europeiske venninner tolket jeg det først som en hentydning til at
Diego var mann. Lilly kom ofte med kommentarer om argentinske machistas13, men
snakket til gjengjeld også ofte om at jeg måtte finne meg en ekte argentiner. Men da
jeg, ved en senere anledning, spurte om det var ok at en hollandsk kamerat (som jeg
kun hadde møtt ett par ganger tidligere, noe Lilly var fullt klar over) kom innom, var
dette ikke noe problem. Tvert i mot, hun sa det var kjempehyggelig.

Lillys reaksjon ovenfor Diego var grunnet i at han er argentinsk og en fremmed. Han
representerte noe ukjent og potensielt farlig. Han var en bekjent av meg, som jeg
kunne gå god for, men Lilly stolte ikke på min dømmekraft. Jeg kommer utenfra, og
kjenner ikke til el ser porteño (væremåten), men er heller naiv. På samme måte som
nye leieboerne ikke er noe problem for henne, var heller ikke en hollandsk mann
farlig. De vestlige leietagerne er ikke forurensede av den argentinske tradisjon, og
sees derfor som mer eller mindre (moralsk) rene.

Lilly antar at leieboerne har en annen moral og derfor holder hun andre kriterier til
dem enn for argentinere. Som Anthony Giddens (1994) presiserer, aksepterer vi i
enkelte tilfeller en risiko, men denne er ofte nøye kalkulert. Lilly regner de fleste
utlendinger for å være ærlige. Det er den eneste måten å kunne ha dem boende på.
Hun må stole på dem. Mens til argentinere knytter hun en større risiko for uærlighet,
en uakseptabel risiko således, som hun velger å ikke ta. Dette ble ytterligere bekreftet
da jeg, den siste uken av feltarbeidet, flyttet ut. Lilly fikk et tilbud om en ny leieboer
som var argentinsk. ”I utgangspunktet vil jeg ikke ha argentinere her, det er derfor jeg leier

ut via Selskapet og ikke i aviser. Men denne mannen har bodd i USA i 10 år og vært gift med
en amerikansk kvinne. –Han er sikkert til å stole på. Dessuten trenger jeg inntektene, og det
var ingen andre muligheter.”

13

Mannsjåvinister (se Archetti, 2003)
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Fukayama (1995:153) hevder at ”trust arises when a community shares a set of moral
values in such a way as to create regular expectations of regular and honest
behaviour”. De moralske verdiene som Lilly oppfatter å eksistere i Buenos Aires, og i
“den argentinske væremåte” skaper ikke forventninger om ærlighet. Snarere tvert i
mot. ”Hensikten deres er alltid en annen enn den de presenterer. Det er lett å bli lurt av deres

karismatiske oppførsel”. Til sine utenlandske leieboere, derimot, viser hun tillit. Hun
regner dem for å ha samme moral som henne, basert på ærlighet.

Det argentinske samfunnet er sterkt polarisert, og det eksisterer mange negative
stereotyper av ukjente. Goffman(1975) viser hvordan stereotyper er med på å forme
inntrykk av mennesker vi ikke kjenner til fra tidligere. Dersom disse stereotypene er
negative påfører vi den andre negative stigma. Det er bare dem Lilly kjenner som
hun kan stole på. Hun har sitt eget nettverk i form av familie og venner som hun
kjenner godt, og derfor vier sin tillit til. Mens ”andre” er potensielt farlige, og hun må
være forsiktig. Ikke engang vaskedamen som har arbeidet for henne i fem år, kan
Lilly være sikker på.

Diego og familien hans
”Korrupsjon i livet til argentinere er som en tung vekt på våre skuldre som hele tiden stiller
spørsmål ved og ufordrer ens oppførsel. Vi har utviklet egenskaper som ikke bare tillater
oss å overleve korrupsjonen, men også som tillater oss å roe ned samvittigheten
vår.”(Diego)
”Korrupsjon er del av dagliglivet vårt fordi den er tilstede ved ett hvert øyeblikk. Dette
påvirker oss både som individuelle personer og som land.” (Maria)
Diego er alltid velkledd, som regel med skjorte og slips. Han har fortalt meg at han
polerer de sorte skoene sine minst en gang i uka. I helgene kan han kle seg mer løst,
men alltid i merkeklær og alltid med strykekant. I motsetning til andre argentinere
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jeg kjenner, er Diego ganske pertentlig, og pinlig nøyaktig når det gjelder klokkeslett
og avtaler. En halvtime fra eller til, som oftest fra, er helt vanlig, og derav allment
akseptert i Buenos Aires. Men med Diego er det annerledes. Han er opptatt av å gjøre
ting riktig. Bruke fine merkeklær, være presis, snakke grammatisk riktig og ikke
bruke slang.

Diego er gift med Maria, og har to små barn, Veronica på 6 og Pablo på 4 år. Barna
holder seg på barneværelset sammen med barnepiken når jeg er på besøk.
Barnepiken er en student i midten av 20‑årene. Diego og Maria er meget opptatt av at
hun skal være velutdannet og velformulert. Hun skal kunne snakke engelsk og gjøre
lekser sammen med barna. Datteren går på privatskole, og sønnen på privat førskole,
da Diego ikke har tillit til offentlige skoler. Det samme gjelder det offentlige
universitetet, som han beskriver som en katastrofe.

Maria er utdannet advokat, men er hjemmeværende. Hun er, i likehet med Diego
sterkt opptatt av utseende. Det lange, blonde håret vitner om europeiskhet. Hun ser
alltid velstelt ut når jeg treffer henne, også hjemme. Hun savner ikke jobben, og sier
det er nok å gjøre likevel. Maria arbeidet ved høyesterett før hun giftet seg, men var
glad for slutte. Hun hadde problemer med å godta uærlige arbeidsmoraler og
korrupsjon. Maria holder seg, i likhet med Lilly, mye hjemme. Om hun ikke er i
leiligheten, er hun på kafé eller på ett av de store shoppingsentrene i nærheten. Hun
sier det er trygt der. Maria forklarer at tidligere dro hun på shoppingsentre for å
handle, nå er det mest for å kikke. ”Det er så deilig å vandre rundt her og kikke. –Så mye

flott å se på, og i tillegg slipper jeg å gå rundt å holde på vesken og bekymre meg slik jeg må
ute på gaten”, kommenterte Maria en dag vi trasket rundt på Palermo Shopping. Vi
dro ofte dit. Som regel tok vi en kopp kaffe og kikket i butikker, uten å kjøpe noe.

Diegos leilighet ligger sentralt i Recoletta. Selv om familien tilhører middelklassen,
har de funnet sitt rede i kjerneområdet for det luksuriøse Buenos Aires. Leiligheten
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ligger nest øverst av ni etasjer. Den har to soverom, kjøkken, stue og bad. Leiligheten
er moderat innredet. Første gang jeg besøker den unge familien, overrasker dette
meg. Diego har flere ganger, og i detalj, forklart meg hvordan leiligheten deres ser ut.
Han har tegnet den opp på papir, og vist at her i dette hjørnet står et bord med en
vase, over vasen henger to kunstverk, etc. Han bruker ord som art nouveaux og
renessanse kunst, men også minimalisme og skandinavisk design. Jeg har hørt om
spisebordet de har arvet av foreldrene hennes, om maleriene til Maria med katolske
motiver og om stolen fra Ikea; en bryllupspresang som de er veldig stolte av. Maria
og Diego er praktiserende katolikker. De går i kirken om søndager, og barna går i
katolske privatskoler.

Store pompøse gardiner dekker stuevinduene ut til balkongen. Kapper i flaskegrønt
henger i buer over hvite, tynne gardiner i et silkeblankt stoff. Veggene er hvitmalte,
og gulvet i mørkebrun parkett lagt i fiskebeinmønster. Langs den ene veggen i den
avlange stuen står en liten, tynnslitt sofa. Den har engang vær lys beige, men varierer
nå litt i fargene etter hvor folk har sittet mest og hvor den er mest slitt. Når man
entrer leiligheten, kommer man direkte inn i stuen. Det er ingen gang eller vindfang,
og heller ikke noe sted å henge fra seg klærne. Skoene har man på seg inne. Som
regel når jeg er på besøk, henger jeg jakken på en av stolryggene rundt spisebordet,
eller Maria legger den inn på soverommet deres. Jeg får i min første
omvisningsrunde komme inn på både deres og barnas soverom.

Leiligheten til Diego og Maria skiller seg fra Lillys ved at den ikke har noen lukkede
rom. Døren til soveværelset deres er alltid åpen, og gjester blir vist rundt i hele
leiligheten. De har mye besøk av venner og av Marias foreldre. Slik er deres hjem
mer offentlig. Leiligheten er frontstage, og en viktig del av deres sosiale identitet.
Den er selve beviset på høyere middelklasse tilhørighet, og blir derfor også viktig å
vise frem.
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Inngangspartiet nede skiller mellom det farlige, forurensede rom, og det trygge
familiære. Møblene har historie. Mange av dem er arvegods eller bryllupsgaver. På
tross av Diegos snakk om innredningen, ser ikke leiligheten deres mer luksuriøs ut
enn Lillys. Men både Maria og Diego er opptatte av design. Tingenes oppstilling,
særlig plassering av bilder og souvenirer på veggene er viktig. Pyntegjenstandene
henger i grupperinger etter tema. Den ene veggen er viet til reisene deres i tiden før
den økonomiske krisen. De har vært i Australia New Zealand, og rundt i Latin
Amerika. Diego har studert ett år i London, og besøkt broren i Spania. Andre vegger
har religiøst tema eller grupper av familiefoto. Slik er også leiligheten deres med på å
fortelle hvem de er. Reising er forbeholdt høyere klasser, men er samtidig gode
minner.

Diegos liv
Diego er lærer på et universitet samtidig som han jobber som privat språklærer. Han
har en god utdannelse, og er derfor frustrert over lave lønninger. Universitetet
betaler mindre enn collegios (college), noe han mener er galt. Diego er ikke tilfreds
med tilværelsen sin som professor. Han mener elevene er for unge, og for godt vandt
når begynner på universitetet. Derfor har de ikke et høytidelig nok forhold til
forelesere, men behandler dem som likeverdige. På universitetet prøver han å vise
autoritet ovenfor elevene, men syntes det er vanskelig. Han kan ikke bli sint, og vil
helst bli godt likt. Diego har selv stor respekt for autoriteter. Ett eksempel er
Fernando, en banksjef han underviser i engelsk. Hver fredag er Diego kledd i sort
dress, hvit skjorte og slips, fordi han skal ha undervisning med Fernando. Diego har
visjoner om å bli noe mer, og forsøker derfor hele tiden å samle kontakter som kan
hjelpe ham. Enten som bindeledd til å komme i kontakt med viktige personer, eller
med utenlandske universiteter. Nå arbeider han hardt for å opprettholde sin
levestandard i Recoletta.

98

Første gang jeg treffer Diego er på språkskolen Argentina Language School (ALS).
Han har nettopp begynt å arbeide der, og er ikke vandt til utenlandske elever.
Diego er tydelig nervøs. Vi sitter i et av de små klasserommene på instituttet, på hver
vår side av et stort bord. Vi snakker ikke så mye om oss selv, men bruker læreboken
og manualen hans til å komme oss igjennom den første timen. Diego kikker nøye i
papirene sine. Han legger dem fremfor seg, former dem i en bunke, legger pennen
pent ned ved siden av, for igjen å rette på papirene og pennen. På ALS har de strenge
regler for hvordan forholdet elev\ lærer skal utarte seg. All kontakt dem i mellom
må foregå på spansk og i skolens lokaler. Utover dette er samhandling forbudt. Dette
er noe de ser på som nødvendig etter at lærere har begynt å gi privatundervisning
utenfor ALS for så å sitte igjen med hele profitten selv. De ansatte er (tilsynelatende)
nøye med å overholde lovverket. Brudd på reglene kan føre til oppsigelse. Diego
presiserer særlig regelen om spansk, selv om jeg av og til insisterer på en engelsk
forklaring. Da pleier han å hviske forklaringen til meg på engelsk, så ingen utenfor
skal høre det.

Diego er som sagt opptatt av å gjøre ting riktig. Han presiserer ved flere tilfeller at
han ikke har internalisert den typiske argentinske oppførselen. Han er ikke korrupt,
men hevder det av og til er vanskelig å stå i mot. På Universitetet har han flere
ganger blitt utsatt for press om å handle korrupt. Elever har tilbudt ham penger for å
stå på en eksamen, og rektoren har bedt ham om å la enkelte elever passere eksamen,
da foreldrene deres er viktige mennesker. Det er vanskelig å la være når rektor
insisterer. På språkskolen blir han ofte tilbudt å arbeide svart, det vil si la være å
skrive faktura slik at han slipper å betale skatt. Men, som han sier, er det viktig å stå
fast ved sin moral.

Diego var ivrig til å hjelpe meg. Han skaffet meg flere gode kontakter og presenterte
meg for venner og familie. En dag ville han ha meg med i Den Argentinske Bank for
å treffe Fernando. Møtet skulle i utgangspunktet fungere som et intervju, men blir i
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stedet en samtale mellom de to. De snakker om hvordan statssystemet er tilrettelagt
for korrupsjon. Diego forteller:

”Politiet stopper meg når jeg kjører bil. Han ber meg om 5 pesos for å kjøpe en kaffe. Jeg ber

ham om å heller utføre sin plikt og gi meg en bot. Politikonstabelen sier at han bestemmer hva
som er rett og galt, og vil at jeg skal gi ham pengene. Han forstod ikke hvorfor jeg ikke ville
være korrupt. Jeg gav ham til slutt de 5 pesosene. Jeg syntes synd på politimannen på grunn
av hans situasjon. Fernando tilføyer etterpå; ”Nå må vi huske på at politiet får svært dårlig
betalt, og dersom de har familie vil ikke denne kunne overleve kun på politilønnen. Derfor må
de benytte de muligheter de har. Dessuten vet alle at de gjør det. Jeg sier ikke at det er riktig
(…)men heller ikke at det er galt.”

I historien fremstiller Diego seg som uskyldig. Han forsøkte å handle riktig, men
måtte til slutt gi opp. Diego valgte å betale en bestikkelse fremfor boten. Dette er
imidlertid både til hans og til politimannens vinning. Politikonstabelen får en gratis
kaffe, og Diego slipper unna med en tidel av det han i utgangspunktet skulle ha
betalt. Begge vet at byttehandelen de utfører tilsvarer korrupsjon og er ulovlig
juridisk sett. Men samtidig eksisterer en moralsk norm som kan rettferdiggjøre et
slikt bytte. ”Korrupsjon i livet til argentinere er som en tung vekt på våre skuldre som hele

tiden stiller spørsmål ved og ufordrer ens oppførsel. Vi har utviklet egenskaper som ikke bare
tillater oss å overleve korrupsjonen, men som tillater oss å roe ned samvittigheten vår.”
(Diego) Som Fernando sier, er det at politikonstabelen insisterer på noen pesos til en
kaffe fremfor å gjøre jobben sin ikke riktig, men heller ikke galt. Men derimot, når
Fernando snakker om korrupte politikere, er liknende handlinger illegitime fordi det
dreier seg om større beløp og mer makt.

Diego ønsker å være en lovlydig borger, noe han også viser i sine handlinger. Han
bruker sine krav og moraler for hva som er akseptert og ikke. For eksempel ville han
aldri tatt i mot en bestikkelse fra en elev mot å gi eleven bedre karakter. I noen
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tilfeller har han måttet, på grunn av press ovenfra. I korrupsjonsdagboken gir han et
eksemplarisk inntrykk. Den eneste tvilsomme episoden han presenterer der han selv
er ”korrupt” er da han så noen stjele i butikken uten å si fra. ”Jeg ble flau, og turte ikke

si i fra.”

Derfor blir jeg overrasket når Diego sier han skal slutte på ALS og lurer på om jeg vil
bytte skole. Han sørger for at ingen befinner seg i naboklasserommet før han spør
meg, hviskende. Han har tidligere fortalt meg at jobben hans i ALS kun er for
sommeren, mens det er ferie på Universitetet. Videre vet jeg at han også arbeider på
en annen spansk språkskole, Brooklyn Institute. Kundene på Brooklyn er
hovedsakelig forretningsmenn som får kursene dekket av arbeidsgiver. Nå vil han
forsøke å rekruttere noen nye utenlandske elever dit. Han sier at jeg ikke må fortelle
noen om det. Men jeg kan godt spørre vennene mine om de kunne tenke seg å bytte.

Hacer contactos
At Diego fikk meg til å bytte skole, er bare ett av mange eksempler på viktigheten av
å kjenne folk eller skape kontakter. Han ville bruke meg for å rekruttere andre elever
fra ALS til Brooklyn. For å overtale, brukte han argumenter om at han kunne skaffe
meg kontakter med folk. Han holdt sitt løfte og tok meg med i banken der Fernando
arbeider, slik at jeg kunne intervjue ham om korrupsjon. Et annet utbytte, skulle det
senere vise seg, var at Laly ville ha meg til å undervise i engelsk. Laly ansatte meg
uten å ha truffet meg. Dette virket rart, med tanke på skepsisen jeg hadde møtt
tidligere. Da jeg traff henne første gang, hjemme hos henne, fikk jeg forklaringen.
Hun og Diego er nære venner, og han hadde anbefalt meg på det sterkeste. Laly
hadde dessuten ringt Fernando, som også kunne gå god for meg. ”Jeg fikk så gode

tilbakemeldinger fra dem, at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på deg. De er begge gode
venner av meg, og flotte mennesker, så da måtte de jo vite hva de snakket om.”
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Diego hadde flere ”viktige venner”. En av dem, som jeg også senere ble introdusert
for, var professor i filosofi ved universitetet Diego arbeider på. Han hadde vært
veileder for Diego tidligere, og Diego så verdien av å opprettholde kontakten. Derfor
hadde han gjort det til vane å invitere professoren på vennemiddager en gang i
måneden. Et slikt nettverk av kontakter kan komme godt til nytte. Samtidig som det
kan gi beskyttelse, i det folk bindes sammen i nettverk av resiprositet, kan det også gi
sosial kapital i form av å kjenne noen. Ens venner sier noe om hvem man er.

Like før jeg dro hjem fikk doktoren en ny ledende stilling ved universitetet, og Diego
fikk like etterpå en bedre stilling selv. I meg så Diego muligheten til å skaffe nye
elever. Han spurte dessuten flere ganger om muligheter for å undervise filosofi eller
spansk i Norge, og ville at jeg skulle skaffe ham kontakter på Universitetet i Oslo.
Andre situasjoner der kontakter kom godt til nytte for Diego, var i form av
skolepenger for datteren. Diego kjenner rektoren av skolen gjennom den katolske
menigheten, og får derfor 90 % rabatt. Bare slik kunne han ha penger nok til den
beste skolen. Nettverk hviler på tillit. Diego forteller meg om feilslåtte kontaktbruk.
En vag bekjent av foreldrene hans påsto at han kunne skaffe Diego en jobb innen
staten. Men Diego måtte betale ham penger for å fikse det. Det hele viste seg å være
en svindel, og både pengene og mannen forsvant raskt. Etter denne episoden har han
blitt mer forsiktig. Nå sørger han for at eventuelle nye kontakter har gode skussmål
fra nære venner eller familie.

Mens det for Diego er svært viktig å skaffe kontakter og kjenne de riktige
menneskene, er Maria og Lilly mer tilbaketrukne. Dette har nok en sammenheng
med kjønn. Det er ofte blitt presisert i antropologien at kvinnen forbindes mer med
den hjemlige og private sfære enn mannen, og det virker å være tilfelle også i Buenos
Aires. Diego arbeider flere forskjellige steder, og treffer derfor mange ulike
mennesker hver dag. Han må derfor også til en viss grad ha tillit til mennesker han
samhandler med. Maria og Lilly lever innenfor sine enklaver og beveger seg bare en
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sjelden gang ut i det offentlige rom. For Marias del skjer dette alltid sammen med
ektemannen. Marias interesse for shoppingssentre, har mindre med shopping og mer
med trygghet og status å gjøre. Hun kjøper nesten aldri noe, men kan likevel
tilbringe flere dager i uken på kjøpesenteret. Marias foretrekning av shoppingsentre
er typisk for middelklassens ønske om å tilhøre (og frykten for å ekskluderes fra) den
første verden (Guano, 2002). Kjøpesentrene er et sted for å ”se og bli sett”, samtidig
som det omhandler segregering. På shoppingsentrene menger middelklassen seg
med eliten, samtidig som de slipper unna det fryktede offentlige rom, som i stadig
større grad assosieres med de ”farlige” lavere klassene. Der kan man også nyte en
kaffe i fred og ro, uten å bekymre seg for vesken sin, eller bli mast på av tiggere.
Sikkerhetsvakter sørger for at tiggere og plagsomme selgere holdes unna, og vinduer
med ”enveisglass” sørger videre for at omverdenen stenges ute. Folk på gaten kan se
inn, men ikke omvendt. Slik blir kjøpesentrene en annen type fortifiserte enklaver. I
likehet med leiligheten blir de et fristed fra gatens og hverdagens anomi og en trygg
sfære å oppholde seg i.

Frykten for å falle i klasse
Diego og Marias tilhørighet i middelklassen er skjør. Leiligheten deres er en viktig
faktor til at de fortsatt befinner seg høyt oppe i klassesystemet. Begge er opptatt av å
snakke om interiør og stil. Leiligheten viser hvem de er. De har ikke sett
nødvendigheten av å opprettholde private rom i leiligheten, men de har heller ikke
ukjente leieboere. For dem representerer leiligheten et hjem, noe familiært og trygt,
men samtidig er lokaliteten den viktigste markøren av deres middelklassetilhørighet.
Høyere middelklasse, vil mange betegne, på grunn av beliggenheten i Recoletta.
Omgangskretsen deres befinner seg i høyere middelklasse, og de har mange venner
de er stolte av og som de fremhever i samtaler med andre.

Utover 90‑tallet stod Buenos Aires middelklasse på vaklende grunn. Den
økonomiske krisen førte til at mange mistet jobbene sine og måtte endre livene
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drastisk(Almeyra, 2004). Verken Maria eller Diego mistet arbeidet sitt under krisen,
men de erfarte høyere priser og måtte omlegge økonomien. Derfor har Diego nå tatt
på seg tre jobber, og Maria tar kurs for å bli språklærer. Hun planlegger å gi klasser
til noen av Diegos elever hjemme i leiligheten.

Maria er gravid. Leiligheten i Recoletta er knapt stor nok for fire personer, og nå
kommer snart ett nytt familiemedlem. Diego fortalte meg noen måneder før
graviditeten om at Maria ønsket flere barn. Han var litt skeptisk. De hadde ikke plass
til flere, økonomien var heller ikke på topp og ustabiliteten i landet var skremmende.
Da han to måneder senere fortalte meg at Maria var blitt gravid, var det med en
stolthet og fryd i stemmen. Men han bekymret seg fordi de måtte flytte. Leiligheten i
Recoletta ble kjøpt under neoliberalismens glade dager, da pesoen var likestilt med
dollaren. De hadde fått hjelp fra foreldre på begge sider, og var heldige med
budrunden.

Diego elsker leiligheten. På tross av krisen har eiendomspriser i de finere strøk av
byen bare steget i verdi. ”Recoletta er et flott, og veldig trygt område. Vi har politi i gatene

til enhver tid, og nesten ingen uteliggere. Det er ikke som i sentrum eller utkanten av byen,
her kan man trygt gå ut også når det er mørkt”. Men de hadde begge innsett
nødvendigheten av å selge. For prisen av leiligheten ville de kunne kjøpe seg et
toetasjers hus med hage i utkanten av byen. Likevel var Diego skeptisk. ”Det er langt

å reise, på gaten utenfor husene bor fattige mennesker som stjeler. Derfor er det mye mer
utrygt. Barna vil ikke kunne fortsette på den bra skolen de går på nå. De vil få andre
lekekamerater og andre manerer. Men det ser ut til at vi må flytte.”

En søndag var vi på asado (grillfest) hos foreldrene til Maria i ett av utkantstrøkene.
Maria og Diego viste meg rundt i området. Det var svært forskjellig fra Recoletta.
Husene var gjerdet inn av høye murvegger, med flere låser, både i porten og i
inngangsdøren. Gatene utenfor var delvis asfaltert, men veiene dårlige. I nabogaten
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til foreldrene satt folk på gaten og solgte ting, eller reparerte ødelagte sykler og andre
gjenstander. Menneskene var dårligere kledd, i skitne, hullete klær. Maria
kommenterte unnvikende ”Det er en del fattigere her. Men luften er friskere og det er

mindre trafikk.” Diego var mer direkte i tiltalen om forholdene. ”Ser du hvor mye
fattigere det er her ute? Her må man virkelig passe godt på tingene sine. Se! De lar bare
ungene løpe rundt i gaten som fanter!” Diego snakker mye om flytting og argumenterte
for og i mot. Marias foreldre bor i samme område der de tenker på å flytte, så de ville
kunne få hjelp til barnepass. Han forteller at de har sett på et hus. Det er et fint hus,
med høye gjerder rundt og privat hage bak. Men han er skeptisk for kriminaliteten
der ute, og mener at de må skaffe seg en privat vakt, eller noen som alltid er til stede.
Det kommer andre utgifter av sikkerhetsmessige årsaker, kommenterer han. Maria
og Diego bor fortsatt i Recoletta, halvannet år etter. De har ikke lagt ut leiligheten for
salg.
Mens det for Lilly blir viktig å konstruere grenser for å skape en følelse av trygghet,
er Diego og Maria mer opptatte av å beholde sin plass blant middelklassen.
Trygghet, i deres forstand er mer av økonomisk karakter. Denne trues av en antatt
ustabilitet i samfunnet generelt og økonomien spesielt. Dersom de skulle måtte flytte,
vil tryggheten også forsvinne. For barnas del, kan dette også medføre en nedgang i
sosial kapital. På deres nåværende private skoler lærer de riktig oppførsel og verdier.
Diego nevnte aldri eksplisitt at flytting innebar fall i klasse. Men de ulike
kommentarene hans ledet mot en slik oppfatning.

I mangel på tilstrekkelig økonomisk kapital blir det viktig å vise sin klassetilhørighet
på andre områder. Leiligheten er en type symbolsk kapital. At leiligheten ikke er
lukket og privat på samme måte som hos Lilly, handler mye om dette. Det blir for
Diego og Maria et viktig bevis på sin klassetilhørighet. Snakk om leiligheten og
interiøret er på samme måte viktig for deres aktive konstruering av seg selv som
middelklasse. Klær og utseende tilhører også denne kategorien. De får, ved hjelp av
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slike statusmarkører en mulighet til å bekrefte sin posisjon, og frykten for å måtte gi
slipp på denne er stor. Diego ser videre verdien av å skape seg kontakter. Disse blir
en form for sosial kapital, som både i form av å kjenne og omgås viktige personer, er
med på å konstruere deres tilhørighet i (den høyere)middelklassen. De tilbyr
trygghet og en mulighet for å bevege seg oppover. Professoren er viktig for Diego i
det han har en potensiell makt innen universitetet der Diego arbeider. Ved å oppnå
respekt og tillit hos professoren, oppnår han også respekt blant kollegaer. Diego og
Maria utfører det Bourdieu(1995) ville kalle en transformasjon av kapital. Kapital er
et relasjonelt begrep hos Bourdieu. Moral blir en viktig egenskap i denne
sammenheng. Den er gitt sin verdi ut i fra sin relative knapphet.
Det blir også viktig å fremstille seg selv som moralsk. Moral blir en viktig markør
innen de ulike stereotyper. De fattige fremstilles som å ikke eie moral, det samme
gjør den politisk‑økonomiske overklassen. De fattige, fordi de i mangel på ressurser
og utdanning, må ta til takke med hva de får, eller inngå i mer tvilsomme aktiviteter.
Mange presiserer også at de er mindre renslige. På tross av at cartoneros arbeider for
å overleve, forbinder middelklassen dem med kriminelle og dermed korrupte. Det
samme gjelder piqueteros. De er late, og de gidder ikke å arbeide for livets brød. I
stedet, driver de latskap, de deltar i demonstrasjoner, men i følge Diego, gjør de det
ikke av moralsk riktige, ideologiske årsaker, men for å kunne tilegne seg statens
penger uten aktivt arbeid.14 De rike, og politikerne sees på samme måte som å ikke
arbeide for økonomien.

Et alternativ: Veldedighetsnatt
Korrupsjonen i det argentinske samfunnet er en allerede installert del av dagliglivet.
Argentinere ser på det som amoralsk, men de aksepterer den likevel. Generelt kommenterer
jeg ikke korrupte handlinger av forskjellige årsaker. For det første; i det miljøet jeg vokste
opp i så befinner man seg ikke i situasjoner som får korrupte implikasjoner.[Katolsk miljø]
Og for det andre, ser jeg på korrupsjon som en umoralsk handling i seg selv, som befinner
seg utenfor den vediskala jeg som person, som utdannet, som katolsk har i mitt liv.(Julia)

14

Staten har innvilget at piqueteros skal få tildelt sosialstøtte for deltagelse i demonstrasjoner.
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Hver søndagskveld møtes en gjeng ungdommer i en katolsk kirke i Belgrano. Det er

Noche de la Caridad (veldedighetsnatt). På programmet står matlaging og etterpå
utdeling av mat til hjemløse. Kirken ligger sentralt langs en hovedfartsåre ut av byen.
Den er av den moderne typen, og unntatt det lysende, røde neonskiltet med kirkens
navn og et kors, er det ingenting ved bygningen som tilsier at den er en kirke. Kirken
er omringet av butikker, restauranter og kiosker på hver side av den trafikkerte
gaten, mens bakgatene er boligstrøk med lite biler. Alle ungdommene er fra
nabolaget rundt kirken. De fleste er født og oppvokst her, og har vært medlemmer av
menigheten siden de var barn. Noen nye medlemmer kommer til nå og da, men
kjernen i gjengen er barndomsvenner. Belgrano er i likhet med Palermo et
middelklassestrøk, høyere middelklasse vil mange vektlegge, selv om det finnes
mange mindre luksuriøse hjem.

Matutdelingen foregår i kvartalene som ligger til høyre for kirken. Der ligger en
skoleplass hvor mange cartoneros slår leir i helgene. Fra torsdag til søndag pakker de
vognene sine med mat og klær, og tar toget fra slumstrøkene inn til sitt
søppelinnsamlingsområde. Noen ganger har de med seg kone og barn. Hver familie
har sine gater. Enten går eller sykler de med små vogner hvor de samler papp og
plastikk, metaller og andre resirkulerbare materialer. De fleste arbeider sammen i
kollektiver; og bruker leiligheten hjemme til oppbevaring og videre sortering før de
sender materialene sammen inn til bedriftene som står for resirkuleringen.
Skolegården i Belgrano er ett av oppholdsstedene deres for helgen. Her kommer
ulike typer hjemløse. Alkohol og stoffmisbrukere, hjemløse eller folk som har et sted
å bo, men lite penger til mat. Men de fleste er cartoneros, som stikker innom på vei til
neste gatehjørne for å samle søppel.

Visjonen er at man skal mette trengende sjeler. Man skal ikke drive forkynnelse, men
det skal likevel gå frem av virksomheten at vi jobber for de høyere makter. Målet er å
ha god tid til å snakke med folk mens de spiser. Samtalene varierer. Ofte forteller
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cartoneros oss om diverse problem med togene inn til byen, som enten stopper
underveis eller ikke dukker opp i det hele tatt. Cartonerostogene er gamle og slitte,
og de synger på sitt siste vers. Flere av informantene mine har påpekt at disse togene
vil bli ’den neste Cromagñón’. Andre ganger er tema vær og vind. Men også mer
personlige historier blir fortalt, om livet på gaten, om livet før krisen, eller om
tidligere narkotikaavhengighet. Ungdommene i kirken foretrekker cartoneros
fremfor vanlige uteliggere, og de forteller meg at flere tidligere medlemmer av
gruppen sluttet da de ikke så på det som sin religiøse plikt å hjelpe alkoholikere eller
narkomane. Dem som er igjen har et blandet syn, men er imøtekommende (piola) mot
alle. Det synes som om ungdommene har en gjensidig forståelse og medfølelse med
los cartoneros. Det er en jobb i likhet med andre lønnsyrker, presiserer de, en
dårligere betalt sådan, men likevel en jobb som må utføres av noen. Med sine fillete
klær og søppelvogner er de en daglig påminnelse om skjør klassetilhørighet. Som vi
har sett er dette et relativt nytt fenomen, som nærmest eksploderte i antall etter
krisen i 2001. Dette ligger nært i folks bevissthet. Folk vet at de har vært heldige som
ikke opplevde samme type implikasjoner etter krisen, og ungdommene er av de
mange ungdommer i Buenos Aires som har engasjert seg i sosiale organisasjoner
etter krisen.

En cartonero sorterer søppel i en av
Buenos Aires’ gater. Datteren sitter
på søppeltrallen og tar en pause i
arbeidet.
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Frivillig arbeid
Giddens (1994) nevner engasjement i sosiale bevegelser som en mulig
tilpasningsreaksjon ovenfor mangelen på ontologisk sikkerhet. Ungdommene i
kirken har bestemt seg for å bidra til å gjøre noe med det de ser på som en urettferdig
fordeling av statlige ressurser. De ser en mulighet til å forbedre situasjonen for de
trengende, og går derfor aktivt til verks utenfor sine egne sfærer. Konstrueringen av
verden i trygge og utrygge rom, kommer de likevel ikke foruten. Ungdommene
oppholder seg ikke lenger enn de må i det offentlige rom, på gaten sammen med de
fattige. De er dessuten alltid flere samlet, noe som gir en trygghetsfølelse. Kirken er
forbeholdt de frivillige, og der det kun er Walter og konen som får slippe inn av de
hjemløse. Ungdommene hadde formet en forståelse av at de ikke var farlige, selv om
moralen deres var korrupt. (se nedenfor)

Det er ikke uten skepsis at ungdommene møter de ulike hjemløse. Men samlet, og
med Gud som sin beskytter er de trygge. Veldedighetsarbeidet er en viktig måte å
fremme moral på. Mange presiserer at de ikke er korrupte, nettopp fordi den
argentinske væremåten ikke overkjøter deres katolske moral om å handle godt.
Cartoneros vitner om samfunnets skjørhet. Ungdommene ser på situasjonen til los
cartoneros som urettferdig, og tar på seg ansvaret med å hjelpe dem. ”De får jo ikke

støtte fra staten (obra social), så da er det kirkens oppgave å gi dem mat og annet.”
Ungdommene snakker om å opprette et slags midlertidig bosted for cartoneros som
er interessert i å søke jobb på loftet over comedoren i kirkebygget. Problemet for
cartoneros, er ikke bare å skaffe jobbintervju, men rene klær og dusj til å stille
presentable opp på intervjuet. Viktigst av alt, er likevel å ha et nasjonalt dokument.
Chris forklarer at i utgangspunktet kan alle få et nasjonalt dokument, og det er gratis,
men problemet er at for å få det, må man ha en fast bostedsadresse. Og for å få
arbeid, må man ha dokument. Ergo vil kirken tilby dem fast adresse frem til de
hjemløse får sitt dokument, deretter skaffe jobbintervjuer og gi dem rene klær før
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intervjuet. Dette prosjektet er enda i planleggingsfasen, men kirken har allerede
begynt å samle inn klær og innrede loftet til ti personer. Ansvaret for dette prosjektet
ligger i kirkeadministrasjonen, og ikke i Noche de la Caridad. Derfor er ikke
ungdommene bekymret for å åpne opp kirken for de hjemløse.

En søndagskveld med veldedighetsarbeid
Det er første gang jeg deltar i Noche de la Caridad. Etter et par runder rundt
kvartalet har jeg bestemt meg for at det må være hit jeg skal. Det høres stemmer
innenfor, men finnes ingen ringeklokke, så jeg banker på. ”Hvem der?” hører jeg en
stemme rope før døren så vidt åpnes. Ett øye titter på meg gjennom dørsprekken og
personen spør meg hvem jeg er. Jeg forklarer, og døren sklir straks opp. Vi befinner
oss bak i selve kirkerommet, i det som kalles el comedor (spisesalen). Slik de bruker
betegnelsen, omfatter den både kjøkken, samlingsrom og toalett.

Det er en broket forsamling. Ti av de frivillige ungdommene er der, en eldre forsiktig
dame som arbeider som kirketjener, og en ung chilensk prest er også til stede. Walter
og konen, pluss deres to år gamle sønn er der også. De bor på gaten, men er ofte med
inn i kirken. Så ofte var de der, at jeg først fikk inntrykk av at Walter var en av de
frivillige. Jeg la merke til at han så litt ustelt ut, men siden det var aldri noen andre av
uteliggerne inne i comedoren, antok jeg at han var en av de frivillige.

Det var ikke før jeg møtte ham og sønnen på gaten like ved leiligheten min en måned
etterpå, at jeg innså situasjonen hans. Han satt med sønnen på fanget og en hånd
vendt opp og ut mot forbipasserende. Walter hadde med seg trillevogn og en sort
søppelsekk med alle tingene sine i. De satt ved gjerdet foran parken på et fillete
teppe. Walter fortalte meg at konen var på sykehuset, og at de måtte tigge for å få
penger til mat. Staten ville ikke gi dem sosialstøtte, og derfor hadde de ingen annen
mulighet. Han fortalte om dårlige forhold på de offentlige sykehusene. Konen
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mistrivdes der, men hun var gravid i 8. måned, og det var for risikabelt å sove på
gaten i vinterkulda.”(…)de sier det skal være gratis helsetjeneste, men den hjelpen man får

kunne man nesten heller vært foruten. Man må ha penger for å bli tatt godt vare på.”

Når spagettien er ferdig, pakker vi sammen og gjør oss klare til å gå. En stor gryte i
hver kjølebag, plast kopper og tallerkener og en termos med varm te. Ute er det i
argentinsk forstand iskaldt; 5 grader og 86 % luftfuktighet gjør at kulden sniker seg
inn i alle sprekker. Folk klager og sier de fryser. Vi deler oss i to grupper og begynner
vår vandring mot skolegården. Vanligvis når vi kommer, er den full av menn og
kvinner som bretter papp og sorterer søppel, og lekende småbarn. Men i dag er det
ingen der, bare papp, materialer, gamle skap, plastposer og lignende. Det er nok for
kaldt til at familiene er med. Vi slår oss ned på benken og venter. De vet at vi
kommer hver søndag, men i dag er vi tidlig ute. Kvart over ti kommer den ene
cartoneroen syklende. Med sin tralle full av papp, i rød jakke, med caps og lang
helstehale. Hei, hei, roper han nærmest. Julia lurer på hvorfor ikke det var noen folk
her forrige søndag, og han svarer at det var problemer med toget. Derfor droppet
han å jobbe den helgen, man må jo ha litt fri også. Selvfølgelig, sier vi. Etter hvert
kommer også en annen syklende. Vi blir en stund. Prater og ler mens de spiser.

To cartoneros tar seg en drikkepause.
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På vei for å møte den andre gruppen som er i parken, passerer vi Walter, konen og
sønnen. Nå har de slått seg ned for kvelden, på en fortauskant ved inngangspartiet til
Levi’s butikken. Trillebagen står parkert opp mot veggen, og en vannflaske ligger på
bakken. Den gravide konen hans har lagt seg en tynn madrass sammen med sønnen.
Hun er kledd bare i strikkegenser og joggebukser, uten teppe over seg. Sønnen er
pakket bedre inn i boblejakke, lue og vanter. Julia forteller meg at konen nå er gravid
i 9.mnd, men at staten ikke vil hjelpe med å gi henne et rom de siste ukene. At på det
stedet (sykehuset) hun hadde vært, hadde de frastjålet henne ting, og at hun derav
foretrekker gaten sammen med sin lille familie. Julia sier at hun ikke vet hvorvidt det
er sant, men det er hva hun har blitt fortalt. Vi spør om Walter og konen har lyst på
litt mer mat, men de er mette. Etter å ha snakket litt med dem, og gitt dem varm te,
går vi videre bort til den andre gruppen. De sitter på benken i parken og venter. Alle
er trøtte og kalde, så det blir en rask avslutning. Chris leder bønnen, først fadervår og
så ber vi for dem vi har møtt i kveld og for den kommende uken. Vi utveksler de
nødvendige kyssene på kinnet i det vi tar farvel, og så drar vi hver til vårt.

Et eksempel: Hjemme hos Chris
Ettersom Chris holder på med advokatutdannelsen, bor han fortsatt hjemme hos
foreldrene sammen med fire søsken. De er tydeligvis en velstående familie. Familien
bor i et stort murhus like ved kirken. Huset er omringet av et høyt gjerde med spir på
toppen og intercom i porten. Inne er det enkelt innredet, og det ser ut som familien er
i innflyttingsfasen. Møblene er der, i form av spisebord, sofasalong og noen
bokhyller, men det finnes verken bøker eller pynteting på hyllene og heller ingen
bilder på veggene. Huset står i stor kontrast til Lillys overfylte leilighet, og til Diegos
nøye planlagte dekorasjoner. Ved en senere anledning kommenterer jeg dette til
Julia, som forteller meg at familien til Chris for noen år siden hadde hatt innbrudd i
huset mens de var på ferie. Hun sier at før innbruddet hadde de masse kunst på
veggene og et veldig koselig hus, men at etter innbruddet hadde de aldri brydd seg
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om å kjøpe nye ting. ”De vil vel ikke risikere å miste det igjen”, kommenterte hun, ”man

vet jo aldri når det vil skje igjen.” Chris er en sterkt troende katolikk, og han er meget
opptatt av rett og galt både i religiøs og rettslig forstand. Tidligere arbeidet han for
en jurist, og kom gjennom arbeidet borti mange ”tilbud” i form av bestikkelser og
fordeler, men sier han aldri ble fristet til å akseptere. Han forklarer at han har en
katolsk moral, og derfor ser han på korrupsjon som galt, uansett situasjon.
Demokrati og utdanning er løsningen hans på landets problemer, men korrupsjonen
fra politikere gjør demokratiet ”sykt”. Han fremhever ofte los cartoneros mangel på
utdanning, og er en forkjemper for å opprette kveldsskole i comedoren. Likevel er han
er blant dem som kritiserer ”de fattige” mest.

En kveld er vi invitert i bursdagselskap til Chris hjemme hos foreldrene hans. Ute i
hagen bak huset holder broren på å steke hamburgere til hele gjengen. Inne i huset
samler folk seg rundt spisebordet. Alle gjestene er fra familien hans og fra kirken.
Samtalen går ivrig. Den dreier seg om familien til Walter. Han og konen har tre barn,
den ene nå nyfødt, den andre 3 år, og den tredje er borte. Julia har ordet. Det har seg
slik at den ene sønnen til Walter er forsvunnet. Walters kone sier sønnen ble ranet fra
henne da hun lå på sykehuset, mens andre anklager dem for å ha solgt barnet. Julia
forteller at hun har snakket med konen og forsøkt å hjelpe henne. Men uten hell. –

Etter hvert virket virkelig som om de hadde solgt sønnen, forteller Julia overbevisende. De
andre nikker og bekrefter at slik har også de forstått det. Dessuten, sier Maca, som er
overbevist om at de har solgt ham, var ikke slik at de brukte pengene fornuftig. ‑

Neida, de tok inn på hotell og brukte dem alle opp i løpet av et par dager. Fattige mennesker
har ikke samme vett og moral som oss. Julia svarer når jeg spør, at det er umulig å vite
sikkert, men at hun heller ikke blir forbauset dersom barnet faktisk har blitt solgt.

Stereotypen av de hjemløse som ”barbariske” skinner igjennom, og med dette også
deres mangel på moral. Walter og konen omtales i en annen sammenheng som
korrupte, begrunnet i deres umoralske valg om å selge sønnen. Ingen vet om denne
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historien er sann. Ungdommene har en mer positiv holdning til cartoneros enn til de
andre fattige; det vil si ’dem som drikker og som ikke jobber ”ordentlig”.’
Cartoneros tjener ikke mye, men de arbeider iallefall for livets gang. De er ikke som

piqueteros som stenger av gater, blokkerer veier, og slår på trommer og tjener penger på det.
Kartongsamling er produktivt, og vi trenger dem, sier Chris. Julia føyer til at de fleste som
arbeider som cartoneros ville ta i mot en ordentlig jobb om de fikk tilbud om det (i
motsetning til piqueteros). Det var flere av cartonerosene som ikke kom til Noche de
la Caridad lenger, da de hadde fått seg fast arbeid. Et av kirkens tidligere
arbeidsprosjekt hadde lykkes med å skaffe noen av de hjemløse arbeid. Men Maca
peker på at det var én som heller ville fortsette sitt arbeid som cartonero heller enn å
få jobb på Mc.Donald’s, fordi han likte å være sin egen sjef.

Mistenksomhet og stereotyper
Med unntak av noen få, har alle medlemmene i Noche de la Caridad kjent hverandre
fra barndommen. De er trygge på hverandre, og kjenner til hverandres familier. Jeg
representerer noe nytt og usikkert, men samtidig spennende. Jeg passer ikke inn i
noen av stereotypene deres. De må lære meg å kjenne fra blanke ark, noe som nok er
til min fordel. At jeg representerer en europeisk identitet gjør med mer tillitsverdig.
Det tar lang tid før jeg inkluderes i gruppen og de begynner å invitere meg med på
ting også utenom søndagene. Men straks jeg er akseptert, blir jeg alltid spurt om å bli
med på det som skjer. I løpet av oppholdet mitt, opplever jeg tre nye medlemmer i
Noche de la Caridad, og samtidig med dette også deres skepsis til dem. De fleste nye
medlemmer slutter raskt igjen.

Det virker som om at oppfatningen av fare og usikkerhet relateres til hvem man
kjenner og ikke kjenner: fare er en funksjon av formen og grensene av sosiale
nettverk. Den er også en knyttet mot stereotyper. Ungdommene i kirken har ikke
samme frykt for los cartoneros som den Lilly viser, eller den mistenksomhet som
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Diego presenterer. Men de bruker likevel liknende stereotyper i sine omtaler av de
fattige. Frykten er tilstede i form av mistenksomhet, eller en lettere ”være‑på‑vakt”
innstilling. Lilly lever sitt trygge liv innenfor de private enklavene. Hun slipper å
forholde seg til de lavere klasser, og i stor grad til fremmede. Hennes løsning på å
skape orden er å trekke seg unna, og ikke utsette seg for ”den argentinske væremåte”
annet enn blant likesinnede borgere i Sportsklubben. De tilhører samme moralske
kategori som henne. Diego er opptatt av kontakter og nettverk. Han må i større grad
forholde seg til fremmede, og frykter dem derfor ikke. Men mistenksomheten er
alltid til stede, og han vektlegger at han er forsiktig i bruken av kontakter.

Dagligliv og korrupsjon; en skapt orden?
Vi har her fått et inntrykk i hvordan korrupsjon blir en del av dagliglivet og den
argentinske væremåte. Folk forsøker å unnslippe merkelappen korrupt ved å skrive
den korrumperende egenskapen, eller mangel på moral, inn i stereotypen av de
fattige. På samme måte som de ulike antikorrupsjonsorganisasjonene plasserer
merkelappen korrupt sammen med ”tredjeverdensland” og ”ikke‑vestlig”, blir
stereotypen av de fattige i Buenos Aires barbariske, usiviliserte og korrupte.
Middelklassen bruker derfor ulike former for inntrykkskontroll og statusmarkører
for å spille ut sin rolle som troverdig. Moral fremheves som en viktig statusmarkør.
Informantene mine begrunnet sin moral i ulike kilder, vanlig blant ungdommene fra
kirken var deres religiøse bakgrunn og at denne ikke gav grobunn for korrupt
tankegang, andre i sine idealistiske tanker. Lilly begrunnet sine bestikkelser av lokale
tjenestemenn for å få utbetalt pensjon i at det var nødvendig. Og bestikkelser for å
oppnå bedre plasser på kino, i at hun ikke visste dette var korrupsjon. Det samme
var Diegos svar da jeg lurte på om det var vanlig å bestikke sykepleiere eller leger
ved offentlige sykehus for at de skulle ta seg bedre av en pasient enn de andre. Han
svarte raskt ”men det er jo ikke korrupsjon. Alle gjør jo det!”
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Disse ulike fremhevinger av forskjell, handler også om å skape symbolske grenser
mellom kategorier. De er med på å skape orden.
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10. Oppsummering og avslutning:
I denne oppgaven har jeg tatt for meg situasjoner rundt korrupsjon og frykt som
preger en ustabil hverdag i Buenos Aires. For å oppnå et mest mulig helhetlig
inntrykk valgte jeg å ta for meg tre ulike perspektiv. En historisk beskrivelse var
nødvendig for å forstå korrupsjonens kulturelle forankring i Argentina. Men det i seg
selv var ikke nok for å forstå hvordan korrupsjon påvirker hverdagslivet i dag.
Derfor valgte jeg å ta for meg dagens korrupsjonsdiskurs i offentlig kultur. Diskursen
viser konkurrerende verdier og definisjoner av korrupsjon. Gjennom media knyttes
også dagens korrupsjonsdiskurs til historiske hendelser. Dagliglivet utspiller seg hele
tiden i forhold til lokale, nasjonale og til en viss grad også globale forhold. Fordi
samfunnet ikke lenger har et overordnet midtpunkt gjennom religion og tradisjon, og
fordi dagens samfunn er av større skala, blir det opp til hver enkelt å skape seg sitt
eget sentrum og integrere sin deltakelse på ulike arenaer.

Jeg har vist at korrupsjon har en tradisjonell forankring i Argentina. Allerede under
kolonitiden hersket en forvirring mellom offentlig og privat sfære, og korrupsjon ble
utviklet som en egenskap blant porteños for å unngå et urettferdig lovverk.
Korrupsjon ble derfor oppfattet som normalt og godtatt. Argentinas historie har
vært preget av ustabilitet og korrupsjonsskandaler helt frem til tragedien ved
Cromagñón. Tragedien vitnet atter en gang om at ingenting fungerer. En følelse av
anomi preger livet i Buenos Aires. Korrupsjon blir omtalt som del av den argentinske
væremåte og vitner om moralsk forfall og normløshet.

Den postkoloniale utviklingen mot demokrati har generert nye diskurser om
ansvarlighet i Argentina. Offentlige anklager om korrupsjon kommer, som vi har sett
via ulike kanaler. Jeg valgte å hovedsaklig fokusere på korrupsjonsdiskursen
gjennom hvordan den fremstår i ulike argentinske aviser. Men vi har sett at også
ulike NGOer, antikorrupsjonsorganisasjoner og demonstrasjoner bidrar til folks
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forståelse av korrupsjon. Gjennom korrupsjonsdiskursen fremmes demokratiske
verdier. Vi har sett at den er med på å konstruere en oppfatning av staten som
ansvarlig for borgere. Medias fremstilling av Cromagñón vitner samtidig om at ikke
staten fungerer som den burde. Gjennom klager på korrupt oppførsel viser
informantene mine at de har internalisert det byråkratiske skillet mellom offentlig og
privat sfære. Klagene om politisk korrupsjon viser også til en oppfatning av hva som
kan betegnes som riktig handling. De uttrykker et ideal og et håp om en
velfungerende demokratisk velferdsstat, som enda ikke har fått innpass fordi
politikeres korrupte holdninger hindrer den. Korrupsjon tilbyr derfor en forklaring
på hvorfor ”ting ikke fungerer”.

Det hersker imidlertid flere forståelser av korrupsjon. Vi har sett at informantene
mine beskriver to ulike former for korrupsjon. Den ene knyttes til ”argentinsk daglig
korrupsjon”, den andre til politisk korrupsjon. Den daglige forståelse befinner seg
langt unna, og omfatter mye mer enn definisjonen de internasjonale organisasjonene
bruker. Den folkelige forståelsen omhandler småkorrupsjon i dagliglivet, og betegnes
som en del av ”den argentinske væremåte”. Ulike konkurrerende moraler kan
avgjøre om en korrupt handling er akseptert eller ikke. Det eksisterer, som vi har sett,
ingen fullstendig enighet i hvilke normer som er riktige og gale. Forklaringen om
korrupsjon i Argentina som systemisk, hjelper folk med å rettferdiggjøre sine egne
tvilsomme handlinger; enten korrupte, umoralske eller uetiske. Å ”bli en del av
systemet” blir stadig presentert som eneste alternativ. Fortellinger om avmakt
ovenfor ”systemet av korrupsjon” er derfor også med på å reprodusere korrupsjon
som en del av den argentinske væremåte.

Informantene mine utøver ulike strategier og valg for å overleve under de korrupte
forholdene, og for å føle mening, trygghet og stabilitet. Snakk blir viktig for å
rettferdiggjøre rett moral, og samtidig ta avstand fra den argentinske væremåte og
korrupsjon som del av sin sosiale identitet. Jeg har vist at folk uttrykker og
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legitimerer frykten for det fremmede og fremtiden gjennom korrupsjon. Hverdagen
til porteños preges av anomi og fare. Folk søker en forklaring. De trenger noen eller
noe å skylde på, for å kunne rettferdiggjøre og opprettholde sin egen posisjon. For
middelklassen i Argentina, blir politikere eller andre folk med makt ofte forstått som
den typiske korrumperer, mens fattige blir de typiske kriminelle.

Fordi korrupsjon befinner seg verken innenfor eller utenfor kategorier, blir den ”god
å tenke med”. Den tilbyr en forklaring eller rettferdiggjøring av Argentinas,
middelklassens eller individets egne problematiske situasjon. På samme måte som
Sampson hevder at rumenere bruker korrupsjon til å forstå eller forklare sin
situasjon, har jeg vist at porteños søker sine forklaringer og forståelser i korrupsjon.
Ved å definere ”heksen” i form av korrupsjon, og igjen definere korrupsjon som alt
som regnes for uetisk og kriminelt, skapes en kollektiv forklaring. Nettopp denne
”hemelige” siden ved korrupsjon, dens ikke‑definerbarhet og ikke‑bevisbarhet
tillater folk å bruke den som et forklarende, rettferdiggjørende eller ansvarskrevende
begrep. Korrupsjon har blitt et narrativ om sosial forvitring i det argentinske
samfunnet.
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