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Fellesskapsverdienes funksjon i filosofisk perspektiv: Hvorfor og hva slags? Takk til Truls Barth, Dag Harald Claes, Inge Eidsvåg, Tor Egil Førland og Ottar Hellevik for konstruktive og kritiske kommentarer. De kan naturligvis ikke holdes ansvarlig for artikkelens resterende mangler. 
I 1998 opprettet regjeringen Bondevik en Verdikommisjon som skal bidra til en etisk og verdimessig bevisstgjøring. Ifølge den kongelige resolusjonen som lå til grunn for oppnevningen, skal kommisjonen blant annet "identifisere verdier som samler bred oppslutning og som det er viktig å forsvare for at vi kan ha et godt samfunn ", og den skal "sette i gang prosesser som bidrar til å skape bedre fellesskapsformer i det norske samfunn – på alle nivåer." 
Jeg vil hevde at det ikke er nødvendig å finne felles verdier på tvers av livssyn utover et viktig knippe "medborgerverdier". Slike felles verdier må omfatte alles likeverd, respekt og ansvar for andre, respekt for demokrati, likestilling mellom kjønnene, ærlighet, sannhet, og kanskje noen til. Avklaringen av hvilke slike verdier vi må ha felles er en viktig oppgave. Men det er ikke innlysende at vi trenger så mange felles verdier utover medborgerverdiene. Vi kan heller ikke forvente et særlig bredt spekter av felles verdier. Til det er det for mye rimelig uenighet oss imellom.  Ofte er det nok at vi alle slutter opp om visse normer og leveregler, selv om vi har forskjellige verdisyn på mange livsområder.  Det er heller ingen grunn til at de verdiene vi bør forutsette hos hverandre vil være særnorske -- ei heller at de bør kalles "kristne og humanistiske". 

Opprettelsen av Verdikommisjonen stiller viktige spørsmål for offentlig politikk: hvilke verdier må vi forutsette allment delt, og hvorfor? Hvilke av våre handlinger og holdninger berører oss og andre på slike måter at statsmakt er nødvendig? Hvilken rolle skal lovverk og offentlig myndighet spille i et rettferdig samfunn? 
Noen av de sentrale pådriverne for å få opprettet Verdikommisjonen har hatt klare svar på disse spørsmålene, mens Verdikommisjonens mandat nøyer seg med å stille enkelte av dem. Statsministerens kontor og den politiske prosess skal ha honnør for å ha unngått en rekke fallgruver og omstridte antagelser i formuleringen av mandat og premissene. Blant annet skiller resolusjonen mellom verdier og normer på en ryddig måte: "Verdier er ikke det samme som normer eller leveregler. Verdier er de livskvaliteter som de moralske leveregler og juridiske lover skal hjelpe oss til å oppnå og ta vare på. "
Denne artikkelen fokuserer på resolusjonen heller enn tidligere arbeider. Som grunnlag er det nyttig først å se på hvilke grunner som ble gitt og kan gis for å identifisere slike fellesskapsverdier, i del 1. Del 2 drøfter hva som kan ligge i begrepet 'fellesskapsverdier', og peker på hvordan vi og Verdikommisjonen kan gå fram for å avklare hvilke de er. Del 3 illustrerer noen av utfordringene, ved å peke på ubesvarte spørsmål ved det svar statsminister Bondevik selv har gitt, men som ikke preger mandatet: at det er de kristne og humanistiske verdier som bør være fellesskapsverdier i det norske samfunn. Kildene for denne delen er noen av statsminister Bondeviks taler.  
Hvorfor fellesskapsverdier?
Kommisjonen skal identifisere verdier som samler bred oppslutning og som det er viktig å forsvare for at vi kan ha et godt samfunn. I historien bak Verdikommisjonen kan man skjelne minst tre grunner til at felles verdier er viktige. Alle tre krever ytterligere avklaring og begrunnelse. 

En grunn til å ha felles verdier er at de er nødvendig for å sikre oppslutning om lovene. Lovgiverne må kunne stole på at befolkningen adlyder: 
Å formidle verdier er viktig for folk flest - men også for oss politikere. Når lov skal vedtas, må den ha støtte i folket. Ellers blir den ikke etterlevd og den blir vanskelig å håndheve. Lovgiverne på Stortinget er derfor avhengig av verdi-leverandørene i det sivile samfunnet. Vi er alle deltakere i denne “kollektive verdiskapning”, og vi trenger derfor stadig å besinne oss på hvilken “kultur” vi skaper innad i familien, i skolen, i kirken, i bedriften, i fjernsynsruta.
(Bondevik 1997b)
Dette argumentet finnes ikke i mandatet, kanskje med rette. Slik dette argumentet blir formulert bygger  det på et svært uheldig syn på forholdet mellom befolkningens og lovgiverens verdier: avvik mellom lovene og folks rettsoppfatning antas å være i folkets disfavør, og verdileverandørene i det sivile samfunn har til oppgave å korrigere folkets verdier. Et nærliggende, mer troverdig alternativ ville selvfølgelig være at slike avvik bør mane til besinnelse både hos politikere og hos befolkningen. Mange - deriblant mange kristne som deler Bondeviks verdisyn - mener for eksempel at protest mot urimelige lover kan forsvares, med sivil ulydighet, kirkeasyl, og sågar revolusjon om nødvendig. Lovgivere møter derfor viktige dilemmaer i valget mellom å uttrykke folkeviljen og å forme den. Disse dilemmaene bør ikke skjules, men drøftes. Dersom altså både lovgivning og befolkningens verdier må underlegges granskning kan man spørre om en regjeringsoppnevnt kommisjon er tilstrekkelig uhildet. De prisverdige initiativ Verdikommisjonen har tatt for å drøfte Kosovo-konflikten og oljefondet viser imidlertid at kommisjonen ikke er overdrevent lydig ovenfor oppdragsgiver på alle punkter. 

En annen begrunnelse for felles verdier er at de kan være styringsredskaper i et desentralisert samfunn. Bevisstgjøring og klargjøring om felles verdier kan trenges dersom myndighet fra stat og kommune skal desentraliseres til andre samfunnsinstitusjoner, i samsvar med nærhets- eller subsidiaritetsprinsippet. Dette nærhetsprinsippet hevder at beslutninger bør foretas så nært de berørte parter som mulig. Bevisbyrden hviler på de som ønsker mer sentraliserte beslutninger.
Statsminister Bondevik presenterer dette argumentet slik:
Skal vi kunne desentralisere og delegere myndighet fra det offentlige til familier, bedrifter og enkeltmennesker, må denne friheten forvaltes på en ansvarlig måte. Den må ikke brukes til å skade andre. Det krever borgere med personlig ansvarsfølelse og moralsk ryggrad. Ikke bare en uendelig mengde lover og rettslige forskrifter.
					(Bondevik 1997b)
Dette argumentet forklarer hvorfor mandatet inneholder et punkt om at  
 Verdikommisjonen bes bidra til diskusjonen om hva som er politiske myndigheters oppgave og hva som den enkelte, familien, det sivile samfunns institusjoner og næringslivet har ansvar for. 		
Hva skal vi mene om dette argumentet? En vurdering bør blant annet ta inn over seg to momenter. 
Verdikonflikter har vært en begrunnelse for nærhetsprinsippet. Nærhetsprinsippet innebærer en fordeling av beslutningsmyndighet, og føringer på denne myndigheten. Nærhetsprinsippet har flere historiske røtter, deriblant en protestantisk og en katolsk (Føllesdal 1998). Den protestantiske tradisjonen spores ofte til Johannes Althusius (1557-1630). Han argumenterte for nærhetsprinsippet som et vern for religiøse minoriteter mot maktovergrep fra verdslige myndigheter, i situasjoner preget av dype livssynskonflikter. Den katolske tradisjon ble blant annet utviklet i paveskriftet Quadragesimo Anno (1931), dels for å beskytte kirken mot overgrep under fascismen i Italia. Vern mot inngrep i interne forhold har altså ofte stått sentralt i argumenter for nærhetsprinsippet, der religiøse og andre grupper ikke deler storsamfunnets verdigrunnlag. 
Disse tradisjonene har betraktet nærhetsprinsippet som nødvendig for å løse konflikter som skyldtes manglende felles verdigrunnlag. Statsministeren argumenter motsatt: for å få til nærhetsprinsippet må vi ha et felles verdigrunnlag. Hans forståelse og begrunnelse for dette prinsippet tilsier nøye granskning.

Det er utstrakt uenighet om begrepets innhold. Nærhetsprinsippet er et særdeles utydelig og omstridt begrep, som blant annet kan brukes til forsvar for å forhindre inngrep i familie, kirkesamfunn, laug og fagorganisasjoner -- eller som kan brukes til å forsvare slike inngrep under henvisning til at det er nødvendig for det felles vel.
Et problem med anvendelsen av nærhetsprinsippet er uenighet oss imellom om hvilke samfunnsinstitusjoner som bør ha hva slags myndighet. Statsministeren hevder at 
Verdikommisjonens arbeid skal sette i gang prosesser som bidrar til å skape bedre fellesskapsformer i det norske samfunn – på alle nivåer. Mellom staten og det enkelte individ finnes det sivile samfunn, med dets mange ”mellomliggende” institusjoner og fellesskap. La meg nevne familien, nærmiljøet, kirken, skolen, bedriften, det frivillige foreningslivet, lokalsamfunnet, osv.
(Bondevik 1997a) 

Men det er ikke enighet om hvilke institusjoner som er egnet til å ivareta bestemte roller, og hvilke oppgaver de skal ha.  Dette gjelder for eksempel familien. Det er ikke åpenbart at alle deler statsministerens oppfatning, at 
Familien er samfunnets grunnenhet. … Familieinstitusjonen er blitt svekket gjennom det århundret som nå går mot slutten. 
På hvilke områder bør familien spille en sterkere rolle? Svarene på dette er omstridt i samfunnet, og debatten er viktig. Familiens ressurser har ofte stor virkning på barns livssjanser. Mange er betenkt over noen av virkningene: Uheldige ulikheter familier imellom når det gjelder foreldres inntekt, utdanning eller yrke kan ha urettferdig innflytelse på neste generasjons muligheter til å oppnå likeverdige levekår. Mange vil for eksempel mene at omsorg for syke og eldre, eller for forsørging av studenter og arbeidssøkende ikke i første rekke bør være familiens ansvar, uten offentlig innsats. På noen slike områder bør altså familieinstitusjonens rolle forbli svekket i forhold til offentlige ordninger. 
På den andre side: når det gjelder rett til å bestemme hvilken livssynspåvirkning barn skal motta, har foreldre fått sin myndighet drastisk redusert med innføringen av det nye faget "kristendomskunnskap med  religion og livssynsorientering" -- der Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet har vært enige i at foreldre ikke skal ha rett til å be om fullt fritak for sine barn.  Her vil altså noen foreldre hevde at familieinstitusjonen må styrkes, mens Kristelig folkeparti er uenig. Poenget her er ikke at den ene part tar feil, men at påstanden om at familiens rolle bør styrkes både er uklar og omstridt. Et velbegrunnet standpunkt må være mer presist, og må bygge på mer omhyggelige argumenter. 
Når det gjelder trossamfunnenes rolle, er den også omstridt. Foreldre har gått til sak mot staten fordi de mener statskirkeordningen preger skoleverket utilbørlig. Professorer ved de teologiske fakulteter forventes å være medlemmer av statskirken. Det er ikke enighet i samfunnet om hvorvidt statskirkens roller, i disse eksemplene og ellers, er forsvarlig. Et annet viktig spørsmål er om vi skal tillate livssynsskoler -- også muslimske --  eller ikke. En styrket rolle for trossamfunnene kunne tilsi dette, mens andre vil mene at andre hensyn må veie tyngre.
Korporative organer er nok et eksempel på en omstridt anvendelse av nærhetsprinsippet. Mange har kritisert ordninger der representanter for noen yrkesgrupper i samfunnet, sammen med myndighetene, har kunnet binde befolkningen for øvrig.

Den tredje begrunnelsen for felles verdier er som medisin for å snu uheldige samfunnstrekk. Resolusjonen som oppretter Verdikommisjonen slår fast at "Regjeringen ville oppnevne en bredt sammensatt kommisjon som skal drøfte hvordan det kan skapes en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å snu negative utviklingstrekk." Hvilke trekk blir betraktet som negative?
Verdimangfoldet og dilemmaer mellom verdier skaper en rekke uforutsette utfordringer i forsøket på å identifisere de negative symptomene. Dette kan illustreres av den liste Bondevik har gitt -- en liste som ble utelatt i Resolusjonen, men som likevel kan være illustrerende.
Fra ulike hold uttrykkes det bekymring for en verdimessig og moralsk forvitring i samfunnet. Dette slår ut i problemer både av menneskelig og økonomisk art. La meg nevne noen eksempler:
- Vi ser tendenser til en 'grådighetskultur' innen økonomi og næringsliv. Forsker Jørn Bue Olsen, som arbeider med næringslivsetikk og strategisk ledelse, sier om dette i Næringslivets ukeavis 7. februar 1997: “Norsk økonomi i turbofart skaper en hemningsløs kapitalisme som gir mindre rom for etikk og moral enn noen gang før. Problemene oppstår når ønsket om økt lønnsomhet kolliderer med etiske motforestillinger. Da gir mange blaffen i etikken, hvis ikke loven eller myndighetene stopper dem.” 
- Det avdekkes fra tid til annen betydelige skatteunndragelser og svart økonomi. Dette undergraver samfunnsøkonomien og svekker våre muligheter til å bygge ut velferdsgoder og fellesskapsløsninger. 
- I sin store undersøkelse i boken Nordmenn og det gode liv påpeker professor Ottar Hellevik det han kaller en “materialistisk verdiorientering og villigheten til å godta ulike former for økonomisk uærlighet”. Han sier blant annet: “Materielle goder blir et så viktig mål at de velger moralske tvilsomme midler.“ Han sier også: “Økende materialisme kan få en negativ innvirkning på våre demokratiske prosesser”.
- Vi opplever en rå og økende voldsbruk, ofte utløst av alkoholmisbruk. Mobbing i skolen er et annet problem. Det er også avdekket alvorlige tilfeller av seksuell mishandling, blant annet overfor barn. Mange sliter med langvarige ettervirkninger av vold, mobbing eller mishandling. 
- Det har de senere år vært en tiltagende tendens til forvitring og oppløsning av nettverk, nærmiljø og familiefellesskap. Spesielt barn kan i mange tilfeller rammes av dette. 
- Forvitringen av sosiale nettverk bidrar også til utbredelsen av det som enkelte kaller vår tids folkesykdom: Ensomhet. De mest hjerteskjærende eksempler på det er kanskje de tilfeller hvor eldre, avkreftede mennesker lever i ensomhet og dør uten at det blir oppdaget av naboer eller andre før lenge etterpå.
- Det er avdekket ulike ekstreme miljøer som har tiltrekningskraft på ungdom, for eksempel høyre-nasjonalistiske, rasistiske og satanistiske.
Jeg tror det er bred enighet, på tvers av ulike politiske og livssynsmessige grupper, om at det er behov for en verdimessig og moralsk mobilisering for å snu slike negative utviklingstrekk. 
				(Bondevik 1997: Redegjørelse i Stortinget)
Minst tre spørsmål må besvares før denne listen aksepteres.

Hva skal telle som problemer? Begrepet "økt materialisme" må klarlegges grundigere før det er mulig å vurdere om dette er noe alle bør betrakte som et problem. Det er for eksempel ikke enighet i befolkningen om hvorvidt det er moralsk galt å drive næringsvirksomhet i den hensikt å oppnå fortjeneste. Noen i befolkningen deler heller ikke idealet om nøysomhet. 
Videre vil mange undres om familiebrudd alltid må forstås som symptom på verdiforvitring. Særlig når det bare er voksne som berøres, vil det være forskjellige oppfatninger oss imellom om hvor stort samfunnsproblem samlivsbrudd skal ansees å være. 

Er det blitt verre? Avskyelige seksuelle overgrep blir utvilsomt avdekket oftere nå enn før. Men noen kilder tyder på at dette også har vært kjent, og kanskje har skjedd før. 1. Mosebok skildrer at Lots døtre skjenket sin far full, for så å få barn med ham (1. Mosebok 19: 30-38). Uansett om dette er en historisk korrekt beskrivelse, er poenget her at økt oppmerksomhet og informasjon om overgrep i dag, ikke sier oss noe om hvor utbredt det var under tidligere samfunnsforhold. Seksuelle overgrep er et problem, men vi har altså ennå ikke belegg for å kunne hevde at den personlige moral på dette området er blitt verre i det siste. 

Skyldes forverringen manglende bevissthet om verdier? Det er ikke opplagt at eventuelle umoralske handlingsvalg kan og bør korrigeres med en moralsk opprustning. Vi må forstå årsakene til forverringen før vi kan vurdere hvilken medisin som er egnet.  Bruk av svart arbeid kan tjene som eksempel. Barne- og familieminister Svarstad Haugland har selv betalt svart for pass av barn, som en nødløsning i en avgrenset periode. Vi kan derfor anta at det ikke nødvendigvis er rettferdighetssansen eller den moralske ryggrad hos folk det er noe i veien med. En minst like nærliggende hypotese er at lover, regler og manglende håndhevelse av dem skaper store moralske dilemmaer og fristelser. 
Når lover gjør det praktisk umulig å leve hederlig er det ikke rart samfunnsansvar og rettsfølelse forvitrer. For eksempel ble det hevdet for få år siden i noen bransjer at svart arbeid var så vanlig at de som insisterte på å arbeide hvitt ikke fikk oppdrag. 
Familiebrudd er heller ikke alltid å forstå som en verdiforvitring: det kan være en forsvarlig flukt fra et uakseptabelt kjønnsrollemønster, eller en forståelig reaksjon på en uholdbar livssituasjon for småbarnsforeldre med sterke krysspress . Slike forklaringer er i samsvar med resolusjonens punkt 1.7, som istedenfor å betrakte dette som et moralsk forfall hos den enkelte, peker på at "Samfunnsutviklingen har også ført til at selve familieinstitusjonen er blitt utsatt for økende belastninger." Det er derfor viktig å avklare om endringer i adferd skyldes at den enkeltes moral er blitt verre, eller om rammevilkårene for valg er endret.
Til oppsummering kan vi slå fast at alle tre argumenter for fellesskapsverdier krever grundig analyse og drøfting. Noen innvendinger er knyttet til mangel på kunnskap om årsaksforhold, mens andre problemer gjelder hvordan man bør gå fram når det er uenighet, av flere slag:
-	Uenighet oss imellom om hva som er å betrakte som onder og goder, og hvordan de skal avveies mot hverandre.
-	Uenighet mellom lovgiver og befolkning om verdier.
-	Uenighet om hvilke oppgaver som tilfaller staten og hvilke som bør utøves av hvilke andre samfunnsinstitusjoner - det vil si om institusjonenes rette verdi.
Hva menes med fellesskapsverdier?
La oss nå se litt nærmere på fellesskapsverdier betraktet som medisin for å snu uheldige samfunnstrekk. Noen ganger står vi ovenfor problemer og konflikter som kan avhjelpes med et felles verdigrunnlag i befolkningen. 
For å avklare hvilke situasjoner det kan være snakk om kan vi ta utgangspunkt i kommisjonens mandat i resolusjonen, som ved første øyekast fremstår som et paradoks. 
Kommisjonen skal identifisere verdier som samler bred oppslutning og som det er viktig å forsvare for at vi kan ha et godt samfunn. 
Hvis vi er uenige om verdier vil ikke kommisjonen finne stort som samler bred oppslutning. På den annen side, hvis det er enighet om verdiene, hvorfor forvitrer da oppslutningen?
Det kan være minst fire grunner til at allmenn enighet om verdier likevel ikke medfører allmenn oppslutning om en felles praksis. Takk til Ottar Hellevik for noen bidrag til denne listen. Med 'praksis' forstår jeg her adferd regulert av regler. Slik vi bruker dette ordet, uttrykker altså både lover og etikette regler som kan ligge til grunn for praksis. 

En forklaring kan være generasjonsendringer. Det store flertall voksne ser at barn vil tilegne seg uheldige verdier slik at neste generasjon ikke vil slutte opp om de verdier og den praksis som er ønsket. En slik bekymring ble blant annet uttrykt i Stortinget under diskusjonen om opphevelse av forbudet mot å tillate jesuitter i riket i 1956. Kristelig folkeparti stemte mot opphevelse av forbudet, dels ut fra følgende begrunnelse formulert av høyesterettsadvokat E. Wikborg:
. . . Hvordan vil reaksjonsevnen bli hos barn og ungdom som måtte bli lært opp i en morallære som på denne måten helt har oppgitt de absolutte moralnormer?". 
(Innst.  S. nr. 224, 1956, s. 2955, se Strand 1997)
Dette eksemplet illustrerer at slike argumenter må underbygges utførlig før de kan legges til grunn for offentlig politikk.

En annen årsak kan være ytre press på våre verdier. Global kapitalflyt, Europarådets menneskerettighetskonvensjon og demografiske svingninger gjør det vanskeligere å opprettholde henholdsvis utjevnende skatteoverføringer, forbudet mot jesuitter (Strand 1997), eller et høyt nivå på minstepensjonen (Nagell 1998). 

En tredje årsak er viljesvakhet hos den enkelte: at det gode vi vil, gjør vi ikke. Her kan det tenkes at en personlig verdimobilisering kan være viktig (blant bidragene om dette fra en norsk universitetsfilosof, se Gjelsvik 1999, og Elster og Skog 1999 for øvrig).

Den fjerde familien av årsaker forklarer svikten som en kombinasjon av institusjonelle trekk og usikkerhet om andres motiver. Mistillit fører til kollektive handlingsproblemer. La oss se litt grundigere på disse årsakene, for å skissere hvordan systematisk refleksjon kan bidra til å strukturere debatten og fremme begrunnet enighet. 
I samfunnet er det ofte slik at oppnåelsen av den enkeltes mål og verdier er avhengig av andres adferd. Mye kan stå på spill dersom andre ikke handler ifølge våre forventninger om en felles praksis. Resolusjonen som oppretter Verdikommisjonen synes å legge vekt på dette:
Den enkelte må ville fellesskapets vel, og ha karakterstyrke nok til å ta ansvar og følge spillereglene. Ellers blir resultatet mistillit, frykt og utrygghet.
Samfunnets kvalitet er avhengig av folkets moralske ryggrad. Det betyr både at vi har en utviklet bevissthet i forhold til verdier og normer og at vi deler et sett av felles verdier og normer. Verdifellesskap gjør oss trygge på hvordan andre vil forstå våre ord og handlinger, reagere på dem og hvordan de vil opptre mot oss. Da kan vi lettere leve sammen i gjensidig tillit. Lovgivningen må også bygge på et bredt og solid felles verdigrunnlag.		

La oss avklare hvorfor felles verdier er nødvendig for å sikre tillit, ved å stille fire spørsmål som dels drøftes innenfor spillteori - et felt som har opptatt både filosofer og samfunnsvitere Blant klassikerne kan nevnes Jean-Jacques Rousseau 1755 og David Hume 1777. Viktig utvikling og formalisering finnes hos de nyere klassikerne von Neumann og Morgenstern 1944, og Luce og Raiffa 1957. Se Schelling 1968 og 1984 for noen koplinger til etisk teori.. Jeg skal foreslå at det som ofte er viktig for å opprettholde tillit er oppslutning om bestemte praksiser, ikke nødvendigvis felles verdier.

Er det nødvendig å opprettholde felles praksis? Det er ikke alltid slik at våre verdier bare kan oppnås med en felles praksis -- forstått som adferd regulert av allment aksepterte regler. Felles praksis er ikke nødvendig hvis godene er uuttømmelige, eller når verdiene kan oppnås av individet uten felles praksis. Vi kan for eksempel verdsette demokrati, eller snille maker, og sikre oss et demokratisk styresett og en snill make uten at alle demokrater i alle land skal leve under samme demokrati, eller at alle som verdsetter snille maker skal dele disse makene seg imellom i polygami.  
Ofte kan vi til og med oppnå våre mål lettere når andre har andre verdier som ikke konkurrerer med våre, men deltar i samme praksis. Da er det for eksempel lettere å kunne bytte goder med hverandre til gjensidig fordel i et marked. Det kan være lettere å få frivillige til å arbeide i helligdagene dersom vi holder forskjellige dager hellige.

Er det nødvendig med tiltak for å sikre oppslutning? I mange situasjoner må noe gjøres for å sikre nødvendig koordinering. Noen ganger holder det at regler blir kunngjort. I et samfunn der høyrekjøring er praksis, er det liten grunn til å frykte at noen begynner med lokal venstrekjøring. Men dette eksemplet viser hvorfor felles verdier kan være viktig: felles verdier kan redusere behovet for innsats for å sikre oppslutning. For vi antar at andre sjåfører også foretrekker å unngå skade på seg selv og andre. Dersom dette ikke er tilfelle, er ikke kunngjøring av regler nok. 
Vi kan likevel merke oss at forutsetningen om felles verdier er begrenset i dette tilfellet. Vi antar at hver enkelt av oss ønsker å unngå å skade andre, og i den forstand har vi en felles verdi. Men fullstendig sammenfall i verdier for øvrig er ikke nødvendig, all den tid vi kan lykkes i å komme dit vi vil med bil uten at vi alle behøver å være på vei til samme sted. 

Er det nødvendig med informasjon om andres adferd? Noen ganger er ytterligere innsats påkrevet for å sikre en nødvendig praksis. Noen verdier krever allmenn oppslutning om reglene for å oppnå virkninger.
Offentliggjøring av voldsofres navn kan illustrere dette. La oss anta at vi og medieredaktørene deler den oppfatning at voldsofre bør slippe å få sine navn offentliggjort. For å forhindre dette utfallet må hver eneste avis, radio- og TV-stasjon la være å kunngjøre navnet. Dersom bare en avis eller radiostasjon røper navnet er det meste av skaden gjort. Da har verken voldsofferet eller de andre mediene noe særlig å vinne på å skjule navnet. Under usikkerhet om andres handlinger blir det derfor vanskelig å sikre oppslutning -- selv om vi altså har felles verdier.
David Hume diskuterer slike fenomener inngående (1777), og bruker som bilde et skille mellom murer og buer. Murer oppnår sine gunstige virkninger selv om noen stener ikke er på plass, mens buer faller sammen så snart en sten tas ut. 
Andre situasjoner som krever informasjon om andres adferd kjennetegnes ved at verdiene består i samarbeid med andre. Det finnes en lang rekke "samarbeidsverdier" - deltakelse i fotball, konserter og spill, bare for å nevne noen. Språk og samfunnsordningene som helhet kan også betraktes som samarbeidsverdier. For å oppnå slike verdier må alle som deltar ha et ønske om å delta i denne praksisen. Men igjen behøver de ikke å dele dypere verdier  - de som spiller et brettspill kan for eksempel ha ulik motivasjon for å spille. 
Mange slike eksempler illustrerer det som kan kalles forsikringsspill "Assurance games" , se bl.a. Sen 1967 og Taylor 1987.: jeg foretrekker å samarbeide, men bare dersom jeg vet at alle andre samarbeider. Dette er kanskje den holdningen vi ofte må ønske hos hverandre i samfunnet: vi er motivert til å overholde regler og gjøre vårt, men under forutsetning av at andre også følger opp. Det er viktig å huske på at mens fotball, konserter og brettspill er frivillig, så er oppslutning om samfunnsinstitusjonene ikke frivillig. Dermed blir et svært vesentlig spørsmål hvilke regler vi må ha felles oppslutning om. Det er selvfølgelig dels et spørsmål om hvilke verdier og formål vi deler.

Er det nødvendig med sanksjoner? I mange situasjoner må den enkelte ha tillit til at andre samarbeider. Noen ganger kan det være forsvarlig å straffe regelbrudd for å opprettholde denne tilliten. 
La oss kort se på noen slike situasjoner.

- Når noen har verdier som strider med andres viktige verdier. Trussel om straff kan være påkrevet når noen av oss har verdier som strider med andres verdier, og som til og med består i å skade andre. For eksempel er det noen som ønsker å utøve blind vold, eller å forvolde rasistisk motivert skade eller hærverk. Om nødvendig er straff forsvarlig for å forhindre slike handlinger, som bygger på verdier som er uakseptable i samfunnet. Men hvilke andre verdier er uakseptable?

- Når det er knapphet, og fordeling er omstridt. Knapphet på goder leder ofte til konflikt om hvordan alle skal få sikret seg sin andel. En løsning er å bruke en fordelingsnøkkel, en annen er å bruke køordninger. Vår interesse av å få et knapt gode gir seg dermed utslag i køer for å få drosje, ekspedering, eller operasjoner. Gratispassasjerer foretrekker at alle andre følger slike fordelingsregler mens de selv snyter. Straff i form av bøter, sosial stigmatisering eller fengsel kan redusere gevinsten av å bryte slike regler. Det er viktig å avklare hvilke goder som er på spill, og om det er reell fare for gratispassasjerer -- eller om vi kan oppnå tilstrekkelig oppslutning selv om noen ikke deltar. 

- Når andres oppslutning er usikker. Sanksjoner kan også være egnet for å sikre tillit der vi ikke vet om de andre selv foretrekker å delta når andre gjør sitt, eller om de helst vil være gratispassasjerer. Da er mangel på kunnskap om felles verdier med på å gjøre tillit vanskeligere. Ytre sanksjoner bidrar her til å sikre at andre slutter opp, uansett hvilket motiv de har. Dersom vi hadde andre grunner til å være sikre på andres velvillige innstilling til samarbeid ville dette ikke være nødvendig. Dette er en grunn til at diskusjoner og samtale er gunstig.
Et eksempel på ordninger som krever sikkerhet om andres oppslutning er der jeg hjelper deg nå, i forvissning om at jeg vil få hjelp av andre dersom, eller når, jeg selv trenger hjelp. Folketrygdordningen i Norge er av denne typen, for dagens pensjonsinnbetalinger går til å betale for dagens pensjonister. Dersom dagens arbeidstakere ikke har tillit til at morgendagens arbeidstakere vil delta, rakner hele ordningen.
Et sentralt spørsmål ved begrunnelsen av sanksjoner for å sikre slik oppslutning er om ordningene faktisk er rettferdige - for ellers blir tvang vanskelig å forsvare. Blant annet derfor må vi få avklart om folketrygden er rettferdig mellom generasjonene, eller om ordningen har likhetstrekk med urettferdige pyramidespill (se Nagell 1998). 

Denne korte gjennomgangen av begrunnelser for felles verdier ut fra behovet for tillit til en praksis tilsier en rekke spørsmål som Verdikommisjonen kan ta opp. Det er for det første ikke opplagt hvilke felles verdier vi må ha, for å sikre oppslutning om de praksiser som er viktige for hver enkelt. Ut fra disse argumentene er det nemlig praksis, ikke verdier, som det noen ganger er nødvendig å ha felles.
På noen områder synes det likevel opplagt at vi må insistere på felles verdier, uansett om vi alle deler dem allerede. Dette gjelder trygghet mot vold, betaling av rettferdig skatt, sikring for uføre, arbeidsløse og eldre, og tilbørlig respekt for flertallsbeslutninger. 
Det kan være verd  å merke seg at ingen av disse verdiene er særpreget norske, men tvert imot verdier og normer som synes å ligge til grunn for alle demokratiske samfunn. Slik sammenfaller denne korte skissen med Alms observasjon, at : "verdiene i 'vår kultur' refererer ikke til den nasjonale kultur i snever forstand, men til tilhørigheten til den vestlige kulturkrets og til den globale situasjon." (Alm 1998, 379.)
For Verdikommisjonens arbeid synes det viktig å avklare flere spørsmål når den drøfter ulike saksfelt:
-	Trenger vi enighet om verdier på dette saksfeltet?
-	Hvis så er tilfelle, er det enighet oss imellom, og tilstrekkelig enighet i detaljene, om hvilke verdier som bør sikres? 
-	Er denne enigheten robust mot innvendinger fra de som siden måtte bli uenige?
-	I tilfelle av konflikt mellom verdier, kan  vi likevel opprettholde de praksiser som er ønskelige? 
-	For de verdikonfliktene vi må løse, hvordan skal verdiene ordnes, vektes og avgrenses mot hverandre på forsvarlig vis? 
Livssynsmangfold og verdikonflikter som utfordring
Verdikommisjonen står overfor viktige utfordringer når det gjelder drøfting og argumentasjon knyttet til verdikonflikter. Vi kan ikke engang ta for gitt at det allerede finnes enighet om verdier, og at kommisjonens oppgave er å finne dem. For å illustrere disse utfordringene og de spørsmål som  bør avklares, vil jeg bruke sider ved det kristne verdisyn statsminister Bondevik har gir uttrykk for i enkelte offentlige taler. 
Statsministeren synes å anta at vi har et felles verdigrunnlag i samfunnet, og at oppgaven er å finne dette fellesgodset. Han illustrerte denne oppfatningen med en vits:
”En norrman var anstäld som kontorist på Volvo. Efter manga klagomål får han frågan:
 Hur sätter du egentligen in papperna i pärmarna?
 Jag sätter in dom efter det bibliska systemet, svarar norrmannen. 
· Hur hittar man där?
· Sök och du kommer att finna.”
Statsministerens poeng var at 
det i vår tid ikke er lettere å finne mønstre og holdepunkter som er felles for alle. Dette gjelder også grunnleggende politiske verdispørsmål. Men, historien sier meg også at det gis svar.
 (Bondevik 1998b, min utheving.)
Det er imidlertid ikke gitt at det finnes svar allerede på hvilke verdier vi har felles og som vi må ha felles i samfunnet. Kanskje det ikke bare er å lete: kanskje et slikt felles verdigrunnlag må skapes. Resolusjonen stiller seg prinsipielt mer åpen for denne konsekvensen av verdimangfoldet i samfunnet: 
Det betyr ikke at alle må dele alle verdier og normer. Det er viktig å finne en rett balanse mellom det som skal være felles, samlende verdier og den enkeltes frihet til å velge verdier som ikke deles av alle andre. Den enkelte må sikres frihet til å leve ut fra sin  forståelse av det gode liv, dersom det ikke skader andre og virker samfunnsnedbrytende. Respekten for menneskeverdet, likeverd og likestilling er grunnleggende.

En annen utfordring skyldes at hver enkelt av oss ikke har et konsistent og avklart verdisett. Dermed kan noen og enhver av oss se behov for å reflektere systematisk over egne verdier og deres begrunnelse. Minst tre temaer kan identifiseres i det kristne verdigrunnlaget. 

Hvis de kristne verdier og den kristne kultur er svaret, hva er spørsmålet? Statsminister Bondevik har sitert Sigurd Hoel som belegg for den oppfatning at de kristne verdier er det eneste tilgjengelige alternativ som sikrer menneskeverdet:
Kast kristendommen overbord og mennesket innsetter fetisj-dyrkelsen i stedet. Hva enten kristendommen er sann eller ikke – som åpenbaring – så tyder alle tegn på at Europa i dag ikke tåler å bli avkristnet. Kristendommen er den eneste livsoppfatning som i dag kan begrunne vår imøtegåelse av kommunismens nyttemoral – den nyttemoral som tillater at man gjør det enkelte menneske til middel for det almene materielle framskritt…
Bondevik spør
Hvilke erstatninger har vi egentlig å sette inn i stedet for kristendommen? Jeg ser ikke noe svar på det spørsmålet.
						(Bondevik 1997b)
Mange teologer og filosofer har søkt å gi alternative begrunnelser av kriterier for rettferdige samfunnsordninger, uten å bygge på premisser som utelukkende aksepteres av kristne. 
Et område der teologisk og filosofisk refleksjon er påkrevet gjelder spørsmålet om hvilken variant av kristendommen som er egnet som begrunnelse for menneskeverdet. Hvilke av de kristne tradisjoner og verdier skal legges til grunn? Problemet kan illustreres ved et langt sitat, der de verdiene statsministeren beskriver som trekk ved et kristent menneskesyn er verdier mange bør slutte seg til. 
Ut fra et kristent menneskesyn er alle mennesker like verdifulle uansett rase, kjønn, alder, kulturbakgrunn, religion, sivilstatus og yrke. Den mest grunnleggende verdien er retten til liv, og denne gjelder for alle. I en verden av nød og urett må vi handle i samsvar med de grunnleggende prinsippene om retten til liv og likeverd for alle mennesker.
Et slikt menneskesyn gir ikke rom for rasisme. På dette punktet bærer Europa på en dyster, århundrelang arv. Nazismens og fascismens nederlag i Europa var en seier i kampen for menneskeverdet. Det samme var kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa for ti år siden. Dette betydde slutten for et politisk system som var basert på den forutsetning at klassekampen, slik partiet definerte den, gikk foran sannheten og enkeltmenneskets verdighet.
For øvrig var immigranter fra Europa arkitekter for apartheidsystemet i Sør-Afrika, et system som definerte svarte mennesker som mindreverdige og nektet dem de samme rettigheter som hvite. Dette var nok et overgrep mot menneskeverdet og likeverdet.
Kampen for menneskeverd, likeverd og menneskerettigheter har vunnet fram mange steder. 
					(Bondevik 1998b)
Det er interessant i vår sammenheng å bemerke at det her skilles mellom det kristne menneskesyn, og utslag av rasisme i form av nazismens og apartheids ødeleggelser. Disse tragediene omtales som europeiske uhyrligheter, uten  å nevne kristendommens historiske rolle med hensyn til jødehat og apartheid. Det finnes imidlertid andre verdisyn som har forstått seg selv som kristne, men som har støttet disse to avskyelige ideologiene. I mange år utviklet den kristne Hollandske Reformerte kirke et  teologiske forsvar for apartheid (se de Klerk 1975). Og jødehat er ikke bare en europeisk tradisjon, men også en tradisjon med dyp og vedvarende forankring i kristne kirker. Se Fleischner 1997, sitert i Hoeckmann 1997, så vel som Trachtenberg 1986 og andre referanser i Goldhagen 1996.
Poenget er selvfølgelig ikke at de kristne verdier er umoralske, eller at mange kristne tradisjoner er ukristelige ut fra statsministerens oppfatning. Men det finnes flere tolkninger av hva som skal forstås med "kristne verdier". Det er derfor påkrevet å vurdere ulike tolkninger opp mot hverandre.
For å avgjøre hvor korrekte tolkningene er kan vi dels bruke historiske metoder, ved å vise til at enkelte forsøk er skjønnmaling, eller overser viktige elementer. Eller vurderingen kan skje gjennom normativ analyse, ved å sette verdiene og normene sammen som premisser og konklusjoner, og vurdere en slik teori opp mot våre intuisjoner, andre normative oppfatninger, og annen empiri.

For det andre kan vi spørre om religiøse livssyn unngår relativisme og press fra egeninteressen. Man kan mene at det bare er religiøse livssyn som unngår problemene med at etikken tilpasser seg egeninteressen. 
I dag – som i 1945 – har kristendommen en viktig funksjon som forankring både for enkeltmenneskers verdioppfatninger og for det felles verdigrunnlag som det norske samfunnet har som en bærebjelke. Når verdioppfatninger forankres i et religiøst livssyn, stiller man seg under autoritet som gjør det vanskeligere å relativisere etikken og omgjøre den til en tøyelig gummistrikkmoral som tilpasses øyeblikkets egeninteresser. Betydningen av det skal ikke undervurderes!
					(Bondevik 1997b)
Til dette er å bemerke at teologer og filosofer som har beskjeftiget seg med dette spørsmålet  ofte har stilt seg mer spørrende til påstander om at religiøse livssyn generelt, og kristendommen spesielt, tilbyr en uforanderlig etikk. Eksemplene på kristen støtte til jødehat og apartheid illustrerer dette. Opp gjennom århundrene har også kristne kirker endret syn på slike ting som renter, ekteskap, slaveri og religionsfrihet. Derfor må mer sies for å forklare hvorfor kristendomsforståelse unngår problematisk relativisme. 
Dette betyr altså ikke at kristen teologi ikke kan forsvare seg mot slike anklager, men at argumenter og grundig analyse er nødvendig. Det er ikke opplagt at normene og verdiene oppdages, heller enn å skapes, i denne prosessen (se for eksempel Noonan 1993).

For det tredje: finnes det to slags norske: de kristne -- og de som ennå ikke vet at de er det? Ut fra enkelte utsagn er det fristende å tillegge statsminister Bondevik dette synet:
Vi har i de siste tiårene opplevd økt internasjonalisering og inn- og utvandring. Norge er blitt mer flerkulturelt. Tross dette kan vi slå fast at vår tusen år gamle kristne og humanistiske kulturarv fortsatt utgjør en hovedbjelke i det verdigrunnlag som er felleseie for de aller fleste i det norske samfunnet. 
Dette må ikke forveksles med spørsmålet om å ha en personlig kristentro. Her dreier det seg om vår kollektive kulturarv, de tradisjoner, kulturmønstre og verdioppfatninger som vi ofte ikke er oss så bevisst, men som vi bekymret slår ring om når de blir truet. Folks reaksjoner på de siste års kirkebranner er tydelige uttrykk for dette.
I praksis har det norske folk et stort stykke felles, etisk ballast. Tusen år etter kristningen av Norge synes folk flest fortsatt at de 10 bud er gode livsregler; det er rett og godt å vise omsorg, nestekjærlighet og solidaritet, og å være tro i handel og vandel. Det er galt å stjele, å lyve, å slå i hjel, å begjære sin nestes eiendom. Ja, disse bud er med litt andre ord skrevet rett inn i norsk lov. Disse levereglene deles av de aller fleste, uavhengig av om de regner seg som troende eller ikke. Det er en grunnvoll vi som folk må ta vare på!
					(Bondevik 1997a)
Alle norske vil selvfølgelig ikke slutte opp om alle ti bud, særlig ikke de første tre om guds eksistens og vesen -- og kanskje heller ikke det sjette bud, som ikke nevnes: du skal ikke bryte ekteskapet. 
Men et annet, og kanskje viktigere problem er at flere av disse normene er fellesgods blant mange verdensreligioner og ikkereligiøse livssyn. Ikke minst gjelder dette den jødiske religion, som jo tross alt aksepterer de ti bud. Merkelappen "kristne", eventuelt "kristne og humanistiske" verdier, er derfor uegnet, både i verdidebatten og i livssynsundervisningen i skolen (se Føllesdal 1996). Nordmenn med andre livssyn fortjener å omtales på en måte som respekterer livssynsmangfoldet i det norske samfunn. 
Disse refleksjonene rundt deler av det kristne verdigrunnlag viser at utførlige argumenter er påkrevet før vi kan vurdere om det faktisk er egnet som begrunnelse for menneskeverdet, om det tilbyr den eneste rimelige begrunnelsen, og om den unngår problemer med relativisme. Dette er spørsmål som har vært drøftet omhyggelig av teologer og filosofer. Vil de bli diskutert i Verdikommisjonen?
Litt om filosofiens rolle
Disse refleksjonene om Verdikommisjonens mandat har tatt utgangspunkt i oppfatninger om rett og galt, og i offentlige dokumenter. Jeg har forsøkt å skissere hvordan noen slike oppfatninger kan settes sammen som premisser og konklusjoner, blant annet med vekt på hvordan behovet  for tillit kan begrunne noen felles verdier. Kort sagt: hverdagslivets refleksjoner, satt i system og korrigert -- det David Hume sier at filosofi består i (Hume 1777).  Ut fra denne tilnærmingen er altså ikke filosofi en erstatning for de allmene oppfatningene, men tar dem som utgangspunkt og forsøker å begrunne og vurdere dem kritisk. Slik ferdighet kan tilegnes av de fleste. Og slike ferdigheter er viktige når normer og verdier er uklare, der de er kontroversielle, eller synes å være i konflikt.  Se for øvrig Føllesdal 1999. 
Likevel ønsket man uttrykkelig at verken universitetsfilosofer eller teologer skulle delta i Verdikommisjonen:
"Problemet er at alt for mange foreslår navn fra Oslo, helst menn, de fleste med professortittel." "Skal vi få inn livserfaring må vi få inn folk som ikke lever en akademisk elitetilværelse." Bondevik er ikke på jakt etter moralske fyrtårn med bakgrunn fra søndagsskolen og speideren, og som toppet karrieren med en professortittel i teologi eller filosofi.  
(Statssekretær Odd Jostein Sæter, i Aftenposten 9. januar 1998)
Påstander om at universitetsansatte har høyere moral eller mangler livserfaring kan kanskje tilskrives et ønske om å levere spissformuleringer. Men noen andre grunner til denne skepsisen kan være verd å ta alvorlig -- selv om de fleste argumentene må  avvises.
For det første ønsket Regjeringen å unngå moralisering: " Vi må unngå moraliserings-tenkningen. Vi ville ikke at dette skulle bli en ”pekefingerkommisjon” som belærende doserer ovenfra og ned til folket om hva som er de riktige svarene." (Bondevik 1998a.) Dette er en fare som ikke synes å true fra de teologer og filosofer som ser det som sin oppgave å bringe økt klarhet i begrunnelsene og sammenhengene mellom verdier og normer.
For det andre hevder noen at filosofer påberoper seg myndighet til å bestemme over andre. Stein Ringen, medlem i Verdikommisjonen, gir uttrykk for dette når han skriver at
Hvordan kan vi vite om noe er verdifullt i seg selv? Filosofenes favorittsvar kan vi kort nevne og så hoppe over: la de mest kyndige bestemme, ekspertene, aristokratene, de naturlige lederne. Det har vi prøvd i vårt århundre, med de mest katastrofale resultater. Både kommunismen og nazismen er ideologier som sier at menneskene ikke er kompetente til å forstå sitt egen beste og at de er tjent med å overlate til sine ledere å avgjøre hva som er verdifullt. 
(Ringen 1998: 366)
Igjen er dette en innvending som ikke synes å ramme. Den rollen som Hume tilskriver filosofi og filosofene er ikke å erstatte den enkelte borgers egen vurdering, men å styrke den enkeltes evne til selv å reflektere over egne standpunkter og selv komme fram til bedre begrunnede oppfatninger.
En tredje begrunnelse kan være at man antok at Verdikommisjonen ikke trenger deltakere som er trenet i å avklare og håndtere verdikonflikter. Statsminister Bondevik synes å ha hatt den oppfatning, all den tid det kristne verdigrunnlag ble ansett som et uproblematisk utgangspunkt.
Kanskje er dette synet riktig: kanskje kommer ikke kommisjonen til å avdekke dyptgående verdikonflikter i den norske befolkning. Den kan konkludere med at det som trengs for å opprettholde den nødvendige tillit nettopp er en verdimessig mobilisering, mens en avklaring om verdienes begrunnelser og tolkning ikke er nødvendig.  I såfall har statsminister Bondevik kanskje rett i at teologer og filosofer er unødvendige som medlemmer av kommisjonen. 
En annen forklaring på slike konklusjoner kan selvfølgelig være at verdikonfliktene og en utilfredsstillende uklarhet finnes, men at Verdikommisjonen ikke oppdager den.  
Uansett hva Verdikommisjonen kommer fram til, og uansett om det finnes filosofer og teologer i kommisjonen, vil det også være behov for noen filosofiske perspektiver med fotfeste utenfor kommisjonen, for å styrke befolkningens evne til å vurdere argumentene og konklusjonene på selvstendig grunnlag. 
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