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Globale Drabantbyen – Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen
Damm akademisk 2012, 288 sider
Anmeldt av Ida Nafstad
Artikkelsamlingen Den globale Drabantbyen springer ut av det tverrfaglige
forskningsprosjektet ”Alna-prosjektet”, finansiert av Norges Forskningsråd.
Tverrfagligheten gjenspeiles i bokens 17 kapitler, med bidragsytere fra
fagfeltene sosiologi, journalistikk, historie, teologi, spesialpedagogikk og, med
hovedvekt på, sosialantropologi. Bidragsyterne er masterstudenter,
stipendiater, forskere og professorer ved Universitetet i Oslo, Høyskolen i
Oslo, NOVA og Statens institutt for forbruksforskning. Barnehager, vennskap,
etnisitet, skole og religion er sentrale temaer, som rammes inn av flere livshistorier fra eldre beboere i bydel Alna. Boken inneholder i tillegg ett kapittel
som utelukkende består av bilder fra bydelen – et fotoessay. Den overordnede
problemstillingen for artikkelsamlingen er: ”hva som skal til for å skape
tilhørighet og bidra til identitet på et mangfoldig sted preget av gjennomtrekk
og mobilitet, og hvilke faktorer som motvirker en slik tilhørighet” (s. 13).
Konklusjonen på problemstillingen er i hovedsak at stedstilhørighet slike
steder som Alna ikke kan tas for gitt, men må skapes.
Bydel Alna, hvor handlingen utspiller seg, er en av fire bydeler i
Groruddalen, som for øvrig består av Grorud, Bjerke og Stovner. Frem til 50tallet var Groruddalen et jordbruksområde i utkanten av Oslo. Mellom 1950
og 1980 økte befolkningen med hele 70 %. I dag bor det 130 000 personer i
dalen, noe som utgjør 25 % av befolkningen i Oslo. Området er preget av
tungindustri og trafikk, tre motorveier skjærer gjennom dalen. I tillegg til luftog lydforurensning skaper motorveiene fysiske barrierer og deler opp dalen.
Likevel er det fremdeles store grøntområder i Groruddalen.
Groruddalen anses som et problemområde i Oslo. Sammenlignet med
resten av byen har snittet av innbyggerne i dalen lavere inntekt og utdanning,
de har dårligere helse og flere er arbeidsløse. Levekårene er generelt under gjennomsnittet i Oslo. Det er også en høyere andel av personer med innvandrerbakgrunn i Groruddalen (37 %) enn det som er tilfellet for byen sett under
ett (20 %). Mange av problemene i dalen bunner i sosiale og økonomiske
ulikheter, og gjenspeiler seg i utfordringer med integrasjon og sosial
samhørighet. Det er store forskjeller mellom de fire bydelene i Groruddalen,
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og også internt i bydelene, når det gjelder levekår. Det er faktisk større forskjeller på folks levekår internt i Groruddalen enn det er mellom Groruddalen
og resten av Oslo.
På bakgrunn av synet på Groruddalen som et problemområde ble et tiårig
samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune, kalt Groruddalssatsingen, satt
i gang i 2007 for å forbedre en rekke områder i dalen – sosiale, miljømessige,
fysiske, funksjonelle og når det gjelder omdømme. Forskningsprosjektet som
denne boken springer ut av er ikke en del av Groruddalssatsingen, og har ikke
satsingen som hovedtema. Likevel blir denne satsingen, og resultatene av den,
naturlig nok et viktig tema i mange kapitler i boken – Groruddalssatsingen
med sine rundt 200 millioner årlige prosjektkroner har stor betydning for området.
I innledningskapittelet introduserer forfatterne Elisabeth Eide og Thomas
Hylland Eriksen begrepet ”den globale drabantby”, en variant av ”den globale
landsby”. Med begrepet ønsker forfatterne å synliggjøre hvordan beboerne i
Alna er vevd sammen med resten av verden med kulturelle og sosiale bånd. Beboerne er en del av den store verden samtidig som verden er i Alna bydel. Forfatterne viser hvordan Groruddalen har en del klassiske sovebyproblemer, men
at disse ofte oversettes til innvandringsproblemer, og at utflytting fra
Groruddalen, som ofte blir forklart med etnisitet, trolig handler aller mest om
klasse.
Det er mange myter om Groruddalen, innvandring som ”roten til alt
ondt” er en av dem. I kapittel to ønsker Thomas Hylland Eriksen og Viggo
Vestel å tydeliggjøre skillene mellom mytene om Groruddalen og hva som er
de faktiske problemene. Bildet som gis i mediene er ofte en sammenblanding
av disse to. Drabantbyer har alltid vært stigmatisert – de er prototypen på det
unorske, den hyperurbane, hypermangfoldige motsetningen til de norske fjell
og fjorder. Frykten for utvikling av et parallellsamfunn kan ses som kjernen i
de mange mytene om Groruddalen. Forfatterne viser at det er mange spenningsforhold i Alna i dag, de tydeligste er flyktninger med krigstraumer og lite
relevant kulturell kompetanse, store variasjoner i botid, ulike religioner, klasseforskjeller og generasjonskonflikter. Det er en sosial differensiering i Alna som
vanligvis kjennetegner betydelig større byer.
Disse to første kapitlene kan ses som en introduksjon til Alna bydel og
Groruddalen, og som et bakteppe for de smalere og mer spesifikke temaene
som tas opp i resten av boken; barn, ungdom og unge voksne, barnehage og
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skole, religioners sosiale betydning, religiøse fellesskap og praksiser, mediebruk
og natur- og miljøutfordringer. Alt i en ramme av sosiale, økonomiske, etniske,
kulturelle og aldersmessige ulikheter vevd sammen på ett spesifikt geografisk
område – Alna Bydel, og spesielt Furuset.
Boken er et kjærkomment bidrag når det gjelder å få frem og drøfte myter
og stereotyper om Groruddalen. Dette gjelder spesielt når det tas opp hvordan
etnisitet blir en fellesnevner for og hovedforklaring på problemer i
Groruddalen, mens andre faktorer som klasse og en enormt rask områdevekst
forsvinner ut av diskusjonen. På den andre siden kunne kanskje noen av disse
temaene blitt diskutert enda mer utførlig, og det kunne med hell vært vist til
annen forskning og eksempler både på urbane områder med rask befolkningsvekst og på områdesatsing i ”problemområder”.
Samtidig med bokens kritiske blikk på forskjeller i etnisitet som forklaringsgrunnlag for problemer måler mange av kapitlene sine diskusjoner
opp mot etnisk bakgrunn, og gjør etnisitet til et sentralt tema og målestokk.
Andre målestokker kunne like gjerne vært brukt, som klasse, kjønn og alder.
Dette gjør at artiklene skriver seg inn i mytene om Groruddalen som tilsier at
etnisitet spiller en helt sentral rolle for de ulike levekårsproblemene.
Jeg sitter igjen med et inntrykk av at boken, ikke nødvendigvis forskningen
som ligger til grunn for boken (selv om den er preget av ulike faglige nivåer),
er hastverksarbeid. Kapitlene er lite samkjørt, og de kommer hulter til bulter
uten en tydelig rød tråd som binder de ulike bidragene sammen. Flere forfattere tar opp de samme momentene. Dette gjør at vi får stadige repetisjoner
av bakgrunnsinformasjon i de ulike kapitlene. Boken mangler en redigeringsjobb som kunne ha satt kapitlene i en tydeligere sammenheng, utover at alle
tar opp temaer som har bakgrunn i samme bydel. Det virker også tilfeldig
hvilke temaer som har endt opp med å få en plass i boken, noen skrives det
svært mye om, som barn og ungdoms oppvekst i et flerkulturelt miljø, mens
andre tema kunne med hell vært utdypet, som klassespørsmål, forståelser av
avvik og kriminalitet, befolkningsvekst og byutvikling.

