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Alexis de Tocqueville var en av mange velutdannede Europeere som på midten av 1800-tallet 
reiste til Amerika og utga publikasjoner hvor de beskrev den ‘nye’ verden. De Tocqueville 
var genuint interessert i Amerika, dets vesen og folk. Han oppsøkte mennesker av alle slag og 
rang. Historien om de Tocqueville inspirerte meg til å søke Fulbright’s reisestipend, og det 
var med stor glede jeg mottok beskjeden om at jeg var tildelt stipend.   

De veldedige organisasjonene er en bærebjelke i det amerikanske samfunnet, og allerede i 
1835 beskrev de Tocqueville disse som et særfenomen ved amerikansk demokrati. Disse 
organisasjonene er fortsatt et viktig og særegent kjennetegn ved USA som nasjon. For å ‘turn 
nations into people’ ønsket jeg derfor å møte menneskene som er sentrale i denne 
amerikanske institusjonen. Reisestipendet førte meg til Cornerstone 
(www.cornerstonefrazee.org), et ‘community and youth center’ i Frazee, Minnesota, som har 
følgende misjon: ‘Partnering to develop a healthier community by providing healthy food, 
mentoring, physical fitness, arts, culture, and skill building in a safe and caring environment’. 
Cornerstone skal være et trygt sted hvor unge kan samles. Leder for senteret, Karen Pfeiffer, 
viste meg rundt og fortalte meg om prosjektet.  

 

Møtet med Karen Pfeiffer og Cornerstone 

Pfeiffer er Cornerstone’s opphavskvinne og fortalte hvordan hennes egen personlige historie 
motiverte henne til å initiere prosjektet. Hun ble gravid allerede som 16-åring og levde i et 
voldelig forhold i flere år før hun etter hvert ble etablert med en ny mann og flere barn. De 
drev gård, men mistet på et tidspunkt hele næringsgrunnlaget sitt og fikk store økonomiske 
utfordringer. Pfeiffer hadde på dette tidspunktet 3 jobber, og opplevde seg møtt på en svært 
lite respektfull måte da hun søkte det offentlige om hjelp. Det motiverte henne til å utdanne 
seg til sosialarbeider, og etter noen år tok hun master i ‘community development’.  

I jobben som sosialarbeider erfarte hun at mange unge mangler tilgang på trygge voksne, og 
hun viste til hvordan hun selv hadde savnet dette da hun var ung. Dette motiverte henne til å 
iverksette et tilbud til unge i Frazee, en liten kommune med svært store sosiale forskjeller. 
Mange barn og unge i kommunen er eksponert for vold, rus og omsorgssvikt, og det var disse 
ungdommene Pfeiffer ønsket å hjelpe. Hun gikk systematisk til verks. Gjennom 
fokusgruppeintervjuer med unge og voksne i kommunen samlet de inn informasjon om 
hvordan beboerne i kommunen opplevde nærmiljøet sitt, hva de savnet og hvilke tema de var 
mest opptatt av. Ungdoms mentale helse var det som havnet øverst på lista. Ungdommene 
pekte på at såfremt man ikke drev med sport var det ikke noe sted å oppholde seg i 
kommunen, ikke noe sted å møtes, ei heller arenaer for kunst og kultur. Hvis de hang rundt i 
sentrum fikk de gjerne politiet på nakken. De ønsket et sted å være, et sted å kunne spise sunn 
mat, et sted å kunne være sammen.  

Resultatene av kartleggingen ble presentert for styringsgruppa Pfeifer hadde etablert, og de 
fikk både kommunestyret og Lions med på laget. Den lokale kirka ble også engasjert i 
prosjektet. De startet planleggingen av ungdomssenteret Cornerstone, skrev et stort antall 



søknader om pengestøtte og sakte, men sikkert vokste prosjektet frem. Hovedutfordringer for 
prosjekter som Cornerstone er behovet for inntjening, ingen offentlige etater sikrer 
regelmessig tilgang på friske midler, alt er basert på veldedighet. De besluttet derfor at i 
tillegg til selve ungdomssenteret skulle de etablere en kafe og en liten butikk som selger 
lokale produkter og produkter ungdommene lager. De har fått lån og donasjoner, og til stor 
glede for Pfeiffer og hennes samarbeidspartnere fikk de kjøpe den fraflyttede katolske kikra, 
som ligger vegg i vegg med den videregående skolen, for symbolske 500 dollar. Skolen huser 
400 elever og den fysiske nærheten til Cornerstones lokaler er utvilsomt en stor fordel.

Et omfattende oppussingsarbeidet av kirka har pågått over lengre tid, Pfeiffer selv har tatt del 
i alt fra søknadsskriving, budsjettering og snekring, alt på frivillig basis. Hun har garasjen full 
av ulike gjenstander folk har donert til Cornerstone. Planen er at ungdomssenteret i kjelleren 
kan åpne i oktober -22 og daglig huse 20-30 ungdommer (11-18 år) som kan bruke lokalene 
til skolearbeid, internet gaming (tilgang på flere pc’er), kunst,- og kulturaktiviteter,- eller 
matlaging. Det vil alltid være 1-2 voksne til stede, i hovedsak frivillige. Cafeen som skal 
lokaliseres i det som tidligere var kirkerommet ventes ferdigstilt i januar. Her vil det bli ansatt 
lønnede arbeidere, men også ungdommene skal delta i driften av cafeen og den lille butikken, 
sammen med frivillige. De skal beholde den gamle scenen i kirkerommet slik at den kan 
benyttes til små kulturarrangement hvor ungdommene kan opptre.



Cornerstone er et vakkert eksempel på hva som er mulig når ildsjeler brenner og hele 
lokalsamfunn engasjerer seg. Museet tar ansvar for oppussing av de gamle kirkevinduene, 
frivillige deltar i driften, skolen og kommunestyret er med på laget. Cornerstone vil også gi 
noe tilbake til nærmiljøet ved å arrangere ulike aktiviteter i kommunen. Da byen hadde sin 
årlige Turkey-feiring inviterte Cornerstone alle som ønsket å delta til et arrangement i 
lokalene hvor de skrev enkle ord om håp og kjærlighet, eller visdomsord, på små steiner som 
ble plassert rundt i byen. Alle kunne ta med seg en stein de fant på sin vei, og legge ned en ny 
til glede for andre.  

Cornerstone jobber også for å spre positive budskap om ungdom. Oppslag i media og 
resultater av nasjonale undersøkelser skaper negative bilder av unge, og Cornerstone ønsker å 
være en motvekt til dette, ved eksempelvis å holde frem at de fleste ungdom ikke bruker rus 
eller begår kriminalitet. 

Møtet med Karen Pfeiffer og måten hun har brukt kraften i egen historie på til å fasilitere et 
bedre liv for andre gjorde inntrykk. Det var ytterst imponerende å høre om det arbeidet hun 
har lagt ned, motivasjonen hun klarer å opprettholde tross motstand og negative omtale,- det 
er ikke udelt positivt å stikke seg frem i et småbysamfunn. Janteloven står sterkt. I tillegg til 
innsatsen hun legger ned i Cornerstome huser hun stadig ungdommer utover sine egne barn, 
det være seg deres venner hvis foreldre har forsvunnet eller som lever under særdeles dårlige 
oppvekstbetingelser. Karen Pfeiffer gjør virkelig en forskjell og er en fantastisk representant 
for den amerikanske frivilligheten, en ildsjel til inspirasjon. Samtidig er det opprørende og 
trist at det som bør være et helt elementært tilbud til ungdom i en kommune er avhengig av 
veldedighet, og dermed også svært skjørt mht finansiering og langsiktig drift. Jeg undrer meg 
stadig over forskjellene mellom det amerikanske og det norske samfunnet, men jeg forstår 
også stadig mer.  

Mitt møte med sykepleier Sara Eck bidro også til dette. Hun er involvert i arbeidet ved ‘Clear 
Waters Life Center’ (Clear Waters Life Center - Clear Waters Life Center), som ligger i den 
fattigste kommunen i Minnesota. Sara jobber med unge, sårbare familier og med fokus på å 
forebygge omsorgssvikt og barnemishandling, også dette et tilbud som er avhengig av stadige 
pengetildelinger fra veldedige organisasjoner.  

 

Menneskemøter og annerledeshet 

De menneskemøtene jeg hadde på min reise til Midtvesten har utvilsomt bidratt ‘to turn 
nations into people’. Det var et stort kultursjokk å komme fra liberale, akademiske Berkeley 
til konservative, religiøse og rurale Midtvesten. Vi bodde privat og kom tett på mennesker 
med et verdigrunnlag som er svært annerledes enn vårt eget. Det var vondt, men særdeles 
lærerikt å bli så konfrontert med at andre har et verdensbilde og et verdigrunnlag som er så 
ukjent og annerledes, og som bryter med alt jeg tror på. Gjestfrie, vennlig mennesker som 
ønsket oss alt godt, og som samtidig representerte menneskeliggjøringen av holdninger og 
politiske oppfatninger jeg så langt bare har hatt tilgang til gjennom media. Det var krevende 
og gjorde at jeg et kort øyeblikk mistet håpet og trua på menneskeheten og på at verden kan 
bli et bedre sted. Samtidig, disse menneskemøtene bidro til at jeg virkelig tok inn 
annerledesheten, erkjente hvor fundamentalt ulikt vi tenker om de store spørsmålene, og 
dermed betydningen av dialog og forståelse. Kun gjennom det kan vi lykkes.  



Jeg vil avslutningsvis takke Fulbright for den muligheten organisasjonen har gitt meg til å bli 
kjent med USA; både det akademiske Berkeley og det rurale Midtvesten, to av mange 
ytterpunkter i dette komplekse landet. I tillegg til det akademiske utbyttet 
forskningsoppholdet har gitt meg vil ryggsekken min være fylt av økt forståelse, flere 
spørsmål, verdifulle menneskemøter og fantastiske opplevelser når jeg til jul reiser hjem til 
Norge. Evig takknemlig.  
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