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L IVSST IL

Arne Martin Thingnes innledet livet som pensjonist med en 
lang vandring gjennom Europa, i solidaritet med flyktninger.

A
ugust i fjor startet han fra Arendal i 
Norge. Etter 2700 kilometer, gjen-
nom ti land, kom han i desember 
2019 frem til flyktningleiren Moria 
på øya Lesvos i Hellas. 

Arne Martin har gått den såkalte 
«flyktningruta» gjennom Europa, som er den 
veien utallige mennesker på flukt har tatt, fra 
Hellas, nordover i Europa. Thingnes har gått 
den motsatte veien, han startet i nord og 
avsluttet i sør. Han ville gå flyktningene i 
møte, til der tusenvis av dem er strandet, i 
overfylte flyktningleirer i Hellas.

– Det jeg ønsket var å rette oppmerksomhe-
ten mot den urimeligheten det er at flyktnin-
gene sitter i disse leirene og Europa betaler 
seg fri fra ansvaret. At alle land i Europa tok 
imot flyktninger og gjorde sin del, ville vært 
en helt overkommelig oppgave. Jeg ønsker å 
rette oppmerksomheten mot dette og prøve å 
snu holdninger. Jeg kunne reist og jobbet som 
frivillig i en leir, men tenkte jeg kunne heller 
prøve å gjøre noe for å vekke opinionen, for-
klarer han.

FRIVILLIG 
Ideen tok form i juleferien 2018, da kona Åse 
(60) og Arne Martin (62) begynte å snakke om 
hans nært forestående pensjonisttilværelse. 
De var på besøk hos sønnen på New Zealand 

og hadde god tid til å tenke sammen, blant 
annet om det å ha et meningsfullt liv som 
pensjonist. 

De var opprørte over flyktningenes situa-
sjon i Europa, politikken som ble ført og nega-
tive holdninger til flyktninger i samfunnet. 
Arne Martin har erfaring som frivillig for 
Dråpen i havet, en organisasjon som hjelper 
mennesker på flukt. 

– Jeg var på Lesvos i begynnelsen av desem-
ber 2015 og i februar 2016, forteller han. 

Flyktningene reiser oftest sjøveien fra 
Tyrkia, i overfylte gummibåter, til de nær-
meste greske øyene. I 2015 kom båtene inn på 
strendene i hopetall hver dag. På Lesvos sto 
frivillige fra Dråpen i havet den høsten og tok 
imot menneskene som steg i land. De frivil-
lige var vanlige folk fra hele landet. Arne 
Martin fra Asker, var en av dem som meldte 
seg tidlig til innsats.

Da han var tilbake på Lesvos i desember 
2019, så han at forholdene er blitt mye verre. 

– Det var vanvittig å se Moria leir nå, i for-
hold til når jeg var der sist. Det er telt alle ste-
der, tett i tett. Det var teltleir da også, men nå 
er hele åsen full, det er telt alle steder. Det var 
sol og fint vær da jeg var på Lesvos, men når 
det regner er forholdene så mye, mye verre. 
Av og til kommer et monsterregn og da er det 
gjørme overalt mellom teltene. Det er masse 

SOLIDARITETS
VANDREREN
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LANG VANDRING. 
Arne Martin 

Thingnes brukte 
tre og en halv 

måned på å gå 
«flyktingeruta».

LEIREN. Flyktninger 
på vei inn i Moria 

leir  på Lesvos.
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SKOTØY. Tre par sko 
har Arne Martin 
«slitt ut» på veien.
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UNDERVEIS. Arne 
Martin Thingnes 
gikk gjennom ni 
land på vei til 
Hellas.

 ➜ På hjemmesiden drapenihavet.
no kan du lese mer om måter å 
støtte organisasjonen på, frivillig 
arbeid og de ulike stedene organi-
sasjonen jobber.   

DRÅPEN I HAVET

barn, det er søppel i store hauger og ekstremt 
dårlige hygieniske forhold. Det er en do på 
hundre personer, og du må stå i kø i timevis 
for å dusje, forteller Arne Martin. 

BARN LIDER
– Det er ikke bare apati, flyktningene prøver å 
skape noe også. Man kan bli imponert over at 
folk her tross alt er kreative. Jeg så flere enkle 
frisørsalonger, for eksempel. Men jeg husker 
spesielt den lille gutten som satt foran et bål, 
som han holdt liv i med greiner fra et oliven-
tre, mens han tørket klær. Han var tom i blik-
ket, han ville ikke snakke. Det er mange trau-
matiserte barn i leiren. I desember 2019 var 
det rundt 5000 barn under 18 år, og det sies at 
1000 av dem var alenebarn.

Vandreturen til Arne Martin Thingnes er 
kalt en solidaritetsmarsj og kan betraktes som 
en motreaksjon til den politikken som blir 
ført. 

– Det som skjer nå er det motsatte av solida-
ritet, det er egoisme, slår han fast. Velferds-
staten vår er bygd på en solidaritetstanke. Når 
man hører argumentene om at vi ikke kan 
redusere på vår velstand for å hjelpe flyktnin-
ger, så strider dette mot hva Norge er, våre 
verdier og hva vi har bygd opp i etterkrigsti-
den, sier Arne Martin Thingnes engasjert. 

– Opprører dette deg?
– Ja, jeg synes det er hjerteløst og historie-

løst! Jeg blir flau av å være norsk. Når man 
sier at det å hente barn som er alene i flykt-
ningleirer til Norge, utgjør en fare for at flere 
kommer hit, er det helt hårreisende. Hvordan 
kan en fireåring alene i Moria være en fare for 
norsk velferd? Er det å få ham til Norge en 
trussel mot vestens overflod?

TRE PAR SKO
Han har hatt god tid til å tenke i tre og en halv 
måned. Fra Norge vandret Arne Martin gjen-
nom Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, 
Polen, Ungarn, Serbia, Makedonia og Hellas

Vandreren har «slitt ut» tre par sko på veien. 
Han har gått med ryggsekk, ofte lettkledd i 
shorts, men også med vindtette og vanntette 
klær i ruskevær. Han har gått på fredfylte stier 
og på sterkt trafikkerte veier. Han har møtt mye 
vennlighet og gjestfrihet på sin vei.

– Det som har gitt meg mest, er alle de gode 
møtene med mennesker. Jeg har ikke hatt 
noen negative opplevelser. Det verste var at 
jeg ble bitt av en hund, ler han. 

Han forklarte til dem han møtte hva mar-
sjen handlet om og møtte stort sett bare vel-
vilje, selv om noen hadde innvendinger mot 
flyktningpolitikken.

PILEGRIMER
Kanskje spirte ideen før 2018 også. Kanskje la 
Arne Martin grunnlaget for solidaritetsmar-
sjen på en sti i Sør-Europa? Han er en erfaren 
vandrer.

 – Jeg har gått tre pilegrimsturer tidligere. I 
2012 gikk jeg Camino Frances, som den kal-
les. Kanskje verdens mest berømte rute på 
800 kilometer fra St. Jean Pied de Port på 
fransk side av Pyreneene til Santiago de 
Compostela. I tillegg gikk jeg både i påsken 
2015 og i påsken 2017 Camino Portugues – 
begge ganger fra Porto til Santiago de 
Compostela, men to forskjellige ruter. Den 
første turen gikk jeg den opprinnelige pile-
grimsruten inne i landet, mens jeg i 2017 gikk 
en mye nyere rute som går langs 
Atlanterhavet mye av veien, forteller han.

Det kan også ha begynt enda tidligere. 
– Arne Martin har vært opptatt av bistands-

arbeid lenge, sier kona, Åse Thingnes. Jeg 
møtte henne i fjor høst mens mannen hennes 
fortsatt vandret sørover. Hun fortalte da at 
han har flere ganger hatt fem ukers opphold i 
Zimbabwe, der han hjalp til og var sammen 
med barn i barnehagen og på barnehjemmet 
på en misjonsstasjon. Åse ble derfor ikke 
overrasket over ideen om å legge ut på en 
solidaritetsmarsj, som en kombinasjon av fri-
villighet, gleden ved å vandre og idealisme. 

Når jeg treffer Arne Martin noen måneder 
senere, er den lange vandringen over, og han 
er vel hjemme i Heggedal i Asker. Men han 
tenker fortsatt på dem han møtte i Moria og 
alt han har opplevd. Avstanden og kontrasten 
er stor, men for Arne Martin Thingnes hand-
ler det om å skape nærhet og forståelse. 

 – Jeg tror man må prøve å få folk til å tenke 
som skiltet jeg så langs veien i Norge mens jeg 
gikk, skiltet som sa «Hva hvis det var ditt 
barn?». Man må endre den fremmedgjøringen 
og distanseringen som råder i dag. 

MANGE MÅTER Å BIDRA PÅ
Du trenger ikke reise langt for å hjelpe flykt-
ninger. Konserter, loppemarked og vaffelsalg 
her hjemme, gir god økonomisk støtte til 
Dråpen i havet sitt arbeid.

– Vi får henvendelser hele tiden fra folk 
som ønsker å bidra. Vi sier at det skal være 
lett for alle å delta og at terskelen skal være 
lav, sier Trude Jacobsen, generalsekretær for 
Dråpen i havet. Hun nevner flere eksempler.

– Det er noen som driver med yoga for soli-
daritet, og det er barnehager som har hatt 

kunstutstilling der foreldre kan kjøpe 
«kunsten» og støtte oss. På en butikk går et 
beløp til Dråpen i Havet for hver kunde som 
ikke tar plastpose. 

Trude Jacobsen synes det er viktig å minne 
om at flyktningkrisen på ingen måte er en 
avsluttet krise. På Lesvos er det verre enn 
noensinne, forteller hun. 

– Det er nå dobbelt så mange mennesker på 
flukt som bor i telt, i forhold til på samme tid 
i fjor, da flere humanitære organisasjoner 
ropte et varsko til verden.

– Hvilken betydning har Arne Martins soli-
daritetsmarsj for oppmerksomhet rundt flykt-
ningenes situasjon?

– Selve marsjen kan skape noe fokus, men 
også vise at det er flere måter å engasjere seg 
på. Han har valgt å gjøre noe konkret, som vi 
synes er en god idé, men det er litt tidlig å si 
noe om hva effekt det kan ha. Vi håper jo at 
informasjon om solidaritetsmarsjen når ut til 
nye grupper i folket, slik at flere blir opp-
merksomme på saken. Jeg ser i alle fall at han 
har mange følgere på Facebook. 

Generelt har Jacobsen inntrykk av at mange 
etter hvert har hørt om Dråpen i havet. Når 
hun reiser rundt i landet er det alltid noen 
som kjenner noen som har vært frivillig i 
Hellas.

En del av dem som har reist i løpet av de 
fire årene organisasjonen har rekruttert til 
innsats i Hellas, er pensjonister.

– Den som ønsker å være frivillig må være 
innstilt på lange dager, må ha god helse og 
tåle enkle arbeidsforhold. Vi ønsker også folk 
som kan være lenge. Spreke pensjonister som 
er fleksible og kan reise utenom ferier, kan 
være veldig nyttige, sier Trude Jacobsen. 

Av yrkesgrupper er alle velkommen, men 
medisinsk personell til å jobbe inne i leiren, 
er spesielt ønskelig. 

2020NOVIO4_070_.indd   72-73 07.09.2021   08:17:20


