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kort sagt

ordet
Det er advent, 
og vi tror
AF ELISABETH DONS 
CHRISTENSEN

ordet@k.dk

”MAN LIGGER SYG i sin seng 
og føler sig udelukket fra alt, 
indestængt og fængslet i den-
ne snævre stue. Så beder 
man én, der er til stede, om at 
trække gardinet lidt til side. 
Og uden for står det blå uen-
delige himmeldyb, hvis lys-
bølger har ingen strandbred, 
men skyller ind overalt, hvor 
rummet er åbent, ind i hjer-
tet, hvis det står åbent, og ta-
ger med sig tilbage i dybet al 
indestængt længsel, forener 
alt det syge enkelte med det 
evige hele.” 

Sådan bekriver Jakob 
Knudsens i sin ”Livsfi losofi . 
Spredte betragtninger” 
(1908), den håbløshed og 
manglende livslyst, som vi 
som mennesker i sindets og 
kroppens sygdomsperioder 
kan gribes af. 

Det er lige det, Grundtvig 
gør i sin elskede adventssal-
me ”Blomstre som en rosen-
gård”, som slet ikke kan und-
væres i denne tid (Salmebo-
gen nr. 78). 

Grundtvig trækker alle vore 
selvskabte gardiner fra. Det 
klaustrofobiske rum, som vi 
ofte spinder vort liv ind i, åb-
nes. Vores længsel får luft. Vi 
er ikke mere afhængige af al-
le vore egne bestræbelser. Alt 
det syge vendes på hovedet 
og bliver til liv og mod, fryd 
og gammen. Og frem for alt 
til tro. 

Rosengården blomstrer, 
selv i ørkenegne. Ødemarker-
ne vælder med liv og frugt-
barhed. Blinde og fortabte 
mennesker får livsmod på ny. 
Alle vi, der længst har lukket 
ørerne for alt andet end da-
gens tummel og spektakel, 
ved pludselig igen, at vort liv 
aldrig er spildt, selvom det 
ikke blev helt, ligesom vi vil-
le. Sygdom, død og krig får os 
ikke til at ryste i knæene, mo-
det blæses ind hovederne på 
os, så vi rejser os fra alle vore 
mærkværdige og trøstesløse 
sengelejer, gør det, vi kan, og 
siger Gud tak for alt det, vi 
fi k. Og mens I og jeg synger, 
så åbnes vore øjne og ører for 
det nye liv, som kommer til 
os, ja som allerede er til stede 
med ham, som kommer. 

”Herren kommer, Gud med 
os, troen på ham bier.” 

Og det gør troen ene og ale-
ne, fordi den – Gud ske tak 
og lov – ikke kan lade være.

teologisk
tanke
Jan Lindhardt (1938-2014), 
tidligere dansk biskop, i 
”De syv dødsssynder”, 2001:

”Man bliver som nævnt ikke 
ansvarsfri ved at fritage sig 
selv fra forpligtelser over for 
andre. Ansvar er noget, man 
har; man kan tage det på sig 
eller fl ygte fra det. Men man 
kan ikke vælge det fra. Det er 
man slet ikke selv den rette 
til.”

Er Danmark et åbent 
og frit land?
JENS BÆKHØJ JENSEN 
Stenvej 36, Humlum, 
Struer

Jeg åbnede for radioen en 
dejlig søndag morgen og hør-
te tilfældigt om ingeniørstu-
derende Marius Youbi, som 
studerer i Herning. 

Han betaler for sine studi-
er, klarer sig selv ved at have 
arbejde ved siden af sine stu-
dier, får ikke noget fra den 
danske stat og er her blot for 
at studere og få en uddannel-
se. 

Nu er han blevet udvist, 
fordi han har arbejdet for me-

get i forhold til lovgivningen i 
Danmark.

Det er ikke rimeligt! Er det 
sådan, at Danmark helst vil 
have folk, som ikke kan og vil 
klare sig selv?

Jeg vil hermed opfordre re-
geringen til at se på sagen 
vedrørende udvisningen af 
ingeniørstuderende Marius 
Youbi. 

Det kan ikke passe, at lov-
lydige mennesker skal udvi-
ses af Danmark, mens folk, 
som kun er til belastning for 
den danske stat, får lov at bli-
ve i Danmark. 

Tag jer nu sammen, I dan-
ske politikere og magthavere,  
inden det hele kommer til at 
gå efter tilfældigheder. 

Den ”hvide mafi a” 
skal modsiges
 
BIRGITTE ALBRECHTSEN 
Helligkorsvej 35 A, 2., 
Roskilde

Stor tak til folketingsmedlem 
Liselott Blixt (DF) for hendes 
klarsyn om midlertidigt stop 
for hpv-vacciner. Desværre 
gælder dette ikke for de man-
ge politikere, der uoplyste 
har kritiseret hendes udtalel-
se. Alle har adgang til viden 
om, hvordan den franske 
HPV Gardasil-producent til-
bageholder information om 
bivirkningerne. 

Lægestanden stoler åben-
bart blindt på en anbefaling, 

selvom der ikke er tydeligt 
bevis for vaccinens virkning. 
Hvorfor? Fordi det er nemt at 
bruge frygten til at manipule-
re en gruppe til ”forebyggel-
se” uden sikkerhed for, hvad 
det medfører. Og fordi der er 
store økonomiske interesse-
konfl ikter på spil mellem læ-
ger og medicinalindustrien. 
Deraf udtrykket ”Den hvide 
mafi a”. 

En halv million kvinder er 
vaccineret med hpv-vaccine, 
men hundreder af dem er ble-
vet skæbnesvangert syge og 
står uden anerkendelse af 
symptomernes årsag. 

Hvornår holder vi op med 
at lade undersøgelser af me-
dicinske præparater blive 

foretaget af ikke-neutrale in-
stanser? 

Det gælder hpv-vaccine, 
kræftbehandling, anden me-
dicin og sågar mobilstråling. 
Hvor længe fi nder vi os i at 
have en korrupt ”hvid ma-
fi a”? 

Som lægmand kan jeg kun 
støtte Brixt i det eneste an-
svarlige: en appel om midler-
tidigt stop for hpv-vaccinen. 

I øvrigt vil jeg appellere til 
folk om at være kritiske over 
for autoriteternes anbefalin-
ger af vacciner og medicin. 
Samt til at læse, hvad Per 
Gøtzsche, læge og forsker ved 
Københavns Universitet, si-
ger om emnet. Så bliver man 
lidt klogere.

AF ARNE PEDERSEN

NÅR NOGENS 
SØNNER kal-
der andres døt-
re for ludere, 
eller når nogen 
synes, det kun-

ne være sjovt at se, hvor langt 
en ung kvinde kan få en ba-
nan ned i halsen, så har vi 
fejlet på fl ere niveauer. Både 
som samfund, som forældre, 
som voksne og som enkeltin-
divider. 

Jeg ved, det er med fare for 
både at blive kaldt snerpet og 
gammeldags, jeg skriver så-
dan. Alligevel tror jeg, det er 
sådan.

I dette efterår har der været 
bragt en del artikler om både 
”hverdagssexisme” og børns/
unges forbrug af porno – som 
for mig kulminerede i sagen 
fra CBS, hvor unge på en rus-
tur blev presset til stærkt sek-
sualiserede lege og nedla-
dende sprogbrug. Uanset 
hvor hyppigt det sker, bliver 
det aldrig normal adfærd, at 
en mand kalder en kvinde for 
luder eller billig.

Som samfundsborger er jeg 
naturligvis frastødt over en 

sådan adfærd fra unge, som 
skal være med til at skabe og 
forme morgendagens sam-
fund. Som far bliver jeg både 
trist og bekymret, for hvis en 
sådan adfærd i en eller an-
den grad er normaliseret i 
2015, hvad er så normalt, når 
mine døtre skal til deres før-
ste klassefest uden forældre, 
gymnasiefest endsige rustur? 

SOM VOKSEN TÆNKER JEG, 
at jeg har svigtet. For hvilken 
adfærd har jeg haft, som har 
været med til at gøre dette le-
galt? Som mand må jeg er-
kende, at jeg skammer mig, 
for også jeg har været en del 
af den kultur, som under 
dække af ”værkstedshumor” 

har været med til at sprede et 
nedsættende kvindesyn.

For mig er det et tegn på 
den seksuelle forråelse, vores 
samfund er vidne til – og har 
været vidne til de sidste man-
ge år. 

Kærlighed og sex er gået fra 
at være ømhed, nærhed og 
uselvisk til at være noget, der 
kan købes, klikkes og forbru-
ges – ligesom alt andet. Og 
når vi konstant bliver bom-
barderet med den objektivi-
serede kvindekrop gennem 
reklamer, populærkultur og 
porno, hvordan kan vi så for-
vente, at det ikke også kryber 
ind i sproget, kommunikatio-
nen og adfærden? 

Vi kan ikke forvente, vi ser 

hinanden som mennesker, 
hvis vi konstant opdrages til 
at se hinden som objekter, 
som kun eksisterer for at til-
fredsstille vores lyster.

DEN DANSKE TEOLOG og fi -
losof K.E. Løgstrup havde 
det, man kunne kalde et 
kommunikativt menneske-
syn. Han sagde blandt andet, 
at vi aldrig har med et andet 
menneske at gøre, uden at vi 
holder noget af dets liv i vo-
res hænder. 

Når vi står der med en del 
af et andet menneskes liv i 
vores hænder, har vi to valg-
muligheder: Vi kan knuse 
den del, vi har fået givet, eller 
vi kan få det til at blomstre. 

Og lige dér i det øjeblik be-
tyder kommunikation natur-
ligvis noget. Hvordan vi taler 
til og om hinanden. Hvordan 
vi har lært at opfatte hinan-
den. For hvis drenge konstant 
har fået kommunikeret, at 
kvinder er nogen, man ydmy-
ger, og er nogen, som kun ek-
sisterer for at tilfredsstille 
manden, hvordan kan vi så 
forvente andet, end at kvin-
der behandles som objekter?

Vi er alle skabt til noget 

bedre. Vi er skabt til at blive 
elsket – og talt til, omtalt som 
og rørt ved som sådan.

Naturligvis må de unge 
tutorer, og hvem der ellers rå-
ber nedladende ting efter 
kvinder eller behandler dem 
som ting i nattelivet, tage 
personligt ansvar for deres 
handlinger. 

Men det nytter ikke noget 
kun at skyde skylden på ung-
dommen, for det er også os 
voksne, der har ansvaret. Det 
er os, der skal sætte standar-
den for sprogbrug og om-
gangstone. Det er os, der skal 
skabe kulturen for, hvad der 
er acceptabelt, og hvornår 
man siger fra og nej!

Jeg tror, hverken pornoens 
frigørelse eller seksualiserin-
gen af populærkulturen kan 
rulles tilbage. Men jeg mener, 
det er på tide, vi tager snak-
ken om, hvad den seksuelle 
frigørelse, som så mange 
danskere er så stolte af, gør 
ved os, gør ved vores børn og 
unge, og hvilken slags sam-
fund den skaber.

Arne Pedersen er cand.mag. 
i medievidenskab med ITT i teologi

Samfundsetikken er kommet i skred. 
Den seksuelle forråelse er ikke normal

AF HENNING HANSEN

HEN OVER 
SOMMEREN 
har medierne 
vist os billeder 
af fl ygtninge 
og emigranter 

strømme ind over landets 
grænser. Hvem bliver ikke 
rørt ved at se billeder af børn 
og ældre, som næsten ikke 
kan mere? Jo, det kan få hjer-
tet til at bløde. 

Vi rives med af den barske 
virkelighed, som vi får præ-
senteret ind i vore hyggelige 
stuer. 

Men med så stærk fokus på 
disse ulykkelige forhold, bin-
des vore følelser til øjeblik-
ket, hvor vi kun ser disse 
stakkels mennesker. Hvis vo-
re følelser kun kan forholde 
sig til øjeblikket, mister vi let 
hensynet til næste generati-
on.  

Umiddelbart er vi optaget 
af at fi nde boliger til de man-
ge fl ygtninge og emigranter. 
På længere sigt søger vi at in-
tegrere de mange mennesker, 
så de kommer til at føle sig 

som en del af helheden i det 
danske samfund. En sådan 
integration lader sig gøre 
med kristne fl ygtninge og 
emigranter. Med deres tro er 
de på forhånd forbundet til 
den danske kultur. 

DE FLESTE FLYGTNINGE og 
emigranter er muslimer. De 
bærer en religion og kultur 
med sig, som grundlæggende 
er meget anderledes end vo-
res kultur. Alle ved, at religi-
on og politik er stærk for-
bundne i den islamiske kul-
tur. Det vil være naivt, hvis vi 
tror, at vi gennem en integra-

tionsproces kan ændre dette 
grundlæggende princip.

Jeg har lyttet til fl ere udsen-
delser i radio og tv, hvor her-
boende muslimer interviewes 
om deres forhold til den dan-
ske kultur. Det er værd at 
lægge mærke til, at disse in-
terviews altid foregår med 
muslimer, som kalder sig selv 
moderate. 

De giver udtryk for, at de 
naturligvis respekterer det 
danske samfunds frihedsret-
tigheder og gerne vil integre-
res. 

Men sjældent hører man 
disse moderate muslimer 

tage afstand fra den funda-
mentalisme, som søger at 
fremme islam gennem vold 
og terror. Det må vel betyde, 
at de stiltiende billiger frem-
gangsmåden? 

Men hvad er moderate 
muslimer? Er det dem, som 
kun er halvt muslimske? I så 
fald kan man være sikker på, 
at det ikke bliver de moderate 
muslimer, som repræsenterer 
den islamiske bevægelse i 
Danmark.    

Det værste er måske, at 
mange danskere lulles i søvn 
gennem interviews af såkald-
te moderate muslimer. ”Fred, 
fred og ingen fare,” siges der.  

MEN SANDHEDEN ER, at vi 
allerede har trukket en tro-
jansk hest ind i det danske 
samfund. I denne trojanske 
hest befi nder sig den sande 
muslimske natur, som anser 
det for en pligt at fortsætte 
kampen mod vantro indivi-
der og nationer. 

Forleden læste jeg, hvad en 
muslimsk lærd person en-
gang har sagt: ”Enhver nati-
on eller magt, der kommer i 

vejen for dette mål (verdens-
herredømmet), vil islam be-
kæmpe og ødelægge.” 

Det er det, som vi er vidne 
til, når det sande muslimske 
ansigt skaber rædsel og øde-
læggelse rundt om i verden. 

Indtil videre vil vi opleve 
en muslimsk kultur udvikle 
sig side om side med den 
danske kultur. Men man vil 
aldrig kunne integrere en 
stærk fundamentalistisk 
muslimsk kultur, så den til-
passer sig og accepterer dan-
ske værdier. 

Nå, men indtil videre bin-
des vore følelser til øjeblik-
ket. De efterfølgende proble-
mer og løsninger overlader vi 
til vore børn og børnebørn. 
Kærligheden i vor generation 
er så kortsynet, at den kun 
ser øjeblikket. Dermed har 
den intet at sige ind i fremti-
den. Undskyld børn og bør-
nebørn. 

Henning Hansen, 
forhenværende politiinspektør, 
Venusvænget 85, 
Esbjerg V

Følelser styrer nu slaget om integration. 
Problemerne overlader vi til næste generation
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Dansk Folkeparti blev i bogstaveligste for-
stand reddet af gongongen, da regeringen 

i går valgte at trække en udskældt besparelse 
på boligydelsen til pensionister tilbage.

Besparelsen blev vedtaget som en del af 
fi nanslovsforhandlingerne og har den seneste 
uge voldt Dansk Folkeparti voldsomme proble-
mer. For hvordan kunne et parti, der både 
generelt og i den seneste valgkamp har frem-
stillet sig selv som de ældres garanti mod vel-
færdsforringelser, indgå en aftale, der ifølge 
Ældre Sagen ville ramme op til 175.000 pensio-
nister direkte på pengepungen?

Først lød det fra Dansk Folkeparti, at man 
ikke kendte til konsekvensen af stramnin-

gerne.
Da den påstand så blev skudt ned, blandt 

andet i form af et tidligt udsendt høringssvar 
fra Ældre Sagen, forsvarede Dansk Folkeparti 
sig med, at man med aftalen havde forpligtet 
kommunerne til at sikre en lavere husleje for 
de ældre, der blev ramt af en lavere boligydel-
se. Denne fortolkning kunne hverken kommu-
nerne eller forligspartneren og regeringspartiet 
Venstre dog genkende. I mandags lød det så i 
Kristian Thulesen Dahls ugebrev, at man nu vil 
tilbage til forhandlingsbordet og genforhandle 
det, som DF-formanden betegner som en ”tid-
sel”. Den tidsel fjernede statsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) så midlertidigt i går, da 
spørgsmålet om boligydelsen blev udskudt til 
engang i det kommende år.

Uanset resultatet af disse kommende for-
handlinger står Dansk Folkeparti dog for-

slået tilbage med blå mærker i både image og 
politisk troværdighed.

Et er, at partiet er ramt hårdt på sit image 
som partiet, der konsekvent varetager de 
ældres interesser. Men derudover – og måske 
endnu mere alvorligt – sår sagen tvivl om, 
hvorvidt Dansk Folkeparti reelt ønsker og for-
mår at sluge de kameler, der følger med parti-
ets centrale indfl ydelse og position som 
Folketingets næststørste parti.

I de 20 år, der er gået siden partiets oprettel-
se, har Dansk Folkeparti dygtigt udviklet sig fra 
et protestparti med ganske få mærkesager til i 
både politisk bredde og størrelse reelt at blive 
det folkeparti, navnet indikerer. Men med den 
uskønne håndtering af sagen om boligydelsen, 
står det klart, at Dansk Folkeparti kan risikere 
samme skæbne som nogle af de andre partier, 
der i tidens løb er kommet i klemme mellem 
egne idealer og den nødvendige politik.

For som man eksempelvis så, da SF deltog i 
den forrige S-R-SF-regering, stiger omfanget 

af kamelslugning i takt med, at man bevæger 
sig mod magtens midte. For SF endte det som 
bekendt med, at dagpengestramninger og det 
kontroversielle Dong-salg til sidst fi k partiet til 
at forlade regeringen. Og det varer formentlig 
længe, før partiet både internt og blandt de 
andre partier betragtes som en oplagt rege-
ringspartner. Den samme situation kan meget 
vel ramme Dansk Folkeparti, hvis partiet ikke 
bedre end i sagen om boligydelserne formår at 
forvalte det ansvar, der følger med den store 
indfl ydelse – også når det gør ondt.           mr

Dansk Folkepartis 
uskønne famlen
DF blev reddet, men står forslået 
tilbage i sag om boligydelse

leder


