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Debat 5
Læserne Mener
HUN ’UNDER’ SIG
Lars Mandøe, Sortedam
Dossering 89, København:
Tove Lindhardt Damsgaard
undrer sig 28.11. med rette
over den stadig ringere korrekturlæsning i Politiken. I
stedet for at ’undre’ sig kunne
hun gøre som Pernille Weiss,
som ifølge en overskrift samme dag (sektion 1, side 16) ’under sig over Søren Gade’! Suk!

BØRNENES MINISTER
Birgitte Hasle, Gernersgade 69,
København:
Regeringen meddeler, at man
ikke vil modtage danske børn
af syrienskrigere fra de umenneskelige lejre i Syrien. Børnene er nøjagtig lige så uskyldige i voksnes fejlhandlinger,
som Godhavnsdrengene var.
Blot må man gå ud fra, at deres skæbne vil blive endnu
mere grum. Begge kategorier
er danske statsborgere, men
når det gælder syrienskrigernes børn, så er Mette Frederiksens og regeringens hjerter
lukkede. Altså: Kun minister
for børn med lovlydige forældre. Står der mon noget om
det i grundloven?

TAK TIL BERTEL HAARDER
Gert Wiik, Fredensgade 13,
Nykøbing F:
Bertel Haarder har skrevet en
sjov julesang om partier politik og pinligheder. Stort tak til
Bertel Haarder. Sidste vers er
blevet udskammet af bl.a. Enhedslistens unge folketingspolitikere. Ikke noget ’men’
skal lyde herfra. Ethvert ﬁrma
eller Folketinget har brug for
et sjovt årligt tilbageblik med
skæve vinkler. Enhedslistens
teknikborgmesters festorgie,
der endte med en anmeldelse
af et mandligt partimedlem
for voldtægt og befamling af
to enhedslistekvinder i borgmestersengen, er så bizar en
hændelse, at det ikke kan og
må forbigås i en sjov julevise
om året, der gik i politik.

STOP INDOKTRINERINGEN
Erik Skovgaard Pedersen,
Nøragervej 10, Vanløse:
Det er åbenbart magtpåliggende for Politiken at fremmane et skræmme- og fjendebillede af Kina som en ond nation, der higer efter verdensherredømme. Som daglig læser af Politiken bliver jeg igen
og igen præsenteret for de
samme ensidige artikler, især
oversat fra amerikanske kilder, om f.eks. overvågningen
af deres egen befolkning, især
den muslimske. Når Kina in-

vesterer i infrastruktur i Afrika, som Vesten for længst burde have gjort, for at mindste
ﬂygtningestrømmen og når
Kina investerer i infrastruktur
i Grækenland, hvad EU for
længst burde have gjort, for at
hjælpe landet på fode igen, så
fremstilles det som fordækte
handlinger, der tjener et bagved fjendtligt mål. Den næsten daglige dosis af de samme Kina-kritiske indlæg i avisen gør, at jeg føler mig udsat
for indoktrinering. Kina er et
vigtigt emne, men giv os faglig og nuanceret viden og oplysning om det kinesiske samfund.

Husk, at du også er ligestillingsminister
for mændene, Mogens Jensen

Dagens
citat

Ligestilling
TOBIAS PETERSEN, SOCIOLOG

HVOR ER INDSIGTEN
Finn Hansson, Toftagervej 8,
Brønshøj:
Rektor ved Københavns Universitet Henrik Caspar Wegener har i Politiken 27.11. et længere indlæg, hvor han kritiserer de humaniorastuderende
for deres aktioner og for ikke
blot at ville tale med ham.
Hans indlæg viser en udpræget mangel på historisk
viden. Siden studenteroprøret
har de studerende gang på
gang vist, at det er fra dem,
fornyelserne skal komme. I
årene efter 1968 havde de studerende reel indﬂydelse, 50
pct. i studienævnene, som
blev brugt til at revolutionere
universitetsuddannelserne.
Denne indﬂydelse er siden via
en række indskrænkninger af
universitetsdemokratiet blevet reduceret til en slags høringsret, og i dag er det ikke
nødvendigt at tage de studerendes krav med i ledelsesbeslutningerne. Men det er stadig sådan, at det er de studerende, som gennem deres
daglige erfaringer på deres
studier kan bidrage med viden om problemer og løsninger – en viden, som ledelsen
ikke har eller kan have. Det
havde rektor Mogens Fogh respekt for i 1968, men rektorrollen og formatet er ikke det
samme i 2019.

Klimaet har jo
altid forandret sig,
så jeg er ikke i
tvivl om klimaforandringerne.
Muligvis skyldes det
også overforbrug,
og jeg synes da,
man skal genbruge
og spare og lade
være med at
forurene. Men
jeg tror ikke på,
vi kan styre klimaet.
Tror du?
Søren Mørch,
historiker.
I Weekendavisen

ER DET PUBLIC SERVICE?
Hans Henriksen, Ingeborgvej 5,
Charlottenlund:
Forklaringen på, at DR lukker
højkvalitetsprogrammer, er
sandsynligvis, at seertal er en
styrende faktor.
De såkaldt smalle programmer ses i sagens natur af relativt få, som altså fravælges,
selv om det er et demokratisk
princip også at tilgodese minoriteter. Er det public service?

I ET DEBATINDLÆG 21. november farer ligestillingsminister Mogens Jensen i ﬂint over en heteroseksuel
hvid mand. Manden, stud.theol. Johannes Christian
Bollmann, havde forinden haft den frækhed at skrive i et debatindlæg, at verden ikke er så sort/hvid,
som feministerne gerne vil gøre den til.
Det er ikke altid en ulempe at være en kvinde, slet
ikke en smuk kvinde, var Bollmanns budskab. Undertiden er det faktisk en fordel. Det har Bollmann
indiskutabelt ret i.
Forskning viser, at smukke mennesker klarer sig
bedre end mindre smukke. Et forhold, som tidligere
har fået kønsdebattør Henrik Marstal til at kræve en
art kompensation til de grimme. Samtidig er det hævet over enhver tvivl, at det i nogle sammenhænge
er lettere at være kvinde end mand. Det gælder
blandt andet i politik, hvor partierne skriger på kvindelige kandidater, og det derfor er langt lettere at
komme frem som kvinde end som mand, men også i
den offentlige debat, hvor det er en slet skjult hemmelighed, at kvindelige skribenter tages imod med
kyshånd og ikke sjældent ’prikkes på skulderen’ af
debatredaktørerne, mens indlæg fra mænd frasorteres med en møggreb.
I sit indlæg bruger ministeren meget tid på det såkaldte løngab. Men det er der ingen grund til. Danmark har tidligere haft en lønkommission, som efter et langt og seriøst stykke arbejde i 2010 fastslog,
at »der er samme løn for samme arbejde«. Myten om

løngabet holdes i hævd af ligestillingsministerens
venner i fagbevægelsen, som hvert år i november
sætter fokus på ’problemet’ ved fejringen af ’kvindernes sidste arbejdsdag’.
For fagbevægelsen er løngabet en kærkommen
mulighed for at kræve højere løn til medlemmerne.
Men i virkelighedens verden forholder det sig sådan,
at de mandlige og kvindelige medlemmer får den
samme overenskomstmæssige løn. Og der er da
stort set heller ingen sager
om kønsdiskrimination i forhold til løn i Danmark, til
trods for rige klagemuligheder. Men lad det dog komme
Karakteristisk
an på en prøve. Hvis ligestilfor Mogens
mener, at der
Jensens sirlige lingsministeren
eksisterer et løngab, bør han
plukketeknik er, sammen med sine kolleger i
at han nøjsomt regeringen nedsætte en ny
lønkommission, der kan se på
vælger en
sagen.
underkategori

af et større
problem for at
kunne pege på
et område,
hvor kvinder
har større
problemer end
mænd

MEST bemærkelsesværdigt fra
et ligestillingsperspektiv er
dog ikke, at ligestillingsministeren beskæftiger sig med
det luftige løngab. Nej, det,
der virkelig springer i øjnene,
er, at ministeren opfører sig,
som var han minister for kvinder, ikke for ligestilling. Foruden at bede den mandlige
skribent, hvis indlæg han besvarer, om at »tørre øjnene« – en bemærkning, som trækker på det, feminister normalt kalder et forældet kønssyn, nemlig den

præmis, at det er pinligt og forkert for drenge og
mænd at græde – forholder ligestillingsministeren
sig ensidigt til problemer, der rammer kvinder hårdere end mænd. Det er cherrypicking på så højt
plan, at ligestillingsministeren uden yderligere anbefaling ville kunne opnå ansættelse i enhver kirsebærhave nord for ækvator. Karakteristisk for Mogens Jensens sirlige plukketeknik er, at han nøjsomt
vælger en underkategori af et større problem for at
kunne pege på et område, hvor kvinder har større
problemer end mænd.
DET GÆLDER I indlægget i forhold til vold, som
mænd udsættes oftere for end kvinder. Men hvad
gør ligestillingsministeren? Han ser på underkategorien partnervold, hvor kvinder ifølge danske organisationer er værre stillet end mænd. Det var den
samme metode, ligestillingsministeren betjente sig
af, da han for nylig annoncerede, at han ville afsætte
700.000 kroner til at bekæmpe nethad mod kvinder. Ifølge en norsk undersøgelse med ikke færre
end 50.000 respondenter, hvis resultater er udgivet
i et fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift, udsættes mænd omtrent 50 procent oftere for nethad end
kvinder. Men hvad gør ligestillingsministeren? Han
nøjes med at se på de former for nethad, der har
med køn og seksualitet at gøre. Altså dem, kvinder
udsættes for oftere end mænd.
På den måde kan han konkludere det indlysende:
at vi her har med et problem at gøre, som i særlig
grad rammer kvinder. Den form for ensidighed er ikke passende for en ligestillingsminister. Mogens Jensen er ikke minister for kvinder. Han er minister for
ligestilling. Det er på tide, han viser, at han forstår,
hvad forskellen er.

Ghettolisten er en ﬁasko som styringsværktøj
Boliger
STEFFEN MORILD, JOHN B. SØRENSEN
OG BJØRN PETERSEN, HHV. FORMAND FOR BOLIGFORENINGEN 3B, FORMAND FOR SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER
OG FORMAND FOR BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN

I DAG HAR vi levet et år med den hårde ghettoliste og
den lovpakke, som betyder, at boligområder, som ﬁre år i træk er på listen, skal fjerne 60 procent af deres almene familieboliger.
Reglerne og risikoen for at gode, sunde og billige
boliger kan forsvinde under fødderne på de mennesker, der bor i dem, skaber noget, der minder om
desperation. Vi har set boligselskaber og kommuner
gribe til handlinger, der kan se mærkelige ud, alene
for at undslippe de kriterier, Folketinget har sat for
at deﬁnere en ghetto.
I Odense vil boligselskab og kommune f.eks. betale mennesker, der inden for de seneste to år har fået
en dom for hård kriminalitet, for at ﬂytte fra et bestemt boligområde.
Logikken i et ellers absurd tiltag er at slippe under
grænsen for antallet af beboere med domme og der-

med forhindre, at boligområdet stemples som en
hård ghetto.
I København har vi sammen med kommunen indført meget stramme udlejningsregler for alle boligområder, der enten er på listerne eller faretruende
tæt på. Kravene er relateret til kriterierne for ghettolisten. Det betyder bl.a., at alle over 15 år i husstanden skal have arbejde og tjene mere end 19.500 kr.
om måneden, hvis de ikke er under uddannelse. Indtægtskravet for en ghetto i København udregnes efter hele hovedstadsområdets indkomst – inkl. de rige i Nordsjælland. Et ganske hårdt krav for de boligsøgende i København.
VI STILLER OGSÅ krav om, at de boligsøgende skal have en godkendt uddannelse ud over grundskolen.
Som en del af det boligsociale arbejde samarbejder
vi med kommunen om at få unge i uddannelse. Og
det går fremad. Men Folketinget har gjort det sværere for os med den nye ghettolovgivning. Her blev uddannelseskriteriet ændret. De gamle lister var baseret på Danmarks Statistiks opgørelse over indvandrere og efterkommeres uddannelsesniveau. Den
nye ghettoliste stiller krav om, at uddannelser taget
i hjemlandet kun tæller med, hvis de er godkendt i
Danmark.

OG SÅ ER vi tilbage ved de desperate tiltag. Vi sender
boligsociale medarbejdere ud at banke på dørene
hos beboere i de områder,
som er på listen, for at høre,
om de har en uddannelse,
som ikke er godkendt i Danmark. Og vi hjælper med at få
Det gør ikke
beviserne sendt ind til det retvores arbejde
te ministerium og godkendt.
med at løfte
Tænk, hvis vi kunne bruge
boligområderden tid og energi på at hjælpe
ne lettere, når
ﬂere unge i uddannelse og arbejde og dermed reelt løfte
målposterne
beboere og boligområder.
ﬂyttes
Det gør ikke vores arbejde
med at løfte boligområderne lettere, når målposterne ﬂyttes. Vi vil derfor appellere til Folketingets partier: Lad boligselskaber og kommuner bruge kræfter
på at løfte uddannelsesniveauet og få ﬂere i arbejde –
og mål os på det! Frem for at vi skal jagte menneskers uddannelsesbeviser i ﬂyttekasser og loftsrum.
Og lyt til Danmarks Statistik, når det gælder måden
at opgøre uddannelser på. Metoden bruges til at udligne og fordele millioner af kroner mellem kommunerne, så kan den vel også bruges til at måle vores boligområder.
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Det Gamle Testamente er en del af kristendommen

ANDERS KLOSTERGAARD
PETERSEN
De nytestamentlige
skrifter og kristendom er
uforståelige uden Det
Gamle Testamente. Så det
vil være vanvid at fjerne de
gamle skrifter fra
gudstjenesten.

Anders Klostergaard Petersen er professor i
religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

I EN KRONIK i Politiken (20.10) argumenterede Mogens Müller, professor emeritus i Ny Testamente ved Københavns Universitet, for, at de gammeltestamentlige
læsninger bør fjernes fra folkekirkens
højmesse.
Til en kristen gudstjeneste hører, mente han, alene anvendelse af skrifter fra Ny
Testamente. Det kan lyde som et bidrag
til en lukket kirkelig-teologisk debat;
men tøv en kende, før De stopper læsningen, for diskussionen åbner for en række
grundlæggende almenkulturelle spørgsmål.
Baggrunden for Müllers kronik er et
udvalgsarbejde, der aktuelt drøfter gudstjenestelivet i folkekirken. Med biskoppelig hjemmel og under parallel ledelse har
der været nedsat tre grupper, som har
produceret rapporter om gudstjenesten,
om dåb og nadver, og om forholdet mellem det konstante og uopgivelige og det
variable og udskiftelige i enhver gudstjeneste.
Gudstjenesten må godt have et lokalt
særpræg, men der er også grænser for
den kirkelige opﬁndsomhed, hvis genkendeligheden skal bevares. Det er en
gammel problemstilling. På den ene side
tilpasning til nye tider og forhold, hvis ikke gudstjenesten skal blive fremmedartet og uforståelig. På den anden side traditionsbevaring, hvis den fortsat skal
kunne genkendes.
Jævnligt må det kirkelige kleresi træde

i karakter for at holde lokalliturgisk idérigdom i ave. Det er en stadig spænding
mellem det samlende og det spredende,
hvor man indimellem må udøve social
regulering af lokale udvandinger og forvanskninger af den gudstjenestelige kerne.
DERFOR GÆLDER problemstillingen ikke
kun folkekirken. Den vedrører al kultur.
Fra virksomheder og foreninger til politiske partier og religioner, der ikke er biologiske størrelser. De eksisterer alene i
kraft af, at kulturens enkeltmedlemmer
deler betydningssystem med fælles værdisæt, normer, idealer og dertilhørende
adfærd.
Men på et vigtigt punkt ligner kultur
biologi. Organismer, der ikke tilpasser sig
tid og sted, kan ikke gøre sig håb om længere levetid. Omvendt kan man også føje
den omgivende kultur i en sådan grad, at
man sætter sit særpræg over styr og gør
sig overﬂødig.
Müller undrer sig over, at man i de udgivne rapporter ikke drøfter valget af bibelske tekster i gudstjenesten. Han argumenterer for, at tiden er kommet til et
gudstjenesteligt farvel til de gammeltestamentlige tekster.
Synspunktet er ikke nyt. Dels er det en
opfattelse, Müller også i andre sammenhænge har advokeret for, dels har forståelsen 1900 år på bagen. Allerede Markion
hævdede i tidlig Kristusreligion omkring

140 e.v.t., at der var en uforenelig forskel
mellem den gammeltestamentlige skabergud og den gud, som ifølge Kristustilhængerne havde sendt sin søn til verden.
Senere gnostiske strømninger forfægtede et lignende standpunkt. Forståelsen
vandt imidlertid aldrig indpas i de dominerende kristendomsformer, hvor man
fastholdt identiteten mellem skaber- og
frelsergud. Verdens skaber var også Jesus
Kristus’ fader.
BAG DEBATTEN og Müllers opfattelse ligger en bredere, mere interessant og værdiladet diskussion. Den drejer sig ikke
kun om folkekirkens gudstjeneste; men
om forståelsen af kristendom og kultur
generelt og om relationen mellem kristendom og jødedom speciﬁkt.
For Müller bør man afstå fra at læse
gammeltestamentlige tekster i gudstjenesten, sådan som man i de ﬂeste kirker i
landet har gjort det siden 1992. I Müllers
forståelse er gammeltestamentlige skrifter ikke kristne. De er jødiske og repræsenterer et væsentligt anderledes gudsbillede end det kristne. Opfattelen er af
tre grunde problematisk.
For det første er Gammel Testamente
eller i en jødisk kontekst Den jødiske Bibel ligeså kristen som jødisk. Müller hævder, at Det gamle Testamente i den kristne sammenhæng læses gennem de nytestamentlige tekster.
Det har han ret i; men deri adskiller

skrifterne sig ikke fra den jødiske kontekst. Her læses de gennem den række af
rabbinske kommentarer, der blev til fra
begyndelsen af det tredje århundrede og
afsluttedes med den babylonske Talmud
(Bavli) i løbet af sjette århundrede.
Moderne former for jødedom er ikke
tættere på Den jødiske Bibel end samtidige former for kristendom er på Gammel
Testamente. De er lige langt fra. Størsteparten af de skrifter, der indgår i Den jødiske Bibel eller i
kristne versioner
af Gammel Testamente (omfanget
varierer bestemt af
Jævnligt må
den speciﬁkke kridet kirkelige
stendomstype), er
kleresi træde i
israelitiske og rekarakter for at
præsenterer en
holde lokallitur- meget fremmedargisk idérigdom i tet og fortidig kulturtype, hvis nærave
meste paralleller
skal søges i andre former for nærorientalsk religion og i et større religionshistorisk perspektiv i klassiske religionstyper
som f.eks. ægyptisk og græsk religion.
Det har ikke noget med jødedom eller
kristendom at gøre. Det er en tempelkult
fokuseret på den mindre etniske enklave
og dens byreligion.
Guden bor i sit tempel og sender sine
velsignelser til menneskene i form af fed
olie, rigelig vin, betydeligt afkom og høj

alder. Gudens trofaste tilhængere gengælder gaverne med ofre. Der er ingen
tanke om evighedsliv eller ligedannelse
med den guddommelige verden. Derfor
er det historisk elementært fejlagtigt
som Müller at kalde gammeltestamentlige skrifter jødiske.
FOR DET ANDET gælder det i såvel en jødisk som en kristen tradition som i anden form for kultur, at betydning ikke er
statisk eller tidløs.
Hverken ord eller fortællinger har en
ahistorisk kerne, der i betydning altid er
sig selv lig. Müller hævder om syndﬂodsberetningen i 1. Mosebog, at den gud,
som lader Noa og hans familie sejle i arken, medens resten af menneskeheden
drukner i vandﬂoden, ikke er samme
gud, som optræder i Jesus’ forkyndelse.
Det afhænger af, hvad man mener;
men opfattelsen er mildest talt misforståelig, grænsende til forkert. Hvis Müllers pointe, som jeg formoder, er, at de nytestamentlige skrifter tolker Noafortællingen på en anden måde end syndﬂodsberetningen tolket ud fra dens egen socio-kulturelle sammenhæng, har han ret.
Men så skylder han i den grad at tilføje,
at deri er der ikke forskel til andre samtidige former for judæisk religion. At hævde at fortællingen i Müllers noget bastante udlægning skulle være udtryk for jødisk religion, hvad det så end er, er historisk forkert.

