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”Aleppo er en skændsel – for de magter, som hensynsløst bomber byens civilbefolkning og bruger 
tøndebomber mod hospitalerne – og for de magter, som hændervridende ser til.”
UFFE ELLEMANN-JENSEN, TIDLIGERE UDENRIGSMINISTER (V), I BERLINGSKE

AF ANDERS KLOSTERGAARD PETERSEN

NIETZSCHE KALDTE i 
1886 kristendom folke-
platonisme. Det var ikke 
positivt ment. Værdidom-
men lader jeg ligge. Den 
historiske vurdering deler 

jeg. Tidlig Kristus-religion var de første 
hundreder af år en jødisk bevægelse. 
Kristendom som en jødisk ua� ængig re-
ligion hører det 4.-7. århundrede til – 
samme periode, hvor det, vi i dag forstår 
som jødedom, blev til som resultat af 
”den anden store jødedoms” tilblivelse, 
nemlig kristendommen. At islam deref-
ter blev til som resultat af de to jøde-
domme, burde ikke være overraskende.

Kristus-religion er et bombastisk ud-
tryk for den religionstype, som fra det 7. 
århundrede f.Kr. kom til at sætte dagsor-
denen for de næste 2500 års religionshi-
storie. Det var � loso� er i Kina og Græ-
kenland, profeter og visdomslitteratur i 
israelitisk religion, og tilblivelsen af de 
tre hovedstrømninger i Indien (buddhis-

me, jainisme og hinduisme), der tegne-
de udviklingen. Kristus-religion var en 
udbredelse af denne religionsform til 
stadig større grupper: ”Gå ud og gør alle 
hedninger til mine disciple, idet I lærer 
dem at holde alt det, jeg har befalet jer.” 
Hvorfor folkeplatonisme?

Jeg fremdrager fem kendetegn: 1) 
Mennesket hører ikke hjemme i verden, 
men i himlen. Verden er falsk. Derfor må 
mennesket befries for at opnå frelse. 2) 
Er verden fortabt, er ”denne verdens” 
værdier som magthavere og præsteska-
ber forlorne. 3) Legemet er stedt i synd. 
Kun sjæl eller ånd kan befries og må for-
vandles for at opnå frelse. 4) Livet er et 
træningsprogram (græsk ”askese”) til 
opnåelse af frelse. 5) Ydre religionsdyr-
kelse er kun acceptabel, når den mod-
svares af en indre erkendelsesforvand-
ling, som opnås gennem træningspro-
grammet. 

Da Nietzsche kaldte Kristus-religion 
folkeplatonisme, mente han to ting. For 
det første skal den forstås som bastant 
platonisme. For det andet ligger dens 

”vulgarisering” (latin vulgus: masse el-
ler gruppe) i dens udbredelse til en bety-
delig større gruppe. Han tog på ét punkt 
fejl. Det var ikke platonisme, men demo-
kratisering af utopisk eller aksial religi-
on, som ikke kun gjaldt platonisme, 
men betydelige dele af udviklingen på 
hele det eurasiske kontinent.

Der er kun ringe forbindelse mellem 
den religionstype og det, vi i dag kalder 
kristendom, ligesom det historisk er 
vanskeligt at se kontinuitet mellem 
evangelisk-luthersk middelalderkristen-
dom og den danske folkekirke anno 
2016. 

Det har ført � ere historikere til at tale 
om kristendomme frem for kristendom. 
Det opfatter jeg som naivt, for der er 
grænser for kategorien, ligesom man må 
skelne mellem anden- og tredjeordens-
begreber. 

Kristendom er den religion, som udgø-
res af de tegnsystemer, vi � nder i Bibel 
og tradition; men deres udfoldelse skif-
ter konstant i tid og rum. 

Det ved historikeren Carsten Breen-

Kristendom eller kristendomme. Husk at skelne 
mellem egne opfattelser og historisk drøftelse

gaard (Kristeligt Dagblad den 27. sep-
tember). Alligevel fortsætter han ufor-
trødent med at sammenblande historisk 
og religiøs opfattelse. Det forstår jeg 
godt, men det er dårlig historieviden-
skab. Bedre bliver det ikke hos Henrik 
Højlund (Kristeligt Dagblad den 27. sep-
tember). Manglen på tyngde i argumen-
tation får ham til at skrue op for volu-
men. Det er larmende, men ikke velklin-
gende. 

Skal vi diskutere disse ting, må vi som 
minimum sondre mellem egne opfattel-
ser og historisk drø� else. 

Og så en ting til. Det glæder mig, at 
min pædagogiske anskuelsesundervis-
ning virker. Selv tidehvervsfolk kan 
åbenbart � nde polemik ubehagelig. Det 
skulle de måske tænke på, når de træder 
muslimer og andre under fode med per-
si� age og polemik. Det er sundt at sma-
ge egen medicin!        J

Anders Klostergaard Petersen er professor mso 
på Aarhus Universitet.

Intet skel mellem 
hverdag og weekend
ULLA PEDERSEN
Solkrogen 5, Kolding

En udmærket artikel om-
handlende lukkeloven for � re 
år siden � k mig til at tænke 
tilbage på en søndag, hvor 
det rigtigt gik op for mig, 
hvilken virkning ophævnin-
gen af lukkeloven har ha� .

Jeg bor i en ådal. Motorve-
jen kører i fugle� ugtslinje cir-
ka en-to kilometer fra vores 
hus. Jeg går ture i ådalen, når 
jordbunden gør det muligt. 
Er det tørt eller bundfrosset, 
så går jeg en tur langs åen.

En søndag vintermorgen 
med knitrende sne for tre-� re 
år siden gik jeg som sædvan-

lig en morgentur dernede i 
ådalen. Der plejede at være 
stille søndag morgen, men 
denne morgen gik det op for 
mig, at nej, der var ikke stille. 
Der var den samme motor-
vejssummen som til hverdag. 
Og da slog det mig, at det net-
op var, fordi forretningerne 
ikke var lukket. Vi har et stor-
center i vores by, som træk-
ker mange mennesker til på 
alle tider af døgnet. At kom-
me dertil fra andre byer er 
meget nemt via motorvejen, 
for centret ligger meget tæt 
på det. 

Foruden de konsekvenser, 
som er beskrevet i artiklen, er 
der manglen på stilhed fra 
vejene. Endnu en måde at 
skelne mellem hverdag og 
weekend er forsvundet.

kort sagt
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mediekommentar | Journalister med meninger
AF KURT STRAND

”HAN GØR JO ikke andet, 
end hvad mange af os har 
gjort i årevis…”

Med et dybt suk kom-
menterede Troels Mylen-
berg, chefredaktør på 

Jysk Fynske Medier, i søndagens ”Pres-
selogen” på TV 2 News en beslutning på 
dagbladet Politiken om, at fagmedarbej-
dere her fra begyndelsen af oktober må 
skrive ledere inden for det område, de 
dækker. At der egentlig ikke er meget 
nyt i initiativet på Rådhuspladsen i Kø-
benhavn er – som læsere af denne avis 
og � ere andre ved – ganske rigtigt. 

Alligevel giver det anledning til en 
nyttig diskussion. For at dømme e� er 
meldingerne i ”Presselogen” er der sta-
dig blandt medieledere en næsten naiv 
forestilling om, at journalister er frit-

svævende organismer, som ingen hold-
ning har til det, de beskæ� iger sig med.

Selvfølgelig har de det. Og derfor er 
det et sundhedstegn, at � ere medier i de 
senere år er gået fra anonymitet til i det 
mindste signaturer under lederartikler-
ne. Om signaturerne og de dermed 
navngivne skribenter tilhører et særligt 
”lederkollegium” eller netop er fagmed-
arbejdere med indsigt i bestemte områ-
der, er ikke afgørende. Den transparens, 
som lederartiklerne dermed forsynes 
med, giver læserne gode muligheder for 
selv at holde øje med, om vedkommen-
de er i stand til at skelne mellem de 
holdningsbårne og de almindeligt jour-
nalistisk bearbejdede artikler.

Og selvom der fortsat � ndes medier, 
som hævder at være ”tilstræbt objekti-
ve” eller endda ”objektive”, er lige netop 
diskussionen om lederartiklerne et godt 
eksempel på, at de selvfølgelig er lige så 

subjektive som al anden journalistik. 
Når en journalist skriver en artikel, klip-
per et radioindslag eller redigerer en tv-
nyhed, bliver der foretaget en lang ræk-
ke til- og fravalg. Ingen journalister har 
adgang til tykke manualer, der præcist 
fortæller, hvad der er rigtigt eller for-
kert, og deres beslutninger hviler – for-
håbentlig – på en sum af rutiner, mulig-
heder og fairness.

Uundgåeligt er både proces og slutre-
sultat subjektivt. Men det skal selvfølge-
lig være faktuelt i orden, redeligt og fair. 
Eller med et enkelt ord: neutralt.

Derfor er det godt, at journalistikken i 
stigende grad åbner sig mod omverde-
nen, som med nye teknologiske mulig-
heder til rådighed har en helt legitim 
forventning om at kunne kigge medier-
ne i kortene. Og der er ingen tvivl om, at 
troværdigheden bliver styrket, når 
transparensen øges. Som når Radio-

24syv giver medvirkende mulighed for 
at få adgang til råoptagelser, der e� er-
følgende er klippet i. Eller når Berling-
ske jævnligt fortæller i små bokse, hvor-
dan en given artikel er blevet til.

Derfor er det i øvrigt lidt pudsigt, at 
netop Berlingske ikke har signerede le-
dere. Endnu. For mon ikke også redaktø-
rerne i Pilestræde med tiden følger en 
tendens, som langsomt men sikkert 
spreder sig? 

Også dér er der nemlig dygtige fag-
medarbejdere og -redaktører, der har en 
indsigt, som styrker både analyse, argu-
mentation og konklusion i lederartikler-
ne. Og de mener noget; ganske som alle 
andre journalister.      J

Kurt Strand er journalist, vært og producent på 
P1’s ”Mennesker og medier”.
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Stop dobbeltmoralen, 
Socialdemokrater!
ANNI MATTHIESEN 
folketingsmedlem og børne- og 
undervisningsordfører for Venstre

Socialdemokraterne tordner 
nu mod den private børne-
pasning. Socialdemokraterne 
vil have øget kontrol af priva-
te dagplejere, fordi de ikke 
har tillid til, at kvaliteten er i 
orden. 

Det klinger yderst hult, når 
Socialdemokraterne på sam-
me tid turnerer rundt i landet 
for at prædike mere tillid til 
de o� entligt ansatte. 

Socialdemokraternes fami-
lieordfører, Julie Skovsby, har 
til Altinget.dk sagt: ”Det gør 
mig meget nervøs, at vi har 
over 8000 børn, der bliver 
passet steder, hvor vi reelt ik-
ke kan følge med i, om kvali-
teten er i orden.” 

Det er en udtalelse, som ik-
ke umiddelbart udstråler stor 
tillid til de mennesker, som 
rigtig mange forældre vælger 
til at passe deres børn. Jeg er 
overbevist om, at langt de � e-
ste private dagplejere har 
kompetencerne i orden. Og 
jeg har tillid til, at de foræl-
dre, der vælger en privat pas-
ningsordning til deres barn, 
har et skarpt øje for, hvilken 
kvalitet det er, de betaler me-
re for. 

De private pasningsordnin-
ger er en vigtig del af dagtil-
budsområdet, og jeg mener, 
at det er afgørende, at foræl-
dre har muligheden for at 
vælge en privat ordning til. 
Det er klart, at barnets tarv 
skal være i centrum. Men det 
er ikke i barnets tarv at frata-
ge forældrene retten til selv 
at vælge en privatpasnings-
ordning, som tilbyder et pro-
dukt, der er anderledes end 
det kommunale. 

I Venstre er vi meget opta-
get af dagtilbudsområdet, 
både den o� entlige del af 

området og den private. Det 
er også derfor, regeringen har 
sat 580 millioner kroner af til 
dagtilbudsområdet i vores � -
nanslovsforslag.

Sørgelig lederartikel 
om SU
MICHAEL NERUP RIECK
Hvidovrevej 323, 2. tv., Hvidovre

Kristeligt Dagblad har en sør-
gelig lederartikel den 29. sep-
tember. En ellers forhåbentlig 
velbegavet lederskribent har 
tilsyneladende har tabt sit 
hjerte til den liberalisme, der 
er oppe i tiden: Lad os bare 
skære i SU’en, lad os bare for-
ringe de studerendes økono-
mi med en gæld, de skal bru-
ge år på at komme af med 
igen. 

Det er da ikke noget særligt 
problem, mener Kristeligt 
Dagblad. Og mulig social 
slagside – det skal vi da hel-
ler ikke tale om. Lad os bare 
hoppe med på regeringens 
spareiver, også selvom al er-
faring viser, at nedskæringer 
fører andre med sig. 

Men det er jo også nemt for 
Kristeligt Dagblad at mene, 
når lederskribenten ikke selv 
har prøvet det på sin egen 
krop, men har nydt godt af et 
velfungerende SU-system, 
mens skribenten selv stude-
rede.

Vi danskere begår 
også folkemord
ERIK DAHL
lektor, Bakkedraget 14, Lem St. 

Masser af danskere har i år 
rystet på hovedet af tyrkernes 
hidsige benægtelse af det ar-
menske folkedrab for 100 år 
siden. 

Der blev dræbt over en mil-
lion armenier, og alligevel 
vender Tyrkiet sig vredt mod 
enhver, som nævner det. Tyr-
kerne har en voldsom uvilje 

mod at høre om det, selvom 
det for alle andre end tyrker-
ne er indlysende forkert, 
hvad der skete dengang. 

Men måske skal vi danske-
re ikke ryste så meget på ho-
vedet. Har vi ikke også vores 
eget hemmelige folkemord, 
som vi også har en voldsom 
ulyst til at tale om? 

Hvis nogle formaster sig til 
at anfægte vores folkemord, 
så gør det os voldsomt hidsi-
ge og vrede, når det bliver 
nævnt. Jeg tænker selvfølge-
lig på, at vi i Danmark hvert 
år tillader drabet på 16.000 
ufødte borgere. Det er blevet 
til langt mere end en million 
på 40 år. 

Prøv at mærke e� er, hvor-
dan du som læser lige nu bli-
ver varm og hidsig over, at 
der nu igen er en, der nævner 
aborterne i Danmark. Vi tror, 
at vi kan tie det indlysende 
forkerte ihjel.

Men ligesom tyrkernes fol-
kedrab ikke går væk ved 
hårdnakket fornægtelse, så-
dan vil historien også om 75 
eller 100 år dømme os dan-
skere. 

Vi vil også få et alvorligt 
forklaringsproblem, når vo-
res e� erkommere – de som 
var heldige at få lov at leve – 
hovedrystende spørger: Hvor-
dan kunne I tillade det?

Ungarn burde huske 
på egne fl ygninge
INGE-LISE HØJMARK
Sophielund 37A, Hørsholm

E� er opstanden i Ungarn for 
nu 60 år siden blev de cirka 
200.000 � ygtninge modtaget 
med åbne arme. I Danmark 
kom cirka 1000 � ygtninge, 
som nu er integreret i det 
danske samfund.

Har Ungarn virkelig ikke 
det med i sin historiske for-
tælling, sådan at landet der-
for nu må føle sig forpligtet til 
at tage imod en vis kvote af 

de � ygtninge, der nu banker 
Europas dør på grund af gru-
somme forhold i deres lande 
– specielt i Syrien?  

Rent hypotetisk skulle vi 
måske bede disse ungarske 
� ygtninge om at tage tilbage 
til Ungarn, som nu er et vel-
fungerende land – dog med 
en præsident, der viser dikta-
toriske tendenser. Hvis alle 
disse mennesker plus deres 
e� erkommere tog tilbage til 
Ungarn, ville resten af Euro-
pa få rigelig plads til at huse 
de � ygtninge, Ungarn ikke vil 
modtage.

Og så mener jeg, at Ungarn 
skal smides ud af EU på 
grund af landets manglende 
solidaritet.   J
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Et lo�  skulle helst holde på varmen og 

beskytte mod uvejr. Og så må det ikke 

falde ned i hovedet på nogen.

Den tryghed og sikkerhed kan det såkaldt 

moderne kontanthjælpslo�  desværre ikke til-

byde. Lo� et, som netop er trådt i kra� , udhu-

ler tværtimod økonomien for 33.000 af de 

175.000 kontanthjælps- og integrationsydel-

sesmodtagere her i landet.

Det er vedtaget af regeringen og de øvrige 

borgerlige partier, og formålet er at gøre det 

økonomisk mere attraktivt at tage et arbejde. 

Mange husker sikkert stadig Venstres busre-

klamer op til folketingsvalget i 2015, der for-

talte, at en kontanthjælpsfamilie med tre 

børn kunne få op til 454.215 kr. i o� entlig støt-

te om året. Det store beløb skulle bane vejen 

for forslaget om et nyt lo�  – ikke over kon-

tanthjælpen og integrationsydelsen i sig selv 

– men over de tillæg, for eksempel boligstøt-

te, man kan få.

Nu er det ikke svært at have sympati for 

ønsket om, at det skal kunne betale sig 

at arbejde. Det er heller ikke svært at følge 

den moralske anfægtelse over, at nogle men-

nesker får umanérligt lidt ud af at tage et lavt-

lønnet fuldtidsjob som for eksempel kasse-

ekspedient i et supermarked. Det er desværre 

også sådan, at det danske system for overfør-

selsindkomster er meget sårbart over for 

snyd. Vil man ikke arbejde, kræver det ikke 

det helt store at gøre sig tilpas umulig på en 

arbejdsplads, og velfærdsstaten er stadig for-

pligtet til at sørge for, at alle får et beløb, de 

kan eksistere for. Sådan må det være.

Kontanthjælpen er dog oprindelig slet ikke 

tænkt som noget, man skulle leve af i årevis. 

Det var derimod en midlertidig hjælp til men-

nesker, der af den ene eller anden grund ikke 

kunne klare sig selv i en kortere periode. Til 

handicappede, syge og arbejdsløse var der 

andre ydelser som førtidspension, sygedag-

penge eller dagpenge. Trods alle disse � ne 

masker i velfærdssamfundets sikkerhedsnet 

er der i dag over en kvart million mennesker, 

som må leve af kontanthjælp eller tilsvarende 

ydelser. Mange i årevis.

Det koster de o� entlige kasser mange milli-

arder kroner, men det største problem er, 

at så mange mennesker skal sidde uvirksom-

me hen på passiv forsørgelse. Det er socialt og 

menneskeligt invaliderende.

Desværre løser kontanthjælpslo� et slet 

ikke det problem. Regeringen regner selv 

med, at de lavere ydelser får 650 personer i 

beskæ� igelse. Det er alt for få, især når prisen 

er, at de svageste familier kan miste � ere 

tusinde kroner hver måned. Et modargument 

lyder, at kontanthjælpsmodtagere så blot skal 

arbejde seks timer om ugen for at kunne 

opretholde den hidtidige indkomst. Selv så 

lille en arbejdsindsats er mange dog for syge 

til at kunne levere, og desuden er der næppe 

33.000 af den slags småjobs lige for hånden. 

Så alt iberegnet ligner kontanthjælpslo� et en 

gang byggesjusk. Oppositionen skylder til gen-

gæld at svare på, hvad den vil sætte i stedet. 

Det er let nok at kræve, at lo� et 

rives ned, men det er ikke 

tilfredsstillende, at kon-

tanthjælpsmodtagere så 

fortsat kan sidde inaktive 

hen, bare de får � ere penge.

Loft præget af 
byggesjusk
Kontanthjælpslo� et rammer 
syge og får alt for få i job

rives ned, men det er ikke 

fortsat kan sidde inaktive 

hen, bare de får � ere penge.

HENRIK 
HOFFMANN-HANSEN, 
POLITISK REDAKTØR


