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Dette er en kronik. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et

debatindlæg til Berlingske.

Verden er bedre i dag end nogensinde før. Men �å er
klar over det
Mediernes uforbeholdne fokus på coronavirussen de seneste uger illustrerer en mere generel tendens i dagspressen:

Vægten er overvejende på det »farlige« og »dårlige«. Det kan give folk et fejlagtigt indtryk af, at verden er helt af lave i

disse år. I virkeligheden lever vi i den bedste tid, der nogensinde har været.

KRONIKKER

»Dårlige nyheder er selvfølgelig ofte relevante. Min pointe er ikke, at vi skal være blinde over for verdens problemer. Til gengæld skal mediedækningen være
proportioneret i forhold til problemernes omfang og alvor, og problemer skal ses i lyset af verdens overordnede fremgang,« skriver Theiss Bendixen.
Foto: Philip Davali

Theiss Bendixen, psykolog, forfatter og ph.d.-fellow, Aarhus Universitet.
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»Breaking news: Så mange er blevet kureret for coronavirus.«
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Det er en slags overskrift, som vi sjældent har kunnet høre eller læse i danske medier, siden

coronavirussen for �å uger siden lagde nationens – og verdens – kollektive opmærksomhed i et

jerngreb. Det er sikkert også en slags overskrift, som vi sjældent kommer til at høre eller læse i

den kommende tid (en undtagelse finder man på TV2s hjemmeside).

Hvorfor? Fordi »dårlige« nyheder typisk foretrækkes over »gode« nyheder i medierne.

Det gælder ikke bare for danske medier, men for hele verden. Tonen i verdenspressen er samlet

set blevet mere og mere negativ i løbet af de seneste årtier: Når man undersøger den samlede

globale presse, optræder negative ord som »forfærdeligt« og »frygteligt« i dag langt hyppigere end

positive ord som »godt« og »rart« sammenlignet med for 30 år siden. Det til trods for at vi i dag

lever i den bedste tid, der nogensinde har været.

Denne kronik handler ikke om coronavirus. Meget er allerede blevet sagt og skrevet, også fra

saglige kilder, der maner til besindighed. Uvisheden om virussen er stadig stor, og vi skal

selvfølgelig tage alle fornuftige forholdsregler. Denne kronik handler i stedet om noget mere

generelt: Om mange mediers generelle tilbøjelighed til at fokusere på dårlige nyheder frem for

gode nyheder, og hvordan det risikerer at give os et forvrænget billede af verdens virkelige

tilstand.

Den samlede menneskehed er i dag friere, rigere, gladere, sundere, klogere og fredeligere end på

noget andet tidspunkt i verdenshistorien. Vi er bedre uddannede og lever længere. Den globale

gennemsnitslevealder er på blot 100 år steget fra 32 til 72 år. Ni ud af ti piger i verden går i skole.

Knap 200.000 mennesker bliver i gennemsnit hjulpet ud af ekstrem fattigdom, ikke bare hvert år,

hver måned eller hver uge, men hver eneste dag. Dødelige sygdomme, eksempelvis kopper, er

blevet udryddet. Der er rimelig styr på befolkningstilvæksten: Hver kvinde �år i gennemsnit

omkring to børn på verdensplan (det globale befolkningstal stiger primært, fordi folk bliver ældre

i dag end tidligere, men kurven forventes at flade ud på omkring ti-elleve milliarder mennesker).

Flere og flere mennesker har adgang til medicin, næringsrig mad og rent drikkevand. Flere og

flere lande har indført demokrati og givet kvinder de samme rettigheder som mænd. Færre og

færre mennesker dør af krige og naturkatastrofer. Og selvom vi forbruger mere, er vi faktisk

begyndt at forurene mindre på nogle områder.

Alt dette betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er problemer tilbage i verden. Flere hundrede

millioner mennesker lider stadig af hungersnød, ekstrem fattigdom og sygdomme, som vi kan

kurere. Vi driver stadig rovdrift på naturen. Men de enorme positive fremskridt kan ikke

fornægtes, og de giver anledning til forsigtig optimisme.

Målt på stort set samtlige væsentlige parametre lever du og jeg altså i den bedste tid, der

nogensinde har været. Men hvorfor så fokusere så ensidigt på det dårlige? I den daglige

nyhedsstrøm hører vi sjældent om den stigende levealder, den forbedrede adgang til uddannelse

og det faldende antal ofre for krig, ekstremt vejr og hungersnød. I stedet hører vi om

katastroferne her og nu: Terrorangreb, krigshandlinger, orkaner, tørke, oversvømmelser, politiske

skandaler, korruption og kriminalitet. Og virusepidemier.

Det er der sikkert flere grunde til. For det første tyder meget psykologisk forskning på, at vi

mennesker drages mod dårligt nyt. Det farlige, truende, forargelige og afskyelige vækker stærke

følelser i os, griber vores opmærksomhed og slår rod i vores erindring. Fordi der som regel er flere

måder, at noget kan gå galt end godt her i verden, er det ikke som udgangspunkt irrationelt, at vi

mennesker lægger særligt mærke til truslerne rundt om os.NYHEDER OPINION BUSINESS AOK
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Men det bliver et potentielt problem for os i en moderne, digitaliseret og globaliseret verden, hvor

vi konstant bombarderes med information af varierende relevans og kvalitet fra nær og �ern. I

sådan et miljø kan vores overfølsomhed over for dårligt nyt give os et forvrænget billede af,

hvordan tingene egentlig står til.

For det andet er dårlige nyheder fængende, fordi de ofte sker lige nu. Dårlige nyheder kommer og

går fra det ene øjeblik (eller time, dag, uge) til det andet.  I skarp kontrast hertil er gode nyheder

ofte gradvise. Fremskridt tager tid. Den globale gennemsnitslevealder er godt nok steget med 40

år på et århundrede, men udviklingen kan ikke isoleres til en enkelt skelsættende begivenhed.

Det er vanskeligere at finde en nyhedsværdig vinkel på historiske trends. Gode nyheder er altså

sjældent forsidestof eller breaking news.

Der kan være alvorlige konsekvenser forbundet med et overdrevent fokus på det negative i

verden. På et personligt plan kan et konstant bombardement af dårligt nyt give en fornemmelse

af afmagt. Det kan også medføre unødvendige bekymringer og derfor spildt tankekraft hos både

børn og voksne. Tankekraft, der kunne være brugt på mere kreative eller opbyggelige formål.

Eller bare på ikke at være bekymret.

Som samfund kan magtesløshed og overbekymring åbne døren på klem for populistiske

folkebevægelser med vidtrækkende og ekstreme løsninger: Hvis vi opfatter verden som helt af

lave, hvad har vi så at miste ved at »vende det hele på hovedet«? Ironisk nok kan det tragiske

resultat af denne slags disruption være, at vi intetanende hæmmer de seneste årtiers mange store

fremskridt, mens vi distraheres fra verdens reelle problemer.

Hvad kan medier gøre anderledes? Journalister bør først og fremmest – hver gang det er muligt –

sætte deres arbejde ind i et større perspektiv i stedet for at fokusere på følelsesfremkaldende

enkeltsager. Eksempelvis: Er antallet af indbrud steget inden for et år? Okay, men hvordan ser

tendensen ud over de seneste 10 eller 20 år? Danmarks Statistik beretter, at antallet af indbrud

faktisk er støt faldende. Et nyt terrorangreb? Dybt tragisk naturligvis. Men terrorangreb udgør

kun omkring 0.05 pct. af verdens dødsfald. Der er andre langt mere hyppige dødsårsager, som vi

kan og bør koncentrere os mere om.

Dårlige nyheder er selvfølgelig ofte relevante. Min pointe er ikke, at vi skal være blinde over for

verdens problemer. Til gengæld skal mediedækningen være proportional i forhold til

problemernes omfang og alvor, og problemer skal ses i lyset af verdens overordnede fremgang.

For når vores forestilling om verden ikke stemmer overens med virkeligheden, og når vi er

overdrevent bekymret for nutiden og fremtiden, risikerer vi at fejlprioritere vores tid og fokus.

Der er desuden en etisk vinkel: Når vi overdrevent fokuserer på saftige forsidehistorier,

favoriserer vi ofre for »farverige« og dramatiske ulykker (eksempelvis terror, krig,

naturkatastrofer og nye virusser) over ofre for mere »trivielle« men – talt i menneskeliv – meget

mere omfattende ulykker (eksempelvis malaria, luftforurening og livsstilssygdomme).

En videnskabelig tilgang til verden – hvad jeg kalder en »sund skepsis« i min nye bog, SKEPTISK –

kan genoprette vores sans for proportioner og forhindre, at vi distraheres fra tidens reelle

udfordringer. Statistisk viden om verdens egentlige tilstand er en potentiel kur og vaccine mod

epidemier af misinformation, ubegrundede bekymringer og kollektiv panik. I min optik har

journalister og redaktører i dagspressen – især de statsstøttede – et ansvar for at formidle disse

statistikker.

Statistikkerne taler et entydigt sprog: De »gode, gamle dage« findes ikke. De gode dage er nu.
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Theiss Bendixen er psykolog, forfatter og ph.d.-fellow ved Aarhus Universitet. Aktuel med bogen

»SKEPTISK – En hyldest til videnskaben og et opgør med pseudovidenskaben« (FADLs Forlag), hvori

denne kroniks budskab uddybes.
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