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I globaliseringens tidsalder, hvor tid
og rum smelter sammen, hvor der
er muligheder for hurtig, flydende
og omfattende kommunikation
mellem mennesker i et hidtil uset
omfang i menneskehedens histo-
rie, hvordan skal man da forholde
sig til værdier – især hvad angår yt-
ringsfriheden? 

Skal man da holde sig tilbage,
skal man være mere varsom, mere
tilbageholdende, mere veloverlagt
i sine skriftlige og kunstneriske ud-
tryk og i det hele taget i enhver
handling, enhver bevægelse, som
rummer et eller andet udtryk? El-
ler skal man udnytte den globale
tidsalder til at udbrede ytringsfri-
heden i alle dens manifestationer?

Det er sådan, man kan sammen-
fatte den begivenhed, der siden er
gået under navnet Muhammed-
tegningerne. Den lejr, der prædi-
ker tilbageholdenhed, anklager
den anden lejr for "provokationer"
og "dumhed". Den anden lejr, lad
os kalde dem aktivisterne, ankla-
ger modstandernes lejr for "naivi-
tet" og "medskyld(ighed)". 

Ifølge aktivisternes tese opstår
der med globaliseringen en ny
mulighed for at udbrede ytringsfri-
hedens kultur. De mente, at både
Jyllands-Posten (JP) og Flemming
Rose udelukkende havde til hen-
sigt at bryde selvcensurens lænker.
Lænker, som på det tidspunkt rent
faktisk havde lagt sig omkring bå-
de hånd og ånd blandt kunstnere,
journalister og en del andre. Det
var altså med dette formål, at teg-
ningerne blev offentliggjort. Kriti-
kerne af denne tendens argumen-
terer for, at globaliseringen stiller
os over for en ny form for ansvar.
En del af dette ansvar består i i hø-
jere grad at respektere folks sensi-
bilitet i hele verden, herunder især
deres religiøse sensibilitet. Eller
sagt på en anden måde – man må
ikke sige alt, tegne alt, komponere
alt eller kommunikere alt. Man
skal være selektiv. Tilbageholden-
de. Mere specifikt går påstanden
på, at JP, og især kulturredaktør
Flemming Rose, med fuldt overlæg
offentliggjorde tegningerne af pro-
feten Muhammed med det formål
at fornærme muslimer generelt. 

Lad os præcisere ytringsfrihe-
dens karakteristika og omfang.

Ytringsfriheden er kun sikret i
demokratiske og sekulære sam-
fund. I ikke-demokratiske, ikke-
verdslige og/eller religiøse sam-
fund findes der ingen ytringsfri-
hed. I demokratiske samfund er
udøvelsen af ytringsfriheden ude-
lukkende reguleret ved lov.

Ytringsfrihed forveksles af og til
med friheden til at fornærme og
krænke. Det vil sige, at alt er tilladt
uden nogen som helst retlig klage-
mulighed. Hvilket ikke er tilfæl-
det. Injurier er en lovovertrædelse
og kan i lighed med alle andre lov-
overtrædelser retsforfølges og
straffes. Derfor findes ytringsfrihe-

den som regel som et princip i de-
mokratiske samfund, men som så
mange andre principper begrænset
af demokratisk vedtagne regler og
love.

Som følge heraf er det en subjek-
tiv vurdering, hvad der opfattes
som "hån, spot og latterliggørelse".
Vurderingen afhænger af personlig
smag og præferencer og kan varie-
re fra land til land og fra kultur til
kultur. Det vil altså sige, at man ik-
ke kan fastlægge et generelt og
universelt princip som forsvar
imod hån og spot.

På samme måde kan kvaliteten
af et værk ikke tjene som gyldigt
kriterium i forhold til ytringsfrihe-
den. Hvis en roman efter vores
smag er af høj kvalitet skal forfat-
teren og værket forsvares og be-
skyttes, og hvis romanen efter vo-
res opfattelse er af en helt anden
kvalitet, er det i orden, at man la-
der forfatteren og værket i stikken
med de værste konsekvenser til
følge. Det var det, der skete i Dan-
mark, da Politikens chefredaktør
forsøgte at retfærdiggøre sit ufor-
trødne engagement på Salman
Rushdies side i sagen om "De sata-
niske vers" og sin mangel på støtte
i sagen om Kåre Bluitgen, forfatter-
en til "Koranen og profeten Mu-
hammeds liv". En sådan position
er en forvanskning af ytringsfrihe-
den. For resten var Kåre Bluitgens
bog skrevet til børn og ikke til
chefredaktøren for en stor avis!

Eller sagt på anden måde: Hvis
man virkelig tror på ytringsfrihe-
dens universelle karakter, er det li-
ge meget, om værket er en højt so-
fistikeret roman eller en børnebog.
På samme måde er det også lige
meget, om kunstneren har optrådt
på Dansk Folkepartis kongres eller
på Det Radikale Venstres møder.

Hvad er en provokation egentlig for
en størrelse? Man kan skelne mel-
lem en godmodig provokation og
en provokation for provokatio-
nens skyld, dvs. en velovervejet og
forsætlig provokation.

En godmodig provokation har
en fornuftig begrundelse. Den har
f.eks. et ønske om at præsentere en

blandt dem er af muslimsk her-
komst.« (Le Monde, 5. februar 2006)

På den anden side kan Flem-
ming Roses ord fortolkes som en
opfordring til lighed mellem bor-
gerne, hvad deres religiøse tilhørs-
forhold end måtte være! Han op-
fatter ikke muslimer som et "min-
dretal", der skal behandles som
ikke-lige personer, der kræver for-
skelsbehandling som børn og
handicappede. Desuden undgår
Flemming Rose at generalisere.
Han skriver netop om "nogle"
muslimer og ikke muslimer gene-
relt.

Man fristes næsten til at tro, at
en del af de intellektuelle feudal-
herrer og -damer har et stort be-
hov for at have nogle "protegéer",
så de ved at beskytte disse "minori-
teter” til gengæld kan få tilfreds-
stillet deres koloniale instinkt. 

Historisk set har Danmark udgjort
avantgarden inden for presse og
ytringsfrihed. I den forbindelse
kommer man ellers ofte til at tæn-
ke på USA’s fantastiske uafhængig-
hedserklæring og forfatning med
dens berømte ”First amendment”
eller også Menneskerettighedser-
klæringen, frugten af den franske
revolution i 1789.

Men det var faktisk Danmark,
der som det første land proklame-
rede og institutionaliserede yt-
ringsfriheden og pressefriheden.
Det var Christian VII, der var den
første til at stadfæste pressefrihe-
den ved lov i sit land. Til lovpris-
ning af denne handling uden for-
tilfælde skrev François Marie de
Voltaire en epistel på vers til kon-
gen som tak for hans modige
handling. 

Hør, hvordan den hovmodige
Voltaire – ham, der holdt stand
imod Frederik den Store af Preus-
sen – henvender sig til Christian
VII:

I Menniskslægtens Navn han for
din Fod sig kaster, Den taler ved hans
Røst, din Mildhed signer den, At tæn-
ke du tillod, du gavst dens Ret igien;
Physik, Sang, Præk, Roman, Historie,
Syngespil, Enhver kan skrive alt, og
pibe, hvo der vil.*

»Enhver kan skrive alt, og pibe,
hvo der vil« fra 1771 – svarer det
ikke temmelig nøje til ”hån, spot
og latterliggørelse” i 2005? Spørgs-
målet er hermed stillet.

Historien fortæller, at Christian
VII blev sindsforvirret. Måske er
det den skæbne, der er forbeholdt
ytringsfrihedens fortalere!

Alors, vive la folie!**

*Voltaires digt fra 1771 til ære for
Christian VII, efter at Johann Frie-
drich Struensee havde ophævet censu-
ren 4. sept. 1770. Denne version af
digtet er oversat fra dens oprindelige
franske af Knud Lyne Rahbek og
stammer fra tidsskriftet Minerva,
Oktober, 1797.

**Kronikken er en revideret udgave af
en tale (på fransk) holdt af forfatter-
en på kulturfestivalen Les Boréales på
Caen Universitet, 13. nov. 2009.

Læs kronikken i morgen af Imran
Shah, talsmand for Det Islamiske

Trossamfund i Danmark.

Det var faktisk Danmark, der som det første land proklamerede og institutionaliserede
ytringsfriheden og pressefriheden. 
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ny idé, et værk af kunstnerisk, lit-
terær eller videnskabelig karakter
uden af den grund at ville opildne
folk til vold eller andre uoverlagte
handlinger. Alt taget i betragtning
er den type provokation ikke en
provokation i ordets almindelige
betydning. Det, der er vigtigt i den
forbindelse, er tilstedeværelsen el-
ler fraværet af hensigt hos den
handlende og meget mindre, eller
sågar slet ikke, reaktionen på
handlingen som sådan.

Det er i denne afdeling, man må pla-
cere Galileis handling. På Galileis
tid var det at sige i fuld offentlig-
hed, at »jorden drejer rundt« en
provokation af meget store dimen-
sioner, som berørte den katolske
kirkes betydelige interesser. Og
Galileis udsagn brød på den måde
også selve det gejstlige systems
trosbekendelse. Set ud fra den tids
kontekst drejede det sig altså om
en gigantisk provokation. Det si-
ger sig selv, at Galilei ikke havde
nogen intentioner om at provoke-
re bare for at provokere. Men selv-
om det forholdt sig sådan, blev
Galileis erklæring alligevel en pro-
vokation,, uafhængigt af forfatter-
ens eller den handlendes hensigt,
vilje og endog personlige interes-
ser. Kort sagt kan man ikke holde
Galilei ansvarlig for de reaktioner,
der opstod i kølvandet på den så-
kaldte provokation! Darwin er et
andet eksempel. 

I den forbindelse, må man spør-
ge sig selv, om Flemming Roses
tekst var ment som en ond provo-
kation. Flemming Rose skriver:

»Det moderne, sekulære sam-
fund afvises af nogle muslimer. De
gør krav på en særstilling, når de
insisterer på særlig hensyntagen til
egne religiøse følelser. Det er ufor-
eneligt med et verdsligt demokrati
og ytringsfrihed, hvor man må
være rede til at finde sig i hån, spot
og latterliggørelse. Det er bestemt
ikke altid lige sympatisk og pænt
at se på, og det betyder ikke, at re-
ligiøse følelser for enhver pris skal
gøres til grin, men det er under-
ordnet i sammenhængen.«

På den ene side analyserer Tøger
Seidenfaden, Politikens chefredak-
tør, disse bemærkninger på følgen-
de måde:

»Der er en vilje til at krænke,
for det er en del af den nuvæ-

rende politiske atmosfære i
Danmark. Opskriften på suc-
ces i politik og i medierne er
at sige, at det største pro-
blem i Danmark er integra-

tionen af minorite-
terne, og den stør-

ste gruppe

Hjørnesparket fortsætter i dag seri-
en: »Jagten på dem, der jagter de
røde lejesvende«.
Gennem fraklip fra endnu ikke eksi-
sterende råbånd og fiktiv research
følger vi oprydningen i DR.

I ly af mørket sniger de sig ned
ad Løngangstræde. Nervøse ser
de sig over skulderen for at sik-
re, at de ikke bliver forfulgt af
agenter fra imperialistiske
magter. Hurtigt smutter de ind
af døren til Mojo.

Bluesbaren ligner ikke umid-
delbart et sted, hvor de gerne
vil antræffes, men kun få ved,
at her for et kvart århundrede lå
Rådhuskroen; kendt som et uor-
todokst DKP-værtshus. De røde
lejesvendes mødested.

»Carl Madsen holdt hof her, og de
gamle trotskister kom meget på
Rådhuskroen. De skændtes med
DKP, Vietnambevægelsen og så vi-
dere. Folk kunne sidde og råbe og
skrige til langt ud på natten… det
var et meget levende og underhol-
dende miljø,« forklarer Bjørn
Erichsen, da han vel inde på
Mojo har hilst hjerteligt på Ja-
cob Mollerup.

»Ja, det var tider. Åh, husker du
vor tid på John Schehr Parteischule
i Leningrader Strasse i Lütten-
Klein. Det var tider. Der følte man
sig fri. Omgivet af Alte Kammera-
den, som man kunne stole på. De
livsbekræftende diskussioner. Fa-
briksbesøgene. Det var der, man
virkelig lærte alt, hvad der er værd
at vide om moderne ledelse,« re-
plicerer Jacob Mollerup, over-
mandet af de glade minder.

»Kammerater! Må vi få ro!«
Stående på et bord skuer Jens

Nauntofte ud over forsamlin-
gen. Ved bordet med Rød Tu-
borg ad libitum sidder Ruth von
Sperling, Per Schultz-Jørgensen,
Kjeld Koplev, Bodil Graae og
andre af de røde lejesvendes
fremmeste skikkelser.

»Kammerater! Vi har bedt Jer
komme her i aften for at drøfte den
tilsvining, som vi oplever fra vores
gamle arbejdsplads. »Jagten på de
røde lejesvende« på DR 2 stempler
en hel generation af Danmarks
Radios gennem tiderne største
journalister. Det vil vi ikke finde os
i. Derfor går vi nu til modangreb,«
nærmest skriger Jens Nauntofte.

Taktfaste klapsalver viser, at
han er blandt virkelige venner.

»Kammerater! Vi må føre krigen
over i fjendens lejr, som I lærte på
John Schehr Parteischule. Vi må
nakke de blå lejesvende, der besat-
te TV Avisen og siden gik over i po-
litik og nu har sendt Jacob Rosen-
krands ind i DR som femte kolon-
ne,« råber Jens Nauntofte.

»De blå lejesvende?,« spørger Ja-
cob Mollerup forundret.

»Ja! Uffe Ellemann-Jensen. Ole
Andreasen. Kai V. Andersen.
Claus Toksvig. Helge Lorenzen.
Frode Kristoffersen. Bjørn Elm-
quist. Poul F. Hansen. Arne Not-
kin. Jacob Rosenkrands. Paula
Larrain. Morten Løkkegaard!,«
brøler Jens Nauntofte:

»Find alt det snavs på dem, som
I kan. Så laver jeg freelance en do-
kumentarserie til DR K. Mollerup,
du sørger for at få den programsat.
God arbejdslyst og rød front!«

Iuvencus

Hjørnesparket


