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Man kunne spørge dér, hvordan sådan noget kan arrangeres og virke? For sandheden er,
at familien Danmark først findes efter klokken 16.
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Farvel til våbnene. Den historiske
chance for en FN-traktat bør gribes

leder

Tv-fiktion
mangler tro
Religiøs virkelighed burde være
del af tv-virkelighed

I

Tyskland er tv-serier fyldt med religion. Det
har den tyske professor Claudia Stockinger
netop fastslået i en større undersøgelse, som
Kristeligt Dagblad beskrev i weekenden.
Professoren har observeret troens markante
synlighed på tv siden 1990’erne og forklarer
den med, at de store krimiserier handler om
skyld og bod og kampen mellem godt og ondt.
Hendes forklaring burde også gælde i nabolandet Danmark, men her er mønstret et andet.
De fleste store tv-produktioner – for eksempel
DR’s ”Borgen” og ”Forbrydelsen” – fortælles,
som om tro ikke var nogen sandsynlig del af
menneskers virkelighed.

AF JOSÉ
ANTONIO
MEADE
KURIBREÑA OG
VILLY SØVNDAL

VERDEN OVER
er ulovlig og
uansvarlig våbenhandel en
vedvarende årsag til, at mennesker lider og økonomisk
udvikling sættes i stå. Mere
end to tusind personer dræbes hver eneste dag som følge
af væbnet vold – for størstedelens vedkommende med
håndvåben og lette våben. På
mange måder er disse konventionelle våben de egentlige masseødelæggelsesvåben.
Der er i dag flere regler for

U

dviklingen kan virke overraskende, fordi
film og tv-serier i 00’erne så ud til at være
kommet sig over den religionsforskrækkelse,
der prægede DR og den kreative klasse op igennem 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne.
I 1990’erne og 2000’erne mødte danskerne
pludselig menneskelige præster i film som Ole
Bornedals ”Nattevagten”, Anders Thomas
Jensens ”Adams æbler”, Annette Olesens
”Forbrydelser” samt tv-produktioner som
”Jesus og Josefine” af Bo Hr. Hansen.
Denne nye åbenhed for religiøse figurer var
formentlig en reaktion på, at dansk drama var
havnet i en fortegnet fremstilling af kristendommen med umenneskelige troende i produktioner som ”Fiskerne”, ”Matador” og
”Klyderne”.
Men åbenheden er blevet afløst af en ny lukkethed. De religiøse figurer er få i fjernsynsfiktionen og bliver aldrig hele karakterer.
Tager man tv-serien ”Borgen”, der blev set
søndag efter søndag i mange hjem gennem vinteren, er religion stort set fraværende. De få
gange, kristendommen optræder, behandles
emnet, som det bliver behandlet i første sektion af Politiken: forudsigeligt og efter en skabelon, der de fleste gange bidrager til stereotyper
om kristne som sorte reaktionære.
De forsvindende få eksempler på religiøse
indslag tæller sloganet ”Gud, konge og
Fædreland”, der knytter sig til seriens konservative parti ”Ny højre”, repræsenteret ved en
stramtandet Yvonne Kjær (spillet af Jannie
Faurschou) uden menneskelige træk, og tidligere statsminister Birgitte Nyborgs konfrontation med en partifælle, der prøver at gøre abortmodstand til en politisk sag. Samtidig accepterer Nyborg dog en mild kulturkristendom.

D

et overvejende fravær af religiøse indslag i
tv-fiktionen passer desværre godt med
mange politikeres ambition om, at religion skal
holdes privat. Det er synd, for der mangler
netop forståelse for religiøse menneskers virkelighed i Danmark, og den forståelse ville de
store tv-serier kunne give med sin tegning af
hele mennesker. Men det vil kræve, at man lukker det religiøse aspekt ind i varmen som andet
AEM
end en regi-bemærkning.

Som det er nu, kan katolske og
protestantiske kristne ikke gå
til nadver hos hinanden, og
hvis der skal ændres på det, vil
det kræve et imødekommende
mod af pave Frans. Jeg håber,
at den romersk-katolske kirke

kan bevæge sig ind på det her
område. Hvis de også kunne
anerkende os som kirker, ville
det betyde helt nye muligheder
for samarbejdet.
PETER SKOV-JAKOBSEN
BISKOP
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MAN NÅEDE ALLEREDE
langt i dette arbejde under
den sidste forhandlingsrunde
i juli sidste år. Nu er tiden
kommet til at gøre arbejdet
færdigt uden at sænke ambitionsniveauet. Vores stræben

bør tjene et klart humanitært
formål.
Vi skal sikre, at våben, der
overføres til andre lande, ikke ender hos regimer, der
bruger dem til at knægte og
undertrykke deres befolkninger. Og vi må forhindre, at de
bliver brugt til væbnet vold
med ødelæggende og tragiske konsekvenser, som det så
tit sker.
Derfor må vi have tilsyn
med overførsler mellem lande af alle typer konventionelle våben – fra kampvogne til
AK47’ere og ammunition.
Hvis vi kan øge respekten for
folkeretten, vil det gøre en
forskel helt ude i samfundene. Ingen regering bør give
tilladelse til eksport af våben,
hvis der er konkret fare for, at

de vil blive brugt til at krænke menneskerettigheder eller
den humanitære folkeret.
Tilsvarende skal vi forhindre, at våben falder i hænderne på terrorister, organiserede kriminelle eller ganske almindelige forbrydere. Traktaten bør klart forpligte landene til at forhindre omdirigering af våben til de sorte markeder og korruption blandt
våbenhandlerne.
Endelig må vi sikre os, at
åbenhed og ansvarlighed bliver grundprincipper, så traktaten bliver til mere end blot
fine løfter på papir. Landene
bør forpligtes til at rapportere
regelmæssigt til FN om deres
statslige kontrolsystemer og
tilladelser til våbenoverførsler, og disse rapporter bør gø-

res oﬀentligt tilgængelige.
En traktat er faktisk inden
for rækkevidde. For at nå vores fælles mål, kræver det, at
de lande, der har udvist
størst interesse for en stærk
og håndfast traktat, skubber
på i en beslutsom og samstemt indsats.
Fra Mexicos og Danmarks
side vil vi gøre vores yderste
for at gribe denne historiske
chance for at nå til enighed
om eﬀektiv traktat, der vil gøre en reel og positiv forskel
for millioner af borgere verden rundt. Vi kan ikke tillade
os at fejle.
José Antonio Meade Kuribreña og
Villy Søvndal er udenrigsministre i
henholdsvis Mexico og Danmark

”Vi ønsker, at de flygtninge, der bliver udvalgt, er dem, der har det største
beskyttelsesbehov. Frem for at man går efter dem, der umiddelbart kan
gavne den danske bundlinje mest.”
JOHAN N E SCHMI DT-N I ELSEN (EL), I POLITI KEN

SU-refom. Unge spastikere skal ikke forhindres i
at tage en uddannelse
AF LONE MØLLER

SPASTIKERFORENINGEN
har gennem de
seneste uger
fulgt præsentationen af og
debatten om SU-reformen
med stor interesse. Det har vi,
fordi der heldigvis er mange
unge spastikere i uddannelsessystemet og derfor også
mange unge spastikere, som
er helt afhængige af et velfungerende SU-system.
Spastikerforeningen har
naturligvis ikke noget principielt imod, at SU-systemet
indrettes på at få de studerende hurtigt i gang og hurtigt igennem uddannelsessystemet. Men det er helt afgørende for Spastikerforeningen, at reglerne indrettes så
fleksibelt, at de understøtter
og ikke modarbejder unge
spastikeres mulighed for at
uddanne sig.
Mange spastikere har brug
for tid – ofte ekstra tid. Det

kan være tid til at ”komme
igen” efter en ungdomsuddannelse, før man har kræfter og mod til at påbegynde
en universitetsuddannelse.
Eller det kan være ekstra tid
til at gennemføre selve uddannelsen.
Koncentrationsproblemer,
overbliksvanskeligheder, hukommelsesproblemer og andre kognitive vanskeligheder
– eventuelt kombineret med
fysiske problemer – gør, at
rigtig mange spastikere vil
have behov for at gennemføre uddannelsen i et andet og
langsommere tempo end forudset i de nye, strammere
SU-regler.
HVIS DE NYE SU-REGLER ikke tager højde for, at en mindre gruppe unge spastikere
(og andre unge handicappede) har brug for mere tid, så
vil konsekvensen blive, at
unge spastikere forhindres i
at tage en uddannelse. Og det
har ingen naturligvis en interesse i.

Det ligger derfor Spastikerforeningen meget på sinde,
at den kommende SU-reform
rummer mulighed for at give
yderligere tid. Tildeling af antallet af SU-klip skal ske på
baggrund af den faktiske evne til at kunne studere, og
der skal være SU til hele studieperioden.
Derfor må de nye regler indeholde de nødvendige dispensationsmuligheder, så
der kan dispenseres med
baggrund i den studerendes
handicap.
Studerende, der kan dokumentere, at deres funktionsnedsættelse giver et begrundet behov for yderligere tid,
skal selvfølgelig ikke forhindres i at tage en videregående
uddannelse.

Lone Møller er landsformand for
Spastikerforeningen

kort sagt
Penge til islamisering
CARL CHRISTIAN EBBESEN
medlem af Københavns
Borgerrepræsentation og gruppeformand for Dansk Folkeparti

Det er fuldstændig grotesk og
råber til himlen, at det nu viser sig, at integrationsborgmesteren i København Anna
Mee Allerslev (R) poster kommunale kroner i et børne- og
ungeprojekt på Nørrebro,
hvis daglige leder, den erklærede islamist Khalid Alsubeihi, har rabiate holdninger og
sympatiserer med yderligtgående antivestlige og antidemokratiske værdier.

De mennesker, som kommunen ansætter eller støtter
økonomisk, skal kunne fungere som forbilleder for børn
og unge. I dette tilfælde drejer det sig om hundredvis af
børn med indvandrerbaggrund, som med Khalid Alsubeihis radikale holdninger i
yderste konsekvens bliver indoktrinerede til at tage afstand fra det danske samfunds værdier.
Det er uhyrligt og en
skændsel, og derfor opfordrer jeg på det kraftigste integrationsborgmesteren til at
lukke for pengekassen.

ugens debatspørgsmål på k.dk
Mener du, at katolikkerne
med pave Frans har valgt den
rigtige pave?
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VED IKKE 33 %
617 svarede i sidste uge.
Svarene blev optalt fredag
klokken 12.00. Afstemningen
er ikke repræsentativ, men giver
et billede af, hvordan brugerne
af Kristeligt Dagblads netavis
ser på aktuelle spørgsmål.
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Denne uges spørgsmål: Synes du, at SF bør træde ud af
regeringen?

ordet
”Vær ikke forfærdede! I
søger efter Jesus fra
Nazaret, den korsfæstede.
Han er opstået, han er ikke
her. Se, dér er stedet, hvor
de lagde ham! Men gå hen
og sig til hans disciple og til
Peter, at han går i forvejen
for jer til Galilæa. Dér skal I
se ham, som han har sagt
jer det.”
Mark. 16, 6-7.

Englens budskab til kvinderne ude ved den tomme grav
forstår vi først rigtigt, når vi
hæfter os ved, at det er Jesus
fra Nazaret, den korsfæstede,
det handler om. Det er ham,
der er opstået, og ikke hvem
som helst. Ved at gribe ind til
fordel for Jesus har Gud svaret ham og samtidig sagt noget meget stort og glædeligt
til os alle.
På sit kors fik Jesus ikke noget svar, da han råbte: ”Min
Gud! min Gud! hvorfor har du
forladt mig?”. Påskemorgen
kommer Guds svar på Jesu
råb, som også er svaret på Jesu henvendelse til Gud gennem alt, hvad Jesus sagde og
gjorde.
Jesus har altid været henvendt mod Gud og bedt om,
at Gud ville være med ham og
give ham lov til at føre mennesker til Gud og bringe Gud
til mennesker.
Jesus gik jo ud fra, at han
kom med mere end sig selv.
Han gik ud fra, at Gud også
var med, når han tilgav syndere og gav dem plads i Guds
rige, hvor sygdom og død er
overvundet.
Men det forudsatte, at Gud
så også virkelig bakkede ham
op. Så også når Jesus var
vendt mod mennesker, har
han samtidig været henvendt
mod Gud og sagt: ”Min Fader
i himlen! du må være med
mig, ellers betyder det, jeg siger og gør, ingenting.”
Til sidst på korset råbte han
direkte til Gud: ”Så luk dog
op! så vis dog, at du er med
mig, og at jeg ikke har spottet
dig.”
Påskemorgen svarede Gud
Jesus ved at oprejse ham fra
de døde. Gennem budskabet
til kvinderne ude ved den
tomme grav har Gud sagt til
os alle, hvad denne indgriben betyder: Jesus, den korfæstede, er min kære søn, jeg
giver ham ret, ja vi er ét. Hans
vilje skal være min.
Vi skal leve og dø under Jesu
kærlighed. Den er vi omgivet
af nu og altid.
Ebbe Paludan

Intet hurtigt etisk fix
etisk set

fra debatten på kristendom.dk

handel med råvarer end for
handel med våben. I mange
tilfælde er det netop på
grund af disse regler, at forbrugerne kan føle sig trygge
ved råvarehandlen. Den uforklarlige mangel på kontrol
med våbenhandlen kan der
nu gøres noget ved. Startende
i sidste uge og frem til den 28.
marts mødes verdenssamfundet i FN i New York til en endelig runde i forhandlingerne
om en global våbenhandelstraktat.

AF JACOB BIRKLER

DER TALES
meget om etik
i disse år. Desuden tales der
om, hvordan
der tales om
etik. Før kunne vi fint undvære begrebet etik, når vi skulle
vurdere rigtigt og forkert,
men i dag inddrages begrebet
i alle (u-)mulige sammenhænge.
I dag kan man købe etisk
korrekt kaﬀe, men den bliver
uetisk på vejen, hvis containerskibet forurener for meget
med dieselolie. Når kaﬀen
købes ved kassen, er det også
uetisk, hvis diskretionslinjen
overskrides, eller hvis assistenten ved kassen bliver beklædt med eder, hvis hun har

iklædt sig tørklæde eller lignende.
Men det er ofte upræcist,
hvad der tales om, når der tales om etik. Måske af samme
grund benyttes begrebet moral ofte i samme åndedrag. Så
er man godt dækket ind, hvis
man har misforstået det ene
eller det andet.
For årtier tilbage blev der
ikke talt om etik, og de fleste
ville undre sig, hvis begrebet
blev anvendt i en almindelig
samtale. I dag trækkes etikken frem som et af de mest
hårdtslående begreber i den
oﬀentlige debat.
Men hvorfor nu al den snak
om etik, og hvad kan stå i stedet? Vi lever i et samfund, der
ofte beskrives gennem floskler, som var det flot indpakningspapir, der ikke stemmer
med indholdet. Et ”informationssamfund”, der kan virke

fordummende. Et ”servicesamfund”, der ikke altid
hjælper. Et ”velfærdssamfund” uden velfærd og sidst,
men ikke mindst, verdens
lykkeligste samfund uden at
nogen bliver lykkeligere af
den grund. Der synes at
mangle sammenhæng og
menneskelighed.
Måske er det en af grundene til, at vi taler så meget om
etik. Talen om det uetiske
kan punktere illusionen om
det perfekte samfund. Med
begrebet etik ønsker vi at forklare manglen. Det er således
bemærkelsesværdigt, hvordan begrebet etik altid bruges, når vi synes, den mangler.
MEN HVAD SKER der så?
Kommer etikken, når vi kalder på den? Nej, det synes ikke at være tilfældet. Etik er

ikke noget, vi kan få frem,
som var det at pudse på Aladdins lampe. Måske har vi
overset, at etik ikke er noget,
der skabes eller tabes, men
alene selve grundlaget for
det, vi gør, hvad enten vi vil
det eller ej. For mig at se er
det vigtigt at se etikken som
meget andet og mere end det,
vi blot siger, den er.
Det er vigtigt at få blik for
de mange hensyn, når nye
teknologier tages i brug, hvilket Det Etiske Råd blandt andet er med til at sikre. Det er
vigtigt at tage hensyn til børnene, de døende, de efterladte og særligt dem, der ikke
bliver spurgt.
Men der eksisterer ikke et
særligt etisk hensyn. Der er
ikke et hurtigt etisk fix, som
kan give os god samvittighed.
Det er selve det at tage og vise
hensyn, der er etisk. Det er at

bære, udvise og udtrykke ansvar, respekt og værdighed,
der er etisk, og ikke at sige eller skrive, at man ønsker at
gøre det.
Etisk set kan alt det, der er
vigtigt at sige om etik, fint siges uden brug af ordet etik.
Etisk set bør vi måske slet ikke henstille til at være etiske,
men stille gå hen og være
det.

Etisk set bliver skrevet på skift af
tidligere formand for Det Etiske Råd
Erling Tiedemann,
højskoleforstander og medlem af
Det Etiske Råd Jørgen Carlsen, lektor
og formand for Det Etiske Råd Jacob
Birkler samt tidligere medlem af Det
Etiske Råd og tidligere
folketingsmedlem Klavs Birkholm

teologisk
tanke
Søren Aa. Kierkegaard, (181355), i ”Frygt og Bæven”, 1843:
”Var det dog ikke bedst, at
blive ved Troen, og er det ikke
oprørende, at Enhver vil gaae
videre? Naar man i vor Tid,
og det forkyndes jo paa forskjellig Maade, ikke vil blive
staaende ved Kjærligheden,
hvor kommer man da hen?
Til jordisk Kløgt, smaalig Beregning, til Usselhed og Elendighed, til alt Det, der kan
gjøre Menneskets Guddommelige Herkomst tvivlsom.”

