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COVER YOUR ASS-NOTATER
Joop Madsen, Enighedsvej 10,
Værløse:
Inger Støjbergs notat minder
om lægen, der – før man kun-
ne bestemme fostres køn – al-
ligevel udtalte sig skråsikkert
herom til de vordende mødre.
I journalen skrev han imidler-
tid det modsatte af, hvad han
havde sagt. I halvdelen af til-
fældene fik han ret, og alle var
glade og imponerede over
hans dygtighed. I den anden
halvdel kunne han altid hen-
vise til journalen og sige ‘det
må De have misforstået lille
frue, her kan De jo selv se,
hvad jeg noterede ved den før-
ste undersøgelse’.

Hvis Inger Støjberg slipper
godt fra den verserende sag,
kan man nok forudse en ud-
bredt brug af sådanne cover
your ass-notater i administra-
tionen. 

STØJBERGS FORAGT
Svend Åge Kjærsgaard Møller,
Grønlandsparken 30A, Esbjerg:
Et kort øjeblik følte jeg enig-
hed og sympati med Inger
Støjbergs holdninger om bar-
nebrude. Ved en meget kort
eftertanke kunne jeg naturlig-
vis godt se, at alle normalt-
tænkende er mod disse ægte-
skaber, og forskellen er, at In-
ger Støjberg har givet udtryk
for, at uanset brud på lovgiv-
ningen vil hun profilere sin
foragt for disse ægteskaber. 

På de nu førte afhøringer af
Inger Støjberg i Instrukskom-
missionen finder hun nu – på
trods af sine utallige tidligere
modsatte udtalelser – et gam-
melt notat, der viser, at hun
kun viser foragt uden at bryde
loven nøjagtig ligesom alle
andre normalttænkende. 

Derfor viser det med al tyde-
lighed, at Inger Støjberg har
brugt det som spin for at slø-
re, hvad det i virkeligheden
drejer sig om, nemlig at hun
har handlet egenrådigt og
mod loven, hvilket kan under-
støttes af hendes politiske
holdninger, som ikke har no-
gen form empati for frem-
med, ej heller børn. 

OVERDREVEN PR
Lars Mandøe, Sortedam Dosse-
ring 89, København:
Politiken bringer 27.5. et inter-
view med forfatteren Tine Hø-
eg i anledning af hendes bog
’Tour de chambre’, som ud-
kom samme dag. Man bruger
cirka halvdelen af forsiden,
det meste af forsiden af PS og
en fjerdedel af side 2 i PS på fo-
tos af forfatteren. I alt 2.379

cm2. En normal anmeldelse af
en bog fylder 400-800 cm2.
Man kunne derfor med fordel
have droppet to af billederne
og givet plads til 2-3 anmeldel-
ser mere af andre bøger, som
kunne fortjene pladsen. 

Det minder om en overdre-
ven promovering af forfatte-
rens bog. Når anmeldelsen
kommer, får den så sit eget til-
læg? 

SMÅDILETTANTISKE PET?
Jørn Bro, tidl. vicepolitimester i
PET, Birkevej 30, Stenløse:
I sin i øvrigt positive anmel-
delse af en engelsk bog om
Gordijevskij forfalder Bo Tao
Michaëlis til en hånlig omtale
af PET. Han hævder, at PET i sa-
gens sammenhæng optrådte
smådilettantisk, men så kom
de professionelle fra MI6 og
klarede ærterne. 

De professionelle fra MI6
var de første til at anerkende,
at uden PET’s forarbejde var
der ikke blevet nogen hverv-
ning, i hvert fald ikke i Køben-
havn. Efter et langvarigt, om-
hyggeligt og over for målper-
sonen forsigtigt studie og ana-
lyse blev MI6 indbudt til at
indtræde i sagen. 

Det var den danske overbe-
visende vurdering, at Gordi-
jevskij ville modtage en frem-
strakt hånd. 

Indbydelsen til MI6 hvilede
på en dansk vurdering, at den
danske tjeneste ikke havde
fornøden økonomi, førings-
mæssig og bearbejdnings-
mæssig kapacitet til en hverv-
ning af også stor politisk ræk-
kevidde eller til analyse og ud-
nyttelse af det omfattende in-
ternationale materiale, der
måtte forventes at blive frug-
ten af operationen. 

MI6 levede på alle måder op
til forventningerne. Der var et
forbilledligt dansk-engelsk
samarbejde omkring Gordi-
jevskij, der var en meget påli-
delig, seriøs og modig agent,
som Vesten står i stor gæld til. 

HVORFOR UNDERSØGE NU?
Torben Fledelius, Fridtjof Nan-
sens Vej 5, Fredericia:
Er grunden til, at oppositio-
nen, inklusive Radikale Ven-
stre, vil have et ekstra hurtigt-
arbejdende udvalg til gransk-
ning af coronakrisen, at de vil
finde så mange hår i suppen
som muligt, hvis Socialdemo-
kratiet skulle finde på et hur-
tigt valg pga. det regeringsbæ-
rende parti Radikale Venstres
ultimative klimakrav? 

Det mest naturlige var at
vente med at evaluere corona-

krisen til et senere tidspunkt,
for evalueres skal den. Med
den undersøgelse, der kom-
mer nu, kommer de måske til
at konkludere/finde noget
uden at have facit, men det er
jo åbenbart heller ikke det,
der er hensigten. 

I MUDDERGRØFTEN
Merete Tolsing, H.C. Lumbyes
Gade 67, København:
Roald Als har antydet over for
os Politiken-læsere, at vi har
politikere, der trives bedst i en
muddergrøft. Der lever de,
der bl.a. har giftige udsagn
over for fremmede, der søger
ly i vort land. Selv er de ikke
bange for at manipulere og
bedrage med en forudrettet
og selvhellig attitude. Med ny
verserende politikersag står
de med lovord, flag og lagka-
ge parate til at tage imod et
nyt medlem. 

RÆVEKAGE I OVNEN
Søren Ole Petersen, Bøgegårds-
vej 68, Søndersø:
Det var dog en mageløs helsi-
desannonce, som Lagkagehu-
set havde i avisen 28. maj. Der
bliver indgående redegjort
for, at firmaet har dansk op-
hav, bidrager til det danske
samfund og har skabt nye ar-
bejdspladser i Danmark. Det
er jo herligt. Men »vores ejere
har valgt at placere sig på Jer-
sey og Luxemburg for at sikre
korrekt beskatning i deres in-
vestores hjemlande«. 

Det står der. Mon ikke Lag-
kagehuset er ved at gøre klar
til at sætte den helt store ræ-
vekage i ovnen? 

DYREBART GRUNDVAND?
Rita Tonnesen, Maribovej 12, Ho-
leby:
I tv-avisen 26. maj oplyses jeg
om, at borgerne i en ny bebyg-
gelse i Aarhus skal bruge regn-
vand til toiletskyl og vaskema-
skine. Dermed sparer de 40
pct. dyrebart drikkevand.
Godt initiativ! 

På Lolland skal vi snart i
gang med at bygge Femern-
tunnelen. Der skal bruges ca.
350.000 kubikmeter rent
drikkevand per år i 8-9 år til
produktionen af betonele-
menterne. 

Det skal være de bedste ’rå-
varer’ til denne produktion,
altså vores dyrebare drikke-
vand. Jeg håber sandelig, at
der stadig er rent vand i un-
dergrunden, når Femern-tun-
nelen er færdig. Eller skal jeg
forvente at skulle købe mit
drikkevand på flaske til den
tid? 

Læserne Mener

ALT FOR MANGE medier skaber holde-
pladser til blinde holdninger. Deltagelse
og inddragelse i vores demokrati betyder
ikke, at man blot har en holdning, men
langt vigtigere, at man har en begrundel-
se. Holdninger skaber ikke viden, men
det gør begrundelser. Vi har rigeligt med
holdninger, hvilket flere medier bidrager
til. I dag bliver vi alle tilskyndet til at rin-
ge eller skrive til medier, hvis vi har en
mening, holdning eller en vurdering om
dagens emne. Lad i stedet flere vide bed-
re, men kun, hvis de har begrundelser
med.

Som formand for Etisk Råd deltog jeg i
talrige debatudsendelser i medierne,
hvor alle som regel skulle mene noget,
uden at mange nødvendigvis blev kloge-
re undervejs. Det var især de store temaer
om dødshjælp, organdonation og kun-
stig befrugtning, hvor mængden af hold-
ninger som regel var vigtigere end
mængden af viden. I dag er tendensen
blevet mere udbredt og forsvares gen-
nem den slidte frase: ’Det er godt, at vi ta-
ger debatten’. Efter fem minutter med tre
holdninger uden argumenter lyder kon-
klusionen: ’Det var godt, at vi tog debat-
ten’, selv om det kun er dumheden, der
voksede undervejs.

Eksempelvis blev jeg spurgt, om jeg vil-
le deltage i et debatprogram på Radio4
forleden. En radiokanal, der skal levere
public service-radio til alle danskere via
vores skattekroner. Indledningsvis lod
værten lytterne forstå, hvordan vi nu
skulle have en vigtig debat om kunstig
befrugtning. Til dette formål mente jeg

øjensynligt alt for lidt
og komplicerede sa-
gen alt for meget. Men
undervejs fik lytterne
at vide, hvad Helle, Lot-
te og Leif tilfældigt
mente, alt imens lytter-
ne sank dybere ned i
uvidenhed og misin-
formation om et sær-
deles vigtigt emne.

Holdninger er hurti-
ge, hvor viden modsat
kræver tid og slid. Men
hvis vi ikke hjælper
hinanden med det sid-
ste, har demokratiet

trange kår. Demokrati bygger ikke pri-
mært på retten til at synes noget, men
derimod på retten til at vide noget mere
om noget bestemt. Det afgørende er slet
ikke at finde en holdning, men at skabe
ny viden, der kan gøre os klogere.

Blandt de største forhindringer i den
retning er det omsiggribende ligemage-
ri, som er blevet et stort problem i dette
land. Den ene holdning kan være lige så
god som den anden, hvor det afgørende

synes at være, at du hurtigt finder din
egen personlige holdning og siden lance-
rer den på dit eget foretrukne sociale me-
die. Selvfølgelig må hvem som helst have
holdninger til hvad som helst og når som
helst, men det kræver ikke nødvendigvis
mediering. En pointe, som ofte står i
skyggen af den kendsgerning, at noget
kan være sandt eller falsk og rigtigt eller
forkert.

Det handler ikke om, at der er nogen,
der ved bedre, men at der er nogen, der
ved mere end dig og mig. Det handler ik-
ke om meninger og holdninger, men om
viden. Det er både skadeligt og farligt,
hvis alt er lige meget. Sagen er den, at vi
er langt bedre stillet med en erkendelse
af vores egen uvidenhed, hvorigennem vi
tillader os selv at blive klogere.

Det er hurtigt at mene noget, men det
tager tid at vide noget. I dag appelleres til
vores holdninger, som skal ytres i snart
sagt enhver sammenhæng. Det gælder
sociale medier, som primært er envejs-
kommunikation i holdninger og me-
ningsudbrud. Langt værre er imidlertid
de mere etablerede mediers iver efter en
debat med menigmands holdninger, der
efterlader os alle dummere, fordi selve
grundlaget for debatten mangler. Resul-
tatet er et holdningssamfund, hvor tom-
me tønder buldrer, uden at det gavner
nogen.

Viden uden holdning er muligvis ka-
rakterløst, men holdning uden viden er
formålsløst.

Medier

JACOB BIRKLER, FILOSOF, PH.D.

Medierne vil have holdninger,
men gør os dumme undervejs

Det handler
ikke om, at
der er
nogen, der
ved bedre,
men at der
er nogen,
der ved
mere end
dig og mig

Dagens
citat

Jeg har forsøgt at
granske i min hjerne
med det notat. 
Men jeg har ikke 
nogen særlig
erindring om,
at notatet
spillede en rolle
Lykke Sørensen,
tidligere afdelings-
chef i Udlændinge-
og Integrations-
ministeriet. 
Om det nyligt
opdukkede notat i
sagen om
Inger Støjberg i
Instruks-
komissionen. 
Altinget.dk

CORONAKRISEN har slået én ting fast:
Den danske lærerstab besidder ekstraor-
dinære evner – selv når betingelserne gør
det svært. Igennem de seneste måneder
har vi set, hvordan lærerstaben i Dan-
mark har kastet sig ud i at skabe de bedst
mulige betingelser for en inspirerende
og motiverende undervisning, selvom
skoledagen på et splitsekund blev rykket
hjem foran computerskærmen i børne-
værelset. 

Der var mange ubesvarede spørgsmål,
da den fysiske skole lukkede ned i marts.
Naturligvis, for man havde ikke ligefrem
lagt ind i årsplanen, at der skulle ske
fjernundervisning til foråret. Men lærer-

ne gik til opgaven med den kreativitet og
opfindsomhed, som kendetegner lærer-
gerningen. 

Denne evne til nytænkning håber vi, at
politikerne – både landsdækkende og lo-
kalt – husker. Lærerne er en særdeles
handlekraftig gruppe, der vokser med
opgaven, når de får plads til at eksperi-
mentere med undervisningen. Samtidig
ved vi, at nye og eksperimenterende un-
dervisningsmetoder som eksempelvis
engineering netop kan motivere eleverne
og gøre dem nysgerrige på emner, der
normalt ikke ville fange interessen, fordi
eleverne får mulighed for at arbejde
åbent og problemløsende.

Nu skal vi bygge videre på den stigen-
de tillid, der er vist lærerne under coro-
nakrisen. Det ligger i tråd med den til-
gang, vi har valgt på læreruddannelserne
ved landets professionshøjskoler. De læ-
rerstuderende opfordres til at tænke nyt,
tage chancer og prøve grænser af – og til
at samle op på erfaringerne. Det gælder
ikke mindst i de naturvidenskabelige fag,
hvor fagfelt og didaktik må udvikles i

takt med samfundets udvikling. 
Mod til at eksperimentere og tillid til

lærerne kan imidlertid ikke alene sikre
en udvikling. Når vi forhåbentlig snart
vender tilbage til en mere normal hver-
dag, vil der være en lang række rutiner,
undervisningsformer m.v., vi vender glæ-
deligt tilbage til. Men der er forhåbentlig
også rutiner og former, som med rette
kan udfordres. Derfor er det vigtigt, at
der både lokalt og nationalt samles op på
erfaringerne.

Vi kender ikke konsekvenserne af det
skoleeksperiment, vi har gennemgået de
seneste måneder. Men det er oplagt at op-
dyrke og bruge den viden, lærerne har
samlet sammen under coronakrisen, når
vi skal udvikle fremtidens skole. Lærerne
har været en del af frontgruppen i sam-
fundet og håndteret en svær situation
forbilledligt. De har fået retten til at eks-
perimentere – og med den følger pligten
til at samle op, evaluere og reflektere.
Den ret og pligt skal skoleledere og politi-
kere bygge videre på og sikre plads til,
når vi lægger coronakrisen bag os. 

Undervisning

GHITA WOLF ANDREASEN, JAKOB HARDER
OG GITTE SOMMER HARRITS,
HHV. DIREKTØR, ENGINEER THE FUTURE, 
DEKAN FOR DET LÆRERFAGLIGE FAKULTET, 
KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE OG
PROREKTOR, VIA UNIVERSITY COLLEGE 

Krisen har sat lærerne fri til at eksperimentere
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I DAG FEJRES World No Tobacco Day over
hele verden, og i år har Verdenssund-
hedsorganisationen, WHO, valgt at foku-
sere på at »beskytte ungdommen fra in-
dustrimanipulation og at forebygge to-
baks- og nikotinbrug hos unge«. 

WHO er ikke en lille antikapitalistisk
forening, men en velrenommeret, kon-
servativ institution, så årets emne er me-
get bemærkelsesværdigt. 

Ifølge tobaksindustrien selv har de si-
den 1964 haft en etisk kodeks, der forby-
der markedsføring målrettet unge men-
nesker. Enhver repræsentant fra tobaks-
industrien vil sværge på, at de ALDRIG (!)
kunne drømme om at målrette deres
marketing mod børn/unge mennesker.
Og hvorfor skulle de? 

Forklaringen er den, at næsten ingen
begynder at ryge, efter de er fyldt 25 år,
hvor hjernen er modnet færdigt – og det-
te ved tobaksindustrien godt. 

Herhjemme er kun 7 procent begyndt
at ryge efter 22-års alderen. I puberteten
er hjernen under ombygning; frontallap-
funktionen, der står for konsekvensvur-
dering, er ikke færdigmodnet, og det lim-
biske system, som styrer vores følelser og
belønningssystem, er hyperfølsomt, hvil-
ket betyder, at teenagere får et større kick
ud af at tage chancer. 

Derfor er puberteten et ’window of op-
portunity’ for producenter af et stærkt af-
hængighedsskabende produkt, fyldt
med giftstoffer og kræftfremkaldende

stoffer, der slår hver anden bruger ihjel.
Tobaksindustrien blev i 1998 dømt til at

offentliggøre alle deres interne doku-
menter. Databasen med disse dokumen-
ter giver god indsigt i tobaksindustriens
tanker og handlinger og i den industri-
manipulation, WHO ønsker at sætte fo-
kus på.

Det er rystende læsning, som bedst
dækkes af dette udsagn: »Har de læber?
Vi vil have dem« (1990, internt svar til en
medarbejder, der ville vide, hvilken al-
dersgruppe tobaksfirmaet prøvede at
nå). 

Nogen vil huske R.J. Reynolds’ Old Joe
Camel, en sjov tegneseriekamel. Et studie
viste, at Joe Camel var lige så kendt
blandt 6-årige som Mickey Mouse, og næ-
sten hver tredje 3-årige vidste, at Joe Ca-
mel var lig med cigaretter. 

INDUSTRIEN foretog studier, der havde til
formål at undersøge unges holdninger,
ønsker og livsstil for bedre at kunne de-
signe produkter, der appellerede til dem.
De undersøgte, hvordan bekymringer i
ungdommen kunne udnyttes, og hvor-
dan man kunne forhindre, at teenagere
holdt op med at ryge. 

Markedsføringen gik ud på at få unge
til at associere til cigaretter som et nød-
vendigt ritual, ligesom sex, hvis man ville
være rigtig voksen, og de sidestillede ci-
garetter med rebelskhed, personlighed,
uafhængighed, selvtillid, glamour, høren

til i flokken m.m. 
Der blev udvik-

let tynde, elegante
cigaretter i smuk-
ke tobakspakker,
der skulle appelle-
re til unge vægtbe-
kymrede piger,
mens reklamer
målrettet drenge-
ne var præget af
maskuline forbille-
der. 

De benyttede
filmstjerner, mu-

sikstjerner, sportsstjerner og andre ung-
domsforbilleder for at få rygning til at
fremstå som noget stærkt attråværdigt,
et must, hvis man ville være rigtig vok-
sen, og de sponsorerede musik- og filmfe-
stivaler, sports- og kulturarrangementer,
hvor mange unge kom. 

De betalte populære skuespillere for at
ryge igennem på film; en videnskabelig
undersøgelse har beregnet, at halvdelen
af folks rygestart kunne forklares med, at
de unge havde set meget rygning på film.
Forskning fandt også en tæt koncentra-
tion af tobaksreklamer og tobaksudsalgs-
steder omkring skoler. 

MANGE VIL sige: jamen alt dette er fortid.
Tobaksindustrien blev fanget med fingre-
ne i kagedåsen, de fik nogle rap over fing-
rene og har lært af det. De, der er ansat i 

Stop nikotinpusherne fra tobaksindustrien
CHARLOTTA PISINGER 
ULLA TOFT

Tobaksfirmaernes nye
produkter – e-cigaretter,
opvarmet tobak og andet –
er blevet en trojansk hest
til at lokke unge ind i
nikotinafhængighedens
lænker. 

Charlotta Pisinger er professor i
Tobaksforebyggelse på Københavns
Universitet.
Ulla Toft er formand for Dansk Selskab for
Folkesundhed og lektor ved Institut for
Folkesundhedsvidenskab, Københavns
Universitet.

Omkring
270.000 
mennesker er
døde af co-
vid-19; syv
millioner dør
hvert år pga.
rygning

MANIPULATION. Begynder man ikke at ryge som ung, begynder man næsten
aldrig. Derfor forsøger tobaksbranchen at lokke dem. Arkivfoto: Andreas Merra


