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Dinosaurens sene Leder

�

af Kasper Porsgaard

Kære medstuderende. Velkom-
men til det nye Doxa. Det blad, 
som du netop nu holder i hånden 
har været mere end almindeligt 
længe undervejs. Vores dead-
line var oprindeligt sat til en gang 
i november-december, men af 
forskellige årsager som blandt 
andet har at gøre med kollektivt 
sløvsind, manglende organisa-
tion, eksamensangst og jule-
frokoster, samt virkelighedens 
evindelige og håbløst konkrete 
trængen sig på, er Doxa nummer 
31 først kommet på banen nu.
Det lange forløb af hhv. fastsæt-
telse og udskydelse deadlines 
gør sig også gældende i bladets 
indhold. Vort oprindelige tema 
om ’udland’ er blevet udfaset 
til fordel for, hvad man kunne 
kalde en mere ’pluralistisk pro-
fil’. Nuvel. Det betyder dog ikke 
at jeg ikkea på det varmeste 

kan anbefale nærværende blad. 
Det skulle være relevant såvel 
som afslappende læsning for de 
fleste af jer, der færdes omkring 
institut for filosofi og idehistorie.

På plakaten har vi tre anmeldels-
er af fagrelevante bøger, vi har 
en diskussion af den verserende 
sag om muhammedtegningerne, 
samt af den knap så verserende 
– men stadig meget vigtige – dis-
kussion af universitets rolle og 
udformning i samfundet. Vi har 
desuden en reportage fra New 
York og et interview med en ud-
vekslingsstuderende, og vi har 
dertil en tegneserie og annoncer 
med opfordringer til alt lige fra 
abstracts om ondskab over del-
tagelse i filmklub til ren og skær 
druk. Og så har vi fra filosoffen 
Peter Kemp fået tilsendt en nek-
rolog over den fremtrædende 
franske filosof Paul Ricoeur, 
som døde for lige knap et år 
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siden. Hans personlige fortælling 
er nu slut; må han hvile i fred.

Det plejer nu at være kutyme 
en leder, at man ud over at in-
troducere til bladets indhold, 
forsøger at knytte an til aktuelle 
begivenheder i den omgivende 
virkelighed. Dette har jeg imidler-
tid for længe siden opgivet. Jeg 
sidder i dette øjeblik i comput-
errummet over nobelbiblioteket 
og har foran mig de tre ledere, 
som jeg allerede har skrevet 
for flere uger, og i nogle tilfælde 
måneder, siden. Den første tog 
udgangspunkt i det nære, nemlig 
måneden december som en for 
den studerende paradoksal blan-
ding af læseferie og julefrokoster. 
Den anden angik det nationale 
og var et surt Nietzsche-inspir-
eret opstød angående den for-
estående prinsedåb med al dens 
pomp, pragt, klæder og kejsere. 
Den tredje omhandlede den lidt 
tømmermændsagtige opvågnen 
af prinse-riget Danmark til den in-
ternationale virkeligheds indbrud 

i eventyret i form af sagen om 
Muhammedtegningerne. Men 
alle disse begivenheder – og til-
hørende ledere – må efterhånden 
siges at være blevet overhalet af 
virkelighedenb. Jeg vil således, 
af frygt for at dagen i morgen 
skulle frembyde opkomsten af 
en ny katastrofe, undlade at ud-
brede mig om den nu vel defini-
tivt udbrudte borgerkrig i Irak og 
blot, without further ado, erklære 
bladet for åbent. Velkommen til 
meningernes legeplads. Doxa.

Noter
a	 	Ja,	jeg	véd	godt	det	er	en	dob-
beltnegation	(og	ja,	jeg	véd	godt	det	er	
studentikost	som	ind	i	fanden	at	lave	
fodnoter	i	en	leder,	men	se	om	jeg	ikke	
sniger	mig	til	det	alligevel).
b	 	Ikke	at	de	dermed	er	blevet	
irrelevante	for	diskussion.	Sagen	om	Mu-
hammed-tegningerne	er	for	mig	at	se	et	
oplagt emne for filosofisk undersøgelse, 
hvilket	vi	da	også	bringer	i	dette	blad.



Anerkendelse og gavens økonomi
Paul Ricoeur i taknemmelighed

Tale på Filosofiens Dag i UNES-
CO, Paris den 17. november 2005

af Peter Kemp
Præsident for FISP

For tre år siden, den 21. novem-
ber 2002, holdt Paul Ricœura 
et af sine bedste foredrag, her i 
denne sal, i UNESCOs hoved-
bygning (i Paris), i anledning af 
den første Filosofiens Dag. Han 
talte om, ”Kampen om anerk-
endelse og gavens økonomi”.
b Intet er derfor mere naturligt 
end at hellige denne formiddag 
på den fjerde Filosofiens Dag til 
mindet om vores savnede mes-
ter og hans overvejelser over 
meningsfeltet for det franske 
begreb ”reconnaissance”, hvis 
betydning strækker sig fra erken-
delse over genkendelse og an-
erkendelse til taknemmelighed.
Vi er mange filosoffer og elskere 

af filosofi for hvem Ricœur var 
vores foretrukne filosof, filosoffen 
over alle andre, vor tids filosof. 
Ikke fordi han skulle have talt om 
alting, for selvom hans indsigt 
og kompetence var enorm, bev-
ægede han sig ikke ind på om-
råder, som han ikke omhyggeligt 
havde studeret. Men hans reflek-
sion var fundamental, dvs. den 
angik vores forståelse af os selv i 
vores dagligliv og belyste således 
grundlaget for vores tænkning, 
vores handling og vores følelser. 
Hans foredrag for tre år siden 
sammenfattede en del af den 
bog han var ved at skrive og som 
blev hans sidste betydnings-
fulde arbejde, ”Parcours de la 
reconnaissance”c, (Anerkend-
elsens bane). I denne bog beskæft-
iger han sig med reconnaissance 
i ordets fire betydninger på fransk:
1. som erkendelse og identifika-
tion
2. som selvbevidsthed, især 
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ved hukommelsen af fortiden og 
løftet til den anden
3. som personlig og social an-
erkendelse
4. som taknemmelighed.d 
Lad os følge hvordan han ud-
vikler disse betydninger i sin 
bog og se hvorledes han selv 
praktiserede alle fire mening-
sniveauer.

1.	 Erkenelse	 og	 identifikation
Hos Descartes og Kant betyder 
reconnaissance tankens (be)greb 
om en meningshelhed. IfølgeIfølge 
Descartes er denne identifikation 
uadskillelig fra skelnen, dvs. fra 
det sammes adskillelse fra det 
andet, medens den for Kant også 
består i at forbinde noget inden-
for tid og rum. Men denne iden-
tifikation er ikke kun en teoretisk 
dom i perceptionen, den er også 
en praktisk dom i valget.  Den er 
ikke blot erkendelsen af, at noget 
ikke er noget andet; den er også 
en akt hvorved man foretrækker 
noget frem for noget andet: jeg 

søger dette frem for noget andet. 
Og risikoen er her at tage fejl, at 
antage noget for noget andet, 
end det er. �dentifikationen må�dentifikationen må 
altid søge at undgå illusionen.  
Ricœur var en mester i denne el-
ementære erkendelse. Man har 
sagt at han var verdens bedste fi-
losofilærer.e For han forstod ikke 
alene pædagogisk klart at adskille 
begreber, men også at skelne 
niveauer i tænkningen. Han for-
stod imidlertid også at forbinde 
det han havde adskilt. Og han 
forstod både at adskille og forene 
forskellige filosofiske skoler, lige 
fra den analytiske filosofi i forhold 
til den kontinentale filosofi (som 
han med rette kaldte den synte-
tiske filosofi)f, til adskillelsen for 
at forene handlingsfilosofi, sprog-
filosofi, religionsfilosofi, fænom-
enologi, hermeneutik, filosofisk 
antropologi, etik, retsfilosofi osv.

2. Selvbevisthed
Lad os dernæst følge Ricœurs 
analyse af reconnaissance som 
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selvbevidsthed, især gennem 
hukommelsen af vores fortid og 
løftet til den anden. Der er stadig 
tale om identifikation, men selvet 
er trådt i stedet for tingen, ipse i 
stedet for idem, dvs.   selvhed i 
stedet for (ren materiel) identitet. 
Selvbevidstheden viser sig i den 
græske visdom på væggen i 
Apollontemplet i Delfi: Kend dig 
selv!  Men det er først i mod-
erne tænkning (fra Descartes og 
Locke) at denne selverkendelse 
bliver en refleksion, som ikke blot 
vedrører handlingen med dens 
strukturer og dyder, men også og 
frem for alt den handlende selv. 
Denne refleksion udvikles igen-
nem Kant og Fichte lige frem til 
selvets hermeneutik i vore dage.  
Det er ideen om l’homme capa-
ble, mennesket der er i stand til …  
at bruge sine evner (capacités). I  
”Parcours de la reconnaissance” 
har Ricœur, ligesom i Soi-même 
comme un autre (Én selv som en 
anden), analyseret  disse evner 
som evnerne til at tale, handle, 

fortælle, fortælles og til syvende 
og sidst være ansvarlig som den 
der er blevet bekræftet som sub-
jekt for etik og ret.g Men disse 
evner forudsætter to basale evner: 
hukommelsen der forholder sig til 
fortiden, og en afgivelse af løfter, 
der forholder sig til fremtiden.
Hukommelsen er ikke blot en 
evne til at huske noget, men 
også og især evnen til at huske 
sig selv som den samme, der 
har været dér; den er evnen til at 
have en fortid, der er ens egen 
og derved have det som Locke 
kalder a Self , et selv der er iden-
tisk med sig selv og ikke forskel-
ligt fra sig selv i tid og rum. Henri 
Bergson har med sit værk ”Stof 
og hukommelse”  fra 1896 bi-
draget til denne forståelse af hu-
kommelsen ved at fremhæve, at 
erindringernes overlevelse ikke 
kan forklares alene ud fra spor 
i hjernen, for selve forskellen 
mellem fortid og nutid  er givet 
i genkendelsen, hvor begiven-
hederne vender tilbage, som 
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Bergson siger, ”med deres kon-
tur, deres farve og deres plads i 
tiden”.h Man kan med andre ord 
ikke begribe selve forskellen mel-
lem fortid og nutid ud fra noget 
der kun er nutidigt, sådan som 
hjernen er det. At mindes ved at 
genfinde det som man én gang 
tidligere har levet og erfaret det 
er at genkende et tidsforløb, hvor 
alt er bevaret og hvor vi kan søge 
alt det, som ikke er mere men 
har været. Dog er denne søgen, 
som Ricœur understreger, ofte 
en kamp imod glemslen. Den an-
den basale evne er evnen til at 
kunne afgive et løfte. Det er tak-
ket være løfterne vi kan have tillid 
til hinanden. Deres store værdi er 
troværdigheden, men også løftet 
kræver en kamp imod en fjende: 
forræderiet. At kunne love er 
altså også at kunne bryde sit ord, 
siger Ricœur.i Vi bør derfor ikke 
love mere end vi kan holde, og vi 
må være opmærksomme på, at 
andre regner med os og eftersom 
vi tilhører en bestemt kultur, må 

vi også være opmærksomme på 
”den række af løfter, hvori hele 
kulturer og særlige epoker har 
lagt deres ambitioner og deres 
drømme, og som ofte har været 
løfter der ikke blev holdt”.j Man må 
følgelig erkende evnernes sociale 
former og Ricœur analyserer der-
for disse evners rolle i sammen-
koblingen af kollektive forestill-
inger og sociale handlingsformer. 
Ricœurs egen hukommelse 
var enorm og hans sidste store 
bog ”La Mémoire, l’histoire, 
l’oubli” (Hukommelsen, historien, 
glemslen)k, var viet til analysen af 
hukommelsen og glemslens rolle 
i denne hukommelse. Men han 
betragtede ikke hukommelsen 
som den ensommes evne. Den 
var for ham det som danner vores 
fælles historie og derved vores 
fælles liv. Jeg husker at han un-
der sit sidste besøg i København 
i maj 2003 insisterede på at se 
bygningsværker han havde set 
før, for som han sagde: ”Jeg 
kæmper imod glemslen”. Han 
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ville gense disse værker, fordi 
de var en del af vores fælles 
fortid. Men han vidste også at 
glemslen spiller en dobbelt rolle 
for hukommelsen: den er nød-
vendig for at vi kan huske noget 
bestemt forskelligt fra noget an-
det, men glemslen er også farlig 
for de fortællinger, der forener os. 
Hvad angår løftet, er det også 
en fælles evne. Og Ricœur en-
gagerede sig meget i at holde sine 
løfter. Han var et fuldstændig tro-
værdigt og trofast menneske. Han 
har ofte måttet føle, at han havde 
lovet for meget, for hele denne 
mængde af foredrag, af møder, 
af artikler, der skulle skrives, 
krævede et oplugende arbejde.

3 Gensidig anerkendelse
Det trejde meningsniveau i re-
connaissance er niveauet for per-
sonlig og social påskønnelse i en 
gensidig anerkendelse. Ideen om 
denne anerkendelse viser sig hos 
Hegel som en replik, til det som 
Ricœur kalder Hobbes’ udfordring.l 

For Hobbes befinder men-
neskene sig nemlig oprindelig 
(i ”naturtilstanden”) i en alles 
kamp imod alle. Han forudsætter 
en oprindelig fjendtlighed, som 
alene Staten kan overvinde. Men-
neskene behøver en Léviathan, 
den store hersker, som de frivil-
ligt giver al magt til for at han kan 
sikre samfundsordenen og mod-
virke deres frygt for døden. Det 
er dette ensidige afkald på magt, 
som Hobbes udtrykker i idéen om 
kontrakten, hvor gensidigheden 
mellem magtmennesket og hans 
undergivne består i den fælles 
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beskyttelsessituation, som le-
deren kan yde alle sine borgere. 
I den situation er alle undergivne 
lige i deres afkald på magt og må 
gensidigt (an)erkende hinanden 
i denne tilstand. Således er de 
forenede i en acknowledgment. 
Men ifølge denne teori er den 
anden kun den, man er bange 
for i en frygt for den voldsomme 
død. Og svagheden ved teorien 
finder Ricœur her ”i fraværet af 
en andethedsdimension”m - som 
Rousseau troede han ikke, at 
alles kamp imod alle er men-
neskenes oprindelige tilstand.
Først analyserer han den ande-
thedsdimension, som Hegel har 
villet indføre med sin idé om an-
erkendelse (Anerkennung) for at 
give sit svar til Hobbes.  Hegel 
benægter ganske vist ikke at 
der er kamp, men denne hæves 
fra at være en kamp for at over-
leve til at blive en kamp for at 
blive anerkendt af den anden.                                                                                              
    Og i sine skrifter fra Iena-tiden 
viser han, at det er forbrydelsen 

der skaber behovet for gensidig 
anerkendelse uden forbrydelser 
i et konkret bysamfund. Denne 
ophævelse overvinder Hobbes 
for så vidt den betyder et andet 
liv end alles kamp imod alle, men 
for så vidt den udtrykke idéen 
om et liv i Ånden, er prisen for 
at gennemføre den, sådan som 
de to Hegel-fortolkere,  Jacques 
Taminiaux og Axel Honneth,  har 
påvist det, en miskendelse af den 
menneskelige mangfoldigheds 
gensidighedsrelationer.n

 I virkeligheden frigør 
Hegel sig kun fra Hobbes ved 
en spekulativ værens-teologi. 
Ricœur mener derfor at man må 
bryde mere radikalt med Hobbes, 
ved som alternativ til ideen om 
kampen i den gensidige anerk-
endelsesproces, at antage idéen 
om en gavens økonomi, der bety-
der tvangfri udveksling af gaver. 
Denne økonomi udtrykker over-
bevisningen om, at det er muligt 
at give uden at forvente noget til 
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gengæld, altså at anerkende den 
anden uden krav om belønning 
og at gaven i stedet for at være 
en pligt til at give, kan fremkalde 
et svar på appellen, der udspring-
er af den oprindelige gavmildhed.
o Derved styrkes ideen om et 
samfund, der ikke mere er dan-
net af frygt for døden, men af det 
ønske om at leve sammen, som 
Aristoteles så som ønsket om 
det gode liv og som Rousseau 
betragtede som grundlaget for 
den sociale kontrakt. Modsætnin-
gen er således her ikke blot en 
modsætning mellem erkendelse 
og miskendelse, men modsæt-
ningen mellem den voldsomme 
kamp og den generøse given. 
Som filosof har Ricœur praktiser-
et denne gensidige anerkendelse 
gennem sin påskønnelse af an-
dre tænkere, ved sit engagement 
for at forstå andres idéer, hans 
åbenhed for samtale, hans vilje 
til at lytte. For mere end 50 år 
siden vovede han at erklære i en 
artikel om ”Filosofiens historie og 

det sandes enhed” (1953) : ”Jeg 
håber at alle de store filosoffer 
er i den samme sandhed, at de 
har den samme før-ontologiske 
forståelse af deres forhold til 
væren. Jeg mener derfor at dette 
håbs funktion må består i altid at 
holde samtalen åben og indføre 
en broderlig hensigt i de mest bitre 
debatter”.p  Eller som han sagde 
det i sit essay ”Spørgsmålet om 
subjektet” fra 1967-68 om ”semi-
ologiens udfordring”: ”Ved denne 
udfordring anspores  refleksions-
filosofien til ikke at slå sig til ro 
med den vundne position, hvor-
fra modstanderen afvises, men  
derimod til at støtte sig til ham 
og slå følge med ham, selv når 
han er mest kritisk”.q   Slå følge 
med modstanderen – hvilket 
mod, hvilken generøsitet, hvilken 
anerkendelse af den anden!

4 Taknemmelighed
Dette fører os over til det sidste 
meningsniveau i ordet recon-
naissance: taknemmelighed, 
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for denne forudsætter at man 
– som J. G. Fichter –  er klar 
over, at vi kun bliver mennesker 
blandt mennesker og at det føl-
gelig er en berigelse, at mod-
tage en gave fra den anden. 
På denne måde belærer Ricœur 
os om, at anerkendelse ikke 
nødvendigvis føles som en til-
fredsstillelse over at have skaf-
fet sig den andens påskyndelse 
gennem kampen, der udspring-
er af vold eller trusler om vold; 
anerkendelsen kan også op-
leves i taknemmelighed over 
den gave man har modtaget. 
Den gave som inspirerer denne 
dybe anerkendelse indgår ikke 
i markedsøkonomien, hvor en 
gave kræver en anden gave til 
gengæld, men i kærlighedsøko-
nomien, i agape uden beregn-
ing, uden pligt, uden bekymrings 
– og uden kamp, hvis det ikke er 
kampen med kærlighed –  der li-
ebende Kampf  – som Ricœurs 
mest respekterede lærer, Karl 
Jaspers, sagdet og som betyder 

en kamp, som man kun fører med 
den anden fordi man kæmper 
med sig selv og fordi man overfor 
den uerstattelige anden føler sig 
taknemmelig over, at vi sammen 
kan leve eksistensens drama. 
I forordet til ”Parcours de la re-
connaissance”, afslører  Ricœur, 
hvordan han selv føler anerken-
delsen som taknemmelighed, 
gennem disse spørgsmål: ”Er 
det ikke i min ægte identitet jeg 
beder om at blive anerkendt? Og 
hvis jeg er så heldig at jeg bliver 
det, retter min taknemmelighed 
sig så ikke imod dem, som på en 
eller anden måde har erkendt min 
identitet ved at anerkende mig”.u 
Ja, vi har kendt og anerkendt 
Paul Ricœur som en mester i at 
forstå verden og sig selv, som en 
lyttende tænker, der var følsom 
for livet i glæde og lidelse, åben 
overfor en anden anerkendelse 
end den som er opnået ved vold. 
Derfor husker vi ham med takne-
mmelighed for den gave han var 
og gav os som generøs person.

1�
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Frit gengivet fra fransk ved PK.
 
Fodnoter
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Om retten til at sige hvad man vil,
og det gavnlige i at vide hvad man siger

af Martin Egknud

Indledning:

Den første udgave af denne ar-
tikel blev skrevet midt i januar 
2006. På daværende tidspunkt 
var idéen med at skrive artiklen 
blot at understrege hvad man 
egentlig accepterer, når man 
accepterer henholdsvis ’ytrings-
friheden’ og ’religionsfriheden’. 
Specielt set i forhold til den de-
bat, (ja – på dette tidspunkt var 
det faktisk blot en debat!), som 
blev startet af Jyllands-Postens 
Muhammed-tegninger. Der blev 
henvist til Islamisk Trossamfunds 
pressemeddelelse af d 13. no-
vember 2005, som hævdede at 
Jyllands-Postens afbildning af 
Muhammed, d 30. september, 
var et brud på både dansk og 
international lovgivning,1 (de 
specifikke paragraffer der var 
grundlaget for denne påstand er 

gengivet i det følgende afsnit). 
Ved nærmere gennemlæsning 
af artiklen, efter hændelserne i 
weekenden d 3.-5. februar stod 
det dog klart at sagen havde taget 
en voldsom(!) drejning og at det 
perspektiv der blev lagt på sa-
gen i den dengang foreliggende 
artikel virkede en anelse ’foræl-
det’. Fra at være en debat om det 
islamiske billedforbud (islamisk 
tradition forbyder afbildningen af 
både Allah, Muhammed og alle 
de større skikkelser i den kristne 
og jødiske tradition) og de re-
ligiøse følelser som er forbundet 
hermed, blev fokus i højere grad 
drejet over på selve indholdet 
af tegningerne (nok også efter 
at det var blevet fastslået flere 
gange – også af fremtrædende 
muslimer – at det islamiske 
billedforbud kun er gældende for 
de som har bekendt sig til islam). 
Til sidst udviklede det hele sig 
til realpolitik, med afbrænding-
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erne af de danske ambassader. 
I stedet for at fokuset lå på 
’ytringsfrihed’ overfor ’religions-
frihed’, blasfemi- og racismepa-
ragraffer, gjorde fokus på selve 
indholdet af tegningerne, at det 
nærmere er blevet en realpoli-
tisk fejde med en række gener-
aliserende fremstillinger af Mu-
hammed på den ene side, og 
en insisteren på at holde et helt 
lands befolkning ansvarlig for en 
tilfældig provinsavis’ handlinger 
på den anden side. Og – som det 
sædvanligvis tager sig ud i den 
slags opgør mellem to ekstremer 
– med et enormt antal uskyldige 
(muslimer, virksomheder, og dan-
skere generelt) fanget i midten.        
Det der nu fremhæves gang på 
gang er at JPs tegninger ikke ju-
ridisk kan kriminaliseres, men at 
afbildningen var moralsk forkert. 
Men som vi filosofistuderende ved 
er det der med ’moral’ ikke noget 
man sådan lige – med en række 
korte argumenter - når til enighed 
om på 5 minutter. Eller på 2500 

år for den sags skyld. Tilsynelad-
ende er det der menes når ordet 
’moral’ bruges i den nuværende 
debat, blot at man ’ikke må kræn-
ke folks følelser’ eller noget i den 
stil (mig bekendt er der aldrig 

nogen af 
d e b a t t ø r -
erne der 
har taget 
sig tid til at forklare hvad de egent-
lig mener med ordet ’moral’).
Jeg vil ikke her bruge tid på at 
diskutere moral – selvom en 
konsekventialistisk afvejning 
nok med den nuværende sta-
tus ville bringe JP i miskredit. 
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Det ville selvfølgelig være in-
teressant at diskutere hvilke 
konsekvenser en moralsk dom 
som den foregående (’du må 
ikke krænke folks følelser’) ville 
have for ytringsfriheden, men 
det er ikke denne artikels formål. 
Denne artikel tager udgang-
spunkt i den oprindelige in-
tention – at fastslå hvad 
begreberne ’ytringsfrihed’ og ’re-
ligionsfrihed’ egentlig indeholder. 
På trods af, at visse tilføjelser har 
været nødvendige med den nu-
værende status, lader de blot til at 
understrege vigtigheden af at klar-
lægge grundlæggende egensk-
aber ved de førnævnte ’friheder’. 
Hvis du har et stort kendskab til 
sagens udvikling, samt til dansk 
og international lovgivning, vil 
jeg foreslå at du springer det 
næste afsnit over. For allerførst 
vil jeg lige opsummere hvor-
for der ikke er juridisk belæg 
for at fordømme JP’s handling.

Det juridiske perspektiv

Det blev som tidligere nævnt 
hævdet at JP’s afbildning var ulo-
vlig iflg. både dansk og interna-
tional lovgivning. For nu at starte 
med de paragraffer i Den Danske 
Straffelov der blev henvist til, 
(den følgende paragraf indehold-
er de paragraffer man i daglig 
tale kalder ’racisme-paragraffen’ 
og ’blasfemi-paragraffen’):

§ 266 b: “Den, der offentligt 
eller med forsæt til udbredelse 
i en videre kreds fremsæt-
ter udtalelse eller anden med-
delelse, ved hvilken en gruppe 
personer trues, forhånes eller 
nedværdiges på grund af sin 
race, hudfarve, nationale eller 
etniske oprindelse, tro eller sek-
suelle orientering, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 2 år”.
(§ 266 a er et forbud mod at op-
fordre til vold og/eller hærværk.)

Dansk lovgivning sikrer ytrings-
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frihed som fastsat i grundloven: 

“Enhver er berettiget til på tryk, 
i skrift og tale at offentliggøre 
sine tanker, dog under ans-
var for domstolene. Censur og 
andre forebyggende forhold-
sregler kan ingensinde på ny 
indføres.” (Grundlovens § 77).

Det vil altså sige at den grund-
lovssikrede ytringsfrihed er en 
formel ytringsfrihed; et forbud 
mod censur hvor man med sine 
ytringer står til ansvar overfor 
loven. Der er altså visse be-
grænsninger på ytringsfrihed 
som gives af straffelov-
ens § 266 a og § 266 b.

D. 7. januar meddelte 
Statsadvokaten i Viborg 
Peter Brøndt Jørgensen 
at; »Gerningsindholdet 
i begge paragraf-
fer skal fastlægges 
under hensyn til 
ytringsfriheden og den skal 

udøves med den fornødne re-
spekt for andre mennesker. Vi 
finder, at der ikke er formodning 
om et strafbart forhold. Vi har 
lagt til grund, at indholdet har of-
fentlig interesse, som giver en 
vidtgående ret til at ytre sig og at 
retspraksis viser, at journalister 
har en vidtgående ytringsfrihed,«
Konstateringen er altså at: Nej, 
artiklen var ikke i modstrid med 
dansk lovgivning. Hvilket i øvrigt 
er i overensstemmelse med Kom-
menteret Straffelov: “Kernen er 
udtalelser, der går ud på, at grup-
pen generelt mangler værdi som 
mennesker, herunder ligestilling 

af dem med 
dyr. Endvidere 
helt usaglige, 
general iser-
ende påstande 

o m 
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grov kriminalitet og umoral.”
(Det er dog selvfølgelig stadig 
en vurderingssag om ”gener-
aliserende påstande om grov 
kriminalitet og umoral.” ikke 
netop er udtrykt i nogle af teg-
ningerne, men det at man ikke 
direkte kan sige at tegningerne 
var nedværdigende for en be-
stemt gruppe personer har for-
mentlig været udslagsgivende 
for Statsadvokatens vurdering)

I et forsøg på at underbygge 
påstanden om at JP’s afbildning 
var ulovlig blev der også refer-
eret til Den Europæiske Men-
neskerett ighedskonventions 
(EMK) artikel 9. Artiklen lyder:

Artikel 9: 
Stk. 1. Enhver har ret til at tænke 
frit og til samvittigheds- og reli-
gionsfrihed; denne ret omfatter 
frihed til at skifte religion eller tro 
samt frihed til enten alene eller 
sammen med andre, offentligt 
eller privat at udøve sin religion 

eller tro gennem gudstjeneste, 
undervisning, andagt og over-
holdelse af religiøse skikke. 
Stk. 2. Frihed til at udøve sin 
religion eller tro skal kun kunne 
underkastes sådanne begræn-
sninger, som er foreskrevet 
ved lov og er nødvendige i et 
demokratisk samfund af hen-
syn til den offentlige tryghed, 
for at beskytte den offentlige 
orden, sundheden eller sæde-
ligheden eller for at beskytte 
andres rettigheder og friheder.

EMK indeholder også en 
paragraf om ytringsfriheden:

Artikel 10 
Stk. 1. Enhver har ret til ytrings-
frihed. Denne ret omfatter me-
ningsfrihed og frihed til at mod-
tage eller meddele oplysninger 
eller tanker, uden indblanding 
fra offentlig myndighed og uden 
hensyn til landegrænser. Denne 
artikel forhindrer ikke stater i 
at kræve, at radio-, fjernsyns- 
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eller filmforetagender kun må 
drives i henhold til bevilling.
Stk. 2. Da udøvelsen af disse fri-
hedsrettigheder medfører pligter 
og ansvar, kan den underkastes 
sådanne formaliteter, betingels-
er, restriktioner eller straffebe-
stemmelser, som er foreskrevet 
ved lov og er nødvendige i et 
demokratisk samfund af hensyn 
til den nationale sikkerhed, ter-
ritorial integritet eller offentlig 
tryghed, for at forebygge uorden 
eller forbrydelse, for at beskytte 
sundheden eller sædeligheden, 
for at beskytte andres gode navn 
og rygte eller rettigheder, for at fo-
rhindre udspredelse af fortrolige 
oplysninger, eller for at sikre doms-
magtens autoritet og upartiskhed.

Her er Artikel 10 Stk. 2 selvføl-
gelig interessant, da den kunne 
understøtte en begrænsning 
af ytringsfriheden, ”af hensyn 
til national sikkerhed”. Men så 
ville det selvfølgelig bare være 
et spørgsmål om at truslen mod 

Danmark skulle være stor nok før 
pressefriheden blev indskrænket, 
og det ville ikke have meget med 
den egentlige diskussion om res-
pekt og tolerance at gøre længere.
Desuden kunne der skrives en 
længere artikel om hvordan 
en begrænsning af ytringsfri-
heden på dette grundlag ville 
komme i voldsom konflikt med 
andre artikler i EMK. Artikel 30 
understreger fx at ingen artikel 
i konventionen må bruges til 
at underkende andre artikler.

EMK er en lang liste af rettighed-
er. Man har ”ret til” at have og 
udøve en religion, ytre sig frit, osv. 
I EMK gives der således ingen forp-
ligtelser som ikke er direkte affødt 
af en konventionssikret rettighed. 
A er forpligtet på at respektere 
B’s ’ret til at have en religion’, 
netop for at sikre B denne ret.

Det samme bliver understre-
get i FN’s Verdenserklæring om 
Menneskerettigheder, af 1948 
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(der i øvrigt er ratificeret af alle 
undtagen Palæstina og Holy 
See (var der nogen der spurgte 
”- Hvad i alverden er det?!”)):

Artikel 18: Enhver har ret til tanke-
, samvittigheds- og religionsfri-
hed: denne ret omfatter frihed til 
at skifte religion eller tro og frihed 
til enten alene eller i fællesskab 
med andre, offentligt eller privat, 
at give udtryk for sin religion 
eller tro gennem undervisning, 
udøvelse, gudsdyrkelse og over-
holdelse af religiøse forskrifter. 

Artikel 19: Enhver har ret til me-
nings- og ytringsfrihed; denne 
ret omfatter frihed til at hævde 
sin opfattelse uden indblanding 
og til at søge, modtage og med-
dele oplysning og tanker ved et 
hvilket som helst meddelelses-
middel og uanset landegrænser. 

Hvor står vi så?

Vi kan altså konstatere følgende:

(1): Det er blevet fastslået, at den 
begrænsning på ytringsfriheden, 
som er givet af de såkaldte rac-
isme- og blasfemi-paragraffer, 
ikke dækker fremstillingen af 
Muhammed (det skal selvfølgelig 
også understreges at Muhammed 
er en profet, ikke en ’gud’ og at 
definitionen på blasfemi netop 
er: blasfemi (græsk): gudsbes-
pottelse; forhånelse af gud i 
ord eller handling.3). Der lader 
heller ikke til at være noget fun-
dament i international lovgivning 
for en sådan fordømmelse. 

Ligeledes må det understreges 
hvad religionsfriheden dæk-
ker i det sekulære samfund:
 
(2): Uden at ville forsvare en 
fremstilling af Muhammed som 
kvindeundertrykker, terrorist eller 
hvad folk ellers finder på, må det 
konstateres at ingenting i JP’s ar-
tikel forbryder sig mod religions-
friheden. I et sekulært samfund er 
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religion et personligt forhold, og 
retten til at praktisere en religion 
ligeledes en personlig ret. Dvs. 
at det eneste brud på religions-
friheden vil være en direkte be-
grænsning af den personlige ret 
til at praktisere en religion og kari-
katurer af en profet i det offentlige 
rum, pålægger ikke den enkelte 
nogen som helst form for restrik-
tioner på religionsfriheden, altså 
friheden til at praktisere religionen.

Man må ofte lægge øre til en 
diskussion om ’JPs intention’ 
i debatten. Det er ikke meget 
vi kan vide om den sag med 
det kan dog konstateres at:

(3): Der blev den 29. september 
bragt en artikel om selvcensur 
efterfulgt af tegningerne af Mu-
hammed d 30. september. Uden 
selvfølgelig at kunne afvise at 
artiklen d. 29 blev bragt for at 
kunne retfærdiggøre en latterlig-
gørelse af Muhammed, vil kro-
nologien giver ét muligt svar; 

nemlig at tegningerne blev bragt 
med det formål at skabe debat 
om den selvcensur, som store 
dele af dansk kunstnerliv åben-
bart pålægger sig selv i forbin-
delse med berøring af emnet is-
lam. Spørgsmålet om intentionen 
er dog efterhånden blevet over-
skygget af den reaktion vi har 
set på tegningerne og det lader, 
ærligt talt, ikke til at folk bekymrer 
sig meget om det længere – det 
er dog også meget tvivlsomt om 
reaktionen ville have været en 
anden hvis intentionen havde 
været det. Det er, som sagt, selve 
fremstillingen der har frempro-
vokeret den voldsomme reaktion 

Begrebsafklaring:

Der er visse egenskaber ved 
ytringsfriheden og religionsfri-
heden som er fundamentale, 
men som det alligevel lykkes 
for mange at overse. Jeg vil her 
prøve at afdække disse og i dertil 
forbindelse give et bud på hvad 
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et par af de mest grundlæggen-
de misforståelser udspringer af.

Mht. ytringsfriheden:
(1) Der er forskel på at forsvare 
en holdning og at forsvare en per-
sons ret til at ytre denne holdning.
Det er netop dette princip der 
gør, at jeg kan forsvare JPs ret 
til at bringe billederne og samti-
dig betegne dem som stupide, 
generaliserende, ignorante og 
hvad der ellers skulle falde mig 
ind. Endvidere tror jeg at det er 
præcis dette princip Hizbollahs 
leder, Hassan Nasrallah, - lige-
som mange andre har gjort det 
- overser når han påstår 
at Anders Fogh Rasmus-
sen ’taler med to tunger’. 
Anders Fogh Rasmussen 
kan ikke undskylde for at 
tegningerne blev bragt, 
men kan godt tage afstand 
fra deres fremstilling af 
Muhammed. Han kan tage 
afstand fra en tegners hold-
ning til Muhammed, men 

ikke tage afstand fra tegnerens 
ret til at ytre sig frit - (her i form 
af en tegning). Dette er ikke tve-
tydigt, og det er ikke at ’tale med 
to tunger’, men et grundlæggen-
de aspekt ved ytringsfriheden 
og har man ikke forstået denne 
distinktion, har man ikke forstået 
hvad ’ytringsfrihed’ betyder.

Mht. religionsfriheden:
(2) Der er forskel på at 
forsvare en religion og at 
forsvare en persons ret til 
at praktisere denne religion.
Igen; har man ikke forstået denne 
distinktion har man ikke forstået 
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hvad ’religionsfrihed’ betyder.
Og vi kan fastslå at JPs fremstill-
ing af Muhammed ikke er i strid 
med religionsfriheden. Det er en 
grov fejlslutning at udtrykke at 
’det at man har ret til at have en 
religion giver én ret til at gøre de 
religiøse normer man efterlever 
gældende for andre’. Denne 
ret er ikke udtrykt noget sted 
og derfor er ingen forpligtet på 
at efterleve religiøse forskrifter 
hvis ikke de er en del af egen 
religiøs overbevisning, (hvilket 
heller ikke er overraskende, idet 
forskrifterne jo låner deres auto-
ritet/gyldighed fra en gud, hvis 
eksistens jo - indtil videre(?) - er 
et trosspørgsmål). I tilfældet med 
JP står det derfor klart at den 
muslimske tradition for forbud 
mod afbildning af Muhammed 
kun gælder de som bekender sig 
til islam; et faktum der som sagt 
også er blevet påpeget af indtil 
flere fremtrædende muslimer.

Dette leder os automatisk vi-

dere til begrebet ’religionskritik’:
(3) Religionskritik (herunder 
kritik af religiøse traditioner, ritu-
aler, påbud/forbud osv.) er ikke en 
begrænsning af religionsfriheden 
- ligesom det ikke er en begræn-
sning af ytringsfriheden at kri-
tisere en persons holdninger/ud-
sagn. Et forbud mod religionskritik 
ville derimod være en direkte 
begrænsning af ytringsfriheden.

Det forklarer vist sig selv. Ingen 
kan forhindre os i at kritisere Det 
Gamle Testamente for at frem-
sætte normer for – og dermed 
legalisere - slavehandel (”Når en 
mand sælger sin datter som trælk-
vinde […]”, 2. Mosebog, 21.7), 
ligesom ingen kan forhindre en 
lignende kritik af Koranen. Der er 
intet grundlag for en særstilling 
i nogen af tilfældene. Det viser 
sig for øvrigt også at være nogle 
temmelig upraktiske forskrifter: 
Hvis slaveejeren fx anskaffer sig 
endnu en trælkvinde, og ikke er 
i stand til at opfylde sine sek-
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suelle forpligtelser overfor begge 
på regelmæssig basis, skal han 
frigive slaven kvit og frit. Nedtur.

Afslutningsvis

Jeg tror ikke at noget af det ov-
enstående kommer som en over-
raskelse. Dog er der et åben-
lyst behov for at understrege 
disse pointer, da de alt for tit 
bliver overset – og det ikke kun 
i den nuværende debat. Så til de 
som har læst artiklen og tænkt 
”Ja - selvfølgelig”, undskylder 
jeg for at have spildt jeres tid. 
Men når man søger at fordømme 
tegningerne ved at henvise til 
’religionsfriheden’, fortæller det 
mig at man ikke har forstået hvad 
begrebet ’religionsfrihed’ dækker.
Ydermere når man beskylder 
Anders Fogh Rasmussen for at 
’tale med to tunger’, fortæller det 
mig at man ikke har forstået hvad 
begrebet ’ytringsfrihed’ betyder. 
Eller; at man bare ikke accept-

erer ytringsfrihed – den mulighed 
kan selvfølgelig ikke afvises.
Jeg kunne selvfølgelig nu begive 
mig ud i en vag diskussion om 
hvordan ’en sober tone er gr-
undstenen i enhver debat’ og at 
’Jyllands-Postens Muhammed-
tegninger var unødvendige og 
blot gned salt i et åbent sår’, 
fordi ’tonen i den danske ind-
vandrer-debat er frastødende 
nok i forvejen’. Og jeg er enig i 
alle tre påstande. Men ingen af 
dem kan bruges som påskud 
for at begrænse ytringsfriheden.

I øvrigt er man fristet til at sige, at 
det dog ville være befriende hvis de 
respektive debattører ville sætte 
sig bedre ind i den lovgivning og 
begrebssfære, der danner grund-
laget for den debat de deltager i.
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Afsindig vigtig oplysning til 
folket

af Kasper H. Christensen

Du har sikkert set dem og undret 
dig. Som regel sidder de i hjør-
net af fredagsbaren og råber og 
skriger. Men du må ikke blive sur 
over at de larmer, for de kan sim-
pelthen ikke gøre for det; de er 
afhængige. Nogen ville måske 
endda hævde at de har set lyset 
og nu vil de gerne dele denne 
oplysning med jer. Hvad snakker 
han om? Jeg snakker selvføl-
gelig om den nye nationalsport 
og her bringer jeg så, som en 
gave til dig - så det ikke bliver 
pinligt næste gang du bliver ud-
fordret af din bedste kammerat 
eller hende den lækre fra over-
bygningen - den smule tekst der 
ikke var plads til i grundloven, 
nemlig; reglerne til Spejle-Æg.

Spejle-Æg for fire spillere:
Hver spiller starter med 5 æg i 
kurven. (Er man af mærkelige 

årsager kun 3 spillere, kan dette 
antal justeres til 6). I hullerne 
med numrene 2 og 4 placeres 
en ludobrik, og spillerne slår 
med terningen om hvem der 
starter (højeste). Nu skiftes spill-
erne blot til at slå, og et af føl-
gende scenarier vil udspille sig:

- Du slår 1-5: Hvis feltet 
der svarer til dit antal øjne er 
tomt må du sætte et æg ud. Hvis 
ikke det er tomt, skal du tage 
indholdet af feltet op i din kurv.

- Du slår 6: Du må nu spejle 
et æg. Dette gøres ved at putte et 
æg ned gennem hul nummer 6, 
RÅBE ”Spejle-æg” og udvælge en 
af de andre spillere som skal drik-
ke en ordentlig herretår. (Da dette 
er et spil er det naturligvis bedst at 
råbe på den mest hånlige måde).
En spiller er færdig når han/
hun ikke har flere æg i kur-
ven og dette fortsætter til der 
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Afsindig vigtig oplysning... af Kasper H. Christensen

blot sidder én taber tilbage.

Desuden gælder følgende regler:

- En spiller må slå ligeså 
mange gange med ternin-
gen, som han/hun øn-
sker. Dog må man ikke 
fortsætte når man 
har taget noget 
ind i sin kurv, og 
man skal naturlig-
vis drikke hver 
gang det sker.

- Når en spill-
er starter sin tur med en 
ludobrik i kurven skal han/hun 
drikke (dobbelt hvis man har to 
ludobrikker). Glemmer personen 
at gøre dette før der bliver slået, 
bliver slaget annulleret og ved-
kommende skal drikke dobbelt 
som straf. Det er desuden vigtigt 
at bemærke at det ikke er tilladt 
at spejle ludobrikker før det er 
det sidste du har tilbage i kurven.

- Drik over hanken: Under 
hele spillet skal de tre pladser 
som er adskilt fra de andre af 
hanken på kurven være fyldt op. 
Der skal drikkes når den sidste af 

de andre brikker bliver sat 
ud af kurven, således at 

der kun er de tre 
brikker tilbage 

og du nu er 
”over hank-
en”. Tillige 
skal der 
s e l v f ø l -

gelig også 
drikkes den an-

den vej over hanken. 

- Kurven fuld: Når en spill-
er får kurven fuld skal han/hun 
bunde resten af hvad vedkom-
mende drikker. Har man én gang 
haft kurven fuld skal man ned 
under ”farezonen”, som er tre æg 
fra at have en fuld kurv, før man 
igen skal bunde på en fuld kurv.

- ”Right back atcha”-reglen: 
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Afsindig vigtig oplysning... af Kasper H. Christensen

Hvis en spiller som skal spejle 
et æg, glemmer at råbe ”spejle-
æg” men alligevel udpeger en 
person til at drikke, har denne 
person muligheden for at råbe 
”right back atcha” således at 
det er vedkommende som har 
spejlet der skal drikke. (selvføl-
gelig dobbelt, da det er en straf). 
Man har muligheden for at be-
nytte sig af ”right back atcha”-
optionen indtil personen der 
har spejlet har råbt ”spejle-æg”.

- Jeg har vundet, men 
det skal jo ikke være en straf-
reglen: Er en spiller færdig før 
de andre, skal han, udover at 
hovere selvfølgelig, løfte glasset 
og skåle med i sympati, hver 
gang en af de tilbageværende 
spillere straffes med et ”spejle-
æg”, hvorved de sejrende ikke 
lades alene i øltørkens fæle klør.

- ”Hurra jeg har vundet, men 
øv, ham den anden havde chancen 
for at få kurven fuld”-reglen: Hvis 

en person har mulighed for at få 
fuld kurv i næste slag, men spillet 
afsluttes fordi de andre spillere 
kommer af med deres æg, skal 
personen naturligvis tage dette 
sidste slag, og tage sin straf hvis 
vedkommende får kurven fuld.

Og husk; Spejle-Æg har in-
tet med held at gøre. Hvis folk 
postulerer dette er det tydelig-
vis fordi de ikke kan finde ud af 
det. Spejle-Æg er KUN taktik 
og overblik. Og ja, det er faktisk 
mere end det; det er en livsstil!

God fornøjelse!

PS: Hvis I på et tidspunkt mener at 
I er kongen af Spejle-Æg og kan 
slå alle, så kom og spil mod under-
tegnede, så får I at se hvad det be-
tyder at være mester i Spejle-Æg.
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ELITEN

Torsdag den 2. marts viser vi Chinjeolhan geumjassi (Sympathy for 
Lady Vengeance) instrueret af Chan-wook Park. Vi har tidligere vist 
Oldboy af samme instruktør.

Torsdag den 16. marts viser vi Primer instrueret af Shane Carruth.

Torsdag den 30. marts viser vi Deliverance instrueret af John Boor-
man.

Torsdag den 13. april viser vi Vampyr - Der Traum des Allan Grey 
instrueret af Carl Theodor Dreyer. Her har vi tidligere vist Passion de 
Jeanne d’Arc, La af samme instruktør.

Torsdag den 27. april viser vi Ladri di biciclette (Cykeltyvene) instru-
eret af Vittorio De Sica.

Torsdag den 11. maj viser vi Saam gaang yi instrueret af Fruit Chan, 
Takashi Miike (Ôdishon)og Chan-wook Park (Se ovenfor)

Alle forestillinger starter klokken 18 og det foregår i Økonomisk Audi-
torium 011 (byg 1324, lok 011). For 20 kroner serveres der kaffe og 
te.

Venlig hilsen
EL�TEN, filosofisk filmklub.
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Anmeldelse:
Videnskabens Ansigter

af Peter Lind

Sidste år udkom en antologi om 
videnskab på forlaget Philosophia. 
Den er redigeret af Lars Aagaard 
og Steen Brock, og består af en 
lang række bidrag af diverse for-
fattere. Det gennemgående tema 
er, som titlen indikerer, videnska-
ben. Bidragene i antologien er – 
med en enkelt undtagelse – alle 
forsøg på en beskrivelse af hvad 
videnskab er i forskellige fag. 
Hvert bidrag tager således form 
af et forsøg på at beskrive hvad 
videnskab og videnskabelighed 
betyder for lige akkurat dette 
eller hint fag. Fagene strækker 
sig fra teologi over litteraturhisto-
rie, historie, sociologi til psykiatri 
og videnskabshistorie. Og læn-
gere. I alt er der 18 bidrag, hvilket 
må siges at være en del. Dette 
begrænser samtidig længden af 
hvert enkelt bidrag, der alle lig-
ger mellem 10 og 20 sider. Hvert 

bidrag er således et relativt kort 
forsøg på at beskrive et konkret 
aspekt af videnskabelighed.

Som nævnt er der en undtagelse. 
Den ene af redaktørerne, Steen 
Brock (SB), har også leveret et 
af bidragene. Dette er, i modsæt-
ning til de andre, ikke en reflek-
sion over faget filosofis videnska-
belighed eller placering blandt de 
andre videnskaber (eller fag, om 
man vil). Det har mere karakter 
af refleksion over hvad viden-
skab er, generelt set. Således 
er målet for SBs artikel en nær-
mere forståelse af relationen 
mellem de forskellige videnska-
belige fag og derigennem også 
en bedre forståelse videnskab 
som så. Tanken er at søge en 
deling af videnskaberne, der 
bibeholder deres ligheder mens 
den anerkender deres forskelle, 
uden at gøre brug af metafysisk 
ladede begreber. Jo, indlægget 
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både vil og formår en del.
 Til gengæld savner underteg-
nede et klarere svar på hvor 
filosofien præcis befinder sig i 
forhold til den opdeling, der frem-
kommer. Et godt bud ville være 
hvad SB benævner ”De ikke-
eksper imentel le 
kulturstudier”, men 
givet den karakter 
af metarefleksion 
indlægget har, er 
jeg ikke helt sikker 
på placeringen. En 
anden overvejelse 
omkring SBs bi-
drag til antologien 
er relationen til 
de andre indlæg. 
Som nævnt har 
indlægget karakter af refleksion 
over videnskab generelt, hvorfor 
man måske kunne forvente at det 
ville trække mere på de andre bi-
drag. Dette er ikke tilfældet – SBs 
artikel står umiddelbart for sig selv.

 De andre indlæg i antologien er 

generelt af udmærket kvalitet, dog 
er nogle ikke helt i top (det står mig 
eksempelvis ikke helt klart præcis 
hvor Steen Kaargaard Nielsen vil 
hen med sit bidrag ”Stjernekrig 
på Grøn Scene”). Langt de fleste 
af indlæggene giver dog rigtig 

god mulighed for få 
en bedre forståelse 
af, hvad de enkelte 
videnskaber forhold-
er sig til, og hvad det 
vil sige at dyrke de 
fag på en videnska-
belig facon. Dette 
er noget man som 
filosofistuderende 
på ingen måde skal 
kimse ad, da man 
kan nemt kan få en 

”filosofi i det høje”-holdning til an-
dre videnskaber. I visse af bidra-
gene kan man endog finde inter-
essante detaljer, der kan undre 
og måske underholde: således 
anede undertegnede ikke, at 
der indenfor matematikken (eller 
rettere: indenfor matematikken 
som videnskab) fandtes etiske 
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retningslinier.  Det kan afsløres 
her, at der er tale om mere end 
blot at afholde sig fra i spøg at 
sige, at 2 + 2 = 5. Interessant er 
det også, at mange af bidragene 
forholder sig til filosofien i de-
res bestræbelser på at forholde 
sig til egen videnskabelighed.  
Også i relation til dette kunne 
det have været positivt med en 
artikel, der fokuserede på filoso-
fiens position, og dens relationer 
til (de andre) videnskaber(ne).

 Som nævnt ville det have været 
positivt at se en artikel om filosofis 
videnskabelighed eller mangel på 
samme blandt de andre indlæg. 
Dette ville efter min mening have 
givet et bedre helhedsindtryk. Mit 
største kritikpunkt ved bogen er 
dog, at den virker fragmenteret. 
Der er tale om mange forskellige 
perspektiver på videnskab, men 
ikke meget, der binder dem sam-
men. De har selvfølgelig et klart 
skæringspunkt i netop dette, at 
de hver især repræsentere re-

fleksioner over hvad det vil sige 
at være videnskabelig, og der er 
derfor også god mulighed for at 
sammenligne mellem de forskel-
lige perspektiver. Der er bare 
så mange, at det næsten bliver 
uoverkommeligt. Man savner 
således nogle refleksioner over 
de forskellige forfatteres reflek-
sioner, for nu at sige det på en 
knudret måde. For underteg-
nede er antologien mere en 
bog, som man fra tid til anden 
vender tilbage til for at lige at 
læse et enkelt bidrag, end en bog 
man læser fra ende til anden. 

Videnskabens Ansigter
Redigeret af Lars Aagaard 
& Steen Brock
Sider: ��0
Pris: 1��,00
Forlag: Philosophia
Udgivet: �00�
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Call for Papers

Det Onde
Endagssymposium om ondskab

Fredag d. 21 april 2006
Arrangeret af 

Filosofisk Studenter Kollokvium (FSK)
i samarbejde med

Afdeling for Filosofi, �nstitut for Filosofi og �déhistorie, Aarhus Universitet

Hvad er ondskab? Hvad er det onde? Efter at være blevet så godt som negligeret 
i den sidste halvdel af det 20 århundrede er disse spørgsmål atter kommet på 
den filosofiske dagsorden, med utallige bøger og artikler som resultat. Som led i 
denne ”genopdagelse af Det Onde” arrangerer Filosofisk Studenter Kollokvium et 
endagssymposium om emnet. Symposiet vil fokusere på to spørgsmål:1) Hvad 
er ondskab? Er ondskab et metafysisk, et moralfilosofisk, et antropologisk, et 
psykologisk, et politisk eller et sociologisk fænomen? Hvorledes begrebsliggøres 
det onde? Hvorledes bør vi forholde os til ondskaben? 2) Er ren ondskab mu-
lig? Er det muligt at udføre onde handlinger, med det ene formål at gøre ondt? 
Har ondskab altid et mål udenfor sig selv, eller kan ondskaben være sit eget 
mål?

I denne forbindelse indkaldes der forslag til oplæg om disse to spørgsmål. FSK 
vil især opfordre ældre studerende på de humanistiske og samfundsvidenska-
belige uddannelser til at indsende forslag. Oplæggene må maksimalt have en 
varighed på 40 minutter.

Frist: 15. marts 2006. Titel og abstract på max 350 ord indsendes til enten filcfn@
hum.au.dk eller f-s-k@f-s-k.dk

For information om Filosofisk Studenter Kollokvium se hjemmesiden www.f-s-k.dk

På vegne af FSK
Carsten Fogh Nielsen – filcfn@hum.au.dk

Ph.d.-studerende, Afdeling for Filosofi, Aarhus Universitet
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“Denmark is the perfect Hegelian society!”
- an interview with Robert Pippin

by Jacob Lautrup Kristensen and 
Jon Rostgaard Boiesen 

The circumstances were some-
what sad. This was the first Jus-
tus Hartnack Lecture since the 
former professor’s death 1st of 
May 2005 in an age of 92. But 
although Robert B. Pippin was 
invited to give the 2005 Hartnack 
Lecture long before Hartnack’s 
death, he was in many ways the 
right person to give the first Lec-
ture commemorating Hartnack. 
Coming from analytical philoso-
phy, Hartnack in his later years 
turned towards the German Ide-
alism, marked by his books Fra 
Kant til Hegel (1979) and Hegels 
logik (1990). Whereas Robert 
Pippin, with books like Hegel’s 
Idealism: The Satisfaction of 
Self-consciousness (1989), Mod-
ernism as a Philosophical Prob-
lem (1991), Idealism as Modern-
ism: Hegelian Variations (1997), 

and latest The Persistence of 
Subjectivity: on the Kantian Af-
termath (2005), has been a lead-
ing figure in inducing German 
Idealism to the American philo-
sophical audience, and has thus 
been a part of the contemporary 
attempts to think this tradition 
together with American pragma-
tism, as these are also carried 
out most prominently by John 
McDowell and Robert Brandom. 

While being here, Pippin gave 
two lectures: “Actual Freedom in 
Hegel, Schelling and Heidegger” 
and the Hartnack Lecture entitled: 
“Hegel on Agency and Self-Knowl-
edge”. Before the Hartnack Lec-
ture Friday afternoon, he took the 
time to give an interview to DOXA.        

DOXA: Start by telling us about 
your way into philosophy.

In college I was a literature ma-
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an interview with Robert Pippin  by Jacob and Jon

jor. I remember the last year you 
had to decide what to continue 
with, and � had had my first phi-
losophy course on Heidegger’s 
Being and Time, which got me in-
terested in European philosophy 
– German, French and ancient 
Greek philosophy in particular. I 
was particularly interested in the 
history of philosophy, so I started 
looking around for an interest-
ing graduate school, but there 
weren’t very many good places 
around. Yale was already start-
ing to disintegrate, and has been 
continuing to ever since. Now, 
Pennsylvania State University 
had a faculty which was almost 
entirely European, which suited 
my interests very well. So I did 
my MA at Pennsylvania State 
where I read a lot of Plato and 
also studied Greek as a minor. 
Then towards the end of the two 
years, Wilfrid Sellars was invited 
to give a Kant seminar, and it was 
really Sellars who made it clear to 
me that there was an enormous 

amount of deep thinking going on 
in analytical philosophy as well. 
Sellars was really quite extraor-
dinary in that he knew a tremen-
dous amount about the history 
of philosophy, which wasn’t very 
common at the time. He never 
even got a PhD either, but he 
was a great inspiration to me. So 
I started studying analytic philos-
ophy very intensely at that time. 

Now, it just so happened that a 
research fellowship was on the 
offer just when I had been think-
ing about the problem of formal-
ity in Kant – the one who should 
have had it couldn’t accept – so 
I only became aware of the fel-
lowship on the Tuesday, I think, 
and deadline for applicants was 
on the Friday. So I ended up ap-
plying with the project of Kant’s 
theory of form in the first Critique, 
whereas it would probably have 
been more natural for me to write 
on Plato. But I got the fellowship, 
which was 2 year of absolute 
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funding. � figured � then had to 
learn German better – I already 
knew a little German. But all this 
meant that when � had finished 
and applied for work, I applied 
as a Kant-specialist. So as a 
matter of happenstance I never 
got back to ancient philosophy.

DOXA: You are mostly well 
known for your recent work on 
the problem of modernity in Ger-
man Idealism, and in Hegel in 
particular. How did your inter-
est develop in this direction?

� got a position at the University 
of California, San Diego, and 
Henry Allison was there, as he 
still is, and it was obvious I was 
not going to teach Kant as long 
as he was there. So I started 
doing other things strait away. 
I had this interest in the his-
tory of philosophy and in literary 
modernism already, and if one 
takes history seriously one is 
easily led to the problem of the 

modern and modernity as such. 

At Pennsylvania there had been 
a great following of Leo Strauss, 
for instance Stanley Rosen, as 
well as Marxists and Heidegge-
rians – all opponents of moder-
nity. For the Marxists, it is the 
idea of getting past modernity 
an into communism, whereas 
for the Heideggerians and the 
Straussians the idea of an an-
cient critique of modernity has 
always been very appealing. 
But I am certainly not in line with 
these ideas. I am much more a 
defender of modernity! I mean, 
if the Straussians had their way 
I would have been – due to class 
background – trudging along be-
hind the plow or something. Back 
then I was much more politically 
involved as well, and I was in-
volved in the SDS (Students for 
a Democratic Society) move-
ment, which later became some-
thing of a correlate to the Bader-
Meinhof/Rote Armee Fraktion.
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However, � still had to finish the 
Kant book (Kant’s Theory of 
Form: An Essay on the Critique 
of Pure Reason (1982) ed.), so I 
went to Cologne to study there. 
I was particularly impressed by 
Gerold Prauss, who also got me 
much more interested in Dieter 
Henrich and the whole Hegelian 
critique of Kant, so also people 
like Theunissen and Pöggler. I 
was also developing my inter-
est in French philosophy at the 
same time, so when I came back 
I started teaching Nietzsche, De-
leuze, Derrida – those people. 

Now, with regard to Hegel, there is 
pro-modernity as well as con-mo-
dernity to be found in his writings, 
depending upon what one takes 
to be paradigmatically modern, 
so you can’t unequivocally take 
Hegel to be a critic of modernity. 
But it should be remembered that 
a defense of modernity is not a 
defense of status quo, it is not 
conservative, and it is certainly 

not a defense of the actual histor-
ical modernity. And it should also 
be remembered that there are 
different conceptions of moderni-
ty. For some it has to do with the 
development of natural science 
and technique, and the whole En-
lightenment-thinking. Here Hegel 
counts as a critic of modernity! 
But it shows more about the nar-
rowness of the French Enlighten-
ment conception of modernity. 

But the Straussians, Heideggari-
ans and, well, the Catholic Church, 
were really always the proper 
critics of modernity. Furthermore, 
anyone who takes Hegel serious-
ly knows that there are aspects 
o modernity he didn’t anticipate. 
The sense of an exhaustion of mo-
dernity, he didn’t anticipate that.

DOXA: In much contemporary 
philosophy there has been a re-
ception of Hegel almost as the big 
bogeyman, impossible to escape! 
How do you perceive that idea? 
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There is the famous quote by Der-
rida, that wherever one turns to 
run, there He [Hegel] stands! And 
I suppose in that sense Hegel is 
very much the bogeyman in that 
one cannot avoid his presence. 
In Germany the reception has 
been very different, though, with 
the Heidelberg School, people 
like Henrich and Theunissen, and 
the whole Critical Theory move-
ment, which is unthinkable with-
out Hegel. In France, on the other 
hand, there was always a much 
more skeptical, and of course de-
constructivist, reception of Hegel 
and of German Idealism in gen-
eral. This has something to do as 
well with the very influential read-
ing of Hegel by Kojéve, which is 
in complete contrast to the Ger-
man tradition. In France, the idea 
of a rational critique was seen as 
already part of the problem that 
was to be overcome. And even 
within Critical Theory, it is only 
really with Honneth that Hegel 
has re-entered the movement 

– but there is inattentiveness to 
Hegel’s origins in Kant. Honnneth, 
and Habermas as well, rest on a 
substance metaphysical reading 
of Hegel, which is why they can 
only find use for the young Hegel. 
But Geist is not a substance, and 
it is not just an argument from 
something spooky or weird – it is 
short for the problems in dualism. 
So in a sense it is metaphysical, 
but not in the traditional sense. 
Kant re-christened the term, so 
it didn’t mean knowledge of val-
ues etc., but an exploration of 
the conditions of experience.  

DOXA: You mentioned that you 
spent a lot of time at UCSD along-
side Henry Allison. How does 
your reading of Kant differ from 
Allison’s in any substantial sense?

The Kantian conception of free-
dom offers up a lot of really difficult 
problems. The main issue is how 
to combine freedom with many 
substantive problems such as the 
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whole two-world view – i.e. that 
there is both a phenomenal world 
and a noumenal world as well. Ul-
timately, this leads to a dualism, 
which is really kind of spooky and 
weird. I think the Kantians have 
a real problem with this. Prauss, 
Graham Bird and Allison have all 
tried to overcome this two-world 
view of Kant by emphasizing 
the limitation conception of the 
noumenon. So, this means that 
Prichard’s old critique of Kant 
goes away, if we simply under-
stand the noumenon as a way of 
considering the object indepen-
dently. But we are still left with the 
puzzlement of what it means to 
consider an object independent-
ly. That leads on to questioning 
what it means for us to be lim-
ited. Well of course we are! This, 
I think, harks back to what Kant 
was saying in the transcendental 
aesthetics about space and time 
being merely subjective forms of 
intuition. So, accepting that, we 
cannot go back to the views that 

space and time are either rela-
tive or absolute. Newton’s and 
Leibniz’ views are simply not on 
offer anymore. But what would it 
mean to consider objects in ab-
straction from their spatiotempo-
ral properties? Is this our limita-
tion – that we can only perceive 
objects in space and time? And 
if these are limitations, then that 
leads to the crude undergraduate 
view of Kantian philosophy as a 
sort of colored-glasses view. Ei-
ther that – or we are left with the 
psychological interpretation of 
the neo-Kantians. So in the end, 
my disagreement with Allison is 
simply whether the attempt at 
overcoming the two-world view 
has or can have sufficient bite.

DOXA: It would appear that 
there has been quite an Ameri-
can resurgence of interest in 
German Idealism and Hegel. 
The Pittsburgh-Chicago axis in 
particular, with people like John 
McDowell, Robert Brandom, 
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and yourself and Terry Pinkard. 
How do you see this develop-
ment in American philosophy?

Honestly, the dominant position – 
represented in particular by NYU 
(New York University, ed.) – in 
America is some kind of neuro-
scientific Philosophy of Mind, and 
philosophy of science in the tra-
dition from David Lewis. That is 
what people are looking at as un-
dergraduates, and what has the 
most prestige among American 
students. The elite universities of 
the East Coast, with people like 
Jerry Fodor and Stephen Stitch, 
are very much pushing in this di-
rection, so it isn’t a major thing 
this Hegel resurgence. I mean, 
American philosophy always was 
– and indeed still is – a kind of 
synthesis of pragmatism, con-
sequentialism, and philosophy 
of science. Now, couple all this 
with an eliminitavist naturalism 
a la Chuchlands, and you pretty 
much have a picture of main-

stream American philosophy. The 
60s style formal semantics is now 
all but gone, and what we are left 
with is this grueling elite – to use 
political terms – of philosophers 
of Mind/neurology – people who 
think even someone like David-
son is a fraud! But it is true that 
there is developing this alter-
native to Quine and Australian 
naturalism – i.e. naïve scientism 
– and this alternative direction 
is one that seeks to rehabilitate 
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normativity. There is a stream 
consisting of Chicago, Berkeley 
and Pittsburgh versus the east 
coast hardcore neurophilosophi-
cal departments. There is a lot 
of people like Sellars: worrying 
about the manifest image. The 
contemporary movement is very 
fueled by being new and exiting. 
I mean, take the Quinean engine 
of behaviorism and add the gaso-
line of neuroscience and you’re up 
and running, and a lot of people 
are trying to get on board! What 
we who are not on board are try-
ing is to redirect the core dualism 
from mind/body towards nature/
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normativity. So there are people 
going back to Kant and Hegel 
or Heidegger. But of course, it 
is difficult. Go into the bookstore 
and take any book by Hegel and 
start reading aloud – and they 
will call the police, because you 
are obviously insane! And it is 
difficult to teach. �t is difficult to 
find a text suited for teaching. 

DOXA: But there has been a 
certain development. It used to 
be just Charles Taylor who read 
Hegel. Now there are you, Terry 
Pinkard and Brandom as well.

It is still very much frowned upon. 
This whole stuff about the World 
Spirit leaping from country to 
country, from age to age like a frog 
– no one will take it seriously! Old 
Chuck [Charles Taylor] did some 
good work to make it OK to read 
Hegel again, but he got interested 
in Hegel via Isaiah Berlin, through 
his interest in the question of na-
tional identity – for Berlin this was 
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of course this was in conjunction 
with the formation of Israel. But 
Taylor still had this monist meta-
physics. This is also very much 
why I like to relate Hegel to less 
metaphysically loaded topics. 
Imagine that my lecture today 
was just called ‘cosmic spirit’! 
We would probably have weird 
people with funny hats, saying 
“Let’s get stoned!” turning up.
DOXA: Touching upon the sub-
ject of national identity, what 
do you make of the recent 
rise of nationalism in Europe?

Hegel’s view was never multicul-
tural. And I am sure he would be 
astonished – as indeed I am – of 
the much more primitive national-
ism that has emerged. Actually, I 
rather agree with what Habermas 
said at the Friedensmesse, that 
we left-Hegelians have never un-
derstood religion and nationalism. 
What is happing in the US today? 
Conservative religiousness! Ac-
cording to Habermas, this can be 

explained by that there is welfare 
state, although he admits that 
this explanation is insufficient. 

DOXA: Another prevalent con-
temporary phenomenon is Is-
lamic radicalization. To which 
degree would you describe this 
as a modern phenomenon?

In my perception, actually, Den-
mark is the perfect Hegelian 
society! Many of the European 
welfare states are paradigms of 
proper civic nationalism, and it 
is really the US that is a kind of 
outlaw. We pay virtually no taxes! 
Now, what does this have to do 
with religious radicalization? It re-
ally seems as if modernity brings 
secularization with it. But we 
have of course the 20th century 
experience with totalitarianism. 
Totalitarian states require mod-
ern technique – but they are not 
modern. Past totalitarianisms like 
Soviet Communism and fascism 
– this whole blood and soil type 
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nationalism – look much more 
like reactions to modernity, rather 
than modern phenomena them-
selves. Recent religious move-
ments have the same appear-
ance. With regard to Islamism, 
it is almost too obvious that the 
effects of modernization are very 
upsetting when happening quickly. 

But in European experience is 
peculiar in that just as moder-

nity started 
to fulfill its 
promises, 
the great 
minds start-
ed to feel 
disgust. So 
Nietzsche 
was right: It 

didn’t give us enough. Totalitarian-
ism is a reaction to this. It shows 
something about the attraction 
of Fascism. How these things 
stem from a dislocation com-
ing from a rapid modernization.    

DOXA: How do you consider 
the overall situation for phi-
losophy as a profession in the 
US as compared to Europe? 

The situation is very different in 
the US compared with Europe, 
because all the elite universities 
are private and exceedingly rich. 
Just overwhelmingly wealthy! 
Now the reason that universities 
like Harvard and Princeton are so 
rich, is that they receive grateful 
donations from former students 
who have since gone on to make 
small fortunes in whatever busi-
nesses. Much of this culture is 
due to American children being 
somewhat infantilized when they 
begin university, so the colleges 
and universities have much more 
of a formation role than in Eu-
rope, where one is much more 
left to fend for oneself. Further-
more, there is still a very strong 
Puritanism in America, which is 
coupled with a long and compli-
cated tradition of donation. But 
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with regard to the humanities, 
they are certainly not healthy in 
the US either. �n particular phi-
losophy, which is really a very 
aggressive and difficult subject 
and hence scares off a lot of 
women – and men as well in fact. 

But taken on the whole it would 
appear that people don’t feel the 
need to defend ‘the cage’ [the 
humanities]. Besides the lack 
of any clear consensus on how 
to go about research in the hu-
manities has a sort of self-de-
flationary effect. The humanities 
are in trouble not just because of 
market orientation, but also be-
cause of the Balkanization of the 
Humanities. In the literature de-
partments there are no consen-
sus, they are split up in feminism, 
post-colonialism, queer theory, 
etc., which makes many react 
with a: Hey, I’m already free!

But philosophy reacts to the mar-
ket orientation by various sorts of 

applied ethics, like bioethics or 
business ethics. Now, I think this 
tendency is completely wrong, 
and that philosophy should by all 
means resist it. Philosophy should 
try to educate the market! The uni-
versity should really present itself 
to the world as preserving those 
things that people themselves 
don’t know they want. Things like 
literature, philosophy, art etc. But 
like I said, part of the problem is 
really self-inflicted. � don’t see 
philosophy diminishing perma-
nently. Philosophy always attracts 
people who feel they just need to 
do it – it is simply not a good ca-
reer move! But in the US you find 
out much earlier if you have no 
career ahead of you in a certain 
field, and you have the chance of 
changing subjects. So although I 
would never encourage adopting 
the American model, the Euro-
pean university model is certainly 
somewhat less transparent with 
regard to career opportunities.



Af Korana Jelaca

Her på DOXA har vi besluttet os 
for at lære vores udvekslingsstu-
derende at kende, lære noget 
om/af dem og deres universiteter 
- især det sidste synes vigtigt 
i en tid hvor visse kræfter er 
meget optagede af at skabe det 
helt rigtige ”kvalitetsstudium”, på 
et rigtigt ”kvalitetsuniversitet”. 
DOXAs udsendte mødtes derfor 
med den 23-årige Sarah Wolf 
(SW) for at tage en snak om ud-
dannelsesstruktur, for at høre 
hvor store forskellene mellem et 
tysk og et dansk universitet er. 

SW kommer fra Seeheim-Ju-
genheim, en lille landsby mel-
lem Frankfurt og Heidelberg. 
Hun studerer filosofi på 8.se-
mester, samt Kønsstudier og 
Katolsk Teologi på 7.semester, 
ved universitetet i Freiburg og 
har opholdt sig på Århus univer-

sitet siden efterårssemestret ´05.

DOXA: Why did you choose to 
come to Denmark?

SW: Spain was not an option be-
cause we only had an exchange 
program with Madrid; so I decided 
that I wanted to learn a language 
I hadn’t studied previously. In the 
end I ended up with having to 
choose between Warsaw, Vero-
na and Århus, and I picked Århus 
because I really liked the unviersi-
ty’s homepage and had read that 
the Danish universities are good.

DOXA: How is the university you 
come from structured, when it 
comes to the number of years 
you have to study, whether 
you have to pay tuition or not, 
but also the flexibility to put to-
gether you´r own schedule?

Interview med Sarah Wolff
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SW: The German university sys-
tem is presently undergoing ma-
jor changes. Students who now 
start studying philosophy begin 
with a Bachelor; it is not quite 
clear to me, which grades will be 
required to go on from a Bachelor 
to a master, but there might 
be limits that could differ 
from university to university. 
For us “older” students, there 
are still seminars which en-
able us to finish the pro-
gram we started studying 
by - the “Magister”. It encludes 
either two Majors or a Major and 
two Minors (I am not sure of 
whether this also goes for older 
exchange students), where the 
new Bachelor I think only allows 
for one Major and one Minor. Tui-
tion will be introduced in parts of 
Germany the coming semester, 
in others a bit later, in others - no-
body knows. It is however nothing 
that you should worry about too 
much, as the EU pays them for 
Erasmus/Socrates students (as 

far as I know). They will probable 
be around 500 - 600 Euros per 
Semester for a while, but we ex-
pect them to rise, but don’t really 
know what is going to happen.

DOXA: What are the main differ-
ences between your home uni-
versity and Århus?

SW: My impression is that the 
philosophy department in Århus 
has lecturers from a wider range 
of philosophical “disciplines” than 
Freiburg University, with the Hus-
serl archives and Guenther Figal 
who is known as an Heidegger 
expert. We have nearly no logics, 
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or analytical philosophy; Freiburg 
might be especially interesting for 
students interested in the Ger-
man Idealism or Phenomenology 
etc. I have the impression that 
Freiburg has a larger library, but 
that might be wrong. There is far 
more teaching in English at Århus, 
and the general level of English-
proficiency among the students 
is higher. I have the impression 
that this allows for a more inter-
national teaching in the sense of 
using secondary literature from 
different countries, where we rely 
on German publications a lot.
There seems to be more sup-
port for the students in Århus, 
and also a higher level of ac-
ceptance - in Germany you 
could get the impression that 
you have to do well for at least 
2 years in order to be noticed. 
This is, however, a very personal 
remark and surely doesn’t apply 
to all philosophy departments!

DOXA: Do you have some ad-
vice to offer to somebody, who is 

considering going abroad?

SW: Go! 
Of course, think about where you 
want to go, get a lot of informa-
tion, plan well, and all that. But 
after all I think it is most important 
to just go. It is possible to over-
come the organizational difficul-
ties that can sometimes seem to 
pile up mountain high. Also � find 
it very interesting to just see how 
philosophy can be approached in 
a very different “spirit”, and I think 
that “plunging into the unknown” 
can be just as rewarding as a 
well-charted foreign study. I don’t 
know how many places there are 
for exchanges in Denmark (we 
always have more places than 
students who want to go abroad), 
but I think it’s a good idea to just 
take a chance and go if there are 
places left.
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Af Johanne Fagerlind

Husteds bog ”Etik, moral og 
værdier” er efter min mening 
et graciøst værk med alt hvad 
ordet indebærer. Vi indledes 
fyldestgørende i etikkens og 
moralens forgrenede verden på 
en særdeles favorabel måde.

Bogens indhold berører vidt om-
råder indenfor etik og moral. De 
store tænkeres etiske teorier og 
positioner præsenteres i historisk 
rækkefølge fra antikkens gamle 
dydsetikere Platon og Aristoteles, 
samt den etiske konservatismes 
og ligeledes senere hen etiske 
egoismes tilhængere, sofisterne, 
til mere moderne filosoffers etiske 
overvejelser, som Sartre om den 
negativ frihed, Løgstrups etiske 
fordring, Raz’s ideal om personlig 
autonomi m.fl. Teorierne præsen-
teres, sammenlignes og dis-
kuteres, samt hovedretningerne 

bl.a. commonsense-etikken, nyt-
teetikken, dydsetikken, samt plig-
tetikken tages op til revidering.

Med udgangspunkt i de to 
hovedspørgsmål: ”I hvad består 
moralens indhold?”, samt ”Hvor-
for skal vi efterleve indholdet?”, 
behandles udfra de forskellige 
etiske positioner dagligdags 
spørgsmål som: ”Hvordan kan/
bør vi leve vores liv, for at leve 
det moralsk forsvarligt? Kan det 
at leve et liv i overensstemmelse 
med moralen forenes med den 
enkeltes interesser og lykke? 
Synes velvære eller velfærd at 
være det vigtigste for mennesket, 
og hvad adskiller os fra dyrene? 
Er det overhovedet muligt at 
slutte en almengyldig moral, et 
objektivt sæt af værdier, eller 
er moralen relativ og værdierne 
subjektive? Hvad er meningen 
med livet, og hvad vil det sige, at 
leve et godt liv, som menneske?

Anmeldelse af
"Etik, moral og værdier"
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Anmeldelse: "Etik, moral (...)" af Johanne Fagerlind

Bogens teoretikere forsøger hver 
især udfra deres etiske posi-
tioner, at komme med deres bud 
på en almengørelse af moralens 
indhold (eller mangel på samme), 
med det formål, at vi mennesker, 
i de små og større moralske 
dilemmaer vi støder på gennem 
livet, kan anvende moralen som 
udgangspunkt for vor handlinger. 

De samme eksempler på per-
soner stillet overfor moralske 
dilemmaer, blot set fra de givne 

forskellige etiske synsvinkler, går 
igen gennem hele bogen, hvilket 
gør forskelle og ligheder mellem 
de etiske positioner, tydeligere.

Bogen består af en række 
overskuelige kapitler, samt un-
derkapitler. Ved udgangen af 
kapitlerne opsummeres der, og 
ved start tages udgangspunkt i 
de forrige kapitlers knudepunk-
ter, samt problemstillinger. De-
suden kan et overblik dannes 
over kapitlerne, ved at se refer-
encerne anvendt, bagerst i bogen.
Til spørgsmålet hvem bogen 
henvender sig til, vil jeg svare: 
”mennesker i al generelhed” - 
idet bogen drejer sig om etik og 
moral, hvilket vedkommer alle, 
(om de vil det eller ej). Skulle 
du være en af dem, som vælger 
ikke at tage stilling og dermed 
agere passivt, så er det synd, for 
det er der også taget højde for!

Diskussionen om etik og moral 
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har altid været aktuel ligegyl-
dig hvilken tid, mennesket har 
eksisteret i. Bogen indeholder et 
begrebsleksikon, som gør den til-
gængelig for ikke blot personer, 
som dyrker filosofien på den ene 
eller den anden måde, men også 
de som blot har en mere daglig-
dags tilgang til etik og moral.

Gennem hele bogen oplev-
ede jeg en god kontakt mel-
lem læser og forfatter, hvis per-
sonlige engagement skinner 
igennem på hver enkelt side.

Selv kan jeg ikke anbefale en 
bedre bog til at skaffe sig indsigt 
i etikkens verden, samt danne 
sig et overblik over de forskel-
lige etiske retninger og teorier. 
Det vil samtidig sige, at bogen 
nok ikke henvender sig til folk, 
som søger dybere diskussioner 
af stridighederne mellem de for-
skellige positioner og teorier, 
samt heller ej til personer, som 
ønsker at beskæftige sig mere 

intenst med en bestemt teori 
eller position. Husted fremfører 
dog sit værk med et højt fagligt 
indhold og formår, som nævnt, 
samtidig gennem sproget, samt 
med det tilføjede begrebslek-
sikon bag i bogen, at gøre ind-
holdet tilgængeligt for personer, 
som ingen viden har på området. 
Så er du en fortvivlet økonom 
eller jurastuderende, så fat mod!

Så er der vist kun tilbage 
at sige: læs bogen – det er 
alt andet end spild af tid!

Forfatter: Jørgen Husted
Udgivelsesår: �00�
Forlag: Forlaget Philoso-
phia
Pris kr. ���,-
Sideantal: �1�
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af Carsten Fogh Nielsen

Både som filosof med en vis in-
teresse for politisk filosofi, og 
som almindelig engageret sam-
fundsborger, tager jeg hatten af 
for tanken bag udgivelsen af Bag 
den politiske retorik. Formålet 
med antologien, erklærer redak-
tørerne i deres forord, er at vise, 
at en filosofisk og principiel tilgang 
til en række aktuelle politiske 
spørgsmål kan tjene til at kvalifi-
cere den verserende politiske de-
bat. Dette er jeg fuldstændig enig 
i, og jeg kan kun tilslutte mig re-
daktørernes opfattelse af at ”der 
ligger en [filosofisk] opgave i at 
indkredse og diskutere de værdi-
er og principper, der kan dele 
vandende i dansk politik.” (s. 8-9).

Til dette formål har redaktørerne 
fået en række danske filosoffer til 
at skrive om nogle af de seneste 
års mest omdebatterede politiske 

Bag den filosofiske retorik
En anmeldelse

og ideologiske spørgsmål. De 
behandlede emner omfatter bl.a. 
smagsdommeri, adskillelsen af 
kirke og stat, homoseksuelles ret 
til at blive kirkeligt viet, multikul-
turalisme, menneskerettigheder, 
straffelovgivning og sundheds-
systemet. Bidragyderne er en 
blanding af etablerede navne 
såsom Klemens Kappel (lektor 
ved Københavns Universitet og 
medlem af Etisk råd) og Jesper 
Ryberg (professor ved Roskilde 
Universitetscenter), og yngre folk 
– mestendels ph.d.-studerende – 
ansat rundt omkring i det danske 
uddannelsesmiljø. Alle er habile 
folk, som kan deres håndværk.

Antologiens målgruppe er ”den 
engagerede borger, der ønsker 
et nyt perspektiv mod forskellige 
forhold i dansk politik, samt mod 
underviseren der søger mate-
riale til sin undervisning.” (s. 9). 
Denne målgruppe synes antolo-

��



Bag den filosofiske retorik... af Carsten Fogh Nielsen

gien at ramme lige på kornet. Bo-
gens essays er alle velskrevne, 
klare  og vedkommende og 
rummer så godt som ingen fag-
jargon. Skønt det som fagfilosof 
kan være svært at bedømme, om 
en filosofisk tekst er tilgængelig 
for lægmand, så vil jeg mene, at 
hvis ikke denne antologis essays 
kan læses og forstås af ikke-fi-
losoffer, så er der fandengaleme 
ikke meget håb om, at filosofi 
kan formidles og anvendes uden 
for en snæver filosofisk kreds.

Der er således mange gode 
grunde, også for en fagfilosof, 
til at læse Bag den politiske re-
torik. Der er imidlertid også, 
specielt for en fagfilosof, en 
række problematiske forhold ved 
antologien, som det er værd at 
være på vagt overfor. Person-
ligt har jeg således et par kri-
tiske filosofiske bemærkninger, 
og et ideologikritisk forbehold.

Først de filosofiske forbehold. Ge-
nerelt er bidragene til antologien 

som sagt af glimrende kvalitet. 
Et par steder synes hensynet til 
klarheden dog at være gået ud 
over den filosofiske stringens. 
Lad mig blot nævne to eksempler.

I Morten Ebbe Juul Nielsens bi-
drag; ”Adskillelsen mellem kirke 
og stat” argumenteres der for, at 
det kun har værdi at leve efter en 
religiøs idé, hvis man kan ”tilslutte 
sig denne ide indefra, altså tro 
at den er sand, og tro at dens 
fundament (guden, det guddom-
melige, skriften etc.) eksisterer 
og er sand. Dvs. religionen kan 
kun være sand for den enkelte 
person, der har en trosoplevelse, 
og som mener, at religionen er 
sand.” (s. 154). Dette er, af flere 
grunde, et besynderligt argu-
ment. For det første er det svært 
at se, hvorledes en gud, eller det 
guddommelige kan være sandt. 
Kun sproglige udsagn (sætninger 
eller domme) kan være sande 
eller falske. Genstande og per-
soner kan eksistere eller ikke 
eksistere. Personer kan være 
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ærlige eller løgnagtige. Men 
hverken genstande eller person-
er kan være sande eller falske.
Et andet problem ved Juul 
Nielsens argument er påstanden 
om, at ”religionen kan kun være 
sand for den enkelte person, der 
har en trosoplevelse, og som 
mener, at religionen er sand”. 
Hvad betyder dette? At enhver 
religion er sand for de personer, 
der tror, at den er sand? Det 
ville være en radikal form for 
epistemisk relativisme, som gør 
sandhed afhængig af personers 
mening, og ikke af, hvorledes tin-
gene forholder sig i verden (eller 
i himlen/helvede). En sådan posi-
tion er filosofisk dybt kontroversiel. 
Hvad Juul Nielsen mener, er for-
modentlig snarere, at en religion 
kun kan være værdifuld for den 
enkelte person, der har en troso-
plevelse, og som mener, at reli-
gionen er sand. Dette bekræftes 
af næste linie i essayet, hvor der 
står, at det er ”meget svært at se, 
i hvilken forstand det skulle være 

værdifuldt for en person, der ikke 
tror på en given gud eller religion 
at blive tvunget til at leve efter 
den religions forskrifter.” (ibid).

En mindre uklarhed måske, men 
dog irriterende fra et filosofisk 
synspunkt. En irritation der ikke 
bliver mindre af, at Juul Nielsen i 
sit videre argument ikke diskuter-
er sandhed eller værdifuldhed, 
men derimod pludseligt inddrag-
er begrebet om gyldighed, idet 
han på baggrund af de ovenfor 
citerede udsagn konkluderer at: 
”Religiøse grunde er med andre 
ord subjektive. Men grunde der 
kun kan være subjektivt gyldige, 
kan ikke være legitime begrun-
delser i politik.” (ibid.). To åben-
lyse spørgsmål her er dels, hvor-
vidt påstanden om, at religiøse 
grunde kun kan have subjektiv 
gyldighed følger af de oven-
stående præmisser (tvivlsomt 
- men derfor kan konklusionen 
jo godt være sand), og dels hvad 
der skal forstås ved begrebet om 

��



Bag den filosofiske retorik... af Carsten Fogh Nielsen

subjektiv gyldighed (noget Juul 
Nielsen ikke eksplicit gør klart). 

Også Caroline Schaffalitzky de 
Muckadells bidrag; ”Frihed og 
lovgivning – hvad må staten lov-
give om. Hvad skal den blande 
sig udenom” har sine filosofiske 
problemer. Essayets erklærede 
formål er at forklare, hvorfor og 
i hvilket omfang, staten er be-
rettiget til at indskrænke individ-
ers frihed. de Muckadell læg-
ger sig i her i forlængelse af en 
traditionel social-liberalistisk 
tænkning og argumenterer for, 
at det mest plausible grundlag 
for statens ret til at indskrænke 
individers frihed via lovgivning 
er Mills ”harm-principle”, hvad 
de Muckadell kalder for ”friheds-
” eller ”ikke-skadeprincippet”. 
Dette argument er plausibelt nok.

Udover spørgsmålet om statens 
ret til legitimt at indskrænke indi-
viders frihed, hvor statsinstitutio-
nens legitimitet blot forudsættes, 

diskuterer de Muckadell i sit es-
say imidlertid også det mere 
grundlæggende spørgsmål om, 
hvorvidt staten som sådan er 
legitim. de Muckadell diskuterer 
og afviser i denne forbindelse det 
kontrakteoretiske argument for 
statens legitimitet. Ifølge kontrak-
teorien, hævder de Muckadell, 
så har borgeren ”indgået en form 
for kontrakt med staten, fx ved at 
benytte sig af dens goder (lov og 
orden, veje mv.).” Ved sin fort-
satte brug af goder stillet til rå-
dighed af staten, har borgerens 
implicit accepteret, at staten har 
ret til at udøve magt over ham, 
og dermed implicit accepteret 
staten som en legitim institution. 

Men dette ikke er en fremstilling 
af den mest udbredte og plau-
sible form for kontraktteori. I den 
form for kontraktteori som de 
Muckadell lægger frem, indgås 
kontrakten imellem i et individ og 
en (allerede eksisterende) stat. I 
den klassiske form for kontrakte-
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ori indgås den relevante kontrakt 
imidlertid ikke imellem et individ 
og en stat, men imellem individer 
forud for statens opståen. Det 
er først med indgåelsen af en 
samfundskontrakt, at en form 
for stat kan siges at opstå, og 
det er kun for så vidt, at de bet-
ingelser hvorunder den oprin-
delige samfundskontrakt indgås 
er retfærdige, at staten kan siges 
at være legitim (noget Locke, 
og siden hen Nozick, har frem-
hævet). de Muckadells udgave 
af kontrakteorien (som henter sin 
væsentligste inspiration fra HLA 
Harts klassiske artikel fra 1955, 
“Are There Any Natural Rights”), 
angår den fortsatte legitimitet af 
en allerede eksisterende sam-
fundsindretning, mens den klas-
siske kontrakteori beskæftiger 
sig med spørgsmålet om, hvad 
der i udgangspunktet gør en stat-
sinstitution legitim. Men denne 
form for kontraktteori beskæft-
iger de Muckadell sig ikke med.

At de Muckadells afvisning af 
kontraktteorien derudover er 
overordentlig svag, for ikke at 
sige ikke-eksisterende er i denne 
forbindelse blot et mindre prob-
lem. de Muckadell’s morargu-
ment mod kontraktteorien er: ”Jeg 
skal ikke komme nærmere ind på 
vanskelighederne ved kontrak-
tideen, men blot konstatere, at 
der er gode grunde til at mene, at 
det er håbløst at bruge den som 
teoretisk legitimering af statens 
ret til at lovgive og udøve magt.” 
(s. 17). Men for at afvise en velet-
ableret filosofisk teori er det im-
idlertid nødvendigt at gøre mere 
end blot at hævde, at der er gode 
argumenter imod teorien: Man 
må rent faktisk også præsentere 
disse gode grunde. Dette gør de 
Muckadell ikke. Hvilket er sært, 
især når man tager i betragtning, 
af at hun heller ikke leverer no-
gen gode grunde til at acceptere 
hendes egen foretrukne teori om 
statens legitimitet nemlig en utili-
taristisk teori, som henviser til den 
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øgede velfærd som oprettelsen af 
en statsinstitution ville medføre. 
Her går de Muckadell direkte fra 
en præsentation af teorien til en 
hypotetisk påstand om, at hvis 
man accepterer denne form for 
begrundelse af 
statens legitim-
itet, så følger der 
en række nær-
mere bestemte 
forhold. Her synes 
der atter at være 
behov for filoso-
fisk uddybning.

Så vidt de fi-
losofiske be-
mærkninger. Hvorvidt filosofiske 
problemer som de ovenstående 
(og der er flere end de to jeg her 
har nævnt) udgør et reelt problem 
for en antologi, som eksplicit ret-
ter sig imod et ikke-filosofisk ud-
dannet publikum, vil jeg lade den 
enkelte læser vurdere. Jeg mener 
dog, at de er værd at notere sig.

Mit ideologikritiske forbehold 
overfor antologien kan illustreres 
med antologiens bagsidetekst. 
Her annonceres det, at ”Det er 
imidlertid ikke indbyrdes enighed, 
der præger deres [bidragydernes] 

bidrag…” Dette er 
simpelthen lodret 
forkert. For alle bi-
dragene gælder det, 
at de enten eksplicit 
forholder sig kritisk 
overfor den siddende 
regerings (og Dansk 
Folkepartis) politik, 
eller leverer en filoso-
fisk begrebsafklaring, 
som lægger op til en 

kritik af denne politik. Det fælles 
grundlag for denne kritik synes 
helt klart at være en egalitaris-
tisk, Rawls-inspireret liberalisme. 
Og ikke nok med det: Ikke alene 
er samtlige bidragydere egalita-
ristiske, Rawls-inspirerede lib-
eralister (af den ene eller anden 
afstøbning): De er også, vil jeg 
hævde (uden dog at argumen-
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tere for det her) alle sammen 
konsekventialister – i en eller 
anden form. Og hvad mere er: 
Alle bidragyderne kommer fra 
”den forkerte side” af Lillebælt. 
Ja med undtagelse af Caroline 
Schafalitzky de Muckadell, som 
er ansat på Syddansk Universitet 
i Odense, så er alle bidragyderne 
faktisk ansat på den forkerte side 
af Storebælt; På Københavns 
Universitet, RUC, Den Kgl. Veter-
inær- og Landbohøjskole eller den 
private virksomhed AstraZeneca.

Har man en smule indblik i det 
danske filosofiske miljø er dette 
selvfølgelig ikke overraskende. 
Afdeling for Filosofi på Køben-
havns universitet er, og har igen-
nem de seneste 10-15 år været, 
domineret af filosoffer med en 
forkærlighed for bestemte sider 
af den analytiske filosofiske tradi-
tion – hvilket var en af de med-
virkende grunde til oprettelsen 
af Center for Subjektivitetsfor-
skning. At tidligere studerende fra 

denne afdeling med de samme 
analytiske tilbøjeligheder, får 
ansættelse ved forskellige insti-
tutioner, og i fællesskab med de-
res tidligere undervisere udgiver 
en antologi om filosofi og politik 
er således ikke specielt over-
raskende. Og resultatet er som 
sagt blevet en glimrende sam-
ling essays, af høj pædagogisk 
kvalitet, så hvad er problemet?

Problemet er dels, antologien 
bliver en ret ensidig form for sam-
fundskritik. Efter at have læst de 
første tre essays kunne jeg, med 
en rimelig præcision, forudse ikke 
alene konklusionen, men også 
de konkrete argumenter, i alle de 
resterende bidrag. Og skønt det 
er en fornøjelse, at se Krarups 
kritik af menneskerettighederne 
og Anders Foghs begreb om 
”smagsdommere” blive kørt igen-
nem den analytiske vridemas-
kine, så er det altså også en ret 
så trættende oplevelse at skulle 
igennem de samme analytiske 
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begrebsmanøvrer igen og igen. 
Hvor er de radikale kritikere? 
De overraskende pointer? De 
virkeligt undergravende bidrag?

Dette kan måske forekomme 
nogle at være blot et mindre stil-
istisk og pædagogisk problem. 
Jeg vil dog mene, at det er et 
problem, der har langt dybere, 
ideologiske konsekvenser. For 
det første får man let fornem-
melsen af, at Københavnerfi-
losofien har monopoliseret den 
filosofiske samfundskritik. Men 
det passer jo ikke. ”Vi Århus-
filosoffer” har f.eks. også et fi-
losofisk udestående med den 
siddende regerings politik – men 
et udestående der har en radi-
kalt anden filosofisk baggrund 
end den, som ”sjællænderne” 
(undskyld Caroline) opererer 
ud fra. Man kunne, ved blot at 
have udvidet kredsen af potenti-
elle bidragydere en smule, have 
frembragt en væsentlig mere nu-
anceret antologi, der, ud over de 

pæne liberale egalitaristiske kri-
tikere, også ville have indeholdt 
bidrag inspireret af (for nu blot 
at tage et par tilfældige eksem-
pler) Kant, Hegel, Marx og Žižek.

Men er dette et reelt problem? 
Er det ikke snarere blot en gang 
brok fra en flok filosoffer, som 
ikke blev inviteret til at bidrage 
til antologien? Og derudover har 
redaktørerne vel aldrig ment at 
antologien skulle præsentere et 
repræsentativt udsnit af, hvad 
det filosofiske miljø i Danmark 
har at sige om politik? (Se f.eks. 
s. 11 i redaktørernes forord)

Dette er ganske rigtigt. Men derfor 
er det da alligevel ganske tankev-
ækkende, at en antologi, som 
er ment som et aktuelt indlæg i 
samfundsdebatten udelukkende 
præsenterer én mulig politisk-fi-
losofisk tilgang til det politiske. 
Og der er en oplagt fare ved en 
antologi, som udelukkende rum-
mer bidrag, der alle ligger inden-
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for den samme filosofiske ramme 
(en liberal egalitarisme), nem-
lig at eventuelle svagheder ved 
denne filosofiske tilgang på en 
og samme tid såvel negligeres 
som forstørres. De negligeres, 
fordi alle bidragyderne tager den 
liberale egalitarisme som ud-
gangspunkt, og derfor ikke for-
holder sig kritisk til de mest grun-
dlæggende elementer ved denne 
tilgang. Og de forstørres, fordi bi-
dragyderne, ved ikke at have gjort 
sig eventuelle problemer klart, 
ofte hver især ubevidst kommer til 
at fremstille det samme problem.

Således forekommer det f.eks. 
denne anmelder klart, at alle bi-
dragyderne er en smule politisk 
naive, idet de alle fuldstændigt 
ignorerer ideologiens betydning 
for menneskers politiske og 
etiske overbevisninger. Og grun-
den til dette er (her begynder 
anmelderen at slynge påstande 
ud, som han ikke har hverken tid 
eller plads til at begrunde nær-

mere, men som han gerne skal 
diskutere), at den liberale egali-
tarisme ikke synes at have rum 
for det irrationelle og det antago-
nistiske. Modsætninger er noget 
som skal ophæves, og det irra-
tionelle (som f.eks. religion) bør 
ikke spille nogen rolle i en politisk 
debat. Men at tro, at man kan 
uddrive det antagonistiske fra 
politikken, er en illusion, og en 
farlig en af slagsen (Som en af 
mine bekendte ville udtrykke det: 
Det dukker op igen - i perverteret 
form). Og at ville udelukke det 
irrationelle fra politiske diskus-
sioner er, at overse, eller være 
blind overfor, de måder, hvorpå 
selv rationelle diskurser ofte 
hviler på et irrationelt grundlag.

Et eksempel på såvel benæg-
telsen af det irrationelle, som øn-
sket om at uddrive det antagonis-
tiske, kan ses i Morten Ebbe Juuls 
Nielsens forståelse af religion, 
som jeg diskuterede ovenfor. Juul 
Nielsen synes ude af stand til at 
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forstå, at det for mange religiøse 
menneske ikke er muligt at be-
tragte religiøse grunde, som blot 
subjektivt gyldige. Hvad der ken-
detegner det dybt troende men-
neske (og vel også fundamen-
talisten) er overbevisningen om, 
at netop deres religion er sand, 
og at deres religiøse grunde 
derfor er objektivt og universelt 
gyldige. Det irrationelle element 
kan her ikke bortreduceres uden 
at forvanske virkeligheden. Men 
hvis man erkender dette, så må 
man også erkende, at der ofte vil 
eksistere et modsætningsforhold 
imellem, hvad det religiøse men-
neske og det sekulære, verdslige 
menneske vil acceptere som et 
gyldigt politisk (eller moralsk) 
argument. Og denne modsæt-
ning er noget, som man må an-
erkende eksistensen af, og ikke 
nødvendigvis søge at ophæve. 
Det er en del af det politiske, at 
der eksisterer uopløselige konflik-
ter, og først ved at erkende dette, 
kan man diskutere disse kon-

flikter og modsætninger politisk.

Opsamling: Bag den politiske 
retorik er en klar og velskrevet 
antologi, som, på trods af enkelte 
filosofiske fodfejl, klart kan anbe-
fales til såvel lægfolk som filosof-
fer med en interesse i den verser-
ende politiske debat. Antologien 
har dog en ideologisk (og filosofisk 
og geografisk) slagside, som gør 
den 1) ensidig og lettere genta-
gende, 2) kan ses som et forsøg 
på (ubevidst) at monopolisere den 
filosofiske samfundsdebat og 3) 
slører væsentlige problemer ved 
den liberalistiske egalitarisme.
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