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6. Sørine Gotfredsen: Samfundet avler vrede
Teksten er et blogindlæg fra Berlingske Tidendes hjemmeside, 11. november 2014. 
Sørine Gotfredsen (f. 1967) er dansk teolog og forfatter.

Jeg er adskillige gange i de senere år blevet kontaktet af journalister, der vil tale 
om den hårde debattone . Ikke mindst den, der efter sigende skulle gøre det ekstra 
belastende at være kvinde i den offentlige debat . Hver gang har jeg svaret, at man 
kan hjælpe sig selv en del ved så vidt muligt at holde sig fra det digitale rum og 
ignorere den mest fladpandede ordstrøm . 

Men samtidig ved jeg godt, at der er mere at sige, og at politikere som Johanne 
Schmidt-Nielsen og Zenia Stampe, der nu er trådt frem, oplever højest ubehagelige 
ting1 . Forhåbentlig kan deres vidnesbyrd få nogen til at forstå, hvilke konsekven-
ser der er forbundet med at hælde sin ukontrollerede vrede ud over andre . Men når 
dette er sagt, står det også klart, at diskussionen om tonen ikke blot må komme til 
at handle om kvinders vilkår, og lad os i stedet fokusere på noget af det, den hver 
gang åbenbarer . Nemlig en stor naivitet og forvirring i synet på årsag og virkning .

Også i disse dage har vi således mødt den velkendte teori om, at hvis blot alle 
talte lidt pænere, ville meget gå godt . Og hvis bare politikerne selv satte et mere 
ærbart sprogligt eksempel, ville menigmand ikke folde sig så usympatisk ud . Det 
er et standpunkt, der rummer en sær formynderisk idé om, at den enkelte dansker 
har svært ved at administrere sig selv, hvis ikke politikeren som en slags stats-
autoriseret pædagog går forrest i opdragelsen af ham . Og tilmed negligeres2 de 
større sammenhænge, for naturligvis kan vreden i dybet ikke forklares med sprog-
lig afsmitning . Den hænger også sammen med en generel følelse af afmagt over 
for en samfundsudvikling, der synes mere og mere umulig at påvirke . Samt det 
brede dannelsestab, der gør, at man blot hæmningsløst tilsviner de mennesker, 
som man er uenig med . Altså en blanding af frustrationer og moralsk skred, og 
man kan frygte, at denne kombination vil føre mere afstumpethed3 med sig . Mis-
tilliden vokser til det reelle demokrati og oprigtigheden blandt de magtfulde, og 
mange har svært ved at opretholde troen på politikeres egentlige optagethed af 
almenvellet i en tid, hvor de på stribe løber af pladsen for at realisere sig selv .4

Pointen er altså, at i et samfund, hvor politikerlede blandes med bekymring 
for de globale kræfter og en tiltagende eksistentiel tomhed (som vi i flæng kalder 
stress eller depression), træder menneskets sorte sider tydeligere frem . Og endnu 
mere finder de næring, når de følelsesladede spørgsmål om indvandring, religion 
og kulturmøde bliver ved med at fylde så meget . Det er ikke populært at sige, men 
stadig tror jeg, at det er sandt . Der skabes i disse år i den europæiske verden sam-
fund, der avler vrede, og når man som jeg opfatter mennesket som et væsen, der 
let underlægges de dystre kræfter, kan man ikke undgå at se den hadefulde tone 

1  Sørine Gotfredsen henviser her til en debat om tonen på nettet, som bl .a . tematiseres i DR’s tv-dokumen-
tar Ti stille, kvinde . Zenia Stampe og Johanne Schmidt-Nielsen er folketingsmedlemmer for henholdsvis 
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2 negligeres: overses, glemmes  
3 afstumpethed: følelseskulde
4  …løber af pladsen: Der refereres til en række danske folketingspolitikere, som har forladt politik til for-
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i et større perspektiv . Når jeg som udgangspunkt gerne vil nedtone spørgsmålet 
om de stakkels kvinder i debatten, skyldes det dermed, at det hele for nemt kan 
skrumpe ind til en navlepillende feministisk dagsorden .

Som når journalist Paula Larrain forleden i Politiken skrev, at det er for galt at 
kalde en politiker for en ”dansemus” – hvilket jeg pudsigt nok selv for nylig gjor-
de i tilfældet Astrid Krag5 . Larrain udfolder netop den tøsefornærmede stil, der 
afsporer samtalen, og af samme grund forstår man Johanne Schmidt-Nielsen, når 
hun siger, at hun længe har tøvet med at fortælle om de verbale overgreb for ikke 
at fremstå sart og selvoptaget . Det er ganske rigtigt ikke den vinkel, der skal i cen-
trum . I stedet har vi brug for at diskutere, hvad den dybe vrede i dag bliver næret 
af . Og hvordan vi kan bekæmpe den .

5  Astrid Krag: socialdemokratisk folketingspolitiker, som har deltaget i tv-programmet Vild med dans 
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