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2. Rikke Viemose: Hold op med at kalde hinanden 
idiot, abe og latterlige nar
Teksten er fra Politiken den 2. juli 2015.
Rikke Viemose (f. 1969), journalist og boghandler, gift med kommentator David 
Trads.

 
Tegning: Per Marquard Otzen .

»Dit dumme svin!«, hvislede en forbipasserende for nylig til min mand1, da vi gik 
en tur i det indre København .

Min mand slog det hen, for han er vant til det, men jeg blev en smule rystet . Jeg 
har længe forsøgt at lukke øjnene for det had, som så mange nærer til ham, men 
når det kommer så tæt på, føles det faktisk truende .

Det gjorde det også, da en anonym mandsperson begyndte at sende os hadeful-
de e-mails med nøjagtige beskrivelser af, hvordan vores lejlighed så ud – indven-
dig .

»Det er bare en tosse«, mente min mand, men afsenderen var jo ikke mere tos-
set, end at han var klar over, at han ikke skulle skrive direkte trusler om tæv eller 
mord, for så ville politiet tage en anmeldelse alvorligt .

Det ved de mange hundreder også, der er efter ham på Facebook . Som en Jes-
per Christensen, der i går sendte et billede til ham med nogle soldater i kampuni-
form, der peger mod et mål bag billedet, og teksten lyder: »Do you see that fucker 
there? That’s what a stupid motherfucker looks like!« .

Samme dag lød et uddrag af de hadefulde kommentarer på Facebook og under 
hans blog således:

»Har du drukket af natpotten?« .
»Er du bøsse David?« .

1 min mand: David Trads (f . 1967), dansk journalist, forfatter og debattør . 
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»Du er helt ude i hampen . Vi er danskere, og vi har ytringsfrihed« .
»Det er satme flovt at dele flag med en nar som dig« .
»Der er tilsyneladende noget galt med din anatomi . Dit tarmsystem ser ud til at 

gå den gale vej, med alt det lort du lukker ud« .
»Slap af for helvede« .
»Luk kæften« .
»Latterlige klovn« .
»Danskerfjendsk« .
»Kuk i låget du har din skide abe« .
»Moralens vogtere« .
»Flet nu næbbet og få et liv, din kæmpe-hat!!!« .
Men hvad er det, han har gjort, der vækker en sådan vrede? Han har såmænd i 

et blogindlæg i Jyllands-Posten opfordret til, at vi holder op med at bruge ordet 
neger, og at Djurs Sommerland lukker deres racistiske forlystelser med store 
stereo type figurer af sorte mennesker .

Hvordan kan det gøre så mange så vrede, at man opfordrer dem til at tage hen-
syn til andre, der bliver såret og ramt af det? Går der nogen skår af dem, hvis de 
skal tage det hensyn at skifte ’neger’ ud med ’sort’?

Jeg ved godt, at nogle bruger ordet uden at være bevidst om, at det er nedladen-
de og racistisk, men når de nu får at vide, at sådanne ord og stereotyper ikke er i 
orden i dag, og at vi er blevet klogere, kan de så ikke lade være?

Sproget, kulturen, verden ændrer sig . Derfor er vi – i hvert fald de fleste af os – 
også holdt op med at fortælle nedladende vittigheder om homoseksuelle . De, der 
stadig gør det, kan ikke siges at være uvidende om, at det er at nedgøre og trampe 
på minoriteter .

Vi er mange, der i tidernes morgen har taget en tur i ’Afrika-land’2 uden at tæn-
ke over, at det kunne være stødende, men når vi nu bliver gjort opmærksom på 
det, bør vi ikke gøre det mere . Hvordan skal vi forklare den lille sorte dreng på tur 
med børnehaven, hvorfor vi griner ad figuren af et sort menneske med bastskørt 
og store røde læber? Eller ad ’negerkongen’ i Pippi3?

Racistiske og fordomsfulde stereotyper hører ikke til i børnebøgerne eller 
andre børneuniverser . De hører kun til i historiebøgerne . Vi kan og skal ikke slette 
dem fra historien, men vi behøver ikke føre dem videre som kulturelle værdier 
hos vores børn .

Tusindvis af etniske danske mennesker raser i sociale medie-shitstorme, så 
snart nogen forsøger at få en medmenneskelig ordentlighed ind i debatten . »Det er 
vores ret«, »det er dansk«, og »man skal kunne tåle noget røg her i Danmark«, 
lyder det .

»Noget røg«? For det første må man åbenbart kun tilsvine minoriteter . For det 
andet: Siden hvornår er det blevet særlig dansk?

For alle mine bedsteforældre – det ene par en præstefamilie fra Aarhus 
(åndselite), det andet par en familie fra landet (Udkantsdanmark) – gjaldt det, at 

2 Afrika-land: en temaafdeling i Djurs Sommerland .
3  Pippi: bøgerne om pigen Pippi Langstrømpe af den svenske forfatter Astrid Lindgren (1907-2002) . Heri 

benævnes Pippi Langstrømpes far ’negerkonge’, fordi han har bosat sig på en ø i Sydhavet, hvor de ind-
fødte har udnævnt ham til konge .
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de satte høflighed, anstændighed og ordentlighed over alle andre dyder . Man skul-
le opføre sig ordentligt . Dét er dansk .

Men siden Nyrup4 forgæves forsøgte at skamme DF’s5 retorik ud, og siden 
Muhammedtegningerne fik gjort hån, spot og latterliggørelse til noget særlig 
dansk, er der gået sport i ikke at sige fra .

Alt for mange, der ikke selv kunne drømme om at bruge den væmmelige reto-
rik, holder mund, fordi der ikke længere er nogen barre sat for, hvor lavt vi må gå . 
Ytringsfriheden har ingen grænser, og den er forvekslet med ’ytringsret’ .

Der er gået sport i at finde på de mest modbydelige nedrigheder i lange tråde på 
Facebook og under avisernes blogindlæg . Redaktørerne siger ikke fra, politikerne 
siger ikke fra . Mobning er blevet en folkesport .

Jeg er glad for, at jeg ikke tilhører en udsat minoritet – jeg tør ikke tænke på, 
hvordan det må føles . Og jeg forstår ikke, at alle politikere på Christiansborg ikke 
samlet siger fra over for det had, der brænder i så mange danskere .

Ingen af de ledende politikere på Christiansborg taler jo sådan eller kunne 
drømme om det . End ikke ledelsen i Dansk Folkeparti . De taler faktisk pænt det 
meste af tiden, selv når de står over for deres politiske modstandere . Men hvorfor 
tager de så ikke afstand fra nedrighederne?

Vi kan ikke fortsætte sådan her, og jeg har en samlet bøn til samtlige partilede-
re på Christiansborg . Vil I ikke nok stå sammen om følgende budskab: »Det her er 
ikke værdigt . Det er ikke i orden, og nu skal vi tale sammen, diskutere, i stedet for 
at nedgøre hinanden . Det er på tide, at vi får en bedre tone, så vi kan koncentrere 
os om at løse problemer i stedet for at skabe dem« .

Den indre svinehund bør lænkes igen .

4 Nyrup: Poul Nyrup Rasmussen (f . 1943), dansk statsminister i perioden 1993-2001 .
5 DF: Dansk Folkeparti .




