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AF MORTEN MIKKELSEN

Et par politiske spidskandi-
dater duellerer for åben tv-
skærm. Blå blok mod rød 
blok. På de helt store linjer er 
de to politikere enige om, 
hvad samfundets højeste mål 
er: størst mulig økonomisk 
vækst. Derudover forsøger 
de at appellere til bestemte 
befolkningsgruppers egen-
interesse. Målet er at overbe-
vise vælgere, og alle kneb 
gælder. Informationer fyger 
gennem luften – men ikke 
nødvendigvis viden.

Velkommen til den politi-
ske dagligdag i informati-
onssamfundet Danmark 
med et folketingsvalg på vej. 
Et moderne samfund, hvor 

adgangen til de oplysninger, 
som kræves for at danne sig 
en politisk holdning, er nær-
mest overvældende stor – 
men hvor respekten for viden 
ofte er faretruende lille. Et 
privilegeret land med en stolt 
tradition for demokrati, men 
med en vælgerbefolkning, 
som er lige lovlig doven i for-
hold til selv at skaffe sig ind-
sigt og lige lovlig fokuseret 
på at få dækket sine egne 
personlige behov frem for at 
tænke på helheden. 

Sådan ser det Danmark ud, 
som fi losofferne Pelle G. 
Hansen og Vincent F. Hen-
dricks går i fl æsket på i deres 
nye bog, ”Oplysningens 
blinde vinkler – en åndseli-
tær kritik af informations-

samfundet”. Bogen er tænkt 
som en guide til den sam-
fundsborger, der ikke ønsker 
at blive manipuleret med af 
information, men som stræ-
ber efter viden, oplysning og 
sandhed. Det lyder frelst, og 
det er det på en måde også, 
men det med det åndselitære 
er selvironisk ment, under-
streger forfatterne.

”Vi mener ikke, at alle folk 
er dumme, og at politikere 
og andre har sat sig for at 
manipulere med os andre. 
Men vi kan se, at der er nogle 
informationsmekanismer i 
det moderne samfund, for 
eksempel på internettet, som 
trækker i den forkerte ret-
ning. De seneste 10-20 år har 
fl ertallet af politikere talt 

om, at vi lever i et informati-
onssamfund, og at mere in-
formation er lig med vækst. 
Der er det så, vi peger på, at 
mere information ikke nød-
vendigvis er et gode,” forkla-
rer Vincent F. Hendricks.

De to fi losoffer skelner 
meget klart mellem ordene 
information og viden. Det 
første ord dækker over en 
hvilken som helst oplysning 
brugt i snart sagt enhver 
tænkelig sammenhæng. In-
formationer bliver først til vi-
den, når de er processeret og 
rummer en dybere erkendel-
se. En sandhed, som rækker 
ud over, hvad fl ertallet me-
ner. Ordene informations-
samfund og videnssamfund 
bruges i fl æng om vor tid, 
men Pelle G. Hansen og Vin-
cent F. Hendricks konstate-
rer, at vi lever i informations-
samfundet, og beklager, at vi 
ikke lever i videnssamfundet.

”Man kan købe sig til et in-
formationssamfund. Man 
kan investere i computere, 
iPods, iPads, iPhones, og 
hvad det ellers hedder, men 
man kan ikke købe sig til et 
videnssamfund. Det kræver, 
at den enkelte tager ansvar 
og gør en hård indsats for at 
skaffe sig indsigt,” siger Pel-
le G. Hansen.

Et oplagt billede på informa-
tionssamfundets logik er det 
omfangsrige internet-leksi-
kon Wikipedia, som er et af 
det moderne menneskes 
mest brugte opslagsværker. 
Mens leksika traditionelt er 
blevet skrevet af udvalgte 
skribenter med særlig eks-
pertise inden for de områder, 
de beskriver, kan alle i prin-
cippet bidrage til Wikipedia, 
som derefter grundlæggende 
redigeres ud fra, at den versi-
on af sandheden, som re-
præsenteres af fl est skriben-
ter, er den gyldige. 

Det lyder demokratisk, 
men allerede den klassiske 
græske fi losof Platon slog 
fast, at den demokratiske 
proces ikke borger for viden 
og sandhed. Flertallets me-
ning er ikke nødvendigvis 
den objektive sandhed.

Forfatterne bruger beteg-
nelsen pluralistisk ignorance 
om det fænomen, at en sand-
hed vedtages, fordi fl ertallet 
er uvidende om substansen, 
men blot følger med fl ok-
ken. 

”De fl este er dygtige til at 
foretage det hurtige opslag, 
men tjekker ikke kilderne til 
informationerne. I stedet for 
at søge i dybden søger vi på 
tværs, og vi opsøger som re-
gel informationer på de ste-
der, hvor vores egne antagel-
ser vil blive bekræftet,” siger 
Pelle G. Hansen.

Det sidste betegner de et 
”ekkokammer”. Det ses ty-
deligt på forskellige blogs på 
internettet, at små grupper 
kan skabe deres egen lukke-
de virkelighed fyldt med in-
formationer, men uden sam-
menhæng med det øvrige 
samfund og uden at blive 
korrigeret i konfrontation 
med modsynspunkter.

”Vi kan se en Anders Beh-

ring Breivik kommunikere i 
et sådant lukket rum. Og vi 
kan frygte, at den tid kom-
mer, hvor hver tv-kanal og 
hver avis udelukkende be-
kræfter udvalgte grupper i 
deres egen opfattelse af ver-
den,” siger Vincent F. Hend-
ricks.

Tilbage til den politiske de-
bat. Ifølge Vincent F. Hend-
ricks vil de fl este af de vel-
kendte tv-dueller mellem 
Lars Løkke Rasmussen (V) 
og Helle Thorning-Schmidt 
(S) eller andre af nutidens 
politiske sværvægtere kun 
sjældent udvikle sig til egen-
tlige debatter om substan-
sen. 

”Den måde, danske politi-
kere debatterer på, gør, at det 
hele kommer til at handle 
om, hvordan problemerne 
skal indrammes. Som regel 
er parterne uenige om tal. De 
anvender hver deres bereg-
ningsmetoder og anerkender 
ikke modpartens – til trods 
for, at der fi ndes videnskabe-
lige standarder for, hvordan 
forskellige ting skal bereg-
nes. Jeg hæftede mig ved, at i 
den seneste svenske valg-
kamp begyndte politikerrun-
den i tv med, at partierne 
skulle blive enige om præ-
misserne for debatten. Det 

førte til en langt mere bega-
vet, motiveret og refl ekteret 
debat, end vi ser herhjem-
me,” fortæller Vincent F. 
Hendricks.

Forfatterne lægger stor 
vægt på, at hvis befolkningen 
tror, at demokrati er lig med, 
at befolkningen har adgang 
til at stemme, og at det er ret-
færdigt, at ethvert tiltag, som 
bakkes op af 51 procent af 
befolkningen, gennemføres, 
tager de fejl. Demokrati 
handler om at lytte og tage 
hensyn til modparten. At fi n-
de frem til den større sam-
fundsnødvendighed frem for 
den helt nære egeninteresse. 
At lade eksperter og uafhæn-
gige kontrolinstanser kom-
me til orde imod samfundets 
magthavere – i sandhedens 
interesse.

Men det er for billigt bare at 
give politikerne skylden, for 
ansvaret ligger hos vælgerne. 
Netop fordi vi har alverdens 
information til rådighed, kan 
vi ikke påberåbe os, at vi ikke 
ved bedre, når vi bliver mani-
puleret med. Vi er nødt til at 
arbejde hårdt med at skaffe 
os indsigt, for at skaffe sig 
den relevante information er 
ifølge Vincent F. Hendricks 
en proces, der minder om at 
ville snuppe sig en tår vand 

af en fossende brandhane.
”Vi skal ikke kunne sige, 

om borgerne i dag er mindre 
demokratisk kompetente, 
end de har været. Men vi kan 
konstatere, at når man ser på 
den moderne informations-
struktur, er der mange meka-
nismer, som ikke er hen-
sigtsmæssige,” påpeger han.

Og begge forfattere har fra 
deres virke som undervisere 
ved højere læreanstalter en 
bredside at fyre af imod det 
store fl ertal af studerende for 
åndelig dovenskab.

”En oplysningsfi losof som 
Kant ville ved første øjekast 
blive begejstret for nutidens 
samfund med dets høje prio-
ritering af viden og uddan-
nelse til alle. Men han ville 
blive skuffet, når han trådte 
ind til en forelæsning og op-
dagede, at 80 procent af de 
studerende sad med op-
mærksomheden rettet mod 
Facebook på computeren i 
stedet for at høre på forelæ-
seren,” siger Pelle G. Hansen 
og tilføjer:

”Vi har en masse teknolo-
gi, som kunne skaffe os vi-
den. Men alligevel vælger 
mange at prioritere at spille 
syvkabale, opdatere Face-
book eller skaffe sig sidste 
nyt om Britney Spears’ frisu-
re. Vi har adgang til en mas-
se informationer, men ved 
ikke altid, hvordan vi skal gå 
til dem og vælger så i stedet 
ud fra forfængelighed og un-

derholdningslyst frem for er-
kendelsen af, at viden kræver 
arbejde.”

Forfatterne er ikke i tvivl 
om, at et mere videnbaseret 
samfund også vil være et me-
re demokratisk samfund, og 
at vejen dertil går via skolen 
og uddannelsessystemet. 
Borgerne skal lære, at man 
ikke skal tro og mene, man 
skal vide.

”Elever og studerende skal 
lære at bruge det værktøj, de 
har mellem ørerne. Det er 
det, skolens fag skal bruges 
til, og det kan forskellige 
redskaber også bidrage til. 
Men det afgørende er, at de 
bruger kræfter på at arbejde 
med stoffet. Derfor har jeg 
for eksempel det princip, at 
jeg ikke giver dem pdf-fi ler 
på computeren med under-
visningens hovedpunkter. 
De får lov til selv at tage no-
tater med blyant på papir. 
Der er noget i den repetitive 
proces, som gør, at stoffet 
bundfælder sig,” siger Vin-
cent F. Hendricks.

Og tilsvarende kunne vi 
gøre – eller overveje at gøre – 
når valgkampen raser, top-
politikerne skændes om tal, 
og informationer bruges til 
hvad som helst i jagten på 
magten. Opsøge viden. Sluk-
ke for tv og computer og læ-
se en bog. 

mikkelsen@k.dk
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Demokrati kræver viden – viden kræver arbejde

DET DEMOKRATISKE VALG  Moderne borgere har adgang til uhørte mængder information, men det er ofte til mere skade end gavn for folkestyret, 
mener to fi losoffer. I en ny bog advarer de om, at uden en hård arbejdsindsats fra den enkelte vil viden drukne i information
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Tværs over USA
Den ultimative USA-rejse fra kyst til kyst gennem storbyer og  
nationalparker - med dansk rejseleder, 22 dage

Drømmer du om at køre tværs over USA? Drømmen kan gå i opfyldelse på denne Albatrosrejse, 
hvor vi skal opleve hele det store kontinent, fra østkyst til vestkyst. Vi kører gennem 15 stater, besøger 
seks nationalparker, og undervejs får vi både storbyer og store oplevelser. Vores rejse starter i stor-
byen over dem alle, New York. Herefter tager vi til Philadelphia og Washington med Det Hvide Hus 
og et væld af museer. Efter denne solide dosis by, kultur og historie sætter vi kursen mod Niagara 
Falls og Chicago. Turen går videre til Badlands Nationalpark og de enorme præsidentportræt- 
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og Grand Teton. Nu følger mormonernes hovedstad, Salt Lake City, inden kursen sættes mod  
Grand Canyon og Bryce Canyon nationalparker. Derefter venter Las Vegas med glimmer og glitter. 
Vi kører gennem Mojaveørkenen til Los Angeles’ stjernestøv og Yosemite Nationalpark, og afslutter 
med to dage i charmerende San Francisco.

Dagsprogram
Dag 1  København/Billund – New York, USA.
Dag 2  New York. Byrundtur m. havnerundfart.
Dag 3  New York – Philadelphia m. byrundtur – Washington m. aftentur.
Dag 4  Washington. Byrundtur.
Dag 5  Washington – Niagara Falls.
Dag 6  Niagara Falls og sejltur – Port Huron – Lansing.
Dag 7  Lansing – Chicago. Byrundtur.
Dag 8  Chicago – Sioux Falls.
Dag 9  Sioux Falls – Badlands Nationalpark – Mount Rushmore/Rapid City.
Dag 10 Mount Rushmore/Rapid City – Cody.
Dag 11 Cody – Yellowstone Nationalpark – West Yellowstone.
Dag 12 West Yellowstone – Grand Teton Nationalpark – Salt Lake City.
Dag 13 Salt Lake City – Bryce Canyon Nationalpark.
Dag 14 Bryce Canyon Nationalpark – Lake Powell – Grand Canyon Nationalpark.
Dag 15 Grand Canyon Nationalpark – Las Vegas.
Dag 16 Las Vegas. Dag til fri disposition.
Dag 17 Las Vegas – Mojaveørkenen – Los Angeles.
Dag 18 Los Angeles – Fresno.
Dag 19 Fresno – Yosemite Nationalpark – San Francisco. 
Dag 20 San Francisco. Byrundtur, havnerundfart og afskedsmiddag.
Dag 21 Afrejse fra San Francisco.
Dag 22 Ankomst til København/Billund.

Afrejse fra København 25. april 2012 

Afrejse fra Billund 2. maj 2012  

kr. 26.990,-
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Afrejse fra 
København  
og Billund

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Information og bestilling
www.albatros-travel.dk
Tlf. 36 98 98 98
Oplys rejsekode KD34

1986-2011

Læs mere og bestil din rejse på www.albatros-travel.dk/KD34

 ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

SEKS VEJE TIL VIDEN
 4Accepter aldrig, at din eller andres uvidenhed retfærdiggør 
ikke at indhente yderligere information. Ved du ikke nok, så 
søg eller spørg om mere, også selvom det kan virke pinligt.
 4Lad være med bare at imitere, hvad andre gør og mener. 
Hvis du mener, der er røg i køkkenet, er det nok, fordi der 
er det.
 4Overvej, hvor du har din information fra. Kan du angive 
ikke alene, at du tror på den, men også hvorfor, og hvorfor 
andre også skulle acceptere dens sandfærdighed?
 4De fl este valg og beslutninger er opstillet i rammer, som 
favoriserer én mulighed frem for andre. Overvej, om du 
synes, rammen for beslutningen er den rigtige.
 4Hvis man kun taler om en sag med dem, man er enig med, 
forstærker det enigheden, men ikke sandheden. Tap infor-
mation fra både dem, du er enig og uenig med, og drøft 
sagen ligeligt med dem.
 4Vær bevidst om, at de vigtige valg angår valget af beslut-
ningsramme og ikke dagligdagens trivielle valg om, hvor-
vidt den sødmælk, du køber, skal være økologisk.

KILDE: PELLE G. HANSEN OG VINCENT F. HENDRICKS: 
OPLYSNINGENS BLINDE VINKLER. FORLAGET SAMFUNDSLITTERATUR

3 Vincent F. Hendricks (tv.) 
er dr.phil., ph.d. og professor 
i formel fi losofi  ved Køben-
havns Universitet og Colum-
bia University i New York 
samt vært og tilrettelægger 
på DR 2. Pelle Guldborg 
Hansen (th.) er ph.d. og post.
doc. ved Syddansk Universitet 
og forsker i menneskelig 
adfærd og sociale processer. 
– Foto: Christoffer Regild.

”Vi har en masse teknologi, som 
kunne skaffe os viden. Men alligevel 
vælger mange at prioritere at spille 
syvkabale, opdatere Facebook eller 
skaffe sig sidste nyt om Britney 
Spears’ frisure.”
PELLE G. HANSEN, FILOSOF OG FORFATTER

Valg 2011


