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SAMMENHOLD PÅ DEN 
BLÅ PLANET

VIDEN MÅ DER TIL 

Af Kirstine tHYe sKovHøj

Det står godt til med dan-
skernes evne til at vise sam-
fundssind. 

Der bliver småsnakket i 
elevatoren, holdt døre og 
sendt varme smil til kasseda-
men i supermarkedet, alt 
imens vi donerer penge til 
velgørende formål og enga-
gerer os i foreningslivet.

Sådan lyder vurderingen 
fra medlem af Folketinget 
Britta Schall Holberg (V), der 
er formand for Kirkeudval-
get og ordfører i Uddannel-

sesudvalget for de frie sko-
ler, folkeoplysnings- og for-
eningslovgivning. 

”Vi har været fokuserede 
på den materielle velfærd i 
flere år, derfor ønsker vi os 
ingenting mere. I stedet er vi 
ved at opdage, at der også er 
velfærd i at bruge vores men-
neskelige kræfter, hvad en-
ten det er på jobbet, som fri-

villig i en forening eller kort 
og godt som menneske,” si-
ger Britta Schall Holberg. 

Og for venstrepolitikeren 
er danskernes samfundssind 
af afgørende betydning. For 
uden befolkningens evne til 
at engagere sig i foreningsli-
vet og den politiske debat en-
der det med, at politikerne 
på Christiansborg får for 
meget magt, mener Britta 
Schall Holberg.

”Vi politikere tror, at det, vi 
laver på Christiansborg, er 
det vigtigste i verden, men 
der er så mange ressourcer 

ude blandt folk, som vi bliver 
nødt til at kalde og trække 
på. Et demokrati skal bestå 
af mange forskellige slags 
mennesker – fremmede, 
handicappede, akademikere 
og håndværkere. Det er vig-
tigt, at vi er med alle sammen 
og ikke bliver skubbet ud af 
demokratiet og fællesska-
bet.”

skovhoej@k.dk   

BORGERNE SKAL SPILLE EN VIGTIG ROLLE 

Af Dorte remAr

Det var i 1960, at USA’s præsident, 
John F. Kennedy, i sin berømte 
indsættelsestale kom med op-

fordringen: ”Spørg ikke, hvad dit land 
kan gøre for dig, men spørg, hvad du 
kan gøre for dit land.”

I dag, 50 år efter i et nyt århundrede, 
der i aften går ind i et nyt år, er Kenne-
dys ord stadig aktuelle. For nylig blev 
de gentaget i ”Borgen”, den politiske 

tv-dramaserie på DR, hvor statsmini-
ster Birgitte Nyborgs spindoktor Kas-
per Juul i sæsonens sidste afsnit bakse-
de med hendes tale til Folketingets åb-
ning.

”Den bedste åbningstale i mands 
minde,” lød rosen fra de politiske kol-
leger efterfølgende til talen, der blev 
holdt med inspiration fra John F. Ken-
nedy.

I virkelighedens Danmark tyder alle 
prognoser fra eksperter på, at velfærds-

samfundet, som vi har kendt det i årtier, 
er under pres. Regeringen har varslet 
besparelser, som rammer kommunerne 
og regionerne og dermed borgerne. Vi 
kan tilsyneladende ikke fortsat forven-
te, at staten tager ansvar for, at alle har 
det godt, mens de, der kan klare sig 
selv, fordyber sig i forbrug, oplevelser 
og egne behov.

Mange års økonomisk optur med 
deraf følgende velstand har haft en bag-
side. Selvom krybben har været fuld, er 

egoismen ikke blevet mindre. Måske er 
det relevant at stille spørgsmålet, om 
det udelukkende er velfærden, der er i 
fare, eller om vi også har glemt det fæl-
les projekt Danmark?

Frivillighedskulturen er ifølge en ny 
gallupundersøgelse i vækst, og vi giver 
gerne et bidrag til nødlidende og kata-
strofer ude i verden. Den samme vilje til 
at give en hånd kan også bruges i det 
hjemlige fællesskab. Det, der ikke kun 
handler om vores egne velfungerende 

poders behov i daginstitutioner og sko-
ler, men også om de svagere børns. Om 
at tage os af vores gamle, så de ikke sid-
der i ensomhed i boliger og på pleje-
hjem. Være hjælpsom i det nære. Lytte 
til hinanden og være til stede for de sy-
ge og de sørgende. Træde til side for 
andre, om det så er helt ned i det små 
som for eksempel ikke at mase sig ind i 
tog og busser, køre råddent i trafikken 
eller tale for højt i mobiltelefon i det of-
fentlige rum.

Kort sagt: vise noget så gammeldags 
som samfundssind. Ifølge ordbogen 
betyder det en indstilling, der vidner 
om, at man sætter hensynet til samfun-
det højere end snævre egeninteresser.

Vi har bedt en række eksperter på 
hvert sit felt om at give et bud på, hvor-
dan det står til med danskernes evne til 
at vise samfundssind, og på, hvordan vi 
kan blive bedre til at tage ansvar for fæl-
lesskabet.

remar@k.dk

GIV EN HÅND TIL FÆLLESSKABET

sAmfUnDssinD  Mange års velstand har fremmet egoismen. Her ved indgangen til 2011, hvor det danske velfærdssamfund synes i fare,  
er det måske på tide at vise hensyn til hinanden i stedet for at pleje egne interesser 

”Pokker, så verden er egoistisk. Alle 
tænker de kun på sig selv. Det er 
bare mig, som tænker på mig.”
tegner, forfAtter og opfinDer  
robert storm petersen (1882-1949)

”Et samfund kan være så stenet, at alt 
er en eneste blok, og indbyggermassen 
så benet, at livet er gået i chok.”
forfAtter inger CHristensen (1935-2009)

poLitiKeren  Danskerne må ikke bare sætte sig til rette foran fjernsynet og være tilskuere til demokratiet. Borgerne skal finde  
samfundssindet frem og være aktive deltagere 

Af Kirstine tHYe sKovHøj

En altruistisk indstilling er 
kun at spore, så længe det 
gavner individet. Vi tror, vi er 
Guds gave til menneskehe-
den og det modsatte køn, og 
så er vi en flok selvoptagede 
individer, der ikke har ambi-
tioner om at tjene fællesska-
bet. 

Sådan lyder den kontante 
dom fra professor i filosofi 
ved Københavns Universitet 
Vincent F. Hendricks. 

Han mener, at de unge ge-
nerationer har en forskruet 
selvforståelse, og at de er op-
taget af at søge den hurtige 
berømmelse frem for at tjene 
fællesskabet. 

”Danskerne er blevet så 
magelige og intellektuelt 
ugidelige, at der er folk helt 
op i handelsskolen, som ikke 
kan regne simple regnestyk-
ker. Hvis vi skal bevare det 

danske fællesskab og demo-
krati, så skal der oplysning 
til. Viden har aldrig nogen-
sinde været farlig for menne-
skeheden, men det kræver 
arbejde at tilegne sig den. Vi-
den kommer ikke flyvende 
ind som en lørdagskylling,” 
siger Vincent F. Hendricks. 

Han betegner det danske 
demokrati som en luksusva-
re, som vi glemmer at værne 
om. En forglemmelse, der 
skyldes, at vi som borgere ik-
ke længere er sultne efter at 
tilegne os viden, information 
og indsigt. Og uden den 
drivkraft vil fællesskabet og 

demokratiet blegne, mener 
filosoffen. 

”Vi kan begynde med at 
betragte os alle som lige. 
Hvis man nu vælger at være 
konservativ a la Hans Chri-
stian Varnæs fra ’Matador’, 
så betyder det at være bor-
gerlig, at man er lige som 
borgere, har lige rettigheder 
og pligter. Ingen kvoter og 
ingen pointsystemer. Vi skal 
være i stand til at favne, at vi 
er forskellige,” siger Vincent 
F. Hendricks og kommer 
med en opsang:

”Vi har fået for få udfor-
dringer. Hvor hårdt er det at 
være dansker? Hvor store 
problemer er det, vi har, 
sammenlignet med andre 
folkefærd? Vi må tage os 
sammen og så arbejde for 
fællesskabet og det oplyste 
og robuste demokrati.”

skovhoej@k.dk 

fiLosoffen  Magelige danskere suger kraften ud af det danske samfundssind. Intellektu-
el dovenskab og ugidelighed skal bekæmpes, hvis demokratiet og fællesskabet skal bestå 

forfAtteren  Meningen med tilværelsen opleves i samværet  
med andre, siger forfatter Jens Smærup Sørensen

Af Dorte remAr

Forfatter Jens Smærup Søren-
sen ser optimistisk på fremti-
den, når det handler om at vi-
se globalt samfundssind.

”Jeg tror, at unge vil tage del 
i et globalt engagement. Det 
er på vej, fordi vi har set vores 
klode ude fra verdensrummet 
kombineret med astronomi-
ens mange nye opdagelser, og 
måske findes der andre kloder 
med liv. Tanken om, at vi be-
finder os i et lille solsystem i 
en stor galakse blandt andre 
galakser, vil have betydning, 
tror jeg.”

”Jeg tror også på globale 
fællesskaber. At man prøver at 
skabe et verdenssamfund, 
hvor man forsøger at løse pro-
blemerne i fællesskab. Flere 
og flere vil blive optaget af 
økologi som nødvendig for 
klodens overlevelse. Og jeg 
tror, at man vil bringe krige til 
ophør. Man vil ikke længere 
finde sig i krig som middel til 
at løse problemer. Det vil ikke 
længere være tilladt, ligesom 
mord ikke er det,” siger Jens 
Smærup Sørensen.

Han mener, at det er på høje 
tid at finde på nye fællesska-
ber, der kan afløse de gamle. 
De findes ikke mere, fordi 
man ikke længere som i land-
bosamfundet er afhængig af 
hinanden.

”Jeg tror, at det vil udvikle 
sig til, at alle tager sig af hin-

anden på den blå klode. Det er 
et løfterigt perspektiv, for det 
er godt at kunne sætte sig ud 
over sig selv og sætte sig i 
sammenhæng med andre. I 
landsbyen lå der en befrielse i, 
at man kunne tænke sig ud af 
sig selv og se sine bestræbel-
ser i sammenhæng med an-
dres. Det er en bevægelse, der 
har med hjerte og forstand at 
gøre. Så føler man sig som et 
led i fællesskabet.”

Den moderne tilværelse, 
hvor reglerne for, hvordan tin-
gene hænger sammen, hele ti-
den skifter, og hvor tilværel-
sen fyldes med forbrug og op-
levelser, skaber en følelse af 
uvirkelighed. Den eneste kur 
imod det er ifølge Jens Smæ-
rup Sørensen ”at komme ud 
af os selv”.

”Der er to veje til at få for-
ankring i tilværelsen. Vi kan 
sanse naturen og hinanden. 
Og så er der erindringen. Man 
kan i det finde noget, hvor 
man kan se en sammenhæng i 
sig selv. Når man kommer i 
tvivl om, hvem man selv er, er 
der ressourcer i ens erin-
dring.”

”Derudover drejer det sig 
om udadvendthed og vilje til 
at tilsidesætte sig selv. Vi er af 
natur selvoptagede og optage-
de af os selv og vores eget liv. 
Det er vi også nødt til. Men vi 
kan ikke bare være det, vi må 
også ud over det for at leve. El-
lers bliver livet tomt og me-
ningsløst. Meningen opleves i 
samværet med andre.”

remar@k.dk

”Et demokrati 
skal bestå af 
mange 
forskellige slags 
mennesker  
– fremmede, 
handicappede, 
akademikere og 
håndværkere.”
brittA sCHALL HoLberg 
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”Viden har 
aldrig nogen-
sinde været 
farlig for menne-
skeheden, men 
det kræver 
arbejde at 
tilegne sig den.”
vinCent f. HenDriCKs

0 Vincent F. Hendricks.  
– Foto: Leif Tuxen.

Liv&Sjæl

0 Jens Smærup Sørensen. 
– Foto: Henning Bagger.

”Det drejer sig om 
udadvendthed og 
vilje til at tilside-
sætte sig selv. Vi 
er af natur selvop-
tagede og opta-
gede af os selv og 
vores eget liv.”
jens smærUp sørensen 


