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Debat

5,3%

af landets buschauffører
får receptpligtig medicin
for sukkersyge

1,9%

er det samme
tal for resten
af befolkningen
Kilde: 3F Nyhedsbrev

ORDKRIG. Dagens skribenter har en opfordring til de læsere, der gerne vil blive klogere af en politisk duel på ord: »Sørg for at se de politiske tv-dueller sammen med en, du respekterer, men har en anden politisk holdning end dig selv«. Arkivfoto: Mogens Flindt

Tidsfordriv. Tv-dueller ﬂytter ikke holdninger
For et par uger siden
tørnede Lars Løkke og
Helle Thorning sammen i
en duel på tv. I denne
uge var turen kommet til
Ole Sohn og Claus Hjort.
Men har disse dueller
overhovedet nogen
betydning for, hvor vi
sætter vores kryds?
analyse
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e sidste par måneder har budt på
en serie af politiske ’tv-dueller’ i
bedste sendetid. Konceptet er
den velkendte amerikanske udgave af politisk debatkultur: To sværvægtere diskuterer rigets vigtigste anliggender for at
overbevise vælgerne om, at netop de har
den bedste forståelse for, hvordan man
får samfundets værdier og ressourcer til
at spille sammen i en højere enhed. I køl-

vandet på ’duellerne’ består hver gang det
uundgåelige spørgsmål: Hvem vandt
duellen? Hvem klarede sig bedst? Hvem
demonstrerede, at de havde den rette
plan for Danmark?
Man kunne håbe, at de timelange dueller med mere eller mindre legitime skudvekslinger ville gøre os klogere på svaret.
Hvorfor skulle vi ellers sidde foran skærmen? Meget peger dog på, at vi ikke bliver
stort klogere. Hver gang en af de politiske
dueller er overstået, er mønsteret i kølvandet det samme:
De, der allerede var tilhængere af Lars
Løkke forud for duellen, synes, at han
gjorde det bedst. De, som forud for duellen var tilhængere af Helle Thorning, synes, at hun gjorde det bedst. Vi slutter os
til, at netop vores foretrukne kandidat
klarede sig bedre, var mere troværdig og
havde den bedste plan for fremtiden.
LYTTER MAN til begrundelserne, bliver
man dog hurtigt i tvivl om, hvorvidt folk
overhovedet har overværet den samme
duel.
Der er som hovedregel lysår mellem vores oplevelser af en tv-duel: »Lars Løkke
vandt overbevisende, og Helle Thorning
var direkte pinlig ...« skriver én, mens en
anden skriver: »Helle vandt klart, Løkkes

manglende evner til at styre økonomien
blev udstillet ...«.
Men hvordan kan opfattelserne af én
og samme begivenhed ende med at være
så forskellige? Og
hvorfor synes man
altid, at ens favoritkandidat klarede
I dueller er der
sig bedst?
ikke plads til
Nu kunne man
nuancer og
umiddelbart tro, at
alternative
forklaringen ﬁnstandpunkter
des i, at folk er irrationelle rodehoveder eller bevidst søger at påvirke, hvad andre skal konkludere. Der ﬁndes imidlertid en videnskabelig forklaring på fænomenet, der er bedre end den, at modparten altid er en dårlig taber eller politisk
analfabet. Denne forklaring peger desværre på, at det er os selv, der er roden til
problemet.
Forklaringen ﬁndes inden for moderne
psykologi og erkendelsesteori og tager
udgangspunkt i det faktum, at vi ikke
tænder for fjernsynet som blanke tavler,
men derimod ankommer med en lang
række faste overbevisninger og forventninger. Herefter leder fornuften – koblet
til tv-duellens setup – til en række velkendte psykologiske og socialpsykologi-

ske fænomener, der får os til at ignorere
ellers relevante informationer, som strider mod disse overbevisninger og forventninger.
Allerede for godt 2.500 år siden skrev
Thukydid, at det er en menneskelig vane
at bruge overlegen fornuft til at ignorere
det, vi ikke ønsker at indse. I dag er denne
psykologiske tendens underbygget af en
række klassiske eksperimenter. Eksperimenterne viser, at når vi skal tage stilling
til information eller holdninger, vi på forhånd ikke bryder os om, vender vi enhver
tænkelig sten efter grunde til at forblive
afvisende. Det, vi ikke ønsker at høre, bliver med andre ord udsat for enhver tænkelig kritik og skepsis, hvilket står i skærende kontrast til den måde, hvorpå vi behandler informationer, der stemmer
overens med det, vi allerede tror eller håber på; her leder vi i stedet efter historier
og erfaringer, som bekræfter vores mening.
HERTIL KOMMER, at vi allerede forud for
debatten opfatter os selv som nogle med
omfattende grunde til at tro på det ’verdensbillede’, vi lander med foran skærmen – og ethvert vidnesbyrd, der modsiger denne grundopfattelse, forekommer
os at være uden tyngde og let at afvise. For

langt de ﬂeste af os handler duellernes
enkeltstående debatter således ikke om
et valg mellem to modstridende påstande, men snarere om en ulige kamp mellem et godt forskanset verdensbillede og
en enkeltstående påstand, der ikke lige
passer os, fordi det ikke passer ind i dette
billede.

dueller endnu et skridt på vej mod en demokratiforståelse, hvor kun de stærke høres, og hvor demokrati betyder, at 51 procent af vælgerne må bestemme enerådigt
over de resterende 49 procent, der jo alligevel er politiske analfabeter og ikke selv
afholder sig fra bevidst at misrepræsentere debatters udfald og indhold.

DISSE TO faktorer er blot to af mange psykologiske elementer, der er med til at forskyde vores forståelse af det politiske indhold såvel som politikernes præstationer
i enhver diskussion. De politiske tv-dueller med deres presserende krav om at udråbe en vinder er dog med til at forstærke
sådanne forskydninger ved at trække et
sort-hvid-konﬂiktperspektiv ned over
den politiske debat. Her er der ikke plads
til de nuancer og alternative standpunkter, som den traditionelle inddragelse af
ﬂere partier og yderligere kommentatorer førhen gav anledning til.
I den forstand har duellen fjernet en
forvirrende kompleksitet til fordel for ﬂade og letforståelige modsætninger. Konﬂiktperspektivet betyder også, at enhver
indrømmelse let tolkes som en svaghed –
ligesom en bevægelse mod enighed falder uden for duellens journalistiske rammer. Med andre ord er de politiske tv-

DER ER DOG et middel mod denne kedelige tendens: Sørg for at se de politiske tvdueller sammen med en, du respekterer,
men har en anden politisk holdning end
dig selv. Det er én måde at undgå de ekkokamre på, der normalt opstår foran skærmen, når du foranlediges til at tro, at du
har ret, blot fordi dine ligesindede fortolker debatten præcis som dig. Det er naturligvis ikke selvbekræftende i samme udstrækning, men du risikerer at blive klogere.

OGSÅ NABOLANDET Algeriet, ledet af et
enerådende militær, har i den sidste måned oplevet en social uro, som ikke er set
siden 1988, efter annoncering af forhøjelse af fødevarepriser. Der er døde blandt
demonstranterne, over 1.200 unge er blevet arresteret, og der er forlydender om
mishandling og tortur i forbindelse med
anholdelserne. EU har i dette tilfælde ikke udtalt sig overhovedet! Til gengæld vil
man forære det olierige og gennemkorrupte styre op mod 1,3 milliarder kroner
de næste tre år.
I SLUTNINGEN af 2010 gennemførte Egypten et valg til parlamentet. Normalt er et
valg en helt central politisk og symbolsk
handling i et demokrati. Man kan kalde
det en fest for demokratiet, og til en fest
er man som regel glad for at invitere gæ-

ster. Sådan var det ikke i Egypten, hvor regimet på forhånd afviste internationale
valgobservatører. Jeg var selv i Kairo under valghandlingerne og besøgte et par
valgsteder. Ved det første mødte jeg en
far, der tog sin datter med for at stemme
for første gang, for, som han sagde, at indføre hende i demokratiets grundprincipper. Men valgstedet var blevet lukket af
det hemmelige politi, efter at det lokale
upopulære parlamentsmedlem havde afgivet sin stemme. Ingen blev lukket ind.
Foran et andet valglokale modtog folk
åbenlyst penge på gaden for at stemme
på det ledende partis kandidat.
Valget var således åbenlyst manipuleret af styret. Den ledende oppositionsbevægelse, Det Muslimske Broderskab, ﬁk
lukket alle sine hjemmesider ned; oppositionspartier ﬁk ikke lov til at overvåge
stemmeafgivning og stemmeoptælling;
stemmesedler ﬂød på gaderne, oppositionsfolk blev arresteret; og der var vold
ved en række valgsteder.
Hvad var EU’s kommentar til dette? I
en forsinket pressemeddelelse udtalte EU
(og hermed Danmark, som mig bekendt
ikke har udtalt sig på egen hånd) sin bekymring over de nævnte uregelmæssigheder og opmuntrede Egypten til at gøre
noget ved dette. Udtalelsen sluttede med
at sige, at Egypten er en nøglepartner for
EU, som er fast besluttet på at fortsætte
samarbejdet på grundlag af en fælles
handlingsplan. Tidligere samme år gav
EU Egypten over 3,3 milliarder kroner i
projektstøtte for tre år.
EU sagde med andre ord til det egyptiske styre: »Vi er bekymret over, at I ikke
opfører jer ordentligt, som man gør i et
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... EU har svigtet Nordafrika
ve op til målsætningen om at styrke menneskerettighederne og grundlæggende
friheder, men ikke et ord til fordømmelse.
Tunesiens vigtigste europæiske partnere, Italien (som hjalp Ben Ali til magten)
og Frankrig, omtalte på det skammeligste det tunesiske styre som en god ven,
og Frankrigs udenrigsminister foreslog
endog at hjælpe det tunesiske regime
med at stoppe urolighederne. Forståelsen for og støtten til de kræfter, der ønsker frihed i landet, har således været minimal fra EU’s side. Man kan næsten sige,
at det var på trods af Europa snarere end
på grund af vores hjælp, at den tunesiske
befolkning gennemførte det, tunesere
kalder ’Jasminrevolutionen’, og kom af
med deres diktator.
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europæisk demokrati, men tag den blot
med ro, det får ingen konsekvenser, vi
skal nok fortsat bakke jer uforbeholdent
op«.
I DISSE DAGE giver den tunesiske ’Jasminrevolution’ håb, men alt i alt er demokrati- og menneskerettighedssituationen
hos vores nærmeste arabiske naboer omkring Middelhavet blevet forringet i de
sidste år. Imedens har EU ikke blot været
mærkbart passiv i sine udtalelser, men
også direkte støttet regimerne og været
garant for, at deres magtposition ikke bliver truet, men forlænget mest muligt.
I en kort periode efter 11. september
2001 kunne man observere en stigende
europæisk interesse for at følge Bushregeringen i at lægge pres på regimerne i
syd med henblik på at reformere deres
politiske systemer. Det skete i et forsøg på
at modgå radikalisering, ekstremisme og
terrorisme. Resultaterne af dette pres var
mærkbare i en periode, i bl.a. Egypten,
hvor demokrater kunne demonstrere
fredeligt på gaderne for første gang i
mange år, og Den Arabiske Liga erklærede sig på et topmøde i Tunesien (i 2004)
klar til at styrke ytringsfriheden og justitssystemernes uafhængighed. Presset
fra USA og EU var desværre kompromitteret af krigen i Irak og behandlingen af
fangerne i Guantánamo og Abu Ghraib,
men det viste, at de arabiske regimer reagerer på pres udefra, når der ikke udstedes automatiske støttegarantier.
Presset aftog imidlertid hurtigt til det
umærkelige godt hjulpet af Muhammedtegningerne, der vendte opmærksomheden væk fra behovet for politiske refor-

mer, hjulpet også af USA’s behov for at
redde sig ud af Irak og af Europas behov
for efterretningsoplysninger fra de arabiske sikkerhedstjenester samt ønsket om
at holde migranter ude af Europa.
Effekten af det mindskede pres har været tydelig: Det seneste valg i Egypten er
et eksempel på, at man – i forhold til
2005-valget – dårligt nok forsøgte at kamuﬂere den systematiske valgsvindel. I Tunesien var
menneskerettigEU uddelte over hedsaktivister og
1,7 milliarder
demokrater indtil
for få dage siden
kroner for
udsat for systema2011-2013 til
tiske smædekampræsident Ben
pagner, og deres
Ali, der nu
hjem og mødeloer ﬂygtet
kaler var under
overvågning af politifolk i civil i en målestok, der ikke var
set før; i Algeriet bliver alle møder, der
kunne tænkes at kritisere styret, forbudt,
og internationale organisationer nægtes
indrejse, hvis man mistænker dem for ikke at være venligt stemt over for regimet;
i Marokko er reforminitiativer gået i stå,
og journalister, der vover at være kritiske
over for kongehuset, bliver slæbt for retten.
DER KUNNE gives mange ﬂere eksempler
på, hvorledes den vigtigste politiske opposition – religiøs som verdslig – er blevet
knægtet, den offentlige debat censureret,
demonstrationer forbudt; på systematisk
korruption og på det hemmelige politis
dominerende magt.

Regionen har nået en situation – også
under indtryk af den økonomiske krise –
hvor en stigende del af befolkningen,
især de unge, ikke kan se nogen fremtid
for sig selv og ikke kan ﬁnde nogen fredelige midler til at udtrykke sig.
Til gengæld kan de høre velmenende
bekymringer fra Europa, når deres herskere svindler groft ved valgene, vender
våbnene mod deres egen befolkning og
bryder alle principper for god regeringsførelse og deres forpligtelser på at overholde de menneskerettigheds- og demokratiaftaler, de har underskrevet. De kan
observere, at styrernes handlemåder ikke
har nogen konsekvenser for den direkte,
synlige støtte, de får, både politisk og
økonomisk, fra EU.
Det er en kortsigtet politik, der føres
fra EU’s side, som især synes at have bekymret sig om et fredeligt regimeskifte,
når aldrende præsidenter som Mubarak,
82 år (Egypten), Ben Ali, 74 år (Tunesien),
og Bouteﬂika, 73 år (Algeriet), forsvinder –
for ikke at nævne Gaddaﬁ, 68 år, i Libyen,
som er et kapitel for sig.
Det er derfor også sandsynligt, at store
EU-lande og USA har medvirket til at få
Ben Ali til at forlade Tunesien. Opstanden
viste, at han ikke længere var Vestens garant for den ønskede stabilitet i landet.
Når folk ikke har noget håb, og når de
ikke kan se hjælpen komme andre steder
fra, er der stor sandsynlighed for, at de
bliver radikaliseret (for at bruge et modeudtryk), og at de ﬁnder på ekstreme
politiske eller destruktive handleformer;
de kan risikere livet ved at sejle over havet i små skrøbelige både, sprænge sig i
luften i selvmordsaktioner eller brænde

sig ihjel, som det skete i Tunesien. Det var
sådan en desperat handling, der satte frihedsoprøret i gang – på trods af EU’s støtte til Ben Ali.
Det er især de store EU-lande med historiske og vigtige handelsinteresser i
Nordafrika, der fører an, når EU’s politik
skal tegnes, og desværre vægter de egne
kortsigtede interesser i området og støtte til de nuværende regimer.
Det er derfor vigtigt, at mindre lande,
der står friere til at sætte en mere langsigtet demokrati- og menneskeretsdagsorden, blander sig mere markant i EU’s
udenrigspolitik. I disse dage handler det
især om at støtte Tunesien i udviklingen
af dets første demokrati – og ikke et nyt
diktatur.
Danmark har som nævnt etableret et
godt program for Partnerskab for Dialog
og Reform, der støtter samarbejdet mellem danske og reformvenlige arabiske civilsamfundsorganisationer. Det fortjener
på mange måder at blive styrket.
Men ud over dette synes Danmark at
have lagt de ﬂeste af sine udenrigspolitiske æg i EU-kurven, når det gælder Nordafrika. Den ’EU-omelet’, der er kommet
ud af Bruxelles, har ikke tjent befolkningen i Nordafrika eller stabiliteten i regionen. Det er således ikke mindre arabisk
initiativ, vi har brug for; der skal mere til.
MARC SCHADE-POULSEN
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