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EENN TTRRUUSSSSEELL
Av JONAS TJERSLAND

Det mener den danske filoso-
fiprofessoren Vincent F. Hen-
dricks (41). I en ny bok tar
den anerkjente akademike-
ren et realt oppgjør med in-
formasjonssamfunnet.

Wikipedia er ikke nødven-
digvis sannheten. Og hvilken
verdi har nettdebatter på luk-
kede forumer hvor debattan-
tene i utgangspunktet deler
samme synspunkt? Strøm-
men av informasjon gjennom
døgnåpne mediekanaler, in-
ternett og blogger er ikke
nødvendigvis et gode, men
en byrde som kan gjøre oss
blinde og stumme, ifølge Vin-
cent F. Hendricks.

– Informasjon kan utnyttes
strategisk til manipulasjon og
fordreining. Det kan påvirke vå-
re beslutninger og handlinger –
både individuelt og kollektivt –
hvilket i siste instans kan få be-
tydning for demokratiske pro-
sesser, sier Vincent F. Hen-
dricks til VG.

Sammen med medforfatter
Pelle G. Hansen viser Hen-
dricks i boken «Oplysningens
blinde vinkler» hvordan infor-
masjon ikke er ensbetydende
med kunnskap og eksakt vi-
ten.

Viser til Breivik
– Den forferdelige Breivik-sa-
ken viser at demokratier som i
utgangspunktet er robuste, som
det norske og det danske, er
skrøpelige overfor ekstremis-
me. Noen ganger er ekstremis-
me noe som følger av ren ond-
skap, men noen ganger er det
fordi de velger å sortere infor-
masjon på en bestemt måte, si-
er Vincent F. Hendricks.

Professoren viser til at ord-
bruken i islamdebatten i Dan-
mark har endret seg radikalt de
siste årene.

– Det er blitt legitimt for politi-
kere og opinionsdannere å si
rabiate ting. Dette henger sam-
men med at det er blitt lettere i
informasjonssamfunnet å finne
åndsfeller. I gamle dager måtte
man ta en telefon eller skrive et
brev for å finne en åndsfelle. I
bloggosfæren kan man bare
annonsere sin mening. Det kos-
ter meg ingenting: Jeg kan bare
si min mening, og jeg kan gjøre
det over hele verden – raskt, si-
er Hendricks.

– Blir mer ekstreme
Hendricks viser til Harvard-
professoren og Barack Oba-
ma-rådgiveren Cass R. Sun-

stein som har dokumentert
hvordan en gruppe mennesker
– som i utgangspunktet er eni-
ge – beveger seg i mer ekstrem
retning når de søker sammen.

– Det krever mer arbeid å prø-
ve å mobilisere argumenter mot
de du er uenig med i forhold til å
høre på stemmer du er enig
med, sier Hendricks.

Anders Behring Breivik var
svært aktiv på nettet i tiden før
terrorangrepet 22. juli. På det is-
lamkritiske nettstedet Docu-
ment.no skrev han en rekke inn-
legg.

– Jeg leste et intervju med re-
daktør Hans Rustad i Docu-
ment.no. Han sa det ikke var
noe i Behring Breiviks innlegg
som varslet om det som kom til å
skje. Men ser du på det Breivik
har skrevet, så snakker han om
Gro Harlem Brundtland som
landsforræderen, Stoltenberg-
jugend og den slags. Det var
ikke noe man tok nevneverdig
notis av på Document.no, for de
satt i deres ekkokammer. Man
kunne tillate seg å si slike ting,
sier Vincent F. Hendricks.

Forfatteren mener eksempe-
let Breivik illustrerer et underlig
paradoks:

– I vesten etterstreber vi idea-
let om det drøftende demokrati.
Det å drøfte og diskutere gjør
demokratiet mer robust og solid.

Men faren er at der det ikke er
styring på debattformen, går
man i mer ekstrem retning. Der-
for er det et paradoks at idealet
vi etterstreber kan lede til eks-
tremisme og Breivik, sier han.

– Er ytringsfriheten under
press?

– Ytringsfriheten er ikke un-
der press, men det er som med
enhver frihet: Det er noe man
får under ansvar, og man må
forvalte sitt ansvar ordentlig.
Informasjonssamfunnet gjør at
noen kan ha mulighet til å ha
ytringsfrihet uten at man tren-
ger å bekymre seg for sitt an-
svar, som for eksempel hvis
man kommenterer anonymt på
nettaviser. Det kan være farlig,
sier Hendricks.

PROFESSOREN: 
– Mediene har et kjempe-
ansvar når det gjelder å få
folk ut av informasjons-
samfunnet og inn i et sam-
funn hvor informasjon skal
filtreres og bli til kunnskap

slik at folk kan ta en opp-
lysning beslut-

ning, sier filo-
sofiprofes-

sor Vin-
cent F.
Hen-
dricks.

Filosofiprofessor Vincent F. Hendricks:
● Massemorderen Breivik
fikk ikke motstand
● Demokratiet skrøpelig
mot ekstremisme

TERRORISTEN: Anders Behring Breivik
møtte meningsfeller på islamkritiske forum
på nettet. Her eskorteres han fra Oslo tin-
grett etter fengslingsmøtet 25. juli. Foto: VG

E-post: jonas.tjersland@vg.no

NETTSTEDET: Anders
Behring Breivik var aktiv
på det islamkritiske nett-
stedet Document.no.

Twitter, Facebook og blogger gjør at folk søker sammen
med meningsfeller. Derfor ble ikke massemorderen Anders
Behring Breivik korrigert.

FAKTA
● Danske Vincent F. Hendricks
(41) er dr. phil., ph.d. og pro-
fessor i filosofi ved Københavns
Universitet og Columbia Univer-
sity, New York. 
● Mottok Videnskabsministeri-
ets Eliteforskerpris i 2008. 
● Har skrevet en rekke bøker
om logikk og erkjennelse. 
● Står bak flere TV-serier, blant
annet «Gal eller genial».


