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BREDSDORFFS støtte til ytringsfriheden 
 viste sig afhængig af, hvem det er der 

ytrer sig. Heri ligner han Dansk Folkeparti, 
der i nogle år har forsøgt at omfavne ytrings-
friheden som en »dansk værdi«, som om 
den var noget Harald Blåtand havde strikket 
sammen. Det er naturligvis en bekvem histo-
rieforfalskning for at få en menneskerettighed 
gjort spiselig i et parti, der ellers har gjort 
meget ud af at angribe menneskerettigheder 
som en forkastelig erstatningsreligion. Men 
også hos DF gælder ytringsfrihed lige præcis 
indtil modstandere gør brug af den – som man 
så det, da partiet forsøgte at tryne Hans-Jør-
gen Bonnichsens ret til at udtale sig om efter-
retningsprincipper. 

Hos Bredsdorff er ytringsfriheden nu 
erstattet af en mærkværdig version af »to-
lerance«, der her betyder, at man ikke må 
krænke. Det er ikke nemt at overholde. Tag 
Bredsdorffs reaktion på min kommentar til 
ham i Malik-anmeldelsen: Han mener, jeg er 
»forrykt«, fordi jeg citerer, hvad han sagde 
– han er ikke selv nærig med krænkende 
påstande. Men han virker også på andre 
punkter, som om han ikke har nemt ved at 
leve op til sine egne snævre krav til tole-
rance. Han kræver, i bogen »Tolerance«, at 
den tolerante skal interessere sig intensivt 
for det, han tolererer. Bredsdorff udviser 
imidlertid ingen som helst interesse for de 
kunstnere og journalister, der må leve under 
beskyttelse. I »Tolerance« omtaler han hele 
to gange Kurt Westergaards berømte tegning 
som en, der forestiller Muhammed med »en 
håndfuld granater« i turbanen – men som alle 
og enhver ved, viser tegningen profeten med 
én og kun én bombe i turbanen. Også i TV-
2NEWS-interviewet taler han om »granater« 
i turbanen, indtil han bliver korrigeret af stu-
dievært Skammelsen, der må fortælle ham, at 
der var tale om en bombe. Den eneste mulige 
konklusion er: Bredsdorff har aldrig så meget 
som kastet et blik på Westergaards tegning, 
som han bygger en omfattende argumen-
tation på. Noget lignende gælder det værk, 
han nu fremhæver som exempel på en »billig 
provokation« alene frembragt med det formål 
at udløse politibeskyttelse – det beskrives 
som »en udstilling i Berlin, hvor nogen havde 

anbragt en sten og skrevet ‘Dummer Stein‘ 
nedenunder. Og så kunne man jo forestille 
sig, at nogen ville tænke på den sorte sten i 
den islamiske mytologi.« Igen har Bredsdorff 
simpelt hen slet ikke set det værk, han af-
færdiger. Det er en antireligiøs fotoserie, 
hvoraf et foto er af Ka’abaen i Mekka med 
påskriften »Dummer Stein« og som skyldes 
kunstnergruppen »Surrend«. Bredsdorff 
hævder, at disse kunstnere krævede politibe-
skyttelse – det, der skete, var imidlertid, at 
der fremkom voldstrusler mod udstillingens 
personale, der medførte, at udstillingen måtte 
lukke. Men denne manglende interesse i at 
stifte bekendtskab med det, man bygger sin 
argumentation på, er vel også elegant ironi.

Bredsdorff hævder, at ytringsfrihed og 
tolerance er to oplysningsværdier, der er i 
modstrid med hinanden. Men det skyldes 
udelukkende, at han defi nerer tolerance på en 
måde, der ikke har rod i oplysningen – nemlig 
som, at man afstår fra at krænke. Tror Tho-
mas Bredsdorff, at oplysningen kunne skride 
frem uden med fuldt overlæg at krænke 
kirken og enevælden? Selv i den »moderate« 
oplysning har tolerance ikke med at gøre, at 
man skal tie – men med at man skal affi nde 
sig med, at der er andre synspunkter end ens 
eget. 

OPLYSNINGSHISTORIKEREN Jona- 
 than Israel skelner (i »Radical En-

lightenment«) mellem tre hovedtraditioner 
i moderne vestlig politik og tænkning: den 
radikale oplysning, den moderate oplysning 
og anti-oplysningen. I bogen »Tolerance« 
støtter Bredsdorff sig på John Lockes opfat-
telse af tolerance – der placerer sig solidt 
i den »moderate oplysning«. Denne er 
karakteriseret ved at kræve frihed til tro-
sudøvelse for forskellige kirker og sekter 
– men ved ikke at kræve ytringsfrihed for 
enkelte individer. Tværtimod. Locke afviser 
således frihed for ateister (og katolikker!). 
Med sine nyeste udtalelser synes Breds-
dorff endog på vej væk fra den moderate 
oplysning – og dens valne kompromiser 
med kirke- og fyrstemagt – og direkte over 
i mod-oplysningen. Den enkeltes ytringsfri-
hed skal nu indskrænkes med henvisning til 
at undgå krænkelse af et eller andet helligt. 
Det er modoplysningens position. »Et stor-
slået exempel for at lære de intellektuelle 
at være meget moderate og omhyggelige 
i deres tale« – hvem taler her? Tøger Sei-
denfaden? Thomas Bredsdorff? Næ, det er 
den katolske inkvisition, der fejrer sin egen 
forfølgelse af fritænkeren Giovanni de Soria 
i 1730rne. 

Modoplysning var også positionen hos stat 
og kirke, der forfulgte Spinoza og spinozi-
sterne i den tidlige oplysning i 16-1700-tallet 
med censur, bogbrænding og fængsel for at 
beskytte den protestantiske tro. Det var po-
sitionen hos stalinisten Mogens Fog, da han 
diskuterede ytringsfrihed med PH og ville 
beskytte kommunismen mod ytringsfrihed 
(PH var naturligvis på den radikale oplys-
nings side – exemplet er fra Morten Møllers 
aktuelle Fog-biografi ). Og modoplysning er 
aktuelt positionen hos Thomas Bredsdorff, 
når han fordrejer tolerancebegrebet til at be-
tyde, at man skal »holde sin kæft« med sine 
synspunkter, hvis de kan krænke. 

Bredsdorff solidariserer sig således med 
det aktuelle religiøse pres imod ytrings-
friheden, som Jens-Martin Eriksen og jeg 
kortlagde i »Adskillelsens politik«. Herover-
for kan man sætte den radikale oplysnings 
opfattelse af tolerancen – at den går ud på 

at tåle, at folk udtrykker andre synspunkter 
end man selv har. At man må bide sin kræn-
kelse i sig og ikke kræve at de andre lukker 
munden eller bliver gjort tavse. Samtidig 
med at man naturligvis selv har fuld ret til at 
imødegå – og krænke – deres synspunkter.  

Hvad angår dødstrusler mod ytringer, kan 
oplysningens position ikke være noget som 
helst andet end at forsvare ytrende personer 
imod trusler. Her lyder Bredsdorffs devise 
tværtimod: »At holde sin kæft og tænke 
sig om imens.« Bredsdorffs position er at 
kræve, at de ytrende tier, samtidig med at 
truslerne mod dem bagatelliseres. Det er 
usselt. Det er reaktionært. Det er modop-
lysning.

Den tendens er Thomas Bredsdorff des-
værre langtfra ene om at inkarnere. Han 
kan her tjene som eksempel, dels på grund 
af sine »ironiske« udtalelser – dels på grund 
af at han engang har støttet ytringsfriheden 
og er forfatter til fl ere bøger om oplysnings-
tiden. 

Men den aktuelle tendens, han repræ-
senterer, omfatter mange fl ere – på fl ugt fra 
oplysningen.

Der citeres efter en optagelse af udsendelsen, 
stillet til rådighed af TV2NEWS.

»Bredsdorffs position er at kræve, at de ytrende tier, 
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Harald Blåtand havde strikket sammen.«

Af KAI SØRLANDER
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OFTE overholder den almindelige 
 politiske debat ikke logikkens regler, 

og det kan derfor være lærerigt, når den 
får et logisk eftersyn. Mit favoriteksem-
pel er en lille artikel, som den engelske 
fi losof Richard Hare har optrykt i bogen 
Essays on Political Morality. Heri påviser 
han, hvorledes Den Europæiske Men-
neskeretsdomstol har afsagt en forkert 
dom, fordi fl ertallet af dommere ikke har 
forstået en helt elementær sammenhæng 
i den deontiske logik, som omhandler re-
lationerne mellem begreberne »forbudt«, 
»tilladt« og »tvunget«. Det er et fornemt 
eksempel på, hvorledes en logiker kan 
give et væsentligt bidrag til den offentlige 
debat.

I denne lille bog, der består af en sam-
ling klummer hentet fl ere steder fra, 
forsøger Vincent Hendricks fra Roskilde 
Universitet at gøre noget tilsvarende. 
Også han vil bruge logikken til at kaste 
lys over den politiske debat og andre af 
dagliglivets fænomener, og samtidig vil 
han oplyse om de logiske distinktioner. 
Således får vi lidt at vide om logiske 
ækvivalensrelationer i en diskussion om 
statsborgerskab og kultur. 

Og vi præsenteres for lidt elementær 
modallogik (begreberne »mulighed« og 
»nødvendighed«) og epistemisk logik (be-
greberne »vide« og »tro«) i andre afsnit. 
Lidt om løgnerparadokset med udgangs-
punkt i en bemærkning fra TV-serien 
Matador; og lidt om den logiske følgerela-
tion og Aristoteles’ årsagsteori i andre 
eksempler.

Alt det går nogenlunde an, men heller 
ikke mere. Desværre er der også nogle 
tilfælde, hvor det slet ikke går an, og hvor 
det er Hendricks‘ egen argumentation, 
der mister forbindelsen 
til virkeligheden. I et 
afsnit kritiserer han 
efter eget udsagn 
en argumentation 
for invasionen i 
Irak. Denne ar-
gumentation har 
overpræmissen: »Hvis 
Irak har masseøde-
læggelsesvåben, så 
invaderer koalitionen«, 
og underpræmissen: 
»Koalitionen invade-
rer«. Og konklusionen er 
så: »Irak har masseøde-
læggelsesvåben«.

Men denne argu-
mentation er da ikke 
hentet fra den po-
litiske virkelighed. 
Den er kun en kon-
struktion i logikerens 
egen hjerne. Kan 
Hendricks få sig selv til 
at tro, at de, der har inva-
deret Irak, har brugt deres egen 
invasion som argument for, at Irak 
har masseødelæggelsesvåben? Her 
forplumrer han diskussionen om grund-
laget for Irakkrigen i stedet for at oplyse. 
Og når logikerens bidrag til den politiske 
debat tager den form, burde han hellere 
være blevet i elfenbenstårnet.

Et andet sted, hvor det går galt, er i 
illustrationen af ad hominem-fejlslutnin-
gen. Her bruges den såkaldte tuneserlov, 
som kræver at udviste udlændinge på tålt 

ophold skal overnatte i et asylcenter. Her-
med antyder Hendricks, at Folketinget 
med loven har overtrådt sine beføjelser 
og gjort sig til dommere i en konkret sag. 
Denne kritik er kun rigtig, hvis loven 
alene gjaldt den pågældende tuneser, som 
i pressen har givet navn til loven. Men 
således er loven ikke formuleret. Det er 
rigtigt, at anledningen til loven var, at den 
tuneser, som skulle udvises for at ville 
myrde Kurt Westergaard, boede i nærhe-
den af selv samme karikaturtegner. Ud 
fra den erfaring har politikerne imidlertid 
givet en almen lov, som gælder alle, der 
befi nder sig i samme juridiske position 
som tuneseren. Og man kan være politisk 
uenig i, om en sådan lov er rigtig og nød-
vendig; men det er logikeren, som har rod 
i kategorierne, når han placerer den som 
en fejlslutning.

Fra en overordnet synsvinkel er der dog 
noget andet, som er mere deprimerende 
end disse konkrete fejl. Det er selve 
den opfattelse af fi losofi ens opgave, som 
bærer bogen. For Hendricks skal fi losofi  
være tværvidenskab. Den skal gå i sam-
arbejde med videnskaberne, forbinde dem 
og lære af deres metoder. Og derfor skal 
fi losofferne også forsøge at sætte sig ind i, 
hvad der sker på videnskabernes grænser. 
Så langt er jeg enig med Hendricks, og 
også i kritikken af de fi losoffer, som opfat-
ter en sådan indsigt som overfl ødig. Men 
hvis fi losofi en stopper her, så mangler den 
simpelthen det afgørende.

Som eksempel kan jeg tage bevidst-
hedsfi losofi en. Hendricks har ret i, at den 
kræver indsigt i neurofysiologi og psykia-
tri. Men igennem disse discipliner kan vi 
kun få viden om, hvorledes bevidstheden 
faktisk fungerer, og der er et særligt fi lo-
sofi sk spørgsmål, som går dybere. Det er 
spørgsmålet om, hvorledes bevidstheds-
fænomener overhovedet er logisk mulige 
i en verden, som er underlagt de fysiske 
love. 

Dette spørgsmål kræver en særlig fi -
losofi sk tænkning, som skal nå frem til 
de betingelser, som skal være opfyldt af 
neurofysiologiens konkrete resultater. 
Og dette er kun en speciel gren af den 

egentlige fi losofi ske tænkning, 
som i sidste instans skal 

blotlægge de betin-
gelser, som enhver 

mulig verden skal 
opfylde. Denne 

unikke fi loso-
fi ske dimen-

sion synes 
Hendricks 

des-
værre 
at være 

blind 
for.

Essays. Vincent Hendricks lille bog er et forsøg på at kaste lys 
over den politiske debat gennem logikken. Desværre mister 
hans argumentation sine steder forbindelsen til virkeligheden.

En logisk brist


