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6 Debat

75.000

danskere lider af en
spiseforstyrrelse

40.000

af dem lider af
tvangsoverspisning

Kilde: LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade)

SKAM JER. Eliten er vant til at blive respekteret af offentligheden, men efter afsløringen af Panama-papirerne kritiseres den nu med samme nedsættende udtryk, som i årevis er blevet brugt om de fattigste. Foto fra islandsk demonstration: AP Photo/David Keyton

Under anklage. De rige reagerer med vrede
Befolkningen er forarget
over de rige, der har sendt
penge i skattely, men de
rige føler sig uretfærdigt
behandlet og trynet.
Analyse

L

ænge før Panama-papirerne blev
lækket, følte mange af verdens rigeste, at de var under angreb. I 2014
sammenlignede f.eks. Silicon Valley-investoren Tom Perkins de
rige med jøderne i
1930’ernes Tyskland og
advarede om en »krystalnat under opsejling« og »et stigende
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procent og deres succes«. Selv om ﬂere af
hans medmilliardærer tog afstand fra
hans kommentarer, ilede mange andre
ham til undsætning. De var enige i, at de
rige blev hængt ud og trynet. I stedet for
taknemmelighed og anerkendelse for at

have løbet en risiko og samtidigt gavnet
alle med jobskabelse og fremgang blev
de mødt med vrede og kritik i form af Occupy Wall Street-bevægelsen og diverse
udløbere. Med få undtagelser reagerede
de formuende ved at gå i forsvarsposition og udtrykke vrede.
De mere støjende elementer blandt de
’dårlige vindere’ stilnede af i en periode,
men afsløringerne i Panama-papirerne
lader til nu at have forårsaget en genopblomstring.
For mange iagttagere har de 11,5 millioner dokumenter, der er kommet for dagens lys efter lækken i formueforvalteren
Mossack Fonseca, fået de rige til atter at
føle sig forurettede – blot i langt større
skala.
TIDLIGERE PÅ året erfarede vi gennem
nødhjælpsorganisationen Oxfam, at 1
procent af verdens befolkning nu ejer 50
procent af verdens rigdomme. Men først
da Panama-papirerne blev lækket, kunne
vi danne os et overblik og sætte ansigter
på de rigeste.
Legemliggørelsen af uligheden – sammenkoblingen af rigtige mennesker med
et problem, der er så kolossalt, at det kan
føles abstrakt – lader til at have skabt for-

nyet debat om, hvorvidt de rige er umoralske. Er de dårlige mennesker, der skal
stoppes?
Spørgsmål som disse har vakt forargelse og fået ﬂere til igen at gå i forsvarsposition. Blandt de rige individer, der nævnes
i lækken, har standardreaktionen været
vrede. Islands tidligere statsminister Sigmundur Gunnlaugsson stormede ud af
et tv-interview, da der blev spurgt ind til
hans forbindelser til et offshore-selskab
stiftet af Mossack Fonseca.
Juan Pedro Damiani, medlem af det
hårdt trængte fodboldforbund Fifa’s etiske komité, kritiserede meldingerne om,
at han var viklet ind i selskabskonstrukq

tioner skabt af det panamanske ﬁrma, og
kaldte anklagerne for »latterlige« og
»skandaløse«.
Den britiske premierminister, David
Cameron, er »vred« over, at lækken gjorde ham og hans familie til genstand for
offentlig fordømmelse – og over at blive
kaldt »svindler-Dave« i Underhuset.
Den slags vil vi formentlig se meget
mere af, i takt med at ﬂere individer bliver nævnt i lækken, og deres formodede
privatøkonomiske forhold kommer under global offentlig granskning.
Indtil videre er der kun fundet få beviser for ulovlige aktiviteter. I stedet lader
offentlighedens indignation til at være

FAKTA DE RIGESTE OG DE FATTIGSTE
q

I 2015 ejede 62 mennesker samme
formue som 3,6 mia. mennesker,
nemlig den fattigste halvdel af
menneskeheden.
De rigeste 62 menneskers formue er
steget 44 pct. siden 2010 og er i dag
på 1.760 mia. dollars. Det svarer til en
stigning på over 500 mia. dollars.

Fra 2010-2015 er den fattigste
halvdels formue faldet med lidt over
1.000 mia. dollars, et fald på 41 pct.
Siden århundredeskiftet har den
fattigste halvdel af verdens befolkning
kun modtaget 1 pct. af den samlede
vækst i den globale formue.
Kilde: Ibis og Oxfam

rettet imod uetisk magtbrug. Særligt er
iagttagere bitre over, at eliten bruger offshore-selskaber til at høste samfundets
goder uden at betale for dem.
LIGE NU oplever vi, at de rige skæres over
én kam, på samme måde som de fattige
er blevet det i over 100 år. »Velfærdssnyltere«,har man kaldt de fattige, men nu
bruges fordømmende bemærkninger
som denne også om de rigeste.
Eliten er ellers vant til at blive respekteret og endda beundret af offentligheden,
men i stedet fremstilles de nu i et fremmed lys. For eksempel skrev et højtstående medlem af oppositionen i den britiske
regering, at David Cameron var »umoralsk«, fordi han lukrerede på skattely.
I offentlige kommentarer om Panamapapirerne beskrives Cameron og andre
Panama-gæster – herunder skuespilleren
Jackie Chan og fodboldstjernen Lionel
Messi – som »dovne, bedrageriske tyve«.
Udtryk, som i høj grad minder om de begreber, der bruges til at beskrive fattige,
som ofte siges at være tilbøjelige til at lyve og stjæle og generelt ikke ønsker at
kunne klare sig selv.
Hvis det er sandt, at de øverste og laveste lag i det socialøkonomiske spektrum

danner en cirkel og er forenet gennem
moralsk fordærv, hvad skal den stærkt
forargede offentlighed så gøre ved det?
Nogle har foreslået, at »vi bør tøjle de super-rige, civilisere dem og få dem til at
skamme sig«.
Mens regeringscheferne, hvoraf mange personligt nyder godt af skattelyene,
strides om de formelle sanktioner, har Panama-papirerne allerede bragt os til første fase af den uformelle sociale afstraffelsesproces: ved at de omtales med navn og
anbringes i en offentlig gabestok.
Tidligere, som i 2013 under LuxLeaksskandalen – der var et langt mindre, men
stærkt afslørende læk af dokumenter om
skatteunddragelse i Luxembourg – stilnede ramaskriget hurtigt af. Lækken blev i
første omgang beskrevet som en game
changer, men det stod hurtigt klart, at alt
var ved det gamle. Bortset fra at budbringeren blev skudt: Antoine Deltour, der
stod bag lækken, er blevet tiltalt for tyveri
og risikerer ﬂere års fængsel. Retssagen
begynder senere på måneden.
Oversættelse: Christoffer Østergaard
Brooke Harrington er ph.d. og lektor i
sociologi ved Copenhagen Business
School, CBS.

... Kære ateister, kirken har brug for jer
ligt stiller en over for.
Hvis man allerede har svaret på alle de
store spørgsmål på forhånd, mister livet
enhver alvor, det bliver til en nærmest
maskinel fremadskriden til den evige salighed. Men hvis man forstår menneskelivet på den måde, har man taget enhver
menneskelig værdighed ud af det. I selve
den selvsikre vished mister man enhver
egentlig indsigt og forståelse. Kierkegaard sammenligner det med at have
bygget en kæmpevilla for så at tage bolig
i hundehuset.
For Kierkegaard handler troen om at
kunne leve med, at man ikke har nogen
absolut vished. Den handler netop ikke
om at have et hemmeligt trumfkort, en
usynlig ven, en himmelsk garant, der
skulle udradere enhver tvivl.
NÅR MAN LÆSER Ateistisk Selskabs tekster, får man en fornemmelse af, at de
tror, at folk, der kommer i kirken, regner
med at rende ind i Jesus oppe ved døbefonten. Det skal man ikke sætte næsen op
efter. Det er heller ikke Jesu bogstavelige
blod og kød, man indtager ved nadveren.
Man får også en anden fornemmelse,
nemlig, at ateisterne i Ateistisk Selskab
tror, at kirken er et lag, der ligger oven på
livet, og at hvis man blot barberer kirken
væk, så kommer man ned til det rene sekulariserede liv nedenunder. Det er her,
det protestantiske ekko runger mellem
linjerne. For lige så stærkt kristendommen ruller i vores årer, lige så svært kan
det være at få øje på den.
I det nok mest protestantiske folk i verden, danskerne, er kristendommen krøbet dybt ind. Vi genkender ikke engang
kristendommen som kristendom længe-

I det nok mest
protestantiske
folk i verden,
danskerne, er
kristendommen
krøbet dybt ind

re. Ateisterne er
cirka 500 år bagud, når de tror, at
kirken er Guds fysiske bolig, og at
dem, der kommer
i den, er forbundet
gennem deres forhold til Gud. Sådan
forholder det sig
slet ikke.

GUD ER STORT set ikke en del af ligningen
længere. Kristendommen er i den protestantiske form i stedet blevet en del af vores hverdag. Eksempelvis er både det officielle Danmark, familien og skolen gennemsyret af kristendom, selvom vi aldrig
taler om Gud.
Folketinget åbnes af en præst, Jesus er
på første side af passet, og vi holder fri på
Jesu mærkedage. Familielivet er også
fedtet ind i kristendommen. Dåb, navngivning, konﬁrmation, bryllup, jul, begravelse. Når det skal være noget særligt,
skal Gud være med. Og når det går galt,
og vi ender alene i fængslet, på slagmarken eller på hospitalet, er der sørget for
en præst som den eneste, vi kan tale med.
Og mon ikke vi også folder hænderne
den dag, ﬂyet styrter.
Et andet område, hvor det protestantiske blod ruller i vores årer, er i skolen. Når
muslimer lærer børn om islam, er det indoktrinering. Når vores børn lærer om
Adam, Eva, Moses, Abraham, Noa, Josef og
Jesus, er det dannelse. Men vi beder ikke
til Gud. Vi taler ikke om, at Gud ﬁndes.
Men hvorfor skulle vi også det, når kristendommen allerede har sit tag i os.

DEN KENDTE danske teolog Hans Raun
Iversen har udtalt, at vi er mere kristne i
Danmark, end de er muslimske i SaudiArabien. Det siger han, fordi vi ikke var
Danmark, før kristendommen kom og
gav os ﬂaget med korset som symbol. Kristendommen i Danmark er ikke et addon til en civilisation, men en stats- og
samfundsopbyggende religion, der har
formet vores civilisation, institutioner og
mentalitet.
Derfor er der mere kristendom indlejret i danskerne, end der er islam i saudierne. Og derfor giver det ingen mening,
når Ateistisk Selskab tror, at kirken er et
unødvendigt stykke skrammel, der kun
forstyrrer, eller endnu mindre mening, at
det er noget, vi kan vriste os fri af. Den kristendom, som kirken repræsenterer, den
stilfærdige, skjulte kristendom, er en del
af det at være dansk.
Men det er ikke kun et ﬁnt protestantisk ekko, man kan høre, når en ﬂok
grundkristne danskere insisterer på at
tilhøre en rendyrket sekulariseret kultur.
Man kan også fornemme en ﬂok mennesker, der mere end nogen andre virkelig
har brug for kirkens rum.
ATEISTISK SELSKAB har fuldstændig ret,
når de angriber ideen om at have svar på
alting. Man skal være hjernevasket for ikke at tvivle. Selv moder Teresa tvivlede i
hele sit liv, fordi hun ikke kunne mærke
sin ’usynlige ven’. Og der er al mulig
grund til at tvivle på en Gud. For hvorfor
skal der være børn, der dør, hvis Gud er
kærlig og retfærdig? Hvorfor er der i det
hele taget børn, der dør? Hvordan forholder man sig som menneske til livets store
uretfærdigheder? Hvordan forholder

man sig til den uundgåelige død?
Den del af livet kan et velfungerende
sundhedsvæsen, forsikringer og pension
i hvert fald ikke hjælpe en med at kapere.
Og det er her, det bliver direkte bekymrende at læse videre på Ateistisk Selskabs
hjemmeside, for når man trækker sundhedsvæsen fra sygdom, ender man ikke
altid med et plus.
En gang imellem går livet i minus, og
så er der ingen forsikringer eller pensioner, der giver mening. En gang imellem
støder man på uretfærdigheder, hvor der
ingen svar er. Hvad gør man så, kære
ateist? Så ﬁnder man et rum til fordybelse og tvivl. Så er 100.000 sparede kroner i
løbet af et liv den mest ringe trøst på
Jord.
Den dag, hvor livet ikke længere giver
sig selv, er man nødt til at tage det et sted
hen. Gæt selv, hvem der står med åbne arme, uden nogen fordømmelse, uden nogen modkrav og inviterer dig indenfor.
I TEORIEN. For lige så meget som kirken
er et rum for eksistentielle samtaler, lige
så lidt bliver den brugt til det i dag. Og
derfor har kirken brug for ateisterne.
Derfor burde det have været kirken, der
rullede ud med en buskampagne med livets store spørgsmål.
Det burde være kirken, der var den
frække, der satte spørgsmålstegn ved vores nogle gange ret så overﬂadiske håndtering af alt, hvad der er vigtigt i livet.
I århundreder har det været naturligt
at diskutere livets store spørgsmål i kirkeligt regi. I dag foregår den samtale andre steder. Og når der endelig kommer
en sag i kirken, der tager favntag med de
store spørgsmål, så er det fyringsgrund

at være uenig. Det
er simpelthen farligt for en præst,
der vil beholde sit
Folkekirkens
embede, at diskueneste rigtige
tere, om Jesus nu
træk vil være at også ﬁk en fysisk
invitere
opstandelse, selvateisterne
om man som bibellæser får al muindenfor og
lig grund til at betage samtalen
tvivle det.
Hvad der sker efter døden, eller ﬁndes
Gud nu også, er ligeledes spørgsmål,
man skal være kamikaze-præst for at gide
diskutere offentligt. På ingen tid er kirken gået fra gennem århundreder at være et rum for den eksistentielle samtale
til i dag at være præcis det modsatte.
Kirken er gået fra samtale til dogmatik
på få årtier. Og derfor er det så svært for
kirken at svare igen på ateisternes ’angreb’. For den samtale, som ateisterne
indleder, er en samtale, som kirken ifølge
sin egen selvopfattelse burde være en del
af. Men det tør den ikke.
DET TRAGISKE VED situationen er nu, at
kirken endda har midlerne til at tage
denne diskussion inden for egne rækker.
Danmarks egen fremmeste ﬁlosof og teolog, nemlig Søren Kierkegaard har, som
påpeget ovenfor, givet eftertiden en lang
række skrifter, som burde gøre det muligt at tage en bedre samtale om tro og
tvivl end den, der i øjeblikket bliver ført
under overskrifterne ’Kirke’ og ’Kristendom’.
Ateistisk Selskab skriver til sidst i deres
tekst om buskampagnen:
»Hvorfor er det et gyldigt argument, at

vi skal gøre, som en gud siger? Hvis man
brugte det som sit forsvar ved en dansk
domstol, at ’gud sagde til mig’, ville man
blive dømt til behandling. Uden at lynet
slog ned i retsbygningen. Det er pudsigt,
som guderne kun taler til en person af
gangen. Det ville vel være lidt mere effektivt, hvis de talte til alle på en gang. Samtidig kunne de passende svare på spørgsmål med det samme, så vi slap for alle de
slagsmål om, hvad guden egentlig mente«.
SELV HVIS MAN kunne rejse tilbage i tiden og præsentere Ateistisk Selskabs forestilling om kirkens folk for israelitterne, da de var i landﬂygtighed i ørkenen,
ville den være karikeret og overdrevet. Og
man kan ikke andet end undre sig over,
hvad der ville ske, hvis de kendte til de
faktiske forhold blandt mennesker, der
’tror’.
Folkekirkens eneste rigtige træk vil være at invitere ateisterne indenfor og tage
samtalen. Folkekirken rummer tusindvis
af personer med en enorm viden om de
spørgsmål, som folk som dem fra Ateistisk Selskab en eller anden dag bliver
tvunget til at stille. Men for at det skal blive en samtale, er man nødt til at acceptere, at man er uenige, og at man aldrig bliver andet, og at det er ﬁnt på den måde.
MICHAEL JEPPESEN

