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FUGLEDE MISSER FAKTA
Alex Dubgaard, lektor ved Insti-
tut for Fødevare- og Ressourceø-
konomi, KU:
Formand for Bæredygtigt
Landbrug Flemming Fuglede
Jørgensen (FFJ) påstår i et læ-
serbrev i Politiken 30.07., at
dansk korn er prismæssigt i
bund på eksportmarkederne,
mens det tidligere blev eks-
porteret til høje priser. Uden-
rigshandelsstatistikken viser,
at prisforholdet mellem eks-
porteret og importeret korn
varierer fra år til år, men der
har ikke været nogen tendens
til nedgang i prisen på ekspor-
teret korn i forhold til prisen
på importeret korn. Der er alt-
så ikke noget, som tyder på re-
lativt faldende priser på dansk
korn til eksport.

FFJ hævder endvidere, at
der eksporteres mere korn,
fordi den animalske produk-
tion i Danmark er i frit fald.
Denne påstand er i direkte
modstrid med virkeligheden.
Danmarks Statistiks mæng-
deindeks for den samlede ani-
malske produktion viser en
stigning gennem de seneste
år. Det er især mælkeproduk-
tionen, der er vokset, men der
har også været en mindre stig-
ning i den samlede svinepro-
duktion. 

Endelig påstår FFJ, at beho-
vet for importeret sojaprotein
er mindsket som følge af øget
brug af andre proteinkilder i
form af solsikke og raps. Også
her mangler der et faktatjek.
Danmarks Statistiks opgørel-
ser viser, at forbruget af pro-
tein i raps- solsikke- og andre
oliekager er faldet med 9 pct.
siden 2010.

DROP ÆG, DYREVENNER!
Thomas Eriksen, Herambsgade
11, Aarhus:
Supermarkederne står i kø for
at melde ud, at de dropper
buræg. Det er kun godt, at de
dropper de uetiske æg, for det
viser tydeligt, at det er upopu-
lært at støtte produktionsme-
toden. 

Mens hønsene lukkes ud af
burene, åbnes der dog også
for et nyt spørgsmål: Kan pro-
duktionen af æg fra skrabe-
høns retfærdiggøres? Og hvad
med de andre produktions-
metoder? 

Hvis vi virkelig ønsker dyre-
ne det bedste, bør vi indse, at
ingen af de industrielle pro-
duktionsmetoder er gode
nok. Hanekyllinger og unghø-
ner har lige så urimelige vil-
kår i økoproduktionen som i
de andre ægproduktioner. I

stedet kan vi indse, at kager,
marengs og scrambled eggs
sagtens kan laves helt uden
æg. 

HUSK VORES KLIMA 
Jørgen Kirkegaard, Duntzfelts
Alle 31, Hellerup:
En af de vigtigste nyheder i
disse år skal man finde som
en lille notits på side 8 i Politi-
ken 3.6. – nitten små linjer.
450 forskere fra det respekte-
rede NOAA har fremlagt de ny-
este resultater fra klimaforsk-
ningen. Og de er alarmeren-
de, intet mindre. Resultaterne
viser, at det står endnu værre
til med klimaet end hidtil an-
taget – temperaturer, havstig-
ninger og CO2-indhold i luften
stiger nu med accelererende
hast.

Engang i fremtiden vil det
lyde: Hvad tænkte man dog på
i 2016? De vidste det jo godt,
men de var bare ligeglade. Re-
geringen, Liberal Alliance og
DF snorksover og kommer
med de sædvanlige fraser om
rimelighed, konkurrenceevne
o.s.v. Dagligdagens sludder og
vrøvl er vigtigere. Man kan ik-
ke stole på politikerne og,
hvad der er værre, på Politi-
kens prioriteringer. 

HISTORIEN GENTAGER SIG
Hans Madsen, Græsted Hoved-
gade 7, Græsted: 
Ikke mange troede i 20’erne
og begyndelsen af 30’erne, at
den højtråbende Hitler kunne
få politisk indflydelse. Han
vandt stor sympati i den
brede befolkning ved at tale
ringeagtende om demokrati-
et og sagde gang på gang, at
alt ville blive bedre, når Tysk-
land blev ledet af ham som
Der Führer. I 1933 blev han ud-
nævnt til rigskansler og blev i
befolkningens øjne en aner-
kendt politiker.

Donald Trump chokerer
gang på gang såvel republika-
nere som demokrater med
overraskende udtalelser, men
har store chancer for at blive
valgt. Det var ikke fornuftige
tyskere, der bragte Hitler til
magten. Hitler talte til flokin-
stinktet i tyskerne. Det samme
gør Trump med amerikaner-
ne nu.

DÅRLIGE UDDANNELSER
Karsten Bräuner, Vester Fælled-
vej 24, Aalborg:
I et indlæg 2.8. om pædagog-
uddannelsen opfordrer ud-
dannelses- og forskningsmini-
ster Ulla Tørnæs (V) alle til at
»tale uddannelsen op frem for
ned i et sort hul«. Politikere på

Christiansborg og i KL har på
samme måde opfordret til, at
man taler lærerne op og ikke
ned. Men hvad skal disse op-
fordringer nytte? 

Politikerne kan ikke tale no-
get op, som de selv handler
ned!

VIDEN OM ORDBLINDHED
Peter Skydsgaard, Præstebak-
ken 18, Gimlinge, Slagelse:
26.7. skrev Chris Bjerknæs i Po-
litiken om sin oplevelse af at
være belastet med ordblind-
hed. For mig rystende læs-
ning, fordi det burde være al-
mindelig kendt i hvert fald in-
den for almen pædagogisk vi-
den, at medfødt ordblindhed
intet har at gøre med ’dum-
hed’, men kan afhjælpes med
specialpædagogisk indsats.

Min farbroder, Henning
Skydsgaard, tidl. overlæge og
chef for Blindeinstituttet, for-
svarede i 1942 på Københavns
Universitet sin disputats om
ordblindhed: ’Den Konstitu-
tionelle Dyslexi (ordblind-
hed), et klinisk studie, Nyt
Nordisk Forlag, København
1942’. 

Her blev det slået fast, at
ordblindhed optræder uanset
intelligens og skyldes et svigt i
en eller flere af de for læsnin-
gen vigtige partialfunktioner,
neurologisk betragtet. At til-
standen medfører alvorlige
emotionelle forviklinger, som
i høj grad skyldes manglende
opmærksomhed og fejlgreb
fra såvel skolens som fra
hjemmets side. 

Det er åbenbart stadigvæk
aktuelt at skrive dette 74 år ef-
ter, det er blevet videnskabe-
ligt bevist, at ordblindhed in-
tet har med ’dumhed’ at gøre.

HJERTESTOPINSTRUKTION
Kirsten Olsen, Omøvænget 18,
Middelfart:
I avisen 4.8. omtales en dona-
tion fra TrygFonden til Region
Hovedstaden. Den skal bruges
til et projekt til at øge chancen
for overlevelse blandt hjerte-
stoppatienter. Kun ca. 1 ud af
10 uden for hospitalet overle-
ver nu, og kun hvis den almin-
delige borger træder til øje-
blikkelig. Hvad med at opda-
tere os alle gennem tv! 

Fjern bare én reklame dag-
ligt eller en trailer til kom-
mende udsendelser, og erstat
den med en kort og præcis
hjertestopinstruktion, som vi
får set tilstrækkelig mange
gange og derfor præcis kan
agere ud fra. Det kunne redde
liv. Hvem ka’? Vi ka’ – og resten
klarer 112.

Læserne Mener

I NAT STARTEDE de olympiske lege i Rio
de Janeiro, og det skabte overskrifter ver-
den over, da politiet i Rio udtalte til pres-
sen, at de mange turister, som kommer
til byen i anledning af OL – op til en halv
million – ikke skal føle sig sikre i byen. Rio
er ved at gå konkurs, og politiet mangler
ressourcer til at udføre deres arbejde. De
har ikke fået løn i flere måneder, og nogle
politistationer mangler alt fra benzin til
papir til at udskrive politirapporter. Her-
efter kom regeringen bystyret til undsæt-
ning og gav den slukne kommunekasse
en saltvandsindsprøjtning og har udsta-
tioneret 85.000 soldater til at hjælpe
med at bevare sikkerheden i byen.

Det er bemærkelsesværdigt, at det ska-
ber international opmærksomhed, at
Rios bystyre ikke kan garantere sikkerhe-
den for turisterne. Hvad med de knap 6,5
million mennesker der bor i byen? Eller
nærmere 12 millioner, hvis man medreg-
ner hele hovedstadsregionen (Rio de Ja-
neiro er hovedstaden i delstaten af sam-
me navn). De lever dagligt med den enor-
me usikkerhed og utryghed, der præger
livet i byen og har gjort det i årtier. Pro-
blemerne med sikkerheden i Rio er ikke
et midlertidigt OL-problem, som vil være
overstået, når OL er slut.

For ikke nok med at politiet er i knæ,
men kvaliteten af den beskyttelse, politi-
et yder byens borgere, er yderst mangel-
fuld, og en ny rapport fra Human Rights
Watch dokumenterer, at Rios politi ud-
gør en decideret trussel for borgernes
sikkerhed. Tallene er skræmmende: Hele

645 personer blev dræbt af Rios politi sid-
ste år, og over 8.000 personer er blevet
dræbt af politiet de sidste ti år i delstaten
Rio de Janeiro. Amnesty International
har også dokumenteret den omfattende
politivold, og begge organisationer refe-
rerer til samme statistik: at politiet er an-
svarligt for en femtedel af de mord, der
bliver begået i Rio. Det påvirker selvsagt

politiets forhold til
borgerne og bor-
gernes opfattelse
af og tillid til politi-
et.

Der er et tydeligt
mønster i, hvem
der bliver dræbt af
politiet. Det vurde-
res i de to rappor-
ter, at mere end 75
procent er sorte
brasilianere. Det er
i overensstemmel-
se med de officielle
drabsstatistikker i
Brasilien, hvor an-

tallet af sorte brasilianere ligger langt
over andre befolkningsgrupper. Kigger
man nærmere på denne statistik, er an-
tallet af dræbte langt størst blandt unge
fattige sorte brasilianere mellem 15 og 29
år ifølge sundhedsministeriets egne tal. 

I Brasilien er der et ordsprog, der lyder,
at en ’god bandit er en død bandit’, og en
opinionsundersøgelse fra oktober 2015
viste, at i Brasiliens storbyer var hele 50
procent af de adspurgte enige i dette ud-
sagn – en holdning, der blåstempler poli-
tidrab på civile.

I de år, jeg har boet i Brasilien, var det
bemærkelsesværdigt, at når jeg læste avi-
sen mandag morgen, var der altid en lille
notits om, hvor mange personer der var
blevet dræbt i løbet af weekenden og

hvor. Flere stod som regel anført som ’su-
speitos’, formodede kriminelle, der angi-
veligt var dræbt i en skudveksling med
politiet, eller som prøvede at stikke af fra
politiet. Det var altså ikke nødvendigt for
politiet at undersøge, om de personer, de
skød og dræbte, reelt var kriminelle – et
forhold, aviserne heller ikke fandt nød-
vendigt at problematisere. 

Human Rights Watchs-rapporten do-
kumenterer endvidere, at politiet ikke
blot dræber borgere, som de egentlig er
sat i verden til at beskytte. Nogle gange
dræber de borgere med fuldt overlæg –
med andre ord, de henretter. Øjenvidner
blandt civile, så vel som politikollegaer,
tør ikke at indberette disse drab af frygt
for selv at blive dræbt eller udsat for vold
eller intimiderende adfærd fra politiet.
Brasiliansk politi nyder en meget høj
grad af immunitet, og derfor bliver de
drab, politiet selv begår, sjældent efter-
forsket. Og når det en sjælden gang sker,
bliver politifolkene højst midlertidigt
suspenderet og senere frifundet. 

Der er altså ikke blot problemer med
sikkerheden op til OL i Rio, fordi politiet
mangler ressourcer til at udføre deres ar-
bejde. Sikkerhed er et kæmpe problem i
Rio, og politiet og deres ulovlige og bru-
tale praksisser, er en del af problemet og
vidner om den enorme ulighed og uret-
færdighed, der gennemsyrer det brasili-
anske samfund.

Bevægelsen Black Lives Matter har fået
racisme og politivold på dagsordenen i
USA, og det er ved at blive en global bevæ-
gelse. Man kan håbe, at den også når Bra-
silien, hvor den afro-brasilianske befolk-
ning på mange måder stadig er under-
privilegerede og tjener mindre, har min-
dre uddannelse og levere kortere end de-
res hvide medborgere. Også her er der
meget at kæmpe for.

politivold

MARIE KOLLING,
PH.D. I ANTROPOLOGI, EKSTERN LEKTOR, KU

Sikkerhedsproblemer i Rio
er mere end et OL-problem

Der er et 
tydeligt 
mønster i, hvem
der bliver dræbt
af politiet. Det
vurderes i de to
rapporter, at
mere end 75
procent er sorte
brasilianere

Dagens
citat

Det, der i 1970’erne
havde været 
feministisk ABC, 
er nærmest 
forsvundet.
Således også fra
skolepigernes fokus.
Det falder dem knap
nok ind, at der kan
hentes styrke i 
sammenholdet. 
I stedet er 
seksualiteten 
kommet i 
forgrunden 
Karen Syberg, 
forfatter. 
I Information

KRONIKEN 3.8. om at forbyde reklamer
for kosttilskud nævner eventyret med
Glucosamin. Det startede med et lod-
trækningsstudie, der blev offentliggjort
for 15 år siden i det højt anerkendte læge-
tidsskrift The Lancet, og det viste, at slid-
gigtpatienter undgik kunstige knæ og fik
højere brusk, når de tog Glucosamin. 

Der blev udskrevet Glucosamin for et
tocifret millionbeløb i Danmark i 00’er-
ne, men desværre udeblev de gode resul-

tater. Efter grundig vurdering konklude-
rede Sundhedsstyrelsen, at Glucosamin
ikke har nogen eller kun en ringe effekt.

Det er velbegrundet, at kronikøren fo-
reslår begrænsninger i markedsføringen
af Glucosamin, for det er ukorrekte oplys-
ninger, der står om effekten i store rekla-
mer, som bl.a. jævnligt bringes i Politi-
ken. Men hvor det i 00’erne var Glucosa-
min, der kunne bedre slidgigt, er det i
10’erne blevet træning. 

Politiken markedsfører jævnligt, ud-
klædt som en videnskabelig nyhed, træ-
ning som den bedste behandling af både
gigt- og menisksmerter i knæ. Det viden-
skabelige grundlag for dette er dårligere,
end det var for Glucosamin, og effekten
af træning er relativt lille. Sundhedssty-

relsen har i Nationale Kliniske Retnings-
linjer vurderet træning til behandling af
både slidgigt- og menisksmerter og anbe-
faler, at træning i nogle situationer bør
anvendes som førstevalg. Men der er in-
gen holdepunkter for, at træning giver
en varig eller særlig stor lindring. Der er
brugt tocifrede millionbeløb på træning,
uden at der er nogen dokumentation for,
hvad man får for pengene. 

DERFOR VIL det klæde Politiken at klappe
hesten, hvad angår træning, og være til-
freds med, at der faktisk findes udmær-
kede og afbalancerede retningslinjer for
brugen af træning. At der tit er vildleden-
de helsidesannoncer for Glucosamin i Po-
litiken, er der nok ikke noget at gøre ved.

sundhed

MICHAEL KROGSGAARD,
PROFESSOR

Træning er blevet det nye Glucosamin 

I FORÅRET udløste det stor mediedebat
om børns og unges sikkerhed på nettet,
da 16-årige Sofie fra Nordsjælland stod
frem i Information og fortalte om, hvor-
dan hun mod sin vilje havde fået delt en
video, da hun blev tvunget til sex med fi-
re drenge. Og gennem flere år er Viborg-
mappen blevet en fællesbetegnelse i tv
og aviser for filer, unge deler og sælger
med intime billeder af især navngivne pi-
ger fra et lokalområde. 

Forståeligt nok skaber sådanne nyhe-
der ikke bare overskrifter, de udløser og-
så bekymring hos forældre, politiet, un-
dervisere og pædagoger. Mange voksne
er er i tvivl om, hvordan de bedst beskyt-
ter børn og unge mod risici på internet-
tet; og den tvivl er vokset i takt med, at so-
ciale medier spreder indhold med lynets
hast for de fleste danskere ned til tiårsal-
deren. Hævnporno, cyberchikane og digi-
tal mobning præger debatten om børns
og unges netbrug, godt hjulpet på vej af
trængte nyhedsmedier, hvor blandingen
af sex, ungdom og grænseoverskridelse
altid har været godt stof.

I FORHOLD TIL Viborgmappen har politi-
et udtalt, at man har opgivet at finde bag-
mændene – filerne bliver alligevel delt
hurtigere end politiet kan trykke ’slet’ el-
ler sende patruljevogne ud. I stedet un-
derstreger politiet, at det er ulovligt at
eje, dele og bidrage til den slags filer, og
man opfordrer de unge til at holde op

med at tage og vi-
deregive intime
billeder og videoer.
Den opfordring ly-
der også fra skole-
ledere og pædago-
ger, der har med
unge at gøre. 

For eksempel
udgav Red Barnet
og Center for Digi-

tal Pædagogik sammen med Medierådet
for Børn og Unge sidste år pjecen ’Har du
været nøgen på nettet?’

Pjecen skal hjælpe børn og unge med,
hvad de kan gøre, hvis de sender, modta-
ger eller deler sexbilleder online. Teksten
henvender sig til den enkelte unge: »Når
du har taget et billede af dig selv, løber du
en risiko. Er du villig til at tage den risi-
ko?«

Der er masser af konkrete bud på, hvad
læseren kan gøre, og pjecen slutter med
at anbefale, at den unge forbereder sig på
at forklare: »Jeg har begået en fejl. Jeg har
lært af det. Jeg er kommet videre.«

Men hvad er det egentlig for nogle råd,
vi giver de nye generationer, når det gæl-
der deres digitale mediebrug? De er dy-
best set, at denne brug er farlig, og at det
er brugerne selv, der skal stå for at beskyt-
te sig og regulere den digitale trafik; evt
bistået af kampagner om sikker netbrug
og af forældre, der kan komme med gode
råd. 

DEN INDIVIDUALISERING af børns og un-
ges digitale mediebrug er problematisk.
For det er veldokumenteret, at de færre-
ste danske forældre giver børn og unge
råd, de kan bruge til at ændre adfærd. 

Nogle forældre har ikke tid, andre har
ikke tilstrækkelig viden, og de fleste prio-
riterer andet i deres børns opdragelse.
Faktisk hører danske forældre til de
mindst bekymrede i Europa, når det gæl-
der deres børns digitale færden, samtidig
med at danske børn og unge er nogle af
de mest aktive på nettet. Individualise-
ringen betyder altså, at børn og unge let
kommer til at synes, de selv har skylden,
når det går galt. Som en teenager siger si-
ger til DR om Viborgmappen: »Der er en
frygt for at ende i den her mappe, hvis
man begår en fejl«.

INDIVIDUALISERINGEN af børns og unges
digitale mediebrug er også problema-
tisk, fordi den fokuserer på, hvad vi umid-
delbart får øje på – og især på det mindre-
tal af børn og unge, der kommer i klem-
me. Herved overser vi, at sociale medier
som Facebook, Snapchat, Twitter og You-
Tube er kommercielle aktører med en in-
frastruktur, der lægger op til individuel
brug for alle – børn og unge vælger altså
ikke frit, når det gælder deres kommuni-
kation på de sociale medier. 

Den prioritering skyldes naturligvis, at
den enkelte bruger er en vare via sine di-
gitale fodspor, der sælges videre. Men de

strukturelle for-
hold, der gør det
individuelle barn
til en digital vare
fører kun til over-
skrifter og debat,
når forældre plud-
selig skal betale
ekstra regninger
for børns spil via
mobilen.

Endelig er individualiseringen af børns
og unges digitale mediebrug problema-
tisk, fordi fokus næsten udelukkende er
på, hvad der kan gå galt her og nu. I voks-
nes forståelige trang til at beskytte de
kommende generationer mistes blikket
for børns og unges muligheder på nettet.
De muligheder handler om børns og un-
ges digitale dannelse. Den dannelse om-
fatter evnen til at kunne bruge digitale
medier, så man kan udtrykke sig forståe-
ligt, og så man kan forstå sig selv i for-
hold til andre og handle i forhold til den
omgivende verden. 

EN AF DANNELSESTANKENS pionerer, Wil-
helm von Humboldt, understregede alle-
rede i begydelsen af 1800-tallet, at almen
dannelse er meget mere og meget andet
end konkrete kundskaber og viden om
bestemte emner. Dannelse er i høj grad at
blive til som borger med evne og pligt til
at se sig selv som del af samfundet og
handle ansvarligt i forhold til andre. I et

demokrati er dannelse derfor tæt knyttet
til at kunne ytre sig og at kunne lytte og
lære af det; men også at udvikle midler til
at være enige om at være uenige. 

I dag er det relevant at lægge vægt på
digital dannelse, fordi digitale medier er
afgørende for, at almen dannelse overho-
vedet bliver til. Men vi mangler i høj grad
at udvikle børns og unges digitale dan-
nelse som andet og mere end ’netikette’,
søge information på nettet og få pjecer
om cybersikkerhed. 

Vi mangler at forstå, at digital dannelse
grundlæggende er et spørgsmål om
børns og unges ytringsfrihed. For hvor-
dan kan man forstå andre og det, man ik-
ke kender, hvis man mangler evnen til at
dele sine tanker og meninger på en for-
ståelig måde, også selvom andre ikke
nødvendigvis accepterer, hvad man si-
ger? Hvordan kan man influere sin om-
verden, hvis man er tavs, eller ingen lyt-
ter til det, man har at sige?

BØRNS OG UNGES ytringsfrihed er en af
de grundlæggende rettigheder, som FN’s
Børnekonvention vedtog allerede i 1989.
Børn defineres af FN som personer op til
18 år, og artikel 13 siger: »Barnet skal have
ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed
til uanset territoriale grænser at søge,
modtage og videregive oplysninger og
tanker af enhver art, enten mundtligt,
skriftligt eller på tryk i form af kunst eller
gennem en hvilken som helst anden ud-

Digital dannelse er mere end beskyttelse

KIRSTEN DROTNER

Vi mangler at forstå, at 
digital dannelse 
grundlæggende er et
spørgsmål om børns
og unges ytringsfrihed.

Kirsten Drotner er professor, dr.phil..
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Digitale medier
er afgørende
for, at almen
dannelse 
overhovedet 
bliver til

Individualiserin-
gen af af børns
og unges 
digitale
mediebrug er
problematisk


