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10 Debat

129 er Marokkos placering på en ligestillingsrangliste,
som World Economic Forum udgiver hvert år. 44% af Marokkos kvinder

kan læse og skrive.

I serien om ’Den nye ytringsfrihed’
bragte Politiken en række anerkend-
te forfatteres svar på, hvor langt man

som indvandrer har lov til at gå i kritik-
ken af netop indvandrersamfundet.

Spørgsmålene blev stil-
let som en væsentlig re-
aktualisering af samme
forfatteres kritik af dis-
kriminering af etniske
mindretal i Danmark
tilbage i december
2005, hvor Muham-
medkrisen huserede.

Dengang forfattede 12 betydningsfulde
danske forfattere en erklæring imod of-
fentlig forhånelse af muslimsk religion

og kultur i det, der siden blev en ophedet
debat om ytringsfrihed og danskhed.

Deres – og mange andres – protest
imod en tilsvarende entydig kritik og for-
hånelse af islam og ’indvandrerkultur’,
indeholdt i Hassans digte og efterfølgen-
de medieoptrædener, har imidlertid
glimret ved sit fravær. Det er derfor også
godt set af Politiken at afkræve nogle af
disse intellektuelle svar på, hvorfor Has-
san ikke udfordres, men tværtimod synes
at få ubegrænset og ukritisk opbakning i
medierne til sine synspunkter.

FORFATTEREN Jane Teller begrunder sin
tavse billigelse af Hassans hårde kritik
med, at Yahya Hassan taler om sit »eget«
miljø og derfor har lov til at »gå meget
længere« end udenforstående. Klaus Rif-
bjerg forklarer sin tolerance over for Has-
sans »enmandsforestilling« med, at det
er et »nødvendigt faderopgør«, der altså
primært består af den enlige unge
mands offentlige revselse af sin far. Begge
sigter til det ulige magtforhold mellem
etnisk minoritet og majoritet, der tilla-
der digteren et større ytringsmæssigt rå-
derum.

Problemet er bare, at Hassan ikke kun
taler om sig selv, idet han af samfundet

automatisk opfattes som kulturberetter,
når han fortæller ud fra en position, der

repræsenterer alle
etniske minorite-
ter. Den i udgangs-
punktet så person-
lige og individuel-
le historie bliver
modtaget som en
historie om en hel
gruppe, hvilket un-
derbygges i de væ-
sentlighedskriteri-
er, der ligger til
grund for diverse
journalisters og re-
daktørers udvæl-

gelse af lige netop denne digter – og digt-
samling − som relevant stof for befolk-
ningen.

Nyhedsværdier såsom aktualitet, væ-
sentlighed og konflikt fungerer som eks-
plicitte kriterier, der i journalistikken har
indflydelse på, hvilke historier der fortæl-
les, og hvilke der ikke gør. Sagt på en an-
den måde: Hassans fortælling, og ikke
mindst fortællingen om Hassan, var
sandsynligvis ikke fundet så læseværdig,
hvis ikke det var for den privilegerede ta-
lesituation, som hans palæstinensiske et-

nicitet tildeler den jegfortæller, hvorom
hele opmærksomheden er centreret.

Etniciteten bliver nemlig i fortællin-
gen til en underbyggelse af det kulturelle
kendskab, Hassan besidder, når han på
den ene side fortæller som en kulturel
’insider’, men på den anden side også har
’outsiderens’ klare, tilbageskuende over-
blik. På denne måde kan Hassans fortæl-
lerposition opfattes som en afstandtagen
fra hans ’egen’ oprindelseskultur samt
som en afspejling af hans ønske om at
træde ind i en ’ny’ og anderledes kultur;
det danske samfund.

Den position, Hassan indtager som for-
tæller, kendes også fra såkaldte ’afhop-
perberetninger’:

RELIGIONSSOCIOLOGEN Helen R. Ebaugh
udgav i 1988 bogen ’Becoming an Ex: The
Process of Role Exit’, hvori hun beskriver
den sociale proces, som individer – afhop-
pere – gennemgår i forbindelse med af-
skeden med en (religiøs) bevægelse. I bo-
gen udvikler hun en sociologisk model
baseret på rolleexit: I løbet af den pågæl-
dende periode var fortælleren bærer af
en betydningsfuld identitet i tilknytning
til den position eller rolle, vedkommen-
de indtog som en del af det tidligere fæl-

lesskab. Afhopperberetningerne er såle-
des først og fremmest kendetegnet ved at
være retrospektive fortællinger om en vi-
tal periode i individets liv.

På samme måde kan også Hassans dig-
te og polemiske udtalelser ses som beret-
ninger, der med deres retrospektive per-
spektiv, formuleret på kanten af forskelli-
ge samfundsgrupper og på tærsklen mel-
lem virkelighed og fiktion, giver fortæl-
lingen en objektiv karakter.

SAMME MEKANISME kan også konstate-
res ud fra de interview, jeg i mit ph.d.-stu-
die har foretaget med voldsramte mino-
ritetsetniske kvinder, der af samfundet er
kategoriseret som ofre for æresrelateret
vold. Det er kendetegnende, at kvinderne
overkommunikerer hidtidige kulturelle
og religiøse særtræk i deres afstandtagen
til den vold, de har været udsat for, hvor-
ved hele kulturer og etniske minoritets-
grupper gøres til syndebukke.

Hassan tager imidlertid del i eksterne
beskrivelser af sig selv, når han ligesom
kvinderne bekræfter det, vi som samfund
allerede latent antager: at etniske minori-
teter tilhører en afvigerkultur, hvorfra
problemerne stammer. På denne måde
understøtter Hassan og de voldsramte et-

niske minoritetskvinder majoritetens
problemopfattelse, der opretholder et
ulige magtforhold mellem minoritet og
majoritet. For kvinderne og for Hassan
medfører den narrative positionering
som kulturel afhopper imidlertid, at der
opstår en privilegeret talesituation, der
forenklet sagt får samfundet til at lytte –
og anerkende – dem og deres historie.

UDEN AT JEG på nogen måde forholder
mig til den litterære dimension i Hassans
digte, finder jeg det interessant, hvordan
Hassans beretning, ligesom etniske mi-
noritetskvinders fortællinger om æresre-
lateret vold, indgår som en åbenbart til-
trængt ’oprørsstemme’ i samfundets di-
agnosticering af minoritetsetniske foræl-
dres systematiske svigt af deres børn.

I og med at Hassans fortælling ophøjes
til et autentisk vidnesbyrd, afholder væg-
tige røster sig fra at diskutere hans for
majoritetssamfundets behændige bud-
skab om, at den minoritetsetniske foræl-
dregeneration alene er ansvarlig for inte-
grationsproblemerne.
analyse@pol.dk

Louise Lund Liebmann, ph.d.-stipendiat,
Københavns Universitet.
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Samfundet har omfavnet
Yahya Hassans litterære
kritik af islamisk hykleri og
forældrenes svigt. Men
hvorfor får lige netop hans
stemme så stor vægt?

Stemme. Yahya Hassan er kulturel afhopper
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POSITION. Dagens skribent har i sin forskning beskæftiget sig med voldsramte kvinder med anden etnisk baggrund. Disse kvinders måde at fortælle om kulturelle og religiøse særtræk på minder i vid udstrækning om Yahya Hassans. Arkivfoto: Peter Klint

Problemet er,
at Hassan ikke
kun taler om sig
selv, idet han af
samfundet
automatisk
opfattes som
kulturberetter

Kilde: Jyllands-Posten

DUF ikke tages til indtægt for min per-
sonlige historie, men jeg vil alligevel på-
stå, at jeg gennem min historie kan bi-
drage til en karakteristik af ungdommen.

For hvad karakteriserer ungdommen,
den store gruppe mellem (ca.) 15 og 30
år? Svaret kræver flere svar, end der er un-
ge, fordi det netop er en del af det at være
ung at afprøve og udforske og derfor ha-
ve flere identiteter og skifte ham efter
omgivelser og faser i livet. Det kvitteres
ofte med sygdomsprognoser om ung-
dommen som værende narcissister eller
egoister (som dog er blevet prædiket, si-
den Sokrates sagde det for godt 2.500 år
siden). Alternative mærkater er tvivl og
fejlbarlighed, hvilket jeg såmænd ser
som plusord, men det er en anden dis-
kussion.

MAN FARER hurtigt vild, hvis man forsø-
ger at karakterisere ungdommen inde-
fra. Min egen lommesociologiske be-
tragtning er, at det giver bedre mening at
forklare, hvad unge er, gennem deres om-
givelser. To toneangivende kendetegn for
unge er i mine øjne sociale medier og en-
keltsagsengagement.

For det første er ungdommen den al-
dersgruppe i samfundet, hvor flest bru-
ger sociale medier. Jo yngre, jo mere flit-
tig. På Facebook har stort set alle unge i
aldersgruppen 15 til 30 år en profil. På
Facebook sker døgnet rundt en heftig ak-
tivitet, der strækker sig over f.eks. event-
planlægning, fødseldagspåmindelser og
dertil hørende forventning om kongra-
tulationer, der bliver delt links om artik-
ler, film, billeder etc., og der bliver delt
tommelfingre eller likes ud, hvis bruger-
ne kan lide ting. 

Facebook er
med andre ord
ungdommens om-
stillingsbord og
altså omdrejnings-
punkt for unges
måde at organise-
re deres liv på.

Det andet kende-
tegn ved ungdom-
men er enkeltsags-
engagement. I
2009 fik Kirkeasyl
stor opbakning i
samfundet og

blandt unge i kampen for asyl til afviste
asylansøgere fra Irak. Størstedelen af ira-
kerne blev dog sendt til Irak og Kirkeasyl
sendt til tælling. Under COP15 i Køben-
havn blev der skabt en stor klimabevæ-
gelse på tværs af faggrupper og politisk
overbevisning. 100.000 demonstrerede
for en forpligtende klimaaftale, men afta-
len blev blot vejledende, og klimaengage-
mentet er nu aldeles uforpligtende.

Modstanden mod Acta-aftalen er et tre-
die eksempel på enkeltsagsengagement,
hvor sociale medier har været anvendt til
mobiliseringen af unge, og hvor sam-
fundsengagementet har resulteret i en
forandring. 

Aftalen blev droppet af Europaparla-
mentet efter pres fra blandt andre dan-
ske unge, der i en koordineret aktion på
sociale medier telefonisk nedkimede
danske EU-parlamentarikere for at få
dem til at stemme mod Acta-aftalen.
Blandt dem tæller Venstres Jens Rohde.

Karakteristisk for enkeltsagsengage-
ment er, at det popper op, lige så hurtigt
som det forsvinder, og Facebook eller an-

dre sociale medier bliver ofte brugt som
værktøj. I nogle tilfælde forandrer enkelt-
sagsengagementet samfund, andre gan-
ge går engagementet i sig selv, hvilket de
ovennævnte eksempler viser. Udviklin-
gen i Mellemøsten er mere ekstreme ek-
sempler på, hvordan unge bruger sociale
medier til enkeltsager, og det bliver inter-
essant at se, hvordan det udvikler sig, for
det kan være en forløber for, hvordan so-
ciale medier og enkeltsagsengagement
hænger sammen.

Både sociale medier og enkeltsagsen-
gagement viser dog en ny type sam-
fundsengagement og måder, unge orga-
niserer sig på. Passer dette ind i Hal
Kochs version af demokratiet? Potentielt.
Passer dette i DUF’s sko? Nej.

Selv om DUF i udgangspunktet har
sunde kerneværdier som deltagelse, dia-
log, frivillighed og indflydelse, der stem-
mer fint overens med mine øjebliksbille-
der af ungdommens samfundsengage-
ment, så er DUF i mine øjne alt for fokuse-
ret på et rigidt foreningsideal.

Som ung skal man nemlig være med i
en forening for at få adgang til DUF’s tje-
nester, events, kurser osv. og ikke mindst
de mange tipsmidler. Men vi taler ikke en
hvilken som helst type forening, for
DUF’s rigide foreningsideal bliver klart,
når DUF skal vurdere, om et ungdomsini-
tiativ må være en del af DUF. Hvad skal
der til for at være med i klubben? Ifølge
DUF skal foreningen være repræsenteret
i fire ud af fem regioner i Danmark, have
minimum 300 medlemmer (der betaler
kontingent) og have lokale aktiviteter.

SERVICEEFTERSYNET af DUF’s syn på un-
ges samfundsengagement kan tage sit

udgangspunkt i Hal Kochs egen favn. For
som det fungerer nu, går DUF i mine øjne
direkte imod Hal Kochs egen ånd. Når
DUF insisterer på at klemme samfunds-
engagement ned i en kasse, hvor jura og
teknokrati skal vurdere, om et engage-
ment er fint nok til at være med i klub-
ben, så taler det direkte mod Hal Kochs
tanker om demokrati som levende. De-
mokrati er en livsform, der består, når in-
dividerne i samfundet debatterer. Den
livsform har ændret sig siden efterkrigs-
tiden, så det er på tide, at demokratiet
med Hal Kochs ord bibringes præmisser-
ne af det nye slægtled.

Med andre ord opdateres, efter hvor-
dan unge i dag engagerer sig i samfundet
ud over i foreningerne. Dernæst mener
jeg, at DUF’s oprindelige og nuværende
formål ikke er, at unge skal være organi-
seret i en forening. Det var, og forhåbent-
ligvis er, et middel, ikke et mål, og midlet
er ikke tidssvarende mere. Med sit rigide
foreningsideal mener jeg, at DUF kører
helt skævt af mange unges samfundsen-
gagement. Jeg vil ikke gøre mig til dom-
mer over, om unges samfunds- og enkelt-
sagsengagement er godt eller dårligt,
men DUF bør i hvert fald: Use it, dont
fight it.

Det skal siges, at DUF gennem Initiativ-
støtteordningen støtter enkeltsagsinitia-
tiver, hvor foreningsidealet f.eks. ikke fin-
des. I forhold til midlerne i DUF’s drifts-
eller anlægsstøtte til foreninger er denne
ordnings midler dog forsvindende små.

DEMOKRATIETS største trussel i dag kom-
mer ikke fra en udefrakommende totali-
tarisme. Demokratiets største trussel
kommer indefra. Hvis vi vender tilbage

til Hal Kochs
sværd/ord-meta-
for, så er både
sværdet og ordet
nemlig truet. Svær-
dets snit, altså
selve stemmeafgi-
velsen, kan vise sig
at være problema-
tisk, hvis der til det
kommende re-

gions- og kommunalvalg kun er en tred-
jedel af unge førstegangsvælgere, der
stemmer, som det skete ved forrige valg.
Ordet og samtalen, og altså selve demo-
kratiets livsnerve, er også truet, og det er
langt værre i Hal Kochs øjne. Når unge
kommunikerer på sociale medier langt
mere end andre aldersgrupper, så er det
relevant at bekymre sig om kvaliteten af
samtalen på sociale medier. Hal Koch har
krav til samtalen, for at den bliver demo-
kratisk, da den i hans øjne skal udfordre
fordomme, og argumenter skal kunne
flytte holdninger.

Dette sker i ’sunde’ tilfælde, hvor der
finder samtaler sted, hvor de deltagende
bliver klogere og kan træffe mere oplyste
valg. I ’usunde’ tilfælde er samtalerne ik-
ke særlige gavnlige for demokratiet, fordi
de polariserer sig i ekstreme retninger og
i ekkokamre, hvor budskaber kommer
tilbage med endnu højere styrke.

Debatterne på sociale medier, der har
buldret i kølvandet på Yahya Hassans
digtudgivelse, illustrerer, hvordan samta-
len på sociale medier kan gå begge veje.
Fra mere oplysning og indsigt til døds-
trusler. Jeg vil ikke fælde dom over, hvil-
ken vej det går, men jeg mener, at der er
brug for, at unge igen skal trænes i demo-

kratiet, som det skete i efterkrigstiden.

TRÆNINGEN af den demokratiske samta-
le er en anden end dengang i efterkrigsti-
den, og det er netop den opgave, DUF bør
tage sig af, for så ville demokratiske bru-
gere på sociale medier leve op til Hal
Kochs idealer og demokratiet udvikle sig
på unges præmisser. DUF har potentialet,
men har de modet til forandring? Hvis
DUF ikke formår at udvikle sig, så er DUF
til for sig selv og ikke unge. Og hvis DUF
ikke er til for unge, så må konsekvensen
være, at DUF lukker sine aktiviteter og
overdrager sine administrative opgaver
til et ministerium, der i forvejen har erfa-
ring og apparat til at administrere mid-
ler.

Til at starte med vil det da være dejligt
at have en demokratisk, indsigtsfuld, for-
domsfri samtale med DUF om, hvad de
forbinder med ungdom og samfundsen-
gagement.
OLAV HESSELDAHL

... Dansk Ungdoms Fællesråd skal opdateres

Ungdommen 
er den alders-
gruppe i 
samfundet,
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bruger sociale
medier.
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at unge igen
skal trænes i
demokratiet,
som det skete i
efterkrigstiden


