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Støtten til partier
må frem i lyset

Man gjorde et fag fortræd. Det kulturradikale syn på historie er skræmmende
AF MICHAEL BÖSS

Mere åbenhed om den private
partistøtte kræver bred enighed

U

middelbart er det overvældende, at et ekspertudvalg har kunnet skrive 414 sider om
den økonomiske støtte til politiske partier. Men
rapporten, som blev oﬀentliggjort i går, rører
ved nogle af de helt centrale dilemmaer ved at
tilvejebringe et velfungerende og åbent demokrati. Først og fremmest er der spørgsmålet om
oﬀentliggørelse af private bidrag til partierne.
På den ene side giver det god mening, at
oﬀentligheden skal have indblik i, hvem der
støtter hvilke partier med hvilke beløb. På den
anden side er det et fundamentalt princip, at
politisk tilhørsforhold er en privatsag. Det princip bliver udfordret i det øjeblik, man kræver
oﬀentlighed om private bidrag til partierne.

H

idtil har man kunnet bevare sin anonymitet ved bidrag på op til 20.000 kroner, og
man kan argumentere for, at hvis nogen yder
mere end 20.000 kroner, må vedkommende vel
brænde så stærkt for sagen, at han eller hun
ikke har noget imod at fægte med åben pande.
Alternativt kunne de jo aflevere deres gave anonymt i en papkasse ved partiets hoveddør.
Praksis har dog vist, at især erhvervsfolk kvier
sig ved at stå åbent frem med deres økonomiske bidrag. Det har ført til oprettelse af såkaldte erhvervsklubber, hvor virksomheder og privatpersoner indbetaler bidrag, som kanaliseres
videre til partierne, primært til de borgerlige.
Ekspertgruppens hovedpointe er, at der skal
være større gennemsigtighed for de private
bidrag. Borgerne skal kunne få at vide, hvor
store beløb der bliver givet og af hvem, i hvert
fald når der er tale om større beløb. Samtidig
skal oplysningspligten bredes ud til at gælde
både lokale partiforeninger og de enkelte kandidater, uanset om det er til Folketinget, kommunalbestyrelser, regionsråd eller EuropaParlamentet.

F

orslagene har allerede ført til protester fra
Venstre, som finder det uretfærdigt, at
udvalget ikke kræver øget oﬀentlighed om fagbevægelsens støtte til venstrefløjen eksempelvis i form af annoncer op til folketingsvalg.
Kritikken anskueliggør, hvor svært det bliver at
finde et politisk kompromis. Få uger eller
måneder før et folketingsvalg lader det sig simpelthen ikke gøre. Der er alt for meget på spil
netop nu, hvor partierne bejler til de private
bidragyderes assistance for at kunne vinde
stemmer ved valget. Et valg, hvor penge i øvrigt
langtfra er nogen garanti for succes. I valgåret
2011 fik De Konservative med over 26 millioner
kroner den suverænt største private støtte, men
blev Folketingets mindste parti. Dansk
Folkeparti samlede det mindste beløb ind
blandt Folketingets partier, nemlig blot 1,6 millioner kroner, men endte som tingets tredjestørste parti.
Alligevel er der mange gode grunde til at
arbejde for større åbenhed. Om ikke andet
burde partierne selv have en interesse i via
større gennemsigtighed at kunne befri sig for
enhver mistanke om, at nogen hos dem kan
købe sig til gode poster eller vennetjenester ved
at spytte i en partikasse. Men hvis det skal
have den ønskede eﬀekt, må reglerne ændres
af et bredt flertal i Folketinget, og det bliver tidhhh
ligst efter valget.

VI, DER
UNDERVISER
på de videregående uddannelser, har i
årevis oplevet,
at de studerende har en bedrøvelig lille paratviden. Vi
skal så at sige starte ved
Adam og Eva, ligegyldig
hvad vi underviser i af historisk stof på de humanistiske
fag.
De rundspørger, flere aviser
laver hvert år i forbindelse
med mærkedage som for eksempel den 9. april, viser, at
vidensniveauet blandt unge
er fortvivlende lavt. Det har
bidraget til en niveausænkning på de videregående uddannelser.
Derfor forstår jeg godt,
hvorfor den kulturradikale
historiedidaktiker Rune Christiansen har vakt forargelse i
store kredse med sine udmeldinger på folkeskolen.dk
den 30. marts. Ikke kun for
hans indledende ord om, at
”historiefaget skal ikke handle om gamle, døde, hvide
mænd”.
Rune Christiansen mener,
1) at vidensindlæring bør fylde meget lidt i historiefaget,
fordi eleverne kan finde de
fakta, de har brug for, på internettet, 2) at et kronologisk
overblik ikke er nødvendigt,
3) at lærernes selv skal have
lov til at udvælge de kanonpunkter, de vil undervise i,
og 4) at historiefagets formål
”er og bør være at give elever-

ne forståelse for det samfund, vi har i dag”.
Jeg har ikke plads her til at
diskutere samtlige problemer
i Rune Christiansens synspunkter, og jeg vil blot kommentere det sidste.
JEG ER ENIG I, at det bestemt
er et af fagets vigtigste opgaver at give børn og unge forståelse for den historie, der
ligger bag deres samfund.
Når jeg selv underviser i for
eksempel britisk historie på
universitetet, benytter jeg enhver lejlighed til at trække
linjer op til nutiden. Det er en
selvfølgelig ting for en historiker at vise historiens blanding af kontinuitet og brud.
Men det er ikke korrekt at
kalde samtidsforståelse for
det eneste formål. I beskrivelsen af historiefagets mål hedder det i stk. 2 og 3:
”Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det
historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i
menneskers liv og livsvilkår
gennem tiderne. Herved skal
de videreudvikle deres viden
om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne
mulighed for overblik over og
fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og
forandring. Undervisningen
skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet
og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår
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erfaringer, vi har
fra embedsværkets
maltraktering af
faget KLM på læreruddannelsen – på
trods af et politisk
flertal – er der ikke
længere grund til at
sætte sin fulde lid til
Christiansborg.

og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid
og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes
evne til indlevelse, analyse
og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.”
Historiefaget handler altså
om mere end samfunds- og
samtidsforståelse. Det handler også om at forstå sine kulturelle rødder og om at udvikle forestillinger, identitet,
holdninger og værdier ved at
beskæftige med historiske
emner.
Historieundervisningens
overordnede idé er altså, at
historisk viden og forståelse

ikke alene gør os i stand til at
forstå vores samfund i dag,
men også gør os i stand til at
forstå mennesket som et historisk væsen, altså som et
væsen, der er indlejret i en
bestemt historie, men som i
kraft af sin bevidsthed kan
erhverve frihed til at forme
sin egen skæbne og sit samfunds fremtid.
JEG KAN IKKE GENKENDE
dette syn på faget hos Rune
Christiansen. Jeg synes desuden, at han udviser en
manglende tillid til og tro på
værdien af elevernes forestillingsevne og nysgerrighed
over for det fremmede og det
fjerne i tid og rum.
Da jeg diskuterede disse
spørgsmål med ham i ”P1 Eftermiddag” forrige tirsdag,
fortalte han – indrømmet:
med stort engagement – om,
hvordan man kunne indvie
børn i 3. klasse i kildekritik,
når de skulle lære om Ertebøllekulturen.
Jeg ville aldrig selv have
gjort det samme, hvis jeg var
deres historielærer. Jeg ville i
stedet have taget dem med på
et museum eller ud til en
nærliggende arkæologisk udgravning.
Christiansen er ikke selv
læreruddannet. Han kommer
fra universitetet og tænker i
de baner, man bliver uddannet til at tænke i dér, det vil
sige temmelig teoretisk og socialkonstruktivistisk.
Fortidens fakta kan man
google sig til og ikke ”spilde
tid på”. Hvornår Ertebølle-

kulturen eksisterede, og hvor
Ertebølle ligger er lige så uinteressant. Kun for den ”samfundsmæssige” og ”nutidige”
betydning er historien er vigtig.
På den måde bliver historieundervisning gjort til noget overordentlig abstrakt.
Noget, som ikke appellerer til
fantasien. Jeg er bange for, at
hvis historiefaget i folkeskolen udvikler sig i den retning,
han taler for, går det sin død i
møde og vil med tiden blive
lagt sammen med samfundsfag. Og hvad der vil blive af
kultur- og åndshistorien, kan
man godt have sine bange
anelser om.
Jeg ved godt, at det er op til
politikerne at bestemme skolens fagrække. Men med de
erfaringer, vi har fra embedsværkets maltraktering af faget KLM (kristendomskundskab, livsanskuelse og medborgerskab) på læreruddannelsen – på trods af et politisk flertal – er der ikke længere grund til at sætte sin
fulde lid til Christiansborg.
Michael Böss er historiker
og samfundsforsker
på Aarhus Universitet

H VA D M E N E R D U ?
Send din mening til

3 Kristeligt Dagblad eller
deltag i debatten på k.dk
om historieundervisning
i folkeskolen

”Det er et populistisk slag i luften, og vi har i Venstre
ingen planer om at forbyde vilde dyr i cirkusser i Danmark.”
ERLI NG BON N ESEN, MEDLEM AF FOLKETI NGET FOR VENSTRE, I MORGENAVISEN JYLLAN DS-POSTEN

kort sagt
Dokumentation
eller propaganda?
EBBE LAURIDSEN
Egebæksvej 9A, København Ø

Martin Lidegaard, Danmarks
radikale udenrigsminister,
ønsker at styrke EU’s strategiske kommunikation over for
Rusland. Målet er at imødegå
den russiske propaganda, og
midlet er at fremlægge vandtæt dokumentation.
Det glæder vi os til.
Kan vi nu regne med at få
fremlagt dokumentation omkring nedskydningen af det
malayiske passagerfly MH17?
Det drejer sig om den sorte
boks og radiokommunikationen mellem flyet og kontroltårnet i Kijev.
Det bliver også interessant
at se de satellitbilleder, der
dokumenterer de russiske
troppebevægelser og våbenleverancer. De amerikanske
satelitter er så gode, at de
kan aflæse bilnummerplader,
så det bliver spændende.
Hvorfor har vi forresten ikke set denne dokumentation
for længst?

gennem nyhedskanalen alJazeera, der til stadighed havde reportere på stedet, som
kunne følge udviklingen. Jeg
kan på den baggrund godt
godtage Stavris’ udtalelse.
Det har vist sig, at den canadiske advarsel har været
berettiget. Man må huske, at
Gaddafis styre hårdt undertrykte al opposition. Politiske
partier var forbudt. Ligeledes
fagforeninger.
Man stod i Libyen over for
et valg. Man kunne lade Gaddafi være enerådig. Han truede med død og ødelæggelse
over for oprørerne. En massakre var det mest sandsynlige. Det andet valg var at støtte oprøret, så denne massakre blev undgået. Jeg er tilhænger af den sidste løsning.
Men jeg kan få det indtryk,
at det faktisk havde været
bedst, om Gaddafi havde fået
lov til at knuse oppositionen.
Så ville der da være stabilitet
i landet!

Var Gaddafi bedre?
S Å DA N S K R I V E R D U T I L AV I S E N

WW Med de

EIGIL NIELSEN
Bogfinkevej 8, Frederiksværk

Bladet Arbejderen kan 25.
marts fortælle, at den canadiske militære efterretningstjeneste i 2009 pegede på, at det
østlige Libyen var højborg for
anti-Gaddafi-aktivister og
centrum for islamisk ekstremisme.
Det er dog en påstand, som
Natos militære leder af bombetogterne, James Stavris, benægter. Jeg fulgte under oprøret intenst udviklingen

Stop terroren
BIRGER LERCHE
ingeniør, Hildursgade 1,
København Ø.

Efter det modbydelige terrorangreb på Krudttønden på
Østerbro og på synagogen i
Krystalgade er debatten gået i
gang om, hvordan vi forhindre, at det sker igen. Mange
jødiske organisationer er
dybt bekymrede over den
fremtidige sikkerhed.

Abrahams børn
MARIANNE AAGAARD SKOVMAND
sognepræst, Hundstrupvej 1, Stenstrup

Klummeskribent Merete Boye
kommer vidt omkring i sin
klumme Kirkeligt set om fundamenter i avisen lørdag den 14.
marts. Det er aktuelle emner, som tages op, og ingen kan vel være uenig i,
at kunst bør skabe debat og også gerne må provokere.
Selv er Merete Boye imidlertid tydeligvis fundamentalt provokeret af
kunstneren Jens Galschiøts seneste
værk, ”Abrahams børn”, på Silkeborg Bad, hvori han sammenligner
jødedom, islam og kristendom. Både kunstneren, værket og dets beundrere, der her betegnes som ”de
kulturelle”, sætter klummeskribentens blod i kog, for der er efter hendes vurdering tale om overfladisk og
ligegyldig mainstreamkunst.
Jeg skal her ikke gøre mig til
0 Kunstneren Jens
smagsdommer over udstillingen,
Galschiøt vil vise
men har derimod et helt andet ærinmørke og vanskede. Nemlig at spørge Merete Boye
lige citater fra de tre
som kollega til kollega: Har vi præstore religioners
ster ikke et ansvar for ikke kun at
hellige skrifter i ny
blande os i samfundets aktuelle
udstilling. – Foto:
debatter?
Silkeborg Bad.
Jovist, det ansvar har vi, men dertil har vi også et ansvar for at udtale
os om andres religiøse fundament med respekt og med indsigt. Fraværet af begge dele skriger for mig at se til himlen i
Merete Boyes klumme om fundamenter.

Der tales om mere politi bevæbnet med maskingevær
foran jødiske institutioner,
øget overvågning af borgere i
Danmark, lettere adgang for
politiet til at foretage telefonaflytninger, kontrol og censur
af kommunikation på internettet og så videre.
Men er der andre initiativer
der kunne øge sikkerheden?

Israel har holdt Palæstina besat i snart 50 år. Der er foretaget en gigantisk etnisk udrensning i de besatte områder, palæstinensisk jord er
simpelthen stjålet, og der
praktiseres apartheid, hvor
palæstinensere har langt
færre rettigheder end jøder.
FN’s resolutioner ignoreres, menneskerettigheder bli-

ver systematisk krænket. Palæstinensere i hundredtusindvis er fordrevet fra Palæstina og bor nu i landflygtighed i for eksempel Danmark.
Jeg er overbevist om, at
hvis Israel stopper besættelsen af Palæstina, trækker sig
tilbage til sine egne grænser,
accepterer FN’s resolutioner
og er villige til at indgå en
fredsaftale, vil det fuldstændig forandre jødernes sikkerhed overalt.

Luk svinefabrikkerne
HANNE AHM
Fuglegårdsvej 28, Gentofte

Det er et sygt samfund, der
lader landbruget på mindre
end 50 år udvikle et industrielt svineavlssystem, som betyder massiv mishandling af
dyrene. For lukkede stalddøre har svinefabrikanterne
flokmedicineret, steriliseret,
klippet haler og slået overskydende nyfødte griseunger
ihjel i strid med dansk lovgivning.
Dårlig opstaldning og flokmedicineringen betyder, at
smitte og sygdom har bredt
sig til resten af befolkningen i
et omfang, så man ved enhver henvendelse til et dansk
hospital mødes med spørgsmål om ens kontakt med
landbruget og eventuel smitte med resistente MRSA-bakterier.
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har ikke forstået
situationens alvor, men nøjes
med at bede landbruget nedbringe brugen af antibiotika
med 15 procent frem til 2018,
mens man i Norge og Sverige
går mere drastisk til værks
og slår smittede dyr ned her
og nu.

ordet
”Maria sagde til englen:
Hvordan skal det gå til? Jeg
har jo aldrig været sammen
med en mand. Englen
svarede hende: Helligånden skal komme over
dig, og den Højestes kraft
skal overskygge dig. Derfor
skal det barn, der bliver
født, også kaldes helligt,
Guds søn.”
Luk. 1, 34-35

Der er nogle forhold i livet
hvor forstanden må melde
pas. Vi kan for eksempel ikke
give et logisk, fyldestgørende
svar på, hvorfor vi elsker vore
børn. For det skyldes jo hverken deres udseende eller deres intellektuelle formåen.
Det samme gælder forholdet
til den, vi elsker. Ligesom det
er en gåde, at der findes et
menneske, som elsker mig
med alle mine fejl og mangler, sådan er det også en gåde, hvordan kærligheden til
den anden er opstået hos
mig. Kærligheden er der bare
som en ufattelig smuk gave
midt i vores liv.
Sådan må Maria have haft
det, da englen sagde til hende, at hun skulle føde et
barn, som skulle kaldes helligt, Guds søn. Forstanden og
fornuften måtte melde pas.
”Jeg har jo aldrig været sammen med en mand,” sagde
hun. ”Hellig” betyder ren,
guddommelig, ophøjet, og
hvordan skulle eller kunne
hendes barn blive sådan? Og
sådan har vi det også, når vi
hører om Mariæ bebudelse.
Hvordan skulle det gå til?
Jomfrufødslen er et paradoks, som hverken forstand
eller logik kan finde svar på.
Jesus er Guds kærligheds
gave til os. Vi kan ikke forklare eller analysere det fyldestgørende, for det overstiger
vores forstand. Men hvis du
glad og taknemmelig tager
imod kærlighedens gave i
forhold til dine børn og til
den, du elsker, hvorfor skulle
det da være vanskeligt eller
for den sags skyld intellektuelt uredeligt at tage imod
kærlighedens gave fra Gud?
Han sendte sin Søn til vores
jord, ”undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria”,
som trosbekendelsen siger
det. Det er en ufattelig smuk
gave til os, som vi skal modtage med glæde og tak midt
i vores liv.
KARSTEN NISSEN
ordet@k.dk

teologisk
tanke
1. Clementsbrev (cirka 96),
oldkirkelig epistel:
”For hvis du ville have et offer, ville jeg have bragt det;
brændofre har du ikke lyst til.
Et oﬀer er for Gud en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og
ydmygt hjerte vil Gud ikke
ringeagte.”

