
Censur er (aldrig) i orden
af Kent Dak Dideriksen

Censur er aldrig i orden. Det er en rigtig grim ting. Frihed skal være vort løsen i Nord / Frihed for
Loke, såvel som for Thor. Undtagen nogle gange. For man skal også lige huske, at det ikke er
alting, man behøver at sige. Der er et lille ord, der hedder pli, som vi allah kan have godt af
at huske på, og høflighed koster som bekendt ingenting. Men grundlæggende bør censur for
enhver pris så vidt muligt undgås, hvis det kan lade sig gøre. For det meste. Men Menneske
Først! Det er vigtigt at huske, ikke mindst i dag, hvor det er vigtigt at italesætte moderne
menneskers tvivl og tro. Så vidt man da kan tale om en sådan.

Det  er  noget  sludder  at  sige,  at  ytringsfriheden  er  truet.  Vi  har  en  grundlovssikret
ytringsfrihed her i landet. Ingen behøver være bange for at få en bøde af politiet eller blive
varetægtsfængslet på grund af sine ytringer. Og skulle en vred terrorist stræbe én efter livet
på grund af noget, man har sagt, så kan man lade sig varme ved tanken om, at man i hvert
fald ikke har brudt landets love.

At dræbe andre kan aldrig retfærdiggøres. Men vores største problem er ikke, at mennesker
bliver skudt ned,  fordi  de tegner  tegninger,  deltager  i  foredragsarrangementer  eller  går i
synagogen. Nej, det største problem er, at det der før var etik – det der ellers kendetegner os
som et ædelt, dannet og modent folk – ja det går nu under betegnelsen selvcensur. Og det, der
egentlig bare er god opførsel, det kalder man nu for frygt.

Helt almindelige høflighedsnormer, såsom at blive hjemme i stedet for at gå til foredrag,
afstå fra at kritisere islam, og undlade at være jøde – det er jo da bare almindelig pli og kun
hvad vi skylder hinanden som anstændige mennesker. Men ytringsfriheden må vi ikke gå på
kompromis med. Så har vi allerede tabt. Eller har vi? For måske når vi længere ved at række
hånden frem.

En god tommelfingerregel er, at hvis du har lyst til at sige noget, som du evt. kan blive slået
ihjel for – så er det nok fordi, det er uetisk. Tænk over det: hvorfor skulle nogen have lyst til
at slå dig ihjel, hvis det ikke var fordi, du selv var ude om det? På den anden side skal man
heller ikke være blind for, at nogle mennesker er uskyldige ofre – i hvert fald set herfra. For
så vidt som man kan tale om, at der findes uskyldige mennesker.

Det er utrolig vigtigt, at vi værner om vores ytringsfrihed. Frihed er det bedste guld! Men lad os
tale om det frit! Men ikke ubegrænset frit. Og så dog? Er det det, vi vil? Nej?
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