
Følelser og politik

af  Michael Bøss
Kristeligt Dagblad ønsker ikke at beklage, at jeg blev citeret ude af  kontekst i en artikel på
netavisen. Og redaktionen vil heller ikke publicere et indlæg, hvor jeg forklarer mit syn på
forholdet mellem følelser og politiske holdninger.  Derfor vælger jeg selv at gøre det på
denne måde:

På Kristeligt Dagblads netavis i går den 15/9 blev der bragt en artikel under overskriften
”Forskere: Følelser er en legitim del af  flygtningedebatten”. Jeg bliver her citeret med en
sætning,  der  var  klippet  fuldstændigt  ud af  sin  oprindelige  kontekst  i  en  opdatering på
Facebook.  Sætningen  lyder:  ”Følelsesbaseret  politik  har  historisk  vist  sig  til  skade  for
demokratiet.” Jeg blev i artiklen ikke bedt om at uddybe mit citat.

Jeg har bedt Kristeligt Dagblad beklage dette, men det ønsker chefredaktionen ikke. Den
mener ikke, at der er begået nogen fejl, og at sætningen er repræsentativ for min holdning.
Kristeligt  Dagblads  to  journalister  har  dog  begge  beklaget  fejlen  og  indrømmet,  at
sætningen ikke stod for det, jeg skrev i Facebook-opslaget, og som jeg i øvrigt først havde
udtalt mig om i både KD og tre nyhedsudsendelser på DR.

Jeg vil derfor her selv uddybe, hvad jeg mener om følelsers rolle i politik. Men først lidt om
det generelle problem ved artiklen.

Artiklen byggede ikke kun fra et plukcitat fra mig. Der var også en henvisning til Liberal
Alliances  Henrik  Dahl  og  debattøren  Katrine  Winkel  Holm.  Dahl  havde  på  sin  egen
Facebook-profil – som en kommentar til demonstrationen på Christiansborg Slotsplads –
skrevet: ”I handler ud fra en antagelse, der kunne formuleres således: ’Mine følelser slår dine
argumenter’.” Katrine Winkel Holm havde kritiseret justitsminister Søren Pind for at vise
følelser i flygtningedebatten.

Derefter  lod  journalisterne  to  forskere  – retorikeren  Christian  Kock  og moralfilosoffen
Ditte Marie Munch-Jurisic – forholde sig til  spørgsmålet om, hvorvidt det er legitimt at
bygge moralske og politiske holdninger på følelser. Det, mente de, var fuldt legitimt. Som
det er blevet almindeligt i danske medier, så blev nogle ”eksperter” altså trukket ind og gjort
til en slags overdommere i det politiske system.

For  mit  eget  vedkommende  havde  jeg  dog  oprindelig  overhovedet  ikke  ytret  mig  om,
hvorvidt  følelser  hører  hjemme  i  politik.  Sætningen  indgik  i  en  opdatering,  hvor  jeg
advarede  mod  den  gensidige  dæmonisering  af  modparten,  som  kendetegner
flygtningedebatten i disse dage. Den fulde tekst, som var skrevet som en opfordring til at
læse  en  kommentar  af  Berlingskes  politiske  kommentator  Thomas  Larsen,  lød:
”Retorikken og følelsespolitikken er på et så højt  niveau i  disse dage, at  vi ikke har set



magen siden afstemningen om EF i 1973. Det er betimeligt at advare mod den gensidige
dæmonisering af  ens politiske modstandere, der finder sted. Det er ikke klædeligt for et
oplyst folk. Ja, undskyld at jeg moraliserer. De, der er med til at piske stemninger op, hvad
enten de er på den ene eller anden side, bedriver en meget farlig leg med ild. Det er helt i
orden at have et varmt hjerte, men det lige så vigtigt at beholde forstand og dømmekraft.
Følelsesbaseret politik har historisk vist sig til skade for demokratiet. Læs Thomas Larsens
tanker om behovet for besindighed og anstændighed.”

Som det fremgår, udtalte mig ikke om, hvorvidt man bør kunne lægge følelser til grund for
en politisk holdning. I stedet understregede jeg vigtigheden af  en balance mellem hjerne og
hjerte. Men jeg vil dog ikke lægge skjul på, at jeg finder debatten om flygtninge og migranter
for  tiden  kendetegnet  af  netop  en  mangel  på  balance  mellem  hjerte  og  hjerne.
Konsekvenserne er på længere sigt uoverskuelige: Nu er det pludselig legitimt at bryde loven
hvis den enkeltes ”moral” eller ”følelser” byder det. Nu kan man åbenbart tillade sig at se
bort  fra  den  kendsgerning,  at  Danmark  hidtil  ikke  har  været  i  stand  til  at  integrere
indvandrere  uden  faglige  kvalifikationer  fra  Mellemøsten.  I  Kristeligt  Dagblad  d.  15.
september  hævdede  præsten Kristine  Stricker  Hestbech  frejdigt,  at  vi  ”snildt”  kan  tage
100.000 flygtninge, og opfordrede til at blive ”opdagelsesrejsende i næstekærlighed”.

Eskatologiske visioner om en menneskehed af  ”brødre og søstre” blandes rask væk med
apokalypser  i  aviser  og  sociale  medier  lige  for  tiden.  I  den  situation  foretrækker  jeg
realistiske  politikere,  selvom de er  rådvilde.  Som jeg  selv  ser  det,  er  politik  en  praktisk
gerning,  som har  til  formål  at  skabe  rammerne  for  et  godt  samfundsliv  og  bevare  de
institutioner, som sikrer det.

Jeg går ud fra, at de fleste, der går ind i politik, gør det ud fra et følelsesmæssigt engagement,
men samtidig er klar over,  at politiske uenigheder skal afgøres med saglige og rationelle
argumenter – hverken med henvisning til deres følelser eller religion. Politik er et produkt af
oplysningen og bør foregå på et oplyst grundlag. Så fri os for alle dem, der vil reducere
politik til en følelsesbåret etik, hvad enten den er ”humanistisk” eller ”kristen”. Det betyder
ikke, at etik ikke hører hjemme i politik. Men der findes faktisk også en lang vestlig tradition
for at hylde en etik, der bygger på rationalitet.
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