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Tolerance  og  multikulturalisme  er  de  store  ledestjerner  på  himlen  over  en  stor  del  af
folketingspolitikerne. Det samme gælder en stor del af  den opinionsdannende medieverden
samt kirke- og kulturlivet.

De to begreber er på det nærmeste udtryk for en moderne, meget udbredt, ”religion”. Når
jeg bruger ordet “religion” skal det forstås som det, man bygger sit liv på og agerer ud fra.
Da Gud var død, måtte man jo finde på noget.

Hvis man tænker lidt over  denne moderne ”religion”,  rejser det spørgsmål  sig,  om den
måske i virkeligheden bare er den rene indifferentisme, på dansk: ligegyldighed. Alt er lige
godt og lige skidt. Undtagen naturligvis den kristendom, som har præget vores land gennem
tusinde år,  og hvis budskab har været til  trøst for mennesker gennem utallige slægter.  I
tolerancens  og  multikulturalismens  verden  er  kristendommen  underligt  nok  kun  skidt.
Undtagen hvis den er omtolket til ukendelighed i den humanistiske tolerances billede, som
det  faktisk  er  tilfældet  i  store  dele  af  Folkekirken.  Omtolket  til  et  udtryk for  ens  egen
tolerance og godhed kan den til nød accepteres.

Kristendom er i de kredse hadeobjekt og jagtbytte. Islam derimod ønsker de at fremme med
alle midler. De vil nemlig ikke vide, at der er god og dårlig religion. De VIL ikke vide det.
De lukker øjne og ører for alt,  hvad der kan forstyrre dem og gøre dem utrygge i  den
fasttømrede tankegang, de én gang har slået sig til ro i. Under tolerancens tomme himmel.

Kritik  af  dårlig  og  skadelig  religion  kaldes  i  disse  kredse  ”dæmonisering”  og
”fremmedfjendskhed”.

Det værste er næsten, at den slags ofte opfattes som liggende i forlængelse af  Grundtvig og
det grundtvigske frisind og dyrkes som sådan.

Der var han igen, Grundtvig. Ham skal man ikke læse, man skal leve ham, hedder det. Hvis
man alligevel kommer for skade at læse ham, og det kan man jo af  vanvare komme til, så
kan man konstatere, at han allerede tidligt i sit liv var på det rene med, at der er forskel på
frisind  og  tolerance.  Han  holdt  på  Roskilde  konvent  oktober  1814,  31  år  gammel,  et
foredrag ”Om polemik og tolerance eller om tvist og tål”. Foredraget er et,  indrømmet,
provokerende angreb på dele af  præstestanden.

Det er rationalismen, han tager under behandling. Specielt det fra den franske oplysning
stammende begreb tolerance. At tolerance også kan have en positiv betydning af  tålsomhed



og et tilgivende sind ved Grundtvig godt, men det er den fra oplysningstiden stammende
brug af  ordet, han tager op:

”Hvad er tolerance? Med dette ord mener vor tid, men siger det naturligvis ikke rent ud:
neutralitet  i  den åndelige kamp, udspringende af  ligegyldighed for meninger,  som angår
menneskets  højeste  anliggender,  en  ligegyldighed,  der  forbyder  at  hade  og  afsky  og
fordømme  hvilken  som  helst  mening  det  måtte  være.  En  sådan  ”tolerance”  har  som
forudsætning, at godt og ondt, sandhed og løgn ikke er uforsonlige modsætninger, men kun
forskellige sider af  ét og det samme grundvæsens udvikling.” …

Og lidt senere: ”løgn og ondt skal vi visseligen dømme og fordømme, men derfor ej det
menneske hos hvem der findes løgn og ondt; thi det findes hos os alle …”

Under evangeliets tiltale er vi alle lige, der er ingen forskel på mennesker. I modsætning til
islam – og humanismen – der gør forskel på mennesker og skelner mellem onde og gode,
rene og urene. Grundtvig har en anden distinktion. Han er i stand til at skelne mellem et
menneske og dets meninger, herunder dets løgn og ondskab. Det er befriende, og det er en
forudsætning for det ægte frisind. Grundtvig kunne heller ikke opgive at skelne mellem godt
og ondt, sandhed og løgn. Det er en helt afgørende forudsætning for det ægte frisind, som
Grundtvig kæmpede for. Til gavn for Danmark indtil denne dag.

Det  moderne  begreb  multikulturalisme  kunne,  ligesom  tolerance,  også  have  en  positiv
betydning. Det kunne stå for glæde ved kulturel mangfoldighed og fascination ved at møde
det anderledes og blive beriget af  det. Men det er kommet til at dække over en hårdnakket,
virkelighedsfjern, benægtelse af  religionens og kulturens betydning for, hvordan en stat og
et samfund er opbygget og fungerer. Religiøse og kulturelle forskelle betyder i virkeligheden
ingen ting, mener man.

Det giver sig udslag i en ideologisk forestilling om, at en stor mængde mennesker med en
ekstremt anderledes religion som islam uden videre lader sig integrere i et gammelt land
som Danmark. Og det har så ført til det ideologisk drevne, kamikaze-agtige, eksperiment
med  vores  samfund,  som  vi  er  vidner  til  og,  for  de  flestes  vedkommende,  ufrivillige
deltagere i.

Begreberne tolerance og multikulturalisme er i dag udtryk for neutralitet, udsprunget af  en
ligegyldighed, der er skadelig, ja ligefrem farlig for vores land. Tør man ikke se det i øjnene
og kæmpe mod det, med ordet naturligvis, er vores fremtid truet. “Naturligvis en kamp med
åndens sværd; den verdslige magt har her intet at gøre”, siger Grundtvig i foredraget. Han
talte jo ind i en kirkelig sammenhæng, hvor brug af  verdslig magt for Grundtvig var utålelig.
Dette udelukker ikke, at der i  dag, foruden den åndelige og kulturelle kamp, også er en
politisk kamp at kæmpe.
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