
J eg har tegnet profeten Muhammed«,
siger en elev i anden klasse frejdigt og
uden fortrydelse. Vi kan jo kalde elev-

en Michael. 
Bemærkningen falder efter spisefri-

kvarteret, hvor klassens lærer har fortalt
eleverne om weekendens terrorhandlin-
ger. Læreren vælger så at sige til Michael,
at han ikke må tegne profeten. Men det
budskab når ikke frem til nogle klasse-
kammerater med muslimsk baggrund.
En af dem, som vi kan kalde Mustafa, bli-
ver sur. Mustafa samler et par venner fra
andre klasser, og de bliver enige om, at
Michael skal »smadres«, som de udtryk-
ker det, fordi han har tegnet profeten.

Ovenstående er baseret på en konkret
hændelse. Det lykkedes heldigvis at få
reddet Michael fra tævene. Tegningen,
som viser en profet med hængebryster, er
nu at finde på skolelederens kontor. 

Episoden siger lidt om det dilemma,

som danske lærere og skoleledere står i li-
ge nu på mange danske skoler. Hvad skal
de egentlig gøre? Hvordan skal de hånd-
tere det, når konflikter på den måde smit-
ter af på virkeligheden i klasseværelset? 

Automatpilot
Som om de dilemmaer ikke var nok, slår
Enhedslisten på Christiansborg automat-
piloten til og vil gøre det til skolens opga-
ve i fremtiden at hindre, at elever udvikler
sig til fundamentalister og enlige galnin-
ge. Partiet har foreslået, at undervisning
om antisemitisme, racisme og diskrimi-
nation gøres obligatorisk i folkeskoler og
på ungdomsuddannelser. 

Forslaget er i bedste fald overflødigt. De
emner, som partiet nu ønsker at gøre obli-
gatoriske, gennemsyrer hele skolens vir-
ke. Det står allerede i folkeskolens for-
målsparagraf, at »skolen skal forberede
eleverne til deltagelse, medansvar, rettig-
heder og pligter i et samfund med frihed
og folkestyre. Skolens virke skal derfor
være præget af åndsfrihed, ligeværd og
demokrati«. 

Derfor har lærere har ikke et skrigende
behov for Enhedslistens ønskeliste. Tvært-
imod, ville lærere kunne sige, hvis man
vækkede dem klokken 2 om natten.

Dertil kommer, at undervisningen alle-
rede spejler den virkelighed, der foregår
lige uden for vinduerne til skolerne. Det
viser episoden fra indledningen også. 

Lærere, pædagoger og skoleledere skal
dagligt give svar på elevernes spørgsmål.
Det kan de faktisk ikke undgå, blandt an-
det fordi skolen kun er en lille del af den
virkelighed, som børn og unge færdes i.
Politikeres behov for at føre symbolpoli-
tik gør det ikke nemmere at svare på
spørgsmålene. 

Heldigvis er hverken regeringen eller
den borgerlige opposition faldet for fri-

stelsen til at føje terrorsikring til skolens
mange opgaver. Men selv uden Christi-
ansborg-politikeres symbolpolitik står
skolerne i dag over for et reelt problem.
Hvad skal læreren egentlig svare en skole-
elev, som har lyst til at tegne Muham-
med? 

Det er sværere, end man skulle tro.

De svære svar
Almindelige forholdsregler mod mob-
ning i klassen ville tilsige, at læreren skal

gøre, som hun gør.
Michael skal tage
hensyn til Mustafa
og må ikke tegne
en tegning, som vil
genere hans klasse-
kammerater. Lige-
som det heller ikke
er o.k. at tegne klas-
sens rødtop på en
stødende måde el-
ler at give klassens
tykke dreng øge-
navne.

Men almindeli-
ge forholdsregler
har det med at bli-
ve sat ud af kraft,

når det handler om tegninger af profeten.
For hvad skal læreren svare, hvis Michael
spørger, hvorfor aviser bringer Muham-
medtegninger, når han ikke må? Og hvad
hvis Michaels forældre klager over, at det
krænker Michaels ytringsfrihed at skulle
tage hensyn til et religiøst mindretal i
klassen? Og videre, hvis læreren støtter
Michael i, at han bare skal tegne løs, hvor-
dan skal hun sikre, at Michael ikke får røv-
fuld på vej hjem fra skole. Og skal frygten
for at blive »smadret« afholde nogen fra
tegne præcis det, de har lyst til?

Når logikken fra den offentlige debat

flyttes ind i klasseværelset på en skole, bli-
ver det pludselig et meget konkret pro-
blem for lærere og skoleledere at håndte-
re. Et enkelt svar findes ikke, det afhænger
af situationen. En lærer kan godt sige, at
Michael ikke skal tegne profeten i den
konkrete situation uden at udstede et ge-
nerelt forbud baseret på frygt for klasse-
kammeraternes reaktioner. Men igen:
Det er ikke enkelt, og det løser sjældent
noget med anvisninger fra et kommunalt
skrivebord. 

Det har Odense Kommune måttet san-
de. Kommunen sendte et brev til kommu-
nens skoler, hvor kommunen anbefaler,
at »etnicitet, religion eller andet« ikke
skal være afgørende, når lærere taler med
elever om weekendens terrordrab. 

Anbefalingen er forståelig nok i en
kommune, hvor Vollsmose er en del af be-
byggelsen. Det kræver ikke meget fantasi
at forestille sig, at en klassediskussion om
de følsomme emner risikerer at skærpe
modsætninger i stedet for at bygge bro. 

Men som kritikere har anført, er det ik-
ke muligt at tale med børn og unge om
weekendens drab uden at komme ind på
religion. 

Kritikken fik i går byens borgmester,
Anker Boye (S), til at trække brevet tilbage
og bebude et nyt. Hvordan det brev bliver
formuleret, ved vi ikke endnu. Men mon
ikke det også bliver en dans på æggeskal-
ler for at finde den svære balance, der er
fra klar tale og erkendelse af, at religion
var et aspekt af de tragiske begivenheder,
som ikke skal forties, og samtidig slå fast,
at ingen religion er synonym med terror,
hvad Anders Breivik i nyere tid og den
yderste venstrefløj tidligere har vist. Hver-
ken symbolpolitik fra Christiansborg el-
ler generelle retningslinjer fra et kommu-
nekontor løser skolernes dilemma. 
jacob.fuglsang@pol.dk

UDDANNELSESANALYSE
JACOB FUGLSANG, 
UDDANNELSESREDAKTØR

Hverken symbolpolitik 
eller generelle retnings-
linjer fra et kommune-
kontor løser skolernes 
dilemma. Det er ikke nemt
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’I spa under havets overflade’, som blev
bragt i Rejser lørdag 14.2., gav indtryk af at
være en reportage fra Israel, nærmere be-
tegnet Dødehavet og Mineral Beach. Dele
af besøget foregik imidlertid i en israelsk
bosættelse og dermed på besat område,
har det vist sig. Redaktionen havde un-
dersøgt – men desværre ikke tilstrækkelig
grundigt – om der kunne være tvivl om, at
stedet var israelsk. Havde redaktionen få-
et et korrekt billede af tingenes tilstand,
havde den ikke præsenteret stedet som
en turistattraktion. Vi beklager fejlen.

Russisk erhvervsliv blev undervurderet på
side 7 i Økonomi onsdag 18.2., hvor der
stod, at »antallet af russiske virksomhe-
der i Rusland er faldet til 6.000«. Det er
antallet af tyske virksomheder i Rusland.

Indlægget ’Valentinsklicheen’, som blev
bragt i går under ’Læserne mener’, var ik-
ke skrevet af Ettore Rocca, som der stod.
Det burde vi nok have opdaget, idet det
i indlægget blev pointeret, at skribenten
udtalte sig som kvinde. Indlægget var
ganske vist indsendt fra Ettore Roccas
konto, men skrevet af hans kone, Lise
Winther-Jensen, som oven i købet udtryk-
kelig havde gjort opmærksom på risiko-
en for forveksling. Suk. Og undskyld.

Sprogligt: På forsiden af kultursektionen
tirsdag 10.2. skrev vi om en teori, der ikke
var »slagfærdig« dokumentation for.
Vi mente efter alt at dømme slagkraftig.
Slagfærdig betyder kvik og vittig. 

FEJL & FAKTA
BJARNE SCHILLING,
LÆSERNES REDAKTØR

SPORT. Guadalajara har måt-
tet trække sig som arrangør af
verdensmesterskaberne i
svømning i 2017. Budgettet for
stævnet i Guadalajara har læn-
ge været under pres, og i går
meddelte det statslige sports-
institut i Mexico til Fina, Det
Internationale Svømmefor-
bund, at de faldende oliepri-
ser betyder, at økonomien ik-
ke længere hænger sammen. 

Arrangørerne har ikke råd
til at være vært for det to uger
lange stævne, der har et bud-
get på omkring 100 millioner
dollars (650 mio. kr.). Arran-
gørerne har allerede brugt 9,5
mio. dollars (godt 60 mio. kr.)
på svømmeforberedelserne
indtil nu og risikerer at skulle
betale en bod til Det Internati-
onale Svømmeforbund på 5
mio. dollars (32 mio. kr.) for at
trække sig i utide.

Afbuddet kommer en uge
efter, at Edmonton i Canada
trak sig som vært for Com-
monwealth Games i 2022, li-
geledes på grund af manglen-
de olieindtægter. Dette års VM
i svømning afvikles i den rus-
siske by Kasan, mens VM i
2019 er tildelt Gwangju i Syd-
korea. Det er anden gang, at
en vært trækker sig fra et
svømme-VM. 2013-udgaven
skulle have foregået i Dubai,
men endte i Barcelona.
brit.therkildsen@pol.dk

Lave oliepriser
koster Mexico
VM i svømning

STOP. Dårlig økonomi har 
fået Guadalajara i Mexico til at
trække sig som vært for VM 
i svømning 2017. Foto: AP

DANMARK. Klimaforskere
fra Syddansk Universitet
skal lære soldater at føre
krig på en mere miljøvenlig
måde. »Soldaterne skal lære
at skelne mellem, hvornår
det er nødvendigt at køre
hurtigt for at undgå en fjen-
de, og hvornår de kan køre
roligt«, siger professor Mi-
chael Goodsite, der er insti-
tutleder på Teknologi og In-
novation på Syddansk Uni-
versitet i Odense. 

Han har selv en fortid
som officer i det amerikan-
ske forsvar og er en af initia-
tivtagerne til en tre dage
lang konference i denne
uge i Sønderborg med 60
deltagere fra 9 lande, her-
iblandt USA’s viceforsvars-
minister, Katherine Ham-
mack, om grønnere militær. 

Som et eksempel på beho-
vet for solceller, elbiler og

mindre forbrug af brænd-
stof ved fronten peger for-
skerne på, at tusindvis af
mennesker er blevet dræbt
eller såret i bagholdsangreb
og af vejsidebomber under
transport af brændstof til
Nato-styrker i Afghanistan.
Da krigen var på sit højeste,
kørte 1.300 tankbiler dagligt
til og fra lejrene i kampzo-
nerne, og ifølge en rapport
fra Nato kostede det syv liter
brændstof at transportere
en liter ud i felten. 

»Vi ønsker at gøre militæ-
re baser til grønne udvik-
lingslaboratorier, hvor man
kan udvikle nye grønne tek-
nologier og processer. Bare
se på gps; den er udviklet til
militært brug, men i dag kø-
rer alle rundt med en. Mili-
tæret er perfekt som et
grønt udviklingslaboratori-
um, fordi officeren udstik-

ker ordrene, og så retter alle
ind. På den måde bliver nye
rutiner hurtigt indført, og
erfaringerne kan bredes ud
til det øvrige samfund«, si-
ger Michael Goodsite.

Konferencen blev holdt i
Sønderborg, for at deltager-
ne kunne lade sig inspirere
af byens ProjectZero, hvor
visionen er, at Sønderborg-
området skal være CO2-neu-
tralt i 2029. 

»De store Natobaser min-
der om provinsbyer. Der er
indkøbscentre, skoler, og de
største baser har endda
gymnasier. Det er derfor op-
lagt at hente inspiration fra
Sønderborg. Man kan for ek-
sempel gøre vandsparepla-
ner i husene obligatoriske
og indføre affaldssorte-
ring«, påpeger Sønderborg
Kommune.
ole.friis@pol.dk

Kampvogne skal angribe miljøvenligt
Arkivfoto: Ditte Valente

en god 
dag for ...

Endnu en gang har prins-
gemalen udtrykt ønske om
at blive titelmæssigt lige-
stillet med sin kone, og
endnu en gang syder kom-
mentarer på netaviser og
sociale medier af sarkas-
me. »Hvorfor skal jeg være
under min kone? Hvor-
for?«, spurgte prins Henrik
i hollandsk tv. Men fakta er
– og det er meningsmålin-
ger, vi taler om – at prinsge-
malen er mere populær i
befolkningen end nogen-
sinde. Og hvis det skal væ-
re, kan vi da godt gøre ge-
malen til konge for en dag
på denne plads. 
peter.schoeler@pol.dk

Kong Henrik
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Sneen væltede ned over
New York 26. januar, og fle-
re flyselskaber aflyste deres
afgange af hensyn til sik-
kerheden. Kaptajnen på en
Norwegian-maskine var
dog fast besluttet på at ven-
de næsen mod Stockholm,
men den var fire kabinean-
satte ikke med på ifølge
norske Dagbladet. De gik
fra borde, og flyet lettede
med fire besætningsmed-
lemmer for lidt. Norwegi-
an er uenig med luftfarts-
tilsynet i, at flyvningen var
ulovlig, men har suspende-
ret de fire kabineansatte. 
peter.schoeler@pol.dk
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en Dårlig 
dag for ...

Hver tredje gang gik det galt for en 38-årig nord-
tysk sygehjælper, som i går for første gang selv

udtalte sig i retten i Oldenburg. Han er tiltalt for at
myrde 30 af omkring 90 syge, som han gav en overdosis
hjertemedicin for at fremstå som helt på jobbet ved at
redde folk med det rette modindgreb: »Jeg er meget ked
af det ... Beslutningen var som regel relativt spontan«

506.000 
kr. er et tab, som en kunde i
Ringkjøbing Landbobank selv
må bære, efter at han satsede
700.000 kr. på at tjene på aktier
og valuta via en konto i banken.
Manden siger, at han er blevet
lokket til at løbe risikoen, men
både Retten i Herning og Vestre
Landsret mener, at banken har
rådgivet korrekt. Sagen koster
ydermere 172.000 kr. for kunden

SPORT. Norge fik en perfekt
start på langrends-VM i Falun i
Sverige, da Marit Bjørgen og
Petter Northug vandt guld på
sprintdistancen over 5 kilo-
meter. 

For Marit Bjørgens vedkom-
mende var der tale om det 13.
VM-guld siden 2003.

De svenske fans heppede på
Stina Nilsson, men hun måtte

’nøjes’ med sølv, mens norske
Maiken Falla fik bronze.

Hos herrerne var Petter
Northug hurtigst, og han blev
verdensmester for 10. gang.
Der måtte dog målfoto til for
at fordele guld og sølv, men
Northug fik lige akkurat ski-
spidsen over stregen foran ca-
nadieren Alex Harvey.
sporten@pol.dk

Norge kom stærkt fra start 
ved VM i langrend med to guld
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Bliv opdateret på politiken.dk 


