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Op mod 58 udenrigsministre fra 
Organisationen for Sikkerhed og 

Samarbejde i Europa, OSCE, samles i dag og i 
morgen i Kijev. Det sker på et tidspunkt, hvor 
den ukrainske hovedstad præges af demonstra-
tioner og til tider voldelige sammenstød og angi-
velig overdreven brug af magt fra politiets side. 
Blandt andet er kampklædte betjente ifølge 
OSCE’s særlige repræsentant i mediesager, 
Dunja Mijatovic, målrettet gået løs på journali-
ster, der ville dække demonstrationerne. Over 
40 journalister er ifølge OSCE blevet angrebet og 
skadet på den konto. 

Det særligt spegede ved den situation er, at 
Ukraine i øjeblikket har formandskabet for OSCE 
(og derfor også værtskabet for udenrigsminister-
mødet). Ukraine står altså i spidsen for denne 
gruppe af lande, der i erklæringer har skrevet 
under på, at de respekterer forsamlings- og 
ytringsfriheden, samtidig med at kritikken hag-
ler ned over myndighedernes reaktion på prote-
sterne. Begivenhederne står samtidig i modsæt-
ning til det ukrainske formandskabs bebudede 
prioriteter, da man overtog formandskabet i 
januar: menneskerettigheder, pressefrihed og 
konfliktløsning.

Modsætninger mellem ord og handling har 
også præget den ukrainske regering i det 

spørgsmål, der er årsagen til de store demon-
strationer, nemlig den længe ventede handels- 
og associeringsaftale med EU, som præsident 
Viktor Janukovitj alligevel ikke ville underskrive 
i fredags på et EU-topmøde i Vilnius i Litauen. 
Oppositionen og titusindvis af demonstranter 
fra civilsamfundet er rasende på regeringen, 
herunder også premierminister Mykola Asarov, 
som har forklaret, at man af økonomiske grunde 
har valgt at søge et tættere samarbejde med 
Rusland. De protesterende er rasende over, at 
den europæiske integration dermed lider et 
enormt tilbageslag. Asarov siger nu, at regerin-
gen er parat til en dialog med repræsentanter 
fra de protesterende og oppositionens partier, 
men at den kræver, at demonstranterne afslutter 
blokaden af regeringsbygninger og lader være 
med at forhindre ansatte i den statslige admini-
stration i at arbejde.

Der er ingen tvivl om, at det ville være godt, 
hvis det kom til en dialog mellem regering 

og opposition, men man må samtidig sige, at 
denne dialog er svær at se for sig lige nu. For det 
første stoler oppositionen meget lidt på regerin-
gen, ikke mindst på grund af den lange liste 
med eksempler på modstrid mellem ord og 
handling i tidens løb. For det andet har præsi-
dent Janukovitj hidtil ikke udvist det format, 
som en ægte demokrat bør udvise: at respektere 
politiske modstandere og tage højde for den 
store del af ukrainerne, der ønsker en europæisk 
fremtid. Derfor må der flere initiativer til fra 
regeringens side, hvis en dialog skal etableres. 
Og det haster.  brun

Kløften i Kijev  
vokser og vokser
Dialog kommer kun, hvis Ukrai-
nes regering rykker sig hurtigt

Af JAcob birkler 

PROVOKERET 
ABORT er lidt 
af en ever-
green i den 
etiske debat. 
Men ofte taler 

vi forbi hinanden, alene fordi 
der anvendes vidt forskellige 
begreber i den ofte polære 
debat.

Sproget spiller en afgøren-
de rolle i debatten, hvor spro-
get skaber holdninger, og 
holdninger skaber sprog. 
Sproget er således ikke blot et 
spørgsmål om kommunikati-
on, men også om begreber, 
der virker forførende og hold-
ningsskabende. 

Alene fagtermer rummer en 
underforstået holdning. Det 
er for eksempel lettere at skil-
le sig af med en zygote end et 
fosteranlæg.

Selvom der eksisterer enty-
dige kliniske fagtermer, er 
der ingen, som kan patentere 
begrebsdannelsen i den of-
fentlige debat.

Fostret omtales som liv, (lil-
le) menneskeliv, anlæg til 
menneskeliv, menneskekim, 
barn, ufødt barn, menneske 
og så videre. 

Her er det særligt vigtigt at 
fokusere på begreberne ”fo-
ster”, ”barn” og ”menneske”. 
Dette skyldes ikke mindst, at 
synet på fostret, barnet og 
mennesket sædvanligvis er 
meget forskelligt. 

Børn må under ingen om-

stændigheder forulempes, 
hvilket i manges øjne ikke 
gælder fostret. Grænsen mel-
lem foster og barn kan fast-
sættes juridisk og klinisk, 
men i debatten vil grænsen 
ofte ligge i øjnene, der ser. 
Det har med andre ord at gøre 
med vores menneskesyn og 
ikke mindst spørgsmålet om, 
hvornår der er tale om et 
menneske. 

Endnu flere begreber an-
vendes om selve indgrebet. 
Betinget af holdningsmæs-
sigt ståsted omtales indgre-
bet som en provokeret abort, 
graviditetstab, svangerskabs-
afbrydelse, misfødsel, men 
også som fosterdrab, foster-
fordrivelse eller fosteruddri-
velse. 

Med sidstnævnte eksem-
pler har vi gode eksempler på 
den måde, hvorpå begreber i 
sig selv kan rykke debatten. 
Disse begreber viser hen til 
forskelligt meningsindhold. 
Kobles abort med drab og 
mord, er der eksempelvis åb-
net for associationer til histo-
riens mange folkedrab.

Anvendes drab som udtryk, 
vil man kunne sidestille det 
med andre drab, hvorfor 
abortmodstandere ofte lø-
bende opregner, hvor mange 
aborter der foretages natio-
nalt såvel som globalt. 

Desuden kan sammenkob-
lingen med begreberne mord 
og drab skabe sammenhæng 
mellem abortdebatten og de-
batterne om dødsstraf og i 

særdeleshed aktiv døds-
hjælp. 

Afhængigt af holdnings-
mæssigt ståsted vil provoke-
ret abort således både kunne 
benyttes som argumentation 
for og imod aktiv dødshjælp. 
Men i debatten ser vi ofte et 
sammenrend af begreber, der 
virker i én sammenhæng, 
men ikke i en anden.

VI KAN GODT tale om ”sæd-
dræbende” creme, men taler 
sjældent om at dræbe et be-
frugtet æg. Sædbanker har 
sæd deponeret i flere år, 

hvorefter det ”destrueres”, 
men det ”dræbes” ikke. 

Netop ved livets begyndel-
se befinder mennesket sig be-
grebsligt mellem krop og 
ting. Selve relationen mellem 
kvinde og foster kan også 
sprogliggøres på mangfoldig 
vis. På den ene side kan der 
tales om kvindens krop, 
hvorefter der hurtigt sluttes 
til kvindens rettigheder. 

Omvendt kan der tales om 
barnet, der er på besøg i 
kvindens krop, eller barnet 
som aborttruet, hvilket hur-
tigt kan virke rettighedsska-
bende for det ufødte barn. 

For nylig kunne man i USA 
se store bannerreklamer på 
husgavle i New York, hvor der 
stod, at det farligste sted at 
opholde sig for en sort ameri-
kaner var i livmoderen på en 
kvinde. Præmissen for denne 
sætning er ikke blot adskil-
lelsen mellem kvinde og fo-
ster/barn, hvor kvindens liv-
moder anskues som et mid-
lertidigt opholdssted. Samti-
dig sidestiller sætningen det 
ufødte foster/barn med det 
fødte barn, og ikke mindst er 
der en sidestilling mellem 
drabstal og aborttal i USA. 

I den modsatte lejr har flere 
aborttilhængere påpeget, at 
der ikke er tale om ”drab”, 
men om en ”separation” af 
fostret fra moderen. Selve 
indgrebet er derfor ”blot” en 
adskillelse, der også finder 
sted ved fødslen. I dette til-
fælde vil indgrebet dog med-

føre, at livet stopper. Men et-
hvert kejsersnit er også en 
adskillelse og kunne derfor 
også kategoriseres som en 
abort, hvilket kan virke lidt 
meningsforstyrrende. 

Begrebet ”svangerskabsaf-
brydelse”, der er den juridi-
ske og kliniske term, kan og-
så problematiseres, idet be-
grebet også kunne omfatte en 
spontan abort. Dette kan 
man omgå ved at benævne 
indgrebet ”intenderet svan-
gerskabsafbrydelse”. 

Men dette begreb kan også 
dække over igangsatte vagi-
nale fødsler og kejsersnit. 

Vi må således acceptere, at 
begreber om provokeret abort 
hverken er meningsneutrale 
eller entydigt refererende.  
Som den måske vigtigste 
pointe må vi ikke glemme, at 
begreber ikke blot griber ind i 
en debat, for her at vække 
holdninger, tanker og følel-
ser. Begreber griber også ind i 
mange kvinders liv. Kvinder, 
der måske går med tanker om 
provokeret abort. 

Tales der om drab og mord, 
kan man hurtigt placere 
kvinder i gruppen blandt 
mordere og drabsmænd. Liv-
moderen bliver en nøje ud-
valgt slagmark, hvor slaget 
skal udkæmpes. Hvad enten 
kvinden vælger abort eller ej, 
bør det medtænkes, at der er 
liv, der skal leves bagefter.

Jacob Birkler er lektor, ph.d. og 
formand for Det Etiske Råd

Aborteret mening. Valg af terminologi 
afspejler menneskesyn

Af klAus b. bærentsen 

KRISTELIGT 
DAGBLAD 
bragte den 21. 
november på 
forsiden en ar-

tikel med overskriften ”For-
skere kræver hårdere domme 
for fusk”. 

I artiklen blev jeg taget til 
indtægt for krav om hårdere 
straffe til folk, som er dømt 
for fusk i UVVU (Udvalgene 
vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed, red.), samt ind-
skrænkning af fuskdømte 
forskeres ytringsfrihed i strid 
med menneskerettighederne.

Dette er imidlertid forkert, 
og redaktionen på Kristeligt 
Dagblad har efterfølgende 
trukket dem tilbage (den 23. 
november) og over for mig 
beklaget, at disse fejl blev 
bragt. 

Jeg er ikke tilhænger af hår-
dere domme i UVVU for fusk, 
og jeg har aldrig udtalt mig 
om, at fuskdømte forskeres 
ytringsfrihed skulle begræn-
ses. 

Jeg har derimod kritiseret 
journalister for ureflekteret 
henvisning til Helmuth Ny-
borg som ekspert i intelligens 
i to konkrete tilfælde (”Kam-
pen om de klogeste i verden” 
i Information den 7. juni 2013, 
og ”Skjult intelligensreserve 
blandt socialt udsatte” i Kri-
steligt Dagblad den 22. okto-
ber 2013, idet jeg mener, at 
hans autoritet inden for dette 
felt er undergravet af de to sa-
ger om hans intelligensforsk-

ning, som UVVU har behand-
let. 

I den første sag havde rek-
tor for Aarhus Universitet den 
14. juni 2006 efter indstilling 
fra et internationalt ekspert-
udvalg fastslået, at en artikel 
af Nyborg enten var massivt 
inkompetent eller uredelig, 
og at dens konklusioner var 
uholdbare, hvilket førte til 
suspension. 

Denne afgørelse indbragte 
Nyborg for UVVU, som den 4. 
juli 2007 udtalte kritik af ar-
tiklen, samt at det ikke med 
sikkerhed kunne fastslås, at 
artiklens resultater var frem-
stillet med bevidst hensigt 
om at snyde, hvorfor der ikke 
blev afsagt kendelse om ure-
delighed. 

I den anden sag (afgjort 
den 28. oktober 2013) fandt 
man, at svindelen var begået 
bevidst, og der blev derfor af-
sagt kendelse om uredelig-
hed sammen med en henstil-
ling om at trække den pågæl-
dende artikel tilbage.

BRUGEN AF NYBORG som 
ekspert i intelligens forekom-
mer mig sammenlignelig 
med brugen af for eksempel 
Stein Bagger som ekspert i 
principper for regnskabs- 
føring i private firmaer eller 
Heinrich Himmler som  
ekspert vedrørende måder  
at omgås jøder. I begge  
tilfælde er der tale om perso-
ner, der som bekendt ved me-
get om emnet. Men det bety-
der imidlertid ikke, at deres 
synspunkter kan tillæg- 

ges nogen relevant autoritet.
Nogle tænker måske, at det 

er at gå for vidt at henvise til 
nazisten Himmler i denne 
sammenhæng. Det er det des-
værre ikke, idet Nyborg gen-
tagne gange er set forbundet 
med højrenationalistiske 
kredse, blandt andre det dan-
ske nazistparti, og han har i 
en artikel fra 2011 beklaget 
sig over, at eugenik, som i 
1930’erne og 1940’erne dan-
nede baggrund for den nazi-
stiske racelære og de prakti-
ske foranstaltninger til etnisk 
udrensning, faldt i unåde ef-
ter Anden Verdenskrig samt 
udtrykt ønske om, at euge-
nikkens synspunkter bliver 
genoptaget. 

Artiklen blev bragt i et tids-
skrift, som blandt sine op-
havsmænd havde Otmar von 
Verschuer, der var Josef Men-
geles foresatte og kollega i 
Auschwitz.

Ekstra Bladet berettede den 
3. juni 2011 om, at Nyborg var 
taler ved et årsmøde for holo-
caustbenægtere. På et billede 
fra den anledning poserer 
han sammen med den dan-
ske nazist Daniel Carlsen, en 
amerikansk naziideolog og 
en leder fra det nazistiske 
Svenskarnas Parti. 

I Information blev Nyborg 
den 28. august 2006 citeret 
for en udtalelse om, at de 
dårligst begavede danskere 
skulle betales for at lade sig 
sterilisere. 

Han har offentligt støttet en 
påstand om, at den hvide ra-
ce intelligensmæssigt er den 

sorte race overlegen, og at 
det er spild af ressourcer at 
uddanne den amerikanske 
sorte befolkning ud over 
grundskoleniveau. 

Nyborg har endvidere iføl-
ge Universitetsavisen fra Kø-
benhavns Universitet (2003, 

nr. 15) udtalt støtte til et for-
slag om et avlsprogram, der 
kan sikre, at der fødes flere 
børn med høj intelligens og 
færre med lav intelligens.

Han er fortaler for, at næste 
generation forbedres gennem 
”selektiv avl”, idet han me-
ner, at ”det ville være en god 
udvikling, hvis alle gravidite-
ter skete på baggrund af en 
udvælgelse, hvor ’uheldige’ 
gener og bestemte træk blev 
valgt fra” (Information, den 
27. juli 2009). 

Endelig er Nyborg citeret 
for, at ”... visse mennesker er 
totalt ligeglade med reglerne 
og næste generation, og i den 
udstrækning må man bruge 
tvangsmæssige midler.” 

Det kunne således være 
vigtigt at få belyst, hvilken 
forbindelse der eventuelt 
kunne være mellem Nyborgs 
gentagne fejlbehæftede vi-
denskabelige udsagn om in-
telligens og bestemte politi-
ske interesser. 

Henvisning til ham som 
ekspert og forsker vedrøren-
de intelligens burde derimod 
efter min mening være under 
pressens moralske og intel-
lektuelle standard. 

Men en opfordring til op-
retholdelse af en sådan stan-
dard er ikke det samme som 
at benægte Nyborgs ytrings-
frihed eller at anfægte pres-
sens ret til i øvrigt at anvende 
ham som kilde.

Klaus B. Bærentsen er lektor og ph.d. 
ved Psykologisk Institut på Aarhus 
Universitet

ureflekteret kildebrug. Dansk presse 
burde være mere påpasselig i sine valg

WWHvad enten 
kvinden vælger 
abort eller ej, bør  
det medtænkes,  
at der er liv, der  
skal leves bagefter.

WWNogle tænker 
måske, at det er at gå 
for vidt at henvise til 
nazisten Himmler i 
denne sammenhæng. 
Det er det desværre 
ikke, idet Nyborg gen-
tagne gange er set 
forbundet med højre-
nationalistiske kredse, 
blandt andre det dan-
ske nazistparti.

ordet
”Jeg hjertets dør vil åbne 
dig, o Jesus, drag dog ind til 
mig! Ja, ved din nåde lad 
det ske, at jeg din 
kærlighed må se!
Salmebogen nr. 84, vers 6.

For ikke længe siden så jeg 
den franske film ”Brøndgra-
verens datter” af Daniel 
Auteuil, som bygger på Mar-
cel Pagnols film fra 1940 af 
samme navn.

Brøndgraveren Pascal er 
fattig på mammon, han be-
finder sig i samfundets nedre 
lag, men han er rig på børn. 
Fem piger har han, og han el-
sker dem over alt på jorden.

Men han er også en hård 
mand, hærdet af skæbnen og 
et kuende arbejde. Så da 
hans ældste datter, Patricia, 
bliver gravid med Jacques, 
der kommer fra et helt andet 
socialt lag, og som åbenbart 
ikke vil vide af pigebarnet, 
sender brøndgraveren datte-
ren bort, så hun kan føde sit 
barn i dølgsmål.

Patricia føder et lille dren-
gebarn og tager sig af det, så 
godt hun kan. Det kommer 
længe efter brøndgraveren 
for øre, at han er blevet bed-
stefar, og at drengen har fået 
hans efternavn. 

Nu opsøger han datteren, 
som han ikke har set, siden 
han forviste hende fra hjem-
met. Den gamle brøndgraver 
har bestemt sig for at gøre sig 
hård og muligvis bortadopte-
re drengen, men han vil nu li-
ge se den lille først. 

Og dér ligger drengen i vug-
gen og sender den gamle 
brøndgraver det mest troskyl-
dige smil. Da smelter brønd-
graverens hjerte, det smil kan 
han simpelthen ikke stå for. 
Med ét åbnes der en hjertets 
dør med nye erkendelser og 
med andre løsninger end den 
hårde.

Ja, vi kender det.
Der er mennesker omkring 

os, der, uden at de selv ved af 
det, lyser op, tænder lys. Det 
kan være barnet, der bærer 
den største tillid og forvent-
ning ud i dagen. Det kan væ-
re den gamle, som jævnt og 
ligetil vidner om en dyb tillid 
og forventning til livet, skønt 
dagene synes talte. 

De er der lige omkring os, 
de tænder lys og bærer blus 
med og til glæde. Det handler 
om at have blik for dem og 
det og erkende, at den tro, 
som åbner hjertets dør, ikke 
kommer af tørre, teologiske 
termer. Nej, den udspringer 
af dagligdags erfaringer af, at 
i levet liv blev Gud i Kristus 
menneske.

Ole Juul

teologisk 
tanke
Søren Kierkegaard (1813-1855) 
i ”Kjerlighedens Gjerninger”, 
1847:

”Enhver af os er Menneske og 
saa igen det Forskjellige, han 
særligen er; men det at være 
Menneske er Grundbestem-
melsen. Ingen maa i den 
Grad forsee sig på Forskjellig-
heden, at han, feigt eller 
overmodigt, glemmer, at han 
er Menneske, intet Menneske 
er ved sin særlige Forskjellig-
hed en Undtagelse fra det at 
være Menneske, men er Men-
neske og saa det han særli-
gen er.” 

WWYtringsfrihed er ytringsfrihed, og alle bør være lige for loven – uanset etnicitet. Så når 
Politiken-segmentet begræder racismeanklagerne mod Yahya Hassan, så bør de altså på  
samme måde begræde tilsvarende anklager mod for eksempel Lars Hedegaard.

Simon Emil AmmiTzBøll, mF oG poliTiSK oRDFøRER FoR liBERAl AlliAncE, i poliTiKEn

Juleevangeliet er rodet og be-
skidt med Maria, der føder et 
barn, som ikke er Josefs, og i 
en stald, hvor risikoen for en 
underlivsbetændelse er rime-
lig stor.  Det er vores gudsfor-

tælling, og jeg behøver ikke at 
nævne, hvordan det sidenhen 
gik Guds søn. Juleevangeliet 
er ikke smukt.

Kristine stricKer HestbecH, 
sognepræst

”Nu må EU-lederne mande sig op – og stå sammen om afvisningen af  
den Putinske model, og i forsvaret for de idealer, der ligger til grund  
for den europæiske integration i vores del af Europa.” 
Uffe ellemann-Jensen (V), tidligere Udenrigsminister, i  Berlingske


