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Abstract
This thesis argues that the discipline of Rhetoric benefits from intersecting with Postcolonial and
Gender and Queer Studies. Following the release of a collection of poems by a young Danish poet
with Palestinian roots, the so-called whiteness debate unfolded in Danish media in 2014. This thesis
provides a conceptually oriented rhetorical criticism and an analysis of the argumentation strategies
in seven key contributions to the debate, four articles and three blog entries. Through an
examination of the concepts second persona, ideology, ethos, identity, framing, minority, majority,
privilege, racism and colour-blindness, it is argued that the participants in the debate can be divided
into a majority group ideologically founded in a social liberal focus on the freedom and rights of the
individual, and a minority group ideologically founded in compassion.
The criticism and analysis is deepened by three perspectives. Firstly a rhetorical perspective is used
to prove that the two groups fail to reach consensus, because the values on which they base their
argumentation are incompatible and incommensurable, and thus an example of the concept, within
rhetorical argumentation theory, of value pluralism. Secondly an affective perspective stemming
from Gender and Queer Studies is used to prove that the minority group establishes an archive of
affects, which is used both to process the collective trauma of not being seen and heard, historically
and in discourse, as well as, through the notion of public feelings, providing a potential for political
change. And lastly a postcolonial perspective is used to prove that the power structure of the
majority and minority group is comparable to the way the West practices discursive imperialism
through intellectual power over the non-West. Further the postcolonial perspective serves to prove
that the majority and minority group collectively in the discourse negate a group of minority people,
thus creating a third persona which, through the process of always being spoken about but never to,
is objectified and kept silent.
The thesis concludes that the whiteness debate is an example of a rhetorical public sphere, but that
what this concept implies remains an ideal, so long as, as proven through affective and postcolonial
perspectives, some people are still prevented from entering the public sphere as rhetorical subjects.
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Indledning
I oktober 2013 udgav Gyldendal en digtsamling af en ung debutant ved navn Yahya Hassan.
Digtsamlingen, som ganske enkelt hedder Yahya Hassan, blev først trykt i 800 eksemplarer, hvilket
er et påfaldende stort oplag, da digtsamlinger som regel bliver trykt i omkring 3-400 eksemplarer1.
Et par uger før udgivelsen af Yahya Hassan bragte Politiken  artiklen  ”Digter: Jeg er fucking vred på
mine forældres generation”,   et interview med Hassan af avisens debatredaktør Tarek Omar. I
interviewet fortæller Hassan om sin opvækst med vold og svigt i Århus Vest og forholder sig stærkt
kritisk til islam og sine forældres generation. Før artiklen kendte de færreste til den århusianske
digter med palæstinensiske rødder, som måneden forinden var blevet optaget på Forfatterskolen
efter  at  være  blevet  smidt  ud  fra  Vallekilde  Højskoles  litteraturlinje.  ”Digter: Jeg er fucking vred på
mine forældres generation”  blev  delt  massivt  på  de  sociale  medier. Efter den var navnet Hassan på
alles læber, og artiklen blev for alvor startskuddet til den offentlige debat, som udspringer af Hassan
og hans digte.
I efteråret og vinteren 2013-14 bliver Hassans digtsamling genoptrykt gang på gang. Den når op på
over 100.000 solgte eksemplarer, hvilket gør den til den bedst sælgende danske digtsamling
nogensinde, hvis man ikke medregner udgivelser af digteres samlede værker2. Hassan vandt
Weekendavisens Litteraturpris, Politikens Litteraturpris og BogForums Debutantpris for sin debut,
som også bliver oversat til engelsk af hiphopperne Al og Kuku Agami og desuden solgt til flere
lande i udlandet. Hassans digte blev på rekordtid genstand for voldsom debat, og digteren selv
modtog dødstrusler, fik politibeskyttelse, og blev slået ned på Hovedbanegården, hvilket han skrev
et digt om, som efterfølgende blev trykt i Politiken. Den 26. november gennemførte Hassan en
digtoplæsning i Vollsmose, efter at arrangementet blev flyttet fra Vollsmose Bibliotek til en skole i
området grundet en trusselsvurdering fra politiet. I januar 2014 udgav Louise Østergaard, Hassans
tidligere kontaktperson, som han også havde et forhold til og som er nævnt – dog ikke ved navn – i
hans digte, bogen ORD. Bogens handling en centreret om et forhold mellem en kvindelig lærer og
en ung dreng. De indleder en affære, som fører til hendes senere skilsmisse og fyring, og
parallellerne til virkeligheden er mange og tydelige3. I løbet af foråret 2014 er det massive fokus på
Hassans person stilnet lidt af, faktisk så meget at Helle Broberg Nielsen i Weekendavisens tillæg
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Bøger den 11. juli 2014 skriver en kort artikel med overskriften   ”Hvor   har   vi   Hassan?”,   hvilket
selvfølgelig ironisk nok er et eksempel på, at han ikke helt er ude af mediernes søgelys.
Hassan selv har flere gange udtalt, at hans digte skal læses som litteratur og ikke som indspark i den
offentlige debat:  ”…  det  er  ikke  mit  ansvar.  Jeg  udtaler  mig  ikke  som  debattør  i  integrationsdebatten. Jeg  er  digter.  Jeg  siger  bare  min  mening,  til  dem,  der  vil  høre  den”,  citeres  han  fx  for  i  Politiken  
den 18. oktober 20134. Men faktum er, at der i medierne, parallelt med det store fokus på Hassans
person, som måske bedst kan sammenlignes med den idoldyrkelse og opmærksomhed, som nogle
rockstjerner oplever, eksisterer en politisk debat, som tager udspring i Hassans digte og deres indhold. Digtene er blevet brugt i politiske sammenhænge af fx Sørine Gotfredsen i  kommentaren  ”Sørine:  En  bombe  i  debatten”,  bragt i Kristeligt Dagblad den 27. november 2013 og af Pia Kjærsgaard,
der på sin Facebookside den 28.  november  2013  fx  har  skrevet:  ”I kølvandet på sagen om Yahya
Hassan må man konstatere, at der hersker et massivt hykleri og dobbeltmoral i forhold til ytringsfriheden og islam. Mens Yahya Hassan omfavnes og knuselskes af den politisk korrekte elite for sit
opgør med forældregenerationen, så mangler den samme verbale omfavnelse, når Dansk Folkeparti
og andre i årevist [sic] har påpeget de samme forhold”5. Hassan selv er desuden blevet politianmeldt
for racisme af den århusianske socialdemokratiske politiker Mohamed Suleban, der i en artikel i
Berlingske  citeres  for  at  have  udtalt:  ”Yahya Hassan har fremsat en række kommentarer, der meget
[sic] ekstreme og forhånende og nedværdigende over for bestemte gruppe [sic] af borgere i samfundet  […]  Hvis  Pia  Kjærsgaard  eller  Lars  Hedegaard  sagde  det  samme,  ville  det  hurtigt  blive  stemplet  
som  racisme  og  meldt  til  politiet”6.
Det ville hurtigt blive meget omfattende at forsøge at opremse alle debattører, politikere og journalister, der på den ene eller den anden måde har nævnt Hassan eller hans digte i den offentlige debat i
en enten litterær, politisk eller kulturel kontekst. Hvis man derudover også skulle redegøre for, hvad
de har skrevet, sagt eller ment, som svar til hvem, og som led i hvilken mindre debat i det større
hele, ville dette speciale ikke bestå af andet end en sådan redegørelse. Derfor har jeg valgt at fokusere på den forgrening, som af flere kaldes hvidhedsdebatten7. Debatten blev for alvor skudt i gang
efter den svenske forfatter og litteraturkritiker Athena Farrokhzads anmeldelse af og kommentar til
4
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Hassans digtsamling i den svenske avis Aftonbladet den 22. januar 2014. Farrokhzad skriver bl.a.,
at Hassan med sine digte har spillet Dansk Folkeparti stærke kort i hånden, og at Hassan dermed
kan ende med at bidrage til den naturaliserede racisme, som ifølge Farrokhzad eksisterer i Sverige
og Danmark. Farrokhzads indlæg er af mange blevet læst som en opfordring til, at minoritetsforfattere censurerer sig selv af hensyn til den virkning, deres ord kan have i politiske sammenhænge, og
flere danske forfattere og kritikere tog efterfølgende til genmæle. Det har i løbet af foråret 2014
udviklet sig til en ophedet debat med mange aktører. Debatten har primært udspillet sig i spalterne i
Politiken og Information, men også på Facebook og blogs på internettet. Debatten er centreret omkring begreberne ytringsfrihed og selvcensur, strukturel racisme, (hvid, heteroseksuel og mandlig)
majoritet overfor marginaliserede minoritetsgrupper og litteraturens rolle i den offentlige debat.
Min interesse i debatten udspringer af tre faktorer. For det første var jeg i efteråret 2013 i praktik i
en underafdeling af DR Kultur, DR Læseklubberne, som har til formål at formidle litteratur til brugerne samt at inddrage brugerne i debat og diskussion af månedens bog i fire forskellige onlinelæseklubber. Yahya Hassan var månedens bog i en af læseklubberne i den periode, jeg var i praktik,
og jeg skrev flere artikler om digtsamlingen og forfatteren bag, og der var generelt stort fokus på
Hassan og hans digte på redaktionen.
For det andet har jeg taget flere tilvalgsfag på Kønsstudier på Københavns Universitet, hvor jeg har
beskæftiget mig teoretisk og analytisk med begreberne privilegie, majoritet, minoritet og marginalisering. Hvidhedsdebatten udgør et krydsningsfelt, hvor flere forskellige minoriteter forenes i en
fælles kritik af hvidt, maskulint og heteroseksuelt privilegie, og derfor har hvidhedsdebatten interesseret mig fra starten, fordi den rammer ned i den teoretiske forståelse, jeg har med fra mine tilvalg
på Kønsstudier.
For det tredje er hvidhedsdebatten et kerneretorisk spændingsfelt, der er oplagt som genstand for
retorisk analyse og kritik. Debatten rummer retoriske elementer som argumentation, personakonstruktioner, framing, værdipluralisme og ideologi, og den er et eksempel på det Gerard Hauser i
bogen Vernacular Voices. The Rhetoric of Publics and Public Spheres forstår som en offentlig
sfære med særlige retoriske karakteristika. Ved at kombinere det retoriske med et
køns/queerteoretisk og postkolonialt fokus, håber jeg at kunne bidrage til udvidelsen af det retoriske
genstandsområde og teoretiske felt.
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Retorikken er af flere blevet kritiseret for at være om og af hvide vestlige mænd. Det ses fx i det
traditionelle retoriske fokus på store talere, som historisk ofte har vist sig at være netop hvide mænd
fra   Vesten.   I   artiklen   ”Postcolonial Interventions in the Rhetorical Canon: An   ”Other”   View”
skriver den postkoloniale teoretiker Raka Shome om netop det problematiske i dette. Hun påpeger
imidlertid, at to retoriske fronter udfordrer det traditionelle fokus på det hvide, maskuline og
vestlige. Kritiske retorikere som Michael McGee og Raymie McKerrow og feministiske retorikere
som Sonja Foss og Karlyn Khors Campbell har på hver deres front bidraget til at kritisere nogle af
de kriterier, antagelser og metoder, som retorikken har hvilet på. Shome argumenterer i sin artikel
for, at retorikken, udover det kritiske og det feministiske perspektiv, kan drage nytte af et
postkolonialt perspektiv, som   kan   bidrage   med   ”… an important critical and political perspective
with which to engage in issues of neocolonialism and racism […] A postcolonial rhetorical
approach pushes the traditional frontiers of the discipline in a manner that enables racially and
culturally  marginalized  perspectives  on  rhetoric  to  emerge”8. Postkolonialisme er med Shomes ord
et kritisk perspektiv, som forsøger at afsløre eurocentrisme og vestlig imperialisme, og hun opridser
tre centrale aspekter indenfor postkolonialisme, som kan bidrage positivt til retorisk tænkning:
Diskursiv imperialisme, diasporadiske og hybride identiteter samt postkolonial akademisk
selvrefleksivitet. Det første aspekt, den diskursive imperialisme, refererer til, at koloniale og
imperialistiske tendenser, der tidligere manifesterede sig territorialt og fysisk, i dag manifesterer sig
i den måde førsteverdenslande diskursivt behandler tredjeverdenslande på. Med et postkolonialt
perspektiv i retorikken, kan retoriske tænkere undersøge og udfordre, hvordan magtstrukturer
etableres diskursivt og fastholder en ”os  og  dem”-dikotomi mellem Vesten og ikke-Vesten9. Netop
”os  og  dem”-dikotomien er ifølge Shome central for en vestlig verdensanskuelse. Postkolonialisme
handler for Shome derfor lige så meget om det andet aspekt, diasporadiske og hybride identiteter,
som et  modsvar  til  denne  todeling:  ”Postcolonialism is about borderlands and hybridity. It is about
cultural indeterminacy and spaces in between. Resisting attempts at any totalizing forms of cultural
understanding (whether imperialistic or nationalistic), the postcolonial perspective argues for a
recognition   of   the   “hybrid   location   of   cultural   value[s]””10. Endelig lægger det tredje aspekt, den
akademiske postkoloniale selvrefleksivitet, op til, at man som teoretisk kritiker hele tiden analyserer
sin egen akademiske praksis og ser den i lyset af et større globalt og politisk perspektiv. Målet er
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ifølge Shome hele tiden at holde sig for øje, om ens akademiske praksis legitimerer vestlige
hegemoniske magtstrukturer eller ej.
På samme måde som Shomes projekt er at implementere postkoloniale aspekter i retorikken, er mit
projekt at implementere køns- , queer og postkoloniale perspektiver i et retorisk speciale. Dette speciale har derfor et overvejende analytisk og kritisk fokus, motiveret af et ønske om at undersøge,
hvilke brydninger, der opstår i krydsningsfeltet mellem retorik, køns/queerteori og postkolonial
teori. De brydninger eksisterer både internt i specialet, hvor jeg primært vil bruge retorisk teori men
også køns/queerteoretisk og postkolonialt materiale, men også på det konkrete plan i hvidhedsdebatten, hvor argumentation og sprog udspringer af holdninger, følelser og erfaringer hos seksuelle,
kønslige og raciale majoriteter og minoriteter. Specialet er baseret på empiri hentet fra hvidhedsdebatten, og jeg vil først foretage en argumentationsteoretisk analyse og retorisk kritik af denne udvalgte empiri, som består af en samling artikler og blogindlæg. Min argumentationsteoretiske analyse tager udgangspunkt i Chaïm Perelman og Lucie Olbrechts-Tytecas The New Rhetoric. A Treatise
on Argumentation, som jeg vil bruge til at undersøge, hvilke argumenttyper, der optræder i debatten. Min retoriske kritik tager sit afsæt i James Jasinskis begrebsorienterede kritik med udgangspunkt i begreberne second persona, ideologi, etos, identitet, framing, minoritet og majoritet, privilegie, racisme og (kritik af) farveblindhed. Gennem en undersøgelse af de retoriske virkemidler, herunder særligt persona-konstruktioner, i indlæggene vil jeg argumentere for, at debattørerne i hvidhedsdebatten groft kan inddeles i to grupper med to distinkte ideologiske udgangspunkter. Jeg vil
derefter uddybe og diskutere min analyse ved at implementere retoriske, køns/queerteoretiske og
postkoloniale perspektiver på hvidhedsdebatten. I et retorisk perspektiv vil jeg argumentere for, at
debatten kan læses som et eksempel på værdipluralisme, hvor de debatterende parter ikke ved rationel argumentation kan nå til konsensus om, hvorvidt strukturel racisme findes i Danmark og Norden
eller ej, fordi de argumenterer ud fra inkompatible og inkommensurable værdier. I et
køns/queerteoretisk perspektiv vil jeg argumentere for, at minoritetsgruppens indlæg kan læses som
udtryk for et kollektivt traume og et forsøg på at etablere det, som køns/queerteoretikeren Ann
Cvetkovich kalder et arkiv af affekter, som bruges som traumebearbejdning og politisk værktøj.
Endelig vil jeg i et postkolonialt perspektiv for det første vende tilbage til Shome og bruge hendes
tanker til at uddybe nogle af de forhandlinger, der foregår i hvidhedsdebatten. For det andet vil jeg
ved at koble Gayatri Chakravorty Spivaks tanker i artiklen  ”Can  the  Subaltern  Speak?”  og  Philip  
Wanders teori om third persona argumentere for, at debattørerne i hvidhedsdebatten indgår i debatten ud fra et ønske om at fastholde deres egen subjektsposition, hvilket i samme bevægelse konstru-
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erer en third persona i form af en minoritet, som lades ude af stand til at tale eller blive subjektgjorte. Afslutningsvis vil jeg konkludere og diskutere, hvordan hvidhedsdebatten kan forstås ud fra Gerard Hausers teori om retoriske offentlige sfærer, men at det, som denne teori implicerer, forbliver
et ideal.

Metode og teori
Udgivelsen af Hassans digtsamling har fungeret som en katalysator for forskellige
minoritetsgruppers fælles kritik af en hvid, mandlig, heteroseksuel majoritet. Debatten er centreret
omkring repræsentationer af minoriteter og majoriteter, racisme, ytringsfrihed, censur, identitet og
ideologi, og formålet med min retoriske kritik og argumentationsteoretiske analyse er at kortlægge
de retoriske virkemidler, som debattørerne benytter sig af og undersøge hvilke ideologier og
værdisæt, indlæggene kan ses som udtryk for. Min rolle som retorisk kritiker kan derfor i den
følgende analyse beskrives som en blanding af to af de fire positioner, som en retorisk kritiker
ifølge Barbara Warnick, kan indtage; analytikeren og aktivisten. Analytikeren er i sin kritik af et
retorisk  artefakt  optaget  af  at  ”…  redegøre  for  tekstens  bestanddele  og  deres  indre  sammenhæng  så  
læseren  af  den  retoriske  kritik  får  en  forståelse  for  tekstens  struktur  og  argumentations  opbygning”,
mens   aktivisten   ”…   søger   at   afdække   tekstens   implicitte   ideologi   og   diskutere   hvordan   teksten  
præsupponerer   eller   evt.   subtilt   argumenterer   for   en   bestemt   ideologi” 11. De to roller skal forstås
som to sammenvævede led i den retoriske kritik og har til formål at belyse debatindlæggene på to
planer. I analytikerrollen vil jeg lave en tekstnær læsning af de udvalgte debatindlæg ud fra James
Jasinskis teori om begrebsorienteret kritik, som jeg beskriver nærmere nedenfor. Min tese er, at
denne læsning vil pege på, at indlæggene kan inddeles i to grupper, der hver især repræsenterer en
bestemt ideologi og et bestemt værdisæt, hvilket jeg i rollen som aktivistisk kritiker vil underbygge
yderligere.

Metode: Jasinski og den begrebsorienterede kritik
James Jasinski formulerer  i  artiklen  ”The  Status  of  Theory  and  Method  in  Rhetorical  Criticism”  et
nyt udgangspunkt for retorisk kritik, som han kalder   ”conceptually oriented criticism”, herefter
kaldet begrebsorienteret kritik. Begrebsorienteret kritik opstår ifølge Jasinski i kølvandet på en
bevægelse væk fra metodebaseret retorisk kritik, som ellers har været dominerende i forskellige
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former i løbet af det tyvende århundrede12. Han laver en historisk opridsning af to metodiske
tilgange indenfor retorisk kritik. I den første, der var dominerende i midten af det tyvende
århundrede, fungerede metode som grundlag for en kritikers evaluering af et artefakt. Her kan man
sige, at teorien og metoden ligger forud for kritikken, idet teorien udstyrer retorikeren med den
metodiske tilgang, som ligger til grund for den endelige evaluering. Kort sagt: ”Theory   serves  
criticism”. I den anden tilgang, som vandt indpas hos retorikere i tresserne, spillede metodens
betydning for evaluering en forsvindende lille rolle, mens metodens funktion i epistemologiske og
analytiske perspektiver i retorisk kritik vandt frem. Her ligger kritikken forud for teorien og
metoden, idet analysen af et artefakt tester hypoteser, illustrerer pointer og har potentiale til at
udvide, omformulere eller forkaste teorien. Her er forholdet mellem kritik på den ene side og teori
og metode på den anden side altså vendt på hovedet, så parolen i stedet lyder:   ”Criticism serves
theory”13.
Men ifølge Jasinski viger den teoretiske metodebaserede retoriske kritik altså tilbage, mens den
begrebsorienterede kritik vinder indpas14. Metodebaseret kritik er ifølge Jasinski deduktiv, idet en
generel metode implementeres på et specifikt artefakt. I begrebsorienteret kritik opfattes hverken
kritikken som liggende til grund for teorien/metoden eller omvendt, og der er altså ikke længere tale
om en generel, overordnet ramme, der kan belyse det specifikke. I stedet er den begrebsorienterede
kritik abduktiv: ”What  I  want  to  refer  to  as  conceptually  oriented  criticism,  however,  proceeds  more  
through a process of abduction which might be thought of as a back and forth tacking movement
between   text   and   the   concept   or   concepts   that   are   being   investigated   simultaneously”, skriver
Jasinski15. I den begrebsorienterede kritik belyser teorien/metoden og artefaktet altså gensidigt
hinanden i en hermeneutisk cirkulær vekselvirkning. Kritikerens udgangspunkt er en interesse i et
fænomen eller en tendens, som han vil undersøge hvordan, manifesterer sig diskursivt, hvilket fører
ham til én eller flere retoriske  tekster.  I  arbejdet  med  teksterne  finder  kritikeren  ”mellembegreber”
(”intermediary   concepts”),   som kan hjælpe kritikeren til at organisere, udvide eller begrænse sin
tænkning, men ingen af disse ligger fast på forhånd eller forbliver nødvendigvis de samme i løbet af
arbejdet med artefaktet. Således er den begrebsorienterede kritik forstås en intuitiv og
individualiseret form for kritik, idet begreberne udvælges associativt af den enkelte kritiker og
udvikles i løbet af processen. Kritikeren kan implementere specifikke strategier for sin læsning,
12
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men disse kan ikke organiseres a priori eller tillægges nogen form for endegyldig værdi, idet den
begrebsorienterede kritik   hele   tiden   veksler   mellem   det,   Jasinski   kalder   ”…   careful   reading   and  
rigorous conceptual  reflection”16.
Mit arbejde med hvidhedsdebatten og dermed dette speciale opstod i sin spæde form ud fra en
interesse i at undersøge, hvem der i en offentlig kontekst får lov til at udtale sig på en gruppe eller
en minoritets vegne, altså hvem der får taletid eller spalteplads, eller får deres udsagn og oplevelser
valideret som værende rigtige, sande eller generelle. Debatten har udviklet sig løbende, også mens
jeg har arbejdet med specialet. Dels er der kommet nye indlæg og nye stemmer til, dels har
debattens indhold forgrenet sig. Således har det, der startede som en debat om litterære værkers
rolle og deres kontekst i offentligheden, udviklet sig til også at handle om censur, ytringsfrihed,
majoritet og minoriteter, betydningen af race, strukturel racisme og dansk/nordisk selvforståelse. I
takt med at debatten har udviklet sig og nye begreber er blevet bragt i spil af debattørerne, har jeg
også udvidet mit analytiske og teoretiske fokus, hvorfor det har været oplagt at bruge
begrebsorienteret kritik som grundlag for analysen. Den følgende analyse og retoriske kritik tager
altså ikke udgangspunkt i en bestemt model eller et bestemt forskningsdesign, men vil derimod
være centreret omkring begreberne second persona, ideologi, etos, identitet, framing, minoritet og
majoritet, privilegie, racisme og (kritik af) farveblindhed. Som overordnet retorisk strategi
implementerer jeg argumentationsteori, især i form af Chaïm Perelman og Lucie Olbrechts-Tytecas
argumenttypologi i The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation.

Teori: Perelman og Olbrechts-Tytecas nyretorik
Chaïm Perelman og Lucie Olbrechts-Tyteca opstiller i The New Rhetoric. A Treatise on
Argumentation en omfattende oversigt over argumenter og argumenttyper. Bogen tager afsæt i
Aristoteles’   retorikforståelse og bliver udgangspunktet for det, der kaldes nyretorikken – en
moderne genopvækning af retorikkens fokus på, hvordan mennesker argumenterer. Perelman fandt i
sit arbejde med sit tidligere værk De la Justice frem til, at man ikke kan drage endelige, logisk
gyldige konklusioner om værdier, hvilket danner basis for Perelman og Olbrechts-Tytecas
grundtanke om, at argumentation står i kontrast til deduktiv, formel, logisk demonstration, som
resulterer i logisk gyldige slutninger. Argumentation eksisterer derimod   i   ”…the   domain   of   the  
credible,  the  plausible,  the  probable”17. Værdier kan ikke bevises via logiske slutninger, men man

16
17

Jasinski, s. 256.
Perelman og Olbrechts-Tyteca, s. 1.

10

kan argumentere for dem, hvilket er udgangspunktet for The New Rhetoric: Hvordan argumenterer
mennesker om værdier, når argumentationen ikke kan være gyldig i logisk forstand men i stedet
forsøger at vinde tilslutning hos modtagerne?18
I 1955, nogle år før The New Rhetoric udkommer, udgiver  Perelman  artiklen  ”How  Do  We  Apply  
Reason   to   Values”   i   The Journal of Philosophy. I artiklen uddyber Perelman sine tanker om
forskellen på logisk demonstration og argumentation, og om værdiers betydning for en
fornuftsbaseret argumentationsproces. Han kortlægger først, hvad han opfatter som to klassiske
forklaringer på, hvorfor der ikke kan opnås endelig enighed om værdispørgsmål. Den ene forklaring
er en rationalistisk forklaring, som mener, at en fornuftsbaseret konsensus om værdier i teorien er
mulig, men i praksis ikke opnås på grund af en mangelfuld metode eller tekniske fejl i
formuleringen af stridsspørgsmålet. Den anden forklaring er, at de modstridende parter har
subjektive, personlige og ufine interesser, og denne forklaring fører ifølge Perelman til en
distinktion mellem to typer af stridsspørgsmål, nemlig dem, der handler om domme om det faktisk
virkelige (hvor konsensus er mulig) og dem, som handler om værdier (hvor konsensus ikke er mulig
grundet de irrationelle og subjektive elementer, som optræder i den type) 19. Begge
forklaringsmodeller er ifølge Perelman fejlagtige, fordi de forudsætter, at det at ræsonnere er
synonymt med logisk demonstration, og at dette ikke er muligt i værdispørgsmål. For Perelman
omfatter det at ræsonnere derimod flere processer, nemlig det, han kalder “intimate deliberation” (at
individet opvejer fordele og ulemper ved en sag), at overbevise andre og at overbevise alle
(“reasoning   in   abstracto”).   Det er her argumentation bliver central for Perelman og OlbrechtsTyteca: ”That  which  we,  loosely  enough,  call  the  exercise  of  our  reasoning  faculties,  is  certainly  not  
limited to the application of the deductive schemata of formal logic or even to the application of the
rules of the inductive method“20. For at illustrere denne pointe bruger Perelman eksemplet med et
barn, som af sine forældre har fået at vide, at han altid skal gøre, som de siger, og at han aldrig må
lyve. Hvis faren til barnet beder barnet om at lyve, befinder barnet sig i en værdikonflikt, hvor de to
værdier, han har fra sine forældre, er modstridende. Han kan ikke opfylde dem begge på samme tid.
Han må derfor enten foretage  en  ”intimate  deliberation”  for at finde frem til, at den ene værdi i den
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givne situation er den anden overlegen, eller forsøge at omforme begge værdier, så de bliver
kommensurable21.
Værdispørgsmål kræver altså argumentation, og hvis målet med argumentationen er at overbevise
andre, kræver det, at man argumenterer virkningsfuldt. For at argumentere virkningsfuldt, må man
forholde sig til det publikum, man med argumentationen forsøger at overbevise, fordi værdier
opfattes subjektivt. Argumenterer man ud fra abstrakte værdier (Perelman bruger eksemplet
”justice”)   vil   de   passe   på   et   ”model   audience” bestående af lutter rationelle mennesker. Men
abstrakte værdier har den defekt, at de er vage og gør argumentationen mindre virkningsfuld. Derfor
må man ifølge Perelman tilpasse de abstrakte værdier og gøre dem konkrete for sit publikum, men
samtidig også betone deres universalitet22. Det er disse tanker, der er basis for The New Rhetoric, og
som ligger til grund for Perelman og Olbrecths-Tytecas forståelse af det universelle og det
partikulære publikum og opbygningen af argumentation, som jeg vil gøre rede for i det følgende.
I The New Rhetoric ophæver Perelman og Olbrechts-Tyteca   Aristoteles’   skel   mellem   retorik   og  
dialektik og hans sondring mellem de tre talegenrer, den politiske, den juridiske og den
epideiktiske. Sidstnævnte opfattes af Aristoteles som værende nært beslægtet med litteratur, fordi
den appellerer til værdier, men hos Perelman og Olbrechts-Tyteca bliver epideiktikken central for
alle former for retorik, fordi netop det at appellere til værdier skaber den identifikation mellem taler
og publikum, som er nødvendig for, at en taler kan vinde tilslutning hos sit publikum, også når der
argumenteres i fx politiske kontekster. At etablere et fælles epideiktisk værdigrundlag er altså hos
Perelman og Olbrechts-Tyteca det essentielle i argumentation, fordi det kun er på dette grundlag, at
argumentation efterfølgende kan folde sig ud. Etablerer taleren ikke et fælles værdigrundlag, bliver
videre

argumentation

i

princippet

overflødig.

Perelman

og

Olbrechts-Tytecas

argumentationsforståelse   er   nemlig   baseret   på   ideen   om   ”… at overføre publikums accept af en
række  præmisser  til  de  konklusioner  man  [taleren]  selv  drager  ud  fra  dem”23. Hvis publikum ikke
accepterer talerens grundlæggende præmisser, fordi de er baseret på et andet værdisæt end deres
eget, har taleren altså allerede her et meget dårligt udgangspunkt for at argumentere videre og vinde
tilslutning24.

21

Perelman., s. 799.
Ibid., s. 800.
23
Roer, s. 122.
24
Hele afsnittet: Ibid., s. 115-122.
22

12

Fordi argumentation for Perelman og Olbrechts-Tyteca handler om tilslutning fra et bestemt
publikum (fremfor at bevise at noget altid er gyldigt), er netop publikum og publikumsforståelse
centralt for deres argumentationsteori. Logiske, deduktive slutninger er objektive, mens man i
dialektisk argumentation må forholde sig til virkelige forhold, kontekst og publikum: ”…   since  
argumentation aims at securing the adherence of those to whom it is addressed, it is, in its entirety,
relative   to   the   audience   to   be   influenced”25. Perelman og Olbrechts-Tyteca skelner mellem det
partikulære publikum og det universelle publikum. Det partikulære publikum er et publikum, som
eksisterer i talen, men hvordan det præcis skal forstås, er blevet tolket forskelligt af Perelman og
Olbrechts-Tytecas samtidige og efterfølgende fagfæller. Det partikulære publikum opfattes enten
som det faktiske publikum, altså det som rent faktisk er til stede og hører talen, eller som det
publikum, som taleren forestiller sig, talen skal vinde tilslutning hos. Det partikulære publikum er
altså det, som omtales som ”the  audience  to  be  influenced”. Det universelle publikum er derimod
forestillingen om alle rationelle og kompetente væsener, og det implementeres af taleren som en
hjælp i opbygning af argumentationen og som målestok for argumentationens kvalitet. Det kan
bestå af en forsamling eller en enkelt person, og det er afhængig af kultur og kontekst. Forskellige
kulturer har forskellige idealer og normer for rationalitet, og derfor vil det universelle publikum,
som en taler danner sig et mentalt billede af i en bestemt argumentationssituation, også variere26.
Det universelle publikum skal altså ikke opfattes som noget konstant, guddommeligt eller altid
sandt,  men  som  ”…  the  image  he  himself  [taleren]  holds  of  the  universal  audience  that  he is trying
to  win  over  to  his  view”27.
The New Rhetoric er opdelt i tre dele. I den første beskæftiger forfatterne sig med argumentationens
ramme og struktur, i anden del med udgangspunkterne for argumentation (publikum, nærvær,
værdier og normer) og i den sidste del med argumentationsteknikker. De opbygger talerens
fremgangsmåde for argumentation med udgangspunkt i inventio. Først etablerer taleren de fælles
værdier mellem publikum og taler, som skal danne udgangspunkt for argumentationen. Dernæst
etableres identifikation og nærvær med publikum og endelig udvælges de argumenttyper, som
taleren mener, kan overbevise publikum. Perelman og Olbrechts-Tyteca er ikke interesserede i
talerens intention, og minder således om nykritik i litteraturen, hvor man læser værker på deres egne
præmisser, uden at forholde sig til forfatterens liv eller person. Der er to overordnede argumenttyper
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i The New Rhetoric, nemlig de, der er baseret på association og de, der er baseret på dissociation.
Første gruppe omfatter den type argumenter, hvor publikum med udgangspunkt i nogle accepterede
præmisser baseret på værdier og normer ledes videre til også at acceptere de konklusioner eller
følgende præmisser, som taleren fremlægger. Der er altså tale om at gruppere forskellige elementer,
så de udgør en helhed, hvor et accepteret element bruges til at foretage en vurdering af et andet.
Dissociative argumenter fungerer omvendt ved, at taleren opløser talens elementer og sætter dem
sammen på en ny måde, og her er der altså ikke længere tale om, at publikums tilslutning foregår i
en glidende proces af accept af en række præmisser og konklusioner28.
Associationsargumenterne fylder mest i den del af The New Rhetoric, som handler om
argumentationsteknikker, og der findes tre overordnede argumenter af associationstypen:
Kvasilogiske argumenter, argumenter baseret på det værendes struktur og argumenter, der etablerer
det  virkelige  (henholdvis  ”quasi-logical  arguments”,  ”argumentets  based  on  the  structure  of  reality”  
og  ”the  relations  establishing  the  structure  of  reality”). De kvasilogiske argumenter minder i deres
struktur om egentlige logiske slutninger, og de omfatter argumenttyper, der etablerer definitioner
eller fremhæver egenskaber eller handler om gensidighed og sandsynlighed. Selvom kvasilogiske
argumenter  minder  om  logiske  slutninger,  så  er  det  kun  på  overfladen:  ”Submitting  these  arguments  
to analysis, however, immediately reveals the difference between them and formal demonstrations,
for only an effort of reduction or specification of a nonformal character makes it possible for these
argumentets   to   appear   demonstrative”29. Et eksempel på en kvasilogisk argumenttype er
argumenter, der omhandler gensidighed, dvs. det at to ting skal behandles ens, hvis de er hinandens
modstykke. I logisk demonstration svarer det til, at relationen mellem b og a er den samme som den
mellem a og b, mens argumenter, der omhandler gensidighed, baseres på at to ting opfattes som
sådan. Fx det at købe og at sælge i et argument, som Perelman og Olbrechts-Tyteca henter fra
Aristoteles:  ”If  it  is  no  disgrace  for  you  to  sell  them,  it  is  no  disgrace  for  us  to  buy  them” 30.
Argumenter baseret på det værendes struktur deles op i de argumenter, der er baseret på kausalitet
(fx årsag/virkning eller mål/middel) og de argumenter, der er baseret på sameksistens (fx relationer
mellem handling/person eller person/gruppe). Begge typer af argumenter baseret på det værendes
struktur fungerer ved at starte med en præmis, som publikum accepterer, hvilket så fører til at
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publikum også accepterer talerens næste præmis, som så igen fører til, at de accepterer talerens
følgende præmis osv., indtil de tilslutter sig talerens konklusion31.
De argumenttyper, der etablerer det virkelige kan deles op i to grupper, nemlig de argumenter, som
tager udgangspunkt i enten noget partikulært eller noget generelt og de argumenter, som etablerer
en lighed mellem to ting. Begge typer fungerer ved at bruge publikums accept af, at det ene element
er virkeligt til at vinde deres tilslutning til, at det andet element er virkeligt. Argumenter baseret på
det partikulære er eksempel og illustration, mens man argumenterer ud fra noget generelt i
argumenttypen baseret på model. I argumenter, som består af analogier, fremhæves ligheder mellem
det element, publikum i forvejen accepterer, og det, som taleren gerne vil vinde tilslutning til. En
metafor er også en form for argumentation baseret på analogi, men her hentes de to elementer fra to
vidt forskellige semantiske sfærer32.
Argumenter baseret på dissociation behandles sidst i den tredje del af The New Rhetoric, og de
bruges til at splitte koncepter eller ideer i to dele, når modsatte antagelser kolliderer. For at undgå
inkompabilitet splittes ideen i to, en del der repræsenterer fremtræden og en del, der repræsenterer
virkelighed. På den måde kan en taler fokusere sin argumentation på den ene af disse og undgå
inkompabilitet33.
I den følgende analyse af indlæggene i hvidhedsdebatten vil jeg bruge Perelman og OlbrechtsTytecas argumentationsteori til at fremhæve argumenter, der er særligt vigtige for debattørernes
overordnede budskaber. Jeg vil altså ikke slavisk gennemgå samtlige argumenttyper i hvert enkelt
indlæg, men i stedet foretage en konnotativ og associerende argumentationsteoretisk analyse, der er
i overensstemmelse med Jasinskis begrebsorienterede kritiske metode.

Analyse
Jeg har valgt at fokusere min analyse på fire artikler og tre blogindlæg. Artiklerne er Athena
Farrokhzads  ”Hans  raseri  hyllas  av  danske  rasister”  fra  Aftonbladet,  Lene  Myongs  ”Værdien  af  et  
vidnesbyrd”  fra  modkraft.dk,  Kristina  Nya  Glaffey  og  Maja  Lee  Langvads  ”Kære Lars Bukdahl, du
taler fra en privilegeret position, racisme og homofobi er ikke en del af din hverdag”   fra  
Information   og   Peer   Bundgaard   og   Niels   Lyngsøs   ”Essay:   Er   det   danske   samfund strukturelt
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racistisk?” fra Politiken.   Blogindlæggene   er   ”Swedish   non-white   girl”,   ”En   tandløs   japser   liker  
identitetskarnevalismen”   og   ”Columbusæggehoved”   fra   Lars   Bukdahls   personlige   blog, Blogdahl
på bukdahl.blogspot.dk. Artiklerne og blogindlæggene dækker tidsmæssigt et spænd på cirka en
måned fra den 22. januar til den 23. februar 2014, og de er således alle hentet fra den første etape af
hvidhedsdebatten. Jeg har valgt at analysere netop disse artikler og blogindlæg, fordi de er centrale
udgangspunkter, der fint optegner de to ideologisk forankrede grupper, som eksisterer i debatten.
Mange af hvidhedsdebattens senere indlæg af andre debattører lægger sig i forlængelse af de
indlæg, jeg har valgt, ved enten at kritisere eller erklære enighed og uddybe pointerne fra et eller
flere af dem. Jeg opfatter derfor de indlæg, jeg har valgt at analysere, som grundstene i
hvidhedsdebatten, og de debattører, som står bag dem, som centrale aktører.
Analysen af indlæggene er opdelt i tre overordnede afsnit. Første afsnit omhandler Farrokhzads
artikel  og  Bukdahls  blogindlæg  ”Swedish  non-white  girl”,  andet  afsnit  omhandler Myongs artikel,
Nya   Glaffey   og   Lee   Langvads   artikel   samt   Bukdahls   blogindlæg   ”En   tandløs   japser   liker  
identitetkarnevalisme”   og   ”Columbusæggehoved”,   og   endelig   omhandler tredje afsnit Bundgaard
og Lyngsøs artikel. Denne opdeling er valgt ud fra mine overvejelser om, at debatten bedst
analyseres ved at dele den op i de indlæg, der består af tydelige svar og modsvar. I første afsnit er
Bukdahls blogindlæg fx et klart modsvar til Farrokhzads artikel. Bundgaard og Lyngsøes indlæg
står alene, da det fungerer som en opsummering, der viser tilbage til flere af de foregående indlæg.
På grund af denne struktur for analysen optræder indlæggene derfor også i kronologisk rækkefølge.
Alle de indlæg, jeg har valgt at analysere, skal fortsat ses som del af en overordnet debat, og de
refererer da også til hinanden på kryds og tværs, men for læsbarhedens skyld er de altså her delt op i
tre afsnit. Jeg vil desuden referere til andre indlæg i hvidhedsdebatten, hvor det bidrager til
forståelsen af analysen, og til sidst vil jeg kort opridse hvidhedsdebattens videre forløb samt
konkludere på analysens indhold. De udvalgte indlæg er at finde som bilag opdelt efter forfatter
fremfor kronologisk, således at Bukdahls tre blogindlæg er grupperet i samme bilag.

Athena Farrokhzad og Lars Bukdahl
Athena Farrokhzad:  ”Hans  raseri  hyllas  av  danske  rasister”

Den svenske forfatter og litteraturkritiker Athena Farrokhzad skrev den 22. januar 2014 en artikel
om Hassans  digtsamling  i  den  svenske  avis  Aftonbladet.  Artiklen,  der  har  titlen  ”Han  raseri  hyllas  
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av   danska   rasister”   er   på Aftonbladets   hjemmeside   at   finde   under   ”Kultur”   og   herunder  
”Bokrecensioner”  – boganmeldelser. Selvom artiklen overordnet er en anmeldelse og derfor hører
hjemme her, er den i ligeså høj grad en politisk ladet kommentar til integrations- og
racismedebatten i både Sverige og Danmark og en opfordring til, at forfattere tænker over, hvordan
deres værker kan blive brugt af andre i denne debat. Det bliver klart allerede i overskriften. Udover
det   neutrale   ”danska”   optræder   der   ingen   tillægsord,   hvilket   er   påfaldende,   da   tillægsord   ellers  
traditionelt bliver brugt i anmeldelsers overskrifter til at give læseren et fingerpeg om anmelderens
overordnende holdning til det anmeldte. I stedet placerer Farrokhzad med sin overskrift Hassans
digtsamling  i  en  klar  politisk  kontekst.  Brugen  af  ordene  ”raseri”  og  ”hyllas”,  som  begge  er  udtryk,  
der omhandler stærke følelser, antyder desuden, at der er tale om en voldsomt følelsesladet debat.
Det er samtidig et eksempel på det, den amerikanske retoriker George Lakoff kalder framing.
Frames er ifølge Lakoff usynlige, mentale strukturer eller rammer, som vi opfatter verden indenfor.
Frames er sprogligt konstruerede dele af vores underbevidsthed og de definerer, hvad vi opfatter
som sund fornuft og former vores holdninger og handlinger34. Farrokhzads overskrift er en framing,
der via de sproglige markører, som jeg netop har påpeget, etablerer en forståelsesramme, hvor ikke
digtenes kvalitet, men den politiske kontekst, digtene optræder i, er det centrale. Denne framing
understøtter Farrokhzads overordnede påstand om, at forfattere skal tage hensyn til den kontekst,
deres digte optræder i og den måde, de kan blive brugt på, fordi digtenes politiske konsekvenser
fremfor deres litterære kvaliteter fremhæves i overskriften.
I artiklens første to afsnit forklarer Farrokhzad, der er af iransk afstemning og opvokset i Sverige, at
hun, som Hassan, har erfaringer med patriarkalsk vold i sin egen intimsfære. Helt modsat Hassan
vil hun dog ikke bruge de erfaringer litterært, fordi hun skriver til en overvejende hvid offentlighed,
og fordi hendes gerningsmænd, ligesom hun selv, har brun hud. Farrokhzad påpeger dog samtidig,
at hun ikke mener, at andre forfattere nødvendigvis bør gøre som hende.
Der er ting på spil allerede her i Farrokhzads argumentation. Farrokhzad benytter sig af det retoriske
begreb præteritio, som består i at fremhæve en fortielse med det formål, at den fremstår tydeligere
og bliver det, som læseren/tilhøreren tænker på35. Farrokhzads brug af præteritio består i, at hun
kort nævner noget, hun ikke vil tale om, nemlig sine egne erfaringer med vold. Men idet hun
nævner, at hun ikke vil tale om dem, har hun jo netop gjort det og gjort sine læsere ekstra
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opmærksomme på dem. Det fungerer desuden som et slags skjult autoritetsargument, der bunder i
erfaring. Ifølge Perelman og Olbrechts-Tyteca argumenterer man med et autoritetsargument, når
handlinger eller holdninger fra en bestemt person eller gruppe med prestige, bruges som belæg i en
sag. Autoriteten, der appelleres til, kan   være   en   navngiven   person,   ”den   offentlige   mening”,  
kategorier af personer såsom videnskabsmænd og præster eller fænomener såsom religion,
videnskab eller fysik36. Autoriteten er i Farrokhzads tilfælde Farrokzhad selv. Autoritetsargumentet
er derfor ikke et klassisk ekspertargument, hvor en person får autoritet på grund af en exceptionel
viden og/eller kompetence indenfor et bestemt område, som ellers er den type autoritetsargument,
Perelman og Olbrechts-Tyteca primært beskæftiger sig med. Farrokhzad baserer i stedet sin
autoritet på, at hun på sin egen krop har oplevet noget lignende det, Hassan har oplevet, og derfor er
kvalificeret til at udtale sig om det i højere grad end mennesker, der ikke har oplevet det samme.
Det er samtidig et argument, der styrker hendes etos. Afsnittet rummer derudover en slags
vaccination mod eventuele modarguementer. Når Farrokhzad tydeligt italesætter, at det, at hun selv
undlader at skrive om bestemte ting, ikke betyder, at hun opfordrer andre forfattere til at gøre det
samme, er det sandsynligvis for at undgå, at hun kommer til at fremstå moraliserende.
Farrokhzad forklarer, at hun undlader at beskrive volden i sit eget liv, fordi koblingen mellem
kvindeundertrykkelse og mænd fra Mellemøsten, er umiddelbar og naturaliseret i det svenske
samfund, og at hun ved at beskrive et eksempel på netop dette vil bidrage til den naturaliserede
racisme.   Sætningen   ”… til och med jag ser en potentiell terrorist i en främling som skulle kunne
vara  min  bror…” fungerer som belæg for påstanden om, at den naturaliserede racisme eksisterer37.
Hjemlen for argumentet, som ikke udtrykkes eksplicit, er, at vi er mere bange for det, som vi ikke
kender, eller som ikke ligner os selv. Når selv Farrokhzad, som ligner og ”kender” den brune mand
i eksemplet i en sådan grad, at han kunne være hendes bror, alligevel lader sig skræmme til at tro, at
han er potentiel terrorist, fungerer det i hendes argumentation som en underbygning af, hvor
vidtrækkende den naturaliserede racisme er. Da den naturaliserede racisme og faren for at bidrage
til den fungerer som belæg for hendes overordnede påstand om, at forfattere skal tænke over den
kontekst, deres værker optræder i, fungerer det samtidig som en styrkelse af denne overordnede
påstand.
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Farrokhzads argumentation er overvejende baseret på det, som Perelman og Olbrechts-Tyteca
kalder det pragmatiske argument. Det pragmatiske argument er en del af den overordnede type
argumenter, som er baseret på virkelighedens struktur, og det pragmatiske argument tilhører den
underkategori, der omfatter argumenter baseret på kausalitet. Det bruges til at evaluere en handling
eller en hændelse ud fra dens ønskede eller uønskede konsekvenser, som kan være enten
observerede eller forventede38. Farrokhzad benytter sig af et praktisk argument, når hun baseret på
de (negative) konsekvenser, hun forestiller sig, at hendes eventuelle skriveri om den patriarkalske
vold vil have, undlader at skrive om volden. Det er et praktisk argument baseret på samme
konsekvenser, når hun opfordrer forfattere til at tænke over, hvilken kontekst, deres litteratur
optræder i og hvilken effekt, den kan have. I det første tilfælde er der tale om en argumentation, der
handler om Farrokhzad selv, og som berettiger, at hun gør, hvad hun gør. Via en slags argument
amplificatio udvider hun dette argument til at gælde for andre forfattere også.
Farrokhzad beskriver, at hun første gang hørte om Hassan i et interview nogle uger før udgivelsen
af hans digtsamling i Danmark. Hun beskriver, hvordan Hassan i interviewet (sandsynligvis
Politikens  artikel  ”Digter: Jeg er fucking vred  på  mine  forældres  generation”) har taler om mænd,
som tvinger deres døtre til at bære slør, mens deres egne computere er fulde af porno, og som citerer
Koranen og som snyder sig til sociale ydelser, mens de sidder på sofaen. Farrokhzad citerer Hassan
for at have sagt, at han ikke blev svigtet af systemet, men af sine forældre, og hun beskriver derefter
sin egen reaktion til  dette  med  ordene  ”Fan,  tänker jag”39. For når en ung digter med palæstinensisk
baggrund, med Farrokhzads ord på denne  måde  ”…  anklager  den  muslimska diasporan för hyckleri,
misygoni og allmänt barbari [er det en] skänk från ovan för Danskt [sic] Folkeparti [og] nyt bränsle
åt  den  aldrig  sinande  debatten  om  de  ointegrerbare”40. Farrokhzad tillægger Hassan ansvar for hans
ord på to niveauer. På et helt tekstnært niveau har han ansvar for at bruge vendinger  som  ”behåret  
gorilla”  om  sin  far  og  for  bestemte  beskrivelser  af  afrodanskere, som underforstås det, bidrager til
en stereotyp racistisk opfattelse af ikkehvide danskere, som Farrokhzad tager afstand fra i en sådan
grad, at hun ikke en gang vil gentage Hassans beskrivelser. På et overordnet plan tillægger hun ham
ansvar for at skrive noget, som kan bruges politisk til at bidrage til den naturaliserede racisme, også
selvom Hassan selv tager afstand fra fx Dansk Folkepartis brug af sine ord i deres politiske projekt.
Disse påstande fremstår uden egentligt belæg, og da Farrokhazad herefter bevæger sig videre til det,
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som man kan kalde en mere traditionel anmeldelse, kommer argumentationen til at fremstår
mangelfuld og fragmenteret her.
Farrokhzad skriver, at tekster kan have en effekt i verden, som ikke nødvendigvis er afhængig af en
bestemt agenda, og at dette særligt sker i en medietid, hvor interviews og artikler, som forfatteren til
det oprindelige værk ikke selv er herre over, kan blive ligeså betydningsbærende som den
oprindelige tekst. At hævde, at alt er tilladt i den kunstneriske friheds navn er ifølge Farrokhzad en
kliché og siger   desuden   noget   om   ”…   borgerlighetens syn på litteratur som en i grunden
verkningslös   njutningssyssla”41. Denne formulering rummer det centrale i den second personakonstruktion, som Farrokhzad skriver frem i sin tekst. Edwin  Black  skriver  i  artiklen  ”The  Second  
Persona”  om  det  publikum,  som  er  indskrevet  i  en  tekst  – altså ikke det faktiske publikum, der lytter
eller læser, men det publikum, som fremskrives ved sprogbrug, argumentation, stilistik osv, og som
bliver en refleksion af det, afsenderen ønsker, at det faktiske publikum bliver 42. En undersøgelse af
second persona-konstruktioner i en tekst er ifølge Black vigtig, fordi det er et udtryk for ideologi,
som gør den retorise kritiker i stand til at foretage moralske, fremfor blot tekniske eller stilistiske,
domme  over  teksten:  ”Especially  must  we  note  what  is  important  in   characterizing  personae.   It is
not age or temperament or even discrete attitude. It is ideology – ideology in the sense that Marx
used the term: the network of interconnected convictions that functions in a man epistemically and
that   shapes   his   identity   by   determining   how   he   views   the   world”43. Ifølge Black er ideologi altså
nært beslægtet med identitet, og derfor mener han også, at man i al retorisk diskurs ikke kun bliver
tilskyndet til at tro på noget eller blive overbevist om noget (altså en klassisk persuasio-forståelse af
retorik), men også til at være noget44. Denne jagt på identitet kalder Black den moderne
pilgrimsrejse, og ved at undersøge second persona-konstruktioner, kan man altså udlede, hvilke
identiteter og ideologier, afsenderen af en tekst ønsker, at et faktisk publikum skal kunne spejle sig
i45.
Når   Farrokhzad   således   kobler   ordet   ”borgerlighed”   sammen   med   ordene   ”virkningsløs”   og  
”nydelsesbeskæftigelse”   fungerer   det   som   en   meget   tydelig   framing   af   det,   som   hun   ikke   selv  
identificerer sig med, og som hun ønsker, at det faktiske publikum skal tage afstand fra. Når de
sammenkobles, får de tre ord konnotationer til en forkælet og privilegeret overklasse, som lever i en
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slags lukket boble, hvor de ikke behøver tage stilling til mindre privilegerede menneskers hverdag
og liv. Groft sagt tegner Farrokhzad et billede af en hedonistisk overklasse, der kan tillade sig at
opfatte litteratur som ren nydelse, fordi de i kraft af deres privilegier kan lukke øjnene for de meget
virkelige konsekvenser, som samme litteratur har udenfor boblen, i den virkelige verden. Med den
framing fremskriver Farrokhzad samtidig en second persona, der er præcis det, som den
borgerlighed, hun beskriver, ikke er. Hendes second persona er ansvarsbevidst, globalt orienteret,
ikke overfladisk, til stede i den virkelige verden og i stand til at bekymre sig om andre mennesker.
Farrokhzads second persona-konstruktion er altså ideologisk forankret i en kollektiv og altruistisk
tænkning fremfor en individualistisk og liberal tænkning. Derudover vidner hendes second personakonstruktion, og hendes indlæg i det hele taget, om et socialkonstruktivistisk samfundssyn, hvor de
ord, vi bruger, og den måde, vi taler på, er med til at forme virkeligheden. Hassans ord er i
Farrokhzads optik ikke kunst, der kan løsrives fra en kontekst, men ord med potentielle virkelige
politiske og sociale konsekvenser, som kan forme måden, mennesker opfatter sig selv og andre på.
Udover at tegne et billede af det, som Farrokhzad ønsker, det faktiske publikum skal spejle sig i,
bliver second persona-konstruktionen også et udtryk for, hvordan Farrokhzad opfatter sig selv og,
ligeså væsentligt hvordan hun gerne vil opfattes, altså first persona-konstruktionen i teksten. Når
hun skriver, at hun undlader at skrive om sine erfaringer med vold, er det fordi, hun mener, at det
ikke vil gavne kollektivet, her forstået som det svenske samfund som helhed. Farrokhzad
tilsidesætter altså muligheden for fx at opnå en form for katharsis, få litterær anerkendelse eller
økonomisk vinding eller fremme sin karriere ved at udgive sine traumatiserende erfaringer af
hensyn til kollektivet. Hun afslutter derudover sin artikel med at udtrykke et ønske om, at hun
håber, der i fremtiden vil være flere repræsentationer af den minoritet, hun og Hassan tilhører, og at
hun indtil da vil ringe til København for at stille Hassan nogle spørgsmål:  ”Jag  beundrar  ditt  språk  
och ditt mod, men jag är  kritisk  till  dina  förklaringsmodeller  […]  Förstår  du  att  jeg  är  rädd  att  din  
bok  matar  den  eld  som  vil  förgöre  os?”46. Farrokhzad vil også spørge Hassan om, hvordan der er at
have politieskorte efter at have modtaget dødstrusler, og om hvad hans næste digtsamling skal
handle om. Med  den  afsluttende  sætning  ”Jag  kan  inte  sluta  tänka  på  vad  det  här  samhället  har  gjort  
mot oss och vad vi ska göra med  det”  etablerer Farrokhzad et fællesskab mellem Hassan og hende
selv47. De er i samme båd, samfundet har behandlet dem på en bestemt måde og de må finde ud af,
hvad de skal gøre ved det. Hun optræder næsten som en bekymret storesøster, der lige dele
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velmenende og formanende, vil sikre sig, at den yngre bror har det godt, og at han samtidig husker
at tænke sig om og overveje konsekvenserne af sine handlinger. Farrokhzad styrker med de
personlige spørgsmål og sin bekymring sin uselviske, medmenneskelige og kollektivt orienterede
second persona, som både giver hendes faktiske publikum en mulighed for at identificere sig med et
værdisæt, men som samtidig i høj grad reflekteres tilbage på Farrokhzad selv og styrker hendes
identitet, etos og selvforståelse.
Lars Bukdahl:  ”Swedish non-white  girl”

Den danske digter Lars Bukdahl skriver på sin blog et svar til Farrokhzads artikel i Aftonbladet.
Bukdahl forholder sig i  blogindlægget  ”Swedish  non-white  girl”overordnet ironisk kritisk til, hvad
han opfatter som Farrokhzads krav om, at minoritetsforfattere praktiserer selvcensur i de tilfælde,
hvor litteraturen kan opfattes racistisk af en hvid majoritet.
Ifølge Bukdahl er den form for selvcensur, som Farrokhzad udøver, et udtryk for, at hun tager større
hensyn til, hvad Bukdahl kalder  ”…  den  (mest  idiotiske  del  af  den)  hvide  publikumsmajoritet”  end  
til en ikkehvid minoritet, som ifølge Bukdahl  har  brug  for  ”…  en intens og ærlig inside-skildring”  at  
spejle sig i48. Af det kan man udlede, at Bukdahl er enig med Farrokhzad på to punkter. For det
første anerkender Bukdahl eksistensen af en hvid majoritet og en ikkehvid minoritet, og for det
andet er han enig med Farrokhzad i, at den ikkehvide minoritet skal repræsenteres i offentligheden.
Bukdahl og Farrokhzad har altså fælles accepterede påstande, men det bliver imidlertid også
tydeligt, at de har meget forskellige holdninger til, hvordan den ikkehvide minoritet bør
repræsenteres og om værdien af de konsekvenser, forskellige repræsentationer af minoriteter kan
have.
Både Bukdahl og Farrokhzad benytter sig af praktiske argumenter, men hvor Farrokhzad mener, at
minoritetsskildringer af Hassans type vil have overvejende negative konsekvenser, mener Bukdahl,
at konsekvenserne vil være overvejende positive, fordi minoriteten får noget at spejle sig i. Det
betyder ikke nødvendigvis, at Farrokhzad ikke anerkender værdien, at de konsekvenser, Bukdahl
beskriver eller omvendt, eller at alle konsekvenser ikke vil finde sted, men derimod at Bukdahl og
Farrokhzad er grundlæggende uenige om konsekvensernes vægtning. Perelman og Olbrechts-Tyteca
skriver:  ”In  general,  pragmatic  argumentation  can  be  developed  only  in  terms  of  agreement  on  the  
value of the consequences. Argumentation founded mostly on other techniques will be called to the
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rescue, if dispute arises   and   the   importance   of   the   alleged   consequences   has   to   be   discussed”49.
Farrokhzad bruger bl.a. et autoritetsargument, der har til formål at styrke hendes eget etos og
dermed blåstemple hendes beskrivelse af konsekvenserne, og hun benytter sig af en framing, der
vægter evaluering af litteratur i en politisk kontekst højere end evaluering af litteratur på
litteraturens egne præmisser. Bukdahl baserer derimod sin argumentation på en ironibaseret kritik af
Farrokhzad og en skarpt optegnet dikotomi mellem svenskere og danskere i et dobbelt forsøg på at
skabe en fællesskabsfølelse med sine (danske, må man formode) læsere og samtidig yderligere
kritisere (svenske) Farrokhzad.
Kritikken af Farrokhzad er tydelig i blogindlæggets sidste afsnit, hvor Bukdahl benytter sig af ironi
ved  at  påtage  sig  det,  han  mener,  er  Farrokhzads  synspunkt:  ”Det  kan  være  komplet  lige  meget med
kunstnerisk styrke og kompleksitet og nødvendighed - hvis dit værk kan misbruges af reaktionære
politiske kræfter, har du at dysse det ned. Hvis din jegperson med sit barneblik ser sin far som en
gorilla, skal du lade være med at skrive det, fordi det, hvis det blev skrevet af en hvid digter, måske
ville lyde racistisk. Hvis din jegperson med sit unge ghettoblik ser ekskluderende og nedværdigende
på  somaliere,  så  må  du  ikke  skrive  om  det,  fordi  det  kan  virke  racistisk  at  skildre  racisme  indefra”50.
Dette er en stråmand, da Farrokhzad aldrig har udtalt, at kunstnerisk styrke, kompleksitet og
nødvendighed er ligegyldige, men argumentationen vil sandsynligvis alligevel være effektfuld, fordi
Bukdahl sætter Farrokhzads synspunkter på spidsen, så de kommer til at fremstå absurde, hvilket
fungerer som en latterliggørelse af Farrokhzad. Samtidig angriber Bukdahl indirekte nogle af
Farrokhzads pointer og tilbageviser dem. Farrokhzad mener fx, at det er problematisk, at jeg’et i
Hassans digtsamling kalder sin far en behåret gorilla og bruger bestemte beskrivelser af ikkehvide
danskere. Bukdahl argumenterer imod dette synspunkt ved at betone, at der netop er tale om en jegperson i et værk (og at det derfor ikke nødvendigvis skal opfattes som sandhed), og at der er tale om
et barn med en bestemt referenceramme og udtryksform, som ikke er lig voksnes.
Den egentlige og væsentlige kritik af Farrokhzad og hendes synspunkter, skal imidlertid findes i
den dikotomi mellem svensk og dansk selvforståelse og identitet, som Bukdahl optegner i
blogindlægget. Anslaget til denne dikotomi findes allerede i indlæggets titel ”Swedish   non-white
girl”. Indlæggets titel er muligvis en reference til den danske forfatter Christina Hagens digtsamling
White Girl, som er en samling dagbogs- eller postkortlignende tekster, hvor en hvid turist-jeg-
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fortæller, harcelerer over at få sin ferie ødelagt af irriterende fremmede indfødte med uvante skikke
og væremåder. Jeg-fortælleren skriver på trods af sin hvidhed på ”pidgin-dansk”,   grammatisk  
forkert dansk, som man som læser umiddelbart vil forbinde med de indfødte. Ved på den måde at
lege med stemmer, identiteter og fordomme udfordrer White Girl forholdet   mellem   ”os”   og  
”dem”51. Jeg-fortælleren i White Girl er hamrende politisk ukorrekt, og når Bukdahl i
blogindlæggets titel trækker på læserens eventuelle kendskab til Hagens værk, bliver
karakteristikken af Farrokhzad som udpræget ”non-white”, en cementering af hendes politiske
korrekthed. Netop den politiske korrekthed er en vigtig brik i dikotomien mellem svensk og dansk
identitet. Udover at være en litterær reference er blogindlæggets titel samtidig en minikarakteristik
af Farrokhzad: Hun er svensk, og hun er ikkehvid. Der er selvfølgelig tale om en meget selektiv
beskrivelse af Farrokhzad fra Bukdahls side, og derfor er det også interessant, at han har valgt netop
de   to   ord   til   blogindlæggets   titel.   For   at   starte   med   det   sidste,   ”non-white”,   så kan det læses i
forlængelse af Farrokhzads indlæg, hvor hun selv lader sin hudfarve spille en rolle for
argumentationen. Det interessante er imidlertid, at Bukdahl ikke knytter yderligere kommentarer til
dette i selve blogindlægget, hvorimod det første kendetegn, dét at Farrokhzad er svensk, bliver
uddybet og får argumentatorisk betydning.
”Man  skal  være  meget  svensk  i  hovedet  for  at  censurere  sig  selv  så  eftertrykkeligt  og  inderligt…”,  
skriver   Bukdahl   om   Farrokhzad,   mens   Hassan   derimod   ”…   er   det   modsatte af svensk i hovedet
(som ikke er dansk, snarere russisk måske), han synger frygtløst, kompromisløst, skide ligeglad om
alskens   erfaringer”52. Her tegner Bukdahl konturerne op mellem distinkte svenske og danske
mentaliteter og identiteter. Svenskeren, personificeret ved Farrokhzad, er censurerende på en
ekstrem måde, mens danskeren, personificeret ved Hassan, er frygtløs, kompromisløs og rebelsk.
Selvom Hassan ifølge Bukdahl snarere er russisk end dansk i hovedet, bliver Hassan alligevel
billedet på de værdier og den mentalitet, som Bukdahl opfatter som danske og som står i kontrast til
det, han opfatter som særligt svensk. Bukdahl foretager her en slags to-trins amplificatio. På laveste
niveau i argumentationen er de to handlinger at censurere sig selv og ikke at censurere sig selv. De
bliver forstørret, så de siger noget om henholdsvis Farrokhzads og Hassans identitet, og disse
identiteter bliver så igen forstørret til at sige noget grundlæggende om henholdsvis svensk og dansk
identitet.
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Der er her tale om to af den slags argumenter, om Perelman og Olbrechts-Tyteca kalder argumenter
baseret på relationer af sameksistens. Det praktiske argument, som jeg har beskrevet tidligere, er
baseret på konsekvenser og kausalitet. Brugen af det forudsætter derfor en sammenkædning af to
elementer på samme fænomologiske plan i en tidslig relation til hinanden. Noget kommer først og
sætter gang i noget andet, eller det at noget sker, forudsætter at noget andet er sket først, hvilket
Perelman og Olbrecths-Tyteca  kalder  ”sequential  connections”.  Argumenter  baseret  på  relationer  af  
sameksistens sammenkæder i stedet to ting, hvoraf den ene er på et mere grundlæggende og
definerende plan end den anden, men hvor det tidslige forhold imellem dem er underordnet 53. De to
argumenter baseret på relationer af sameksistens i Bukdahls argumentation er sameksistens mellem
en person og vedkommendes handlinger (henholdsvis Farrokhzad/censurere sig selv og Hassan/ikke
censurere sig selv) og sameksistensen mellem individ og gruppe (henholdsvis Farrokhzad/svenskere
og Hassan/danskere).
Perelman og Olbrechts-Tyteca   skriver:   ”The   terms   of   the act-person relation are independent
enough to permit, when necessary, the use of each one on its own, but they are sufficiently
connected for entire spheres of the   social   life   to   be   characterized   by   their   joint   intervention”54.
Selvom man ifølge Perelman og Olbrechts-Tyteca altså godt kan basere sin argumentation på enten
personen eller handlingen alene eller argumentere ud fra, at de i et specifikt tilfælde ikke hører
sammen, kan deres sameksistens altså også bruges til at organisere og karakterisere sociale sfærer.
Det er det, Bukdahl forsøger i sin argumentation. Ved at kæde bestemte handlinger og bestemte
personer sammen, forsøger han at konstruere et billede af en social virkelighed, som underbygger
hans overordnede påstand.
Ifølge Perelman og Olbrecths-Tyteca er sammenkædningen mellem en person og vedkommendes
handlinger prototypen på en lang række andre argumenter, der omfatter samme interaktioner og
danner basis  for  samme  typer  argumenter:  ”The  most  common  of  these  is  perhaps  the  relationship  
established between a group and its members, the members being the manifestation of the group
just  as  the  act  is  the  expression  of  the  person”55. I Bukdahls argumentation er der en vekselvirkning
mellem gruppe og individ. At tillægge individet Hassan positiv værdi, smitter af på gruppen
”danskere”, som   derfor   også   får   værdi.   Men   samtidig   er   gruppen   ”danskere”   i   Bukdahls   optik   en  
allerede eksisterende positiv værdi, som smitter af på Hassan. Det samme gør sig gældende, omend
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i   negativ   forstand,   for   individet   Farrokhzad   og   gruppen   ”svenskere”.   Udover   at   etablere   nogle  
sammenkædninger af handling, individ og gruppe, som qua deres værdiladninger får
argumentatorisk vægt, spiller Bukdahls opdeling af svenskere og danskere samtidig på en
eksisterende række (danske) fordomme om svenskere som regelrette, kedelige og politisk korrekte
for enhver pris.
Den svensk-danske dikotomi er naturligvis helt central i Bukdahls second persona-konstruktion, der
igen, som i Farrokhzads tilfælde, reflekterer tilbage på Bukdahls identitet og selvforståelse. Black
skriver:  ”Actual auditors look to the discourse they are attending for cues that tell them how they
are to view the world, even beyond the expressed concerns, the overt propositional sense, of the
discourse”56. Med Bukdahls skarpe og karikerede optegninger af svenske og danske mentaliteter og
identiteter,   tilbydes   det   faktiske   publikum   sådan   et   sæt   “cues”,   stikord,   signaler   eller   koder,   som  
fortæller dem, hvordan de skal opfatte verden og sig selv. Det er tydeligt, at Bukdahls second
persona er gengivet i den danske identitet, han beskriver. Han konstruerer en second persona, som
er modig, rebelsk, fri, kunstnerisk drevet – og dansk. Den bagvedliggende ideologi kan læses som
liberal og individualistisk, iblandet et element af anarki, og kan måske bedst udtrykkes i en
romantiseret idé om det frie ord, den frie tanke og den kunstnerisk frigjorte boheme, der ikke er
bange for at provokere eller skabe debat.
Modpolen til denne frigjorthed og frihed, som Bukdahl ønsker, at det faktiske publikum skal spejle
sig i og identificere sig med, er den lukkede, tilknappede og regelrette svensker. Med et framinggreb  gør  Bukdahl  svenskeren  til  garant  for  en  ”…  hold  kæft-æstetik”  der,  ”…  siger  noget  om  den  
politiske korrektheds syn på litteratur som helst entydig, homogeniseret propaganda i Det Godes
tjeneste”57. Her trækker Bukdahl igen tråde til den dansk-svenske dikotomi med betoningen af den
politiske korrekthed, som igen spiller på fordomme om svenskere sat overfor mere rebelske,
frigjorte og modige danskere. Hvor Farrokhzad skriver sig op imod det, hun opfatter som en
ureflekteret, ukritisk, hedonistisk og navlebeskuende borgerlighed, skriver Bukdahl sig altså op mod
den politiske korrekthed, som bliver gjort til et paraplybegreb for censur, manglende frihed og mod,
blind autoritetstro, konformitet og kunstnerisk stilstand. Der ligger desuden i brugen af ordet
”propaganda”  og  i  det  at  ”Det  Godes”  står  med  store begyndelsesbogstaver en yderligere framing,
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som skal latterliggøre dem, som tror, at der findes én sandhed om, hvad der er godt, og at de
(underforstået, Farrokhzad) har fundet den.

Lene Myong, Lars Bukdahl, Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad
Lene Myong:  ”Værdien  af  et  vidnesbyrd”

Adoptionsforsker og skribent Lene Myong publicerede den 5. februar 2014 artiklen  ”Værdien  af  et  
vidnesbyrd”   på   modkraft.dk. Her forsvarer hun Farrokhzads kommentar, som hun kalder et
komplekst vidnesbyrd om de spændingsfelter og problemstillinger, som mange brune og muslimske
danskere og svenskere har oplevet i forbindelse med udgivelsen af Hassans digte
Myong indleder sin artikel med en skarp optegning af hendes forståelse af majoritet og minoritet,
som bliver en rød tråd igennem hele artiklen. Hun beskriver, hvordan hendes venner på Facebook
reagerede i forbindelse med udgivelsen af Yahya Hassans digte. Hendes hvide majoritetsdanske
venner reagerede med uforbeholden hyldest, mens hendes brune minoritetsdanske venner reagerede
mere tøvende og tvetydigt58. Denne afdæmpede reaktion skyldtes ifølge Myong ikke en afvisning
eller fordømmelse af Hassan, men de spørgsmål, som udgivelsen samtidig gav anledning til hos
hendes   brune   minoritetsdanske   venner:   ”Kan   digtene   bære?   Og   hvad betyder det, at det hvide,
danske kulturetablissement – der oftest fejrer sig selv – nu pludselig hylder en mandlig teenager
med muslimsk baggrund? Hvordan navigerer man som minoritet i det landskab? Hvad skal jeg tage
bestik  af  her?”59. Her tegner Myong konturerne  til  en  ”os  og  dem”-dikotomi, hvor en hvid majoritet,
der hylder blindt og ukritisk, sættes overfor en brun minoritet, der ser kompleksiteter og forholder
sig kritisk, fordi de har levede erfaringer med det emne, som Hassan behandler. Det er tydeligt, at
Myong  opfatter  sig  selv  som  en  del  af  minoriteten,  når  hun  fx  spørger  ”…  hvilke  konsekvenser  får  
det for os ikke-hvide minoriteter, med  eller  uden  muslimsk  baggrund…”60. Myong er adopteret fra
Korea og kom til Danmark i 197361. Jeg anfægter ikke legitimiteten i, at Myong føler sig som en del
af en minoritet, eller at hun er det, men det er interessant, at hun mere eller mindre indirekte
kategoriserer sig selv som brun minoritetsdansker. Det er nærliggende at forestille sig, at Myong
ræsonnerer ud fra, at det hun ikke er, nemlig etnisk dansk hvid, definerer det, hun er. For at bruge
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Bukdahls   betegnelse   er   hun   ”non-white”,   og   på   den måde definerer Myong minoriteten ud fra et
slags ikke-kriterie, som i en dobbeltbevægelse skaber en meget veldefineret og specifik
majoritetsgruppe bestående af etniske danskere med hvid hud. Minoriteten bliver alt, der ikke
tilhører denne majoritet.
Myongs overordnede påstand er, at Farrokhzads kommentar dels er blevet misforstået, og dels
peger  på  en  racisme,  som  ”…  en  hvid  offentlighed  har  det  svært  med”,  og  at  det  er  derfor,  den  er  
blevet mødt med modstand i Danmark62.    Myong   citerer  under  deloverskriften  ”Hvide  mænd  ved  
bedst”  forskellige  danske  forfattere  og  redaktører,  bl.a.  Olav  Skaaning  Andersen,  Lars  Bukdahl  og  
Jes Stein Pedersen, som ifølge Myong har misforstået Farrokhzads kommentar ved at reducere den
til et spørgsmål om ren censur63. Myong læser derimod Farrokhzads kommentar som et vidnesbyrd
om eksistensen af patriarkalsk vold iblandt minoriteter, men også om det at afholde sig fra at skrive
om det, fordi det i en racistisk politisk kontekst kan blive brugt til at tjene et formål, som vil gøre
mere skade end selve volden for den minoritet, Farrokhzad tilhører. Ifølge Myong er grunden til, at
de nævnte hvide danske mænd gør Farrokhzads kommentar til et spørgsmål om censur, at det for
dem  er  ”…  vigtigere  at  opretholde  majoritetens  selvforståelse  (og  tør  jeg  sige  identitet?) end at lytte
til kritik af egne privilegier  […]  Privilegier  som  blandt  andet  består  i,  at  man  netop ikke behøver at
tænke   på   sig   selv   som   hvid,   og   hvad   det   indebærer   af   fordele   i   et   hvidt   samfund” 64. Dette er et
eksempel på Perelman og Olbrechts-Tytecas argumenttype baseret på sammenkædningen af en
person og vedkommendes handlinger. De   skriver:   ”…   an act is not so much an indicator as en
element making it possible to construct and reconstruct our image of the person and to classify him
into  categories  to  which  certain  qualification  may  be  applied”65. Myong bruger de danske redaktører
og forfatteres handlinger til at lave en sådan konstruktion af dem, som rummer en moralsk
vurdering. Ifølge Myong peger deres handlinger på, hvordan de er som mennesker, udelukkende
fokuserede på opretholdelsen af deres egen identitet og selvforståelse, og fra Myongs side ligger der
en implicit fordømmelse af dette som værende selvisk og snæversynet. Dette stemmer fint overens
med hendes overordnede ”os   og   dem”-dikotomi, hvor den hvide, maskuline og heteroseksuelle
majoritet konstrueres som værende mindre reflekteret.
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Selvom Myong ikke eksplicit nævner teoretikere eller teorier, så mener jeg, det er oplagt at drage en
parallel mellem hendes tanker og en retning indenfor sociologi og raceteori, som betoner
nødvendigheden af at etablere og/eller problematisere hvidhed som en kategori i racismediskursen
og i forlængelse deraf  at  tale  om  ”white  privilege”, fremfor kun at opfatte racisme som fraværet af
privilegier hos en ikkehvid minoritet. Myong læser de danske redaktører og forfatteres tolkning af
Farrokhzads kommentar som et udtryk for netop den uvilje til at anerkende, at de som hvide mænd
har sociale og politiske privilegier, som ikkehvide i samfundet ikke har. Ifølge den amerikanske
feminist og aktivist Peggy McIntosh er det privilegier, som hvide mennesker opdrages til ikke at se
i en racistisk kontekst, fordi racisme kun udlægges som noget, der fratager nogen privilegier,
fremfor som noget, der opretholder, at andre har privilegier. McIntosh   skriver   i   artiklen   ”White  
Privilege and Male Privilege”:  “I  realized  that  since  hierarchies in our society are interlocking, there
was most likely a phenomenon of white privilege which was similarly denied and protected, but
alive and real in its effects. As a white person, I realized I had been taught about racism as
something which puts others at a disadvantage, but had been taught not to see one of its corollary
aspects,  white  privilege,  which  puts  me  at  an  advantage”66. McIntosh sammenligner hvidt privilegie
med en veludstyret, usynlig, vægtløs rygsæk fuld af blandt andet kort, guides, pas, visaer, checks og
nødudstyr, som kun nogle mennesker har adgang til, men som de samtidig ikke mærker, at de
bærer, og derfor ikke forholder sig til. Den form for privilegie hænger ifølge McIntosh uløseligt
sammen med en magtstruktur, der gør en hvid majoritet selvsikker, komfortabel, lykkeligt
uvidende, dominerende og magtfuld, mens minoritetsgrupper proportionelt gøres usikre,
ukomfortable, fremmedgjorte og dominerede. I forlængelse af det gør McIntosh op med selve ordet
”privilegie”,  som  vi  konnotativt forbinder med noget godt, men som hun i lyset af den magtstruktur,
det fordrer, ikke mener, er entydigt godt. Hun opfordrer til at differentiere mellem positive
privilegier, som ideelt set er noget, alle har ret til og ikke skal gøre sig fortjent til, og negative
privilegier, som giver nogle mennesker ufortjente fordele og dominans. Som eksempel på det første
nævner hun følelsen af grundlæggende at høre til som menneske, og som eksempel på sidstnævnte
beskriver hun det, at hun som hvid oplever en kulturel tilladelse til ikke at tage mennesker med en
mørkere hud alvorligt. De positive privilegier mener McIntosh, vi bør arbejde for at udbrede, og de
negative skal vi lægge fra os. Det er altså essentielt hos McIntosh, at det ikke er nok, at hvide
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mennesker anerkender, at de er privilegerede, da det kun er ved aktivt at fralægge sig visse
privilegier og forsøge at udbrede andre, at racistiske magtstrukturer kan ændres 67.
McIntosh skriver sig op imod en retning indenfor racismeteori og sociologi, som kaldes colourblindness, herefter kaldet farveblindhed. Farveblindhed er idéen om, at samfundet ved at undlade at
”læse”   folks   hudfarve   i   sociale,   arbejdsmæssige   og   strukturelle   sammenhænger,   kan   bevæge   sig  
væk fra racisme. Ved ikke at tillægge hudfarve nogen form for betydning, mener fortalerne for
farveblindhed, at man kan undgå at kode mennesker med værdiladede racemarkører, der
begunstiger nogle og negligerer andre. Farveblindhed kan i nogle teoretiske sammenhænge ses i
lyset af postracisme, altså idéen om, at samfundet har transcenderet racisme, at race ikke spiller
nogen rolle, at racistiske mønstre og strukturer ikke eksisterer, og at racisme kan opfattes som
fortid. Altså farveblindhed forstået i sin mest essentielle forstand, nemlig at de fleste ikke længere
ser hudfarve som vigtig overhovedet. For andre teoretikere skal farveblindhed i højere grad ses som
en strategi for at udrydde en racisme, der stadig eksisterer68.
Sociolog Eduardo Bonilla-Silva beskæftiger sig i bogen Racism Without Racists. Color-blind
Racism and the Persistance of Racial Inequality in the United States med farveblindhed som
strategi – en strategi, han forholder sig meget kritisk til. Han mener grundlæggende, at
farveblindhed underminerer de levede og følte erfaringer med racisme, som ikkehvide mennesker
oplever. Han   stiller   spørgsmålene:   ”How   is   it   possible   to   have   this   tremendous   degree   of   racial  
inequality in a country where most whites claim that race is no longer relevant? More important,
how do whites explain the apparent contradiction between their professed color blindness and the
United States color-coded   inequality?”69. Bonilla-Silva mener, at svaret på de to spørgsmål skal
findes i begrebet ”colour-blind  racism”, en ny form for racisme som har overtaget fra ”Jim  Crow  
racism”70. Jim Crow-racisme er i Bonilla-Silvas optik den tydelige og synlige racisme, hvor det
opfattes som legitimt at diskriminere ud fra idéen om, at sorte og hvide mennesker grundlæggende
er  biologisk  forskellige.  I  1960’erne  blev  denne  form  for  racisme  overtaget  af en mere skjult form
for strukturel racisme, der ikke desto mindre reproducerer tidligere tiders magtforhold, privilegier
og dominans. I denne nye racisme opfattes det ikke længere som legitimt at diskriminere på en
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åbenlys måde, fx i form af raceadskillelse i det offentlige rum eller gennem hate crimes og hate
speech, og der tages stærkt afstand fra dette hos størstedelen af den hvide majoritet. I stedet
fungerer den nye racisme på skjulte måder, som fx ved at  ikkehvide  jobsøgere  mødes  med  et  ”Vi  
har intet   ledigt   lige  nu,  men  søg  endelig  på  et   andet   tispunkt”,  at   nogle  jobs   kun  slås  op  i  medier  
med en overvejende hvid målgruppe, eller at der på boligmarkedet bliver oplyst højere
lejeomkostninger til ikkehvide end til hvide71. Bonilla-Silva skriver ud fra et amerikansk synspunkt
og i en amerikansk kontekst, og racisme spiller en større rolle i USA end i Danmark, både historisk
og i amerikanernes selvforståelse og den politiske og sociale diskurs. Ikke desto mindre skrev Tarek
Ziad Hussein i Politiken i marts 2014 om et af de konkrete eksempler på den nye racisme, som
Bonilla-Silva  lister  op.  Under  overskriften  ”Boligmarkedet   er  lukket  land  for  en  perker  som   mig”  
skriver Ziad Hussein om sine erfaringer med det københavnske boligmarked, hvor han, så længe
han præsenterede sig selv ved sit rette navn, blev udsat for mistænksomhed og svar som
”Lejligheden  er  afsat  til  anden  side”,  på  trods  af  at  han  ringede  meget  kort  tid  efter, at boligen blev
slået op. Da Ziad Hussein, der taler perfekt dansk, fordi han har boet i Danmark i 21 år, begyndte at
præsentere sig som Søren, Anders eller lignende danskklingende navne, oplevede han en helt anden
imødekommenhed hos udlejere72.
Myong  skriver:  ”I  et  samfund  som  det  danske,  hvor  samtaler  om  strukturel  racisme  kan  ødelægge  
den gode stemning ved et hvert middagsselskab, har vidnesbyrd om racisme som en grundlæggende
samfundsstruktur ikke gode chancer for at blive hørt, fordi det vil kræve et opgør med forestillingen
om Danmark som et tolerant og ikke-racistisk  land”73. Dette ligger i direkte forlængelse af BonillaSilvas tanker om farveblind racisme. Ifølge Myong hyldes Hassan, fordi hans digte er et”…  opgør
med   patriarkalske   normer   og   dobbeltmoral   i   den   muslimske   underklasse”74. Farrokhzads
kommentar peger derimod, i kraft af de kompleksiteter, som Myong læser i den, også på en
skandinavisk  racisme  som  ”…  er  så  naturliggjort,  at  minoriteterne ikke kan undgå at internalisere
denne   struktur”75. Hvis de danske redaktører og forfattere accepterer Farrokhzads vidnesbyrd,
tvinges de til også at acceptere de privilegier, som den racisme, hun beskriver, peger på hos dem
selv.

71

Bonilla-Silva, s. 3-4.
Ziad Hussein, 2014.
73
Myong, 2014.
74
Ibid.
75
Ibid.
72

31

”Modstanden  [til  Farrokhzads  kommentar]  er  også  forankret  i  selve  spørgsmålet  om  betydningen  af  
en  kategori  som  race”,  skriver  Myong  og  hun  citerer  derefter  Bukdahl  for i en artikel i Information
at   have  sagt,   at   han  ikke  forstår  at   ”…  man  fremhæver  racen  eller  identiteten  fremfor  alle  mulige  
andre  forskelsskabende  begreber”76.  Artiklen  der  henvises  til  er  ”Skulle  Hassan  have  censureret  sig  
selv?”,   bragt   i   Information den 29. januar 2014. I den bruger Bukdahl begreberne
identitetsfundamentalister og identitetskarnevalister om henholdsvis dem, som tillægger bestemte
markører som fx race en grundlæggende betydning for menneskers identitet, og dem, som leger
med forskellige identiteter og identitetsmarkører. I denne terminologi er Farrokhzad ifølge Bukdahl
et eksempel på det første, mens Hassan er et eksempel på det sidste77. De to begreber ligger fint i
forlængelse af Bukdahls svensk-danske opdeling  i  blogindlægget  ”Swedish non-white  girl”. Ordet
fundamentalist har konnotationer til noget rigidt og snæversynet, mens karnevalist peger på noget
rebelsk og frit, en opdeling som svarer til Bukdahls beskrivelser af svensk og dansk identitet i
blogindlægget. Ifølge Myong er Bukdahls opdeling i henholdsvis fundamentalister og karnevalister
tankevækkende, fordi det at tillægge race betydning bliver opfattet som noget negativt og
fundamentalistisk, mens det ikke at se race som definerende, at være farveblind, opfattes positivt.
Selvom Myong ikke bruger ordet, er det altså tydeligt, at hun mener, at de danske redaktører og
forfatteres tolkning af Farrokhzads kommentar peger på en farveblind racisme i det danske
samfund. Det er vigtigt at understrege, at Myong ikke hermed kalder de danske redaktører og
forfattere for racister, og at det ligeledes heller ikke er formålet med kritik af farveblind racisme at
udpege  ”gode  hvide”  og  ”dårlige  racistiske  hvide”78. Kritik af farveblind racisme er ifølge BonillaSilva kritik af sociale, politiske, økonomiske og ideologiske strukturer og praksisser, som
opretholder et samfund, hvor nogle har privilegier, som andre ikke har. Farveblind racisme i et
samfund er ikke et udtryk for, at størstedelen af en hvid majoritet mener, at farvede mennesker er
biologisk eller moralsk underlegne og underordnede, men at denne hvide majoritet aktivt arbejder
for eller passivt nyder godt af privilegier, som reproduceres gennem samfundets strukturer og
praksisser79.
Myong fremskriver en second persona, som står i kontrast til de hvide forfattere og redaktører, som
praktiserer farveblind racisme. Hendes second persona kan reflektere kritisk over egne erfaringer og
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privilegier, sætte sig i andres sted og se kompleksiteter fremfor forenklinger. Myongs second
persona-konstruktion er i høj grad funderet i den samme kollektivt orienterede ideologi, som
Farrokhzads, og det faktiske publikum (uanset om hudfarven hos den enkelte læser er hvid eller
brun eller noget trejde) tilbydes en selvforståelse, som rolige, velovervejede, altomfavnende og
tolerante individer, der ikke lukker øjnene for andre menneskers lidelser eller erfaringer, men som
derimod   går   i   dialog.   Artiklens   titel,   ”Værdien   af   et   vidnesbyrd”, rummer en framing, som
understreger nødvendigheden af, at den hvide majoritet i samfundet tager både Hassan og
Farrokhzads erfaringer alvorligt. Ordet   ”vidnesbyrd”   har   konnotationer   til   retssager,   hvor   den   der  
aflægger vidne har sværget at sige sandheden. Semantisk opfatter vi altså et vidnesbyrd som noget
sandt. En subjektiv sandhed måske, men trods alt forankret i virkeligheden. Myong kunne altså
næsten lige så godt have kaldt sit indlæg   ”Værdien   af   sandheden”,   og   hun konstruerer i løbet af
artiklen en second persona, som tør at se den sandhed, som Farrokhzad og Hassans erfaringer
vidner om, i øjnene på trods af, at man som (hvid) læser i samme ombæring konfronteres med og
tvinges til at revurdere sig selv og sine privilegier.   ”Vidnesbyrd”   er   desuden   et   ord,   med   en   tung  
teoretisk ballast. Det vil jeg behandle yderligere i afsnittet   ”Det køns/queerteoretiske perspektiv:
Cvetkovich om kollektivt traume, arkiver af affekt og  ”public  feelings””.
Lars Bukdahl:  ”En  tandløs  japser  liker  identitetskarnavalismen”

Bukdahl uddyber i flere indlæg på sin blog sine tanker om identitetsfundamentalister og
identitetskarnevalister.   Fx   henviser   han   i   blogindlægget   ”En   tandløs   japser   liker  
identitetskarnevalisme”  fra  mandag  den  3.  februar  2014  til  en  af  de  mange  debattråde,  der  har  været  
på Facebook i forbindelse med hvidhedsdebatten. Den pågældende debat er foregået på den danske
forfatter, oversætter og cand.mag. i Litteraturvidenskab Julie Sten-Knudsens Facebookside, og
Bukdahl gengiver i blogindlægget en af sine kommentarer fra Facebook-debatten, hvor han bl.a.
skriver:  ”…  hej  Julie,  det  er  dig,  der  racificerer og patroniserer, jeg er "hvid mand", Athena er "brun
kvinde", Yahya   Ben   del’Orm   Hassan er "brun mand". For mig og i denne diskussion er Yahya
digter og Athena kritiker”80. Her understreger Bukdahl altså, at det vigtige for ham ikke er, hvilken
hudfarve debattens aktører har, men i stedet hvilken rolle de spiller, og man kan altså argumentere
for, at han udtrykker en farveblindhed. I samme kommentar bruger han betegnelsen
identitetsfundamentalisme  om  det  at  en  ”…  (del)identitet,  ikke-hvid, kvinde, rødhåret, bebrillet, har
så fundamental betydning, at folk, der ikke deler denne identitet, er ude af stand til kvalificeret at
forstå dem, der   gør”.   Identitetskarnevalismen er derimod der ”…   hvor   der   peges   fingre   af   og  
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påtages og leges med alskens og alles  og  alle  hans  egne  identiteter”81. Til slut i blogindlægget, efter
gengivelsen af kommentaren fra Facebook, opremser Bukdahl en lang liste af forskellige etniske og
religiøse identiteter og masker, som han mener, Hassan leger karnevalistisk med i sin digtsamling.
Opremsningen fungerer argumentationsteoretisk som et belæg baseret på en slags evidentia fra
selve digtsamlingen, som skal underbygge Bukdahls påstand om, at Hassan er identitetskarnevalist.
Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad:   ”Lars   Bukdahl,   du taler fra en privilegeret position,
racisme  og  homofobi  er  ikke  en  del  af  din  hverdag”

Den 21. februar 2014 publicerede Politiken de to danske forfattere Kristina Nya Glaffey og Maja
Lee Langvads åbne brev til Lars Bukdahl med overskriften ”Lars   Bukdahl, du taler fra en
privilegeret position,   racisme   og   homofobi   er   ikke   en   del   af   din   hverdag”. De to forfatteres
overordnede påstand er, at mennesker er født med nogle grundvilkår, nogle identitetsmarkører, som
de og deres omverden må forholde sig til, og at identitet derfor ikke altid er udskiftelig, eller noget
man leger med, eller noget man kan vælge at ignorere. Når Bukdahl opfordrer til
identitetskarnevalisme, hvor individet leger med forskellige masker og identiteter, er det i Nya
Glaffey og Lee Langvads optik et misforstået og uvidende krav, der stilles af et menneske, som taler
fra en privilegeret position som hvid, mand og heteroseksuel, hvorfra han tillægges og tillægger sig
selv en autoritet til at diktere, hvordan minoriteter og deres værker eller vidnesbyrd skal opfattes og
opfatte sig selv. Bukdahls opfordring til og hyldest af at lege med identitet er ifølge Nya Glaffey og
Lee Langvad en tilsidesættelse af minoriteters levede erfaring med deres identitetsmarkørers
betydning for deres liv, som udspringer af, at nogle kroppe genkendes som almindelige, og andre
kroppe ikke gør. En krop der er hvid, mandlig og heteroseksuel får i kraft af sin genkendelighed
som almindelig, privilegier, som ikke naturligt gives til kroppe, der ikke genkendes som
almindelige.
Som Myong skriver Nya Glaffey og Lee Langvad sig selv ind i artiklen som en del af minoriteten af
kroppe, der ikke genkendes som almindelige, primært  gennem  brug  af  ordene  ”os”  og ”dig”/”dem”  
og ved at beskrive deres egne minoritetserfaringer, som er trykt i deres bøger. Begge forfattere er
lesbiske og Lee Langvad er desuden adopteret fra Korea. Som i Myongs tilfælde er der altså ikke
tale om, at de to forfattere har brun hud og dermed tilhører den minoritet, som Farrokhzad skrev om
i sin artikel, og som blev startskuddet til debatten. Med Nya Glaffey og Lee Langvads artikel
introduceres en ny minoritet, lesbiske kvinder eller ikkeheteroseksuelle generelt, til det
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interessefællesskab af mennesker med forskellige kropslige erfaringer og kendetegn, som under
paraplybetegnelsen   ”minoritet”   angriber den hvide, heteroseksuelle og mandlige figur og dennes
privilegier i debatten.
Nya Glaffey og Lee Langvad forklarer i starten af artiklen deres indblanding i debatten med, at de
kender både Farrokhzad og Myong.   ”Vi   er   venner   med   Athena   og   Lene”,   skriver   de,   og  
understreger ved at bruge Farrokhzad og Myongs fornavne deres familiære forhold til dem. Nya
Glaffey  og  Lee  Langvad  skriver  derefter:  ”… derfor påvirker debatten os på flere planer både som
forfattere, som venner og kolleger til dem og med de kropslige erfaringer, vi har som koreansk
adopteret,  som  lesbiske,  som  kvinder”82. Denne sætning fungerer både som deres motivation for at
indgå i debatten og som en opbygning af deres eget etos. Ligesom Farrokhzad og Myong gjorde det,
understreger Nya Glaffey og Lee Langvad, at de i kraft af, at de begge er lesbiske og den ene
adopteret, har kropslige erfaringer med, hvordan det er at være minoritet. Der er her tale om et af
Perelman og Olbrecthts-Tytecas autoritetsargumenter, og som hos Farrokhzad er det baseret på
erfaring. Det er interessant, hvorfor Nya Glaffey og Lee Langvad har valgt at koble tillægsordet
”kropslige”   på   deres   erfaringer.   Det kan muligvis referere til, at de opfatter deres krop som
grundlæggende ulig fx heteroseksuelles eller mænds, eller det kan læses som et udtryk for, at de på
grund af deres minoritetstilhørsforhold har erfaringer på kroppen – altså med hate crimes eller
lignende. Endelig kan inddragelsen af ”kropslige”  læses  som  et  udtryk  for  en hierarkisk inddeling af
krop og hoved/hjerne, hvor de erfaringer, man gør sig, hvis man har en krop, der tilhører
minoriteten, trumfer de erfaringer, man gør sig, hvis man ikke har en krop, der tilhører minoriteten,
men med sin hjerne prøver at forestille sig, hvordan det må være. Her er der ligesom hos
Farrokhzad tale om et autoritetsargument baseret på erfaring, hvor Nya Glaffey og Lee Langvad
implicerer en vægtning af det (op)levede over det forestillede. Uanset hvilken af de tre muligheder,
der ligger til   grund   for   brugen   af   ordet   ”kropslige”,   så   styrker   det   Nya Glaffey og Lee Langvads
etos. Hvis man samtidig forstår brugen  af  ordet  ”kropslige”  som en hierarkisk opdeling af krop og
hjerne, har Nya Glaffey og Lee Langvad, måske ubevidst, helgarderet sig mod en hver kritik eller
indvending, der kommer fra kroppe, der ikke har kropslige minoritetserfaringer, herunder også
Bukdahl. Nya Glaffey og Lee Langvad styrker yderligere deres etos ved at skrive, at de egentlig
ville have talt med Bukdahl ansigt til ansigt til Pablos (formentlig forfatter Pablo Llambias)
fødselsdag på Forfatterskolen, men at de efter adskillige dåseøl alligevel besluttede sig for at vente.
Det at vente med at tage en potentielt meget følelsesladet konflikt til man er ædru, kan opfattes som
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et tegn på rettidig omhu, fornuft, rationalitet, saglighed, og at man ikke er i sine følelsers vold, og
Nya Glaffey og Lee Langvads betoning af beslutningen om at vente med at tale med Bukdahl
knytter derfor netop disse egenskaber til dem. Anekdoten om fødselsdagsreceptionen er muligvis en
efterrationalisering eller et sprogligt greb, som har til formål af styrke Nya Glaffey og Lee
Langvads etos. Men selv hvis man køber hele historien om fødselsdagsreceptionen og tror på, at det
virkelig er sket, kan det undre, at Nya Glaffey og Lee Langvad så ikke bare efterfølgende har ringet
eller skrevet til Bukdahl personligt, men valgt at offentliggøre deres ord i en avis. Det er formentlig,
fordi de også kan se værdien i, at få deres ord og holdning ud til et større publikum og fordi de
udover at forsøge at overbevise Bukdahl, lige så gerne vil overbevise en tredjepart, som er det
publikum, der læser med.
I løbet af hele artiklen skriver Nya Glaffey og Lee Langvad sig op mod en nyliberalistisk ideologi.
Tanken om, at identiteten altid er udskiftelig læser Nya Glaffey og Lee Langvad som udtryk for
netop en   nyliberalistisk   tankegang   ”…   hvor det altid er op til individet, hvor meget betydning
vedkommende vil tillægge kategorier som klassebaggrund,   køn   og   race”83. De fortsætter herefter
med en parafrase af nogle af de udsagn, som de mener knytter sig til en nyliberalistisk ideologi:
”Det  kan  godt  være,  at  du  er  født  fattig,  men  det  er  op  til  dig  selv,  om  du  vil  blive  ved  med  at  være  
det. De forhindringer, individet møder, er blot udtryk for egne mentale begrænsninger og ikke for
ulige  samfundsstrukturer.  Et  forkert   eller  indsnævret   mindset  om   man  vil”84. Nya Glaffey og Lee
Langvads second persona konstrueres i artiklen som mennesker, der ikke abonnerer på de
nyliberalitiske grundtanker, men som derimod har en slags essentialistisk forståelse af, at mennesket
er født med visse grundvilkår, som fx race eller klasse, og at disse har betydning. Samtidig er
artiklens second persona-konstruktion baseret på samme kollektivt orienterede værdisæt, som
Farrokhzad og Myongs, hvor det at kunne sætte sig i andres sted, at praktisere medmenneskelighed
og forståelse og forholde sig kritisk til sine egne privilegier har værdi. På den måde forener Nya
Glaffey og Lee Langvad et essentialistisk og et socialkonstruktivistisk synspunkt, eller stiller sig
måske i en position imellem de to. De advokerer for, at mennesker har identitetsmarkører, som er
givne,  som  ikke  kan  ”leges  væk”, og som har betydning. Samtidig lægger de sig i forlængelse i af
både Farrokhzad og Myongs opfattelser af, at sproget har en konstruktivitisk funktion i den
offentlige debat og i samfundet generelt. Det er for Nya Glaffey og Lee Langvad, ligesom for
Farrokhzad og Myong, ikke lige meget hvem, der siger hvad om hvem.
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Nya Glaffey og Lee Langvad tager i artiklen skridtet videre fra Myongs karakteristik af Bukdahl og
de andre danske forfattere og redaktører. Hvor Myong kritiserede de danske forfattere og redaktører
for en farveblindhed, som tillader og legitimerer, at de ikke forholder sig til egne privilegier, mener
Nya Glaffey og Lee Langvad, at Bukdahl i virkeligheden giver udtryk for et øget fokus på race og
hudfarve:   ”Når   du   beskylder   dem,   du   kalder   for   identitetsfundamentalister   for   at   have   race   på  
hjernen, så vil vi mene, at det er samfundet og dermed os alle, dig selv inklusiv, du burde beskylde
for  at  have  race  på  hjerne,”  skriver  Nya  Glaffey  og  Lee  Langvad,  og  fortsætter:  ”Det   er  ikke  kun  
den, der skriver om f.eks. racisme, der har race på hjernen, men også den, der tolker bøger om
brunhed   som   udtryk   for   en   identitetskarnevalisme”85. De to forfattere tolker altså det, at Bukdahl
læser en brun minoritetsgruppe og deres litterære værker som enten identitetskarnevalister eller
identitetsfundamentalister som et udtryk for et øget fokus på race og races betydning, der samtidig
cementerer hans egen privilegerede position som hvid, mand og heteroseksuel. Ifølge de to
forfattere er det tankevækkende, at Bukdahl uden at tøve træder i position som den autoritet, der kan
afgøre hvem i minoriteten, der tilhører hvilken kategori, og de læser dette som et udtryk for de
internaliserede privilegier, som Bukdahl har som mand, hvid og heteroseksuel, og som han
uanfægtet benytter sig af, uden at forholde sig til, at der er tale om privilegier. At Bukdahl stiller sig
til dommer over minoriteten på den måde, fungerer altså i Nya Glafffey og Lee Langvads
argumentation som et belæg for, at han har privilegier i kraft af sine identitetsmarkører, og at disse
privilegier samtidig er så iboende i samfundet og ham selv, at de ikke anfægtes.
Nya Glaffey og Lee Langvad kritiserer ikke kun, at Bukdahl i det hele taget opstiller kategorier for
minoritetspersoner, men også de betegnelser, han giver disse kategorier. Ifølge de to forfattere
rummer begreberne identitetsfundamentalisme og identitetskarnevalisme nemlig konnotationer, som
refererer til bestemte måder at anskue og undertrykke brune mennesker på. Ordet fundamentalist
leder   for   dem   tankerne   hen   på   ”… en potentiel terrorist, en antidemokrat, en der er blevet
hjernevasket af sin ideologi, en muslim eller muligvis i denne sammenhæng en meningskorrekt
svensker”,   mens   karnevalist   leder tankerne hen på ”…   karnevallet i Rio, på letpåklædte,
brasilianske damer, der danser for publikum, heriblandt en stor del  hvide  turister”.  De to forfattere
påpeger i øvrigt, at karnevallet i Rio er en levnet katolsk tradition, der stammer fra kolonimagterne
og  som  ”…  nu  er  et  yndet turistmål  for  kolonisternes  efterkommere”86. Ved at påpege den sproglige
framing slår Nya Glaffey og Lee Langvad Bukdahl i hartkorn med både kolonimagterne og dem,
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der opfatter alle brune mennesker som potentielle terrorister eller hjernevaskede af deres ideologi
og underforstås det derfor har en unuanceret, indskrænket og racistisk tankegang. Nya Glaffey og
Lee Langvad bruger således Bukdahls ordvalg til at pege på en racistisk og/eller uvidende
undertone hos ham, og dette fungerer argumentatorisk lige dele som et belæg for, at der eksisterer
en strukturel racisme i Danmark (i hvert fald hos Bukdahl) og lige dele som en slet skjult
underminering af Bukdahls person.
Nya Glaffey og Lee Langvad udvider til sidst i artiklen denne karakteristik af Bukdahl med en
sammenligning, som forløber i flere trin. Først citerer de Bukdahl for i Information at have sagt, at
en af de skønne ting ved kunsten er muligheden for at blive anbragt på og kunne mærke et fremmed
sted. Dette citat udfolder Nya Glaffey og Lee Langvad ved at sammenligne læseren med Columbus
og selve teksten eller værket med det skib, som fører læseren til det fremmede, det vilde og det
eksotiske. Hidtil er der egentlig ikke noget konfrontatorisk eller argumenterende i Nya Glaffey og
Lee Langvads sammenligning. De har blot udfoldet Bukdahls citat og sat et billede af en
opdagelsesrejsende, som de fleste kender, på  det.  Men  dernæst  skriver  de:  ”Det fremmede sted er
tekstens erfaringsgrundlag, og den fremmede må vel være forfatteren”87. Her vender de to forfattere
med ét igen Bukdahls egne ord mod ham selv ved at føre hans citat og deres udfoldning af det til
yderste konsekvens. Pludselig er læseren (som altså her er synonym med Bukdahl) ikke længere en
uskyldig og nysgerrig rejsende, men en der opfatter tekstens erfaringsgrundlag og forfatteren bag
som fremmede. Således konstituerer Nya Glaffey og Lee Langvad Bukdahl som en, der er i en
position, hvor han kan opfatte andre som fremmede, og denne sproglige glidning, gør to ting: For
det første etableres eksistensen af en hvid majoritet (som Bukdahl tilhører) og en brun minoritet,
”de fremmede” (som Nya Glaffey og Lee Langvad tilhører). For det andet fungerer det som et
argument mod Bukdahls påståede farveblindhed, i det han jo ser farve, ser det fremmede og
tillægger det en betydning for værket. Men Nya Glaffey og Lee Langvad går skridtet videre, og
udøver en moralsk dom over Columbusfiguren:   ”Ingen   vil   længere   påstå,   at   Columbus   så   på   de  
indfødte på samme måde, som de indfødte så på sig selv. Eller at hans blik på og møde med dem
var til de indfødtes fordel. Hans blik på de indfødte var farvet af, at han ikke var en af dem, men han
undlod at se   kritisk   på   sit   eget   blik”88. I Nya Glaffey og Lee Langvads udfoldning af Bukdahlcitatet, er læseren lig med Bukdahl, og Bukdahl bliver derfor lig med Columbus. Nya Glaffey og
Lee Langvads moralske dom over Columbus bliver altså en moralsk dom over Bukdahl. Det er
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Bukdahl, hvis blik er farvet af, at han ikke er en del af en minoritet, og det er ham, der undlader at
se kritisk på sit eget blik. Ifølge de to forfattere er konsekvensen, at deres  bøger  bliver  ”…  udsat  for
dit  [Bukdahls]  eksotiserende  blik,  og  vi  som  forfattere  bliver  gjort  til  ”de  fremmede  [hvilket opleves
som]  ”patriarkalsk  vold  i  den  litterære  intimsfære””89.  De  afslutter  med  en  opfordring  til  at  ”…  man  
også i den danske samtidslitteratur og i læsningen af  den  begynder  at  vende  blikket  indad”90.
Hele denne udfoldning af Bukdahls citat, som samtidig fungerer som en kondenseret udgave af Nya
Glaffey og Lee Langvads artikel og deres overordnede påstand, fungerer fordi læserne af artiklen
gradvist accepterer påstande, som fører til en accept af nye påstande, hvilket er et eksempel på
Perelman og Olbrechts-Tytecas argumenter baseret på association. At starte med at sætte et
tilsyneladende uskyldigt billede (læseren som Columbus) på et af Bukdahls egne citater er snedigt
rent argumentationsteoretisk, fordi selv et publikum, der er sympatisk indstillet overfor Bukdahl
ikke vil opfatte dette billede som et, der stiller Bukdahl i et dårligt lys. Nogle vil måske endda
mene, at læseren som Columbus, der drager på opdagelsesrejse, er en fin og poetisk analogi for,
hvad det kan give mennesker at læse. Når publikum først har accepteret dette billede, tvinges de
også, hvis de vil blive i billedets interne logik, til at acceptere det fremmede som værende tekstens
erfaringsgrundlag og den fremmede som værende forfatteren, og hermed har Nya Glaffey og Lee
Langvad  ”primet”  læseren  til  den  kritik  af  Bukdahl,  som  sammenligningen  med  Columbus  fører  til.  
Columbussammenligningen er et eksempel på det Perelman og Olbrechts-Tyteca kalder et argument
baseret på analogi, hvilket er et argument af den associative type, der etablerer virkeligheden.
Argumenter baseret på analogi fungerer grundlæggende ved at sidestille fire (eller flere) elementer:
A er for B, hvad C er for D, hvoraf de to par må optræder i to konceptuelle forskellige sfærer, da der
ellers ville være tale om en sammenligning91. Publikum køber sandsynligvis desuden nemmere
denne analogi og følgende kritik, fordi Nya Glaffey og Lee Langvad allerede tidligere i artiklen,
nemlig der hvor de diskuterer de konnotationer, som identitetsfundamentalist og -karnevalist har,
har sammenlignet Bukdahl med kolonisterne.
Lars Bukdahl:  ”Columbusæggehoved”

I blogindlægget  ”Columbusæggehoved”  også fra den 21. februar 2014 kommenterer Bukdahl Nya
Glaffey og Lee Langvads artikel. Han skriver, at han ikke opfatter sin læsning af Nya Glaffey og
Lee Langvads værker som værende anderledes eller mere eller mindre eksotiserende end hans
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læsning af Renè Jean Jensen eller Signe Gjessing. Her underforstås det, at Bukdahl opfatter de to
sidstnævnte som tilhørende en majoritet, måske som etnisk danske eller som heteroseksuelle. Hans
pointe er, at han ikke læser litteratur som minoritetslitteratur, som lesbisk litteratur eller brun
litteratur osv., men som litteratur der udvider horisonten ”…   fordi   teksterne   er   god   litteratur,  
originalt, personligt formuleret (og DERFOR) sprog- og bevidstheds- og verdens(syns)udvidende
sprogkunst”92. Han uddyber dette ved at påpege, at han læser, hvad han citerer forfatter Ursula
Andkjær  Olsen  for  at  kalde  ”menneskelitteratur”93.
Bukdahl fortsætter i Nya Glaffey og Lee Langvads Columbusterminologi ved at skrive, at han
opfatter   god   litteratur   som   ”…   Inka-guld, som alle mirakuløst kan stjæle hele tiden, også inkaguldmageren selv, der  så  bare  ikke  er  nogen  privilegeret  tyv,  uden  at  det  nogensinde  bliver  væk” 94.
Her gør Bukdahl i virkeligheden sprogligt det samme, som Nya Glaffey og Lee Langvad gjorde i
deres artikel. Ved at blive i Columbusterminologien bygger han videre på de præmisser, som
publikum allerede har accepteret og bygger således op til, at de også accepterer hans konklusion.
Altså igen et eksempel på Perelman og Olbrechts-Tytecas associative argumenter, som har den
krølle, at den bygger videre på modpartens associationsrække, men når til en ny og modsat
konklusion. Dette greb er sandsynligvis effektivt, fordi det rummer et element af overraskelse. At
sammenligne litteratur med en uudtømmelig kilde af inka-guld, fungerer desuden indirekte som en
afstandstagen til fx Farrokhzads pointe om, at litteratur aldrig kan læses udenfor en bestemt
kontekst. I Bukdahls optik kan inka-guldet samles op af alle mulige forskellige og havne i alle
mulige forskellige kontekster på én gang. Det bliver samtidig liggende i Inkariget, for guldet bliver
jo ikke væk, fordi kilden er uudtømmelig. Med billedet på inka-guldet betoner Bukdahl altså
litterære værkers autonomitet og foranderlighed i forskellige kontekster. Blogindlæggets titel
refererer også til Columbusterminologien og har desuden en framing-funktion. Vendingen
”columbusæg”  stammer  fra  en  historie  om  Columbus,  der  fik  et  æg  til  at  stå  på  højkant  ved  at  banke  
det lidt fladt i den ene ende, og det bruges om simple løsninger på tilsyneladende umulige opgaver.
Indlæggets titel placerer Bukdahl som Columbus, og altså som ham, der har løsningen på
problemet. Igen bliver han i billedets interne logik, men vender det til at passe ind i sin egen
argumentation. Et æggehoved er derudover en nedsættende betegnelse for at intellektuel person, og
sammensmeltningen med ordet columbusæg, kan læses som udtryk for, at Bukdahl mener, at Lee
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Langvad og Nya Glaffey intellektualiserer sig frem til et problem (den strukturelle racisme), som
måske ikke eksisterer i praksis. Bukdahl kan også med æggehoved referere til sig selv for at skabe
en ironisk distance eller komisk effekt, eller det kan ganske enkelt ses som Bukdahls ret velkendte
tendens til at lege med sproget.
Blogindlægget afrundes med en humoristisk kommentar, der samtidig understreger Bukdahls
pointe. Igen tager han fat i forfatteren Signe Gjessing, og skriver, at han, når han læser hendes
værker   er   ”…   fucking   Neil   Armstrong,   hun   synger   fra   en   helt   anden   planet” 95. Neil Armstrong
endte på sin månefærd, på hvad man vist roligt kan kalde et mere fremmed sted, end det
Sydamerika, som Columbus nåede til. Bukdahl beskriver dermed Gjessings værk som mere
fremmed for ham end Nya Glaffey og Lee Langvads, og understreger hermed, at det fremmede i
litteraturen for ham ikke afhænger af identitetsmarkører som race eller seksualitet, men om det
bevidsthedsudvidende potentiale i det autonome værk.

Peer  Bundgaard  og  Niels  Lyngsøe:  ”Essay: Er det danske samfund strukturelt
racistisk?”
Den 23. februar 2014 udgav Politiken et essay af professor i semiotik Peer Bundgaard og forfatter
Niels Lyngsøe med titlen ”Essay:   Er   det   danske   samfund   strukturelt   racistisk?”,   hvori   de to
forfattere forholder sig til tre spørgsmål: Hvornår er kritik legitim? Er det danske samfund
strukturelt racistisk? Og hvad er litteraturens rolle i offentligheden? Alle tre spørgsmål har deres
udspring i hvidhedsdebatten, og behandles også af de debattører, jeg allerede har analyseret, men
hvor de primært debatterer ud fra egne erfaringer, har Bundgaard og Lyngsø en mere nøgtern og
akademisk tilgang til spørgsmålene. Denne tilgang er et væsentligt led i deres personakonstruktioner, som jeg vil komme ind på nedenfor.
Det første spørgsmål Bundgaard og Lyngsøe forholder sig til, er spørgsmålet om, hvornår en kritik
er legitim. De opridser to positioner. Dem, der mener, at   kritikken   er   legitim,   hvis   den   er   ”…  
velbegrundet   og   beror   på   fakta”,   og dem, der mener, at kritikkens legitimitet afhænger   af   ”…  
yderligere to forhold: den sociale, kulturelle og etniske herkomst hos den, der fremsætter kritikken;
og den kontekst,   kritikken   fremsættes   i”96. De indtager selv den første position og placerer
Farrokhzad og Myong i den anden. Deres egen position fremlægges som den rationelle og saglige
position, hvor kritik skal leve op til nogle videnskabelige grundregler, som sikrer, at kritik baseret
95
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på subjektive antagelser, følelser eller overdreven patos ikke opfattes som legitime. Den position, de
tillægger Myong og Farrokhzad, bygger for så vidt også på fakta og velbegrundethed, men mister
sin relevans, fordi den yderligere fokuserer på identitetsmarkørerne hos kritikeren og den kontekst,
kritikken optræder i. Det er ifølge Bundgaard og Lyngsøe ikke alene en forkert opfattelse af hvad,
der gør kritik legitim, men også socialt skadeligt. De forhold vil nemlig, i deres optik, kræve  ”…  
meningstoldere, der kan afgøre, om ens sociale baggrund, hudfarve eller køn smugler skjulte
hensigter ind i ens udsagn [og] holdningspoliti [der] bestemmer, hvornår man har befriet sig fra den
hvide offentlighed, man som hvid ellers er lænket til, således at ens udsagn endelig kan fremstå som
berettigede”97. At kritiks legitimitet er afhængig af kritikerens identitetsmarkører og den kontekst,
kritikken optræder i, er altså ifølge Bundgaard og Lyngsøe at afvige fra de saglige og objektive
parametre, de selv arbejder ud fra, hvor   udsagn   kan   ”…   vurderes   og   anskues   uden   kendskab   til  
afsenderens adresse eller dna. De er rigtige eller forkerte, rimelige eller urimelige, sandsynlige eller
usandsynlige”98. Ved at basere kritiks legitimitet på netop afsenderens adresse og dna samt på
konteksten, som kritikken optræder i, introducerer man ifølge Bundgaard og Lyngså behovet for, at
nogen   subjektivt   foretager   en   vurdering   af   de   to   forhold   og   indgår   i   rollen   som   ”meningstolder”  
eller  ”holdningspoliti”.
Den framing, der ligger i de to ord ”meningstolder”  og  ”holdningspoliti”, er central for Bundgaard
og Lyngsøes konstruktion af en second persona i artiklen. Langt hen ad vejen konstruerer de to en
second persona, som er veluddannet, akademisk og vidende. Teknisk er essayet bygget op, så det
næsten minder om en akademisk opgave. Først en indledning, der opsummerer sagen, så en
redegørelse for tre problemstillinger, og så en mere dybdegående analyse af hver af de tre
problemstillinger, hvor de to forfattere systematisk opridser påstande og argumenterer imod dem for
at begrunde deres konklusioner. De benytter sig overvejende af Perelman og Olbrechts-Tytecas
kvasilogiske argumenttype, hvilket bl.a. ses, når de skriver: ”Begge  disse  påstande  om,  hvad  der  gør  
kritik legitim, er  efter  vores  opfattelse  ikke  blot  forkerte,  men  i  bund  og  grund  socialt  skadelige”,  
for derefter på tilsyneladende deduktiv vis at begrunde, hvorfor denne påstand er sand 99.
Overvægten af kvasilogiske argumenter er selvfølgelig helt i tråd med forfatternes formodede ønske
om, at artiklen skal have et sagligt præg, der appellerer til rationalitet og fornuft.
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Selvom essayet ikke kun er henvendt til akademikere, og heller ikke er så akademiseret, at det ikke
kan læses af andre, kan dets form altså bruges til at udlede noget om first og second personakonstruktionerne hos Bundgaard og Lyngsøe. Ved at skrive i netop den akademiske form,
understreger Bundgaard og Lyngsø (sidstnævnte er uddannet cand.phil. i litteraturvidenskab) for det
første deres egen akademiker-persona og højner dermed deres etos. For det andet signalerer essayets
form, at de ønsker at højne debatten til et teoretisk niveau og derfor skriver til en second persona,
som har intellektuel kapacitet til at reflektere på dette niveau. Black skriver i ”The   Second  
Persona”, at sammenhængen  mellem  ideom  (eller  udtryk)  og  ideologi  peger  på,  at  der  er  ”…  strong
and  multifarious  links  between  a  style  and  an  outlook”100. Som kritiker kan man altså bevæge sig
fra den konkrete stilistik, form eller ordvalg til det billede af mennesket, som teksten ønsker at
skabe. Hos Bundgaard og Lyngsø er det i høj grad tekstens akademiske form, der tegner et billede
af deres second persona. Men derudover rummer essayet referencer til den franske antisemitiske
komiker Dieudonné, til Israel-Palæstinakonflikten og til Nietzsche og Georg Brandes, mens
nøgleårstal for ændringer i dansk lovgivning om racisme og diskrimination (1788, 1849 og 1915)
opremses uden yderligere forklaring på, hvad der præcist skete i de år. Det illustrerer at også
artiklens indhold vidner om en bestemt second persona, som har en bred viden om nutidige og
tidligere personer og hændelser, og som kan forstå referencer til disse uden at få dem yderligere
forklaret.
Grundlæggende er Bundgaard og Lyngsøes second persona altså en vidende akademiker, men
denne persona-konstruktion nuanceres af den framing, der ligger i brugen af begreberne
”meningstoldere”  og  ”holdningspoliti”.  Både politi og toldere har i kraft af deres virke autoritet til
at begrænse andres gøren og laden. En positiv opfattelse af ordene kunne være baseret på, at politi
og  toldere  opretholder  lov  og  orden,  beskytter  civilsamfundet,  giver  tryghed,  er  ”de  gode”  mod  ”de  
onde”/de  kriminelle/smuglerne.  Det  er  dog  helt  tydeligt,  at  Bundgaard  og  Lyngsøes  brug af ordene
”tolder”   og   ”politi”   er   negativ,   og   forklaringen   er,   at   de   sættes   sammen   med   ”holdninger”   og  
”meninger”, som forfatterne mener, bør være frie. Der ligger altså hos Bundgaard og Lyngsø en
forståelse af, at politi og toldere har deres berettigelse, når de regulerer (ulovlige) handlinger til
samfundets overordnede gode, men at tanker og meninger er frie. Denne forståelse er forankret i en
socialliberalisme, hvor betoningen af positivt definerende friheder såsom religionsfrihed,
ytringsfrihed, tankefrihed og forsamlingsfrihed, er central. Derudover rummer framingen i ordene
”meningstolder”   og   ”holdningspoliti”   en   snert   af   den   kritik   af   politisk   korrekthed,   som   Bukdahl  
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skriver  om  i  sit  indlæg  ”Swedish  non-white  girl”.  Hvor  Bukdahl  var  meget  eksplicit i sin kritik af
den politiske korrekthed, og dermed konstruerede en second persona, som var rebelsk, modig,
drevet af et kunstnerisk kald, fri og dansk, er Bundgaard og Lyngsøes kritik af den politiske
korrekthed mere subtil. I framingen ligger en kritik af, at nogle mener, at de eksplicit eller implicit
kan diktere andres meninger og holdninger. Dette er ikke synonymt med politisk korrekthed, men
snarere den funktion, som fører til den politiske korrekthed og ensretning af holdninger (til for
eksempel, med  Bundgaard  og  Lyngsøes  ord)  ”…  hvor  højt  tvangsægteskaber  og  æresdrab  rangerer  i  
hierarkiet

over

socialt

barbari

i

sammenligning

med

f.eks.

hverdagsracismen

eller

kønsdiskriminationen”101.
Bundgaard og Lyngsøe forholder sig også til spørgsmålene om, hvorvidt det danske samfund er
strukturelt racistisk og rummer en hvid offentlighed. De skriver om Farrokhzad og Myong, at de
begge  synes  at  ”…  udtrykke  et  ønske  om  en  art  parallel  offentlighed,  et  modstykke  til  den  ”hvide  
offentlighed”,  der  ville  kunne  udgøre  rammen  for  en  mere  autentisk  dialog”102. Denne udlægning af,
hvad Farrokhzad og Myong ønsker, bruger Bundgaard og Lyngsøe til at stille spørgsmålstegn ved,
hvad  en  ”hvid   offentlighed”  overhovedet   betyder.  De   argumenterer for, at det ikke kan betyde, at
kun hvide mennesker har adgang til offentligheden ved at henvise til, at både Hassan, Myong og
Farrokhzad får taletid og optræder i offentligheden. De mener heller ikke, at det kan betyde, at kun
de,  som  har  internaliseret  og  overtaget  nogle  ”hvide  normer”  får  taletid;;  Hassan  har  ”… overtaget
den  hvide  majoritets  negative  syn  på  muslimer”,  mens  ”…  nogen  [Farrokhzad og Myong] faktisk
evner  at  deltage  i  den  ”hvide  offentlighed  uden  at  reproducere  dens  værdier  og  ideologier”,  hvilket  
fører Bundgaard og Lyngsøe til den   konklusion   at   ”…   offentligheden   ikke   er   hvid   i   nogen  
nævneværdig forstand: Det er reelt muligt at formulere sine tanker i den på selvstændig vis uanset
herkomst   og   gruppetilhørsforhold”103. Problemet med denne del af Bundgaard og Lyngsøes
argumentation, som igen er et eksempel på et kvasilogisk argument er, at den er baseret på en
stråmand, en fejlagtig udlægning af, hvad Farrokhzad og Myong mener. De to kvinder har hverken
udtrykt et ønske om parallelle offentligheder med hver sin farve og hvert sit sprog, og de har heller
ikke udtrykt, at minoriteter ikke får taletid i offentligheden. Derimod har Farrokhzad skrevet om en
”overvejende  hvid  offentlighed”  og  om  ønsket  om  større  repræsentation  af  minoriteter  i  denne,  og  
selvom  Myong  bruger  betegnelsen  ”hvid  offentlighed”, er hendes tanker baseret på en minoritets-
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og majoritetsrepræsentation i denne offentlighed, og ikke på forestillingen om, at denne
offentlighed er udelukkende hvid. Bundgaard og Lyngsøe argumenterer altså imod en forkert
opfattelse af, hvad Farrokhzad og Myong mener. Ifølge de to sidstnævnte er det, at nogle
minoritetspersoner får taletid og er repræsenteret i den offentlige debat ikke et argument for, at
samme debat ikke har en overrepræsentation af hvide debattører og at offentligheden rummer
bestemte normer og en naturliggjort racisme.
Bundgaard og Lyngsøe imødekommer imidlertid denne pointe senere i artiklen i deres diskussion af
litteraturens rolle i den offentlige debat. De anerkender, at  det  for  visse  borgere  er  ”…  vanskeligt,  
måske endda  umuligt,   at  komme  til  orde,  for  det  kræver  visse  ressourcer”104, fx en beherskelse af
sproget, debatten foregår på, og et økonomisk og socialt overskud til at deltage i den. Ifølge
Bundgaard og Lyngsøe er det legitimt og nødvendigt, at disse mennesker bliver repræsenteret, men
Farrokhzad   og   Myong   gør   dem   en   ”…   bjørnetjeneste   ved   at   bilde   dem   og   andre   ind,   at  
offentligheden   er   forbeholdt   ”hvide”   værdier,   eller at der bør laves offentligheder med andre
farver”,   fordi   sådanne offentligheder vil være med til at opretholde et skel mellem hvide og
ikkehvide105 . Imidlertid er Farrokhzad og Myongs pointe jo netop ikke at skabe en parallel
offentlighed, men at der skal være flere minoritetsrepræsentationer i den eksisterende offentlighed.
Bundgaard og Lyngsøe skriver:   ”Offentligheden   er   ikke   nødvendigvis   repræsentativ   i   forhold   til  
befolkningen,   men   omvendt   er   ingen   på   forhånd   udelukket   fra   den”106. Man kan forestille sig, at
Farrokhzad og Myong ville sige, at den første påstand netop er det problematiske, og at den anden
påstand er forkert. Det udspringer af, at de to hold, med Farrokhzad og Myong på den ene side og
Bundgaard og Lyngsøe på den anden, i min optik har forskellige opfattelser af, hvad der ligger i
betegnelsen strukturel racisme.
Bundgaard og Lyngsøe skriver, at det at et samfund er strukturelt racistisk, og at racismen er
naturliggjort betyder, ”…   at   racismen   er   et   uudryddeligt   vilkår”107. De skriver, at den racisme
Myong og Farrokhzad taler om, ikke eksisterer i juridisk forstand, fordi racismen hverken findes i
lovgivning eller institutioner i Norden. Derfor mener Bundgaard og Lyngsøe, at Farrokhzad og
Myong  må  tale  om  en  racisme  som  må  ”…  ligge  i  folket  selv,  i  selve  den  hvide  kultur,  som  en  art  
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den   hvide   mands   indebyrd”108. Det er ifølge Bundgaard og Lyngsøe en alvorlig anklage, som
reducerer  ”…  majoritetsborgerne  til  at  være  et  simpelt  udtryk  for  samfundskroppen  (det  racistiske  
Danmark)”,   fordi   ”…   de   spontant   reproducerer   denne   overordnede   kulturorganismes   tanker,  
værdier  og  ideologier”109. Bundgaard og Lyngsøe ser to følgeslutninger af dette; At individet bliver
ufrit  og  reduceret  til  ”et  talerør  for  sin  hudfarve,  en  bærer  af  sit  køn,  en  kanal  for  sin  sociale  gruppes  
værdier”,   og   derudover   at   samfundet   opfattes   som   uforanderligt   fastlåst   i   sin   ideologi   og  
uligheder110. Dermed har de med et kvasilogisk argument forsøgt at påvise, at påstanden om, at
Norden er strukturel racistisk samtidig må betyde, at dens borgere er ufrie og samfundet er
uforanderligt.
Farrokhzad og Myong har imidlertid en anden opfattelse af strukturel racisme, hvilket man særligt
kan  læse  af  de  ord,  de  bruger  til  at  beskrive  racismen.  De  bruger  nemlig  begreberne  ”naturaliseret”  
(Farrokhzad),   ”skandinavisk   racisme   og   hvid   dominans”   og   at   ”racismen   er   naturliggjort”   (begge  
Myong). Derudover fokuserer de begge, som jeg har været inde på i min analyse af deres indlæg, på
fordelingen af privilegier som værende central. Disse forhold hos Farrokhzad og Myong peger på
en opfattelse af strukturel racisme som noget internaliseret hos en hvid dominerende majoritet. Den
strukturelle racisme udspringer i deres optik af, at majoriteten af befolkningen har en række skjulte
privilegier, som er blevet så almindelige, at man ikke lægger mærke til eller tænker over dem, men
som etablerer og forstærker nogle magtstrukturer mellem hvid majoritet og ikkehvid minoritet. Her
er vi tilbage ved McIntoshs billede af den usynlige og vægtløse rygsæk pakket med nyttigt gear,
som jeg har beskrevet tidligere. Så vidt stemmer Myong og Farrokhzads opfattelse af strukturel
racisme, og Bundgaard og Lyngsøes udlægning af den overens. Hos begge hold dækker begrebet
strukturel racisme over en racisme, der er internaliseret eller iboende i samfundets borgere, og altså
ikke om en racisme i juridisk forstand. Men derefter divergerer deres opfattelser af begrebet. Hos
McIntosh var et forslag til en løsningsmodel, at majoriteten dels blev bevidstgjort om den usynlige
rygsæk af privilegier, og dels begyndte aktivt at frasige sig de privilegier, som er med til at
opretholde magtstrukturer. Ligesom McIntosh mener, at den strukturelle racisme altså ikke er et
uforanderligt vilkår, mener Farrokhzad og Myong heller ikke, at den er det. Farrokhzad peger fx på,
at der skal være flere repræsentationer af minoriteten i offentligheden, mens Myong skriver, at  ”…  
dialogen skal og kan foregå på andre præmisser end dem, som en hvid dansk offentlighed stiller til
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rådighed”111. Mons Bissenbakker, Mathias Danboldt og Michael Nebeling Petersen, som alle er en
del af forskerkollektivet I affekt, der skriver på peculiar.dk,   påpeger   desuden   i   artiklen   ”Den  
skandaløse påstand om strukturel racisme”,  at  selve  det, at Farrokhzad, Myong og andre skriver om
den strukturelle racisme med et ønske om at ændre den, må betyde, at den ikke er  uforanderlig:  ”…  
dem som påpeger racismens virkelighed og virkninger, gør det ud fra en tro på, at strukturel racisme
faktisk  er  noget,  vi  kan  forandre  og  forhindre”112.

Hvidhedsdebatten opsummeret
I ovenstående analyse har jeg bevist, hvordan debattørerne i de dele af hvidhedsdebatten, jeg har
valgt at analysere, kan inddeles i to grupper. Der er selvfølgelig nuanceringer de enkelte debattører
imellem, men Bukdahl, Bundgaard og Lyngsø står alligevel som repræsentanter for en ny- eller
socialliberalistisk ideologi med fokus på positivt definerede frihedsværdier som ytringsfrihed og
tankefrihed. Hos Farrokhzad, Myong, Nya Glaffey og Lee Langvad, er der ligeledes
nuanceforskelle imellem de enkelte debattører, hvilket specielt kommer til udtryk ved deres
forskellige vægtninger af essentialisme og socialkonstruktivisme, men deres indlæg afspejler alle på
trods

af

dette

en

altruistisk

humanistisk

ideologi.

Jeg

har

valgt

at

kalde

Bukdahl/Bundgaard/Lyngsøe og Farrokhzad/Myong/Nya Glaffey/Lee Langvad for henholdsvis
majoritetsgruppen og minoritetsgruppen.
Selvom jeg kun har analyseret et udvalg af indlæg i debatten, er de alligevel udtryk for en
repræsentativ tendens. Den ene gruppe består af mænd, mens den anden består af kvinder. Når jeg
skriver, at dette er repræsentativt for hvidhedsdebatten som helhed, er det fordi, mange af de andre
indlæg i debatten afspejler denne tendens. Bjørn Bredahl skriver fx i Politiken en artikel med
overskriften  ”Hvide  mænd  og  sorte  kvinder”  og  underoverskriften  ”Må  en  mandlig  anmelder ikke
godt være en lesbisk-feministisk   læser?”   (16.   marts,   2014),   om   det problematisk i, at der bliver
optrukket   skarpe  linjer   mellem  ”hvid”  og  ”mand”  på  den  ene  side  og  ”farvet”,  ”homoseksuel”  og  
”kvinde”  på  den  anden. Ifølge ham er det problematisk, at dette definerer hvem, der må læse hvad
og på hvilken måde. På minoritetsgruppens fløj har forfatterne Julie Sten-Knudsen og Mette
Moestrup  skrevet  henholdsvis  indlæggene  ”I  kultureliten  findes  ingen  racismen”  (Information,  14.  
marts  2014)  og  ”Hvidhedskritik i  det  danske  litteraturmiljø”  (Information,  2.  maj  2014),  der  ligger  i  
forlængelse af minoritetsgruppens tanker om, at en hvid majoritet praktiserer en farveblindhed, der
111
112

Myong, 2014.
Bissenbakker et al., 2014.

47

simultant lukker deres øjne for en strukturel racisme i samfundet. Flere bloggere har også uddybet
eller nuanceret pointerne om strukturel racisme og kontekstens betydning for litteratur:
Aktivistgruppen I affekt, som jeg kort har nævnt i analysen, har skrevet flere indlæg på pecualiar.dk
om problemet i at nægte at strukturel racisme findes i Danmark, og de linker videre til skribent Siri
Ranvas indlæg på hendes private Tumblr-blog med titlen ”Hold  kæft  her  kan  alle  tale”  (24. februar,
2014). Ranvas indlæg er et modsvar til Bundgaard og Lyngsøes artikel, baseret på en teoretisk
gennemgang af forskellige former for racisme og ”silencing” (det at et individ eller en gruppe
systematisk forhindres i at tale om noget bestemt). I affekt forskerkollektivet består af både
mandlige, kvindelige og transkønnede medlemmer, men som helhed udgøres minoritetsgruppen
primært at kvinder. Uden at kende til alle de nævnte debattørers seksualitet (som desuden kan være
udefinérbar, flydende og foranderlig), er min tese, at der også i minoritetsgruppen er flere, der
identificerer sig selv som ikkeheteroseksuelle, end der er i majoritetsgruppen, ligesom der også er
flere, der identificerer sig selv som ikkehvide.
I forhold til den enkelte debattør er det måske ikke så vigtigt, hvilken hudfarve, seksualitet eller
hvilket køn, vedkommende har, men snarere hvilken holdning, vedkommende giver udtryk for i sit
indlæg. Når der som her imidlertid tegner sig en klar tendens til, at mennesker med én seksualitet,
køn og hudfarver mener det samme, mens mennesker med en anden seksualitet, køn og hudfarve
mener noget andet, og at denne tendens netop findes i en debat, som handler om disse
identitetsmarkørers betydning, så bliver det relevant. En forsigtig tese kunne lyde, at dette forhold
netop tyder på, at der eksisterer en mandlig, heteroseksuel og hvid majoritet, der nyder godt af
usynlige privilegier, som   de   ”står   på   mål   på   for”   overfor   minoriteten. Dette kunne bruges som et
argument for, at den strukturelle racisme eksisterer. Men for det første er det ikke mit formål med
dette speciale at be- eller afvise den strukturelle racisme. Og for det andet betyder det, at man kan
finde sammenhæng mellem seksualitets-, køns- og raceforskelle i de to grupper selvfølgelig ikke
nødvendigvis, at der er en kausalitet i det forhold. Retorisk vil jeg snarere læse køns-, race- og
seksualitetsfordelingen mellem grupperne som et udtryk for, at hvidhedsdebatten repræsenterer en
mulighed for retorisk agency for minoriteter af forskellige slags.
Et andet forhold som min analyse af hvidhedsdebatten har illustreret er, at de to grupper til tider
nærmest insisterer på at fejlfortolke hinanden. Bundgaard og Lyngsøe kreerer fx et
stråmandsargument baseret på nogle holdninger, som Farrokhzad og Myong ikke har givet udtryk
for. Ligeledes fejlfortolker Nya Glaffey og Lee Langvad en reference til Bakhtin hos Bukdahl
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(ifølge  Bukdahl  selv:  ”…  deres  læsning  af  ordene  identitetsfundamentalisme  og  –karnevalisme som
brunhedshenvisende, når nu jeg selv kun har tænkt på Fiskerne og   Bakhtin”113). Bukdahl referer
sandsynligvis til Bakhtins værk Karneval og Latterkultur om folkelige, groteske og subversive
praksisser i forbindelse med bl.a. karnevallet i Middelalderen samt til hans polyfone forfatterbegreb,
som henviser til, at forfatteren i et værk ikke har ét talerør, men taler gennem mange stemmer114.
Det kan selvfølgelig være, at Bundgaard, Lyngsøe, Nya Glaffey og Lee Langvad oprigtigt har
misforstået eller overset pointen hos deres modstandere, men det tyder snarere på, at de fordrejer
deres modstanderes ord, så de bedre underbygger deres egne påstande. Samtidig er debatten fyldt
med ord, som foregiver at være neutrale, fx holdningspoliti, privilegeret, autoritet og svensk, men
som i praksis fungerer som skældsord. Dermed foregår meget af hvidhedsdebatten i den
evaluerende fase, som   vedrører  ”…  tvivl   om   følelser  og  normer”, fremfor i den definerende fase,
som  ”…  vedrører  tvivl  om  af  hvilken  art  noget  er”115. Dette afspejles fx i at grupperne ikke forsøger
at nå til enighed om definitionen på strukturel racisme, men i stedet kommer med menings-,
sympati- og antipatitilkendegivelser. Derudover henvender debattørerne i hvidhedsdebatten sig i
lige så høj grad som de henvender sig til hinanden til en tredje part, nemlig det publikum, som læser
med. For både majoritets- og minoritetsgruppen er hvidhedsdebatten først og fremmest et forsøg på
at overbevise denne tredje part, fremfor et forsøg på at nå til enighed eller finde et kompromis med
hinanden.
I de følgende afsnit vil jeg uddybe min analyse med tre teoretiske perspektiver. Først et retorisk
perspektiv, hvor jeg argumenterer for, at hvidhedsdebatten som helhed kan ses som et udtryk for
værdipluralisme og inkommensurabilitet. Dernæst et køns/queerteoretisk perspektiv, hvor jeg
argumenterer for, at minoritetsgruppens indlæg i hvidhedsdebatten kan læses som et forsøg på at
opbygge et   ”archive   of   affects”   som bruges til kollektiv traumebearbejdning og til at skabe
potentiale for politisk forandring. Og afslutningsvis et postkolonialt perspektiv, hvor jeg vender
tilbage til Shomes tre postkoloniale aspekter, samt argumenterer for, at debattørerne i
hvidhedsdebatten, uanset fløj, skriver  ud  fra  det  Spivak  kalder  ”desire  for  subjectivity”,  og  at  denne  
bevægelse samtidig etablerer det Wander kalder en third persona, der står uden for debatten uden
mulighed for at tale eller blive subjektgjort.
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Retoriske, køns/queerteoretiske og postkoloniale perspektiver på
hvidhedsdebatten
Det retoriske perspektiv: Rawls, Berlin og Williams om værdipluralisme
I   artiklen   ”The   Domain   of   the   Political   and   Overlapping   Consensus”   stiller   den politiske filosof
John  Rawls  spørgsmålet:  “Why  does  our  sincere  and  conscientious  attempt  to  reason  with  one  another  fail  to  lead  us  to  agreement?”116. Rawls ser i sit forsøg på at besvare dette spørgsmål bort fra,
at mennesker kan have (ufine) personlige interesser og argumentere ud fra smålighed eller grådighed, ligesom han også ser bort fra, at de argumenterende parter kan være dumme eller uvidende.
Disse   faktorer   er   ikke   relevante   for   Rawls’   besvarelse   at   sit   eget   spørgsmål,   fordi   han   først   og  
fremmest forsøger at finde svaret på grunden til ”reasonable  disagreement”  ud  fra  ”the  ideal  theory”.  Rawls  opererer derfor i stedet med det, han kalder ”the burdens of reason”, som er de faktorer,
som kan forhindre ellers rationelle og sagligt argumenterende debattører i at nå til enighed. ”The
burdens of reason” er 1.uenighed om eller mangel på beviser; 2. uenighed om forskellige bevisers
vægtning og vigtighed; 3. forskellige fortolkninger af moralske og politiske koncepter; 4. forskellige livhistorier der fører til forskellige værdisyn; 5. normative overvejelser af varierende styrke på
begge sidder, som gør det svært at foretage en samlet vurdering og; 6. udvælgelsen af hvilke værdier der er vigtige i et samfund, da der er ifølge Rawls kun er ”plads  til”  en  vis  mængde117.
Min tese er, at det i hvidhedsdebatten er umuligt for de debatterende parter at nå til konsensus i
spørgsmålet om eksistensen af strukturel racisme i Norden og i spørgsmålet om, hvorvidt
minoritetsforfattere bør overveje at censurere sig selv, eller om ytringsfriheden er vigtigere, fordi
debatten   rummer   eksempler   på   Rawls’   ”burdens of reason”. Særligt forskellige tolkninger af
moralske og politiske koncepter, og forskellige livshistoriers betydning for forskellige livssyn er på
spil i debatten. Som jeg har beskrevet i analysen, har fx Bundgaard og Lyngsøe en markant anden
opfattelse af, hvad det politiske koncept strukturel racisme betyder end Myong og Farrokhzad. Så
længe de to parter argumenterer med udgangspunkt i disse divergerende opfattelser af strukturel
racisme, vil det være umuligt for dem at nå til konsensus. At nå til enighed om, hvorvidt noget
findes  eller  ej,   forudsætter  en  fælles  forståelse  af,  hvad  det  ”noget”  er.  Ligeledes  har  debattørerne  
forskellige livshistorier, som fører til forskellige livssyn. Særligt minoritetsgruppen bruger aktivt
deres egne livshistorier og erfaringer i debatten. Farrokhzad bruger sine egne erfaringer med
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patriarkalsk vold i intimsfæren og sit valg om ikke at skrive om dette, som grundlaget for sit ønske
om, at andre minoritetsforfattere overvejer, hvilke konsekvenser, deres ord kan have, og hvilken
måde, de kan blive brugt på i forskellige kontekster. Nye Glaffey og Lee Langvad fokuserer på
værdien af levede erfaringer, og bruger deres egne levede erfaringer som kvinder, lesbiske og (i Lee
Langvads tilfælde) adopteret til at legimitere deres påstande om strukturel racisme og eksistensen af
den hvide, heteroseksuelle og mandlige majoritets privilegier. Myong er eksplicit i sin kritik af, at
nogle minoritetsvidnesbyrd bliver accepteret, fordi de er i overensstemmelse med majoritetens
livssyn, mens andre minoritetsvidnesbyrd bliver forkastet. At Hassans vidnesbyrd om vold i
intimsfæren accepteres bredt af majoriteten, mens Farrokhzads ikke gør, er for Myong et argument
for, at de livshistorier, der passer ind i majoritetens livssyn, der i Hassans tilfælde er en kritik af den
muslimske opvækst, som muliggøres ved at han benytter sin ytringsfrihed, bliver legitimeret, mens
andre stemmer eller livshistorier bliver usynliggjort.
De to grupper i debatten er også uenige om, hvilke værdier, der skal tillægges betydning i
samfundet. Et samfunds værdimæssige grundlag er en væsentlig brik i samfundets selvforståelse og
identitet, og derfor peger de divergerende vægtninger af værdier hos de to grupper i
hvidhedsdebatten også på en forhandling af, hvordan vi i Norden vil forstå os selv. For
majoritetsgruppen er de positivt definerede frihedsrettigheder, som ligger i socialliberalismen, fx
forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og religionsfrihed, centrale for den nordiske identitet. I deres optik
positionerer vi os som skandinaver i forhold til resten af verden, netop i kraft af vores hyldest og
praktisering af disse værdier. For minoritetsgruppen vejer et hensyn til kampen for minoriteters
rettigheder i nogle tilfælde (særligt hos Farrokhzad) tungere end individets ret til at udnytte disse
frihedsværdier.
De to gruppers værdisæt er uforenelige, og derfor kan de heller ikke nå til enighed om den nordiske
selvforståelse. At værdisættene er uforenlige skal ikke forstås sådan, at begge grupper ikke
anerkender, at alle de værdier, der er på spil i hvidhedsdebatten er vigtige (det kan man sagtens
forestille sig, at de gør), men at de er uenige om vægtningen af dem, om hvilken værdi, der er den
vigtigste. Argumentationsteoretikerne Isaiah Berlin og Bernard Williams, som er repræsentanter for
den retning indenfor argumentationsteori, som kaldes pluralism, skriver  i  artiklen  ”Liberalism  and
Pluralism: a Reply”,   at   værdier   kan   være   uforenelige   på   to   planer:   1.   To værdier kan være
inkompatible, hvilket skal forstås sådan, at de ikke begge  kan  ”vinde”  i  en  diskussion,  fordi den ene
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udelukker den anden. 2. To værdier kan også være inkommensurable, hvilket skal forstås endnu
mere radikalt. De to værdier er ikke alene uforenelige med hinanden i en given diskussion, der
findes   heller   ikke   nogen   ”common   measure of ranking”,   der   kan   måle   de   to   værdier   i   forhold   til  
hinanden118. I hvidhedsdebatten er de to gruppers værdier uforenelige på begge planer. Værdien
”ytringsfrihed” og   værdien   ”at   censurere   sig   selv   af   hensyn   til   mulige konsekvenser”   kan   ikke  
begge vinde i en debat, fordi de udelukker hinanden. Den, der praktiserer ytringsfrihed, kan ikke
samtidig censurere sig selv, og den, der censurer sig selv, kan ikke påstå at praktisere ytringsfrihed.
Ydermere findes der   ikke   nogen   ”common   measure   of   ranking”,   der   i   alle   givne tilfælde kan
determinere, hvilken af de to værdier, der er vægtigere end den anden.
Kritikere af værdipluralismen, bl.a. George Crowder, (hvis kritik Berlin og Williams artikel er et
svar til) mener, at værdipluralismen fører til, at der ikke findes nogen fornuftsbaseret procedure, der
kan bruges til at løse konflikter om værdispørgsmål. Ifølge Crowder er pluralisme en subjektivt
vurderet smagssag, der er uafhængig af fornuft. Berlin og Williams tilbageviser den kritik ved at
sige, at parterne i en sag netop ved brug af fornuft og viden om sagen, diskuterer sig frem til det
mest fordelagtige udfald. I nogle tilfælde kan den vigtigste værdi være at nå til enighed ved at indgå
et kompromis, hvorfor det ikke er parternes smag, der er vigtig. For Berlin og Williams indebærer
fornuft ikke, at der i alle tilfælde findes én værdi, der trumfer de andre, som det gør for Crowder119.
I   artiklen   ”Two   concepts   of   liberty”   beskriver   Berlin   yderligere,   at   politiske koncepter, som vi
tillægger én fast betydning, i virkeligheden dækker over en myriade af betydninger, der kan være i
konflikt med hinanden. Frihed kan fx både være frihed fra noget og frihed til noget. Dette bruger
han til at understøtte idéen om værdipluralisme. Værdier er ikke et produkt af naturen, der skal
opdages, men derimod noget menneskeskabt, der kan være konfliktfyldt, og som må tilpasses
enkelte situationer for at mennesker kan være i stand til at tage praktiske værdibaserede
beslutninger120. I hvidhedsdebatten kan man forestille sig begge grupper erklærer sig som
tilhængere af ytringsfriheden, men mens det i majoritetsgruppens tilfælde måske betyder friheden til
altid at ytre sig, i minoritetsgruppens tilfælde snarere opfattes som friheden til også at vælge at tie.
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Det køns/queerteoretiske perspektiv: Cvetkovich om kollektivt traume, arkiver af
affekt  og  ”public  feelings”
Ann Cvetkovich er professor i Engelsk og Woman And Gender Studies, og har skrevet ekstensivt
om traume, affekt, køn og seksualitet i politiske og kulturelle kontekster, bl.a. i bogen An Archive of
Feelings fra  2003  og  i  artiklerne  ”In the Archives of Lesbian Feelings: Documentary and Popular
Culture”  og  ”Public  Feelings”  fra  henholdsvis  2002 og 2007. Før jeg beskriver Cvetkovichs tanker
nærmere, vil jeg kort præsentere, hvordan begrebet affekt skal forstås i denne sammenhæng. I forordet til bogen The Affective Turn: Theorizing the Social, beskriver Michael Hardt en affektiv drejning i humaniora og socialvidenskab, som ligesom andre drejninger, fx den lingvistiske, den kulturelle osv., åbner op for nye perspektiver på gammelt materiale, men også for helt nye akademiske
genstandsområder og politiske arenaer. Affekt er centreret omkring to ting. Et fokus på kroppen og
kropslighed, og et fokus på affekt/følelser. Affektteori beskæftiger sig, ifølge Hardt, med kausalitet,
men en tovejskausalitet:  ”…  affects  belong  simultaneously  to  both  sides of the causal relationship.
They illuminate, in other words, both our power to affect the world around us and our power to be
affected  by  it”121. Studier af affekt handler om de magtforhold, der kan opstå her, og om at undersøge, hvad affekt gør. Deri ligger også motivationen for brugen af ordet affekt i stedet for følelser,
selvom der indenfor affektforskning er forskellige holdninger til, hvorvidt og hvornår, definitioner
af de to begreber er sammenfaldne. Den brede konsensus er, at følelser opfattes som noget man har,
men affekter opfattes som noget, der gør. Studier af affekt forsøger at afdække, hvad affekt gør ved
os, hvad vi kan gøre med dem, og hvordan de kan operere politisk.
Cvetkovich bruger affekt som et politisk værktøj, der kan skabe forandring. Hun beskriver, hvordan
homoseksuelle og queer personer bearbejder kollektivt traume og historieløshed ved at opbygge
arkiver af affekt, som består af ”ephemera”, det vil sige dokumenter, artikler og fysiske objekter,
som er affektive, fordi de er forbundne med personlige minder, nostalgi, fantasi eller traume. Arkiver af affekt er på samme tid både materielle og immaterielle. De manifesterer sig materielt på fx
museer og biblioteker, hvor fysisk materiale, der knytter sig til (i homoseksuelle og queer arkiver)
homoseksuelle og queer personers historier og liv samles og skabe til en fælles historie. Samtidig
kan arkiver af affekt aldrig dokumenteres fuldt ud, fordi køn, seksualitet og følelser er så personlige
og flygtige, at de også findes i personlige rum og intimsfærer, i kulturelle genrer og mellem menne-
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sker122. Den slags arkiver bliver arkiver, som ikke kun består af konkret ”ephemera” og viden, men
også følelser og affekter. Cvetkovich  skriver:  “Lesbian and gay history demands a radical archive of
emotion in order to document intimacy, sexuality, love, and activism, all areas of experience that
are difficult to chronicle through the materials of a traditional archive. Moreover, gay and lesbian
archives address the traumatic loss of history that has accompanied sexual life and the formation of
sexual publics, and they assert the role of memory and affect in compensating for institutional neglect”123. I citatet bliver det tydeligt, hvordan Cvetkovich kobler arkiver af affekt sammen med bearbejdning af kollektivt traume, som fx oplevelsen af historieløshed. Dermed bygger Cvetkovich
videre på det teoretiske materiale, som eksisterer omkring bearbejdelser af kollektivt traume, i forbindelse med fx Holocaust. I traditionel traumeforskning og teori betones nødvendigheden af at
anerkende og få anerkendelse for traumatiske oplevelser og erfaringer, der ligger i fortiden, som på
én gang kan være smertefuld at huske, men umulig at glemme. Minder om de traumatiske oplevelser kan for offeret være svære at fastholde i bevidstheden, både fordi det for individet gør ondt at
gøre det, men også fordi, minderne kan være diffuse, fragmenterede eller knyttet til tvivl. Derfor
bliver ”emotional  memory”,  den  måde  at  huske  på,  som  knytter  sig  til  affekt, til kroppen og til det
følte og det sensoriske, vigtig for individet, som en måde at fastholde det, der er sket på, selvom det
ikke  umiddelbart  kan  sættes  ind  i  et  fuldendt  narrativ  om  traumet:  ”Subject  to  the  idiosyncracies  of  
the psyche and the logic of the unconscious, emotional experience and the memory of it demand
and produce an unusual archive, often one that resists the coherence of narrative or that is fragmented  and  ostensibly  arbitrary”124. Ved  at  samle  individers  ”emotional  memories”  i  arkiver  af  affekt,  
bliver det personlige kollektivt og politisk.
Cvetkovich lægger sig teoretisk i forlængelse af traditionel traumeforskning, men hun er i sit senere
arbejde begyndt at bruge begrebet ”public   feelings” fremfor ordet traume. Begrebet markerer en
distinktion mellem traumer, der er katastrofiske og sensationelle, som har nyhedsværdi og som eksisterer i et medicinsk domæne (altså ”traditionelle”  traumer såsom Holocaust og PTSD), og traumer, som eksisterer i det små og hverdagsagtige. Sidstnævnte er løsrevet fra det medicinske domæne, som Cvetkovich mener, patologiserer subjekter, og opererer i stedet i en kulturel ramme. Ved at
undersøge   den   slags   ”hverdagstraumer” og   ”public   feelings” flytter Cvetkovich det teoretiske og
kritiske blik til, hvordan strukturelle volds- og undertrykkelsessystemer opererer i det usynlige, for122
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di de er almindeliggjorte. Hun skriver:  “Situating trauma within the larger context of public feelings
offers a more flexible approach to the unpredictable linkages among violence, affective experience,
and  social  and  political  change”125.
Cvetkovichs begrebsapparater omkring arkiver af affekt, traume og ”public  feelings” kan bruges til
at belyse hvidhedsdebatten. Minoritetsgruppen opbygger et arkiv af affekter, som manifesterer sig
fysisk i form af indlæg på blogs og i artikler i avisernes spalter og på internettet. Dette arkivs kollektivitet underbygges af, at debattørerne i minoritetsgruppen ofte linker eller henviser til hinanden,
således at arkivet helt konkret bliver vævet sammen af interaktive links samtidig med, at der på et
affektivt plan etableres forbindelser af sympati, empati og forbundethed minoritetsgruppens debattører imellem. Der er altså tale om et fysisk (og her bruger jeg ordet fysisk i bred forstand, således
at det også omfatter virtuelle ord på internettet) arkiv, der består af en samling vidnesbyrd, fortællinger og skildringer af oplevelser, der til sammen udgør en fælles fortælling om forskellige minoriteters levede liv og følte følelser. Nya Glaffey og Lee Langvad henviser til deres bøger, som er baseret på personlige minder, og uddyber med konkrete skildringer af, hvordan de oplever Bukdahls
beskrivelser af dem og deres bøger. Myong beskriver i næsten anekdotisk form, hvordan hun lægger
sig  til  at  sove  med  Farrokhzads  ord  i  tankerne,  og  hvordan  det  er  de  ord  ”…  lysende  og  klare,  der  
får [hende] til at stå op hver morgen og leve videre i et hvidt samfund, som åbenbart ikke kan og vil
høre  de  kompleksiteter,  som  Farrokhzad  formår  at   gribe”126. Og selv Farrokhzads ikke-skildring i
form af en kort benævnelse af, hvad hun ikke føler, hun kan skrive om, fungerer som et vidnesbyrd
over hendes liv og situation, der, når det væves sammen med de andre, udgør et kollektivt arkiv
over oplevelser, tanker og følelser.
Men udover at være manifest fysisk, er minoritetsgruppens arkiv også i høj grad affektivt. Minoritetsgruppens vidnesbyrd er baseret på personlige minder og på et kollektivt traume bestående af
som minoritet ikke at blive set og hørt. Når majoritetsgruppen, særligt Bukdahl, giver udtryk for en
farveblindhed (eller en køns- eller seksualitetsblindhed), er det en handling, som fratager minoritetsgruppen den identitet og subjektivitet, som de oplever ligger i netop disse markører og deraf
udspringer traumet af ikke at blive set. Og når samfundet, som i minoritetsgruppens optik er hvidt,
mandligt, heteroseksuelt og repræsenteret af majoritetsgruppen i debatten, overhører eller overdø-
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ver, og historisk set har overhørt og overdøvet, minoritetsgruppens skildringer af en eksisterende
strukturel racisme i samfundet, opstår traumet af ikke at blive hørt. Disse personlige minder og kollektive traumer i arkivet gennemsyres af en række affekter, som går igen i flere af indlæggene. Farrokhzads indlæg er centreret omkring affekten frygt, som er drivkraften bag hendes ønske om, at
forfattere tænker over, hvilken kontekst, deres  ord  optræder  i  (”…  jeg  är  rädd  at  din  bok  matar den
eld  som  vil  förgöre  oss”127). Farrokhzads valg om ikke at skrive om bestemte ting på grund af bestemte samfundsvilkår, kan derudover læses som en personlig sorg over ikke at føle, at man kan
udtrykke sig frit, ligesom Nya Glaffey og Lee Langvads oplevelse af, at blive reduceret til deres
værker  (”Vores  bøger  taler  sandt,  men  vi  taler  sort”128) rummer samme form for sorg og derudover
en indignation. Indignation er i det hele taget en fremtrædende affekt hos Nya Glaffey og Lee
Langvad (”Det er sådan set ligegyldigt, hvordan vi opfatter os selv eller vores bøger, du har ikke
tænkt dig at spørge  os”129), og den findes også hos Myong (”Hvilke  konsekvenser  får  det  for  os  […]  
at vi på uværdig vis, igen og igen, får udlagt vores behov af en hvid offentlighed? Af hvem og
hvornår er vi blevet spurgt om det?130). Flere af indlæggene ender dog med håb (Farrokhzad:  ”Jag
hoppas  att  det  en  dag  ska  vara  möjligt  att  berätta…”  og  Myong:  ”Det er også hendes [Farrokhzads]
ord, lysende og klare, der får mig til at stå op hver morgen”   samt ”Farrokhzads udrakte hånd til
Hassan  […]  rummer  på  den  måde  et  revolutionerende  potentiale  […]  Det  er  den  tanke,  som  holder  
mig  i  live”131). Igen er det vigtigt at pointere forskellen på følelser og affekter. For mens det sandsynligvis er sådan, at minoritetsgruppen har følelserne frygt, sorg, indignation og håb, er det interessante for affektforskning og for Cvetkovich, hvordan disse affekter bruges, og hvad de gør i verden.
Her kommer Cvetkovichs ”public   feelings”-begreb   ind   i   billedet.   I   artiklen   ”Public   Feelings”   beskriver hun, hvordan en gruppe akademikere i USA, men særligt med udspring fra Texas Universitet, mødes i det, som de kalder The Public Feelings Group, for at undersøge, hvordan affekter optræder og handler i forbindelse med eller i kølvandet på politiske og traumatiske begivenheder som
fx 9/11 og orkanen Katrina. En af gruppens celler, Feel Tank Chicago, har fx undersøgt begrebet
politisk depression, som dækker over følelsen af, at traditionelle måder at udøve politisk modstand
på, aktivisme, demonstrationer osv., ikke længere opleves som noget, man får det bedre af at delta127
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ge i, fordi det ikke føles forandringsskabende. Begrebet politisk depression dækker imidlertid ikke
over et skifte til politisk apati og stilstand, men snarere over at mødes i et affektivt kollektiv omkring en delt oplevet følelse132. Cvetkovich skriver: ”The goal is to depathologize negative affects
so that they can be seen as a possible resource for political action rather than as its antithesis. This is
not, however, to suggest that depression is thereby converted into a positive experience; it retains its
associations with inertia and despair, if not apathy and indifference, but these affects become sites
of publicity and community formation”133. Minoritetsgruppens arkiv af affekter bestående af frygt,
sorg, indignation og håb, som vi traditionelt (på nær den sidste) opfatter som negative eller som
tilstande, det er naturligt, at mennesker gerne vil ud af, kan i Cvetkovichs optik altså læses som et
domæne for politisk modstand og handling. Ved at opbygge et fælles arkiv af delte affekter, faciliterer  minoritetsgruppen  med  Cvetkovichs  ord  ”community  formation”.  De  opbygger  et  affektivt  fællesskab, der definerer dem som gruppe, og som i kraft af sin offentlighed giver mulighed for politisk
forandring, i første omgang ved at insistere på at blive set og hørt, hvilket oftest er nemmere som
gruppe end som individ. Dette er helt i tråd The Public Feelings Group, hvis mål blandt andet er at
udvide vores forståelse af hvad, der  udgør  politisk  liv:  ”…  that  political  identities  are  implicit  within  
structures of feeling, sensibilities, everyday forms of cultural expression and affiliation that may not
take the form of recognizable organizations  or  institutions”134.
Minoritetsgruppens indlæg fungerer altså som et fysisk manifesteret arkiv af vidnesbyrd om oplevelser, minder og affekter, der knytter sig til det hverdagstraume, det er ikke at blive set eller hørt.
Der er ikke tale om det sensationsprægede og katastrofiske traume, der følger i kølvandet på en
voldsom og ødelæggende begivenhed, men om det traume, der knytter sig til hverdagslivet og til
”…  ways   of  living,  structures  of   feeling”135. Det er et offentligt arkiv af følelser, eller et arkiv af
offentlige  følelser,  ”public  feelings”,  som i kraft af sin offentlighed og sin kollektivitet har subversivt politisk potentiale. Det er samtidig et ikke-fysisk arkiv, der forener individer i et fællesskab, og
som skaber en akkumulativ fælles (traume)historie ud af mindre historier bestående af minder og
personlige oplevelser. Oplevelsen af et traume som værende noget der deles af andre, kan fungere
som den anerkendelse, der i traditionel traumeforskning opfattes som essentiel for bearbejdelse af
traumet for individet. Minoritetsgruppens etablering af et arkiv af affekter rækker altså både tids132
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mæssigt bagud ved at fungere som en måde for individet at bearbejde et traume på, og tidsmæssigt
fremad, som en måde for fællesskabet at skabe politisk forandring på.

Det postkoloniale perspektiv: Shome, Spivak og Wander om diskursiv imperialisme,
”the  subaltern”  og  third  persona
Dette  afsnit  kunne  ligeså  vel  have  heddet  “Det  retorisk-postkoloniale  perspektiv”.  Som  jeg  har  beskrevet i indledningen, er Shomes projekt nemlig at implementere postkoloniale aspekter i retorikken, og mit mål med dette afsnit er at bevise, hvordan netop de tre aspekter, Shome beskriver i sin
artikel, diskursiv imperialisme, diasporadiske og hybride identiteter samt postkolonial akademisk
selvrefleksivitet kan bruges til at udfolde de forhandlinger, der foregår i hvidhedsdebatten. Ligeledes kombinerer jeg Gayatri Chakravorty Spivaks postkoloniale teori med Philip Wanders retoriske
teori for at belyse, hvordan både minoritets- og majoritetsgruppen i hvidhedsdebatten med deres
indlæg konstruerer en third persona, som fratages muligheden for at tale og blive subjekt. Når jeg
alligevel har valgt at kalde afsnittet for et postkolonialt perspektiv, er det dels for at skabe en tydelig
sondring mellem de tre perspektiver (det retoriske, det køns/queerteoretise og det postkoloniale), og
dels fordi det postkoloniale teorimateriale danner basis for afsnittet.
Shome: Diskursiv imperialisme, hybride og diasporadiske identiteter og postkolonial akademisk
selvrefleksivitet

Shomes forståelse af diskursiv imperialisme er baseret på historisk territorial kolonisering. Selvom
kolonitiden er ovre, mener Shome, at Vesten stadig koloniserer Østen, men nu diskursivt. Den diskursive imperialisme udspringer ifølge Shome primært af to ting. Dels er Vestens historiske kolonisering af Østen baseret på relationer af magt og underkastelse, som kan spores i den globale diskursive praksis i dag. Lande der ikke er tidligere kolonimagter – Shome nævner Japan og Rusland –
praktiserer en grad af diskursiv imperialisme, men ifølge Shome ikke i samme grad som fx USA og
England, som er tidligere store kolonimagter. Og dels er Vestens stærkt dominerende i det globale
mediebillede. Vestens kulturelle og teknologiske forhold, sikrer, at fx vestlig populærkultur spredes
lynhurtigt globalt, hvilket blandt andet skyldes det engelske sprogs store udbredelse på verdensplan
som enten modersmål eller første andetsprog136. Den diskursive imperialisme fungerer ifølge Shome (som her parafraserer den postkolonieale teoretiker Edward Said)  gennem  ”intellectual  power”.  
Intellektuel magt består i, at Vesten placerer,  ”indrammer”  og  studerer  den  raciale  Anden  i  forskel136
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lige kontekster, såsom klasseværelser, medier, akademisk praksis osv. Ved at gøre det tilegner Vesten sig viden om den raciale Anden, som i den proces bliver objektgjort og kan undersøges, dømmes og disciplineres. Shome   skriver:   ”Thus the study of the Orient and marginalized groups becomes  “a  learned  field”  […] and because it is a learned  “field,”  the  subjects  who  are  learned  about  
are  confined  to  a  narrow  and  discursive  space  created  by  the  West”137.
I hvidhedsdebatten kan man argumentere for, at majoritetsgruppen udøver en form for diskursiv
imperialisme over minoritetsgruppen. Man kan drage en direkte parallel mellem de to ting, som
Shome mener, den diskursive imperialisme udspringer af i forhold til Vesten/Østen, og de faktorer,
som gør sig gældende i hvidhedsdebatten. For det første har hvide, heteroseksuelle og maskuline
figurer, som majoritetsgruppen i hvidhedsdebatten jo består af, historisk domineret det offentlige
rum, de politiske arenaer og det kulturelle og kunstneriske område i store dele af verden, inklusiv
Danmark. De har så at sige ”koloniseret” de sfærer ved at tage plads i dem på bekostning af
ikkehvide, ikkeheteroseksuelle og ikkemaskuline figurer, som derfor ikke kan indtage en plads i de
rum, på  samme  måde  som   Vesten  har  ”taget   plads”  i   de koloniserede lande på bekostning af den
oprindelige befolkning. For det andet er hvide, heteroseksuelle og maskuline stemmer og
repræsentationer dominerende i det danske mediebillede, på samme måde som vestlige stemmer og
repræsentationer er dominerende i det globale. Faktorerne for diskursiv imperialisme er altså til
stede i hvidhedsdebatten, og man kan også argumentere for, at majoritetsgruppens debattører
udøver intellektuel magt over minoritetsgruppen. Både Bukdahl, Bundgaard og Lyngsøe placerer
minoriteten i kontekster, hvor de studerer og undersøger dem. Bukdahl gør det i en litterær kontekst,
hvor hans blik på fx Nya Glaffey og Lee Langvads værker i Shomes optik bliver (hvad Nya Glaffey
og Lee Langvad også selv kalder) eksotiserende og fremmed- og objektgørende. Bundgaard og
Lyngsøe udøver intellektuel magt i en mere akademisk kontekst, når de teoretiserer over strukturel
racisme, hvid offentlighed og litteraturens rolle, men resultatet er det samme. Både Bukdahl,
Bundgaard og Lyngsøe tilegner sig viden om, analyserer og diskuterer minoritetens væsen og vilkår
indenfor deres respektive felter, litteratur og akademisk praksis, og i den proces bliver minoriteten
til objekt i majoritetens smalle, diskursive rum.
I sit andet postkoloniale aspekt, diasporadiske og hybride identiteter, beskriver Shome hvordan det
postkoloniale subjekt kan karakteriseres som et, der lever i grænselandet mellem to kulturelle identiteter: “Living between two cultures or between two nations, and yet not being of either one, the
137
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postcolonial   “subject”   is   forced   into   a   nomadic,   diasporic   position   that   is   marked by what Gloria
Anzaldua (1987) calls   a   “mestiza”   consciousness – a consciousness of the borderlands”138. Ifølge
Shome er moderne forståelse af kulturel identitet en ”os  og  dem”-forståelse baseret på en essentialistisk opfattelse af, at der findes nogle grundlæggende forskelle mellem forskellige kulturer. Denne
forståelse af ifølge Shome farlig,  fordi  den  fører  til  en  ”lukning  af  grænser”  og  en  øget  nationalisme
i tredjevedenslandene,  i  forsøget  på  at  holde  ”dem”,  Vesten,  ude  og  bibeholde, hvad man opfatter
som ens egen særegne kulturelle identitet. Det postkoloniale projekt er derfor at erstatte denne essentialistiske forståelse af kulturel identitet med en forståelse af identitet som noget flydende og
foranderligt, noget der også kan eksistere i grænselande og brydningsfelter mellem kulturer. Det
postkoloniale subjekt er altså ambivalent, fordi det både tilhører to eller flere kulturer og samtidig
tilhører ingen, og det er hos Shome en styrke: ”…  this ambivalence is what makes the postcolonial
perspective so  significant  in  deconstructing  grand  cultural  master  narratives”139.
I hvidhedsdebatten kan minoritetsgruppen læses som repræsentanter for den moderne forståelse af
kulturel identitet, som Shome finder kritisk. Minoritetsgruppens debattører er nemlig i høj grad
dem, som insisterer på, at der findes betydningsbærende identitetsmarkører, særligt Nya Glaffey og
Lee Langvad, og at disse ikke altid kan ændres. De har et ambivalent verdenssyn, som både er
essentialistisk i forståelsen af, at nogle identitetsmarkører er givne og betydningsbærende, og
samtidig socialkontruktivistisk i opfattelsen af, at ord, fx i litterære værker, kan have meget
virkelige konsekvenser for måden at opfatte og opleve verden op. Dette fører dem ud i det, som
Shome kalder   ”the   problem   of essentialism”.   ”The   problem   of   essentialism” hænger egentlig
sammen med Shomes tredje postkoloniale aspekt, den akademiske selvrefleksivitet, men det er
oplagt at inddrage det her. ”The problem of essentialism” er  ifølge  Shome  ”…  having to challenge
the misrepresentations  of  racial  “others”  in  Western  discourses,  while  at  the  same  time  avoiding  the  
suggestion that there is an  authentic  racial  identity  that  the  critic  knows  is  being  misrepresented”140.
I hvidhedsdebatten kan man sige, at minoritetsgruppen netop   står   overfor   ”the   problem   of  
essentialism”.   For minoritetsgruppens debattører, handler det både om retten til sin
(minoritets)identitet og om kravet om, at retten til denne identitet ikke simultant fratager en
privilegier eller bidrager til en strukturel racisme. Nya Glaffey og Lee Langvad insisterer på, at
deres identitetsmarkører i form af deres seksualitet, køn og race er betydningsbærende for, hvem de
138
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er, og at identitetsmarkørerne ikke er noget, man kan lege med eller fralægge sig. Hermed risikerer
de at etablere faste identitetskategorier, som kan virke begrænsende eller misrepræsentative, som
kan blive genstand for det eksotiserende og fremmedgørende blik, som de tager afstand fra hos fx
Bukdahl, eller som kan blive de stereotyper, som Farrokhzad advarer Hassan og andre
minoritetsforfattere mod at skildre ukritisk.
Endelig kan Shomes tredje aspekt, den postkoloniale akademiske selvrefleksivitet bruges til at undersøge, hvorfor hvidhedsdebattens debattører ikke kan nå til enighed. Ifølge Shome skal man som
akademiker eller teoretiker forholde sig til sin egen tekst- og vidensproduktion og se den i et større
globalt  og  politisk  perpsketiv:  ”What is the ideology that operates in us that makes research agenda
A seem more significant than research agenda B? How  are  we  always  already  “interpellated”  into  
examining A but not B? What does that interpellation say about our role in reproducing and participating  in  the  hegemonic  global  domination  of  the  rest  by  the  West?”141. Det kræver selvrefleksivitet, hvor man er i stand til at forholde sig til privilegier og hæve sig over sit eget stof og sin egen
tækning og hele det fundament, det er bygget på.
Hvis man fortsat læser majoritetsgruppen i hvidhedsdebatten som Shomes Vesten, kan man argumentere for, at majoritetesgruppen netop ikke praktiserer den form for selvrefleksivitet. Shome
skriver, at man som akademiker ofte tror, at man hæver sig over eller bryder grænserne for sit felts
eurocentriske og vestligt funderede genstandsområde ved at inkludere overvejelser om race eller
bruge teoretikere, som ikke er vestlige. Men tit udvider man egentlig bare sit genstandsområde ved
at tilføje ting, mens principperne for ens akademiske praksis forbliver uudfordrede, og ens egen
subjektsposition er den samme. Når Bukdahl skriver, at han er lige så begejstret for  ”brun”  litteraturs bevidsthedsskabende evne, som han er for ”hvid” litteratur, og når han derudover skriver, at
han læser begge typer på samme måde, kan det forstås som en sådan falsk brydning af hans litterære
genstandsområde. Når Bundgaard og Lyngsøe hævder, at den grundlæggende præmis for den offentlige debat er, at alle kan deltage i den, uanset hudfarve, seksualitet eller køn, er det ligeledes en
falsk brydning. De udvider den offentlige debats genstandsområde ved at sige, at der er plads til alle
i den, men de kaster ikke et kritisk blik på de privilegier, de har som hvide, heteroseksuelle mænd,
der gør deres muligheder for at deltage i debatten større end andres.
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Man kan altså læse hvidhedsdebatten i et postkolonialt perspektiv ved at tage udgangspunkt i de tre
postkoloniale aspekter, som Shome mener, retorikken har gavn af at inkorporere. Overordnet kan
der drages en parallel mellem den måde, hvorpå Vesten udøver diskursiv imperialisme over resten
af verden gennem intellektuel magt og den måde, hvorpå majoritetsgruppen diskursivt gennem intellektuel magt objektgør minoritetsgruppen i hvidhedsdebatten. I begge tilfælde etableres magtforhold mellem en dominerende gruppes (henholdsvis Vesten og majoritetsgruppen) og en gruppe der
(forbliv)er undertrykt (henholdsvis de koloniserede lande og minoritetsgruppen). Shomes tanker om
hybride og diasporadiske identiteter,  ”the  problem  og  essentialism”  og postkolonial akademisk selvrefleksivitet, kan bruges til at uddybe, hvorfor debattørerne i hvidhedsdebatten ikke når til enighed.
I minoritetsgruppens optik er køn, race og seksualitet betydningsbærende og uforanderlige præmisser, og problemet for dem ligger i, at majoritetsgruppen ikke forholder sig til de privilegier, som
disse markører har for dem. Majoritetsgruppen er derimod overvejende enige om, at disse identitetsmarkører ikke skal forstås som essentialistiske, men som foranderlige og mere eller mindre ubetydelige, og en manglende akademisk selvrefleksivitet gør, at de ikke udfordrer denne akademiske
tradition hos sig selv. Så længe de to grupper fortsætter i disse to spor, kan man ikke forestille sig,
at debattørerne i hvidhedsdebatten når til en form for konsensus.
Spivak:  ”Desire  for  subjectivity”  og  objektgørelse  af ”the  subaltern”  

Den postkoloniale, dekonstruktivistiske og feministiske tænker Gayatri Chakravorty Spivak stiller i
artiklen  ”Can  the  Subaltern  speak?”  fra  1988  spørgsmålet  om,  hvorvidt  ”the  subaltern”,  den  undertrykte klasse som ikke har mulighed for social mobilitet i et koloniseret samfund, nogensinde har
mulighed for at tale for sig selv. Hendes overordnede pointe er, at vestlige kolonimagter i et koloniseret land taler med en gruppe af dominerende indfødte med en vis form for magt (fx religiøse, politiske eller intellektuelle ledere) om den underordnede klasse, og at dette etablerer en magtstruktur,
hvor den underordnede klasse bliver gjort til genstand for observation og dermed bliver objektgjort.
Ligesom hos Shome er der altså også hos Spivak tale om, at dominerende grupper udøver intellektuel magt over dominerede grupper, hvilket fratager sidstnævnte agency142. Som eksempel bruger
Spivak den hinduistiske tradition sati, som er den historiske praksis, at en indisk kvinde træder op
på det bål, som hendes afdøde mand brænder på, og lader sig brænde med ham. Denne praksis kalder   Spivak   ”widow   sacrifice”. Den britiske kolonimagt i Indien arbejdede for at få denne praksis
afskaffet, blandt andet ved at samarbejde med hinduistiske åndelige ledere for at undersøge, om sati
overhovedet var lovlig i forhold til hindu-lovgivning. Spivak understreger, at hun ikke går ind for
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rituelle afbrændinger af enker, og at den britiske kolonimagts ønske om at udrydde praktiseringen af
sati var en god og rigtig intention. Men Spivak mener ikke desto mindre, at sati eksemplet kan læses som et udtryk for, at kolonimagten og en dominerende klasse i det koloniserede land udøver
intellektuel magt over en undertrykt gruppe, hvis stemmer aldrig høres 143. Det er ifølge Spivak et
klassisk eksempel   på   tropen   ”hvide   mænd,   der   redder   brune   kvinder   fra   brune   mænd”,   og   netop  
denne er central i en vestlig forståelse af bevægelsen fra dårligt samfund til godt samfund. Spivak
skriver:  ”…  the  protection  of  women  (today  the  ”third-world  woman”)  becomes a signifier for the
establishment of a good society”144. Den indiske   kvinde   som   figur   og   som   repræsentant   for   ”the  
subaltern”  bliver  altså fanget mellem en traditionel patriarkalsk og undertrykkende praksis på den
ene side, og et imperialistisk ideologisk korstog mod et bedre samfund i vestlig optik på den anden,
hvilket   Spivak   beskriver   således:   ”Between   patriarchy   and   imperialism,   subject-constitution and
object-formation, the figure of the woman disappears, not into a pristine nothingness, but into a violent  shuttling  which  is  the  displaced  figuration  of  the  ”third-world  woman”  caught  between  tradition  
and  modernization”145.
Den britiske kolonimagts ønske om at udrydde sati i Indien for at etablere, hvad de forstod som et
godt samfund, er ifølge Spivak et eksempel på Vestens ønske om at opretholde sin egen subjektsposition.  Denne  ”desire  for  subjectivity” finder Spivak også hos de vestlige tænkere Michel Foucault
og Gilles Deleuze, som hun kritiserer for i deres værker hele tiden af arbejde ud fra et (ubevidst)
ønske om at opretholde Vestens subjektsposition. Spivak mener, at Foucault og Deleuze har en
modvilje mod at forholde sig til ideologi i deres teoretiske arbejde, hvilket gør dem ude af stand til
fuldt ud at forholde sig til forholdet mellem begær, magt og subjektivitet og dermed ude af stand til
at formulere en teori, der forholder sig til (egen)interesser. Hun   skriver:   ”Thus they [Foucault og
Deleuze] align themselves with bourgeois sociologists who fill the place of ideology with a continuistic  “unconscious”  or  a  parasubjective  “culture””146. Spivaks artikel er altså overordnet en analyse
af, hvordan Vestens tale om andre kulturer, både i konkrete tilfælde i koloniserede lande og i senere
teoretiske tekster, altid er en magtdemonstration, der fastholder strukturelle forskelle mellem Vesten
og ikke-Vesten, fordi Vesten altid taler til Vesten i Vestens sprog.
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Spivaks tanker kan bruges til at perspektivere flere forhold i hvidhedsdebatten. Først og fremmest
kan majoritetsgruppens indlæg læses som et forsøg på at opretholde denne gruppes egen subjektsposition i samfundet, hvilket jeg i afsnittet om Shome herover har beskrevet som det forhold, at
majoritetsgruppen udøver en form for diskursiv imperialisme over minoritetsgruppen. Men for det
andet, og dette opfatter jeg som et vigtigere forhold, kan både minoritetsgruppen og majoritetsgruppens  indlæg  læses  som  udtryk  for  en  ”desire  for  subjectivity”, som objektgør en gruppe mennesker,
der ikke selv får taletid eller agency. For at blive i Spivaks terminologi kan majoritetsgruppen læses
som den vestlige koloniserende magt, og minoritetsgruppen kan læses som den dominerende og
magtfulde gruppe af koloniserede. Begge grupper taler ud fra et (igen, måske ubevidst) ønske om at
opretholde deres egne subjektspositioner som intellektuelle og uddannede medlemmer af samfundet, og hele hvidhedsdebatten kan ses som en forhandling mellem disse to grupper af, hvordan en
tredje gruppe af ikkehvide, ikkemandlige og ikkeheteroseksuelle individer, en parallel til Spivaks
”subaltern”,  skal  behandles  og  repræsenteres.  Dermed kan minoritetsgruppens indlæg forstås som et
forsøg på at redde brune, kvindelige og bi-, homo- og transseksuelle fra både hvide, mandlige og
heteroseksuelle og andre brune, kvindelige og bi-, homo- og transseksuelle. Sidstnævnte er mest
tydeligt i særligt Farrokhzads opfordring til, at minoritetsforfattere overvejer, hvordan deres ord kan
blive brugt i forskellige kontekster, fordi dette netop konkret kan forstås som et forsøg på at redde
nogle brune fra andre brune, personificeret ved Hassan, som i Farrokhzads optik ikke har overvejet,
hvilke negative konsekvenser hans ord kan få for den minoritet, han er en del af.
Wander: Third persona og retorisk ideologikritik

Tesen om at både majoritetsgruppen og minoritetsgruppen med deres indlæg i hvidhedsdebatten
konstituerer en ”subaltern”   gruppe   bestående   af   ikkehvide,   ikkemandlige   og   ikkeheteroseksuelle  
mennesker, der tales om men som på grund af uddannelsesmæssige, sproglige eller andre forhold
ikke får mulighed for at tale med, og som derfor fratages agency, kan understøttes yderligere ved at
bruge Philip Wanders teori om the third persona.
Wanders   artikel   ”The   Third   Persona:   An   Ideological   Turn   in   Rhetorical   Criticism”   fra   1984   er  
grundlæggende et forsøg på at afdække og forholde sig til den ideologi, som ligger latent i retoriske
ytringer, altså et forsøg på at gøre det, som Spivak mangler hos Foucault og Deleuze. Wander
beskriver som udgangspunkt for sin artikel det, han kalder en ideologisk drejning indenfor retorisk
kritik. Den drejning blev ifølge Wander sat i gang af en tendens blandt europæiske akademikere
efter Anden Verdenskrig til at stille politisk og medmenneskeligt kritisk spørgsmålstegn ved staten,
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magtudøverne og den dominerende kultur, fremfor at acceptere dem blindt eller kritiserer dem på et
arbitrært akademisk grundlag. Ifølge Wander var amerikanske akademikere i samme periode, og i
den periode, hans egen artikel er skrevet, langt mere tilbageholdende med at udøve den form for
ideologisk kritik af frygt for at fremstå fanatiske, som partisaner eller som værende ude af stand til
at indtage et objektivt og velafbalanceret synspunkt147.
Ifølge  Wander  er  den  ideologiske  kritik  imidlertid  nødvendig,  fordi  den  med  hans  ord:  ”…  leaves  
the asylum offered by a  world  of  ideas  to  confront  the  world  of  affairs,  the  sensual,  material  ”is”  of  
everyday  life.  Because  it  seeks  to  understand  and  enter  into  political  struggle…” 148. For Wander er
den ideologiske kritik vigtig, fordi den afdækker det virkelige og politiske, og en af nøglerne til at
kunne udforme en sådan ideologikritik er hos Wander at undersøge en third persona. Wanders teori
om third persona ligger i forlængelse af retorisk teori om second persona (du’et eller hos Black det
implicitte, konstruerede du), og first persona, (jeg’et eller  vi’et), der eksisterer i en retorisk ytring.
Om second persona skriver Wander:  ”The  Second  Persona  – being commended through discourse –
is  meaningful  in  a  society  made  up  of  competing  groups  and  rival  ideologies  […]  Beyond  rejection
and  ridicule  the  Second  Persona  exists  as  a  fact   and  an  invitation  […]  an  invitation  which  can  be  
heard  and  responded  to  here  and  now  […]  an  invitation  to  act” 149. Den som giver den invitation til
at ytre sig, som second persona kan svare på, er first persona, og de to personaer indgår i en dialog
baseret på en udveksling af ytringer med hinanden. Det interessante for Wander er imidlertid ikke,
som hos Black, hvordan en first persona konstruerer en second persona, som afspejler en ideologisk
forankring, men snarere hvordan det, der negeres i en second persona, former silhuetten af en third
persona, som repræsenterer de karakteristika, handlinger, roller og synspunkter, som ikke er
ønskværdige.  Wanders  third  persona  er  det  ”it”  eller  noget,  som  ikke  er til stede i teksten, og som
derfor forbliver objektgjort, ulig first persona og second persona, som begge er subjektgjorte150.
Third persona refererer altså til det, der bliver negeret i en tekst, men for Wander rækker third
persona-begrebet udover det tekstlige plan til de personer og grupper, som historisk og politisk
negeres:  “Beyond its verbal formulation, the Third Persona draws in historical reality, so stark in
the twentieth century, of peoples categorized according to race, religion, age, gender, sexual
preference, and nationality, and acted upon in ways consistent with their status as non-subjects”151.
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Negationen er altså bade tekstlig og samtidig uomgængeligt virkelig, og den har moralske og etiske
konsekvenser for de grupper, som gennem lovgivning, tradition eller fordom nægtes retten til at
være   subjektgjorte   og   nægtes   retten   til   at   tale:   ”Operating   through   existing   social,   political   and  
economic  arrangements,  negation  extends  beyond  the  ”text”  to  include  the  ability  to  produce  texts,  
to engage in discourse,  to  be  heard  in  the  public  space”152.
I hvidhedsdebatten kan Wanders third persona-begreb bruges til at udvide den implementering af
Spivaks  ”subaltern”-begreb, som jeg har diskuteret ovenfor, netop fordi third persona opererer på
disse to planer, det tekstlige og det virkelige. Man kan argumentere for, at minoritetsgruppen i
hvidhedsdebatten forsøger at caste sig selv som en third persona. Dette er evident, når Farrokhzad
fx skriver, at der er en mangel på repræsentationer af ikkehvide i den offentlige debat (og dermed
implicerer, at den gruppe, hun føler hun tilhører, ikke har mulighed for at udtale sig). Det er også
evident, når Ranva skriver om ”silencing”-teknik som en måde systematisk at fratage individer og
grupper retten til at tale på og tydeligt implicerer, at hun mener, dette sker i samfundet. Det er
ligeldes evident når Myong, Nya Glaffey og Lee Langvad understreger eksistensen af en hvid
offentlighed, som de ikke føler sig som en del af. Men faktum er, at disse debattører udtaler sig,
tiltaler og bliver tiltalt, samt indgår i en offentlige dialogisk debat og derfor i høj grad optræder som
subjekter. Den gruppe af ikkehvide, ikkemandlige og ikkeheteroseksuelle mennesker, som
majoritetsgruppen og minoritetsgruppen diskuterer, og som minoritetsgruppen identificerer sig med
og føler sig som en del af, udtaler sig ikke. De hverken tiltaler eller bliver tiltalt, og de er derfor
ikke synonyme med minoritetsgruppen. Minoritetsgruppens casting af sig selv som third persona er
et retorisk greb, som spiller på en offermentalitet, og som sandsynligvis er effektiv. Men i samme
bevægelse som dette retoriske greb finder sted, kreerer minoritetsgruppen sammen med
majoritetsgruppen tekstligt en ægte third persona, som består af den gruppe som af sociale, politiske
og økonomiske grunde forhindres i at deltage i debatten. Det kan være et spørgsmål om, hvorvidt
man mestrer det sprog, debatten foregår på, eller et spørgsmål om, hvorvidt man har (eller føler man
har) den viden og/eller autoritet eller gennemslagskraft, som det kræver at være en del af debatten.
Eller det kan være et spørgsmål om, at man har oplevet systematisk vold eller krig, er flygtning, har
været udsat for hate crimes, hate speech eller sexisme, som man har internaliseret, eller det kan
være, man er bange for at blive udsat for disse ting, hvis man udtaler sig, og at man som følge heraf
føler sig kuet eller deprimeret og ude af stand til at mobilisere det engagement, det kræver at indgå i
en offentlig debat. Den gruppe, som udgør hvidhedsdebattens third persona, og som egentlig består
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af mange forskellige grupper (brune/indvandrere, kvinder og homo-, bi- og transseksuelle osv.), er
af det danske samfund historisk set blevet negeret, og bliver det af visse dele af offentligheden
stadig. Dermed er Wanders forståelse af third persona på to planer, et tekstligt og et virkeligt,
opfyldt.
Wander   skriver:   ”Clearly   ideological   criticism   must   be   able   to   step   outside   the   barriers   of   intent  
when  assessing  the  meaning  of  a  body  of  discourse  or  “text”  […]  not   only when the discourse is
being treated as a symptom of some social or political problem, but also when the discourse,
perhaps unintentionally, grapples with problems which can be shown to exist in context”. Og lidt
senere   i   artiklen:   “…   ideology,   even   when intentional is sometimes possible only when those in
power   do   not   or   cannot   identify   it   as   such”153. I Wanders optik må man altså i ideologisk kritik
sætte sig ud over en given intention, hvilket er hvad jeg har forsøgt at gøre i ovenstående. Selvom
intentionen i hvidhedsdebatten givetvis er god hos både majoritets- og minoritetsgruppen,
konstituerer den diskurs, der opstår, en third persona, som forbliver objektgjort, negeret og
forhindret i at tale – ikke  ulig  Spivaks  gruppe  af  indiske  ”subaltern”  kvinder, som blev talt om, men
aldrig med.

Konklusion
I dette speciale har jeg gennem en begrebsorienteret retorisk kritik en argumentationsteoretisk analyse af udvalgte indlæg i hvidhedsdebatten demonstrereret, hvordan debattørerne kan inddeles i to
grupper. Disse grupper har jeg valgt at kalde majoritets- og minoritetsgruppen baseret på det faktum, at førstnævnte primært består af debattører, som er hvide, mandlige og heteroseksuelle, mens
minoritetsgruppens identificerer sig som en eller flere af følgende; ikkehvid, ikkemandlig og ikkeheteroseksuel. Gennem en undersøgelse af second persona-begreberne hos de to grupper har jeg
bevist, at de forankrer deres indlæg i to forskellige ideologiske værdisæt. Majoritetsgruppen er forankret i en socialliberalistisk ideologi, hvor positivt definerede frihedsværdier såsom ytringsfrihed,
forsamlingsfrihed og religionsfrihed er omdrejningspunktet. Majoritetsgruppens indlæg afspejler
desuden en stærk tro på det individuelle subjekt og dennes ret til at handle i overensstemmelse med
egne ønsker og overbevisninger. Minoritetsgruppens indlæg tager derimod afsæt i en humanistisk
og altruistisk ideologi med et stærkt fokus på gruppetilhørsforhold og –identitet og medmenneskelighed. De to gruppers ideologiske forankring kan opsummeres ved deres forskellige holdning til,
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hvorvidt minoritetsforfattere skal praktisere selvcensur. Majoritetsgruppen vægter individets ret til
at udtrykke sig og det litterære værk som autonomt højest, mens minoritetsgruppen vægter hensynet
til, hvilke konsekvenser et litterært værk kan have for marginaliserede eller undertrykte grupper i en
bestemt kontekst højest. Denne divergens imellem gruppernes ideologiske udgangspunkt er et eksempel på, hvad der i retorisk argumentationsteori kaldes værdipluralisme. Jeg har argumenteret
for, at gruppernes værdier ikke bare er inkompatible, fordi de udelukker hinandens eksistens, men
også inkommensurable fordi der ikke findes nogen højere målestok, der kan definere, hvilket af
værdisættene der i en given situation vægter højest. Jeg har argumenteret for, at denne værdipluralisme er grunden til, at grupperne i hvidhedsdebatten ikke kan nå til enighed. Derudover har jeg
argumenteret for, at gruppernes egentlige mål med debatten ikke er at nå konsensus eller kompromis med hinanden, men i stedet at overbevise en tredjepart, nemlig det publikum, som læser med,
om deres respektive synspunkter.
Udover det retoriske værdipluralistiske perspektiv har jeg belyst hvidhedsdebatten ud fra et
køns/queerteoretisk perspektiv og et postkolonialt perspektiv. I det køns/queerteoretiske perspektiv
demonstrerede   jeg   ved   brug   af   Cvetkovichs   teorier   om   arkiver   af   affekt,   traume   og   ”public   feelings”,  at  minoritetsgruppen  i  hvidhedsdebatten  konstruerer  et  arkiv  af  affekterne  frygt,  sorg,  indignaton og håb, som både manifesterer sig fysisk i form af indlæg i aviser og på internettet, og som
rummer vidnesbyrd og personlige minder fra minoritetsgruppens levede liv, men som også opererer
affektivt som en måde at etablere forbindelse med andre ligesindede på i et fællesskab, der insisterer
på eksistensen af en fælles traumehistorie. Minoritetsgruppens arkiv af affekter rækker både bagud
og fremad i tid. Det kan læses som individets bearbejdning af traumet over ikke at blive set og hørt
som subjekt i offentligheden, en bearbejdning af fortiden, som sker gennem etableringen af et fællesskab med andre, som validerer traumet og anerkender dets eksistens. Samtidig rækker arkivet
fremad,  fordi  det  er  et  udtryk  for  ”public  feelings”,  affekter  som  i  kraft  af  deres offentlighed og kollektivitet gør noget og har subversivt politisk potentiale til at skabe forandring i forhold til de hverdagstraumer, som minoritetsgrupper oplever.
I det postkoloniale perspektiv har jeg med udgangspunkt i de tre aspekter af postkolonial teori, som
Shome mener, retorisk tænkning kan drage nytte af, argumenteret for, at hvidhedsdebatten overordnet kan læses som et eksempel på, at majoritetsgruppen udøver intellektuel magt og diskursiv imperialisme over minoritetsgruppen. Dette fastholder de to grupper i en hierarkisk magtstruktur, hvor
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majoritetsgruppen er subjekt, og minoritetsgruppen forbliver objektgjorte. Ved at påpege hvordan
Shomes andet og tredje postkoloniale aspekt, hybride og diasporadiske identiteter og postkolonial
akademisk selvrefleksivitet, ikke optræder hos henholdsvis minoritetsgruppen og majoritetsgruppen
i hvidhedsdebatten, har jeg desuden tegnet konturerne til endnu en forklaringsmodel for, hvorfor
debattørerne ikke når til enighed.
Afslutningsvis har jeg demonstreret, hvordan Spivaks   teori   om   hvorvidt   ”the   subaltern”   kan   tale,  
kan bruges til at belyse, at minoritetsgruppen og majoritetsgruppen med udgangspunkt i et (måske
ubevidst) ønske om at bevare deres egen subjektsposition taler om og aldrig med en helt tredje
gruppe bestående af minoritetspersoner, som grundet sociale, politiske og økonomiske forhold forhindres i selv at deltage i debatten og er dømt til at forblive dens objekt. Dette har jeg yderligere
belyst gennem Wanders teori om third persona og ideologisk retorisk kritik. På trods af deres divergerende ideologiske værdisæt kan jeg altså konkludere, at majoritetsgruppen og minoritetsgruppens
fælles negation af en gruppe af mennesker på et tekstligt plan i hvidhedsdebatten er med til at fastholde denne gruppe i en negeret og objektgjort position i virkeligheden.
Jeg er ikke blind for det måske ironiske i, at jeg i dette speciale taler om nogen, der taler om nogen,
og dermed potentielt reproducerer objektgørelsen af sidstnævnte i en yderligere potens. Men mit
mål med specialet har været at argumentere for, hvordan køns/queerteori og postkolonial teori kan
bruges til at belyse et retorisk genstandsområde og bidrage med en forståelse af, hvordan selv så
uenige grupper som majoritets- og minoritetsgruppen i hvidhedsdebatten reproducerer og fastholder
eksisterende magthierarkier, ofte på trods af deres egen intention. Jeg har bevist, at en offentlig debat om et samfunds værdier og selvforståelse nødvendigvis vil blive følelsesfuld og ladet med affekt, og at retorikken som fagområde derfor kan drage nytte af en ny affektlære, fx med
køns/queerteoriens affektive drejning som forbillede. Jeg lægger mig med denne påstand i forlængelse af flere teoretikere, som er fortalere for at forene retorikken med andre fagområder. I min indledning introducerede jeg Shome som et eksempel på en sådan teoretiker, og jeg vil gerne vende
tilbage til Shome ved at fremhæve et af hendes argumenter for, hvorfor retorikken kan drage nytte
af  at  blive  forenet  med  det  postkoloniale:  ”  …  rhetoric as a discipline has been traditionally built on
public address. But historically public address has been a realm where imperial voices were primarily heard and imperial policies were articulated. The colonized did not always have access to a
public realm, or if they did, their speeches were not always recorded in mainstream documents,
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since  the  means  of  production  rested  with  the  imperial  subject”154. Shomes argument her fører mig
nemlig til mine konkluderende bemærkninger om offentlige sfærer.
I sin bog Vernacular Voices. The Rhetoric of Publics and Public Spheres forholder retorikeren
Gerard Hauser sig kritisk til den tyske filosof og sociolog Jürgens Habermas’   forståelse   af  
offentlighed og præsenterer sin egen teori om et civilsamfund, som består af multiple og
foranderlige retoriske offentlige sfærer. Habermas repræsenterer en traditionel forståelse af begrebet
offentlighed. Han argumenterer for, at der i det 18. århundrede opstod en borgerlig offentlighed i
Europa, fordi privatpersoner i bourgeoisiet havde brug for et åbent forum, hvor nyheder og
samfundsanliggender kunne deles og diskuteres i kaffehuse og saloner uden om statsmagtens
kontrollerede og institutionelle offentlighed. Den borgerlige offentlighed fungerer ifølge Habermas,
fordi dens deltagere ikke diskuterer ud fra egne interesser, og fordi de ikke har officiel autoritet til at
handle på en eventuel beslutning. Derfor vil diskursen ifølge Habermas altid foregå baseret på
rationalitet og med det fælles mål at nå til en konsensus, som er gavnlig for det fælles gode.
Derudover opererer Habermas med ideen om den ideelle talesituation, som har som grundideal, at
en diskurs skal være symmetrisk (fx voksen til voksen, ikke voksen til barn), og at de deltagende
parter skal evaluere hinandens udsagn udelukkende baseret på rationalitet og bevisførelse som ikke
bliver influeret af udefrakommende påvirkninger af fysisk eller psykisk karakter. Habermas
opstiller nogle kriterier for den ideelle talesituation som, hvis de opfyldes, fører til, at det bedste
rationelle  argument  i  en  given  situation  ”vinder”  (dvs.  alle  der  deltager  i  diskursen  kan  rationalisere  
sig frem til, at dette argument er bedst, hvilket fører til konsensus): 1. Alle kompetente subjekter har
ret til at deltage i diskursen. 2. Alle deltagere i diskursen har ret til at udtrykke enhver påstand, stille
spørgsmål til enhver påstand og udtrykke ethvert ønske og behov. 3. Ingen deltager i diskursen må
med fysisk eller psykisk tvang forhindres i ovenstående155.
Hausers kritik af Habermas står på to ben. For det første mener Hauser, at Habermas idé om den
borgerlige offentlighed og de kriterier, han opstiller for den, negligerer forståelsen af, at der findes
multiple overlappende og foranderlige offentlige sfærer, der eksisterer på kryds og tværs af
hinanden i civilsamfundet. Habermas forholder sig normativt til én offentlighed, den borgerlige
offentlighed, som ifølge Hauser kun er en af mange andre offentlige sfærer, som ikke passer ind i
den model, Habermas opstiller. Marginaliserede offentlige sfærer, så som feministiske sfærer og
154
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underklassen, overses,  skjules  og  ekskluderes  ifølge  Hauser  fra  Habermas’  model,   der derfor ikke
kan bruges til at redegøre for hele det domæne, som civilsamfundet med multiple offentlige sfærer
udgør. For det andet mener Hauser, at Habermas’ kriterier for den ideelle talesituation ikke er i
føling   med   kommunikation   og   tales   grundlæggende   retoriske   egenskaber   og   idealer.   Habermas’  
ideal om rationalitet og fravær af ideologi og egeninteresse er ifølge Hauser urealistisk, fordi
(politisk) diskurs er rodet og gennemsyret af netop de to ting. Hauser mener ikke dermed, at der
ikke findes tilfælde, hvor egeninteresser, det   han   kalder   ”partisanship”,   i politisk debat kan
kritiseres, men at Habermas opstiller normer, der er i modstrid med empirien for det, han
teoretiserer.  Derudover  mener  Hauser,  at  Habermas’  krav  om  rationalitet  er  baseret  på  en  antagelse  
af, at der findes evigtgyldige, almene og universelle kriterier for, hvornår noget anses for rationelt.
Hauser argumenterer i stedet for, at der er i forskellige grupper eksisterer forskellige kriterier for
rationalitet, fordi forskellige grupper har forskellige standarder for bevisførelse, sømmelighed og
relevans. Som målestok for vurdering af diskurs opstiller Hauser et retorisk ideal om rimelighed,
som ikke ligger under for idéen om universel gyldighed, men derimod kan bøjes og tilpasses
virkeligheden i vidt forskellige partikulære offentlige sfærer. Offentlige anliggender udspringer
nemlig ifølge Hauser af specifikke situationer og adresseres af specifikke individer, der gennem
retorik forsøger at finde en passende specifik løsning baseret på kairos, timing, sømmelighed,
umiddelbarhed og tilslutning fra folket. Man kommunikerer altså ikke for ved hjælp af en slags
universel rationalitetsopskrift at nå til konsensus, men for at give deltagerne mulighed for at nå frem
til deres egne holdninger og tage beslutninger, der er tilpassede den specifikke situation156.
I   min   optik   er   Habermas’   forståelse   af   den   offentlige   sfære   et   eksempel   på   det   Shome kalder
retorikkens traditionelle genstandsområde, hvor majoritetsstemmer – de koloniserende, mændenes,
de hvides, de heteroseksuelles, de uddannedes – får taletid, mens minoritetsstemmer – de
koloniseredes, kvindernes, de ikkehvides, ikke heteroseksuelles og ikkeudannedes – enten ikke har
adgang til offentligheden eller, hvis de har, ikke høres eller tilegnes plads i denne. Min analyse af
hvidhedsdebatten peger snarere på en forståelse af et civilsamfund, som består af mange mindre,
foranderlige og vidt forskellige offentligheder, hvor følelser i samspil med rationalitet danner basis
for afgørelser, og hvor mennesker kan danne holdninger og engagere sig i en sag på grund af en
personlig investering i den. Hvidhedsdebatten er et eksempel på én offentlig sfære i Hausers
netværk af offentlige sfærer. For det første begrænser den sig (stort set) til Politiken og Information.
For det andet vælger debattørerne at deltage i debatten på baggrund af en personlig investering og
156
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en egeninteresse i debatten. Og for det tredje er målet ikke at nå til konsensus, men at andre,
tredjeparten af læsere, kan danne deres egne meninger. Hvidhedsdebatten er desuden i
minoritetsgruppens tilfælde et eksempel på, at individer fra forskellige grupper eller netværk
etablerer et holdningsfællesskab til en specifik sag, selvom de har forskellige interesser og
holdninger i andre sager. Hvidhedsdebatten er altså hausersk og i kraft af dette grundlæggende
retorisk. Men den er samtidig et bevis på, at Hausers teori om retoriske offentlige sfærer forbliver et
ideal. For som jeg har bevist med dette speciale og implementeringen af køns/queer og
postkoloniale perspektiver på et retorisk genstadnsområde, er hvidhedsdebatten også et eksempel
på, at nogle stemmer fortsat negeres sprogligt og i virkeligheden og dermed ikke får mulighed for at
træde ind i den subjektsposition, som de, ideelt set i Hausers teori, har i civilsamfundet.
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Bilag 1
Athena   Farrokhzad:   ”Hans   raseri   hyllas   av   danska   rasister”,   Aftonbladet,   22.   januar   2014  
(uddrag)
Debutanten Yahya Hassan dödshotad efter poesiattack.
Det finns erfarenheter jag inte kan skriva om här. Sådana som kretsar kring patriarkalt våld i en
intim sfär. Det känns omöjligt att skildra dem för en övervägande vit offentlighet. För mina
förövare ser ut som jag.
I en tid när rasismen är så naturaliserad att till och med jag ser en potentiell terrorist i en främling
som skulle kunna vara min bror, kan ingen välvilja i världen lura i mig att kopplingen mellan
kvinnoförtryck och män från Mellanöstern inte är omedelbar. Att få våldet begripliggjort utifrån
förklaringsmodeller jag vill bekämpa vore lika förödande som erfarenheterna själva. Så jag avstår,
utan att tycka att andra måste göra likadant.
Första gången jag läser om danske Yahya Hassan, som debuterade på Gyldendal med en
självbetitlad diktsamling i höstas, är när han intervjuas av tidningen Politiken. Några veckor före
boksläppet talar han om män som tvingar sina döttrar att bära slöja samtidigt som deras datorer än
fulla av porr, som citerar Koranen och lurar till sig socialbidrag från tv-soffan:  ”Vi  blev  inte svikna
av  systemet,  men  av  våra  föräldrar.”
Fan, tänker jag. En ung poesidebutant med palestinsk bakgrund som anklagar den muslimska
diasporan för hyckleri, misogyni och allmänt barbari, vilken skänk från ovan för Danskt Folkeparti.
När jag får boken i min hand har den redan sålt i hundratusen exemplar och gett nytt bränsle åt den
aldrig sinande debatten om de ointegrerbara.
Hassans huvudperson växer upp med en despotisk far och en kuvad mor i en familj där man inte har
några planer, eftersom Allah har planer åt en. Tidigt tar han sin tillflykt till droger, hamnar på
ungdomsanstalt, upptäcker att han kan skriva och blir plötsligt uppmärksammad för något annat än
sina bilstölder.
Längs vägen knullar han många fittor och flyr från ännu fler snutar, frustrationen över de övergrepp
som familjen och samhället utsätter honom för omvandlas löpande till raseri. Det som skiljer jaget

från andra utagerande manliga antihjältar vars utvecklingsberättelse tar dem in i etablissemangets
hjärta (läs Knausgård, som han också diggar) är att hans resa verkligen börjar på samhällets botten.
[…]
Debatten om diktsamlingen har spridit sig också till Sverige. I Dagens Nyheter skriver Björn
Wiman:   ”Yahya   Hassan   har   inte   en   främlingsfientlig   politisk   agenda,   han   har   egna   erfarenheter.”  
Jag tvivlar inte på att Hassan vill klä sin vrede i ord, snarare än att gå i bräschen för en inkvisition.
Men jag tror också att texter kan ha en effekt i världen som inte nödvändigtvis behöver vara
avhängig en agenda. Särskilt inte i en medialiserad tid när hypertexten – till exempel en intervju
vars utformning författaren inte kontrollerar – ofta blir lika betydelsebärande som texten.
Att hävda att allt är tillåtet i den konstnärliga frihetens namn så länge avsikten är god är inte bara en
klyscha som används för att tysta den som ogillar hur den skildras. Det säger också något om
borgerlighetens syn på litteratur som en i grunden verkningslös njutningssyssla.
Så trots att jag tror på Hassans smärta, och trots att han säger att Danskt Folkeparti är nazister när de
använder hans bok för sina egna intressen, är han inte fri från ansvar om den spelar dem i händerna.
Och för blicken i diktsamlingen – fadern  är  ”BEHÅRET  SOM  EN  GORILLA”  och  de  afrodanskar  
som ingår i jagets värld beskrivs på sätt jag inte vill återge – är han definitivt ansvarig.
När jag läser alla inlägg kring boken minns jag forskaren Ylva Habels ord om filmen 12 years a
slave:   ”Om   det   fanns   ett   spektrum   av   svarta   skulle   inte   varje   representation   mötas   av   så   många  
röster   varje   gång   det   visas”. Jag tänker att det som framför allt framträder i debatten om
representation inte är hur ett verk framställer ett kollektiv, utan vad förekomsten av själva debatten
säger om det kollektivets samhälleliga status.
Att om muslimer i Norden ägde bilden av sig själva och om Yahya Hassan var en av tio
diktsamlingar skriven av en ickevit författare skulle det spela mindre roll. Att det är för att vi har
mycket liten tillgång till representationsresurser – vi driver inga storförlag eller mediebolag – som
vi är oense om hur de ska disponeras. Att den danska offentligheten ljuger när de säger att de har
väntat på en röst från förorten. Att röster har funnits i årtionden, men att ingen har velat lyssna.
Jag hoppas att det en dag ska vara möjligt att berätta. Innan dess vill jag ringa till Köpenhamn och
säga:  ”Hej  Yahya,  jag  har  läst  dina  dikter.  Jag  beundrar  ditt  språk  och  ditt  mod,  men  jag  är  kritisk  
till  dina  förklaringsmodeller.  I  dina  ögon  kanske  jag  sällar  mig  till  de  som  är  ’världens  bästa  kritiker  

när det kommer till  krig  i  Mellanöstern’,  men  tiger  kring  sin  egen  bakgård.  Förstår  du  att  jag  är  rädd  
att din bok matar den eld som vill förgöra oss? Hur känns det att ha poliseskort efter alla dödshot?
Vad ska du skriva om härnäst? Kan vi inte ses i Stockholm när den svenska översättningen kommer
till våren? Jag kan inte sluta tänka på vad det här samhället har gjort mot oss och vad vi ska göra
med  det.”

Kilde: http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article18217879.ab

Bilag 2
Lars  Bukdahl:  ”Swedish  non-white  girl”,  23.  Januar 2014
Den svenske digter Athena Farrokzhad kommenterer/anmelder Yahya Hassan i Aftonbladet og
starter med at forklare, at der er erfaringer om patriarkat og vold, hun ikke vil fortælle om "her", i
en overvejende hvid offentlighed, fordi dem, der har begået overgrebene har samme hudfarve som
hende selv, og ergo ville læsningen blive racistisk åbenbart:
[Citat fra Farrokhzads artikel]
Man skal være meget svensk i hovedet for at censurere sig selv så eftertrykkeligt og inderligt, meget
fokuseret på den (mest idiotiske del af den) hvide publikumsmajoritet og meget lidt fokuseret på
den ikke-hvide minoritet, som godt kunne bruge en intens og ærlig inside-skildring af patriarkat og
vold at spejle sig splintret i.
Yahya Hassan er det modsatte af svensk i hovedet (som ikke er dansk, snarere russisk måske), han
synger frygtløst, kompromisløst, skide ligeglad om alskens erfaringer, inkl. erfaringer med
patriarkat og vold. Og det burde han ikke, mener Farrokhzad på klingende svensk:
[Citat fra Farrokhzads artikel]
Det kan være komplet lige meget med kunstnerisk styrke og kompleksitet og nødvendighed - hvis
dit værk kan misbruges af reaktionære politiske kræfter, har du at dysse det ned. Hvis din jegperson
med sit barneblik ser sin far som en gorilla, skal du lade være med at skrive det, fordi det, hvis det
blev skrevet af en hvid digter, måske ville lyde racistisk. Hvis din jegperson med sit unge ghettoblik
ser ekskluderende og nedværdigende på somaliere, så må du ikke skrive om det, fordi det kan virke
racistisk at skildre racisme indefra. Hvad er det for en skrækkelig, rent kontekstuelt - af den mindst
intelligente, mest racistiske læser, der forestilles kan - determineret hold kæft-æstetik? Det siger
noget om den politiske korrektheds syn på litteratur som helst entydig, homogeniseret propaganda i
Det Godes tjeneste.

Kilde: http://bukdahl.blogspot.dk/2014/01/swedish-non-white-girl.html

Lars  Bukdahl:  ”En  tandløs  japser  liker  identitetskarnevalismen”,  3.  februar  2014  (uddrag)
Jeg ved ikke, hvor mange tråde, diskussionen (via Athena Farrokzhad) om, hvad hvem må sige til
hvem om hvad, kom op på, mindst 4 eller 5, min, Julie Sten-Knudsens, Pablo Llambìas' og nu
senest hele 2 genereret af Thomas Bobergs action-rådvilde "Racistisk digt", som vist også er ved at
ebbe ud, og der har været megen stivnakkethed og fornærmethed (på De Andres side), men i lange
stræk også ægte, dynamiske diskussioner - jeg vil gerne gentage min første kommentar i StenKnudsen-tråden, som jeg synes giver OK mening udenfor alle garnnøglerne (dansker/jyde-hånen
har jeg omtalt før på bloggen):
Lars Bukdahl: Kom sent ind på tråden! Havde travlt med de andre tråde! Hej mig, hej alle og hej
Julie, det er dig , der racificerer og patroniserer, jeg er "hvid mand", Athena er "brun kvinde",
Yahya Ben del'Orm Hassan er "brun mand". For mig og i denne diskussion er Yahya digter og
Athena kritiker, hvis tekst berører mig ret meget, fordi YH's bog, som digterværk, berører mig ret
meget. Men iflg. dig og Athena er jeg (og du) ude af stand til at til at læse A og Y uhvidt og som
ubrune på en eller anden vildt signifikant, men totalt uklar facon. Jeg vil foreslå at tale om en
identitetsfundamentalisme, hvor en (del)identitet, ikke-hvid, kvinde, rødhåret, bebrillet, har så
fundamental betydning, at folk, der ikke deler denne identitet, er ude af stand til kvalificeret at
forstå dem, der gør. Vs. en identitetskarnevalisme hos Yahya, hvor der peges fingre af og påtages
og leges med alskens og alles og alle hans egne identiteter (inkl - oh gru - de racistiske koder for
disse, mildt ex: langdigtets perkerdansk) - to af de klarest, mest klassisk racistiske episoder i bogen
er sjovt nok, da YH-jeget er på ferie i Libanon og en kioskejer råber efter ham og hans bror:
DANSKE HUNDE! SKRID HJEM HVOR I KOMMER FRA!, og da han på et opholdssted i
(racisten Johs. V's) Farsø bliver kaldt "FUCKING JYDE".
Her er en liste over mere eller mindre (selv)forvrængede/(selv)hånske etniske/religiøse
masker/identiteter (der er mange andre identiteter også: kriminel, digter etc.) i identitetskarnevalet
Yahya Hassan:
[Listen er udeladt]

Kilde: http://bukdahl.blogspot.dk/2014/02/end-tandls-japser-liker.html

Lars  Bukdahl:  ”Columbusæggehoved”,  21.  februar  2014
To af mine yndlingsdigtere, Maja Lee Langvad og Kristina Nya Glaffey, er ikke imponerede af mig
i et åbent brev i Information i dag:
[Citat fra Nya Glaffey og Lee Langvads artikel]
Her er et filmklip fra dengang, jeg første gang læste en tekst af Maja Lee, i Byggeriets Hus på
Godhåbsvej (!) til såkaldt (ikke af mig, af Vagn Steen) Lyrisk Skadestue for en vel 10 år siden.
[Link til filmklip er udeladt]
- men sådan har jeg det sgu hver gang, jeg læser en ny, god tekst eller en ny, god forfatter: Hvilket
fantastisk fremmed land, jeg hermed opdager! Jeg kan ikke se, at min eksotistiske begejstring over
Langvads og Glaffeys værker er kvalitativt anderledes end min eksotistiske begejstring over fx (for
at nævne to fra min imponade-målgruppe) Renè Jean Jensen og Signe Gjessing, bare fordi den ene
af de førstnævnte er adopteret fra Korea (og lesbisk) og den anden er lesbisk; jeg begejstres jo ikke
over at få indblik i hvordan det er at være adopteret eller være lesbisk mor - det er, mener jeg, en
smuk, god og såmænd også nyttig effekt ved god litteratur: at blive intimideret til indlevelse i
andres på alle mulige måder fremmede væren (yndlingseksempel, ikke kun som oplevet dengang,
men også i dag (tid er også fremmedhed): Oliver Twist) - men fordi teksterne er god litteratur,
originalt, personligt formuleret (og DERFOR) sprog- og bevidstheds- og verdens(syns)udvidende
sprogkunst; Inka-guld, som alle mirakuløst kan stjæle hele tiden, også inka-guldmageren selv, der
så bare ikke er nogen privilegeret tyv, uden at det nogensinde bliver væk. Nej, vi oplever og ler ikke
ens - i Aalborg ler de mindre i København - og de forskelle er da interessante nok, men de er jo ikke
afgørende, og de burde i hvert fald ikke være ekskluderende. Ja, enhver læsning er imperialistisk,
det er min læsning af Langvad & Glaffey som identitetskarnevalister, når de nu ikke vil være det
(selvom de i høj grad misforstår, hvad jeg mener med det - mere om det et andet sted), og det er
deres læsning af ordene identitetsfundamentalisme og -karnevalisme som brunheds-henvisende, når
jeg nu selv kun har tænkt på Fiskerne og Bakhtin, men der er den gode forskel på den rigtige
imperialisme, at ingen af vores læsninger slår den anden ihjel, vi kan SNAKKE om dem,
brunt/lesbisk ansigt til hvidt/heteroseksuelt/mandligt ansigt. Langvad & Glaffey skriver vel ikke
minoritetslitteratur, det gør de i hvert fald ikke for mig, trist hvis de gør det for sig selv (men jo lige

meget for mig, når jeg ikke - som dengang i 70'erne til Kvindefestival i Tangkrogen, da jeg ikke
måtte købe et feminist-badge, fordi jeg var dreng - direkte forbydes i at købe og læse deres bøger),
ligesom René Jean Jensen som hvid, heteroseksuel mand ikke skriver majoritetslitteratur; alle tre
skriver vel, jf. Ursula Andkjær i blogposten nedenfor, menneskelitteratur (hvilket hårdt nok
ekskluderer sommerfugle og abekatte). Jeg oplever sgu da Signe Gjessings poesi som langt, langt
mere eksotisk end Find Holger Danske og Padder og krybdyr, der begge udspiller sig i den samme
verden, som jeg bebor; når jeg læser Gjessing, er jeg fucking Neil Armstrong, hun synger fra en helt
anden planet.

Kilde: http://bukdahl.blogspot.dk/2014/02/columbusggehoved.html

Bilag 3
Lene  Myong:  ”Værdien  af  et  vidnesbyrd”,  www.modkraft.dk,  5.  februar  2014 (uddrag)
Yahya Hassans digtsamling er blevet anmeldt i Sverige af forfatteren Athena Farrokhzad. Det er
ikke blevet godt modtaget i Danmark, hvor en hvid offentlighed har det svært med et budskab om
racisme.
Da nyheden om Yahya Hassans digtsamling af samme navn blev lanceret af Politiken i 2013
eksploderede min Facebook. Der blev postet interviews med Hassan og uddelt begejstrede likes i
stride strømme. Især blandt mine hvide, majoritetsdanske friends og deres friends, som det hedder
på Facebook-sprog. Hold op, hvor de elskede Yahya Hassan. En mere afdæmpet reaktion gjorde sig
gældende blandt mine brune minoritetsdanske friends og deres friends.
Den afdæmpede reaktion var ikke ensbetydende med afvisning eller fordømmelse. Tværtimod blev
Hassans værk budt velkommen, men det var med en forsigtig tøven, der gik i forskellige retninger.
Kan digtene bære? Og hvad betyder det, at det hvide, danske kulturetablissement – der oftest fejrer
sig selv – nu pludselig hylder en mandlig teenager med muslimsk baggrund? Hvordan navigerer
man som minoritet i det landskab? Hvad skal jeg tage bestik af her?
[…]
Farrokhzads kompleksiteter
I Danmark har mange læst Yahya Hassans digtsamling som et vidnesbyrd om at vokse op i den
muslimske underklasse og være underlagt vold og svigt fra en forældergeneration, der har givet op.
På samme måde kan man læse Farrokhzads anmeldelse som et vidnesbyrd. Hun åbner med
passagen:  ”Der  findes  erfaringer  jeg  ikke  kan  skrive  om  her.  Som  kredser  omkring  patriarkalsk  vold  
i en intimsfære. Det føles umuligt at skildre dem for en overvejende hvid offentlighed. Fordi mine
overgribere  ser  ud  som  jeg”.
Farrokhzad får her på kompleks vis peget på eksistensen af patriarkalsk vold blandt minoriteter –
men også på umuligheden af at skildre dette i en hvid offentlighed, hvor bestemte
befolkningsgrupper anses som uhelbredeligt patriarkalske og kvindeundertrykkende.
Farrokhzad argumenterer med andre ord for, at det at se volden forklaret gennem de reducerende
forklaringsmodeller, som hun bekæmper, er lige så ødelæggende, som erfaringerne med volden
selv.
[…]
Hvide mænd ved bedst
Der gik ikke lang tid, før den danske reception trådte denne kompleksitet godt og grundig flad med
kommentarer, som reducerede Farrokhzads synspunkt til at handle om simpel censur. I BT skrev

chefredaktør  Olav  Skaaning  Andersen  eksempelvis,  at  ”Farrokhzad  går  så  langt  som  at  mene,  at  der  
findes   emner,   man   ganske   enkelt   ikke   kan   skrive   om   fra   den   muslimske   verden”   (26.1.14) og i
Weekendavisen efterlyste journalist Helle Merete Brix en mere virkelighedsnær stemme end
Farrokhzads:  ”Mon  ikke  der,  selv  i  Sverige,  findes  mere  besindige  stemmer,  der  har  noget  – måske
mere realistisk at sige om modtagelsen  af  Hassans  digte”  (31.1.14).
Kritikken af Farrokhzad er dog også – og måske især – blevet afsendt fra toneangivende forfattere
og redaktører i det litterære miljø så som Lars Bukdahl, Jes Stein Pedersen, Palle Weis, Robert Zola
Christensen, Thomas Boberg og Simon Pasternak.
På   sin   blog   skrev   Lars   Bukdahl   eksempelvis:   ”Man   skal   være   meget   svensk   i   hovedet   for   at  
censurere sig selv så eftertrykkeligt og inderligt, meget fokuseret på den (mest idiotiske del af den)
hvide publikumsmajoritet og meget lidt fokuseret på den ikke-hvide minoritet, som godt kunne
bruge en intens og ærlig inside-skildring   af   patriarkat   og   vold   at   spejle   sig   splintret   i”   (Blogdahl
23.1.14).
En udlægning der vandt genklang hos Jes Stein Pedersen, som et par dage senere drog et lille suk,
mens   han   skrev:   ”Åh,   hvor   må   man   dog   håbe,   at   anmelderkorpset   hinsidan   tager   Yahya   Hassans  
værk alvorligt også som vidnesbyrd om det svære liv for mange unge muslimske indvandrere og
ikke lader det blive ved den forstemmende patronisering og fortrængning, som Farrokhzad
repræsenterer”  (Politiken 26.1.14).
Farrokhzad fik med andre ord læst og påskrevet, at hun var selvcensurerende, svensk i hovedet,
forstemmende patroniserende og drevet af fortrængning. Man må gå ud fra, at Bukdahl og Stein
Pedersen ikke mener, at de selv skriver på samme patroniserende måde, siden de afviser
Farrokhzads tekst med sådanne ord. Men som hvide mænd i magtfulde positioner ved de
selvfølgelig  også  bedst,  hvad  minoriteterne  har  brug  for,  så  som  ”en  intens  og  ærlig  inside-skildring
af patriarkat og vold at   spejle   sig   splintret   i”   (Bukdahl)   eller   et   ”vidnesbyrd   om   det   svære   liv   for  
mange  unge  muslimske  indvandrere”  (Stein  Pedersen).
Men hvorfor har den ikke-hvide  minoritet  brug  for  ’at  spejle  sig  splintret’?  Og  hvad  menes  der  med,  
at mange unge muslimske indvandrere  har  ’svære  liv’?  Hvordan  og  på  hvilket  grundlag ved hvide,
danske majoritetsmænd hvad minoriteterne ønsker? Og hvilke konsekvenser får det for os ikkehvide minoriteter, med eller uden muslimsk baggrund, at vi på uværdig vis, igen og igen, får udlagt
vores behov af en hvid offentlighed?
Af hvem og hvornår er vi blevet spurgt om det?
Værdien af et vidnesbyrd
Hvis man læser såvel Farrokhzads anmeldelse som Hassans digtsamlig som vidnesbyrd, rejser dette
nogle nye spørgsmål til, hvorfor hun skal skældes ud og afvises, og han skal fejres og hyldes – og
måske også beskyttes mod hendeog alle de forfærdeligheder Sverige bliver tilskrevet i en dansk
offentlighed.

Hvor Hassans digtsamling især er blevet fremhævet for sit opgør med patriarkalske normer og
dobbeltmoral i den muslimske underklasse, er opgøret i Farrokhzads vidnesbyrd knap så entydigt.
For samtidig som hun vedgår sig erfaringer med patriarkalsk vold udøvet af mennesker, som ligner
hende selv, så udpeger hun også andre forhold, fx at skandinavisk racisme er så naturliggjort, at
minoriteterne ikke kan undgå at internalisere denne struktur. Og at den racistiske vold dermed
bliver til en integreret del af ens selv.
I et samfund som det danske, hvor samtaler om strukturel racisme kan ødelægge den gode stemning
ved ethvert middagsselskab, har vidnesbyrd om racisme som en grundlæggende samfundsstruktur
ikke gode chancer for at blive hørt, fordi det vil kræve et opgør med forestillingen om Danmark
som et tolerant og ikke-racistisk land.
Når Farrokhzad således bliver kritiseret for ikke at ville blotlægge sine erfaringer med bestemte
undertrykkelsesstrukturer, så er det en kritik, som er blind overfor, at det at fortælle om noget
sådant i et racistisk samfund, kan indebære en udslettelse, der kan opleves som værre eller som en
fordobling af den patriarkalske vold.
Som Bukdahl og Stein Pedersen kan man da godt læse spørgsmålet om selvcensur som
konsekvensen af individuel fortrængning og det at være svensk i hovedet (hvad det så end betyder).
Men man kan kan også læse det som et spørgsmål om, hvor mange udslettelser man kan holde til?
Og hvem der egentlig skal afgøre det?
Er det Farrokhzads egen ret at bestemme det? Eller tilfalder det den række af (primært) hvide,
danske mænd, som har haft travlt med at afvise værdien af hendes udsagn?
Identitetsfundamentalister
Den modstand, som Farrokhzad møder i en dansk kontekst, handler ikke kun om, at hun har skrevet
en anmeldelse, der taler et dominerende kunstsyn imod. Modstanden er også forankret i selve
spørgsmålet om betydningen af en kategori som race. I en artikel i Information, som omhandler
Farrokhzads   anmeldelse,   citeres   Bukdahl   eksempelvis   for,   at   han   ikke   forstår   ”at   man   fremhæver  
racen  eller  identiteten  frem  for  alle  mulige  andre  forskelsskabende  begreber”  (Information 29.1.14).
Ifølge Bukdahl er denne fremhævning et tegn på identitetsfundamentalisme. Noget som Farrokhzad
angiveligt gør sig skyldig i, mens Hassan roses, fordi han giver sig i kast med en
identitetskarnevalisme. Bukdahls opdeling i fundamentalister og karnevalister er tankevækkende.
Ikke fordi den siger noget om Farrokhzad og Hassan, men fordi den peger på, at den hvide majoritet
kan have stærke investeringer i, hvordan minoriteterne bør forstå og se sig selv: dans, spring, hop,
skift din identitet ud.
I en sådan logik bliver det at opleve og erfare race som en betydningsfuld kategori, og måske mere
betydningsfuld end så mange andre kategorier, først og fremmest til et tegn på at minoriteten har en
fundamentalistisk tankegang. Den mistænkeliggørelse, som betegnelsen fundamentalist trækker
med sig, er helt utrolig effektiv. Man forstår, at Farrokhzad og andre der må tænke og føle som
hende er forstokkede, uvillige til dialog og måske endda farlige.

Det er så her, jeg ikke kan lade være med at tænke på de stærke afvisninger af Farrokhzad og hvilke
identiteter, der omvendt er på spil her. For kan det tænkes, at det helt ind i kulturradikalismens
højborge er vigtigere at opretholde majoritetens selvforståelse (og tør jeg sige identitet?) end at lytte
til kritik af egne privilegier? Privilegier som blandt andet består i, at man netop ikke behøver at
tænke på sig selv som hvid, og hvad det indebærer af fordele i et hvidt samfund.
For mig er spørgsmålet ikke hvem der er identitetsfundamentalist, men hvilke kroppe og identiteter,
der påkalder sig en sådan betegnelse. Mens den danske offentligheds mange afvisninger af
Farrokhzad aldrig vil blive fortolket som et udtryk for (hvid) identitetsfundamentalisme, så viser
debatten på foruroligende vis, at det forholder sig omvendt, når man taler fra en ikke-hvid
minoritetsposition.
Lysende og klart
I disse dage er det Athena Farrokhzads ord, jeg tænker på, når jeg går i seng. Det er også hendes
ord, lysende og klare, der får mig til at stå op hver morgen og leve videre i et hvidt samfund, som
åbenbart ikke kan og vil høre de kompleksiteter, som Farrokhzad formår at gribe, og som
allervigtigst   rummer   en   invitation   til   Hassan   om   dialog:   ”Kan   vi   ikke   ses   i   Stockholm   når   den
svenske oversættelse udkommer til foråret? Jeg kan ikke holde op med at tænke på, hvad samfundet
har  gjort  mod  os  og  hvad  vi  skal  stille  op  med  det”.
Men måske er det også for alvor her, det bliver farligt. For tænk, hvis det viser sig, at de,
Farrokhzad og Hassan, rent faktisk har noget at tale om på tværs af uenigheder, kunstsyn og
erfaringer? Og tænk, hvis de beslutter, at de ikke gider gøre det under et banner af breaking news og
i selskab med Politikens kulturredaktion og tusindvis af andre velmenende danskere?
Dét er her, at Farrokhzads tekst rammer noget centralt ved hvid, dansk selvforståelse. Nemlig at vi
minoriteter selvfølgelig og uden skrupler bør afgive vidnesbyrd om vores oplevelser med vold og
undertrykkelse   inden   for   ’egne   rækker’   – fordi det danske samfund selvfølgelig står klar med
empati og tolerance og måske en skåltale på Gyldendal, hvis bare vi har talent nok.
Modtagelsen af Farrokhzads anmeldelse fortæller alt om, at det forholder sig langt mere komplekst,
og at det minoritetsvidnesbyrd, der handler om skandinavisk racisme og hvid dominans på ingen
måde tillægges samme værdi og møder samme forståelse og opmærksomhed, som det
minoritetsvidnesbyrd, der handler om vold og overgreb i den muslimske underklasse.
Farrokhzads udrakte hånd til Hassan – om dialog og samtale på egne præmisser – rummer på den
måde et revolutionerende potentiale i et hvidt samfund, hvor racismen er naturliggjort. Ikke fordi
hendes gestus nødvendigvis resulterer i et konkret møde eller en dialog. Men fordi den installerer en
forestilling om, at noget sådant overhovedet er muligt, og at dialogen skal og kan foregå på andre
præmisser end dem, som en hvid, dansk offentlighed stiller til rådighed.
Det er den tanke, som holder mig i live.
Kilde: http://modkraft.dk/artikel/v-rdien-af-et-vidnesbyrd

Bilag 4
Kristina   Nya   Glaffey   og   Maja   Lee   Langvad:   ”   Kære   Lars   Bukdahl,   du   taler   fra   en  
privilegeret   position,   racisme   og   homofobi   er   ikke   en   del   af   din   hverdag”,   Information, 21.
februar 2014 (uddrag)
Kristina Nya Glaffey og Maja Lee Langvad har skrevet et åbent brev til Lars Bukdahl, hvor de
afviser at blive misbrugt som eksempel på identitetskarnevalisme og postmodernistisk leg – alt
sammen med afsæt i den debat som svenske Athena Farrokhzads anmeldelse af Yahya Hassans
digtsamling har affødt.
Kære Lars
Vi ville egentlig have talt med dig inde på Forfatterskolen til Pablos 50-års fødselsdag. Det ville på
en måde være underligt andet efter den debat, der har været ovenpå Athena Farrokhzads og Lene
Myongs artikler og dine kommentarer på bl.a. Facebook og din blog. Vi er venner med Athena og
Lene, og derfor påvirker debatten os på flere planer både som forfattere, som venner og kolleger til
dem og med de kropslige erfaringer, vi har som koreansk adopteret, som lesbiske, som kvinder.
Men efter adskillige dåseøl til festen, besluttede vi alligevel at vente med at sige det, vi har på
hjerte, til nu.
I

Farrokhzad/Hassan-debatten

har

du

flere

gange

nævnt

to

litterære

positioner,

identitetsfundamentalisten over for identitetskarnevalisten, som du mener, det er muligt for
(minoritets?) forfatteren at indtage. Yahya Hassan er identitetskarnevalist, siger du. Han leger med
sin identitet, må man forstå, bærer forskellige masker, bytter rundt på rollerne, så man aldrig rigtig
ved, hvor man har ham. For noget tid siden skrev du så på din blog, at du var kommet i tanke om to
forfattere mere, som passede ind i den kategori. Nemlig os, eller i hvert fald vores bøger Find
Holger Danske og Padder og Krybdyr.
I vores øjne lægger forestillingen om, at identiteten altid er udskiftelig sig op ad en nyliberalistisk
tankegang, hvor det altid er op til individet, hvor meget betydning vedkommende vil tillægge
kategorier som klassebaggrund, køn og race. Det kan godt være, du er født fattig, men det er op til
dig selv, om du vil blive ved med at være det. De forhindringer, individet møder, er blot udtryk for
egne mentale begrænsninger og ikke for ulige samfundsstrukturer. Et forkert eller indsnævret
mindset om man vil. Vi mener derimod, man er født med nogle grundvilkår, man er tvunget til at
forholde sig til, og som man er mærket af.
Race på hjernen

Det er ikke en postmodernistisk leg, når Maja gengiver sine adoptionspapirer i Find Holger Danske,
hvoraf det ene er det originale, og det andet er et, som hun har manipuleret, så det passer til hendes
nye, danske identitet. Derimod er det udtryk for det clean break, man som adopteret oplever, når
man bliver flyttet om på den anden side af Jorden og i samme ombæring bliver afskåret kontakten
til sin biologiske familie, oprindelsesland, -kultur og -sprog.
Vi kan ikke se, at det skulle være bedre eller mere beundringsværdigt at forholde sig legende til sin
identitet, og vi er især anfægtede af, at kravet til legen stilles af en, dig, der tilhører en del af
befolkningen, der ikke hele tiden er tvunget til at forholde sig til sin race, sit køn og sin seksualitet.
»Jeg forstår ikke, at man fremhæver racen eller identiteten frem for alle mulige andre
forskelsskabende begreber. Det er en identitetsfundamentalisme (..),« siger du i Information. Du
taler her fra en privilegeret position, for dig er racisme og homofobi ikke en del af din hverdag, det
er ikke en del af din kropslige erfaring. Den position du taler fra, er en position, der er blind over
for, at alle kroppe ikke automatisk bliver genkendt som almindelige på samme måde som din egen.
Når du beskylder dem, du kalder for identitetsfundamentalister for at have race på hjernen, så vil vi
mene, at det er samfundet og dermed os alle, dig selv inklusiv, du burde beskylde for at have race
på hjernen. Det er ikke kun den, der skriver om f.eks. racisme, der har race på hjernen, men også
den, der tolker bøger om brunhed som udtryk for en identitetskarnevalisme.
Det er desuden tankevækkende, hvordan både ordet fundamentalist og ordet karnevalist, som du
bruger, leder tankerne hen på en brun krop, i det ene tilfælde noget fremmed og potentielt farligt, i
det   andet   tilfælde   noget   erotisk   og   eksotisk.   ’Fundamentalist’   får   en til at tænke på en potentiel
terrorist, en antidemokrat, en der er blevet hjernevasket af sin ideologi, en muslim eller muligvis i
denne  sammenhæng  en  såkaldt  meningskorrekt  svensker.  ’Karnevalist’  leder  vel  først  og  fremmest  
tankerne hen på karnevallet i Rio, på letpåklædte, brasilianske kvinder, der danser for publikum,
heriblandt en stor del hvide turister, får man lyst til at fremhæve. Karnevallet er jo som bekendt en
gammel katolsk tradition, som kolonimagterne tog med sig til kolonierne, og som nu er et yndet
turistmål   for   kolonisternes   efterkommere.   Under   overskriften   ’Kristina   &   Maja   er  
skabsidentitetskarnevalister’,   skriver   du   på   din   blog,   at   selvom   vi   har   optrådt   som  
identitetsfundamentalister i debatten, så er vi i virkeligheden identitetskarnevalister, fordi vores
bøger  er  det.  Overskriften  spiller  selvfølgelig  på  din  viden  om,  at  vi  er  lesbiske.  Metaforen  ’at  være  
i  skabet’  peger  uvægerligt  på  fortællingen  om  den  homoseksuelle,  der  ikke  står  ved  sig  selv,  lever  
fordækt og vel på en måde skylder sin omverden at bekende kulør, og bliver her overført på vores

uvilje til at stå ved vores sande identitet som karnevalister. Det er bemærkelsesværdigt, at det er dig,
der har opstillet de to kategorier, og dig, der har autoriteten til at afgøre, hvem der tilhører hvilken
kategori. Det er sådan set ligegyldigt, hvordan vi opfatter os selv eller vores bøger, du har ikke
tænkt dig at spørge os; og hvordan skulle man også kunne tro på nogen, der mumler noget inde bag
en skabslåge. Vores bøger taler sandt, men vi taler sort.
Griner vi af det samme?
Det er klart, at forfatteren ikke har suveræn adgang til fortolkningen af sine bøger, men at du som
læser og anmelder skulle have denne suverænitet, stiller vi samtidig spørgsmålstegn ved.
[…]
Det er ikke en universel latter som den litteraturteoretikeren Mikhail Bakhtin beskriver, der lyder
under karnevallet.
For os er det indlysende, at man som læser altid har sit køn, sin hudfarve, sin seksualitet osv. med i
læsningen. Ikke fordi man er lig med sit køn eller sin hudfarve, men fordi en, eksempelvis, hvid
krop i det her samfund bliver genkendt som almindelig i modsætning til en brun krop. For nogle af
os  er  det  ikke  muligt  at  ’glemme’,  hvilken  hudfarve  og  seksualitet  vi  har,  ligesom  det  er  for  andre.  
Det afspejles også i læsningen af en tekst. Enhver tekst og enhver læsning er farvet af forfatterens
og læserens kropslige erfaring, og at tro, at litteratur altid er med til at nedbryde skel mellem folk
med forskellige erfaringer, som du har sagt i debatten, er en naiv tro på litteraturen som opbyggelig.
Litteraturen kan i lige så høj grad være med til at reproducere fordomme og stereotyper af f.eks.
lesbiske og brune. Litteraturen og læsningen af den er hverken værre eller bedre end virkeligheden.
I et interview i Information siger du: »En af de skønne ting ved kunsten er netop muligheden for at
blive anbragt et fremmed sted og kunne mærke det fremmede sted.« Læseren bliver her gjort til
Colombus, der tager til nye, spændende, uopdagede verdener, og teksten bliver det skib, som fører
læseren hen til de fremmede, de vilde, de eksotiske. Det fremmede sted er tekstens
erfaringsgrundlag, og den fremmede må vel være forfatteren.
Hvid, mand, heteroseksuel
Ingen vil længere påstå, at Columbus så på de indfødte på samme måde, som de indfødte så på sig
selv. Eller at hans blik på og møde med dem var til de indfødtes fordel. Hans blik på de indfødte var
farvet af, at han ikke var en af dem, men han undlod at se kritisk på sit eget blik.

For os fremtræder du som en Colombus i den her debat, når du ikke vil se på din egen position som
en hvid, mandlig, heteroseksuel læser og anmelder og på, hvordan denne position stiller dig i
debatten. Når vores bøger bliver udsat for dit eksotiserende blik, og vi som forfattere bliver gjort til
’de  fremmede’,  oplever  vi  det  som  ’patriarkalsk  vold  i  den  litterære  intimsfære’.  Det  er  på  tide,  at  
man også i den danske samtidslitteratur og i læsningen af den begynder at vende blikket indad.
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Peer  Bundgaard  og  Niels  Lyngsøe:  ”  Essay:  Er  det  danske  samfund  'strukturelt  racistisk'?”,  
Politiken, 23. februar 2014 (uddrag)
Hvad er litteraturens rolle i offentligheden, og hvornår er det legitimt at fremsætte en kritik?
Da digteren og litteraten Athena Farrokhzad for nylig anmeldte Yahya Hassans digte i Aftonbladet,
blev den herhjemme så hyldede unge digter pludselig mødt med et anderledes kritisk blik.
Farrokhzad genkender skildringen af »patriarkalsk vold i intimsfæren« fra sit eget liv, men har valgt
at undlade at skrive om det, da hun mener, at den slags skildringer risikerer at bære ved til
racismens bål.
Et bål, Farrokhzad opfatter som en større fare end den patriarkalske vold. Hun siger ikke, at Hassan
burde have truffet samme valg, men ærgrer sig alligevel, for hans bog er »en gave fra oven til
Dansk Folkeparti«, og Hassan er »ikke fri for ansvar«, når han spiller dem dette trumfkort i hænde.
En række forfattere og debattører tog til genmæle mod Farrokhzad. Deres kritik gik kort sagt på, at
selvcensur ikke er vejen frem. Herefter skrev Lene Myong et debatindlæg på Modkraft.dk, der
bakkede op om Farrokhzads synspunkter. Politikens kronikredaktør, Christoffer Emil Bruun,
sluttede sig til Myong og mente, at der var tale om en letkøbt og patroniserende kritik af
Farrokhzad.
Myong og Farrokhzad føler sig efter alt at dømme marginaliserede i »et hvidt samfund, hvor
racismen er naturliggjort« (Myong). De oplever, at ikkehvide mennesker har vanskeligt ved at
komme til orde på egne præmisser i »en overvejende hvid offentlighed« (Farrokhzad).
Herkomst og kontekst
Vigtige aspekter ved denne diskussion er principielle og rækker langt ud over Hassan-debatterne.
Det er blandt andet spørgsmålet om, hvornår det er legitimt at kritisere f.eks. patriarkalsk vold,
religiøs dobbeltmoral og uhæderlig social adfærd. Svaret burde være indlysende: Det er det, når
kritikken er velbegrundet og beror på fakta.
Men som man kan se af Farrokhzads og Myongs reaktioner, er det for nogle mennesker langtfra
nok. For dem afhænger spørgsmålet om, hvornår en kritik er legitim, af yderligere to forhold: den

sociale, kulturelle og etniske herkomst hos den, der fremsætter kritikken; og den kontekst, kritikken
fremsættes i.
Det første forhold fører til, at man kan betragte Hassans kritik af problemerne i den muslimske
underklasse som legitim, fordi han selv stammer fra det miljø, samtidig med at man frakender andre
retten til at fremsætte nøjagtig samme kritik, fordi den da kommer udefra.
Det andet forhold – konteksten – er kernen i Farrokhzads argument: Den, der med skyklapper på
anfægter urimelige forhold på et lokalt niveau (som Hassan), kan sagtens på et højere niveau være
den  overordnede  ’strukturelle  racismes  nyttige  idiot.  Han burde altså have færdiggjort opgøret med
andre  og  værre  urimeligheder,  f.eks.  ’det  racistiske  samfund’,  før  han  gik  i  gang  med  at  fortælle  sin  
historie.
Begge disse påstande om, hvad der gør kritik legitim, er efter vores opfattelse ikke blot forkerte,
men i bund og grund socialt skadelige.
Den første påstand lyder altså, at en kritiks berettigelse afhænger af, hvem der formulerer den, f.eks.
af vedkommendes køn eller hudfarve. Teknisk set er der tale om en variant af det, man kalder et ad
hominem-argument, hvilket kort sagt betyder, at man i stedet for at gå efter bolden (det, der siges),
går efter manden (den, der siger det): Det, du siger, er ugyldigt, fordi du er mand, ikkehvid, ung,
eller hvad det nu kan være.
Ad hominem-argumenter står med rette højt oppe på listen over bissetricks i debatter og
diskussioner, og som regel er de lette at tilbagevise. De kan dog også antage en mere subtil,
insinuerende form: Når Hassan godt må kritisere sit miljø, mens en eller anden Hansen ikke må,
skyldes det, at Hansen i kraft af sin hudfarve blot reproducerer værdierne i den hvide offentlighed,
han selv er en del af, hvad enten han ved det eller ej.
Det er altså ikke tilfældigt, at Hansen retter sin opmærksomhed mod Hassans kultur og dens
problemer frem for at vende et kritisk blik indad mod sin egen gruppe, og han siger kun
tilsyneladende det samme som Hassan: I kraft af sin hudfarve udøver han i virkeligheden den
’hvide’  majoritets  symbolske  vold  mod  en  given  minoritet.
Men hvem er de meningstoldere, der kan afgøre, om ens sociale baggrund, hudfarve eller køn
smugler skjulte hensigter ind i ens udsagn? Hvilket holdningspoliti bestemmer, hvornår man har

befriet sig fra den hvide offentlighed, man som hvid ellers er lænket til, således at ens udsagn
endelig kan fremstå som berettigede?
Sådanne selvudnævnte opinionsbetjente findes, ingen tvivl om det, men de er ikke af den grund
berettigede: Udsagn fremsættes af mennesker af kød og blod, men de er ikke selv af kød og blod.
De kan vurderes og anskues uden kendskab til afsenderens adresse og dna. De er rigtige eller
forkerte, rimelige eller urimelige, sandsynlige eller usandsynlige.
Den anden påstand – at et udsagns legitimitet afhænger af den kontekst, det fremsættes i – er ikke
kun et dansk fænomen. Det findes i mange forskellige udgaver. I Frankrig gør de, der opfatter den
antisemitiske komiker Dieudonné som en frontfigur i opgøret med det herskende system, ivrigt brug
af det.
Argumentet lyder da typisk sådan: Det er først legitimt at fordømme Dieudonnés såkaldte
antisemitisme, når man har udsat Israels voldspolitik mod den palæstinensiske befolkning eller
indenrigsministerens nedværdigende behandling af indvandrergrupperne for den samme kritik.
Men vores indvending er den samme som før: En forkert påstand er en forkert påstand, en social
urimelighed er en social urimelighed, og en vederstyggelig tese er en vederstyggelig tese. De skal
afvises og bekæmpes en for en, i takt med at vi opdager deres eksistens, uden hensyntagen til den
position, de måtte indtage i de sociale uretfærdigheders rangorden.
For igen: Hvem er det meningspoliti, der skal afgøre, hvor højt tvangsægteskaber og æresdrab
rangerer i hierarkiet over socialt barbari i sammenligning med f.eks. hverdagsracismen eller
kønsdiskriminationen? Hvem har ret til at definere den rækkefølge, vi skal udtrykke vores socialt
indignerede holdninger i? Bliver vores kritik af f.eks. Dieudonnés antisemitisme uberettiget, blot
fordi vi endnu ikke har skrevet en kritisk kronik om Israel? Hvem skal afgøre, om vi i tilstrækkelig
grad har hudflettet Y, Z, Æ, Ø og Å, så vi nu endelig må få lov til at kritisere X?
En  ’hvid’  offentlighed?
Ingen svæver over hverken herkomst eller kontekst; ingen indtager en neutral og universel position,
hvorfra der retfærdigt kan dømmes om, hvem der må sige hvad i hvilken sammenhæng. Derfor er
forestillingen  om  en  ’hvid’  offentlighed  også  problematisk.

Det  er  uklart,  hvad  Farrokhzad  og  Myong  egentlig  mener  med  en  ’hvid’  offentlighed,  og  hvad  de  
eventuelt ønsker sig i stedet. De synes dog begge at udtrykke et ønske om en art parallel
offentlighed,  et  modstykke  til  den  ’hvide’  offentlighed,  der  ville  kunne  udgøre  rammen  for  en  mere  
autentisk dialog.
Men spørgsmålet er, hvad der skulle være fordelen ved at have parallelle offentligheder med hver
sin farve og hver sit sprog? Er der en gevinst forbundet med at skabe afsondrede
kommunikationsrum,  som  kun  bestemte  individer  med  de  ’rigtige’  egenskaber  må  få  adgang  til?
Og  hvad  betyder  det  egentlig,  at  den  eksisterende  offentlighed  er  ’hvid’?  Betyder  det,  at  kun  hvide
mennesker har adgang til den? Næppe. Yahya Hassan er en af de mest omtalte personer i den
danske offentlighed det sidste halve år.
Hans digte er udkommet på det mest prestigefyldte – ’hvide’?  – forlag, Gyldendal. Tilsvarende får
Farrokhzad i Sverige udgivet sine digte hos Bonniers, og hun skriver desuden for Aftonbladet. Hun
har altså ikke problemer med at komme til orde i den svenske offentlighed. Heller ikke Myong står
udenfor: Hun er ansat på et universitet, anerkendt som forsker og har forholdsvis nem adgang til
medierne.
Men  måske  betyder  påstanden  om  ’den  hvide  offentlighed’  noget  andet.  Måske  betyder  den,  at  der  
hersker   en  slags  ’hvide   normer’  i   en  kun  tilsyneladende  neutral   offentlighed,  således  at   ikkehvide  
mennesker kun får adgang til denne offentlighed, hvis de underkaster sig de hvide normer.
Hassan har, kunne man hævde, overtaget den hvide majoritets negative syn på muslimer; det er kun
derfor,   han   er   blevet   hilst   velkommen   i   den   ’hvide’   offentlighed.   Men   hvad   med   Myong   og  
Farrokhzad? De er jo begge, ganske som Hassan og så mange andre, til stede i offentligheden, hvor
de har ytret sig og mødt både tilslutning og kritik.
Pointen  må  være,  at  nogen  faktisk  evner  at  deltage  i  den  ’hvide’  offentlighed  uden  at  reproducere  
dens værdier og ideologier. Hvilket igen fører til konklusionen, at offentligheden ikke er hvid i
nogen nævneværdig forstand: Det er reelt muligt at formulere sine tanker i den på selvstændig vis
uanset herkomst og gruppetilhørsforhold.
Et  ’strukturelt  racistisk’  samfund?

Alligevel insisterer Myong og Farrokhzad på en voldsom diagnose, ikke bare af offentligheden,
men af samfundet som sådant: Danmark er »et racistisk samfund«, skriver Myong i kursiv. I
Skandinavien er racismen »naturliggjort« (Farrokhzad), den er »strukturel« (Myong).
Det er ikke nogen banal diagnose. Det er faktisk en skandaløs påstand, fordi den på en gang udgør
en alvorlig anklage og samtidig formuleres så letfærdigt, uden nogen særlig argumentation. For hvis
et samfund er strukturelt racistisk, hvis racismen i det er naturliggjort, betyder det, at racismen er et
uudryddeligt vilkår.
Ikke bare et forbigående historisk fænomen, men en væsensegenskab. Men hvor er racismen givet?
Ikke i lovgivningen og institutionerne. Det var den engang, som bekendt, men det er den ikke mere.
Racismen må altså ligge i folket selv, i selve den hvide kultur, som en art den hvide mands
indebyrd.
Konsekvenserne af dette synspunkt er alvorlige. Hvis et samfund erklæres strukturelt racistisk af
grunde, som ikke er juridiske, men genetiske, gennemsyres dets majoritetsborgere af samfundets
dna i så høj grad, at de spontant reproducerer denne overordnede kulturorganismes tanker, værdier
og ideologier. Med andre ord reduceres majoritetsborgerne til at være et simpelt udtryk for
samfundskroppen (det racistiske Danmark).
I et videre perspektiv kan ingen borger ifølge denne tankegang udtale sig frit, f.eks. med henblik på
at afvise sin egen kultur, tilslutte sig en anden eller ændre eksisterende uligheder. Faktisk er et
menneske slet ikke et selvstændigt individ; det er blot et talerør for sin hudfarve, en bærer af sit køn,
en kanal for sin sociale gruppes værdier. En værgeløs mund, som forskellige magtfulde og abstrakte
stemmer taler igennem.
En anden alvorlig konsekvens af påstanden om, at racismen er strukturel, er det reaktionære
samfundssyn dette fører til: Samfundet opfattes som uforanderligt og uhjælpeligt præget af
ideologisk eller socialt betingede uligheder.
Der er ingen tvivl om, at de liberale demokratiske samfund som f.eks. Danmark langtfra er fejlfri,
og at de på mange niveauer, navnlig i civilsamfundet, er præget af diskrimination og endda racisme.
Der er dog heller ingen tvivl om, at det danske samfund har gjort kolossale fremskridt
sammenlignet med tidligere tilstande før 1788, 1849 eller 1915. Sådanne fremskridt ville være
utænkelige,  hvis  samfundet  virkelig  var  determineret  af  en  ’strukturel  racisme’.

Så, nej. De skandinaviske samfund er ikke strukturelt racistiske. De indeholder hver sin sørgelige
mængde af reelle racister, der skal bekæmpes med gode argumenter og relevant lovgivning. Og nej,
offentligheden er ikke en hvid og homogen størrelse. Den er broget, dynamisk og uregerlig –
heldigvis.
Offentligheden som mødested
Men heller ikke offentligheden er fejlfri. For visse borgere er det faktisk vanskeligt, måske endda
umuligt, at komme til orde, for det kræver visse ressourcer.
F.eks. kræver det, at man ikke er så hårdt presset socialt og økonomisk, at man ikke har overskud til
at deltage i debatten, ligesom man også er nødt til at beherske det sprog, der benyttes. Ikke alle
borgere har det overskud eller den sprogbeherskelse.
Det er muligt, at Farrokhzads og Myongs og andres bidrag til debatten skal ses i netop det lys. De er
socialt og kulturelt privilegerede borgere, der højst sandsynligt samtidig har et førstehåndskendskab
til hverdagslivets racisme og diskrimination. Og det er ikke bare legitimt, men også nødvendigt at
repræsentere de svage.
Men som vi ser det, gør de minoriteterne en bjørnetjeneste ved at bilde dem og andre ind, at
offentligheden  er  forbeholdt  ’hvide’  værdier,  eller  at  der  bør  laves  andre  offentligheder  med  andre  
farver. For dermed bidrager de til at fastholde den skævhed, de vil bekæmpe. De cementerer
opfattelsen af, at offentligheden er lukket land for dem, der ikke pryder sig med majoritetens tanker,
skikke og værdier.
Offentligheden er ikke nødvendigvis repræsentativ i forhold til befolkningen, men omvendt er ingen
på forhånd udelukket fra den. Den er et foranderligt og mangefacetteret forum for udveksling af
meninger; et forum, hvor folk kan præsentere deres synspunkter som den Hassan eller Hansen, de
nu er, gerne påvirket af deres hudfarve, køn osv., men hvor deres udsagn vel at mærke også kan
bedømmes uafhængigt af disse forhold.
Endelig er offentligheden et mødested for forskellige kulturer og eventuelt kulturelt betingede ideer.
En plads, hvor en given kulturs mest indgroede og indiskutable forestillinger og værdier til enhver
tid kan anfægtes og påvirkes af en tilstødende kulturs forestillinger og værdier.

Offentligheden er således også rammen for den kulturelle udvekslings dynamik; et sted, hvor
kulturer konstant har aktindsigt i egne og andres traditioner og værdigrundlag, og hvor ingen kan
regne med at gøre de ting i fred, som de altid har gjort, bare fordi de altid har gjort det, hvad enten
vi taler om tvangsægteskaber, omskæring eller incest.
Offentligheden kan forhindre kulturel indavl og om nødvendigt beskytte det enkelte individ mod
kulturelt betingede overgreb.
Litteraturens rolle
Og nu til det sidste af de store spørgsmål, Hassan-debatten har rejst: Hvad er litteraturens rolle i
samfundet og i offentligheden? Og har forfatteren et (særligt) ansvar for sine ytringer?
Hvis  man  tager  udgangspunkt  i  Georg  Brandes’  berømte  diktum:  »Det  at  en  Litteratur lever, viser
sig i, at den sætter Problemer under Debat«, må man sige, at dansk litteratur efter udgivelsen af
Yahya Hassans digte er sprællevende. Det samme er debatten. For Farrokhzad er det imidlertid ikke
ligegyldigt, hvordan litteraturen præger debatten. Hun mener som sagt, at forfattere har et ansvar
for, hvordan deres tekster kan bruges.
Det er et synspunkt med uoverskuelige konsekvenser: Kunne Nietzsche have forudset nazisternes
misbrug af hans bøger? Burde han i så fald have modereret sine udsagn for at undgå dette misbrug?
[…]
Og måske er det noget af det, litteraturen kan: ikke blot sætte problemer under debat, men også
problematisere debatten – problematisere, løsne og omrokere de skråsikre og polariserede
synspunkter og være almengyldig, i den forstand at den ikke behøver at tjene nogen særlige
interesser.
Litteraturen og de øvrige kunstarter kunne faktisk opfattes som en slags »empatiteknologier«
(Steven Pinkers ord), der netop gør det muligt at leve sig ind i et andet menneske, også selv om
vedkommende har et andet køn, en anden hudfarve og en helt anden historie end én selv.
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