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ANNE KNUDSEN LILI OCHSNER HENRIK WIVEL
ansvarshavende

TERROR er per defi nition en medie-
 strategi. Den rædsel, terrorister 

prøver at indgyde en befolkning, står 
altid i et skærende misforhold til den 
skade, de faktisk har magt til at gøre. Det 
er rygtet om grusomheder, truslen om 
grusomheder og altså omtalen af grusom-
hederne, der udgør terrorens våben. Det 
amerikanske samfund tog for eksempel 
ikke strukturel skade af, at omkring 
3.000 mennesker blev dræbt i World 
Trade Center. Alting fortsatte som før, 
ingen samfundsfunktioner brød sammen, 
ingen ændringer indtraf for andre end de 
direkte involveredes familier, venner og 
kolleger, for hvem det naturligvis var en 
forfærdelig tragedie. Men jo på sæt og 
vis ikke større, end hvis deres kære var 
blevet dræbt i trafi kken, som i USA hvert 
år kræver betydelig fl ere ofre. Hvis ikke 
terrorhandlingen i New York havde væ-
ret så spektakulær og derfor enestående 
medieegnet, havde den i princippet ikke 
haft den ringeste betydning. Selv mord på 
særdeles fremtrædende folk – præsiden-
ter, premierministre, statsministre – får 
ikke de moderne demokratiske samfund 
til på nogen måde at bryde sammen; 
dertil er de alt for solide og strukturelt 
integrerede.

ER man henvist til at bruge terror, be-
 tyder det altid, at man ikke har magt 

til andet; terrorisme er en impotent stra-
tegi. Derfor er det også sandt, at jo mere 
offentlig opmærksomhed terrorister får, 
desto bedre virker deres strategi. Selve 
bekæmpelsen af terrorismen og den deraf 
følgende opmærksomhed, bidrager derfor 
klart nok til at rekruttere nye tilhængere 
til terroristerne, nye potentielle gernings-
mænd til deres afskyelige handlinger. Når 
man som præsident Bush erklærer krig 
mod terror, støtter man på denne måde 
terroristernes sag; de har intet hedere 
ønske end ønsket om opmærksomhed. 
Burde man ikke bare ignorere dem?

EN analyse som denne medfører ikke
 nødvendigvis, at det er en dårlig idé 

at give terroristerne den opmærksomhed, 
de ønsker sig. Uden opmærksomheden 
om terrortruslen ville det for eksempel 
være umuligt i et demokrati at gennem-
føre lovgivning, som gjorde det muligt at 
bekæmpe dem. Dét ved vi kun alt for godt 
i Danmark, hvor vi gennem 1990erne vil-
ligt gav indrejsetilladelse og endda asyl til 
en hel stribe folk, som siden viste sig at 
være centrale fi gurer i den internationale 
terrorisme. Og som allerede dengang 
havde et generalieblad, der utvetydigt 
viste, at det ikke var uden grund, de 
havde fængselsdomme i deres hjemlande. 
Man kan ikke i et demokrati i al ubemær-
kethed forsvare sig mod den slags, for 
lovgivning er et offentligt anliggende, og 
hvis borgerne ikke kan se faren, vil de 
ikke tilslutte sig lovgivningen og da slet 

ikke betale for den nødvendige bemanding 
af politi og andre myndigheder. Hvis man 
ikke er opmærksom på faren, er man 
værgeløs.

TRUSSEL nummer ét i forbindelse med
 al-Qaeda og Taleban er imidlertid 

slet ikke de i grunden jammerlige angreb 
på mennesker, organisationerne kan præ-
stere i lande som USA, Spanien, Storbri-
tannien eller Danmark. De er uhyggelige, 
bevares, men vi går jo i fare, hvor vi går, 
og hvis man som briterne bevarer hovedet 
koldt, er terrorens skadevirkninger ret 
beset af forsvindende betydning for det 
daglige liv. 

MED terrortruslen i Vesten bør vi så
 nogenlunde kunne leve. Men der 

er andre farer, der er langt større, og dem 
kan man ikke bekæmpe ved at ignorere 
terroristerne. I Pakistan, som på næsten 
enhver måde er det mest urovækkende 
område i verden i dag, er terroristernes 
venner kun en håndsbred fra atomarsena-
let. Det, der står imellem islamisterne og 
atomvåbnene, er en præsident med stadig 
svindende legitimitet, en hær under sti-
gende demoralisering – og udsigten til en 
politisk alliance mellem præsidenten og 
én eller to eksilpolitikere, begge med en 
baggrund som dybt korrupte.

FARLIG for alvor er den risiko, vi løber, 
 hvis ikke det på en eller anden – tilta-

gende usandsynlig – måde lykkes at holde 
Pakistan ude af vore fjenders hænder. 
I Afghanistan kæmper danske soldater, 
mens dette skrives, mod de selv samme 
fjender, som truer Pakistan med sammen-
brud, og som driver deres terror ganske 
anderledes uhindret blandt befolkningen 
i det ulykkelige land. I Afghanistan og i 
de afsidesliggende, pakistanske provinser 
ved grænsen til Afghanistan er terroren 
langt farligere end hos os. På trods af, at 
Afghanistan er et af de lande i verden, 
der har den mest sporadiske, interne 
mediedækning.

UDSIGT til, at Taleban tager byen
 tilbage, har selv nyligt befriede 

afghanere i Helmand og Kandahar-provin-
serne. Når Taleban rykker ind, hænger 
de et antal tilfældigt valgte landsbyboere 
som »spioner« for at demonstrere deres 
grusomhed, og rygtet breder sig med 
lynets hast. Det afghanske politi er selv 
dybt involveret med Taleban; i denne uge 
forlod den tyske chef for den internatio-
nale politistyrke i Afghanistan sit embede, 
fordi han ikke i Kabul kunne fi nde trovær-
dige samarbejdspartnere. Dét er farligt. 
For ligesom Pakistan er tilfl ugtssted for 
afghanske Taleban, så er Afghanistan en 
base for de folk, der stræber efter magten 
over de pakistanske atomvåben. Og det 
problem forsvinder ikke, bare man 
ignorerer det. A.K.

Terror som 
mediestrategi

VIDENSKABSMINISTEREN er i al
 stilfærdighed i færd med at under-

lægge sig universiteterne og forskningen i 
en grad, så tilfældige politiske stemninger, 
hvis anledning som bekendt kan være 
hvad som helst, fremover vil udgøre den 
væsentligste rettesnor for enhver form for 
aktivitet inden for både undervisning og 
forskning. I Universitetsloven, som så yn-
digt gjorde universiteterne til selvejende 
institutioner med bestyrelser og strategisk 
ansvar, formulerer man kriterierne for 
statslig tilladelse til oprettelsen af nye 
uddannelser som »kvalitet og relevans«. 
I bekendtgørelsen om de nye akkredite-
ringsråd, ministeren opretter, står der 
derimod »relevans og kvalitet«. Faktorer-
nes orden er aldrig ligegyldig i en bekendt-
gørelse; den er en prioritering.

BAG den nye prioritering ligger mini-
 sterens ønske om, at »erhvervslivet« 

i skikkelse af akkrediteringsrådene skal 
sige god for en planlagt uddannelses »re-
levans«, for at et universitet kan få lov at 
oprette den. Hvis vi havde haft sådan en 
instans over universiteterne i de forløbne 
århundreder, ville naturligvis halvdelen 
af de uddannelser, hvis indehavere i dag 
efterspørges på markedet, aldrig have set 
dagens lys. For da man oprettede dem, 
havde ingen andre end de forskere, som 
fandt dem interessante, og de unge, der 
gik med på ideen, nogen anelse om, at der 
ville blive brug for dem i den praktiske 
verden.

SKANDALØS kortsynethed kendeteg-
 ner ganske ofte det politiske liv, hvor 

mediestorme udmønter sig i vanvittigt 
proportionerede investeringer. Minde-
værdigt var det således, at samme viden-

skabsminister efter en længerevarende 
kampagne i Jyllands-Posten for nogle år 
siden fandt for godt at afsætte 37 millioner 
til forskning i mobiltelefoners eventuelle 
skadevirkninger. En forskning, der for 
længst var gennemført i udlandet med 
ganske klare resultater. En ejendommelig 
prioritering af knappe ressourcer, men 
ganske meningsfuld, hvis man antager, at 
målet var at lukke kæften på den ledende 
avis i ministerens hjemområde.

POLITISK overtagelse af forskningen
 fi nder sted gennem en anden struktur 

end den, hvor man bedømmer uddannelser 
med blik for de øjeblikkelige stemninger. 
Samme videnskabsminister har i sidste 
uge udsendt et »princip-notat« om, hvad 
den tilstundende, nye forskningslov skal 
indeholde. Det Forskningspolitiske Råd, 
som den nuværende regering oprettede for 
nogle år siden, skal erstattes af et Koordi-
nationsudvalg, hvortil ministeren selv efter 
indstilling udpeger medlemmerne. Men 
ikke nok med det. Ministeren planlægger 
også at give sig selv lov til at oprette »eks-
pertpaneler« ad hoc, som skal sikre – igen, 
igen – at forskningsbevillingerne bliver 
givet i »tættere og mere direkte kontakt 
med de pågældende miljøer og interessen-
ter«. Igen altså politisk udpegning af, hvad 
der er relevant forskning.

MAGTFULDKOMMENHED af denne
 art over for forskningsområdet kan 

desværre kun skyldes lodret uvidenhed 
om, hvordan forskning egentlig foregår. I 
dette land bliver man PhD og dermed for-
skeruddannet på tre år. Helge Sander har 
siddet som minister for forskningen i seks 
år, og tror tilsyneladende stadig, at forsk-
ning består i politiske rapporter. A.K.

Relevant forskning

Af HELLE BACH RIIS
specialestuderende ved Dansk og 
Kultur- og sprogmødestudier på RUC

DEN årgang studerende, der nu
 begynder på universiteter som 

Roskilde Universitetscenter (RUC) 
og Aalborg Universitet (AAU), vil 
være den første årgang, der ikke får 
lov at gå til gruppeeksamen. 

Gruppeeksamen i sin hidtidige 
form var ikke ufejlbarlig, men at 
erstatte den med individuelle eksa-
miner er ikke en modernisering, det 
er snarere en indskrænkning af de 
studerendes muligheder for at være 
visionære og innovative i deres ud-
dannelsesforløb.

Og forestillingen om, at de ka-
rakterer, de studerende får ved en 
individuel eksamen, er mere korrekte 
end dem, de får ved en gruppeeksa-
men, oplever jeg udelukkende som 
et udtryk for, at det er vigtigere at 
kontrollere de studerende på kort sigt 
gennem karaktergivning end at satse 
på, at de får et meningsfuldt lærings-
forløb på længere sigt. 

Ialt har jeg igennem mit uddan-
nelsesforløb været udsat for seks 
gruppeeksaminer og 15 individuelle 
eksaminer. Da jeg i sin tid startede 

på den Humanistiske Internationale 
Basisuddannelse (HIB) på RUC, fi k 
man ikke karakterer de første tre se-
mestre. Alle eksaminer blev bedømt 
med bestået/ikke-bestået.

På andet semester valgte jeg at 
skrive et projekt på tysk i en gruppe 
med fi re andre. Vores eksamen var 
ikke noget at råbe hurra for – selvom 
vi havde knoklet med det tyske. Og 
hvis vi havde fået karakter, ville den 
sikkert ikke have slæbt sig ret langt 
op over 8 (på 13-skalaen).

Men selvom karakteren ikke var 
høj, så var vores læringskurve det 
til gengæld. Hvad ville en eventuel 
karakter i dette tilfælde have været 
udtryk for? Og skulle en god karakter 
på mit andet semester være vigtigere 
end at springe ud i den udfordring, 
det var at skrive et projekt på 100 
sider på tysk?

Det, jeg lærte ved dette projekt, 
blev afgørende for, at jeg kunne klare 
et udvekslingsophold i Tyskland på 
mit tredje og fjerde semester. Og be-
tydningen af, at jeg har studeret et år 
i et andet land, er da helt uvurderlig i 
forhold til et tal på mit karakterbevis 
efter andet semester.

Virkeligheden er, at man i er-
hvervslivet, som ifølge regeringen 
er dem, der skal profi tere af afskaf-

felsen af gruppeeksamen, aldrig 
nogensinde vil kigge på en karakter 
fra mit andet semester. Jeg er heldig, 
hvis de blot gider skæve til min spe-
cialekarakter. Her er det helt andre 
kvaliteter, der tæller. 

I dag er der indført karaktergiv-
ning fra første semester på samtlige 
RUC’s basisuddannelser.

Mit tredje og fjerde semester 
tilbragte jeg på to tyske universite-
ter. De individuelle eksaminer, jeg 
oplevede her, var ikke inspirerende. 
Jeg var hovedsagelig udsat for de tra-
ditionelle skriftlige eksaminer, hvor 
man sidder 30 studerende i et lokale 
og har et par timer til at løse nogle 
opgaver. Hvis man kunne gentage, 
hvad der var blevet sagt i undervis-
ningen, var det godt, det fi k man 
point for.

Ikke noget med selv at sætte sig 
ind i et stofområde og prøve at tænke 
nye tanker, det var der hverken tid 
eller penge til. Her kom jeg til at 
sætte stor pris på gruppeeksami-
nerne på RUC, som har en helt anden 
karakter af diskussion, og hvor kon-
klusionerne ikke er givet på forhånd. 

Da jeg kom hjem fra Tyskland, 
startede jeg på mine to overbyg-
ningsfag på RUC. Jeg gik til den 
obligatoriske gruppeeksamen hvert 

semester, som afslutter semeste-
rets gruppeprojekt, og som jeg fi k 
en karakter for. Sideløbende bestod 
jeg individuelle eksaminer, fl ere af 
dem store skriftlige opgaver på 25-
30 sider, som man skriver alene i et 
afgrænset tidsrum på en uge, og som 
man får individuel karakter for.

Jeg har været glad for denne kom-
bination af gruppearbejde og indivi-
duelle opgaver. Gruppearbejdet gav 
mig lov til at beskæftige mig med en 
problemstilling i længere tid og for-
dybe mig i et stort stofområde. Det 
er spændende at arbejde i grupper, 
fordi man har mange fl ere ressourcer 
til rådighed i form af fl ere personers 
arbejdskraft. Dermed kan man også 
komme meget grundigere rundt om 
en problemstilling, end man ville 
kunne som enkelt person.

Og det er meningsfuldt at få lov 
at præsentere det færdige arbejde 
som den gruppe, der i fællesskab har 
udført det. (Desuden er ens gruppe 
en alle tiders eksaminator. De stiller 
dagligt spørgsmål og tvinger en til at 
argumentere for sine synspunkter). 
Derfor, kære nye studerende, håber 
jeg, at I hurtigst muligt slipper for 
at være udsat for så meningsløs en 
øvelse som individuelle eksaminer af 
jeres gruppearbejde.

Eksamen. De studerendes muligheder for at være visionære og innovative er indskrænket.

Individuel eksamen meningsløs

Af TORSTEN SCHACK PEDERSEN, MF (V)

I  begyndelsen af 2006 var jeg i USA på en
 studietur arrangeret af det amerikan-

ske udenrigsministerium. Sammen med 
en række unge politikere og menings-
dannere fra Europa deltog jeg i et 
tre ugers program. Én af deltagerne 
gjorde et særligt indtryk på mig. 
Det var Tomas fra Prag. Tomas er 
distriktsborgmester og har lavet 
massive reformer i sin bydel. Et af 
tiltagene er meget simpelt, men banebry-
dende:

Når Prags borgere køber en billet til en 
teaterforestilling i det pågældende distrikt, 
så fremgår det af billetten, hvor meget 
teatergængeren betaler, og hvor meget 
bydelen betaler. Altså hvor meget 
billetten reelt koster inklusive det 
offentlige tilskud. 

Det skaber en ny og afgørende 
gennemsigtighed i den offentlige 
sektor, der kan få os til at tage 
et personligt ansvar. Intet er na-
turligvis gratis, selvom det nogle 
gange kan se sådan ud. Og skaber 
vi gennemsigtighed om ydelsernes 
egentlige pris, kan vi selv tage stil-
ling til, om ydelsen er dét værd, som 
den reelt koster – eller vi kan fra-
vælge den, hvis den er for dyr. 

Denne idé indgår nu i regeringens 
udspil til en kvalitetsreform: de steder i 
den offentlige sektor, hvor 
borgerne betaler for en 
service, men samtidig mod-
tager et massivt tilskud til 
betalingen fra skatteborgerne, skal 
skatteborgernes bidrag fremgå.

Sådan har det været i mange år, når det drejer 
sig om eksempelvis tandlægebehandling. På vores 
tandlægeregning fremgår det, hvad en ydelse hos 
tandlægen koster, og hvor meget det offentlige 
tilskud udgør – altså hvor meget skatteborgerne 
fi nansierer, og hvor meget man selv skal betale. 
Det princip skal nu omfatte alle de områder af den 
offentlige sektor, hvor borgerne får en nedsat be-
taling i forhold til den reelle pris, fordi skattebor-
gerne betaler en stor del af regningen.

Når man eksempelvis modtager et girokort for 
betaling for sin daginstitutionsplads på omkring 
2.500 kroner, så er det jo ikke ligegyldigt, om 
man tror, at de 2.500 kroner udgør den samlede 
udgift for at få sit barn passet. Virkeligheden er, 
at den reelle pris er 10.000 kroner pr. måned. De 
sidste 7.500 kroner betales af landets skatteydere. 
For 500 kroner ekstra i egenbetaling om måne-

den øges budgetterne altså ikke med 25 
procent, men kun med fem procent. Det er uhyre 
relevant, når vi taler om offentlige udgifter.

Regeringen har i sit udspil til kvalitetsform fore-
slået følgende: omkostninger på serviceydelser 
skal være synlige for borgerne. Stat, kommuner 
og regioner skal senest fra 2009 offentliggøre de 
reelle omkostninger på en række af de service-
ydelser, som borgerne modtager gratis eller med 
tilskud fra det offentlige.

Oplysningerne om omkostninger på ydelser skal 
offentliggøres sammen med de øvrige oplysninger 
om ydelsen på for eksempel på www.borger.dk og 
på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsreformen handler derfor også om at få 
gjort op med forestillingen om, at der er noget, der 
er »gratis«. Alle offentlige ydelser har deres pris. 

Og regningen kan i sidste ende kun 
betales af landets skatteborgere. 
Det er en grundlæggende lære-
sætning, som Socialdemokratiet 
har det meget svært med. Lad os 

derfor få de reelle omkostnin-
ger frem i lyset. 

Kvalitetsreformen skal 
sikre en bedre udnyt-

telse af de ressourcer, 
vi i fællesskab stiller til 
rådighed i den offentlige 
sektor. Udgifter som 
er med til at sikre, at 
der er lige muligheder 
i Danmark. Udgifter 

som er med til at sikre 
et velfærdssamfund, så vi kan 

levere en offentlig service, der 
er i verdensklasse. Vi skal 

lære af det gode eksempel. 
Udgifterne til de samme 

serviceudgifter er vidt 
forskellige fra kommune 
til kommune, fra insti-
tution til institution. 
Men den reelle udgift 
for skatteborgerne skal 
også frem i lyset. For 

der er stadig ikke noget, 
der reelt er gratis. 
Vi skal styrke det person-

lige ansvar i Danmark, og det 
gør man ved at give borgerne 
frihed til at vælge og fravælge. 

Men ingen kan naturligvis tage 
et reelt valg, hvis ikke man 
kender den reelle pris for den 

vare eller de ydelser man skal 
vælge imellem. Det skal stå 
klart, hvad prisen på de of-
fentlige serviceydelser reelt 

er. Derfor skal den fulde pris fremgå, 
når man modtager et girokort.

På de ydelser, hvor der ikke er nogen egenbe-
taling vil det være et unødvendigt bureaukrati at 
indføre ordningen, men de reelle priser skal frem 
i lyset. Det kommer de på internettet fra 2009. 
Det vil uden tvivl føre til en højere kvalitet i den 
offentlige sektor. 

Min ven fra Prag vakte min interesse med 
forslaget om, at teaterbilletter skulle indeholde 
informationer om de samlede udgifter til teater-
forestillinger. Jeg er glad for, at regeringen nu 
fører princippet videre, så den samlede pris af of-
fentlige serviceudgifter kommer frem i lyset. Det 
er kvalitet for borgerne, når de skal vurdere den 
offentlige service i et samlet perspektiv.

Kvalitetsreform. Regeringen vil styrke det personlige ansvar ved, at det offentlige altid oplyser 
om både egenbetaling og statstilskuddets størrelse.

Vi skal alle kende priserne

Af OLE L. TRINHAMMER
Rungsted Gymnasium og 
Institut for fysik, DTU

POUL Erik Hornstrup hævder i
 Weekendavisen 24. august, at 

man meningsfuldt kan hævde, at alt 
er relativt. Det synes mig, at be-
grebet dermed må miste kraft, men 
måske bruger Hornstrup begrebet i 
en anden betydning, end man gør i 
fysikken.

Der fi ndes nemlig størrelser inden 
for fysikken, som er absolutte. For 
eksempel er lysets hastighed i det 
tomme rum en absolut størrelse 
uafhængig af lyskildens bevægelse. 

Erkendelsen af dette forhold (påvist 
af Michelson og Morley) fører til 
kontraintuitive relationer mellem 
tider målt i omgivelser, der bevæger 
sig i forhold til hinanden.

Einsteins rumtidslove viser i de-
taljer, hvordan forholdet er mellem 
de forskellige tider – hvordan man 
oversætter fra den ene tid til den an-
den. Det er relativitetsteorien, som 
altså følger af, at lysets hastighed er 
en absolut størrelse.

Mange tror fejlagtigt, at Einsteins 
relativitetsteori er en teori i den 
folkelige betydning af »noget, der 
ikke er bevist.« Men millioner af 
mennesker sætter hver dag deres 
lid til Einsteins rumtidslove, når de 

navigerer med GPS i deres biler og 
både. Og dermed bekræfter relativi-
tetsteorien – et navn som Einstein 
ikke selv brød sig om, så vidt jeg 
ved, netop fordi den bygger på, at 
ikke alt er relativt. 

Et navn vi burde erstatte med for 
eksempel »Einsteins rumtidslove«. 
GPS er et globalt positionerings-
system, der udnytter signaler fra 
satellitter, der kredser om Jorden. 
En GPS-modtager behandler typisk 
tidssignaler fra fi re satellitter og be-
regner sin position i forhold til disse 
ud fra kendskabet til signalernes ud-
bredelseshastighed. De forskelle, der 
er i tidsregningen mellem de enkelte 
satellitter på grund af deres forskel-

lige hastigheder og højder over Jor-
den, er titusinde gange så store som 
den nøjagtighed, systemet kræver.

Hvis man ikke tog højde for disse 
forskelle i tidens gang ved hjælp af 
Einsteins rumtidslove, ville fejlene 
hurtigt hobe sig op, og systemet 
ville være ubrugeligt. Bare i løbet af 
et døgn ville GPS-modtageren vise 
elleve kilometer forkert. Elleve kilo-
meter. Det er jo en helt anden by! 

Vi kan konstatere, at GPS-modta-
geren fi nder den rigtige position, og 
har dermed bekræftet gyldigheden 
af Einsteins rumtidslove! Og sam-
tidig bekræftet at lysets hastighed i 
det tomme rum er en absolut stør-
relse.

Einstein. Det er hans rumtids-love, GPS’en bekræfter gyldigheden af.

Ikke alt er relativt
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