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J eg har købt en ny bog, som har
forbedret min livskvalitet. Bogen
er skrevet af den sydkoreanske
økonom Ha-Joon Chang og hed-

der ’Economics: The User’s Guide’. 
Selv om jeg måske ligner en bank-

rådgiver på portrætfotoet, har jeg ind-
til for ikke så længe siden haft en gro-
tesk berøringsangst over for begrebet
økonomi. Når talen faldt på for eksem-
pel makroøkonomi, gled jeg ind i mig
selv og lod tankerne vandre, for hvad
skulle jeg bidrage med? 

Økonomi var et invasivt samtaleem-
ne, som skulle verfes væk, før vi kunne
genoptage den mere samtaleagtige
samtale, hvor der var plads til sådan
en som mig. Jeg havde fået den opfat-
telse, at økonomi var en eksakt viden-
skab på linje med fysik og kemi. Det er
det ikke, haha. Åh, sikke en befrielse. 

Min naive opfattelse af økonomer
som regulære videnskabsmænd be-
gyndte at tage vand ind for et års tid si-
den, da jeg så en direkte debat i fjern-
synet om, hvorfor venstrefløjen var
ude i tovene. Jeg har altid syntes, at vo-
res tidligere socialdemokratiske skat-
teminister Carsten Koch virkede tro-
værdig med sit trimmede fuldskæg og
alt det der. Men her knækkede filmen. 

Som jeg husker det, er Ritt Bjerre-
gaard ved at kritisere regeringens øko-
nomiske politik, da Carsten Koch af-
bryder hende: »Nu er det altså en øko-
nom, der taler«, siger han og indleder
så en økonomisk-teoretisk udredning
med en stemmeføring, så hver eneste
stavelse synes svejset sammen af
objektive sandheder. Jeg har så senere
forstået, at Koch engang var medlem
af noget, der hedder foreningen Socia-
listiske Økonomer, men nu er ’blå’. 

OG SÅ ER der de økonomiske vismænd
i Det Økonomiske Råd. Det har altid
undret mig, at vismændene næsten
ikke kunne sende en rapport på ga-
den, uden at en masse andre aner-
kendte økonomer (for eksempel for-
henværende vismænd) straks affærdi-

gede indholdet
som rent og skært
vås. En vismand er
da en, der virkelig
kan sit kram? 

Men så fortalte
nogen mig, at be-
tegnelsen ’vise
mænd’ egentlig
begyndt som en

morsomhed, leveret af den konserva-
tive Poul Møller fra Folketingets taler-
stol, fordi han ikke havde fidus til så-
dan et råd. Betegnelsen overlevede jo-
ken, og nu er det bare det, de er: vis-
mænd. 

Eller hvad med Nobelprisen i Øko-
nomi – som slet ikke er nogen rigtig
nobelpris som Nobelprisen i Fysik, Ke-
mi, Medicin, Litteratur og fredsprisen,
men bare en pris, som Sveriges Riks-
bank ret smart indstiftede i 1968 til
minde om Alfred Nobel.

Det er altså begyndt at falde på
plads for mig, hvilken størrelse økono-
mi er. Ha-Joon Changs herlige hånd-
bog fuldender billedet. Her forklarer
han den globale økonomi utrolig
morsomt og introducerer perleræk-
ken af modstridende økonomiske te-
orier, så den forudsætningsløse læser
undervejs opdager, at han ikke er så
forudsætningsløs endda. 

Selv om Chang faktisk er en stor ka-
non, er bogens 500 sider blottet for
selvhøjtidelighed. Det er vist ikke nor-
malt for en økonom. Inde i bogen er
der en lillebitte bog på to sider om
’Fem ting, de ikke fortæller dig om
økonomi’. En af dem er: »Stol aldrig på
en økonom«.
oliver.stilling@pol.dk

KOMMENTAR
OLIVER STILLING,
JOURNALIST

Stol aldrig
på en
økonom

En vismand
er da en, der
virkelig kan
sit kram?
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»Hvorfor er det okay, at
gamle mødre forarges
over unge mødre som
mig?« Geske Hvid
Side 10

V M i fodbold i Brasilien og cykel-
klassikeren over dem alle, Tour de
France, er to af sommerens helt

store højdepunkter for mange af os. Dag-
ligt udsætter vi os frivilligt for hjerteban-
ken og svedige håndflader i sofaen, når
kvartfinaler går i forlænget spilletid, og
den gule trøje kommer under angreb i
Alperne. 

Samtidig ved vi godt, at der blandt de
imponerende atleter, vi følger på skær-
men, sandsynligvis er nogen, som i det
skjulte anvender doping for at forbedre
deres præstationer. 

Lur mig, om vi ikke inden for de kom-
mende uger vil se en eller flere cykelrytte-
re blive knaldet af dopingkontrollen og
udråbt som syndere af forargede medier
og fans.

De fleste synes, at sportsfolk slet ikke
bør bruge doping, og ifølge antidoping-
organisationer, sportskommentatorer og
idrætsledere er det direkte umoralsk. Det
er snyd, unaturligt og sundhedsskade-
ligt, lyder rygmarvsreaktionerne, og
mange tager afstand fra doping, fordi det

ganske enkelt er i modstrid med det,
man plejer at kalde ’sportens ånd’.

Kun ganske få har modet til at udfor-
dre denne vanetænkning omkring do-
ping. Er det virkelig så moralsk forkaste-
ligt, at sportsfolk bruger præstations-
fremmende hjælpemidler? 

Tillad mig på denne første dag af årets
Tour de France at komme med tre gode
grunde til, at vi bør legalisere brugen af
epo og anabole steroider under lægeligt
tilsyn.

1. Doping kan faktisk være sundt
Det er på høje tid, at det internationale
antidopingagentur, Wada, begynder at
fokusere på atleternes sundhed, der for
mig at se bør være det altoverskyggende
hensyn i debatten om doping. Faktisk
nævner Wada selv atleternes sundhed
som en begrundelse for at straffe doping-
brugerne, men deres argumenter er
langtfra overbevisende. 

For det første findes der en række ’do-
pingstoffer’, som ikke er skadelige at an-
vende, hvis det sker i små mængder og
under kyndig lægelig supervision og vej-
ledning. 

Det bakkes op af flere læger, blandt an-
dre professor Bente Klarlund, der har ud-
talt, at f.eks. brug af epo i de rette mæng-
der ikke er særligt sundhedsskadeligt.
Der er således brug for grænseværdier
for, hvor meget doping man må bruge.

For det andet viser studier, at epo også
har andre positive effekter end blot at
forbedre præstationen. Det kan f.eks. øge
en persons restitutionsevne og muligvis
bruges som middel mod depression. 

For det tredje: Selv hvis doping skulle
udgøre en sundhedsrisiko, så accepterer
vi jo i forvejen, at sport kan være sund-
hedsskadelig. Hvert år dør atleter inden
for anerkendte sportsgrene som f.eks.
motorsport, cykling og ridning. 

Hvis man ønsker, at sport ikke skal væ-
re sundhedsmæssigt skadelig, så er der
nærmest kun skak tilbage. (Og selv skak
kan ende galt: Man risikerer jo at blive

sær, hvis man spiller for meget, eller falde
ned af stolen i udmattelse).

2. Doping kan redde liv 
Legalisering af doping vil ikke kun være
til gavn for professionelle topatleter. 

I dag bruger tusindvis af unge fortrins-
vis mænd anabole steroider for at få stør-
re muskler, når de løfter vægte. Men de
gør det uden at være velinformerede om
dosis, kvalitet og bivirkninger. Mange kø-
ber disse stoffer på nettet eller direkte
gennem kriminelle bander.

I et legalt og reguleret marked, hvor
man kan få epo og anabole steroider or-

dineret under råd-
givning af sin læge,
vil man minimere
de situationer,
hvor unge i deres
søgen efter større
muskler kommer i
kontakt med kri-
minelle miljøer og
risikerer deres hel-
bred på grund af

manglende information. 
Set i det lys vil en frigivelse kunne red-

de liv. Samtidig vil en legalisering fjerne
en indtjeningsmulighed for de kriminel-
le og mindske antallet af personer, der li-
der under en dopingdom.

3. Sporten kræver det ypperste
Endelig bør vi kaste et kritisk blik på det
internationale antidopingagentur, Wa-
da’s, hofargument om, at »doping funda-
mentalt set er i modstrid med sportens
ånd« og derfor bør være strafbart. 

For hvad betyder ’sportens ånd’ egent-
lig? 

Wada prøver at give denne spøgelses-
agtige vending lidt substans med en defi-
nition bestående af 11 værdier, der blandt
andet omfatter sundhed, excellent præ-
station, sjov og leg, samarbejde og mod. 

Denne definition af ’sportens ånd’ er
problematisk, for hvad stiller vi op, når
en anerkendt sportsaktivitet er i konflikt

med disse værdier? Meget tyder f.eks. på,
at det hverken er sundt eller udtryk for
sjov eller leg at deltage i Tour de France.
Betyder det, at deltagelse i touren skal
være strafbart? Selvfølgelig ikke.

Men hvorfor så forbyde, at en atlet do-
per sig med den begrundelse, at doping
er i modstrid med sportens ånd? Wada
giver intet svar på, hvordan en afvejning
mellem de 11 værdier skal foregå, men det
må vi kræve, hvis argumentet om spor-
tens ånd skal holde vand.

For mig at se er det en del af sportens
ånd altid at yde sit bedste, og til det skal
man selvfølgelig kunne bruge lægehjælp
og medicinsk hjælp. Ethvert sportshold
med respekt for sig selv har jo i forvejen
en læge tilknyttet. Nogen vil mene, at det
er ’unaturligt’. Det er da muligt. Men så er

det også unaturligt at køre med plade-
hjul og aerodynamisk hjelm i tidskørsler.
Og det vil de færreste vel betragte som
umoralsk.

Det er i det hele taget svært at definere,
hvad der er unaturligt. Er stoffet epo
f.eks. unaturligt? Det findes jo allerede i
kroppen, og nogle har fra naturens side
mere end andre. 

Endvidere må man spørge, hvorfor no-
get skulle være umoralsk, bare fordi det
er unaturligt. Vi accepterer jo i forvejen
en masse unaturlige ting – f.eks. kunstig
befrugtning og vaccinationer – som mo-
ralsk forsvarlige.

DEN MASSIVE modstand mod epo og ana-
bole steroider forsvinder selvfølgelig ik-
ke, fordi en RUC-professor opregner tre
gode grunde. Der må andre på banen,
som kan medvirke til at løsne op for den
fastlåste debat.

Topatleterne blandt andre. Men det er
de færreste, der gør det, for det kan have
store omkostninger at udtale sig kritisk
om de gældende dopingregler.

Den tidligere cykelstjerne Rolf Søren-
sen, der sidste år indrømmede, at han
brugte epo og kortison i 1990’erne, ville
højst sandsynligt være færdig på skær-
men, hvis han udtalte sig positivt om do-
ping eller erklærede, at doping slet ikke
er sundhedsskadeligt, hvis man får hjælp
fra en læge. 

Det er et problem, at mange af de per-
soner, som ved noget om emnet i praksis
ikke kan udtale sig kritisk om dopingreg-
lerne, for deres stemme er vigtig i en kri-
tisk debat om den antidopingpolitik, vi
følger.

Jeg siger ikke, at dopingen bør flyde
frit, men der er brug for et opgør med
den kategoriske afvisning. Legalisering af
epo og anabole steroider under lægeligt
tilsyn vil være til gavn for både topatleter-
ne, der kæmper på skærmen, og muskel-
mændene, der i dag får fingre i stofferne
ad kriminelle omveje. 
debat@pol.dk

Doping

THOMAS SØBIRK PETERSEN, 
PROFESSOR I ETIK (MSO)

Doping er snyd, unaturligt 
og sundhedsskadeligt, 
mener de fleste. Men det er
noget sludder. Legalisering
af epo og anabole steroider
under lægeligt tilsyn vil
tværtimod være til gavn for
både topatleterne og de
unge muskelmænd. 

Tegning: Jørn Villumsen

For mig at se 
er det en del af
sportens ånd 
altid at yde sit
bedste

q BLÅ BOG
q THOMAS SØBIRK 
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Thomas Søbirk Petersen (f. 1964)
er professor i etik (MSO) ved 
Roskilde Universitet.
Han har bl.a. forsket i medicinsk
etik og sportsetik og er fast debattør
på politiken.dk
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