
C
entrum-venstre skal blive
langt bedre til at trække de-
res egne kerneværdier frem i
lyset og ikke blindt acceptere
højrefløjens, hvis de vil samle

opbakning til en progressiv retning for
Europa. Det mener den anerkendte tyske
sprogforsker Elisabeth Wehling, der har
forsket i sammenhængen mellem poli-
tisk sprog og holdningsdannelse i mere
end 10 år.

Mener du, at der er en idepolitisk krise i
centrum-venstre?

»Ja, hvis man ser på Europa som hel-

hed. De progressive politikere har meget
svært ved at finde deres egne ben og tack-
le de aktuelle politiske udfordringer«.

Hvorfor er de i problemer?
»Den tyske valgkamp illustrerer det

meget godt. Centrum-venstre oplister
fakta, politikker og detaljer og fokuserer
på, om der skal lukkes 10.000 færre eller
flere flygtninge ind i landet. De er tydelig-
vis ikke klar over, at for vælgerne betyder
det tal ingenting. Det er de moralske præ-
misser, som betyder noget«.

Empati som kerneværdi
Hvad mener du præcis med moralske præ-
misser?

»Studie efter studie har vist, at folk ta-
ger politiske beslutninger baseret på de-
res moral: på, hvad de tænker er rigtigt
og forkert. Folk med et højreorienteret
verdenssyn og ditto moral mener, at det
er godt, når der er konkurrence, og når
folk følger deres egeninteresse. De synes
ikke, at man skal pleje og passe folk for
meget, for det gør dem svage«.

»Folk med et progressivt verdenssyn
har empati som kerneværdi. De går op i
at være åbne, tolerante og empatiske. Al-
le er mennesker. Disse moralske princip-
per driver de progressive«.

Hvorfor blande moral ind i politik?
»Du kan ikke finde et eneste studie, der

viser, at folk danner deres politiske hold-
ninger ud fra fakta. Det skal de nu heller
ikke, for politiske konflikter opstår jo
kun, fordi vi forstår fakta på forskellige
måder. Det er naivt at tro, at politik er en
rationel, faktuel ting, hvor vi kan regne
os frem til de rigtige svar. Hvis det var så-
dan, ville vi jo nemt kunne opnå faktuel,
rationel enighed«.

Hvorfor er centrum-venstre så ikke i fuld
gang med at kommunikere deres moralske
præmisser helt af sig selv?

»Der er en meget stærk tro på oplys-
ningsfilosofien blandt progressive. I op-
lysningstraditionens ånd mener man, at
folk er rationelle væsener, at følelser ikke
hører til i politik, og at man er mest
objektiv, hvis man er rationel. Progressive
kan ikke lide at dømme, fordi det kan vir-
ke fordømmende. Derfor viger mange
progressive tilbage fra at argumentere
moralsk, fordi de ikke vil sige, at deres

modstanders moralske principper er
dårlige, for de vil ikke være subjektive,
men objektive og fair. De forstår ganske
enkelt ikke, at deres politik er grundlagt
på værdier, og at de er nødt til at tale om
de værdier. De føler sig bedre tilpas i fak-
ta«.

Det lyder som om, du opfordrer til en
postfaktuel debat?

»Det med den postfaktuelle æra er no-
get sludder. Som om vi indtil for nylig tal-
te sammen på en meget faktabaseret må-
de og tænkte meget rationelt og nu lige
pludselig er totalt styret af irrationelle fø-
lelser. Hjerneforskningen viser, at vores
faktuelle kognition og følelsesmæssige
kognition ikke er adskilt. Patienter, der
har hjerneskader i de regioner, der hånd-
terer følelser, mister evnen til at tage be-
slutninger. Vil jeg have sandwichen med
ost eller pølse? Hjernen kan ikke fortælle
dem, hvordan valget vil føles for dem, og
derfor kan de ikke beslutte sig. For når
man ikke har følelser, ved man ikke, hvad
der er rigtigt og forkert. Følelser er ker-
nen af både hverdagsbeslutninger og po-
litiske beslutninger. Derfor skal vi holde
op med at lave denne unaturlige skelnen
mellem fakta og følelser. Det, der driver
politiske beslutninger, er, hvordan du
fortolker fakta baseret på dit moralske
verdenssyn«.

Ifølge Elisabeth Wehling er behovet for
at tale ud fra sine moralske principper
særligt stort i disse tider, hvor vores sam-
fund undergår så mange forandringer.
Digitalisering, migration, masser af kon-
fliktzoner. Det fører til en masse ustabili-
tet. Tingene forandrer sig meget hurtigt
og nogle gange i retninger, som man sim-
pelthen ikke kan forudse. Når vi ikke ved,

hvad den næste store udfordring bliver i
morgen, i næste uge eller næste år, er det
mere vigtigt end nogensinde at tale om
det generelle moralske kompas, som sty-
rer ens politik, understreger Wehling og
fortsætter:

»Ens vælgere skal vide, hvilke princip-
per man handler efter, ligegyldigt hvad
der sker. Hvis du bruger al tiden på at tale
om detaljer ved politikker, der skal udrul-
les lige nu og her, er din vælger ikke tryg
ved, hvilke principper du vil tackle nye
udfordringer efter. Den tryghed kan du
ikke give folk ved at tale om detaljer ved
konkrete politikker. Du er nødt til at tale
om dit verdenssyn«.

Den psykologiske effekt
Ofte ser man, at højreorienterede anklager
venstreorienterede for at ynke folk og sige,
at det altid er synd for folk. Er det ikke, fordi
man kan blive for føle-føle-agtig?

»Empati er en af kerneværdierne i den
progressive moral. Vi ved fra hjerneforsk-
ningen, at den højreorienterede hjerne
ikke har samme kapacitet for empati
som den venstreorienterede hjerne. Så
når en højreorienteret lytter til en ven-
streorienteret, så hører hun ikke empati.
Hun hører derimod en, der ikke er stærk
nok til at tage svære beslutninger, til at
holde folk ansvarlige og praktisere tough
love. Den højreorienterede ser ikke empa-
ti, hun ser barnepigepolitik og eftergi-
venhed over for svaghed. Og jo mere, du
taler om dine egne værdier, jo mere vil du
ofte begynde at sætte dine modstandere i
bås. Det er den psykologiske effekt, vi
ser.«

Valg vindes på moral og
værdier – ikke på tørre tal.
Det har højrefløjen for
længst gennemskuet. 
Nu må centrum-venstre
finde deres egne
kerneværdier og gøre 
højrefløjen kunsten efter, 
mener sprogforsker
Elisabeth Wehling.
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Gentænk skattesystemet
Bent Petersen, Vordingborggade
6, København :
Det danske skatte- og afgiftssy-
stem har spillet fallit. Alle, der
kan snyde, gør det, og alle, der
ikke kan snyde, føler sig fuld-
stændig til grin. Tænk syste-
met helt forfra. 

Målet med et nyt system
skal være, at der ikke kan sny-
des. Afskaf alle fradrag i løn-
indkomster, og fastsæt en flad
bruttoskat. Eller læg al skat
over på forbruget. Tænk, hvad
det ville betyde for arbejdsud-
buddet, bare for så vidt angår
advokater og revisorer. Afskaf
selskabskatten, og indfør en
omsætningsafgift.

Styrk EU’s fagforeninger
Peter Gylling Jørgensen, 
Skovbakken 16, Ringsted:
På et europæisk arbejdsmar-
ked, som Danmark er en del af
i dag, er det væsentligt at ar-
bejde for udbredelsen af den
danske arbejdsmarkedsmo-
del, hvor arbejderne er organi-
serede i stærke fagforeninger.
Fagforeningerne er det våben,
som centrum-venstres klassi-
ske kernevælgere skal bruge
til at bekæmpe unfair konkur-
rence på arbejdsmarkederne
på tværs af EU og i Danmark i
særdeleshed. 

Centrum-venstre skal gen-
fortælle den danske fortælling
om behovet for de stærke fag-
foreninger. Fagforeningerne
har behov for et stærkt poli-
tisk ståsted for at kunne sikre
de ansattes rammevilkår på
det europæiske arbejdsmar-
ked. Centrum-venstre skal
generobre denne position. 

Værn om de udsatte
Agnete Boe, Vejruplund 42, 
Marslev:
Det, jeg ønsker, I skal gøre, er
at finde den gamle socialde-
mokratiske ånd om at værne
om de små, de udsatte i sam-
fundet. Størsteparten af jer
har aldrig rigtig været ude på
arbejdsmarkedet, I er gået fra

skole, gymnasium, universitet
direkte til Folketinget. I aner
intet om, hvordan det er at
skulle leve med angsten for at
blive syg, miste sit arbejde, bli-
ve mobbet. 

I tror, at bare syge, nedslidte
mennesker kan arbejde 15 mi-
nutter om ugen, så er lykken
gjort. 

Hvis jeg igen skal give Soci-
aldemokratiet min stemme,
så må I hurtigst muligt melde
ud, at I vil arbejde for at ændre
loven, så uhelbredeligt syge,
nedslidte mennesker kan få
pension uden forudgående
mistænkeliggørelse og årelan-
ge ressourceforløb. 

I må modtage alle flygtnin-
ge og indvandrere med åbent
sind og give dem de bedste
chancer – så mange har vi hel-
ler ikke. De skal ikke opholde
sig længe på asylcentre, og in-
tegrationsydelsen skal væk. 

Lad Dan J. få indsigt
Niels I. Meyer, Grønnevang 55,
Hørsholm:
Tak til chefredaktør Christian
Jensen for hans flotte forsøg
på at igangsætte en mere vi-
sionær politisk fortælling i
Danmark. Man skal helt tilba-
ge til 1978 og ’Oprør fra midt-
en’ for at finde et tidligere
dansk projekt af lignende art.
Dengang blev den store folke-
lige begejstring for bogens
forslag om et ’humant lige-
vægtssamfund’ stoppet af fir-
sernes neoliberalistiske, kapi-
talistiske bølge. 

Socialdemokraten Dan Jør-
gensens triste svar til Christi-
an Jensen (12.9.) synes snarere
at skyldes manglende indsigt i
det nuværende samfunds pro-
blemer.

Gør os til grønt forbillede
Palle Maag, Baldersvej 12, 
Køge:
Danmark, Europa, hele verden
har brug for en grøn revolu-
tion. En revolution, der kan er-
statte brugen af fossile brænd-
stoffer med bæredygtig ener-

gi, der kan fremtidssikre vores
allesammens klode. 

Danmark kan selvfølgelig
ikke redde verden, men Dan-
mark har formidable forud-
sætninger for at blive en rolle-
model, et skoleeksempel for
alle andre lande. Og modellen
i miniformat har vi inden for
egne grænser. På Samsø har
man iværksat den model, som
det nu er op til resten af Dan-
mark at få implementeret
hurtigst muligt. 

De hidtidige borgerlige re-
geringer har ikke gjort meget
for at gøre Danmark grønnere
- tværtom. Og dette er cen-
trum-venstres store chance.
Grib den nu, og tal et grønt
Danmark op. Italesæt den
grønne omstilling med begej-
string og engagement. Under-

støt, finansier og virkeliggør
alle de ideer, som allerede tri-
ves rundt om i landet, og som
bare venter på at få den nød-
vendige opbakning. Og lad
skeptikerne erfare, at en grøn
omstilling både skaber ar-
bejdspladser, eksportmulig-
heder og fremtid for dansk er-
hvervsliv. 

Hvis centrum-venstre gri-
ber denne mulighed, vil vi og-
så omsider kunne se en mar-
kant forskel mellem centrum-
venstre og de borgerlige, en
forskel, det ofte har været van-
skeligt at få øje på. 

Giv alle lige muligheder
Ivar Bak, Toften 22, Egtved:
Der er fire temaer, der skal slås
an for at genskabe troen på
fremtiden: 

1) Fortsat kamp for at sikre
reelt lige muligheder for alle i
Danmark med konkrete bud
på, hvordan der kan skabes
øget kvalitet i dagtilbud og
skole – med tydelige forvent-
ninger til alle børns positive
udvikling. 

2) Der må ikke gås på kom-
promis med menneskerettig-
hederne. 

3) Fortsat fokus på det inter-
nationale samarbejde med af-
sæt i FN og EU – med vægt på
dialog. Kendskab giver ven-
skab. 

4) Øget indsats for klima og
miljø – ingen kompromiser! 

Stop politisk korruption
Søren Knudsen, Hovedvejen 30,
Juelsminde:
Uligheden vokser af pengenes

indflydelse på politiske afgø-
relser. Mistilliden til politiker-
ne har samme årsag. Genrejs-
ning af demokratiet må bygge
på tillid til, at politikere repræ-
senterer holdninger, ikke in-
teresser. Stop for partistøtte
og politisk korruption. 

Beslutningsgrundlag bør
gennemgå en tilsvarende sa-
nering. Falske data fra repræ-
sentanter, russere og rig-
mænd forvrider afgørelserne.
En upartisk, offentlig analyse-
tjeneste bør kunne levere gen-
nemsigtige beslutnings-
grundlag.

Der ønskes et opgør med
kræmmermarkedet. Der efter-
lyses politikere og partier,
som vil gøre det utænkeligt, at
partier bag en olieaftale mod-
tager millionbeløb fra Mærsk,

at en statsminister modtager
check og beværtning fra kvo-
tekonger, at et parti finansie-
res af en bank. 

Fordel ressourcer bedre
Jens Peder Østergaard, 
Liseborgvej 34, Viborg:
Centrum-venstre skal sætte
dagsordenen for god vækst
som noget, der er andet og
bedre end økonomisk vækst.
Totalt og globalt set er der ikke
ressourcer til uendelig vækst i
forbrug. Men ressourcerne
bør fordeles bedre. Mere lig-
hed og retfærdighed lokalt,
nationalt og internationalt
skal vægtes højere. 

Centrum-venstre bør også
sætte konsekvent ind over for
højrefløjens og liberalisternes
forsøg på at omdefinere og
udvande velfærdsbegrebet.
Velfærd handler om solidari-
tet og fælles forsikring, hvor
de tungeste skuldre bærer
mest, og ikke om, at ’velfærd
også kan være at beholde flere
af sine egne penge og at kun-
ne købe sig en fed bil’.

Lyt til børn og unge
Thomas Stubbe Teglbjærg, 
Østermøllevej 11, Trige:
Skrot den tanketomme reto-
rik og det indholdsløse spin
rettet mod statistiske vælger-
segmenter. 

Gå forrest i kampen for at
styrke sammenhængskraften
på et arbejdsmarked, hvor de-
mografien og den teknologi-
ske udvikling udfordrer. Bak
op om en fagbevægelse base-
ret på fællesskab og faglig
stolthed. Afstanden mellem
produktion og direktørgang
er kortere end nogensinde før,
og de menneskeskabte skel
mellem klasser skal endegyl-
digt nedbrydes med solidari-
tet og gensidig respekt.

Et stærkt og effektivt ar-
bejdsmarked er afgørende for
omfordelingen, der skal sikre
en anstændig velfærd for alle.
Lyt til børnene og de unge,
som har en anderledes åben
og fordomsfri tilgang til an-
dre kulturer og måder at leve
på. Fremtiden er deres, og den
skal sikres gennem et stærkt
og gensidigt forpligtende in-
ternationalt samarbejde, hvor
de gamle institutioner løftes
op til visionære fællesskaber,
der kan fordrive de formørke-
de drømmerier om en verden
af i går. 

Vælgerhavet er stort og altid

i bevægelse. Det består af le-
vende mennesker, der alle er
enestående individer, hvis
holdninger og engagement
drives frem af så meget mere
end den politiske dagsorden.
Det kræver modige politikere,
der tør række ud over den of-
fentlige mening og kaste sig
ud på de 70.000 favne. Tiden
er inde, og vi er klar til at kæm-
pe.

Drop alliancen med DF
Ulla Jessing, Grønnevej 249, 
Virum:
Det kan ikke være en forbed-
ring for de svageste i vores
samfund, at Socialdemokrati-
et og Dansk Folkeparti arbej-
der sammen. Dansk Folkepar-
ti benytter samarbejdet til at
lukke grænsen for flygtninge,
som er flygtet fra krig og for-
følgelse. Digteren Henrik
Nordbrandt har skrevet et be-
vægende digt – en vuggevise,
hvor han spørger:

’Lille krigsbarn, hvor går du
hen? Hvor i verden tror du, du
finder en ven?’.

Nej, du finder ikke en ven i
Danmark, så længe Mette Fre-
deriksen går sammen med
Dansk Folkeparti og mener, at
vi kan ikke kan tage imod flere
flygtninge, fordi vi skal værne
om vores velfærd. Men har vi
velfærd for alle? 

I Danmark er antallet af per-
soner under fattigdomsgræn-
sen i følge AE-rådet øget med
mere end 50 procent siden
2008. 

Gør ørkener frugtbare
Evald Sørensen, Skjoldagervej
43, Gentofte:
Centrum-venstre skal droppe
centrum og sætte kurs mod
venstre. Redaktør Christian
Jensen vil gerne begejstres,
har han skrevet. Men der er
altså vigtigere ting end at be-
gejstre Christian Jensen.

En menigmand fra Vangede
synes f.eks., at miljø, forure-
ning, klimaændringer, ulig-
hed, skatteflugt, udfasning af
fossile brændstoffer, multina-
tionale selskabers udplynd-
ring af Afrika, skarp kontrol
med det militærindustrielle
kompleks, så tusindvis af mil-
liarder kroner kan investeres i
at gøre ørkner frugtbare, i ste-
det for at bruge dem (altså
kronerne) til våben, og sikkert
meget andet, er meget vigtige-
re. Det var bare det, jeg ville si-
ge.

Det er strømmet ind med forslag, efter
Politiken i søndags efterlyste gode ideer,
der kan give centrum-venstre ny
medvind. Vi bringer her et udpluk.
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Ifølge Elisabeth Wehling er højreorien-
terede mennesker altså mere tilbøjelige
til at sætte deres modstandere i bås, net-
op fordi de er bedre til at tale om deres
værdier.

Skal centrum-venstre så tale mere om,
hvem det er synd for, selvom de højreorien-
terede mobber dem med det?

»Absolut, men ordvalget er afgørende
her. Hvis du siger, at det er synd for no-
gen, så taler du dem ned. Empati er noget
andet end medfølelse eller sympati. Em-
pati er, at man er i stand til at forstå an-
dres følelser og intentioner. Det betyder
ikke, at du har ondt af nogen eller taler
dem ned. Empati er at sige: ’Jeg forstår, at
du er et svært sted, og fordi vi begge to er

mennesker, vil jeg gerne beskytte og
hjælpe dig’. For venstreorienterede er en
regerings centrale moralske mandat net-
op at beskytte borgerne mod fortræd og
sætte dem i stand til at leve et ordentligt
liv«.

Elisabeth Wehling peger på, at det
f.eks. er tydeligt, at centrum-venstre har
glemt det moralske kompas, når de taler
om folk på offentlig forsørgelse. Her hø-
rer man ofte metaforer som ’dem på bun-
den af samfundet’ og ’dem på toppen’. Vi
har en primær metafor, et mønster mel-
lem nervecellerne i vores hjerner, som
forbinder ’nede’ med noget dårligt. Det
er derfor, man f.eks. siger, at man ser ned
på folk. Det er jo ikke bogstaveligt ment.

»Så når venstreorienterede taler om, at
man skal hjælpe folk på bunden, så for-
tæller de til sig selv og andre, at disse
mennesker er mindre værd. Hvis man si-
ger, at den stærke skal beskytte den sva-
ge, så taler man ind i en ramme, hvor
ting som økonomisk stabilitet gøres til et
spørgsmål om individuel styrke. Så køber
man ind på en socialdarwinistisk tanke-
gang, som er dybt højreorienteret, og
som tilsiger, at hvis du er stærk nok, så
klarer du den. Hvis du er fattig, så er det,

fordi du er svag og skal tage dig sam-
men«.

Ifølge Wehling skal man altså ikke bru-
ge metaforer, der får det til at lyde, som
om folk er økonomisk ustabile, fordi de
mangler disciplin eller er svage menne-
sker, hvis man skal tale i tråd med sin pro-
gressive moral.

»Man skal i stedet tale om, at der er sy-
stemiske årsager til fattigdom, som f.eks.
at virksomheder ikke betaler arbejderne
– dem, der skaber deres profit – ordent-
ligt. I stedet kan man tale om de margina-
liserede. Det er også bedre at tale om de
fattige end de svage. Bare hold op med at
tale om de svage,« opfordrer Wehling.

Efteraberen taber
Ifølge Wehling er der solid evidens for, at
den værdibaserede sprogbrug bestem-
mer, hvad folk stemmer. Hun har selv stå-
et i spidsen for et studie inden det ameri-
kanske valg, hvor de gav svingvælgere ar-
gumenter à la ’Trump vil få arbejdsløshe-
den til at falde markant’. Disse stærke, an-
tageligt objektive argumenter flyttede ik-
ke vælgerne. En anden gruppe vælgere
fik argumenter à la ’Trump vil bringe dis-
ciplin, konkurrence og tough love tilba-

ge’. De argumenter gjorde folk til Trump-
tilhængere. Forskerne kunne altså ikke
flytte svingvælgerne med fakta, men de
kunne flytte dem med moral.

Er politikernes tendens til at forme politik
på baggrund af meningsmålinger, den så-
kaldte designerpolitik, en del af problemet?

»Man skal være meget forsigtig med at
basere sin politik på meningsmålinger,
for de er ofte ikke retvisende. I menings-
målinger spørger partierne ofte til be-

stemte politiske positioner på en måde,
der forvrænger resultaterne. Hvis man
f.eks. spørger folk: ’Har du lyst til at få en
større skattebyrde?’, vil de svare nej tak.
Men hvis du spørger: ’Har du lyst til at ta-
ge mere ansvar for vores velfærd gennem
skat?’, vil flere svare ja. Designerpolitik-
ken er desuden udtryk for en helt forkert
opfattelse af politik som et produkt, man
skal sælge til vælgerne for at få flertal. At
man skal jage efter det, som vælgerne til-
syneladende gerne vil have, og i sin iver
efter magten må give slip på sine moral-
ske principper. Politikere, der tænker så-
dan, graver deres egen grav«.

Så hvis man flytter til højre på bestemte
politikområder, fordi man kan se, at ens
vælgere flytter til højre i meningsmålinger..?

»Det skal man aldrig gøre! Det gør bare
problemet værre. Det handler om at
trække vælgerne derhen, hvor du selv er –
ikke jage efter dem. Og hvis der er et par
vælgere, der ikke deler dine værdier læn-
gere, så er det helt fint, at de ikke stem-
mer på dig længere. Det er demokrati«.

Hvad er de langsigtede konsekvenser for
det politiske landskab, når venstreoriente-
rede partier f.eks. flytter sig mod højre, når
det gælder immigration?

»Folk bliver mere og mere højreorien-
terede, når det kommer til flygtninge og
migranter, fordi centrum-venstre har væ-
ret for dårlige til at minde folk om de
principper, der gør, at man giver asyl, at
man har empati, at man opfatter folk, der
flygter, som mennesker og ikke som en
byrde«.

Wehling bringer metaforen ’flygtnin-
gestrøm’ op som eksempel. Denne meta-
for omtaler nemlig flygtninge som en na-
turkatastrofe eller en flod, hvilket taler
folk ind i en tro på, at flygtninge er en fa-
re, som man skal forsøge at holde ude af
landet. 

»Metaforen giver indtryk af, at flygtnin-
ge ikke er mennesker, for vand har ikke
følelser. Du har ikke empati med vand.
Man ignorerer også fuldstændig spørgs-
målet om, hvorfor mennesker flygter.
Særligt uafklarede vælgere bliver meget
påvirkede af, at man bruger et ord som
flygtningestrøm. Man skubber dem sim-
pelthen i favnen på højrefløjen. I stedet
skal man være ærlig om, hvordan man
selv tænker på flygtningesituationen.
Måske taler man i stedet om solidaritets-
krisen i Europa eller krigen i Syrien«.
gry.reiter@pol.dk

Centrum-
venstre
skal tage ...
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