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WWDe  
fordrejer 
meget, både 
af ondskabs-
fuldhed og 
uvidenhed, 
og lokker 
unge mænd 
til at for-
svare syns-
punkter og 
forfattere, 
de knap  
forstår. 

MATTHEW ROSE, 
BERKELEY 
INSTITUTE, I DET 
KATOLSKE MAGASIN 
FIRST THINGS

En ideologisk bevægelse er i foruroli-
gende vækst i USA. Alt-right er navnet, 
antallet af tilhængere vurderes til over 
10 millioner, og den findes kun på net-
tet.

Navnet står for ”Alternative right” – ul-
tra-reaktionær og meget alternativ: fuld 
af had til konservatisme og kristendom. 
Det politiske spektrum er jo i postmoder-
ne opløsning.

Samtidig er Alt-right decideret raci-
stisk.

I det katolske magasin First Things 
analyseres  
fænome-
net af Mat-

thew Rose fra Berkeley Institute. Han 
fortæller, at mange vrede unge mænd 
forlader den katolske kirke i USA, tiltruk-
ket af Alt-right.

Mange af dem fabler uhyggeligt om 
den ”hvide races” overlegenhed og er 
åbent anti-kristne. En af den hadefulde 
bevægelses teoretiske bagmænd skriver 
på sin hjemmeside: ”Kristendommen er 
en af hovedårsagerne til det hvide for-
fald.”

En anden: ”Som syre opløser kristen-
dommen slægtens og blodets bånd og 
baner vejen for den dekadente moderni-
tet.”

Flertallet er ateister, men samtidig reli-
giøse, bemærker Rose. De vil tilbage til 
Vestens hedenske rødder for at finde my-
stik, styrke og stridbarhed.

En af profeterne er Oswald Spengler. 
Især er man optaget af hans begreb om 
”det faustiske”: den særligt europæiske 
hang til at sprænge grænser. Ateisten 
Spengler opfatter ikke højmiddelalde-
rens himmelstræbende katedraler som 
en lovsang til Gud, men som udslag af 
det faustiske individs stræben mod egen 
uendelighed.

”Hvis Spenglers teologi er tendentiøs, 
så er hans skildring af den vestlige iden-
titet bedragerisk kraftfuld. Til et ungt 
menneske, der savner en stærk identitet, 
siger han: ’Denne heroiske kultur er din 
arv, og alene din.’,” bemærker Matthew 
Rose.

Endnu større betydning for Alt-right har 
en italiensk mystiker, maler og sexolog, 
Julius Evola.

Han var indædt anti-kristen, fordi han 
fandt, at kristendommen dræner hver-
dagen for mystik. De tidligste samfund 
var på alle planer gennemsyret af hellig-
hed. Deres væsen nærmer man sig kun 
gennem myten og legenden, sagde Evo-
la, ikke ved forskning.

Staten var dengang hellig i sig selv, 
men det ødelagde kristendommen ved 
sin sondring mellem de to regimenter.

En tredje guru for Alt-right er franske 
Alain de Benoist, der lystigt blander 
venstre- og højreorienteret tankegods, 
og som også vil vække europæerne til 
ny-hedenskab. Han giver samtidig tradi-
tionalismen en dosis humanisme og ud-
nævner mennesket til guddommelighe-
dens målestok.

”Mennesket får del i det guddommeli-
ge, hver gang det overskrider sig selv, 
hver gang det når grænserne for sine 
bedste og stærkeste aspekter,” skriver 
Benoist med en formulering, som egent-
lig er modernitetens credo.

Benoist klager over kristendommens 
tøjling af det faustiske menneskes vitali-
tet og dens sværmen for de svage og 
elendige. Det er Nietzsches klassiske kri-
tik.

Dette er en stor pointe hos Alt-right-
folkene. De mener, at Vesten på den må-
de er blevet forsvarsløst over for frem-
mede kulturer og dyrker overdreven 
godgørenhed mod de fjerneste.

Man bliver nødt til at være opmærksom 
på dette frastødende tankegods, mener 
Matthew Rose.

”De fordrejer meget, både af ond-
skabsfuldhed og uvidenhed, og lokker 
unge mænd til at forsvare synspunkter 
og forfattere, de knap forstår. Alligevel 
skal vi lære af deres fordrejninger og 
dermed vise, hvordan kristen teologi, 
hvis svigt har ledt til bevægelsens 
vækst, også kan være kuren imod den.”

Svigtet var, at kirken ikke roste men-
neskers hengivenhed for deres eget 
land. Naturligvis rækker den kristne be-
kendelse ud over ens lokale identitet og 
loyalitet, men den udsletter den ikke, 
understreger Rose.

Race er et moderne begreb uden gran 
af teologisk relevans, men begrebet na-
tion stammer fra Bibelen. For eksempel 
siger Paulus i Apostlenes Gerninger, at 
Gud ”fastsatte bestemte tider og lande-
grænser” for alle folk.

Både jøde, græker, fri og træl kaldes af 
Kristus, men de må gerne fortsat opfatte 
sig som del af deres eget fællesskab. 
Hvis teologien tydeligere understregede 
dette, ville den tage vinden ud af sejlene 
på Alt-right. De desorienterede unge 
mænd skal høre om deres land og dets 
fortid og have lov at føle en forankring 
her, mener Rose.

Han minder om Pave Johannes Paul 

kiosken | Alt-right og det reaktionære had til kristendommen
II, der opfordrede de vestlige nationer 
til ikke at dyrke en grænseløs fremtid, 
men bevare deres sprog, historie og reli-
giøse traditioner. Den art ”åndeligt selv-
forsvar” er del af det fjerde bud, at man 
skal ære sin far og mor.

Vi skal ikke gøre nationen til idol, 
men lade dens kulturelle arv pege ud 
over sig selv, mod vores fædreland hos 
Gud.

Alt-right fabler om arv og traditioner, 
men tilbyder hverken eller. Ja, de smad-
rer begge dele i deres aggressive åndløs-
hed.

Og kristne sigter forresten langt høje-
re end en lille, energisk Faust. Han kan 
ikke overvinde døden, påpeger Rose – 
gennem Kristus har kristne allerede 
gjort det. J

Anders Raahauge er kulturjournalist, sognepræst 
og medlem af Det Etiske Råd. I Kiosken samler 
han hver uge op på og kommenterer den  
internationale værdi- og religionsdebat.

AF ANDERS 
RAAHAUGE
debat@k.dk

AF MAY BJERRE EIBY

De mister ikke kun appetitten over 
at sidde alene og spise farveløs 
mad. Rigtig mange ældre har 

kvalme og forstoppelse på grund medi-
cin. De falder ikke kun og slår sig, fordi 
de går ned ad lange, uoverskuelige gan-
ge, eller fordi de nervøst griber for sig, 
når de bevæger sig mellem møblerne i 

deres lejlighed. De mister balancen, er svimle og ryster 
af efterdønninger fra gårsdagens sovepille. 

Eller måske er årsagen den tablet, som skulle gøre 
dem i bedre humør. Hvem ved, for der er så mange pil-
ler i doseringsæsken, at bivirkningerne forgrener sig 
ind i hinanden. 

I stedet for at fjerne nogle af pillerne 
forsigtigt, lader vi stå til, fordi vi i 
bunken af medikamenter ikke kan 

gennemskue, hvad der er årsagen til ge-
nerne. I øvrigt vil vi hellere undlade at 
fjerne nogle, for vi er bange for, at den 
ældre så vil få det værre. 

Jeg kan sagtens forstå, man tænker så-
dan – både den ældre selv, de pårøren-
de, lægen og plejepersonalet. Men det er 
alligevel underligt og ikke særligt gen-
nemtænkt, fordi vi tilfører problemer 
problemer. Hellere bestille dyre prote-
indrikke til den småtspisende ældre, 
som måske på grund af demens ikke 
kan fortælle, at hun har kvalme. Eller 
kæmpe i dagevis med kommunen om at 
skaffe en kørestol i stedet for at fjerne 
den medicin, som forårsager den forrin-
gede gangfunktion eller de mange fald. 
For alt i verden beholder vi medicinen. 

Skulle det ske, at en sød gammel da-
me ved indflytning på plejehjem ikke 
har en medicinliste med sig i tasken, ser 
man straks panikken sprede sig hos per-
sonalet. Hvor er listen? Hvor er den?

Vi skal både af med listen og med 
vores forskruede accept af dose-
ringsæsker, der hos alt for mange 

ældre minder om et sæt maracas. Men 
det her er desværre ikke hyggelig kalyp-
somusik. Det er mennesker, som har et 
dårligt liv, fordi de ukritisk medicineres 
med alskens lægemidler. De virker på 
noget, ja. Men man kan jo ikke argu-
mentere for, at de gavner helbredet, 
hvis de medfører noget andet, som er li-

ge så dårligt eller værre. Så må man tage stilling på 
ny. 

Jeg savner, at plejepersonalet og de praktiserende 
læger udviser et større mod. Et mod til at foretage et 
kritisk eftersyn af de uendeligt mange medicinkombi-
nationer. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at det vil medfø-
re enorm respekt for det fagpersonale, som tør gøre sit 
bedste her.  J

kanten | Der er 
brug for opgør 
med ukritisk  
medicinering  
af ældre
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Kanten skrives på skift af formand for Dansk Psykologforening Eva Secher 
Mathiasen, professor mso på CBS Bent Meier Sørensen, ph.d. og højskole-
lærer Christian Hjortkjær, sognepræst Torben Bramming, cand.jur. og 
community organizer Natasha Al-Hariri, folketingsmedlem Alex Ahrendtsen 
(DF), psykolog Mattias Stølen Due og plejehjemsleder May Bjerre Eiby, folke-
tingsmedlem Kaare Dybvad (S) og journalist og forfatter Karen Lumholt.
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Mildere vinde blæser  
omkring Monica Lewinsky
Suzanne Moore, klummeskriver på 
The Guardian, skriver om arme Moni-
ca Lewinsky, der ikke mødte den 
mindste sympati oven på præsident 
Clintons affære med hende. Hun har 
nu meldt sig sig tilbage i det nye Me-
Too-klima.

”Efter så megen offentlig udskamning 
har hun gennem årene genopfundet sig 
selv som en stemme mod overgreb. Hun 
blev svigtet af dem, som burde have 
støttet hende. Prominente feminister, al-
le sammen demokrater, affærdigede 
hende som et stykke junk sex. Clinton 
kunne lide sin junk food; han var, som 
Hillary engang sagde, ”en hund, der ik-
ke kan holdes i haven”. Lewinsky, den-
ne narcissistiske, fjollede pige med sin 
blå kjole med pletten, blev straffet for 
hans synder. Hende kunne man smide 
bort.”

Nu spiser  
de unge Viagra
Lara Prendergast kommenterer i The 
Spectator det nye fænomen, at unge 
mænd er begyndt at sluge den po-
tensstimulerende Viagra-pille.

”En generation af mænd er opvokset 
med nem adgang til porno. Sammenlig-
net med internettets eksotiske tilbud 
virker normal sex usexet. Afhængighed 
af porno er en moderne lidelse, og der er 
masser af tegn på, at mænd søger be-
handling for den. En amerikansk under-
søgelse viste sidste år, at mænd, som re-
gelmæssigt ser porno, har større risiko 
for at lide af impotens. I 2011 brugte en 
italiensk undersøgelse begrebet ’seksu-
el anoreksi’ til at beskrive adskillelsen 
mellem virkeligheden og det seksuelle 
begær.”

Sidste udkald for det 
politiske establishment
I anledning af sejrene til EU-skepti-
ske partier til højre og venstre ved 
det italienske valg skriver Die Welts 
EU-korrespondent Dirk Schümer:

”Hvis kontinentets politiske eliter ikke 
nu begriber, at den ikke går længere 
med de sædvanlige recepter, så vil histo-
riebøgerne beskrive dette italienske valg 
som det sidste vækkeur (...) Højvande 
trænger ind mod Unionens diger fra alle 
sider, og det ville måske være på tide at 
indse for politikerne i EU-Kommissio-
nen omkring den overanstrengte præsi-
dent Juncker, at det ikke bliver ved med 
at gå godt ret meget længere under paro-
len ’Fuld fart frem med lukkede øjne!’”

Trivialiseringen  
af nazismen
På netmagasinet Spiked er dets re-
daktør Brendan O’Neill led ved, hvor 
løst nazi-kortet sidder i debatten. 
USA’s præsident, Donald Trump, har 
man igen og igen sammenlignet med 
Hitler.

”Der er en dødsensfarlig konsekvens 
af det hysteri med Hitler-sammenlignin-
ger, som greb Vestens kommentariat 
gennem det forgangne år: Den har ned-
værdiget erindringen om nazi-virkelig-
heden. Den har fået nazismen til at virke 
’ikke så slem endda’. Den berøver ræds-
lerne dengang i Europa deres eneståen-
de karakter, deres historiske specificitet 
og får dem til at fremstå som noget, der 
sker jævnt hen hele tiden, som altid er i 
atmosfæren, selv i det 21. århundrede 
USA’s frie, åbne og fredelige atmosfære. 
De normaliserer og nedskalerer dermed 
lidelsen under det nazistiske tyranni.” J

AF VANESSA CHRISTOPHERSEN
christophersen@k.dk

I morgen er det Kvindernes Internationa-
le Kampdag, og er der én ting, vi i Dan-
mark i dag bør kæmpe for, er det, at kvin-
der kan få en lige så stor lønpose som 
mænd. For kvinder mister øjeblikkeligt 
30 procent på lønkontoen, når de går på 
barsel. Og selv efter 10 år er deres løn 20 
procent lavere, end hvis de ikke havde få-
et børn. Børn skader kvinders karrierer, 
mens mændene går fri. En børnestraf, 
kalder forskerne det. Den markante for-
skel er den største forhindring for at opnå 
ligestilling i dag, mener den danske for-
sker bag studiet, Jakob Egholt Søgaard, 
postdoc ved Københavns Universitet. 

Jakob Egholt Søgaard, hvad viser dit stu-
die i lønforskelle mellem mænd og kvin-
der?

”Studiet viser, at selvom vi gennem ti-
den er kommet tættere på lige løn for lige 
arbejde, er der ikke reel ligestilling i løn. 
Der er et løngab på 20 procent mellem 
mænd og kvinder. Og størstedelen af det, 
cirka 80 procent, skyldes børnestraffen. 
Kvinder falder i løn, når de får børn.”

Når mænd får børn, falder de ikke i løn. 
Hvorfor? 

”Det er et godt spørgsmål. Der er flere 
kvinder, der går på deltid, og kvinder får 
– måske derfor – ringere chancer for at 
blive forfremmet eller har mindre lyst til 
at søge stillinger med mere ansvar. Det 
samme ser ikke ud til at være tilfældet 
for mænd. Hvis en mand gerne vil være 
direktør eller chef, gør han det tilsynela-
dende, uanset om han får børn.”

Ville det ikke blive mere udlignet, hvis der 
var øremærket barsel til mænd? 

”Det har jeg selv tænkt en del over, 
men det er langtfra sikkert, at det vil vir-
ke. Det, der betyder mest, er, at kvinder 
permanent tjener mindre i flere år efter, 
at de har fået børn. Det er det lange 
træk, der virkelig giver et løngab.”

Men er det ikke et sted at starte? 
”Måske, men det er ikke sikkert, at det 

vil virke. Det kræver, at øremærket bar-
sel også ændrer på rollefordelingen i 
hjemmet på længere sigt. Der er også 
andre steder, man kan starte. For ek-
sempel, at overenskomsterne i højere 
grad sikrer løn under barsel for mænd i 
samme omfang som for kvinder.”

Når kvinders lange barsel gør, at de kom-
mer bagud på arbejdsmarkedet, ville det 
så ikke være bedre at skubbe dem tidlige-
re tilbage på arbejdsmarkedet?

”Det er en god pointe, at de generøse 
ordninger kan være at gøre kvinder en 
bjørnetjeneste. Men det er ikke sikkert, 
at ændret barselsorlov vil ændre på rol-
lefordelingen i hjemmet på længere sigt. 
Hvem tager barns sygedage, hvem hen-
ter og bringer og tager dem om natten, 
når de græder. Det er svært at ændre po-
litisk.”

Det lyder, som om der er nogle traditio-
nelle kønsroller på spil? 

”Ja, det tyder det på. Men det handler 
også om, hvad der giver praktisk me-
ning for familierne. Da jeg fik mit første 
barn i 2011, gik min kone på deltid i en 
kort periode. Det var hendes valg, og det 
handlede mest om at få hverdagen til at 
hænge sammen. Vi tænkte ikke så me-
get over kønsaspektet i den forbindel-
se.”

Men går det ikke trods alt den rigtige vej 
med ligelønnen? 

”I 1980 tjente kvinder 40 procent min-
dre end mænd, i 2013 var tallet  
20 procent. Lønforskellene er faldet, for-
di kvinder på mange måde har halet ind 
på mændene på arbejdsmarkedet, for 
eksempel i form af uddannelses- 
niveau. Det er også blevet lidt nemmere 
at få både karriere og børn til at passe 
sammen, men netop fordi kvinder-ne på 
mange parametre har halet ind på mæn-
dene på arbejdsmarkedet,  
betyder effekten af børn relativt meget.”

Men vil vi ikke se uligheden forsvinde af 
sig selv? 

”Det er svært at svare på. Vi har set 
svage fald i børnestraffen, over tid, men 
i hvilket omfang det forsætter, er usik-
kert.” J

Jakob Egholt Søgaard 
 3 Født i 1984.
 3 Uddannet ph.d. i økono-

mi, postdoc ved 
Københavns Universitet.
 3 Har for nylig udgivet 

forskningsartiklen ”Children and Gender 
Inequality: Evidence from Denmark” sam-
men med to forskere fra Princeton 
University og London School of 
Economics. 

Forsker: Den største forhindring 
for ligestilling er ulige løn 

interview | Kvinder, der får børn, bliver straffet på lønkontoen. 10 år efter, at 
de får børn, er lønnen 20 procent lavere, end den ellers havde været. Det er 
den største forhindring for ligestillingen, mener forsker bag nyt studie

Børn påvirker kvinders løn
3 Lønudvikling blandt kvinder med børn sammenlignet
med kvinder, der ikke får børn.

+ 40 %

+ 20 %

0 %

- 40 %

- 20 %
-4 år -2 år 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 

Kvinder med børn

Kvinder uden børn
+ 20 %

Kvinder uden børnKvinder uden børnKvinder uden børnKvinder uden børn

- 40 %

- 20 %

- 40 %

- 20 %

Kvinder med børnKvinder med børnKvinder med børnKvinder med børnKvinder med børn

Første barn 
bliver født

Kilde: ”Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark”, 2018 af 
Henrik Kleven, Camille Landais og Jakob Egholt Søgaard. Data er baseret på 
danske par fra fem år før de får et barn til ti år efter fra 1980-2013. 
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2Børn skader 
kvinders karrie-
rer, mens mæn-
dene går fri. Den 
markante forskel 
er den største 
forhindring for at 
opnå ligestilling. 
Her ses sund-
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kamp for ligeløn i 
2008.  
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