
“Danske værdier”, “vestlige værdier”, “vores værdier”, “kul-
turelle værdier”. Værdier. Der tales konstant og langt ud over
kvalmegrænsen om værdier inden for politik og ledelse og i
den offentlige debat for tiden. Vel at mærke ikke økonomiske
værdier – dem tales der altid meget om – men kulturelle
værdier. Til gengæld tales der ikke særlig meget om politiske
visioner. Det er stærkt beklageligt.

De to begreber, værdier og visioner, anvendes og opfører
sig højst forskelligt. Visioner knytter sig helt oplagt til fore-
stillinger om, hvordan noget kunne eller burde være, anbefaler
bestemte mål som efterstræbelsesværdige, og lægger op til
undersøgelse af, hvorvidt og hvordan de kan indfries, i en fort-
løbende og åben trial-and-error proces. Sådan som ordet
“værdi” optræder i den aktuelle danske samfundsdebat,
udtrykker det derimod noget givet, noget man gerne vil
beskytte, dyrke, værne om, signalere. Visioner er med andre
ord fremadrettede og motiverer til undersøgelse og handling,
mens værdier er bagudrettede og lægger op til besværgelser
og selvsving.

Udskiftningen af politiske visioner med kulturelle vær-
dier er et tydeligt tegn på den identitetspolitiske drejning,
som samfundsdebatten har taget også i Danmark. Spørgs-
målet “hvem er vi?” er efterhånden blevet mere dominerende
end spørgsmålet “hvad skal vi gøre?” “Kultur er” – som den
tyrkisk-amerikanske politiske filosof Seyla Benhabib har
bemærket – “blevet et allestedsnærværende synonym for
identitet, en identitsmarkør og en adskillelsesskaber”. Kul-
turelle faktorer står så ofte tilbage som yderste forklaring på
samfundets konflikter. 

Der er tale om en international udvikling, men den sym-
bol- og identitetspolitiske drejning bør dog for det danske
samfunds vedkommende ses i et særligt historisk lys. Som
dagsorden erstatter identitetspolitikken nemlig efterkrigs-
tidens frodige økonomiske og politiske debat om velfærds-
statens udvikling og legitimitet. Denne debat, der i høj grad

drejede sig om menneskesyn og politiske visioner, er så godt
som gået i stå. Den lidenskabelige velfærdsstatskritik er
forvist til tænketanke og niche-offentligheder, mens Folke-
tingets ledende politikere kappes om, hvem der over for
vælgerne formår at fremstå som velfærdsstatens største ven
og beskytter. 

I dansk sammenhæng er det således tomrummet efter
velfærdsstatsdiskussionen, som identitetspolitikken fylder
ud. Det blev nærmest også sagt ligeud af Anders Fogh
Rasmussen, da han i 2003 fløjtede kulturkampen i gang: “I dag
er vi nået et trin i det danske samfunds udvikling, hvor man
kan koncentrere sig om den egentlige værdi- og kulturdebat.
Og ikke så meget det økonomiske”, erklærede han ved denne
lejlighed. Tiden var nu inde til, at man kunne diskutere kultur
og værdier og navlepillende granske sin egen gruppeidentitet
og gøre det med samme iver som den, der tidligere blev udløst
af spørgsmål om samfundets politiske og økonomiske indret-
ning og udvikling. 

Men hvorfor er kultur- og værdidebatten egentlig mere
egentlig end den traditionelle økonomiske og politiske debat?
Det har Fogh og værdipolitikerne ikke svaret på, ligesom de
heller ikke har begrundet deres fremstilling af tilstanden som
et fremskridt. Er der ikke snarere grund til at beklage den
vaghed og manglende gennemskuelighed, som værdisnakken
fører med ind i den politiske debat? For i modsætning til ordet
“visioner”, der altid kalder på konkretisering – hvilke visioner
– er der ofte knyttet en mærkelig forventning om selvidentisk
selvforklaring til ordet “værdier”, som om det gav sig selv,
hvad der udgør en værdi. Men det gør det ikke. Den megen og
meget ukonkrete snak om “værdier” synes derfor snarere at
være et symptom på nihilismen end en kur mod den.

Er værdisnakken ikke netop i sidste ende udtryk for 
den stemning, som Jens Christian Grøndahl har kaldt for “en
stille, melankolsk desperation forbundet med, at vi ikke skal
nogen steder”?

Kritik
#184

2007

KritikRedigeret af Frederik Stjernfelt og Lasse Horne Kjældgaard

Kritik

Nr. 184. Juli 2007

Nr. 184. Juli 2007

ISBN 9788702059113

Jesper Gulddal Antiamerikanisme i europæisk samtidslitteratur

Mikael Rothstein Populærreligion og sekularisme i Andeby

Nils Holtug og Kasper Lippert-Rasmussen Lighed og multi-

kulturalisme Jon Helt Haarder Praleri som underholdning ved øldrikning

Anders Holm Thomsen Historiekanon, kulturkonservatisme og

venstrekommunitarisme Stefan Hermann Den ny skolepolitiske dagsorden

Dennis Nørmark Politik som kulturelt fænomen

Katrine Fogsgaard Send Søren Ulrik Thomsen til Slavoj Žižek
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