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Det er ikke særlig moderne i vores del af verden at diskriminere på grund af hudfarve. Men 

vi må forberede os på udfordringer fra veluddannede mennesker, der mener, man skal 

forskelsbehandle på grund af geografiske afstande. 
 

For et par år siden fandt jeg en tegnebog i Mastrup Bakker lige midt i Himmerland og kørte hen og 

afleverede den. Da den ældre dame havde set, at pengene manglede, sagde hun til sin mand: ”Nå ja, 

vi så jo et par fejlfarver i Fakta i formiddags.” 

 

På vej derfra tænkte jeg, at i vores kulturkreds er det næsten kun mennesker over 70, der endnu 

mistænker og kritiserer ud fra hudfarve. Man kunne tilføje: ”og dem med intelligens under 70” – 

her tænker jeg bl.a. på fodboldtilskuere, der smider bananer efter farvede spillere.  

 

Det er ikke disse befolkningslag, der sætter dagsordenen for, hvordan man betragter og behandler 

sine medmennesker. Desværre kan vi ikke derudfra konkludere, at der bare bliver mere og mere af 

den mellemfolkelige forståelse og solidaritet. 

 

Jeg har læst bogen ”Det var ikke min skyld – om kunsten at tage ansvar” af den svenske doktor i 

teologi og etik, Ann Heberlein (AH). Det fremgår flere gange på de 211 sider, at AH ikke mener, 

man skal diskrimineres, fordi man er sort, og hun er erklæret modstander af at ”vandalisere 

indvandrerbutikker”. Over halvdelen af bogen pointerer, at ”alle mennesker har samme værd”, og at 

man må argumentere mod racistiske og f. eks. homofobiske synspunkter; men på nogle af de 

bageste sider slipper hun alligevel katten ud af sækken: 

 

Det enkelte menneskes ansvar gælder ifølge AH kun dem, man står i relation til. Det fremgår ingen 

steder, om grænsen går gennem Øresund eller gennem Middelhavet; men hun nævner menneskene i 

Niger og Afghanistan som eksempler på nogle, vi ikke har ansvar i forhold til. Den fine doktor 

kender kunsten at sparke til dem, der ligger ned. Ordret citeret: ” … vi har stærkere forpligtelser 

over for vore egne. Vi ville være dårlige forældre, dårlige venner og dårlige partnere, hvis vi ikke 

skelnede mellem folk og fæ.” 

 

Hvis dette stod til troende, ville læserne af www.u-landsnyt.dk være håbløse tilfælde, hvad angår 

vores forhold til børn, partnere, familie og venner. AH giver – i en bog, der ellers er spækket med 

historier fra virkeligheden – ikke et eneste konkret eksempel på mennesker, der er engageret i 

nødhjælp og udviklingsarbejde, som behandler deres nære relationer dårligt. Det forbliver på det 

teoretiske plan: ”Måske er det faktisk nemmere at samle penge ind til børn langt borte end at tage 

fat på de problemer, der findes lige foran os.” 

 

Damen har tilsyneladende slet ikke opdaget det modsætningsforhold i hendes pointer, at hvis folk 

fra andre kulturer bosætter sig i Sverige, mener hun, de skal behandles ordentligt; men hvis de 

bliver, hvor de er, skal deres behov ignoreres. Har man et par doktorgrader, kan man altid finde 

forlag og oversættere, uanset hvor store huller der er i argumentationen. 
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Det værste er, at AH og ligesindede kan forventes efterhånden at tage over, hvor hudfarveracisterne 

taber terræn. Vi, der arbejder med udvikling og Nord-Syd-relationer, må forberede os på, at flere og 

flere måske vil afvise at have medansvar for mennesker langt borte, fordi de synes, vi har nok i det 

nære. 

 

En dansk distanceracist chokerede mig: ”Jeg kan ikke forholde mig til at købe en bestemt slags 

kaffe og undgå Nestlé-chokolade – jeg føler mig ikke ansvarlig over for u-landene.” Senere i 

diskussionen fremgik det, at hvis det blev nødvendigt for at fastholde lave priser på kaffe, te, kakao, 

bomuld og alt muligt andet, vi importerer fra Syd, var manden parat til at smide bomber og sende 

krigsskibe. Han havde kun et forbehold: Det skulle ikke være hans egne sønner, der skulle udføre 

det grove arbejde med at slagte genstridige afrikanere og latinamerikanere, der ville have højere 

betaling for deres varer. 

 

Desværre hænger logikken sammen her. Hvis bestemte menneskers levevilkår er én flintrende 

ligegyldige, så kan der ikke være grænser for, hvor grusomt man er parat til at behandle dem for at 

hytte sit eget skind. 

 

Vi kan trække på skuldrene af ældre mennesker, der siger ”fejlfarver”, og det er mere synd for de 

hooligans, der kaster bananer, end for de velfungerende fodboldspillere, frugterne måtte ramme. 

 

Men når det gælder doktorer i etik og teologi eller andre intellektuelle, som synes, det kun er det 

nære, som kommer os ved, må vi forberede os på hvad som helst. 

 

Distanceracisterne kan komme til at udøve langt mere fortræd imod langt flere mennesker, end det 

nogensinde er lykkedes for hudfarveracisterne. 


