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debatinterview | Når en hel befolkning skal ændre adfærd, som det er tilfældet under coronakrisen, er der forskellige psykologiske

.

strategier, man kan bruge. Men belønning virker bedre end straf og udskamning, mener professor Michael Bang Petersen

Professor: Udskamning er et effektivt, men ikke
langtidsholdbart, magtmiddel i coronakrisen
følge anbefalingerne. Hvordan virker strategierne på lang sigt?
”Når man bruger begge strategier, er det
på en måde en knibtangsmanøvre, men
man skal være klar over, at udskamningsstrategien er mere kon iktorienteret og har
nemmere ved at gå fejl, ikke mindst hvis
man retter udskamningen mod meget konkrete grupper.
Så inviterer man til kon ikt, fordi man
o e bruger strategien i en fortolkningskamp, hvor der er uenighed om, hvad der
er den rigtige måde at gøre tingene på. Så
puster man til de kon ikter, der er omkring
fortolkningerne, og det betyder, at man
dels skaber en polarisering mellem dem,
der har forskellige perspektiver på, hvad
der er det rette at gøre, dels vil man o e se
en mobilisering den anden vej. Altså en
modreaktion på fordømmelsen.
Derfor tror jeg, at man i højere grad skal
forsøge at fokusere på de strategier, som
tilskynder positivt til ansvarliggørelse, for
de skaber ikke kon ikt på samme måde og
er derfor langtidsholdbare på en anden
måde end de mere negative typer af strategier.
Så selvom udskamning kan ligge naturligt til os mennesker, har det nogle klare
omkostninger, både på kort og lang sigt.”

AF KAREN SOFIE EGEBO
debat@k.dk

”UDSKAM DEM, der ikke har været fornu ige,” stod der noteret på et af statsminister
Mette Frederiksens (S) talepapirer inden et
coronapressemøde i marts.
Siden sagde dronning Margrethe i sin
tale, at danskerne ikke kunne være bekendt
at mødes og ikke holde afstand, og medierne har været fulde af skammehistorier om
danskere, der ikke overholdt adfærdsreglerne.
Michael Bang Petersen, du er professor og
forsker i politisk psykologi ved Aarhus Universitet. Hvorfor bruger man udskamning som
middel til social kontrol i en krise som coronakrisen?
”I en epidemi handler det om at få folk til
at ændre adfærd. Det kan man gøre på forskellige måder: en, hvor man ansvarliggør
befolkningen og gør det til et moralsk emne
at følge adfærdsanbefalingerne: ’Ved at gøre
det og det gør du noget godt for andre og tager ansvar.’
Det er en gulerodsstrategi, hvor man
belønnes, men der ndes også en piskestrategi, hvor man i stedet for gevinster stiller en straf: ’Hvis du ikke følger anbefalingerne, ser vi ned på dig.’
Det er udskamningsstrategien og den
mørke af værktøjerne, hvor gulerodsstrategien er den mere positive.”
Hvorfor bruger vi den slags værktøjer til at
ændre adfærd?
”Begge strategier handler om, at vi mennesker er nogle sociale dyr. Vi har en psykologi, som er bygget til et liv på den østafrikanske savanne, så vi går rundt med et stenaldersind i vores moderne kranier. Og den
verden, vores psykologi er bygget til, har
ikke hospitaler, politi eller supermarkeder,
så når vi får brug for hjælp, har vi kun den,
andre kan give os.
Derfor er vi som væsener enormt opmærksomme på vores omdømme, både på at forbedre det, men også på at undgå at falde i
andres anseelse. Det er dér, udskamningsstrategien kommer ind og er e ektiv, fordi
den er en trussel om, at man falder i andres
anseelse eller bliver fordømt af andre, hvis
man gør noget forkert.”
Én ting er, at regeringen kan gøre brug af disse strategier for at få befolkningen til at ændre adfærd i en krise. Men vi ser jo også, at
befolkningen har travlt med at være politimænd over for hinanden. Hvorfor opstår den
form for udskamning?
”Det er en naturlig menneskelig reaktion
på, at vi står i en situation, hvor vi er i gang
med at ændre vores adfærd og normer, og
så opstår der en okmentalitet, hvor vi for-
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0 Under coronakrisen er personer, der ikke overholdt adfærdsreglerne, blevet udskammet af andre. Det gælder personer, der har
stået for tæt i supermarkeder, på stier, i parker og på pladser. Her ses supermarkedskø med afstand, indførsel af opholdsforbud ved
Lakolk Butikscenter på Rømø, ophold på Dronning Louises Bro i København og ophold på Islands Brygge i København i afmærkede
felter, efter at opholdsforbuddet dér er ophørt. – Fotos: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix, Claus Fisker/Ritzau Scanpix, Philip
Davali/Ritzau Scanpix og Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

dømmer dem, der gør noget andet end det,
vi selv ville gøre. Jeg er med til løbende at
indsamle data om befolkningens holdning
og adfærd i coronakrisen, og der har vi
blandt andet spurgt til, om folk synes, det er
i orden at fordømme andre for ikke at holde
afstand.
Der er faktisk over 60 procent, der erklærer sig helt eller delvist enig i det, og det er
et udtryk for, at folk har fået en enorm opmærksomhed på, at vi skal følge bestemte
nye normer for, hvad der er god og dårlig adfærd.
Så tager vi helt spontant fordømmelsesværktøjet i brug, det er en naturlig menneskelig strategi.

Vi kan se, at de, der er særligt tilbøjelige til at støtte fordømmelse af andre, er
folk, der er bekymrede selv og særligt bekymrede for sig selv snarere end samfundet.
Så når man er bekymret selv og forsøger at
holde afstand, har man større motivation
for at lange ud e er andre, der ikke gør det
samme.”
I Danmark bryster vi os af at være en tillidsnation. Gør det os særligt gode til at lystre en
udskamningsstrategi i forhold til andre lande?
”Vi kan i hvert fald se i vores data, at de,
der har en høj grad af tillid til andre, også er

mindre tilbøjelige til at støtte en udskamningsstrategi. Tillidsfulde mennesker fokuserer i højere grad på gulerodsstrategien og
forsøger at få andre til at bidrage til det fælles bedste ved at give positive tilskyndelser,
hvor folk, som har mindre tillid til andre, er
mere tilbøjelige til at bruge sociale sanktioner som middel. Den sociale straf er en taktik, der i højere grad hænger sammen med
mere autoritære værdisæt end tillidsværdisæt.”
I Danmark har vi både brugt gulerodsstrategien ved at opfordre til samfundssind og
brugt udskamningsstrategien, når Dronningen siger, at vi ikke kan være bekendt ikke at

Hvad gør man så, når vi skal vende tilbage
til normalen? Hvordan ruller man de nye
adfærdsnormer tilbage?
”Det er et godt spørgsmål, for det er første gang, at vi vestlige, individualiserede
samfund står i en situation som denne.
Men hvis jeg skal gisne, er det, at de moralske regler, som er i gang med at blive etableret, er baseret på det, vi inden for forskningen kalder koordinering. Det vil sige, at
jeg følger de her regler, fordi jeg ved, at du
følger dem, og du følger dem, fordi du ved,
at jeg følger dem.
Fordi der er sociale sanktioner og gevinster på spil, er vi bange for at gå ud af koordineringen på egen hånd og pludselig sige,
at nu følger jeg dem ikke længere. Der har
vi brug for hjælp til at nde ud af, om det
er nødvendigt længere, og hvad der præcis
er nødvendigt. Ellers bliver vi låst fast af
vores egen bekymring for at være den, der
trodser reglerne.
Når vi alle bevæger os i takt i en ny retning, er det vigtigt, at de politiske ledere
går ind og siger meget klart, at det er det
her, vi må, og det her, vi ikke må.
Ellers bliver det svært at bryde denne nye
moralske ligevægt for befolkningen, fordi
der ikke er nogen, der vil tage det første
skridt.
Moralske regler kan være temmelig sejlivede at få ændret, netop fordi ingen vil tage diskussionen om dem. Så det bliver
J
spændende at se.”

Generalsekretær: Genindsæt Israel i ”Bibelen 2020”
”BIBELEN
” har vakt stor
debat i både Danmark og udlandet. Årsagen er oversættelsen af ordet Israel. I Det
Nye Testamente er Israel så
godt som ernet. I Det Gamle
Testamente er Israel et mindre antal steder
erstattet med ”os” eller lignende.
Problemet er ikke de steder, hvor man gør
originaltekstens betydning tydelig på et moderne dansk. Det er nt. Bibelselskabets ønske om en letlæst og letforståelig bibel på
nudansk fortjener al mulig støtte. Problemet
er, at man nogle steder ændrer betydningen
til noget andet på dansk.
Når det gælder Det Nye Testamente, forsvarer Bibelselskabets generalsekretær, Birgitte Stoklund Larsen, i avisen den 25. april
beslutningen om at omskrive eller erne ordet Israel. Forklaringen er, siger hun, at Israel i Det Nye Testamente typisk betyder folket. Men mange danskere vil i dag forstå Israel som et land eller en stat. Derfor må en
moderne oversættelse af Det Nye Testamente undgå at bruge ordet Israel.

jøder på deres tid. Nogle steder vælger de at
tale om Israels folk og Israels land, andre
steder om det jødiske folk. Når Den Nye
A ale i sin iver e er at erne Israel ikke
respekterer dette valg, påvirker det nogle
steder betydningen af et vers.
For det erde får det stærke ønske om at
erne Israel nogle uheldige konsekvenser.
a) I nogle tekster bliver oversættelsen unaturlig bare for at undgå at tale om Israels
land (for eksempel Matt. 10, 23; Luk. 4, 27).
b) Sammenhængen mellem Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente svækkes. I
både Det Gamle Testamente og antik jødedom betegner udtryk som ”Israels forløsning” (Luk. 24, 21) en befrielse af både folket
og landet, ligesom udtryk som ”Riget for Israel” (Ap.G. 1, 6) omfatter både folk og land.
Hvis Israel erstattes med det jødiske folk,
indsnævres betydningen af disse bibelske
og jødiske udtryk.
c) Anakronismer: Moses redder Israels
folk ud af Egypten, men for at undgå ordet
Israel oversættes med ”jøderne”. Men at tale
om jøder før eksilet i Babylon er en anakronisme (Ap.G. 7, 23 og en række andre tekster).

DET ER DETTE grundlæggende oversættelsesprincip, der er problemet. Der er ere
grunde til at sætte spørgsmålstegn ved princippet.
For det første bliver ordet Israel faktisk
brugt af ”Bibelen 2020” mange steder i Det
Gamle Testamente. Hvis det er uforståeligt i
Det Nye Testamente, hvordan kan man så
bruge det i Det Gamle Testamente?
For det andet nedvurderer begrundelsen
en moderne dansk læser. Hvis læseren godt
ved, at det Egypten, som Josef og Maria rejste til, ikke er al-Sisis moderne stat Egypten,
så ved læseren nok også, at Josef og Maria
ikke rejste til staten Israel, der blev oprettet i
1948.
Dertil kommer, at det moderne Israel faktisk er en jødisk stat, og at næsten halvdelen
af alle jøder i dag bor i landet. Situationen i
.dag minder om situationen på Jesu tid, hvor

PROBLEMET MED oversættelsen af Israel i
Den Nye A ale er ikke isoleret set, at man
oversætter til jøderne eller lignende. Nogle
steder giver det faktisk rigtig god mening.
Problemet er selve hovedprincippet om ikke
at bruge ordet Israel.
Problemet gælder imidlertid ikke bare selve ordet Israel. To steder viser det.
Peter taler om ”det, Jesus gjorde i jødernes
land og i Jerusalem” (Ap.G. 10, 39). Ifølge
oversættelsens eget hovedprincip skulle
der ikke være noget problem her, fordi
Peter ikke bruger ordet Israel. Men nej, man
kan åbenbart ikke have en dansk bibel, der
taler om ”jødernes land”, så med en kreativ
oversættelse omskrives det til et forhold
mellem by og land. Hvorfor må der ikke stå
”jødernes land” i en dansk udgave af Det
Nye Testamente, når det nu står i originalteksten?

AF OLE ANDERSEN

0 Den nye bibeloversættelse,
”Bibelen 2020”, har
skabt omfattende
debat.
– Foto: Carsten
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det jødiske folk også var delt, så nogle boede i landet og andre rundtom i verden. Der
er derfor en forbindelse mellem Israel dengang og Israel i dag, som det ikke er rimeligt
at forsøge at skjule.
For det tredje er det historisk forkert, at ordet Israel på Jesu tid ikke betød et land, men
kun et folk. I antik jødedom blev ordet Israel
brugt rigtig meget. O e skete det i de hebraiske udtryk ”Israels folk” og ”Israels land”,
der blev brugt parallelt med ”det jødiske
folk” og ”jødernes land”.
Forfatterne til Det Nye Testamente bruger
præcis de samme benævnelser som andre

I Hebræerbrevet står der i ”Bibelen 2020”:
”Den gamle a ale er forældet [og] vil snart
forsvinde” (Hebr. 8, 13). I ”Bibelen 2020” er
Den Gamle A ale imidlertid navnet på
hele Det Gamle Testamente. Den forudsætningsløse læser kan derfor ikke forstå verset
anderledes end som den totale afska else af
Det Gamle Testamente. Ikke blot svækker
Den Nye A ale nogle steder forbindelsen
mellem Det Nye Testamente og Det Gamle
Testamente – her afska es Det Gamle Testamente! Det er en teologisk katastrofe.
VI OPFORDRER BIBELSELSKABET til at opgive princippet om at erne Israel fra Det
Nye Testamente. Princippet resulterer i unaturlige oversættelser, anakronismer, svækkelse af forholdet mellem Det Nye Testamente og Det Gamle Testamente og opgivelse af de benævnelser, Det Nye Testamentes
forfattere selv vælger at bruge om landet.
Nogle steder giver det god mening at oversætte ”Israel” med ”det jødiske folk”, men vi
vil gerne opfordre Bibelselskabet til at gå alle steder e er og oversætte på en måde, der
er tro mod originalteksten og ikke bundet af
et urimeligt princip om, at ordet Israel ikke
må optræde i Det Nye Testamente.
Når det gælder Det Gamle Testamente, er
der mange ne oversættelser af ordet Israel.
I en fri, nudansk oversættelse er det nt at
tale om personen Jakob og Nordriget. Ingen
har sat spørgsmålstegn ved det.
Men nogle steder er Israel i strid med originalteksten blevet erstattet af ”os” eller
”dig” (for eksempel Salme 14, 7; 121, 4).
Det er ikke kun sket i salmerne. Et andet
eksempel er Esajas 43, 1. Ved at erne ordene Jakob og Israel ændres betydningen af
verset, så det ikke længere handler om,
hvordan Gud skabte Israels folk. Nu er det
pludselig blevet alment menneskeligt og
hentyder til, at vi alle er skabt og formet af
Gud. Det er jo rigtig nok, men det er bare ikke det, der står i verset. Oversættelsen ændrer betydningen og ødelægger dermed
sammenhængen med de e erfølgende vers,
der tydeligt handler om Israels folk.

Bibelselskabet forklarer, at ændringerne
disse steder er sket for at gøre teksten eksistentiel. Det er et rigtig godt mål. Jeg deler
fuldt ud ønsket om, at bibelteksterne skal
læses personligt og eksistentielt. Men vejen
til det er ikke at ændre i originalteksten. En
oversættelse skal gengive meningen af originalteksten på en forståelig måde for dem,
der ikke kan læse originalsproget. En oversættelse skal ikke ændre meningen. Det må
også gælde en moderne, mere fri, nudansk
oversættelse.
Bibelselskabet har ikke ha nogen erstatningsteologisk hensigt med oversættelsen.
Men resultatet af oversættelserne af disse
relativt få steder er præcis det samme som
resultatet af den erstatningsteologi, der i
kirkehistorien har formørket kirkens forhold
til jøder.
Oversættelsen bliver vilkårlig. Tekster
om Guds dom bliver oversat, så de gælder
Israel. Det gør de este tekster om Guds
kærlighed til Israel heldigvis også. Men i
nogle af de gode tekster om Guds omsorg
udski er vi, hvis vi har lyst, Israel med ”os”.
Det er rigtigt, at ordet Israel har ere betydninger på hebraisk, men ”os” er ikke en af
dem!
VI OPFORDRER BIBELSELSKABET til at ændre oversættelsen i disse vers, så den danske oversættelse kommer til at gengive originalteksten.
Kritikken af ”Bibelen 2020” blev rejst af
Jan Frost i en video på Youtube og fulgt op af
”Ordet og IsraeI” og blandt mange andre det
israelske bibelselskab.
Birgitte Stoklund Larsen åbner i Kristeligt Dagblad den 2. maj for ændring af et
mindre antal steder i næste oplag af ”Bibelen 2020”.
Det er en positiv udmelding, som vi modtager med glæde. Det er derfor med fortrøstning, at vi opfordrer Bibelselskabet til at
genindføre Israel i Den Nye A ale og på de
få omtalte steder i Den Gamle A ale.
J
Ole Andersen er generalsekretær i ”Ordet og Israel”.
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