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Fslelserellerfornuft
i var den der igen. I(ampen mellem folelserog
fornuft. Sommerenbod pi debat om to sporgsmel i straffeloven:Straffestrafikdrab pi grund
af alkohol tilstrekkeligt hirdt? Og skal straf'15
fen for unge mellem og'17 ir ikke lengere vere mildere,men gorestil den sammesom for eldre personer?
Fornuftensargument er, at strengerestraffe ikke virker
preventivt. Forskningenviser, at skerpede sanktioner
ikke mindsker kriminaliteten. Folelsernesargument er'
at der skal straffes hirdt, nAr en person drikker sig fra
sansog samliirg og med sin bil dreber en ung teenager.
Eller nir en 15-irig dreber og mobilfilmer offeret. Der
skal straffes bide pi grund af hevnonsket/retferdighedssansenhos de drebtes familier og af hensyntil befolkningensretsfolelse.

DEN ER pA nlLE politikomrider: Folelservs. fornuft.
Tagdiskussionenom miljo og okonomiskvekst. Skalvi
i jagten pi billige landbrugsprodukterse bort fra naturhensynog dyrevelferd? Er okologi ikke pjattet faleri?Er
okologi i virkelighedenamoralski en tid med fodevarekrise, fordi udbyttet af okologiskproduktion er mindre
end den konventionelleproduktion med kunstgodning,
sprojtemidler osv.? Tag de kommende finanslovsforhandlinger.Hvad er fornuftens svar pi, om 10 mia. kr.
skal brugespi miljo, sundhedeller skoler?Er fordelingen af de 600 milliarder pi eldre, forsvar,miljo, sundhed osv.udtryk for 100 procentfornuft? Nej,selvfolgelig
ikke. Fordelingener udtryk for en i hoj grad folelsesmessigt styret tradition for, hvordan balancen i den
okonomiskefordelingbor vere. Eller tag diskussionen
i Irak og Afghanistan.
om den danskekrigsdeltagelse
Er det fornuftigt at ofre penge og danskesoldatersliv
i fjerne krige? Er det pA den anden side ikke farligt at
lade sorgenog folelserneomkring dode danskesoldater
fsre til tilbagetrakning, hvilket pi lang sigt kan fore til
spredningaf terrorismeog vekst i antalletaf udemokratiskelande.Nogetsom i yderstekonsekvenskan udlose
storkonflikter eller verdenskrige.Iftige, som kan bersre
Danmark langt mere og koste langt flere danskeliv end
den nuverende indsats.
Den kommer ogsi igen.IGnflikten mellem folelserog
fornuft. Eksempelvisneste gang der skal sternmesom
EU.Uansethvad der skal stemmesom - traktater, euroen, eller hvad det matte blive,
Si er det sikkert,atJa-sidenbeskylderNej-sidenfor at
sli pi folelserneog lave skremmekampagne.Det er lige
si sikkert,at Nej-sidenvil anklageJa-sidenfor at lade
fornuften, iser de skonomiskefordele dominerer,og at
de derved selger ud af dansk selvstendighedog suverenitet.
DETERDERHELETIDEN.Tovtrekkerietmellemhjerte
og hjerne.Ikke blot mellemforskelligepolitikere,partier
og blokke- men ogsi inde i hver enkeltafos. Essensen
er, at politik er bide folelserog fornuft. Det er netop derfor, vi har demokrati.Skullefornuftenride, skullevi jo
blot overladealle beslutningertil eksperter.Men sandheden om dem er jo, at de ikke har sandheden.Okonomerne er internt uenige om den bedste skonomiske
politik. Klimaforskernedebatterirsagerne til global opvarmning. Pedagogikforskereskendes om vejen til den
bedstefolkeskole.
Teknokratier ikke losningen,men det er folelsesstyre
- sensokrati- heller ikke. Ojeblikketsstemninger,ophidsedesynspunkter,massehysterieller folelser,som
blokererfor viden og rationalitet,er ikke vejentil gode
beslutninger.Selv om der er kamp mellem folelser og
fornuft, si skal der ikke findes en vinder. I(un rneget fi
sporgsmilkan klaresmed 100 procentfornuft eller 100
procent folelser.Losningener hverken teknokrati eller
sensokrati.Losningener demokratiet, som giver plads
til debattermellem fornuft og folelseog til, at der findes
en balance,nir der traffes politiske beslutningerom alt
mellemhimmel ogjord.

