
Moral for os
uden kl oer og hugtander

se - sA er man si meget desto mere i en
klemme. Nu om dage, hvor vi har svert
ved at undre os over, at Gud kunne til-
lade verdens onder, er ansvarsplacerin-
gen for ulykkerne flyttet ned pA jorden.
Og sA handler TV-avisen pA sin dom-
stolsagtige mAde om at placere skyld
for denne verdens onder. Ulidelig mo-
ralisering, men skyld for alle pengene.
Som vi siger der, hvorjeg arbejder: Der
er ikke noget problem, der er sA stort, at
det ikke kan gores verre ved at tllloje
lidt skyld.
Hvordan har vores moralopfattelse og
-begreber endret sig de sidste 50 Ar?

- Jeg tror, at der i serlig grad har dan-
net sig en frigorelsesmoral. Det vil sige,
at forestillinger om opbruddet fra mo-
ralens hergen er blevet en ny moral.
Dannelsen af flere muligheder og ud-
nyttelsen af stadig flere muligheder er
blevet det, det er umoralsk at sige nej til.
Men det skaber samtidig et forandrings-
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pres pA ethvert individ, at vi mA vere i
livslang udvikling og lering. Med an-
dre ord: Vi mi overskride moralen og
overskride os selv til stadighed. Ikke
overraskende er der kommet en nypu-
ritansk bolge i kolvandet, som henger
de ikke-middelmAdige ud og anklager
dem for ikke at vere miideholdne med
deres ikke-middelmAdighed.
Hvad betyder moral for vores forhold
til laster og lyster (sex, stoffer, mad, al-
kohol, shopping, etc.)?

- Betyder det, at lasterne bliver mere
spendende? Jo, pA sin vis. Men jo mere
overskridelsesmoralen har hersket, jo
mere slap bliver den elastik, der ten-
der overskridelsen.
Hvad pivirker vores moralbegreber?

- Nietzsche ville sige: Graden af svag-
hed i en kultur. Jeg kunne tllfoje, at jeg
mener, dyrkelsen af det almindelige
genintroducerer et normalitetspres, der
ellers var ved at aftage, i takt med at
overskridelsen af det normale var ved
at blive normalt. Men nAr tv-udsendel-
ser og web-portaler som Facebook i den
grad prover at gore det ikke-bemerkel-
sesverdige bemerkelsesverdigt, sA

stiger presset pA at vere ganske nor-
mal. For det er nu tilsyneladende ble-
vet bemerkelsesverdigt.
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