
Kender De den om 
blondinen og n-ordet?

i gemmer pointen et øjeblik. 

For den afhænger af, hvor krænket 

De allerede er. Er De rasende? Eller er De 

blot lidt i tvivl om, hvilke ord man efter-

hånden kan bruge uden at krænke nogen? 

I så fald er der måske hjælp at hente her. 

Ord har en betydning, der afspejler 

samtiden og sammenhængen. Engang 

brugte vi n-ordet til at dehumanisere 

andre mennesker, så vi kunne ignorere 

slavernes lidelser som prisen for Danmarks 

velstand. Ligesom en ung, blond pige god-

modigt kunne voldtages til omkvædet 

“din mund siger nej, dine øjne siger ja”.

Vi er blevet klogere siden da. Vi kan 

godt se, hvordan et begreb kan legalisere 

et overgreb. Men hvad så med kinøjser? 

Er det sjovt? Eller racistisk? Må man sige 

farvet, hvis man ikke siger brun, sort eller 

rødhåret? Er hen køn?

Der er opstået en ny usikkerhed om, 

hvilke ord vi må bruge, og det er godt. 

For man skal tænke, før man taler. Og 

skriver. Eller for den sags skyld tegner.

Nu skal frygten for en shitstorm 

og diverse asociale medier hverken slå 

ytringsfriheden eller humoren ihjel. 

V “MEN HVAD SÅ MED KINØJSER? 

ER DET SJOVT?

ELLER RACISTISK?

MÅ MAN SIGE FARVET,

HVIS MAN IKKE SIGER BRUN, 

SORT ELLER RØDHÅRET?

ER HEN KØN?”

Men vi må være skarpe og sjove på en 

anden måde.

Der er færre og færre, der vil finde 

sig i at blive krænket af sexistiske og 

racistiske udsagn.

Det kan man synes er lidt hysterisk, 

men det er først og fremmest menneske-

ligt. Bogstaveligt talt. Når man føler sig 

krænket, er der næsten altid tale om 

racisme, sexisme eller blasfemi.

Og det har menneskeheden faktisk 

en aftale om, at vi ikke vil udsætte 

 hinanden for. 

FN’s Verdenserklæring om Menneske-

rettigheder fra 1948 slår fast, at ethvert 

menneske har ret til at blive behandlet 

som ligeværdig uanset race, køn eller 

religion. Krænkelsesparathed opstår, 

når de magtfulde ikke respekterer disse 

basale menneskerettigheder. 

Når vi behandler mennesker fra 

andre kulturer som laverestående, er der 

ikke langt til at behandle et andet køn som 

laverestående. 

#Metoo afslørede et sexistisk magt-

misbrug, fordi der blev sat ord på en 

systemisk krænkelse af basale menneske-

rettigheder. Det er også derfor, vi ikke 

kan insistere på en historisk ret til at bruge 

n-ordet. For ved at gøre det benægter vi 

tidligere tiders umenneskelighed – lidt 

lige som at benægte holocaust. 

Hvis vi ikke anerkender hinanden 

som lige og frie, underkender vi det 

 fundament for medmenneskelighed, 

som blev formuleret lige efter anden 

verdens krig.

Det er derfor, vi skal tænke over, 

hvilke ord vi bruger. Både som politi-

kere, virksomheder, venner og  fjender. 

Tænk lidt over det. 

Det er det, der er pointen.


