
Du er fucking sexistisk,
Niarn!
Anmelderne føler sig
åbenbart vældig
underholdt af dine
beskrivelser af det
modsatte køn som
kællinger, ludere,
bitches og babes.
Våde og villige, skabt
til at opgejle de
rappende stådrenge.
Men ord kan sive ned
og sprede gift i
fællesbevidsthedens
grundvand. Før eller
siden må også du tage
ansvar. 

Raptekster
Af Hanne-Vibeke Holst, forfatter

Kære Niarn!! Tillykke med modtagel-
sen af dit nye album ’Årgang 79’. Selv
er jeg årgang 59, og ligesom du fra

Nordjylland, så hvis Skoda-terningen var ka-
stet anderledes, kunne jeg næsten ha’ været
din bekymrede mor deroppe, mens du fucke-
de rundt som småkriminel badazz.

Derimod er jeg for gammel til at have
været »hende kællingen, der skred fra mig i
Aalborg«, og i det hele taget er jeg nok for
outdated til, at du gider høre på mig. 

Faktisk gider jeg heller ikke, indrømmet,
høre på en gangstarapper som dig og de
andre forskruede hiphopdrenge. Og hvis jeg
ikke havde både en teenagedatter og -søn,
gad jeg næppe hidse mig op. Måske ville jeg
så knap have opdaget, hvordan sådan én som
dig forurener det, som vi voksne, kalder ’det
offentlige rum’. 

For nu at blive i jeres terminologi, så luk-
ker I så fucking meget sexistisk og volds-
forherligende lort ud, at man skal lydisolere
sig for ikke at blive sølet til. Og det gør et
normalt ungt menneske, der ikke kan lave
fysikrapport uden selskab af MTV, Boogie
eller P3, jo ikke.

Så hvad får de fra dig, Niarn? Ja, f.eks.
disse lyriske strofer »Baby så’ det op og
stå klap dig selv i røven so/Rul den op og

la’ den gå la’ mig se dig rippe de skrå/ Tjek to
flex ho baby oser af sex yo/Niarn han er altid
på så ryst den til du ik’ ka’ gå«.

Eller denne: »Dig og de andre to gays dør
med en pik i munden/Men I er stadig ik’ de
eneste på min hadeliste/KDL, du ka’ stadig få
nogle flade, bitch«.

Sådan fortsætter det skæring efter skæ-
ring – ikke kun hos dig, retfærdigvis, men
også hos bl.a. dine homies L.O.C. og Jokeren,
der også beskriver det modsatte køn som
kællinger, ludere, hos, bitches og babes. Våde
og villige, skabt til at opgejle de rappende
stådrenge, der frit kan udnytte enhver so
efter behov, så som til »at sniffe en streg i din
røvspræk«.

Nu vil du protestere og sige, at det bare
er for sjov, at det bare er noget, du
leger, når du påstår, at »Jeg har ik’

rappet om en bitch, jeg ik’ har kneppet«, og
at du er følsom og forvirret og bare stiver dit

vaklende maskuline ego af ved at nedgøre de
kællinger, der har taget røven på dig, som
hende kæresten i Aalborg. 

Du gider heller ikke tage ansvaret for den
skade, som dine tekster måtte forvolde. Som
du selv siger: »Hvis en eller anden går ud og
gør en tosset gerning, så er det ikke min

musiks skyld ...«.
Hvordan kan du vide det med sikkerhed?

Når politiet her på Frederiksberg, hvor jeg
bor, og min datter færdes efter vintermør-
kets frembrud, alarmeret melder, at de ser
flere og flere grove voldtægter, hvor netop
den fornedrende vold er påfaldende, kan det

så ikke hænge sammen med bl.a. din måde at
fremstille pigerne på?

Jeg hører også, at flere og flere onenight-
stands ender i deciderede voldtægter,
fordi fyren simpelthen ikke kan styre

sig, men går langt over grænsen for, hvad
pigen forventer sig af ’almindelig sex’.

Måske er hun ikke en frækkert, der er med
på at »ryste røven for en ORB gang-banger«?
Hvis du har en søster, forstår du nok, hvad
jeg mener. Især hvis det var din søster, der
blev hevet ind i kassevogn en søndag aften,
da hun skulle i kiosken, for at blive misbrugt
i timevis af to forstyrrede stoddere, der åben-
bart mente, de havde ret til lidt lir.

Om det foregik til det indre soundtrack af
din musik, er ikke sikkert. Men kan det
udelukkes, Niarn? Kan det udelukkes, at så-
dan en som dig tvinger neglebidende tøser
tilbage i stereotypen, som enten luder eller
snerpe? Kan det udelukkes, at din attitude og
dine rå tekster er med til at opildne unge
drenge til at dyrke en destruktiv machoiden-
titet som sexfikserede storbykrigere med den
ene hånd på knivskæftet og den anden nede i
trussen? Kan det?

Eftersom jeg kunne være din mor, fri-
stes jeg til at bære over alene på grund
af din ungdom. Men som årgang 79’ er

du jo i enhver forstand over den kriminelle
lavalder. Gør, hvad du vil, men du må være
gammel nok til at stå ved dine gerninger. 

Det plejer vi at forlange, med tilbagevir-
kende kraft, af voksne mænd midt i tyverne,
hvad enten de engang drog af sted til Øst-
fronten, var stalinister eller maoister. Dog
mener jeg, at du kan dele ansvaret med de
voksenautoriteter, der ikke tør give dig (jer)
modspil. Hermed er vi tilbage ved anmeldel-
serne: »Fandenivoldsk og charmerende«
klappede f.eks. Information, mens du her i
avisen fik fire stjerner hæftet op med roser
(»hans skuespiltalent beånder de nådesløst
direkte tekster ...«).

Anmelderne føler sig åbenbart vældig un-
derholdt af dit vulgære kvindesyn. Så hvor-
dan kan du tro andet end, at du kan gå på
Limfjorden efter sådan en omgang strinten-
de ungdomslefleri?

Kære Niarn, det er cool nok, at du kan
gøre nordkraft til ordkraf. Men så må
du også vide, at ord ikke bare for-

svinder sporløst i atmosfæren. Ord bliver
ikke bare til jord, men kan sive ned og sprede
gift i fællesbevidsthedens grundvand. Det
gælder ikke mindst for kælling, luder, so. Så
før eller siden må også du tage ansvar. I hvert
fald har det hidtil været dansk miljøpolitik,
at forureneren betaler.

debat@pol.dk

Ny cd

Rapperen Niarn har netop udgivet cd’en
’Årgang 79’. Om den skrev anmelderen i
Politiken, Ralf Christensen: »Årgang 79 er
moderne gangstarap, b-boy-hjemstavns-
digtning og bekendelses-hiphop i over-
halings- og cokebanen (...) Som pæn eks-
provinsdreng i 30’erne er man en kende
fortumlet efter at have været i kløerne på
Niarn, kvalm over volden, sexismen, stof-
misbruget, men også renset efter en tur i et
smukt gennemlyst himmel & helvede. Og
oplyst. For Niarn er ærlig (...)«.
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Haarders klynketid

Haarder forventer nu en undskyldning og begrunder
den med, at sådan en har han fået tidligere, da en
anden tillod sig at citere fra en af Haarders bøger, men
ikke medtog de sætninger, Haarder syntes skulle med
for at fuldende citatet. Ifølge Bertel Haarder hedder
det forunderligt, at hans ord bortcensureres.

Dernæst brokker han sig på andres vegne over, at et
læserbrev, der angiveligt forsvarede ham, ikke blev
bragt i avisen. Og at avisen alene bringer ’hade-indlæg’
imod ham. Alene brugen af ordet ’hade-indlæg’ vidner
om en mand, der ikke er interesseret i kritikkens
indhold, men alene dens afsenderadresse.

Til slut kommer vi til ’sangen’. Den aldeles ubeha-
gelige sang om blandt andet udenlandske kvin-
der, eller ’villige gæs’, som Haarder kaldte dem i

en festsang (!) skrevet til en regeringskomsammen.
Som det vil være de fleste bekendt, bragte Politikens
offentliggørelse af sangen heftig debat. Og nu svarer
Bertel Haarder så igen.

Sangen blev til under vanskelige vilkår, skriver
Haarder. Ja, han skrev den såmænd under en havne-
rundfart i København, indtelefonerede den og præsen-
terede den angiveligt som »rædsom«. Dertil kommer,
at Haarder mener, at Politiken krænker hans ophavs-
ret samt hans privatliv. Politiken bør skamme sig,
mener Bertel Haarder.

Mange mener nok, at Bertel Haarder burde begynde
med at skamme sig selv. At sangen er kommet til
verden i al hast, undskylder aldeles ikke dens dybt
krænkende indhold. 

Det ved Bertel Haarder udmærket godt, selv om
hans nye selvopfattelse siger ham, at ingen af deltager-
ne i sangløjerne fandt teksten forargelig – »de kender
mig jo«. Og hvad betyder det? Kender de Haarder som
kvindeforagter, eller ved de bare, at man ikke skal
lægge for meget i det, han skriver?

Haarders fejl ligger – ud over sangindholdet – i, at
han har mistet tvivlen om egen ufejlbarlighed. Mistet
blikket for, at han ikke nødvendigvis altid har ret. En
sygdom der desværre tit rammer ældre, magtfulde
herrer, der omgås med alt for megen misforstået re-
spekt.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at
Bertel Haarder revsede dansk journalistik i en
kronik i Berlingske Tidende. Han hæftede sig

ved de enorme mængder af »journalistisk sjaskeri«,
som han har oplevet i de tusindvis af indslag og artik-
ler, han har medvirket i de senere år. Haarders hoved-
pointe var, at journalisterne ikke blot skulle uddele
hæderspriser til hinanden, men også gedigne nytårs-

torsk til alle de journa-
lister, der kvajer sig. 

Journalisterne bur-
de behandle deres kol-
leger med samme
grovfil, som de be-
handler politikerne,
skrev Haarder.

Jeg skal være den
sidste til at være uenig i, at journalister bør bøde for de
fejl, som kan være ekstremt vidtrækkende og vild-
ledende for den offentlige debat. Men mener måske
nok, at løsningen ligger mere i at finde veje til at undgå
fejlene i stedet for offentlig udhængning af synderne.

Bertel Haarder har utvivlsomt mere energi og ar-
bejdsiver end de fleste. Blot kunne man ønske sig, at
han koncentrerede sit arbejde om at administrere
dansk integrations- og udviklingspolitik. 

Med alle de læserbreve, sange (godt nok hurtigt
skrevne) og debatindlæg, han lader flyde fra sin hånd,
kunne man forledes til at tro, at arbejdsdagen i de to
ministerier primært går med at lade sig ophidse over
dumme borgere og dumme journalister (og villige
gæs?) og derefter straks svare tilbage med Haarders
vrede tryklufthammer af en fyldepen. 

Den Bertel Haarder, jeg engang vandt stor respekt
for, kan nok sagtens klare både to ministerier og rollen
selvgod øretæveuddeler på samme tid. Jeg tillader mig
blot at ønske, at ministerarbejdet var det mest synlige.

Når man er minister og i øvrigt bevæger sit på et
niveau som Bertel Haarders, bør man i det
mindste kunne kræve, at magten håndhæves

med overskud, indsigt, indføling, venlighed og over-
bærenhed. For Bertel Haarder synes vreden at være
blevet hoveddrivkraft, hvilket ikke ligefrem fordrer
tillid til det politiske håndværk.

Gid Bertel Haarder fandt en vej ud af sin selvpålagte
klynketid, iklædte sig lidt tykkere hud, skrev nogle
færre festsange, nogle flere af de begavede opsange,
slap spanskrøret og fandt tilbage i rollen som det
åndsliberale pejlemærke, vi ved, han kan være.

debat@pol.dk

»Haarders fejl ligger
i, at han har mistet
tvivlen om egen
ufejlbarlighed«

Fortsat fra forsiden

nere på grund af deres faste principper,
som kan opsummeres i God, guns, and
gays (Gud, skydevåben og bøsser). Para-
dokset er, at republikanere fører en
økonomisk politik, der direkte er til ska-
de for folk som arbejderen på stålfabrik-
ken. 

Republikanernes forestilling om de-
mokraterne er selvfølgelig en grov kari-
katur. Alligevel kan der være noget om,
at demokraterne i stigende grad er ude
af trit med deres traditionelle vælgeres
holdninger. Det er imidlertid ikke så
meget, fordi demokraterne er for libera-
le. Snarere tværtimod. Det er, fordi de-
mokraterne har lænet sig op ad republi-
kanerne med hensyn til den
økonomiske politik, men har været tø-
vende med at tage kulturkampen alvor-
ligt. En del af skylden for denne ud-
vikling kan placeres hos Bill Clinton.
Han var en mindretalspræsident (han
fik kun 42,9 procent af stemmerne i
1992 og 49,2 procent i 1996 – i øvrigt i et
valg, hvor kun 49 procent stemte). Han
leflede for republikanerne – især efter
midtvejsvalget i 1994, hvor republika-
nerne vandt kontrol over begge kamre i
Kongressen for første gang siden 1952 –
bl.a. ved at gennemføre en drakonisk
reform af velfærdssystemet og ved at
erklære, at »the era of big government
is over«. Demokraterne vendte arbej-
derklassen ryggen og satte fokus på den
professionelle middel- og overmiddel-
klasse. 

HVAD SKAL demokraterne så stille op
efter nederlaget? For det første skal de
ikke forfalde til ’the blues’ oven på ne-
derlaget. Bush vandt en klar sejr med
51 procent af stemmerne på landsplan

(det er første gang, siden hans far vandt
i 1988, at en præsidentkandidat har fået
et flertal af de afgivne stemmer) og
vandt et klart flertal af valgmandsstem-
merne (286 mod Kerrys 252). Men der
var ikke tale om en historisk justering i
stil med den i 1896 eller 1932. Republi-
kanerne besad præsidentposten fra
1896 til 1932 (med undtagelse af Wood-
row Wilsons to præsidentperioder). De-
mokraterne var det dominerende parti
fra 1932 til 1968 (den eneste republikan-
ske præsident i denne periode, Dwight
Eisenhower, fortsatte i det store og hele
Franklin Roosevelts og Harry Trumans
økonomiske politik). Bush vandt ikke
nogen jordskredssejr som f.eks. demo-
kraten Johnson i 1964, republikaneren
Nixon i 1972 og republikaneren Reagan
i 1984. Kerry fik trods alt 48 procent af
stemmerne. 

Når det er sagt, har demokraterne
brug for selvransagelse. Roves blæn-
dende strategi til trods skal republika-
nerne ikke tilskrives hele valgsejren.
Demokraterne tøvede med at stå fast og
kæmpe for de liberale principper, der
førte dem til sejr i midten af det 20.
århundrede. Deres nederlag var sande-
lig også selvforskyldt. 

Demokraterne har tre valgmulighe-
der: at foretage en venstredrejning læn-
gere væk fra republikanerne, at læne
sig endnu mere op ad republikanerne
eller blot vente på, at nogle af de demo-
grafiske ændringer, som John Judis og
Ruy Teixeira taler om i deres bog ’The
Emerging Democratic Majority’ – bl.a.
en voksende professionel klasse og flere
indvandrere fra Asien og Latinamerika
– begynder at gøre sig gældende. Det
sidste er en tand for fatalistisk og vil

trods alt også kræve, at demokraterne
har en klar politik at tilbyde disse vok-
sende grupper. Mange iagttagere me-
ner, at demokraterne skal se sig om
efter en ny Clinton – en moderat guver-
nør fra Sydstaterne, som kan genvinde
præsidentposten for partiet. Det ville
være at begå samme fejl som i 1990’er-
ne, hvor minoritetspræsidenten Clin-
ton ikke formåede at opbygge en varig
koalition, som kunne befæste og udvide
demokraternes styrke. 

For at genvinde den brede opbak-
ning, som demokraterne nød fra 1932 til
1968, skal demokraterne genfinde og
samtidig opdatere de principper, der
gjorde dem til det dominerende parti i
næsten 40 år. De skal stå ved deres
liberale holdninger i stedet for at skam-
me sig over dem. De skal atter indlede
en dialog med arbejderklassen og un-
derstrege, at social retfærdighed også
er en moralsk værdi. 

DEMOKRATERNES vicepræsidentkandi-
dat, John Edwards, valgte en anden
tone end Kerrys forsoningstale, da de
erkendte deres nederlag onsdag mor-
gen. For Edwards slog fast, at »kampen
raser videre«. Da Edwards stadig kæm-
pede for at blive nomineret til demokra-
ternes præsidentkandidat, hed hans
standardtale ’De to USA’er’ (’The Two
Americas’: titlen var hentet fra en bog
af samme navn af den demokratiske
strateg Stanley Greenberg). For Ed-
wards var USA ikke så meget delt op i
konservative røde og liberale blå stater,
men i skarpe klasseskel. En af hans
modkandidater, Howard Dean, som Ro-
ve regnede med ville få nomineringen,
kom med en udtalelse, som var noget

uheldigt formuleret, men som pegede i
den retning, som demokraterne burde
bevæge sig mod: »Jeg vil også være
kandidat for dem, som kører rundt i
lastvogne med sydstatsflaget«. Med an-
dre ord: den hvide arbejderklasse i Syd-
staterne. Mange fra denne gruppe har
stemt republikansk lige siden begyndel-
sen af 1970’erne, da Richard Nixon talte
om »det tavse flertal« – de lovlydige
amerikanere, som passede deres arbej-
de (læs: i modsætning til de højtråben-
de afroamerikanere, som lavede optøjer
i storbyerne, og feministerne, der
brændte deres bh’er ved offentlige de-
monstrationer, og så videre). Republi-
kanernes evne til at så splittelse mellem
den afroamerikanske og den hvide ar-
bejderklasse virkede et langt stykke
hen ad vejen og kan ses som forløber for
1990’ernes kulturkrig. 

Dean så muligheden for en alliance
mellem mindrebemidlede hvide såvel
som sorte som det demokratiske partis
redning, i modsætning til Clinton og
andre moderate demokraters insisteren
på stort set at ignorere disse vælger-
grupper. 

ET BUD PÅ en fremtidig demokratisk
præsidentkandidat er den nyvalgte af-
roamerikanske senator fra Illinois, Ba-
rack Obama. I en tid, hvor ’liberal’ nær-
mest er et fyord – selv i de blå stater –
viger Obama ikke tilbage for at bekende
sig til liberalisme. Ved demokraternes
konvent tryllebandt Obama sit publi-
kum med en tale, som understregede
hans fars indvandrerbaggrund (faren
kom til USA fra Kenya) og gjorde den
klassiske amerikanske fortælling om
håb og fremskridt til sin egen. Hans tale

var netop så inspirerende, fordi den var
en fortælling og ikke blot en række
politiske forslag – »jeg står her, bevidst
om at min fortælling er en del af en
større amerikansk fortælling, at jeg
står i gæld til alle dem, som kom før
mig, og at min fortælling ikke er mulig i
noget andet land på jorden«. Man kun-
ne høre en genklang fra en svunden tid i
sætninger som: »Hvis der er et barn i
Chicagos ghetto, der ikke kan læse, be-
tyder det noget for mig, selv om det ikke
er mit barn ... Det er den grundlæggen-
de tro, at jeg er min broders vogter, jeg
er min søsters vogter, som får dette
land til at fungere«. Han mindede sit
publikum om, at »vi tilbeder også en
ærbødig Gud i de blå stater«. Han frem-
hævede fællesskab og samfundssind
som et lige så amerikansk træk som
individualisme. 

Obama er en ny type politiker, der
ikke blot personificerer en sådan allian-
ce, men nægter at tale i ’for eller imod-
vendinger’. Republikanerne stemplede
Obama som en radikal kandidat for
langt til venstre selv for staten Illinois.
Han støtter retten til abort, går ind for
våbenkontrol og er en indædt modstan-
der af krigen i Irak. Alligevel vandt han
med 70 procent af stemmerne. 

Som Obama sagde før sin tale til kon-
ventet: »Kandidater fra Det Demokrati-
ske Parti burde ikke skamme sig over
deres kerneværdier«. 

Hvis demokraterne skal vinde i 2008,
skal de stå fast ved de principper om
social retfærdighed og samfundssind,
der gjorde partiet dominerende i midt-
en af det 20. århundrede. I 1941 talte
Franklin Roosevelt om de fire friheder:
ytringsfriheden, frihed til at tilbede

Gud på hver sin måde, frihed fra nød og
frihed fra frygt. Disse friheder har lige
så meget mening i et USA, hvor ytrings-
friheden er trængt i terrorbekæmpel-
sens navn, hvor kristne fundamentali-
ster udviser intolerance over for andre
trosretninger, hvor hele 11 procent af
den amerikanske befolkning lever i fat-
tigdom, og 45 millioner amerikanere er
uden nogen som helst form for sygesik-
ring, og hvor Bushregeringen maner til
frygt for nye terrorangreb. 

FOR 40 ÅR siden indledte præsident
Johnson en krig mod fattigdom ved at
genoplive den mest oversete af Roose-
velts fire friheder: »Den mand, der sul-
ter, som ikke kan finde arbejde eller
uddanne sine børn, som er tynget af
nød, den mand kan ikke kalde sig fri«.
Demokraterne skal genoplive det sam-
fundssind og den fællesskabsfølelse,
som var drivkraften ikke blot bag den
økonomiske politik i 1930’erne og i
1960’erne, men også bag borgerretsbe-
vægelsen i 1950’erne og 1960’erne. De
skal slå fast, at det er moralsk forkert at
give skattelettelser til de mest velha-
vende og samtidig gennemføre nedskæ-
ringer i sociale ydelser, at det er mo-
ralsk forkasteligt, at så mange
amerikanere mangler sygesikring og le-
ver i fattigdom. 

Kun ved at bekende sig til de værdier,
der gjorde partiet stærkt, kan demokra-
terne atter fylde landet med blåt og
fortrænge det røde. 

CARL PEDERSEN

KRONIKEN I MORGEN
SVEND AUKEN
Den geniale formidler
– tale til Erling Bjøl


