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Baggrund:
11. september 2001 fløj to fly
ind i World Trade Center som
led i et terrorangreb på USA.
Andre fly ramte andre mål, men
World Trade Center fik særlig
stor opmærksomhed, fordi ca.
3000 mennesker døde. 11.
september 2001 ændrede
verdens værdier.
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Værdiernes fald
af Bjarne W. Andresen

En begivenhed siden sidste BW·Avisen fylder mere end alle
andre. Fylder mere i medierne, i folks hoveder og hjerter og
fylder i processen med at skabe et nyt verdensbillede.

Fra USAs side har budskabet været, at angrebet på World
Trade Center var et angreb på vestlige værdier. I Danmark
er det blevet oversat til, at det også var et angreb mod
grundlæggende danske værdier.

Hvis man anlægger den synsvinkel, må jeg desværre sige,
at angrebet er lykkedes. I tiden efter 11. september er der
sket en række ting, som har fået bred opbakning – også i
Danmark:

Osama bin Laden er udråbt til manden bag angrebet. Han
bliver ikke stillet for en domstol (end ikke en krigsforbryder-
domstol), men får en dødsdom udstedt, som skal
eksekveres for enhver pris.

Det har betydet, at medlemmer af den samme bevægelse
som bin Laden er fredløse på lige fod med ham.

I jagten på bin Laden og hans støtter har USA vurderet, at
civile tab er en pris, som må betales. Oven i det har blandt
andet Danmark i ord og gerning støttet bombningen af det
allerede totalt forarmede Afghanistan.

Jeg vil ikke forsvare terrorhandlinger. Tværtimod vil jeg
forsvare de værdier, som det var et angreb på. Derfor skal
bin Laden anklages for at stå bag en forbrydelse og stilles
for en domstol.

Alt andet vil være værdiernes fald. Det gælder også de
mange tiltag, som er gjort for at undgå potentielle nye
terrorhandlinger: udvidet mulighed for aflytning, registrering
med mere.

Disse skridt mod en politistat er ikke kun et ønske fra de tre
magtsøjler i Danmark: Folketing, domstolene og politiet. Det
nye er, at der er folkelig opbakning bag, hjulpet på vej af en
oppisket stemning efter 11. september.



Ifølge en Gallupundersøgelse i oktober er 73 % af
danskerne villige til at give politiet mulighed for at aflytte
terrormistænktes telefon uden en dommerkendelse. 59 %
mener, at politiet skal kunne tilbageholde terrormistænkte i
en længere periode uden dommerkendelse. Det kan godt
undre, når undersøgelsen samtidig viser, at 65 pct. af
danskerne "slet ikke" eller "kun i ringe grad" er bekymrede
for, at Danmark udsættes for terrorangreb.

En leder i Kristeligt Dagblad 22. oktober advarede mod ”en
ny McCarthyisme, hvor blot brugen af ordet terrorist er nok
til mistænkeliggøre enhver.”

Udviklingen af holdninger de sidste 3½ måned viser, hvor
skrøbeligt vort samfund og dets værdier er. Ikke, fordi det
kunne angribes med fly. Vi er sårbare som mennesker, fordi
vi på kort tid lader en stemning piske op. En stemning, som
ændrer både vore værdier og holdninger. Det er
skræmmende. Vi skal ikke lade os skræmme af truslen om
terror. I højere grad skal vi erkende den trussel, som
kommer inde fra os selv:

Truslen om værdiernes fald.

GRUNDLÆGGENDE
DANSKE VÆRDIER
• Man er uskyldig, indtil

andet er bevist.
• Man dømmes ikke på

tilhørsforhold, men på
handlinger.

• Ingen forbrydelse
berettiger dødsstraf.

• Bombning af civile mål
er en forbrydelse.


