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Grundlæggende værdier i samfundet blev antastet i dagene 
14. og 15. februar 2015. Som mødedeltager i Krudttønden 
blev min grundlovssikrede ret til forsamlingsfrihed og 
ytringsfrihed krænket. 

Konkret hedder det, som en udbygning af Grundlovens 
§77 om ytringsfrihed, i §79: µ%RUJHUQH� KDU� UHW� WLO� XGHQ�
IRUXGJnHQGH� WLOODGHOVH� DW� VDPOH� VLJ� XEHY EQHGH� �«���µ. 
Den grad af sikkerhedsbeskyttelse, som myndighederne 
forud havde prioriteret for mødet, forhindrede ganske vist, 
DW� HQ� ���nULJ� GDQVN� JHUQLQJVPDQG� ÀN� UDP� Sn� P¡GHWV�
 hovedtaler, men han nedlagde en mødedeltager og sårede 
WR�EHWMHQWH� LQGHQ�KDQ�IRUORG��VWHUEUR�RJ�VLGVW�Sn�DIWHQHQ�
ombragte en dørvogter og sårede to betjente ved den jødi-
ske synagoge i indre by.

Ytringsfrihed – en af den robuste borgers grundværdier!

Jeg havde på nettet nogle uger i forvejen set et møde med 
,QQD�6KHYFKHQNR�DQQRQFHUHW� WLO� DW�ÀQGH� VWHG� L�.UXGWW¡Q-
den, lørdag den 14. februar 2015. Mødets overskrift var 
Kunst, blasfemi og ytringsfrihed. Ud over Inna Shev-

Lessons Learned ?
Vi skylder ofrene fra Krudttønden og den jødiske Synagoge, at vi som 
samfund evaluerer i dybden og anvender ”lessons learned” fremadrettet

$I�1LHOV�-RKDQ�-XKO�1LHOVHQ��VHQLRUUnGJLYHU

chenko, leder af feministgruppen FEMEN, kendt for sine 
nøgenaktioner foran blandt andet kirker og moskeer, var 
RJVn� $JQLHV]ND� .ROHN� LQGO JVKROGHU�� ELOOHGNXQVWQHU� RJ�
NXUDWRU� IRU� 3DVVLRQ� IRU� )UHHGRP�$UWV� )HVWLYDO�� .ROHN� HU�
født i Polen og bor i dag i London. Endelig deltog også 
Lars Vilks, Muhammedtegner og kunsthistoriker, i hvis 
QDYQ��/DUV�9LONV�.RPPLWHHQ��P¡GHW�YDU�DUUDQJHUHW��/DUV�
9LONV� ÀJXUHUHU� Sn� $O� 4XHGDV� G¡GVOLVWH� �GXV¡U� ��������
�GROODUV��

I annonceringen bemærkede jeg disse linier, som jeg læste 
ÁHUH�JDQJH��´'HU�HU�DOWLG�VN USHW�VLNNHUKHG��QnU�/DUV�9LONV�
optræder ved et offentligt arrangement. Medbring ID.  
Ingen store tasker tilladt. Sikkerhedstjek før indgang til 
salen”.

-HJ�F\NOHGH�XG�WLO�.UXGWW¡QGHQ�OLJH�YHG��VWHUEUR�6WDGLRQ�
lidt i god tid før mødets start kl. 15. Ved ankomsten bemær-
kede jeg, at nogle af indlægsholderne blev interviewet ude 
foran glasfacaden. Jeg bemærkede ikke noget politi, før jeg 
kom indenfor i Krudttøndens entré med reception og bar, 
KYRU� MHJ� I¡UVW� LGHQWLÀFHUHGH� PLJ� PHG� ,'�� GHUQ VW� EOHY�

)RWR��&DWK�$OH[DQGULQH�'DQQHVNLROG�6DPV¡H
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 registreret som mødedeltager og endelig betalte for min 
deltagelse. Politiet visiterede mig, som det sker i lufthavne. 
Hilste på et par bekendte, da jeg bliver kontaktet af en 
 civilbetjent, som ville forsikre sig om, at jeg nu også var 
blevet tjekket, hvad den uniformerede betjent kunne 
�EHNU IWH�MHJ�YDU��%HP UNHU�L�EDJJUXQGHQ�QRJOH�́ K¡MH��ÁRWWH�
fyre” og ræsonnerer som noget betryggende, at det da 
 måtte være PET-folk.

Går så ind gennem mødelokalet med ca. 40 deltagere sid-
GHQGH�YHG�VPn�ERUGH�RJ�ÀQGHU�PLJ�HW�OHGLJW�V GH�L�ORNDOHWV�
fjerneste hjørne, hvorfra jeg kan se hele panelet på podiet 
med talerne. Efter nogle minutter tager arrangørerne ordet 
med velkomst og introduktion, herunder den franske  
ambassadør i Danmark, som i en varm henvendelse til  
forsamlingen takker for den danske støtte efter terrorhand-
lingen mod Charlie Hebdo den 7. januar.

0¡GHOHGHU�+HOOH�0HUHWH�%UL[�JLYHU�RUGHW�WLO�,QQD�6KHYFKHQNR��
som indleder med at fortælle om sit første besøg hos redaktio-
nen af Charlie Hebdo, da der lyder ca. 30 skud udenfor. 

Lokalet bliver med ét forvandlet. Væk er paneldeltagerne, 
borde og stole er faldet til jorden, nogle gemmer sig bag 
bordene og andre forsvinder ud i bagrummet eller løber 
helt ud af bagdøren og væk.

Selv rejser jeg mig op fra stolen, ser ikke noget oplagt  
WLOÁXJWVVWHG�RJ�EOLYHU�VWnHQGH�RJ�NDQ�LNNH�DQGHW�RJ�W QNHU�
iøvrigt, at naturligvis vil politiet imødegå, hvad jeg opfat-
tede som et angreb på mødet i almindelighed og på Lars 
Vilks i særdeleshed.

'HU�HU�VWLOOH�L�ORNDOHW��$OOH�O\WWHU�PHG�´GHW�VWRUH�¡UHµ��+YDG�
nu? Efter nogle minutter åbnes døren ud til entreen og en 
arm viser sig med en pistol, der rækker i vejret. Jeg konklu-
derer, at det må være “en ven”. 

Personen – en civilklædt betjent – løber humpende igen-
nem lokalet og ud til bagrummet, sandsynligvis for at for-
sikre sig om, at mødets hovedperson Lars Vilks var bragt i 
sikkerhed. Personen humper tilbage gennem lokalet. Efter 
nogle minutter gentager forløbet sig, stadig uden at vi som 
tilhørere er blevet orienteret om selve hændelsen.

Først efter ca. 20 minutter kommer en fuldt udstyret politi-
betjent tilstede for at give en orientering. Betjenten beret-
ter, at politiet nu er massivt tilstede i området, at vi bør 
 informere vor nærmeste familie og at vi må belave os på at 
skulle blive i lokalerne i et ukendt antal timer.

Lidt før kl. 18 bliver jeg sammen med de øvrige møde-
deltagere og implicerede kørt til politistation Bellahøj, 
hvor alle efter tur afgiver vidneforklaring. Omkring midnat 
bliver jeg kørt hjem af politiet.

Et lovligt offentligt møde blev på brutal vis afbrudt uden, 
DW�MHJ�VRP�´UREXVW�ERUJHUµ��HOOHU�SROLWLHW��NXQQH�IRUKLQGUH�
GHW��$OOH�LPSOLFHUHGH�L�P¡GHW�YDU�L�OLYVIDUH��0\QGLJKHGHU-
nes indsats havde tilsyneladende alene til formål at beskyt-
te Lars Vilks. Det lykkedes, men gerningsmanden undslap 
efter at have ombragt en mødedeltager og såret to betjente.

3ROLWLHWV��3(7·V��ULVLNRYXUGHULQJ�DI�P¡GHW�RPIDWWHGH�¡MHQ-
synligt alene den indre sikkerhed i selve mødelokalet – hvor 
det handlede om sikkerheden for Lars Vilks. En medvirken-
de årsag til, at jeg blev stående var, at jeg på det tidspunkt var 
overbevist om, at politiet også havde haft fokus på mødets 
gennemførelse ved at placere politi rundt om bygningen. 
Deri tog jeg fejl. Konsekvensen af PET’s risikovurdering og 
politiets opfølgning blev, at gerningsmanden kunne forlade 
Krudttønden og fortsætte sin morderiske færd.

Havde sikkerheden om mødet i Krudttønden været 
 begrænset til den indre sikkerhed, så var myndighedernes 
samlede reaktion efter den kyniske voldshandling derimod 
omfattende. I første omgang operativt ved et forhøjet sik-
kerhedsniveau i byen. Dernæst ved regeringens udspil   
“Et stærkt værn mod terrorisme”, der var tiltænkt at være 
en politisk opfølgning på terroren i Paris den 7. januar og 
med knap 1 mia. kr. i halen. Den 19. marts redegjorde  
justitsministeriet på et pressemøde for yderligere 11 kon-
krete tiltag.  Politiet skal her-og-nu tilføres 130 mill. Kr. En 
politirapport om hændelserne blev offentliggjort den  
6. maj og det forhøjede terrorberedskab efter angrebene  
14. og 15. februar 2015 skal fastholdes til 1. september 2015. 

Men fra hvilket udkigstårn skal hændelsen og den samlede 
indsats vurderes? Politiets? Justitsministeriets? Tilhørernes? 
Det jødiske samfund? Eller bør det først og fremmest være 
en helt uvildig og uafhængig nedsat kommission med 
fokus på samfundsbeskyttelse nu og i fremtiden, der bør 
vurdere hele forløbet? 

Den robuste borgers kultur

Weekenden før hændelsen i Krudttønden havde jeg i regi af 
Beredskabsforbundet forberedt mig på at undervise i, hvad 
den robuste borger indebærer. 

Som robust borger står jeg inde for nogle kerneværdier 
med demokrati og ytringsfrihed som noget helt basalt.  
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0HQ�LGHQWLÀNDWLRQHQ�DI�ULVLFL�RJ�VnUEDUKHG�YLO�DOWLG�XGIRU-
GUH�GHQ�UREXVWH�ERUJHU��KYRU�GHQQH�HQG�PnWWH�EHÀQGH�VLJ��
,NNH� NXQ� L� IRUP� DI� HQNHOWVWnHQGH� I QRPHQHU� �IDUH� IRU�
IDOGXO\NNHU�RJ�EUDQG�L�HJHW�KMHP��XO\NNHU�L�WUDÀN�PY����PHQ�
også som  noget, der har med en hel kultur at gøre, måske 
noget strukturelt, måske systemisk. 

Efter skyderiet i Krudttønden er det f.eks. vigtigt at forstå, 
hvordan en sådan hændelse kunne ske. Hvem var gernings-
manden og hvad var gerningsmandens baggrund? Forelig-
ger et motiv? Det er spørgsmål, der af den robuste borger må 
stilles og svar, der må gives for efterfølgende at kunne fore-
bygge på alle de niveauer, det måtte være nødvendigt. 

I dag ved vi, at gerningsmanden ikke var integreret i det 
omgivende samfund, at han levede sit liv i en ghetto- 
tilværelse, hvor bolig, kriminalitet og fundamentalistisk re-

ligiøsitet gik op i en højere helhed, og hvor gerningsmanden 
her var udsat for at blive opsuget af et ekstremistisk miljø.

$QDO\VHU� RJ� SUREOHPDWLNNHU�� VRP� QDWXUOLJW� RSWDJHU� GHQ� UR-
buste borger. Men optager det nødvendigvis den samfunds-
borger, som – under særlige omstændigheder - stiller sig friv-
illigt tilrådighed for en ren afhjælpende indsats?

I gerningsmandens søgen efter identitet og ståsted i sam-
fundet,  havde samfundet ikke tilstrækkelige ressourcer afsat 
til at favne dels gerningsmandens miljø i almindelighed, dels 
“den vrede unge mand” i særdeleshed.  
Ja, ved sit fængselsophold og ved en prøveløsladelse  
- udenom PET - bidrog samfundet på en vis måde indirekte 
ved at undlade at sikre gerningsmanden den generelle bi-
stand i forbindelse med udslusningen fra fængslet selv til 
XGnGHQ��$OWVDPPHQ�RYHUYHMHOVHU�GHQ�UREXVWH�ERUJHU�J¡U�VLJ��
  

3n�ELOOHGHW�,QQD�6KHYFKHQNR��OHGHU�DI�IHPLQLVWJUXSSHQ�)(0(1��)RWR�OHYHUHW�DI�1LHOV�-RKDQ�-XKO�1LHOVHQ

3n�ELOOHGHW�GHQ�IUDQVNH�$PEDVVDG¡U��)UDQFRLV�=LPHUD\���)RWR�1LHOV�-RKDQ�-XKO�1LHOVHQ
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Robust verdensborger i en sårbar verden

I dag er det fortsat ikke muligt at sikre sig helt mod uønskede 
risici og hændelser. Skyderiet i “det lykkelige” og  
attraktive København var et godt eksempel på, hvad der 
kan ske. Også Danmark er under påvirkning af globalise-
ring på godt og ondt. Mere end nogensinde er samfunds-
borgere eller verdensborgere i dag pressede, hvad der iøv-
rigt også gælder samfundsinstitutionerne og demokratiet. 

I en sådan global foranderlig verden vil princippet om livs-
lang læring overalt have stor betydning. Ikke mindst ved det 
gode eksempel i forhold til vore børn og unge mennesker. 
Civilsamfundets livslange søgen efter kundskaber kan udgø-
re et bidrag til udviklingen af fremtidens globale samfund. 

Verden har idag et påtrængende behov for en ny kund-
skabsopbygning, ikke mindst den, der er udfoldet i det fri-
heds- eller ytringsrum, som kunstneren, modstandsman-
den/frihedskæmperen og videnskabsmanden er fortrolig 
PHG��RJ���Sn�IRUVNHOOLJ�YLV���ÀQGHU�Q ULQJ�L��'HWWH�UXP�HU�
forbundet med legen, med en fabuleren og kreativitet og er 
i princippet helt uden grænser.

For den robuste samfundsborger er ytringsfriheden også af 
vital betydning. Det er den ikke kun under henvisning til 
menneskerettighederne, så mennesket frit kan bidrage til 
det fælles med en mangfoldighed, byggende på respekt og 
værdighed og naturligvis også under udøvelse af pli. Men 
også fordi den nuværende generation ikke på forhånd bør 
stille menneskeheden begrænsninger i vejen, når det  
gælder kommende generationers livsudfoldelse.

0HG� GH� XGIRUGULQJHU� FLYLOLVDWLRQHQ� VWnU� RYHUIRU� �NOLPD�
udfordringer, knappe ressourcer, ulighed, folkevandrin-
JHU�� RYHUYnJQLQJ�� YDQGPDQJHO�PY���� EOLYHU� GHU� EUXJ� IRU�
alle gode initiativer, der kan bistå i de mange omstillings-

processer, der i dag fremstår helt uomgængelige.  
'HQ�I\VLVNH�LQIUDVWUXNWXU��YDQG��HQHUJL��I¡GHYDUHU��WUDQV-
SRUW�PY����PHQ�RJVn�GHQ�PHQWDOH�LQIUDVWUXNWXU�Pn�L�IUHP-
tiden baseres på en tænkning og et design, hvor forebyg-
gelse er medtænkt. 

Derfor er Robust Borger uddannelsen vigtig, ikke kun for 
at udvikle en personlig risikokultur, men også for at 
 beskytte og udvikle fællesskabet i samfundet. 

Fra det globale niveau og ned til det tætte, lokale 
 community-netværk er udfordringerne fra fremtiden sat på 
dags ordenen, f.eks. i regi af FN.

Men mens civilsamfundet og dets robuste borgere - ud fra 
et helhedssyn og på tværs af sektorer – kan bidrage 
 forebyggende på omstillingen til et robust samfund, så kan 
en tilbundsgående, uvildig og uafhængig undersøgelse af 
hændelserne den 14.-15. februar alene gennemføres på 
grundlag af politikernes beslutning. Som et ikke ubetyde-
ligt bidrag til det robuste samfund.

$IVOXWQLQJVYLV�� PHG� 9iFODY� +DYHOV� FLWDW�� SHJHU� 1LHOV� 
Johan Juhl-Nielsen på et mere generelt problem verden 
gennemlever i disse år.

´-HJ�WURU��DW�KYLV�QRJHW�VNDO�IRUDQGUH�VLJ�WLO�GHW�EHGUH��Vn�
Pn�QRJHW�IRUDQGUH�VLJ�I¡UVW�RJ�IUHPPHVW�L�GHQ�PHQQHVNHOLJH�
EHYLGVWKHG��L�VHOYH�GHW�QXWLGLJH�PHQQHVNHV�KXPDQLWHW��PHQ�
QHVNHW�Pn�Sn�HQ�HOOHU�DQGHQ�PnGH�NRPPH�WLO�VLJ�VHOY��GHW�
Pn�EHIUL�VLJ�IRU�GHQ�VNU NNHOLJH�LQYROYHULQJ�L�DOOH�GHW�WRWD�
OLW UHV�nEHQEDUH�RJ�VNMXOWH�PHNDQLVPHU�� IUD�NRQVXP�RYHU�
UHSUHVVLRQ� RJ� UHNODPH� WLO� WY�PDQLSXODWLRQ�� GHW� Pn� J¡UH�
RSU¡U�PRG�UROOHQ�VRP�PDJWHVO¡V�GHO�DI�HQ�JLJDQWLVN�PDVNLQH��
GHU�VW\UHU�JXG�YHG�KYRU�KHQ��GHW�Pn�DWWHU�L�VLJ�VHOY�ÀQGH�HQ�
G\EHUH�DQVYDUOLJKHG�RYHU� IRU�QRJHW�K¡MHUH�HQG�GHW� VHOY�µ 
�9iFODY�+DYHO��)MHUQIRUK¡U��������S���������

Niels Johan Juhl-Nielsen (f. 1949)
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