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YTRINGSFRIHED HAR VI – MEN VI MANGLER HANDLEFRIHED!  
 
Allerførst: Tusind tak for denne pris, primært givet for projekt AFLYTTET, mit radioprogram og 
mentale hjem gennem syv år på Danmarks sidste frie radiostation, der nu, skammeligt, lever et 
sært efterliv i den falske form, 24syv under Berlingske Tidende.  
Priser varmer altid. Det er uendeligt bekræftende og rart, at der er nogen der bemærker hvad man 
laver, især når vi taler om sådan én som mig, der larmer en hel del.  
Indimellem kan jeg jo faktisk føle, at jeg står i et helt tomt rum og råber af væggene, og hvis der er 
der jeg er endt, er man jo i virkeligheden bare gal og ikke mindst: Helt alene, og det at være alene 
og råbe uden at nogen hører een, det er det værste, der kan ske for mennesker.  
I har hørt mig. Og det jeg er meget taknemmelig for.  
 
Det er rart, når nogen peger på én og siger, de kan lide det, man mener.  
Faktisk er det så rart, at stort set hele befolkningen i dag efterspørger det.  
Vi vil ikke bare sige noget. Vi vil LIKES! 
Danskerne elsker sociale medier, så meget, at regeringen nu i den grad har lovgivet om, hvordan 
man må tale der og hvem man må sige det til.  
Flere har fået fængselsstraffe efter at have brændt en afmægtig og tom trussel af på Facebook og 
hvis ikke det er politiet og politikerne der kommer efter én, ja, så er der folkedomstolene, hvis 
vrede udtrykkes i den meget lidt poetiske SHITSTORM, hvor et synspunkt ’kaldes ud’ og 
afsenderen, den der åbnede munden og sagde noget forkert på det forkerte tidspunkt og det 
forkerte sted, radbrækkes og lægges på virtuel hjul og stejle.  
Men det virtelle har som bekendt også konsekvenser, konsekvenser der kan være værre end 
analog fængsel og straf, fordi en plet på dit rygte og et ødelagt godt navn ikke kan genopbygges, 
hvor det kan koste arbejde og venner og i en tid, hvor vi alle sammen kan googles og hvor intet, 
selv ikke det mest ligegyldige, nogensinde bliver glemt er dommen på livstid.  
Det er grusomt, synes jeg. Og rasende unødvendigt, fordi det i virkeligheden skjuler, at mennesket 
som sådan er fantastisk fejlbarligt. Og at den fejlbarlighed faktisk er baggrund for for mange 
fremskridt og meget kærlighed.  
Måske er det sågar vores fejl der gør, at vi er til at holde ud?  
Må vi blive bedre til at lytte til hinanden, uanset om vi er enige eller ej og må vi blive bedre til det, 
vi mennesker også kan nemlig TILGIVE hinanden, for det er nemlig noget af det, de maskiner vi 
omgiver os med, og som rykker tættere og tættere på, ikke kan finde ud af, de tænker et eller nul 
og der ER ikke noget der imellem, ikke noget af det, der er mellem os mennesker, os her i det her 
rum, og OS, der sidder på en klode der ræser gennem et univers, hvis uendelighed maner til 
ydmyghed om egen betydning.  
Og det gælder i den grad også mig.  
 
AFLYTTET handlede blandt andet om spionage, cyberkrig, fake-news kampagner, 
kameraovervågning, logning og ansigtsgenkendelse, emmer, der i dag, to år efter politiske 
omstændigheder gjorde hele kanalen tavs, i den grad er relevante og noget, der bryder ind i den 
virkelighed vi bevæger os i.  
Men det handlede også om noget andet: Sandhed og frihed i et digitaliseret samfund.  
Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, siger vore politikere stolt med ansigtet rettet 
mod USA og EU mens 1,2 millioner danskere ifølge en rapport fra Digitaliseringsstyrelsen og 
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Kommunernes Landsforening er ’digitalt udsatte’, hvilket for os almindelige mennesker betyder, at 
godt 22 procent af den voksne befolkning ikke kan eller ønsker at deltage i det digitalt selvbetjente 
samfund, der i disse dage bygges op omkring os og dag for dag rykker længere og længere ind i 
vores fejlbarlige små liv.  
Det er i dag vanskeligt at klare sig uden en smartphone.  
Havde man i 1990 forklaret borgerne her i landet, at de i fremtiden ville have skullet købe en 
amerikansk bygget og programmeret lommecomputer til mellem 6 og 10.000 kr for at kunne 
identificere sig eller bestille tid for at tale med kommunen, så er jeg stensikker på, vi ville have 
slået en skraldlatter op og smidt pågældende en tur på psykiatrisk afdeling.  
I dag er latteren forstummet. Det er blevet en virkelighed, en global virkelighed, hvor det at være 
menneske og borger er at direkte forbundet med et internet, og dermed nogen kunstige 
intelligenser, der vurderer og vejer og måler os, mistror og os og forsøger at kontrollere os.  
Som een, der elsker internettet og, nok i modsætning til jer, også synes computere er fantastisk, er 
det faktisk kommet som en overraskelse.  
Jeg er jo NØRD, og jeg holder af teknologi, men nu er det somom hele verden forsøger at være 
nørder, ja, somom det at kunne betjene en iPhone og logge ind med nemID er en menneskelig 
kvalifikation i sig selv.  
Det er det ikke. Men politikerne, der selv får seneste model gratis og har help-desk på speeddial, 
der er det helt naturligt og de er tydeligvis til fals for sirenesangene fra Silicon Valley, sange, som vi 
andre, rigtige nørder, opfatter som umenneskelige og fordummende.  
Banker og politikere forsøger at afskaffe kontanter, så de kan kontrollere vores pengestrømme for 
sort arbejde – og så bankerne kan gebyrlægge og datamine hver transaktion.  
Der er overvågning overalt i danmark og det er et spørgsmål om sekunder før der 
ansigtsgenkendelse indbygget i de kameraer – for en sikkerheds skyld, for vi er svage for tryghed, 
og det ved Politikerne, og de vil gerne vælges igen, og tør derfor ikke tænke langsigtet og rigtigt for 
samfundet.  
Samme politikere har netop lanceret en ny digitaliseringsstrategi. I den er eneste vej ud af det 
digitale, at man lader sig umyndiggøre ved at give andre fuldmagt til at betjene én. En slægtning 
eller én fra kommunen? Hvad skulle dog kunne gå galt her? 
Ikke én eneste politiker har tilsyneladende tænkt tanken, at de har lavet et dårligt system. I stedet 
er det OS, der er problemet. Os der ikke kan finde ud af vores egen cybersikkerhed eller ikke har 
råd til at købe en ny mobiltelefon, så vi skal uddannes, digitalt dannes, hedder det sig, eller som 
sagt, umyndiggøre os selv.  
Det er ikke rimeligt. Vi må ikke lade os ISOLERE bag skærmene og være overladt til CHAT-robotter 
og apps. Vi er et samfund, men skærmene gør os ensomme og udsatte.  
Den går ikke.  
Det skal vi alle sammen stå op imod. Det skal vi brokke os over, stritte imod og, for at bruge et af 
digitalisternes ord: DISRUPTE.  
Efter min mening, har vi masser af ytringsfrihed, alle kan få deres ord ud, men få af os lytter. Og 
det vi mangler, i det digitale selvbetjeningssamfund, er handle-frihed. 
 
Derfor må vi kræve ANALOGE RETTIGHEDER. NU!  
Dem har jeg været med til at formulere i en lille tænketank, der hedder analogiseringsstyrelsen, og 
de lyder sådan her:  
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1. Myndighederne kan aldrig pålægge borgere i Danmark at være forbundet til internettet eller 
være i besiddelse af mobiltelefoner. 
2. Myndighederne kan ikke kræve af en borger, at man er i besiddelse af computere, smartphones 
eller andre lignende apparater, for at kunne få den betjening, man har krav på. 
3. Al borgerbetjening skal tilgodese både digitale og analoge danskere. 
4. Borgere skal kunne møde fysisk op og møde en ansvarlig, menneskelig repræsentant for de 
systemer, der har truffet en beslutning på deres vegne. Repræsentanten skal kunne forklare 
beslutningen på en let forståelig, og juridisk holdbar måde. I tvivlstilfælde bør menneskelige, 
juridiske skøn have forrang for algoritmiske beslutninger. 
5. Borgerne skal frit kunne vælge mellem om de ønsker en digital eller en analog behandling af 
myndighederne. 
6. Digital selvbetjening skal være et tilbud. Ikke et krav. 
7. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform. 
8. Borgeren skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremmøde. 
9. Stat, kommune og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, 
at de er til for borgerne, uanset borgernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav. 
10. Borgere i Danmark har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne og 
dermed kunne leve deres liv som de ønsker, også udenfor internettet, uden nærmere 
begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at understøtte deres livsvalg. 
 
Rettighederne findes på analogist.dk – de kan printes og tages med til myndighederne – jeg kan 
ikke garantere, at de vil respekterer dem, men måske kan vi få dem til at stille spørgsmål til sig 
selv? De er jo også mennesker.  
 
I er MayDay.dk – og i går op i en masse ting kan jeg se på hjemmesiden. Det er ikke alt der, jeg er 
enig i, og I er garanteret også uenige med mig om meget.  
Men jeg tror også, at vi kan blive enige om, at der dybt i os alle sammen, ligger et grundlæggende 
og helt rimeligt ønske om at at få lov til at være mennesker og borgere, der ikke behøver at tale 
med en computer der gemmer data om os nonstop for at være her.  
Når vi konstant og binært låses fast i registre og databaser, der ikke kan tilgive fordi de ikke 
glemmer, så fryser vi mennesket fast.  
Så er vi ikke frie, fordi fortiden hele tiden hænger om os som en af de der kugler for enden af en 
lænke.  
Så står vi stille og så udvikler vi os ikke!  
Vi tør ikke tage chancer i et overvågningssamfund. Vi bliver bange for os selv. Og for hinanden.  
Heldigvis er vi bedre end det.  
Vi kommer videre. Sammen.  
Fordi mennesket er fejlbarligt og smukt. Heldigvis.  
 
Jeg siger endnu engang tak for prisen og minder, med en hilsen tilbage til aflyttet om, at vi alle 
sammen længes efter sandheden, i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske, om 
lidt?  
Tak.  


