
R2 - Faglighed under pres 
 
Forslagsstillere: 
 
Karina Heuer Bach, Anders Christian Rasmussen, Andreas Bech, Elisabeth Kreutzfeldt, Else Thousig 
Margit Johansen, Mette Sejerup Rasmussen, Nynne Meyn Christensen, Kell Sønnichsen, Karin Hjortshøj 
Pedersen, Sune Bach 
 

 
Resolution: 
 
Ideen om at alle har ret til at ytre sig, og skal tages alvorlig, er et godt demokratisk princip.  Men det 
bliver en hæmsko, hvis det misforstås til, at alle synspunkter skal tillægges samme vægt. 
For at kunne tage kvalificerede beslutninger er det vigtigt, at de bygger på viden. Derfor bør vi være 
lydhøre over for at sætte viden i spil, samt respektere ekspertudtalelser som vidensindspark og ikke 
forveksle dette med en holdningsudtalelse.  
Desværre oplever vi i stigende grad en debatkultur, hvor holdninger sidestilles med viden. Det kan få folk 
med faglig ekspertise til at afholde sig fra at dele deres viden, hvilket igen betyder, at vi får en langt 
mindre kvalificeret debat. Tendensen ses både på sociale medier og i den offentlige debat, men hvad er 
mindre synligt er, at der også foregår et pres på fagligheden i forvaltninger og på offentlige 
arbejdspladser.  
I et politisk system er det klart, at der kan være forskellige holdninger til, hvordan sager skal løses, men 
det bliver et problem, hvis den faglige sagsbehandling udsættes for et ”holdningspres” for at nå til frem 
til specifikke resultater/vurderinger. Ofte er den faglige vurdering nødvendig for at belyse fordele og 
ulemper til forskellige veje. Den faglige vurdering giver også mulighed for at se de faldgruber, der kan 
være ved at følge den vej man har valgt.  
Alt dette hindrer man, hvis man giver fagligheden mundkurv på. Og det er ærgerligt, for, de faglige 
vurderinger børe være selve grundlaget for den demokratiske debat.  
Fagligheden kommer derudover også under pres i de offentlige administrationer, når ansatte oplever 
chikane og trusler fra borgere i forbindelse med afgørelser. Desværre er det noget, som vi i DM oplever 
som et stigende problem.  
 
Derfor vil vi i DM opfordre til, at:  
 
1: Fagligheden respekteres som grundlag for den demokratiske debat  
 
2. Man i både faglige og andre debatter respekterer dem, som man taler med, og holder en anstændig 
tone 
 

 


