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65 personer er som minimum blevet henrettet i
Saudi-Arabien i år, de fl��este ved halshugning. 8 nye stillinger som bøddel blev slået op i

2015 for at kunne følge med udviklingen.

O fte giver pædagoger og skolelæ-
rere udtryk for, at de – baseret på
’mavefornemmelser’ – kan forud-

sige, hvilke børn der får et vanskeligt liv
med indlærings- og trivselsproblemer. Al-
ligevel lykkes det ikke altid for kommu-
nernes socialrådgivere, psykologer og an-
dre at identifi��cere de udsatte børn til-
strækkelig tidligt, og kommunerne kan
derfor ikke gennemføre en effektiv fore-
byggende indsats.

Regeringens ’ghetto-udspil’ i foråret
var inspireret af Gladsaxe Kommune, der

ved hjælp af ’big data’ ønsker at blive bed-
re til at identifi��cere potentielt udsatte
børn, således at kommunen – baseret på
dialog med berørte familier – kan vurde-
re behovet for en socialfaglig indsats. An-
vendelsen af ’big data’ skal være et sup-
plement til de underretninger, som
sundhedsplejersker, fritidsklubber, sko-
ler mv. er forpligtet til at lave, når de ople-
ver mistrivsel.

DEN AUTOMATISKE identifi��kation er ba-
seret på samkøring af data om børn og fa-
milier, som kommunen råder over: job-
træning, nationalitet, boligforhold, mis-
brugshistorik, udeblivelse fra tandpleje
osv. 

Når data kombineres via automatiske
algoritmer, vurderer kommunen, at det
er muligt at fastslå, om børn er i risiko-
gruppen. Teknologien tildeler ’point’ for
hver faktor, og er et barn over en fastsat
tærskelværdi, markeres barnet i it-syste-
met til sagsbehandlerens vurdering.

Kritikken af ideen har været kraftig: De
data, som anvendes, er af følsom natur
for den enkelte familie og skal derfor an-
vendes med stor omtanke. Det vil være
overraskende for mange borgere, at per-
sonlige data, som er indsamlet til andre

formål, anvendes i den nævnte sammen-
hæng. Det er voldsomt at lade data fra al-
le børnefamilier indgå i samkøringen og
dermed ikke alene kaste det digitale ’net’
ud over familier, hvor konkrete forhold
taler herfor. Endelig fi��nder nogle, at om-
fanget af samkøringen ikke står mål med
formålet. 

Omvendt har bl.a. børne- og socialmi-
nister Mai Mercado argumenteret med,
at det i tilfældet med en tidlig indsats
over for udsatte børn er nødvendigt at gå
langt i samkøringen af data, fordi formå-
let er så vigtigt. Desuden har den automa-
tiske identifi��kation den fordel, at den i
princippet ikke er præget af de ’skyklap-
per’, som indimellem kan dukke op hos
sagsbehandlere. Anvendes data rigtigt, så
identifi��ceres f.eks. også udsatte børn
med velhavende forældre.

PÅ TRODS AF kritik er ’profi��lering’ og den
teknologi, der ligger bag, en tendens,
som formodentlig vil gøre sit indtog i
den offentlige sektor. Teknologien bruges
i resten af samfundet, og Folketinget har
åbnet op for bredere adgang til samkø-
ring af data i forbindelse med vedtagel-
sen af den nye – omdiskuterede – databe-
skyttelseslov i maj i år.

Det gør det relevant at tage stilling til,
hvordan vi i relation til den offentlige
sektor ønsker at bruge teknologien og
sikre en fornuftig balance mellem borge-
rens privatliv og det offentlige. 

Kort sagt er der brug for en opdatering
af den såkaldte gode forvaltningsskik,
som sætter rammerne for myndigheder-
nes arbejde. Og netop brugen af ’big data’
i forbindelse med udsatte børn eksempli-
fi��cerer de overvejelser, som bør foretages
i en fremtid med nye teknologiske mulig-
heder. 

Så hvordan bør fremtidens gode for-
valtningsskik se ud, når vi taler ’big data’,
profi��lering og algoritmer? Vi kan bygge
videre på fl��ere af de principper, vi i dag
kender fra lovgivning og ombudsmand,
men de skal moderniseres og justeres:

V Fortrolighed og automatisk beskyttel-
se: Det it-system, som anvendes til at
samkøre data, skal være grundigt beskyt-
tet. Kommunens sagsbehandlere må ale-
ne have adgang til data om de familier,
som scorer ’point’ over den på forhånd
defi��nerede risikotærskel. Alle samkørte
data under tærsklen er ikke blot forbudt
område for kommunens medarbejdere –
de samkørte data under tærsklen lagres

simpelthen ikke og kan derfor ikke ses.

V Samkøring afstemmes i forhold til
formålet: Myndigheden bør altid anven-
de færrest mulige data. Men det såkaldte
proportionalitetsprincip gælder, og der
skal derfor være et rimeligt forhold mel-
lem myndighedens ’indgreb’ og de hen-
syn, som begrunder ’indgrebet’: Der kan
anvendes mere vidtgående datasamkø-
ring, når der f.eks. er tale om et vigtigt
forhold som tidlig opsporing af udsatte
børn. Omvendt må samkøringen være
mindre vidtgående, såfremt kommunen
f.eks. vil spore udviklingen af demens hos
ældre.

V Omfang af data fastsættes af folke-
valgte: Vi skal undgå en ’glidebane’, hvor
fl��ere og fl��ere data samkøres i en uendelig
jagt på forudsigelser. Vores politikere
skal derfor påtage sig ansvaret med at
vurdere, hvor mange data der skal anven-
des i samkøringen, samt fastsætte tærsk-
len for, hvornår f.eks. et udsat barn mar-
keres i it-systemet til sagsbehandleren. 
V Regelmæssigt eftersyn af effekt: ’Big
data’ og profi��lering handler i høj grad
om matematik og statistik. For at sikre en
fornuftig balance mellem borger og

myndighed skal vi alene anvende data,
som rent faktisk indikerer, at børn er i ri-
sikogruppen. Der skal derfor foretages re-
gelmæssige eftersyn af, at alene data,
som faktisk indikerer det givne formål,
anvendes.

V Indsigt og vejledning: Myndigheder
har i forbindelse med brug af ’big data’
og profi��lering et særligt ansvar for at vej-
lede borgere. Det gælder information til –
i dette tilfælde – alle børnefamilier i kom-
munen om, at udvalgte data samkøres
automatisk. Og grundig vejledning om
baggrunden til de familier, som kommu-
nen kontakter for videre dialog.

DE FEM PRINCIPPER vil gøre profi��lering af
f.eks. udsatte børn mere acceptabel. Og
forventeligt må vi også fremover justere
på forståelsen af både teknologi og god
forvaltningsskik, hvis vi som samfund og
som offentlig sektor vil høste fordelene af
den igangværende it-teknologiske revo-
lution.
analyse@pol.dk
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Brug af big data og god
forvaltningsskik behøver
ikke være hinandens
modsætninger.

Overvågning. Nye metoder kan øge accept 
STOPDANS. Tidligere i år var der heftig kritik af danske kommuners brug af data indsamlet med eller uden forældrenes viden i daginstitutioner og skoler. Men det behøver ikke være i strid med god forvaltningsskik at indsamle data. Arkivfoto: Jens Dresling
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danske. Den kan måske være svær at få
øje på, da den er blevet fortrængt af kri-
stendom og modernitet, ja, med Christi-
an IV’s forordning mod ’trolddom’ fra
1617 blev den sågar kriminaliseret. Kloge
folk, der praktiserede natur- og helbred-
elsesmagi, skulle nu landsforvises. Men
animismen fortsatte også herefter, om
end hyppigt i kristen indpakning.

For få generationer siden havde man
stadig, når en gris skulle slagtes, en for-
mel, hvor man undskyldte for den livs-
nødvendige vold. Desuden var der til om-
gangen med det slagtede dyr knyttet ri-
tualer, der giver mindelser om førkristen
religion.

Fra Sverige så sent som i forrige år-
hundrede kender man til hieros gamos--
ritualer. Her lod bønder et ungt par have
sex over skålformede helleristninger. Ef-
ter ejakulationen blev sæden blandet
med såsæden for at sikre jordens frugt-
barhed. Ligesom mayaerne dyrkede dan-
skere i gammel tid også kornet, navnlig
rugen, som en guddom.

I Evald Tang Kristensens berømte folke-
mindesamlinger får man indtryk af, at
der ikke var en tue, en ærværdig træpatri-
ark eller en græsklædt høj i landskabet,
hvor der ikke boede en ånd. 

Faktisk er gamle sagn spækket med hi-
storier om bjergfolk, elverfolk, trolde,
havmænd, havfruer, kæmper, vætter, nis-
ser og andre væsner, der var knyttet til
landskabet.

På Bornholm skal de underjordiske –
menneskeagtige småvæsner, der bor i
solskinsøens gravhøje – efter sigende sta-
dig husere. Og i Island oplever folk frem-
deles alfer, det såkaldte huldufólk, der bor
i klipper og store sten. Nye veje og broer

indrettes i visse tilfælde efter dem.
Der er imidlertid også en genre af fol-

kelige fortællinger, der beretter om, hvor-
dan den åndelige forbindelse til naturen
blev brudt. Undertiden med fatale følger.

Et kendt eksempel
er H.C. Andersens
animistiske even-
tyr om Den Lille
Havfrue, havån-
den, der forkastes
af det menneske,
hun elsker.

Et bedre eksem-
pel er Tissø på Vest-
sjælland, hvor folk
i førkristen tid
samledes for at
ofre til guderne.
Tissø var et hellig-
sted, komplet med

tempelbygning, offersted og helligt sted-
navn (Tyrs sø) fra 600 til 1050. Efter kri-
stendommens indtog blev det religiøse
bånd til landskabet dog stærkt proble-
matisk.

Lokale fortællinger, som indlednings-
citatet ovenfor er hentet fra, hævder nu,
at Tissø opstod som hævn fra stedets
trold, der var blevet skræmt bort af kirke-
klokkerne. ’Trolden’ er uden tvivl en kri-
sten dæmonisering af de førkristne gu-
der, og fortællingerne beretter om konse-
kvenserne af bruddet med stedets guder,
nemlig en oversvømmelse af hele eng-
draget.

Sagnet bevarer viden om, hvordan vo-
res forfædre oplevede en økologisk kata-
strofe, som i deres animistiske kosmolo-
gi blev opfattet som et resultat af guders
og ånders handlen. De har tydeligvis set

det som nødvendigt at optræde ærbø-
digt over for de magtfulde væsner.

MANGE DANSKERE vil sikkert forkaste
animisme som latterlig overtro. Men det
er udtryk for arrogance at affeje naturfor-
ståelser, der har spillet en central rolle i
tusindvis af ofte bæredygtige kulturer i
tusindvis af år. Især når naturforståelser-
ne i stigende grad delvist understøttes af
biologisk videnskab.

Endvidere er der indfl��ydelsesrige gre-
ne inden for antropologisk forskning,
der tager animisters guder og ånder lige
så alvorligt som kaffemaskiner og kaske-
lothvaler. De opfatter dem som eksem-
pler på forskellige verdener eller virkelig-
heder. Nogle antropologer er gone native
og er blevet praktiserende animister.

Det er også udtryk for arrogance at af-
feje andre naturforståelser, når vores
egen efter relativt kort tid ikke blot er
medskyldig i det største økologiske holo-
caust i 65 millioner år, men også kan
medvirke til vores egne civilisationers
kollaps.

I værste fald bidrage til menneskear-
tens monumentale undergang.

Selv mener vi, at vores animistiske for-
fædre forstod noget, som vi i dag har
glemt: At vi og resten af naturen udgør et
stort fællesskab af følende og tænkende
væsner. At naturen, både den menneske-
lige og ikke-menneskelige del, udgør et
sammenhængende hele. At vi mest mu-
ligt bør behandle resten af naturen, som
vi behandler andre levende personer.
Med respekt, hensyn og gensidighed.

På den anden side skal animisme ikke
romantiseres. Animistiske samfund i for-
tiden repræsenterer ikke et tabt paradis,

ligesom de heller ikke er en troldnøgle til
en gyldengrøn fremtid. Der fi��ndes også
mange forskellige former for animisme.
En hel del er særligt disponeret for at be-
vare natur, forhindre overudnyttelse af
den og deslige, mens andre ikke er det.

Desuden er der animister, der – som
mange andre mennesker – handler i op-
position til egne idealer. Endelig har nog-
le stået bag lokale artsudryddelser, for-
ureninger og økologiske sammenbrud.
Et grelt eksempel er Ganges-fl��oden i Indi-
en. Den har man længe brugt som en
kloak på trods af, at den anses for en gud-
inde i hinduismen.

Ikke desto mindre mener vi og fl��ere an-
dre forskere, at animisme rummer et
langt større økologisk potentiale end an-
dre religionstyper, ikke mindst når den
konfronteres med den globale økokrise.
Således vil den snarere fremme en men-
neskelig beskyttelse af end en adskillelse
fra og dominans over naturen. Sidst-
nævnte er velkendt fra traditionelle for-
mer for monoteistiske religioner.

Indfødte folkeslag er ofte da også for-
rest på barrikaderne i miljøkampen.
Deres drivkraft er ikke kun en jernhård
kamp mod multinationale selskaber og
klimaforandringer, men også deres ani-
mistiske kosmologier.

I DE SIDSTE 10 år har vi bl.a. set det ved en
voksende indførelse af naturrettigheder. 

De mest prominente eksempler hidrø-
rer fra Ecuador i 2008, i Bolivia i 2010 og i
New Zealand i 2014 og 2017. Her blev det
besluttet at give (dele af) naturen juridi-
ske rettigheder, ligesom mennesker har
det, ud fra en erkendelse af, at de hidtidi-
ge miljølove har været stærkt utilstræk-

kelige. Dermed har man indført en form
for lovbaseret animisme.

Der er nu også mange kræfter – f.eks.
verdens største paraplymiljøorganisa-
tion, International Union for Conserva-
tion of Nature – der arbejder for, at der
udstedes en verdenserklæring om natur-
rettigheder, og at de bliver indført i love
verden over.

Primus motor bag indførelsen af juri-
diske naturrettigheder har i høj grad væ-
ret indfødte folk og deres opfattelse af na-
turen som bolig for personlige væsner og
kraft, der skal omgås med respekt, hen-
syn og gensidighed.

Lige så langsomt sniger gamle animi-
stiske verdenssyn – ofte i nye former, for-
greninger og knopskydninger – sig såle-
des ikke blot ind i dele af moderne biolo-
gi og antropologi, men også i miljøakti-
visme, statsapparater og love.

Selv tror vi, at vi vil komme til at se me-
re til animisme i fremtiden som modre-
aktion på en stadig eskalerende natur-
ødelæggelse over store dele af verden. Og
vi vil gerne fremme udviklingen, fordi vi
mener, at animisme kan bidrage til en
nødvendig revolution af vores Jugger-
naut-brutale og ultimativt selvmorderi-
ske mishandling af naturen.

Animisme kan nemlig fortælle os, at
mennesket ikke står over og er adskilt fra,
men er en integreret del af et gigantisk
naturfællesskab. Den kan lære os at be-
handle verden på en personlig, følelses-
mæssig og respektfuld måde snarere end
som en losseplads og et ressourcelager.
Den kan vise os, at det går galt, når vi tror,
at vi kan kontrollere naturen; at det vil
komme tilbage og ramme os selv, når vi
tror, at vi er naturens betvingere. Faktisk

har animisme, mener vi, potentialet til at
bidrage til en folkelig adfærdsændring i
bæredygtig retning. Til at vi træffer nogle
andre valg i forhold til vores forbrug, ar-
bejde og politik.

Men skal vi da alle blive animister? Dyr-
ke skove som templer for gudevæsner og
landbrugsdyr som følsomme sjæle? Kan
en genhelligelse af naturen bidrage til, at
folk behandler den bedre, ville det være
en fordel. Klart. Men det må selvfølgelig
være op til folk selv.

Her vil vi selv opfordre til, at religions-
undervisningen i skole og gymnasier gør
animisme til en fast del af pensum. Til-
svarende bør medierne sætte spot på fæ-
nomenet i langt højere grad, end tilfæl-
det er nu. Ikke blot er animisme efter me-
get at dømme den tidsmæssigt og geo-
grafi��sk mest udbredte religionsform i
verdenshistorien. Langt mere end mono-
teisme. Den har i dag også vundet mar-
kant udbredelse i nyhedenskab, nysha-
manisme, new age, miljøaktivisme, dyb-
deøkologi, økofeminisme, naturrettighe-
der, populærkultur, børne-tv osv.

Man kan ikke undgå at blive klogere af
det. Også og ikke mindst på verdens til-
stand i dag. Endelig er animisme som
sagt en væsentlig del af vores nordiske
rødder og historie. Hvilket nationalister
og højreradikalister desværre kan bruge
til fremmedhad. Men animisme har i sig
selv intet med det at gøre. Som det frem-
går, handler den frem for alt om at om-
gås en levende verden med respekt.
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Guder og ånder skal hjælpe med at redde naturen

Vi vil i fremti-
den komme til
at se mere til
animisme som
modreaktion 
på en stadig
eskalerende 
naturødelæg-
gelse


