
                        
 

     

 
 
 

 

Verdensmål: 
 

 
 

 
 

 

                      

www.gkd.dk                                  
 

DEBATINDLÆG  2017-05-14 

Ulvene hyler og gribbene samles 
 

Når Cecilie vælger at tage fat på et emne som ”sexisme” nu, så er det selvfølgelig fordi timin-

gen er perfekt – i hendes verdensbillede. 

Timing er en strategisk kunstart. Den fordrer dog tilstedeværelse af en vis intelligens fra pub-

likums side. Forstår man den ikke, gør man bedst i at forholde sig tavs.  

Det er almindelig kendt, at ved fravær af seriøse argumenter, så kan man altid sætte et angreb 

ind på ”timingen”. 

En situation, hvor der falder svinsk tiltale, vil det være særdeles dårlig timing at angribe ”i si-

tuationen” – en 1. maj – blandt ”blodtørstige” og måske fordrukne ulve – så er eneste fornufti-

ge forsvar flugt - at trække sig – den dag. 

  

Nu er det jo heldigvis ikke os alle, der går og brokker os i tide og utide. Man må vælge sine 

kampe. Heldigvis løser meget ved almindelig behændighed sig med tiden – og så er der jo in-

gen grund til at skabe en unødvendig konflikt. ”Jo mere man pærer i en lort – jo mere lugter 

der” sagde en af mine gode venner. 

Så kan der jo komme et tidspunkt, hvor bunken er vokset til et reelt problem, som man kan  

presset til at tage fat i.   

Her taler vi så om at sætte timing i forhold til tolerans/tålmodighed. Ren matematik. 

 

Relevans og indhold i den verserende debat vil jeg ikke forholde mig til – dette handler om hy-

lende ulve, sultne gribbe og forsøg på at knægte vores grundlovssikrede ytringspligt.  

Nu skal man jo bestemt ikke glemme rygklapperne. Selvom de ofte er tavse og usynlige, kan 

de sagtens udgøre en massiv masse, der er ytringsangste. De viser sig gerne senere i et forløb, 

når pionererne har afmonteret det kontroversielle. 

 

Jeg synes sgu, det er modigt at stille sig op og ytre sig blandt glubske rovdyr – men vær op-

mærksom, du holder dig oprejst – så du holder gribbene væk – så kan du være godt på vej til 

Folketinget.  
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