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I anledning af det amerikanske valg: Da en 4. 
klasses retoriske medborgerskab blev anfægtet 
på YouTube
Af: Rasmus Rønlev, Ph.d. i retorik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
6. november 2012 kl. 19:06

Når amerikanerne i dag går til valg, må man forvente at valgdeltagelsen - i hvert fald sammenlignet 
med hvad den er ved danske folketingsvalg - igen ender med at blive lav. Som min kollega Mark 
Herron har beskrevet i en fin artikel her på videnskab.dk om det amerikanske valgsystem, er det typisk 
kun lidt over halvdelen af alle stemmeberettigede amerikanere der vælger at afgive deres stemme ved et 
præsidentvalg. Derfor har man i de seneste måneder ikke kun kunnet følge en stadigt mere intens 
partipolitisk kamp i USA hvor hhv. demokrater og republikanere har søgt at skabe flertal for hver deres 
kandidat til præsidentposten. Sideløbende med dette har flere uden direkte tilknytning til de to politiske 
kampagnehold søgt at mobilisere folk til at stemme, ikke nødvendigvis på nogen bestemt kandidat - 
selvom høj valgdeltagelse som regel gavner en demokratisk kandidat mest - men blot at registrere sig 
som vælgere og gøre brug af deres stemmeret.

For tre uger siden dukkede der fx en video op på YouTube hvor en 4. klasse fra den såkaldte 
Democracy Prep Public School i New York med sang og fagter opfordrede alle der kunne, til at stemme 
ved valget i dag. Over melodien fra Carly Rae Jepsens hit “Call me maybe” sang de bl.a.: “Vote for 
Obama, or vote for Romney! It’s your civic duty! Vote for somebody!” Videoen fik hurtigt omtale på 
den store amerikanske netavis The Huffington Post, og den kendte amerikanske journalist Anderson 
Cooper inviterede børnene til at optræde på sit talkshow på landsdækkende tv. For børnene, der går på 
en friskole (“charter school”) hvor målsætningen er at uddanne “responsible citizen-scholars for success 
in the college of their choice and a life of active citizenship”, var det umiddelbart vellykket demokratisk 
learning by doing.

Optimistiske børn: Tal om dit valg, og bliv medborger!

Når man ser videoen, synes opråbet fra de unge new yorkere umiddelbart at afspejle en republikansk 
opfattelse af medborgerskab og demokrati med vægt på borgerpligt, aktiv samfundsdeltagelse og 
offentlig debat (citater fra sangen er medtaget i parentes): Som borger skal man rigtignok stemme 
(“vote for somebody!”), for det er ens borgerpligt (“it’s your civic duty!”). Men man skal også gøre 
mere end det. Man skal deltage i den offentlige debat (“debates are yours to ignite”) og fremsætte sine 
synspunkter (“what do you have to say?” og “tell me your reasons why”). Samtidig skal man lade sine 
synspunkter udfordre (“challenge your beliefs”) og forholde sig til om andre har andre overbevisende 
synspunkter (“are you going to be persuaded?”). Her er medborgerskab med andre ord ikke kun en 
status som betyder at man har mulighed for at stemme. Nej, det er også en retorisk praksis man er 
moralsk forpligtet på. I det afsluttende mellemstykke sætter børnene trumf på og gør klart hvor nært 
forbundet medborgerskab og retorik er. Gennem retorik konstituerer man simpelthen sig selv som 
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medborger: “Voice your choice loud! Yeah, you’re a citizen now!”

Dette er et syn på medborgerskab og demokrati som går igen i dele af litteraturen inden for mit primære 
forskningsområde: retorisk medborgerskab. To af mine kollegaer, Christian Kock og Lisa Storm 
Villadsen, har netop udgivet en bog om begrebet hvor de i introduktionen eksplicit positionerer sig selv 
og bogens øvrige bidragsydere som republikanister. For dem er medborgerskab noget med deltagelse 
og debat, sådan som man kender det fra den retoriske guldalder i det antikke Grækenland og Rom. 
Således vil flere forskere inden for mit felt altså nok identificere sig med det syn på medborgerskab og 
demokrati som 4. klassen fra New York formidlede i deres sang, og måske endda glædes over den 
positive opmærksomhed som videoen som udgangspunkt blev genstand for.

Pessimistiske voksne: Retorisk medborgerskab er som julemanden

Den overvejende positive reaktion på børnenes idealistiske og optimistiske budskab om aktivt, retorisk 
medborgerskab varede dog ikke ved. Mens de første kommentarer videoen fik med på vejen i det 
tilhørende kommentarspor på YouTube, indeholdt ros og skulderklap, gik der ikke længe før mere 
kritiske røster blandede sig i koret. Flere brugere begræd at videoen kun nævnte Obama og Romney og 
ingen andre kandidater og således syntes at understøtte det, i deres øjne, problematiske forhold at de to 
store politiske partier i USA løb med al opmærksomheden i valgkampen. Andre anklagede lærerne for 
at have hjernevasket børnene med demokratisk propaganda, både med lille og stort d. Med stort D fordi 
videoen tydeligvis var en slet skjult støttevideo til fordel for Obama. Tænk at misbruge en flok 
uskyldige, forsvarsløse børn til at udbrede ens egen politiske agenda! Med lille d fordi den tro på 
politisk handlekraft, kollektiv såvel som individuel, som videoen syntes baseret på, var naiv og 
illusorisk. Det var totalt ligegyldigt om man stemte eller ej. Som menig borger havde man ingen 
indflydelse på den politiske beslutningsproces. Alt styredes af en lille politisk elite, fordummende 
medier og købestærke pengemænd og virksomheder. At indgyde retorisk medborgerskab i en flok børn 
svarede dybest set til at bilde dem ind at julemanden eksisterede, og insistere på at de derfor hellere 
måtte være artige!

Disse negative kommentarer fik dog ikke lov til at stå uimodsagte. For det første opdaterede lærerne der 
havde lagt videoen på YouTube, teksten under den så det nu fremgik at de accepterede uenighed, men 
samtidig opfordrede til at man var opmærksom på hvem der var videoens afsendere og også blandt dens 
modtagere, nemlig børn. “To those who feel differently about what we're doing, we have no intention 
of censoring your opinons, but please do watch the whole video before commenting and please do so in 
a respectful manner; refrain from crude and offensive language as school-aged children are watching 
this video”, lød det bl.a. Flere brugere udtrykte noget lignende i kommentarsporet. “Only a coward 
would troll a video of kids”, lød det fra en bruger, og som en anden bruger formulerede det: “Only 
Adults could f***- up a great civics project for kids by getting into a pissing contest about who's name 
was? left out of the song or who's name came first.”

I en vis forstand eksemplificerede den lille kontroves på YouTube omkring videoen “Vote for 
somebody!” en diskussion man kan genfinde i akademiske cirkler. Teori om retorisk medborgerskab 
der baserer sig på et republikansk ideal om aktiv samfundsdeltagelse som en borgerdyd, bliver til tider 
mødt med kritik. For selv hvis vi engagerer os aktivt i samfundet omkring os og søger at udøve 
medborgerskab gennem retorisk kommunikation, hvor stor indflydelse er det så overhovedet vi har? I 
en dansk sammenhæng har bl.a. demokratihistorikeren Mogens Herman Hansen formuleret tanker af 
denne art, fx i bogen Den moderne republikanisme og dens kritik af det liberale demokrati fra 2007: 
“Jeg tror, der er et misforhold mellem de store opgaver, som republikanisterne vil pålægge borgerne, og 
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den ringe indflydelse, som de vil tilstå dem. (…) Republikanismen vil blive diskuteret på universiteter 
og i lærde selskaber, men det er tvivlsomt, om dens program vil få større praktisk betydning”, skriver 
han bl.a. Med andre ord: Når nu moderne republikanister - og altså med dem en del retorikere - ikke 
ønsker at indføre en eller anden form for direkte demokrati, hvorfor er det så at de samtidig har så høje 
forventninger til deres medborgeres retoriske aktivitetsniveau? Hvad skal vi med al den retorik hvis der 
ikke samtidig følger reel politisk indflydelse med?

Ironiske unge: Der er fremragende grunde til ikke at stemme

Måske var det den meget eksplicitte idealisme og optimisme i den amerikanske 4. klassses opfordring 
til at stemme ved dagens præsidentvalg som faldt nogle YouTube-brugere for brystet. En anden, mere 
indirekte retorisk strategi blev eksemplificeret nogle uger senere da The New York Times publicerede 
en video der tog udgangspunkt i det forhold at ikke mindst mange unge amerikanere undlader at 
stemme når nationen vælger hvem der skal være præsident. Under overskriften “11 Excellent Reasons 
Not to Vote?” blev en række unge interviewet om hvad der kunne være gode grunde til ikke at stemme. 
Grundtonen var tydeligvis ironisk - fx lød den anden begrundelse at “like jazz, apathy is an original 
american art form” - men ikke desto mindre blev der brugt en del kræfter på at gendrive mere eller 
mindre plausible grunde som unge kunne have til ikke at gøre brug af deres stemmeret. Ved at ironisere 
over alt fra hvordan man kan tvivle på hvilken politisk indflydelse man reelt har, til hvor akavet det kan 
være når snakken falder på politik ved familiemiddage, adresserede videoen den usikkerhed og det 
ubehag der kan være forbundet med at udøve medborgerskab, også retorisk. Men måske dét er aspekter 
af retorisk medborgerskab som er uegnede for børn.
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