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Man må gerne
erstatte de
boglige fag
med noget
praktisk i de
store klasser
og tilbyde 
forpraktik til
dem, der ikke
er klar til at gå i
gang med en
uddannelse.
Det er dér, vi
kan øge uddan-
nelsesfrekven-
sen
Bertel Haarder,
undervisnings-
minister, i 
Jyllands-
Posten
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MAFIAMETODER
Jørgen Munck Rasmussen, Ørne-
bakken 20, Stege:
Dansk konventionelt land-
brug sprøjter mere og mere.
Adskillige vandboringer er
lukket, fordi de indeholder for
meget gift. Det truer folks
sundhed, bl.a. er der mistanke
om kræft og nedsat frugtbar-
hed. Det mest naturlige ville
være at forlange meget større
afstand fra sprøjtede marker
til vandboringerne. Men skal
landmændene sprøjte længe-
re væk end de 25 meter, som
miljøministeren foreslår, vil
de have kompensation. Man
kan også sige, at landmænde-
ne skal have penge for, at vi for-
brugere gerne vil være fri for
at pådrage os et dårligere hel-
bred. Det minder i uhyggelig
grad om mafiaens opkræv-
ning af beskyttelsespenge: Vil
du have rent drikkevand, så
betal – ellers!

PENGE OG PATIENTER
Jens Sørensen, Stockholmsgade
17, København:
Hvis pengene følger patienter-
ne, hvordan kan det så være, at
sygehuse, der forøger antallet
af behandlede patienter, får
underskud og må foretage fy-
ringer? Måske det er, fordi
pengene kun følger patienter-
ne med over i det private syge-
husvæsen? 

LØGNEHISTORIER
Jens Kantsø, Sortedam Dosse-
ring 69, København:
I forbindelse med Rigsrevisio-
nens stærke kritik af Lars Løk-
kes overbetaling til privatho-
spitalerne fremsendes en mail
til Statsministeriet dagen før
offentliggørelsen, hvori det
meddeles, at de to regerings-
medlemmer fra Venstre og
Konservative ikke vil stemme
for revisionens konklusion,
der stærkt kritiserer regerin-
gen. Helge Adam Møller (K)
oplyser, at han på tidspunktet
for afsendelsen af omtalte
mail ikke havde besluttet sig
for at stemme imod Rigsrevi-
sionens konklusion. Hvem ly-
ver? 

I den aktuelle Langballesag,
hvor præsten fra Dansk Folke-
parti skarpt går til angreb på
samtlige muslimer, meddeler
Pia Kjærsgaard prompte, at
hun straks har taget en alvor-
lig samtale med Langballe for

at irettesætte præsten. I sam-
me åndedrag meddeler Lang-
balle, at han skam ikke har
haft nogen irettesættelses-
samtale med partiformanden.
Hvem lyver? 

Blot et par eksempler på, at
politikere i stadig større om-
fang slipper af sted med lod-
rette løgnehistorier.

FEDMEKIRURGI
Marianne Lüth, Ndr. Frihavns-
gade 12, København:
To brystkirurger fra Herlev Ho-
spital undrer sig over, at fed-
me kan være en kirurgisk syg-
dom, der skal opereres for
med ventetidsgaranti, når de
berørte mennesker har brugt
»30-40 år på at æde sig til den-
ne tilstand«. 

Så vidt jeg er orienteret, kan
det være en livsstilssygdom, li-
gesom lungecancer, KOL og
andre rygerrelaterede syg-
domme. Mig bekendt kan pa-
tienter også med disse diagno-
ser have brugt 30-40 år på at
nå denne tilstand. Det kan vel
også tage en årrække at udvik-
le diverse idrætsskader, som
skal under kniven, f.eks. på
den nye idrætskirurgiske afde-
ling på Bispebjerg Hospital.
Fri os venligst for sådanne
groft nedladende udtalelser. 

ALDRIG, ALDRIG
Kåre Sørensen, Langballevej 124,
Mårslet:
Til Haarder, til Bondo, til Løk-
ke: Aldrig har der været så stor
mangel på lærere. Aldrig har
så mange lærere været på in-
validepension. Aldrig har så
mange skoler kørt med mini-
mumstimetal. Aldrig har hen-
viste elever kunnet få så lidt
specialhjælp. Aldrig har så
mange skoler været så ned-
slidte. Aldrig er så mange lov-
og regelændringer gennem-
ført på så kort tid. Aldrig har så
dyre test kunnet måle så lidt.
Aldrig har elevplaners skrift-
liggørelse været så stort et
tidsspilde. Aldrig har frafaldet
fra læreruddannelsen været så
stort. Aldrig har en undervis-
ningsminister levet så lidt op
til ministerbegrebet. God ar-
bejdslyst.

HELLES SKOLEUDSPIL
Søren Gellov, Thyvej 30, Vanløse:
Helle Thorning-Schmidt har
nu lagt sig i kølvandet på Lars
Løkke Rasmussen som folke-

skoledebattør. Hun taler om
værdier og disciplin, så det
varmer hjerterne hos regerin-
gen og Dansk Folkeparti. 

Thorning-Schmidt bliver
budt velkommen til debatten
af Marlene Harpsøe (DF), som
ifølge Politiken 24.1. siger: »Det
er dejligt, at Socialdemokra-
terne vil begynde at føre
Dansk Folkepartis politik«, og
af undervisningsminister Ber-
tel Haarder (V), der om Helle
Thorning-Schmidts
folkeskolebudskaber siger: »...
lige mine ord«. 

Et par spørgsmål melder
sig. Hvem har Thorning-
Schmidt drøftet sine nyudfol-
dede folkeskoletanker med?
Og hvordan kan Helle Thor-
ning-Schmidt mene, at Social-
demokraterne med dette fol-
keskoleudspil kan være et at-
traktivt vælgeralternativ til
den rene VKO-vare?

MALMØ, GLEM DET!
Jørgen Bache, Bregnevænget 21,
Humlebæk:
Stod med konen og skulle kø-
be billetter fra Københavns
Lufthavn til Malmø/retur. Glæ-
der os til at komme over til
den del af regionen, som vi
hænger så godt sammen med,
siger nogen. 320 kr. retur for
to, siger den unge mand, og da
vi stiller os tvivlende an, siger
han, at han synes også, det er
dyrt. Det tager 13 min. at køre
ruten. 

Til sammenligning koster
en billet Humlebæk-Hovedba-
nen/retur 212 kr. Det tager om-
kring 30 min. den ene vej. Ja-
men, hvad tænker de på? – Vil
DSB ikke have, at vi tager over
til broderfolket eller hur? 

FORURENEREN BETALES
Hans Peder From, Rørmosen 61,
Roskilde:
Landmænd har en hævdvun-
den ret til at ødelægge det fæl-
les gode, grundvandet. Det er
grotesk, og jeg tror ikke, det er
noget, vi nogensinde i fælles-
skab har besluttet. Men det er
virkeligheden. Ellers ville man
jo ikke seriøst drøfte at betale
kompensation til landmænd
for ikke at sprøjte omkring
drikkevandsboringer. Hvad
med bare at forbyde, eller som
et absolut minimum, hvor to-
talt forbud ikke er muligt,
kraftigt beskatte adfærd, der
ødelægger de fælles goder? 

læserne mener

EU og Nato i fælles kamp
mod voldtægt som våben 

SEKSUELLE OVERGREB er blevet et våben i
moderne krigsførelse. De fleste ofre er
kvinder i alle aldre, dog ofte unge piger,
og resultatet er uønskede graviditeter,
overførsel af hiv-smitte og social stigmati-
sering. Det anslås, at mellem 20.000 og
50.000 kvinder blev voldtaget under kri-
gen i Bosnien i 1990’erne. I Liberia, et land,
der er blevet sønderrevet af krig gennem
årtier, har tre ud af fire kvinder været ud-
sat for seksuelle overgreb. I det sydlige Ki-
vu, en provins i Den Demokratiske Repu-
blik Congo, meldes der om 40 voldtægter
hver eneste dag. Kvinderne er imidlertid
ikke kun ofre, men bør også ses som per-
soner, der kan forhindre konflikt og ska-
be varig fred.

Som et første tiltag holder EU og Nato i
dag en fælles konference i Bruxelles, hvor
der sættes større fokus på dette problem.
Der vil blive fremsat forslag til konkrete
skridt til at gøre en ende på seksuelle
overgreb i krig, idet kvindernes indflydel-
se skal styrkes, og kvindernes afgørende
rolle i genetablering af freden skal be-
lyses. 

DER FINDES allerede et solidt lovgrundlag
i resolution 1325 om kvinder, fred og sik-
kerhed fra FN’s Sikkerhedsråd og i en stri-
be efterfølgende FN-resolutioner, herun-
der beslutningen om at udnævne en ny
særlig FN-repræsentant til koordinering

af det internationale samfunds indsats på
dette område. Desværre halter gennem-
førelsen noget efter, og der er helt klart
brug for en større indsats for at sikre, at
flere nationer opfylder deres forpligtel-
ser. Det kan især ske ved at uddanne mili-
tært og civilt personale i ligestillings-
spørgsmål. 

Vedtagelsen af Lissabontraktaten har
givet os helt nye muligheder for at styrke
målene om ligestilling mellem kønnene i
EU’s optræden udadtil. Med den nye stil-
ling for en højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspoli-
tik kan man bygge på EU-politikken siden
2005, hvor man har søgt at sikre fuld-
stændig integration af ligestillingsaspek-
tet i EU’s krisestyringsindsats, både på mi-
litært og civilt plan. 

Eksempelvis råder Eulex Kosova over
en specialiseret enhed for menneskeret-
tigheder og ligestilling af kønnene, og Eu-
for TCHAD/RCA havde en ligestillingskon-
sulent, som lagde særlig vægt på kurser
om ligestilling af kønnene. Ligestillings-
aspektet er ligeledes integreret i EU’s eks-
terne bistand, og der ydes således eksem-
plarisk støtte til kvinders deltagelse i
fredsforhandlinger.

Sammen med partnerlandene er Nato i
øvrigt ved at gennemgå sine politikker og
programmer og undersøge, hvordan
samarbejdet med andre internationale
aktører kan forbedres. Nato’s strategiske
chefer udstedte for nylig en militær in-
struks om anvendelse af resolution 1325 i
alle Nato-ledede operationer. 

DER ER oprettet nye stillinger, der skal be-
sættes som rådgivere i kønsspørgsmål,
som skal bistå de øverste militære chefer i
Afghanistan. Ude i felten har særlige kvin-
deteams haft stor succes med at skabe
gensidig tillid mellem de Nato-ledede
styrker og lokalsamfundene. Der udestår
dog stadig et stort stykke arbejde for Nato
med at opbygge den nødvendige kapaci-
tet og i fuldt omfang integrere ligestil-
lingsaspekterne. 

Vi håber og forventer, at vores konfe-
rence i dag vil tilskynde til yderligere
fremskridt. Vi ønsker at sikre, at alle EU-
og Nato-ledede operationer opfylder FN-
resolutionerne om kvinder, fred og sik-
kerhed, og at de bakkes op med passende
mekanismer for uddannelse, overvåg-
ning og evaluering. Og vi vil fortsætte
med at fremhæve kvindernes vigtige rolle
på sikkerhedsområdet, ikke blot i perio-
den frem til 10-års dagen for resolution
1325 senere i år, men i hele vort fremtidige
arbejde. Vores opfattelse af sikkerhed bør
gå langt videre end det traditionelle be-
greb militær sikkerhed.

MEDMINDRE vi fremmer kvindernes ret-
tigheder og ansvar på globalt niveau, vil
vi i sidste ende ikke kunne nå en række af
vore udenrigspolitiske mål, og de mål, vi
rent faktisk når, vil vise sig ikke at være
bæredygtige. Kun hvis vi arbejder sam-
men – på internationalt og regionalt plan
og med civilsamfundet – vil vi være i stand
til at bekæmpe den marginalisering af
kvinderne, der udgør en reel trussel mod
global sikkerhed.

SEXOVERGREB
CATHERINE ASHTON, MARGOT WALL-
STRÖM, OG ANDERS FOGH RASMUSSEN 
HHV. EU’S UDENRIGSCHEF, NÆSTFORMAND I EU-

KOMMISSIONEN OG 

GENERALSEKRETÆR FOR NATO

Tak, Langballe, du er ærlig

PROTESTERNE mod de seneste udtalelser
fra Jesper Langballe (DF) om islam og
muslimer har været talrige. Fælles for
dem har været forargelse, chok, afstand-
tagen, krav om konsekvenser og meget
mere. Et par gik endda videre til at udtryk-
ke forbavselse over Langballes måde at
ytre sig på. Men hvorfor al den forargelse,
afstandtagen m.m.? Hvorfor al den nega-
tivitet? Hvorfor kan ingen se det positive
ved Jesper Langballes ærlighed og hang
til at sige, hvad hans hjerte begærer? Jeg
vil i hvert fald sige tak.

Tak. Langballe. for din ærlighed og dit
mod. Tak, fordi du tør, hvor andre (fra dit
parti) tier. Tak, fordi du vælger at løfte slø-
ret for Dansk Folkepartis skjulte dagsor-
den og ikke mindst mening om islam og
muslimer. Tak, eftersom de anstændige
borgerlige vælgere og andre, som de sid-
ste 10 år har haft den mindste tvivl om
hensigten, dagsordenen og ideologien
bag Dansk Folkeparti som et ægte protest-
parti, nu må sande dette partis sande jeg.

Det fantastiske ved Langballes og fætte-
ren, pastor Krarups uforbeholdne støtte
til den sure gamle mand Lars Hedegaard i
sine påstande om muslimske fædres
voldtægt af deres døtre er, at de råber,
hvad der hviskes i DF’s mørke korridorer i

og uden for Christiansborg. Søren Esper-
sen også fremkommet med de samme ra-
biate ytringer. Partiføreren fru Kjærs-
gaard er også enig. For det eneste, hun
vist ærgrer sig over, er, at Langballe har
sagt det usagte og skrevet det uskrevne i
DF’s dagsorden mod islam og muslimer;
dæmonisering og bekæmpelsen af alt
muslimsk i Danmark er den dagsorden,
der står højest og fremmest i partiet. Tak
til Langballe, fordi hans udtalelser igen
har afsløret DF’s leder, Pia Kjærsgaards
klare opbakning til den islamfjendtlige
linje, som partiet har stået for siden sin
start for 15 år siden. Nu er der kun én vej
tilbage for Dansk Folkeparti. Nemlig ned-
ad. Tak, Jesper Langballe.

KLAR TALE
FATHI EL-ABED
DEBATTØR

ØJENHØJDE, klar tale, tydelige forvent-
ninger, ydmyghed, hånd om fejl, profes-
sionalisme, sammenhæng, udvikling og
ressourcer med omtanke. Det er regerin-
gen, KL’s og Danske Regioners ni princip-
per for god offentlig service, udg. 2007.

Der eksisterer på Christiansborg, i de
kommunale og regionale landskaber en
grundlæggende velfærdspolitisk konsen-
sus. Alle vil velfærd. Mere og bedre, bak-
ket op af befolkningens temmelig entydi-
ge prioritering heraf. Men kun få vil sikre
uddannelse og forskning til velfærd. 

Velfærdsuddannelserne til sygeplejer-
ske, lærer, pædagog, socialrådgiver, fysio-
terapeut, ergoterapeut etc. er hengemt
stof i den offentlige debat. Undtagen når
en sygeplejerske eller to kommer til at læ-
se Foucault (hvad fanden skal de med
det), når små uddannelsessteder må luk-
ke i nærheden af valgkredsen, eller når vi
i festtalerne er ude på de store vidder og
taler om uddannelse i verdensklasse. Det
er egentlig besynderligt. 

Enhver ved nemlig, at skolelærerens
kompetence er afgørende for, om unger-
ne lærer noget, at pædagogens professio-
nalisme har afgørende betydning i bør-
nehaven, at sygeplejersken skal beherske
sit fag i øjenhøjde med patienten. Ja, en-
hver ved, at kvaliteten skabes i mødet
mellem borger, patient, studerende, barn
og professionel, og snart sagt enhver har
en holdning til lærere, pædagoger og sy-
geplejersker. Det er med andre ord ud-

dannelser, hvor en løbende samfundspo-
litisk interesse for kvalitet og indhold
burde være dagligdag. Men ikke desto
mindre mangler disse professionsud-

dannelser politisk og offentlig opmærk-
somhed og debat lige bortset fra den ru-
tinemæssige skepsis over for lærerud-
dannelsen. 

OG DET ER ikke, fordi området henligger
i passivitet. I 2008 trådte en af de største
reformer på Undervisningsministeriets
område i 50 år i kraft. Professionshøjsko-

lerne blev skabt som samling af disse
mange uddannelser plus en lang række
tekniske og merkantile videregående ud-
dannelser. Der er i dag syv professions-
højskoler, som uddanner lige så mange
mennesker som universiteterne, og som
udgør den vigtigste kanal for medarbej-
dere til velfærdssamfundets frontlinje.
For ti år siden var de samme uddannelser
organiseret på knap 200 institutioner. 

Det er jo ikke just en reform i småtings-
afdelingen. Alligevel har sektoren ikke
været nævnt af statsministeren en eneste
gang. Og alligevel handler det meste af
velfærdsdiskussionen om nye bygninger,
nye strukturer, kontraktpolitiske garanti-
er og styring for slet ikke at nævne en ka-
kofoni af enkeltsager, som udstilles i me-
dierne. Og alligevel synes der kun meget
få drøftelser endsige overvejelser over
forholdet mellem på den ene side politi-
ske investeringer i uddannelse og på den
anden side effekten heraf ude på skoler,
sygehuse, forvaltninger og private virk-
somheder. 

Det kan undre, at der foregår så få over-
ordnede diskussioner af de rammer, vi gi-
ver f.eks. professionshøjskolerne, der
uden sammenligning er den instituti-
onstype, der uddanner flest ansatte i den
offentlige sektor. 

Fordi der eksisterer i høj grad forvent-
ninger til den offentlige sektors velfærds-
institutioner – at skadestuen er åben, når
vi har brug for det, at de ældre kan mod-

Velfærdsuddannelserne mangler opmærksomhed 
STEFAN HERMANN
OG DORTE 
STEENBERG

– bortset lige fra
den rutinemæssige
skepsis over for 
lærerne og en kako-
foni af enkeltsager.

Stefan Hermann er rektor for Professionshøj-

skolen Metropol, Dorte Steenberg er næstfor-

mand i Dansk Sygeplejeråd.
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