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Debat 5
Læserne Mener
AFMAGT OG VREDE
Anne Boddum, sygeplejerske,
DSR-kredsbestyrelsesmedlem:
Tak til Svend Brinkmann for
4.5. at analysere og sætte begreber på Ove Kaj Pedersens
(OKP) indlæg i Politiken 30.4.
om ’forkælede offentligt ansatte’.
Som sygeplejerske sad jeg
efter at have læst OKP’s indlæg
tilbage med en følelse af lige
dele afmagt og vrede. Det er
’tilskuerperspektivet’, der provokerer mig.
Jeg har en demokratisk forpligtelse til at gøre mine beslutningstagere og medborgere opmærksomme på, når
jeg kan se, hvordan kvaliteten
i plejen skrider på grund af
ren økonomistyring. Når
gamle fru Jensen udskrives
under pres, inden aftaler og
opfølgning er på plads, er
konsekvensen ikke sjældent
en genindlæggelse med akutambulance.
Det er først og fremmest en
hård belastning for hende, for
det andet en stærkt ressourcekrævende opgave for sygehuset og også en unødvendig udgift for os alle.
Ved at mistænkeliggøre de
offentligt ansatte, når de påpeger lidende kvalitet i deres
daglige arbejde, benytter OKP
sig af tilskuerperspektivet og
risikerer i værste fald, at vigtig
viden ikke når frem til offentligheden i tide.
Det kan blive meget dyrt, og
det tager jeg hermed medansvar for.
Mon ikke OKP forstår det?

ÆLDREPLEJEN
Henrik Appel, MB (S), sundhedsog omsorgsordfører:
Hver dag kæmper ældreplejens medarbejdere landet
over mod regelbureaukratiet
for at nå deres arbejde og
hjælpe de ældre bedst muligt.
I København har vi lagt os i selen for, at det skal være tillid,
der styrer.
Alligevel er tillidsreformen
stadig ikke nået ud i alle kroge
af ældreplejen.
For at komme det sidste
stykke laver vi nu et forum,
hvor medarbejderne kan melde ind, når de støder hovedet
mod en mur af kontrolkrav,
der ikke giver mening.
Kun på den måde får vi ﬁngeren på pulsen, medarbejderne bliver medspillere i udviklingen af vores ældrepleje,
og der kan blive plads til at give den pleje, de ældre har
brug for, på den bedst mulige

Dagens
citat

måde. For at få medarbejderne på banen har vi i Københavns socialforvaltning og
sundheds- og omsorgsforvaltning indført en såkaldt meningssamling.
Her kan alle medarbejdere
og ledere melde ind, når unyttige og unødvendige regler
dominerer hverdagen. Jeg
tror, ﬂere medarbejdere og ældre landet over kunne få glæde af denne måde at gøre ældreplejen bedre på.
Derfor vil det være oplagt,
at KL tager ideen om en instans, der samler erfaringer
med og opråb mod regeltyranni, videre til de andre kommuner.

DÅRLIG SAMMENLIGNING
Bertel Haarder, kulturminister
(V):
»Selvfølgelig skal vi sætte os
ind i hovederne på dem, der
hader os« – det gælder også
terrorister og medlemmer af
Islamisk Stats dødskult.
Men skal vi sammenligne
dem med Sokrates, Rosa
Luxemburg og frihedskæmpere under krigen?
Det synes Politiken at mene.
Det er jeg ikke enig i.

JAZZMUSIKKEN
Anders Mogensen (formand
Dansk Jazzmusiker Forening),
Morten Højring (bestyrelsesmedlem DMF Kbh), Anders
Laursen (formand DMF), Jesper
Løvdal (formand JazzDanmark):
En stribe af Danmarks bedste
jazzmusikere ønsker ’Copenhagen Jazzhouse tilbage til
jazzen’ i indlæg 2. maj.
Tak for et klart formuleret
indlæg, som vi støtter. Modtageren af budskabet er kunstfondens musikudvalg.
De står for at udnævne regionale spillesteder for perioden 2017-2020, og det er vores
håb, at de bedre end hidtil husker, at støtten til spillesteder
er en støtte med fokus på kunsten inden for rytmisk musik,
og her er en stor gruppe af
jazzens bedste musikere og
ensembler ofte hjemløse. Musikudvalget bør gøre noget
ved sagen.
Montmartre er udsat på sin
drift fra 2017, og Copenhagen
Jazzhouse har været presset
på driften som andre spillesteder i Danmark. Den økonomiske krise har været en
kæmpe udfordring hele vejen
rundt. Ingen færdige opskrifter herfra, men lige nu er sår-

barheden i den samlede løsning for stor, og fremtidens
publikum ikke sikret at møde
hele jazzens bredde.
Derudover mangler nogle
af vore største stjerner en
hjemlig platform - en nationalscene for jazz. Og en sådan
skal de have. Så klø på, musikudvalg.

replik
DENNIS KRISTENSEN, ELISA BERGMANN,
ANDERS BONDO CHRISTENSEN, BODIL
OTTO OG MAJBRIT BERLAU,
FORMAND FOR FOA, FORMAND FOR BUPL,
FORMAND FOR DANMARKS LÆRERFORENING,
FORMAND FOR HK KOMMUNAL OG FORMAND
FOR DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

UDSIGTEN TIL TRUMP
Ib Jørgensen, Jernbanegade 20B,
Aalborg:
I Poltikens leder 5. maj hedder
det: »Trump er en trussel mod
USA. Han er også en risiko for
omverdenen, der har brug for
amerikansk lederskab og troværdighed«.
Men den største trussel består i, at der er millioner og
millioner af mennesker i USA,
der har lyst til at se en mand
som ham som præsident. Det
er ikke Trump, vi skal være
bange for; det er de tendenser
i den amerikanske befolkning, som bringer ham frem.
Når han forhåbentlig taber,
så vil de tendenser stadig ligge derude, måske brede sig og
vente på, at en mere kløgtig
og smart fører stiller sig op for
at mønstre dem.
Der skal ikke kastes et særligt dybtgående blik på Europa for at indse, at de samme
tendenser gør sig gældende
her. Og surfer man lidt på
Facebook, så ﬁnder man let
masser af eksempler på det
samme i vort lille, fredelige
land.
Det er på høje tid at blive
opmærksom på, hvad det nu
lige er, vi går og mener.

BREVTRADITION
Kirsten Mogensen, Stoltenbergsgade 1, København:
Nu klager de sig, Post Danmark: ’Folk skriver jo ikke breve længere. Vi må gøre frimærkerne endnu dyrere, fyre
folk’. Men har I nogensinde
tænkt på de mange rundtomkring, der hverken kan ﬁnde
ud af at behandle endsige har
råd til at skaffe en computer?
Og har I skænket en tanke,
at det er folk, der har betalt
skat måske et langt liv igennem, som I nu med sikkerhed
hægter af? En udvikling, I selv
har sat i gang med frimærker
til 19 kr. For jeres egen skyld –
bliv dog ikke husket som
dem, der tog livet af en brevtradition, der er en del af vores kultur. Til fordel for de korte meddelelser, som var absolut eneste mening med computeriet.

Kom ud og se virkelighedens
velfærd, Ove Kaj Pedersen

Egentlig var det
nu, at vælgerne
skulle begynde
at opleve, hvordan
Alternativet efter
det overraskende
valgresultat sidste
år ville træde i
karakter som
politisk parti.
Desværre ser det
ud til, at partiet
holder stålsat
fast i at være et
protestparti for de
lyserøde. Partiets
politik må ikke gøre
ondt på nogen, og
der bliver set stort
på grundlæggende
viden om
samfundet
Thomas Bernt
Henriksen,
lederskribent.
I Børsen

VI VIL GERNE invitere professor Ove Kaj
Pedersen (OKP) ud i virkelighedens Velfærdsdanmark. Sådan en udﬂugt virker
tiltrængt for professoren, der i Politiken
30. april kaldte offentligt ansatte »forkælede« og fremførte, at fagprofessionelle i
det offentlige ikke kan skelne mellem egne interesser og fællesskabets: at vi, de
faglige organisationers argumentation
ikke handler om progressiv udvikling af
velfærden, men om vores egne snævre interesser.
OKP må have haft for travlt til at have
fulgt med, mens vi offentligt ansatte konsekvent har kæmpet mod regeringens
nye fattigdomsskabende ydelser. For
travlt til at have fulgt vores intensive arbejde med at sikre forsvarlige forhold for
både brugere og ansatte på opholdssteder og botilbud, så vi kan undgå ﬂere
drab og få en hverdag uden frygt og sammenbrud. For travlt til at have fulgt med,
da vi advarede mod, at folkeskolens inklusionsopgave endte som en kommunal spareøvelse til skade for både elevers
trivsel og læring samt for undervisernes
arbejdsmiljø. OKP’s udsagn tyder på en
mangel på viden om, hvad der motiverer
offentligt ansatte. Tallene på lønsedlen er

langtfra det eneste, der driver os. Velfærdsmedarbejdernes drivkraft er i høj
grad noget så simpelt, som at vores arbejde giver mening.
Det, at vi kan gøre en forskel for de borgere, som har brug for os, er grunden til,
at vi stiller vækkeuret. Og når vi fagprofessionelle kaster os ind i kampen for
bedre arbejdsforhold, sker det netop, fordi vores faglighed byder os at gøre det.
Fordi vi kan se, at der allerede er skåret så
dybt i velfærden, at det skader både de
borgere, som har brug for hjælp fra fællesskabet, og de velfærdsmedarbejdere,
som insisterer på at levere en indsats, de
kan være bekendt, under stadig dårligere
rammer.
Sandheden er, at der naturligt er en
række sammenfald mellem de offentligt
ansattes og det brede fællesskabs interesser – i hvert fald hvis man er tilhænger af
en velfærdsstat, hvor vi i fællesskab tager
os af børnene, de syge og de ældre.
Når vi advarer om, at velfærdsmedarbejdernes rammer bliver så snævre, at
opgaven ikke længere kan løses forsvarligt, gør vi det langtfra kun på vegne af de
tusindvis af offentligt ansatte, som rammes af stress og magtesløshed som følge
af et elendigt arbejdsmiljø. Vi advarer i
mindst lige så høj grad på vegne af de
børn, syge og ældre, som rammes hårdest, når velfærden forringes. Er det ikke i
fællesskabets interesse, at også forældre,
som ikke har råd til at sætte deres børn i
private børnehaver, kan få passet deres
børn i en institution, hvor der er overskud og tid til det enkelte barn? Er det ikke i fællesskabets interesse, at vores for-

ældre og bedsteforældre kan få den fornødne hjælp til et værdigt liv? Vi offentligt ansatte kender til forholdene i velfærdsstatens maskinrum, og hvis ikke vi
må råbe vagt i gevær, når vi ser alarmerende konsekvenser af de enorme nedskæringer i det offentlige, hvem skal så
gøre det?
Det er vores pligt som offentligt ansatte at kritisere eksempelvis arbejdsmiljøet
– og dermed rammerne for velfærdsstatens frontarbejdere – når disse rammer
presses så meget, at det saboterer fællesskabets mulighed for at løfte velfærdsopgaven. Og vores advarsler er ikke kun funderet i faglige vurdering. De bygger, i
modsætning til hvad OKP fremfører, også
på en økonomisk ansvarlighed.
Allerede nu ser vi eksempler på kortsigtede nedskæringer, som viser sig at blive
dyre på sigt. Tag bare de fattigdomsskabende ydelser, som har sendt tusindvis af
unge ud i hjemløshed med ekstra udgifter for kommunerne som resultat. Vi ser
gang på gang, hvordan besparelser, som
ser ﬁne ud i én forvaltnings Excel-ark,
pludselig bliver til uforudsete ekstraudgifter i en anden forvaltnings regneark,
hvor man undrer sig over, hvad der mon
kan være sket.
Regeringens omprioriteringsbidrag
ser kun ud til at forværre denne tendens.
Det kan blive dyrt – både for de borgere,
som har brug for en hånd fra fællesskabet, for de offentligt ansatte velfærdsarbejderes arbejdsmiljø og sundhed samt
for de politikere og embedsfolk, som skal
lægge de statslige, regionale og nationale
budgetter i de kommende år

Vi opstiller barrierer for de unge
uddannelse
HANNE LETH ANDERSEN, HARALD
MIKKELSEN, NIELS EGELUND & VERNER
RYLANDER-HANSEN,
FORMAND FOR REKTORKOLLEGIETS UDVALG
OM UDDANNELSESPOLITIK, FORMAND FOR
DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER,
REKTORKOLLEGIUMFORMAND FOR DANSKE
ERHVERVSAKADEMIER, FORMAND FOR
LEDERFORENING FOR VUC

I REGERINGENS forslag til en gymnasiereform er der lagt op til at begrænse hf-studenters adgang til de lange videregående
uddannelser. Det vil efter vores mening
medføre en unødig blindgyde i uddannelsessystemet. I dag fortsætter næsten
en femtedel af alle hf-studenter på lange
videregående uddannelser, og for en del
af storby-vuc’erne er det næsten halvdelen af kursisterne. Hf er for mange unge
og ældre mennesker vejen til at gå fra in-

gen uddannelse til at få et indblik i de
mange muligheder for videregående uddannelser og job. Hf er med til at modne
elever og hjælpe dem med til at afklare,
hvad deres næste trin på uddannelsesstigen skal være. Men hf er også en helt unik
mulighed for de mange, der vælger at
vende tilbage til uddannelsessystemet og
tage en adgangsgivende uddannelse.
Som de tre største aktører for videregående uddannelser og som landets største
udbyder af hf-uddannelser er vi dog bekymrede for, at de barrierer – hvis regeringens forslag om, at hf udelukkende
skal rettes mod erhvervsakademier og
professionshøjskoler – i sidste ende vil afskære unge og voksne fra at kunne vælge
uddannelse ud fra motivation og interesser. Vi opfordrer derfor til, at regeringen
og de øvrige partier i stedet lander et forlig, der løfter fagligheden på hf-uddannelserne og gør hf til en vej videre for
dem, der ikke kan se sig selv i det almene

gymnasium. Vi har brug for et fagligt
stærkt hf, der klæder unge på til en bred
vifte af videregående uddannelser. Derfor
er vi glade for, at der i reformudspillet
lægges op til, at den faglige dybde af uddannelsen styrkes.
Vi ser også et perspektiv i at varedeklarere hf-uddannelsen tydeligere med mulighed for spor rettet mod blandt andet
grupper af akademi- og professionsbacheloruddannelser, systematiserede brobygningsforløb til de videregående uddannelser og et stærkt fokus på opbygning af studiekompetencer. Et højere fagligt niveau og et tydeligt fokus på studieforberedende kompetencer er med til at
inspirere og ruste ﬂere unge mennesker
til videre uddannelse – hvad enten det er
på et universitet, en professionshøjskole
eller et erhvervsakademi. Det er vigtigt, at
vi ikke opstiller barrierer for de unge
mennesker, som ønsker og har evner til
at tage en videregående uddannelse.

kroniken
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Der skal stadig være tid til en tur i manegen
ANNE MARIE LØN
Jeg var selv en del af cirkus i
min ungdom. Dengang var
det en levende del af dansk
kultur. I dag lider det
danske cirkus, mens
kulturministeren har
rollen som pauseklovn.

Anne Marie Løn er er forfatter

CIRKUSSÆSONEN er over os, men hvilken
sæson? Formentlig den dårligste siden
1950’ernes optur efter 1930’ernes depression og 1940’ernes krig.
Gider vi ikke længere at opleve lysten i
legen hos det folkefærd, der hedder cirkusartister?
Efter sidste sommer erklærede børnene af Diana Benneweis, som var datter af
Eli og Eva Benneweis, at de ikke ville turnere i 2016 – de behøvede en tænkepause
for at ﬁnde ud af, hvordan Cirkus Benneweis kunne overleve som landets næststørste. Og Cirkus Dannebrog blev kun
akkurat lige reddet fra konkurs her i
marts.
Hvor er kulturminister Bertel Haarder
henne i spørgsmålet om cirkus’ overlevelse i Danmark? Han, som repræsenterer det parti, der med større armbevægelser end noget andet parti har tudet os
ørerne fulde med ord om det, de kalder
den folkelige og kulturelle sammenhængskraft.
Han, som nu spiller smart med en ny
kulturkanon – den største af alle tåbeligheder inden for kulturens område. En fadæse, et meningsløst spild i et lille ministerium med lavt budget.
Ingen kalkulerer med denne kanon
som noget af betydning for kulturlivet –
de ﬂeste ved, at det bedste består ved
overlevering blandt levende, engagerede
mennesker, nydende som ydende indenfor al slags kultur og folkeliv.

hertil tidligt i 1800 tallet og optrådte ved
kilderne i København og omegn.
Jeg har studeret en tegning af Pricerne
ved Kirsten Piils Kilde i Jægersborg Dyrehave, hvor de viser de traditionelle artistdiscipliner, som ses endnu i dag i raffineret udgave. Der er balance på line, håndstand, jonglering, pyramidebyggeri og
endda et hundenummer under det store
træ ved kilden. Måske sov de under træet.
De optrådte på den bare jord til kildekonens og hendes kunders applaus.
Kildekone var en kongelig bevilling,
som den kvinde kunne opnå, der var sædelig, prober og ædruelig. Hun passede
sin dont pænt klædt med langt hvidt forklæde og havde foruden kildevand lov at
sælge sit syltetøj, honning og andre små
lækkerier, hun selv havde lavet. Gøglerne
kom til kilderne, fordi der var et publikum. Høj som lav, kvinder, børn og
mænd kom for at købe kildevand til deres helse. Gøglernes numre har givetvis
tjent samme gode formål.

CIRKUSPRINSESSE. Kronikøren ved Eli og Eva Benneweis’ ﬂotte nye
direktionsvogn tilbage i april 1969. Privatfoto

DET HAR FØR knebet for den specielle,
kulturelle folkelighed, som gøgl er. Bertel
Haarders legendariske forgænger Niels
Matthiasen forsøgte i sine seneste år som
kulturminister at få cirkus anerkendt

som et kulturelt område i Danmark. Det
lykkedes ikke, og siden har man ikke hørt
noget om det fra Nybrogade.
De første kendte udenlandske gøglere
her i landet var Price-familien. De kom

AF PRICE-GØGLERNES optræden ved Kirsten Piils Kilde ser man, hvad der kan
kommer ud af at gøre plads for de underste lag. Hvad det betyder for mennesker
at blive værdsat af nogen for det, de elsker at arbejde med og vise frem. De tjente vel lidt håndører, når vejret var godt,
delte måske med kildekonen eller hun
med dem.
I England optræder allerede i anden

halvdel af 1700-tallet en kunstrytter
Price. I Kurt Møller
Madsens bog ’MarI København
kedsgøgl og
oplevede min
cirkusløjer’ (1970)
far som barn
gengives et kobklovnen Charlie berstik af Price fra
Rivel, og han
den tid. Snart ﬁgurerede navnet Priglemte det
ce inden for cirkus,
aldrig
teater og gøgl overalt i Europa og ikke mindst i Danmark. På
Vesterbros Morskabsteater diverterer en
familien Price med pantomime i 1880’erne.
Har man været i cirkus, lever man højt
på det længe. Mit islandske barnebarn,
som ser masser af fjernsyn og har mange
oplevelser i sit land, var med mig i Cirkus
Arena sidste sommer, lige fyldt 4 år. Kataloget ﬁk han med hjem.
I mellemtiden har han lært at sidde på
wc, det gjorde han netop, da jeg talte
med min datter forleden. »Det tager lang
tid«, sagde hun. »Han sidder og læser i
Arenas katalog, det har han gjort lige siden«.
I KØBENHAVN oplevede min far som
barn klovnen Charlie Rivel, og han glemte det aldrig. Hele livet blev han ved at sige som ham, når han var i godt humør:
»Acrobat OOOHH.«
Hvad han ud over Charlie Rivel opleve-

