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familier har naturligvis skolebø-
gerne med på rejsen for at kom-
pensere for skolefraværet. Sådan
en rejse er ofte af uvurderlig livs-
lang værdi for børnene, og deres
forældre burde modtage et skul-
derklap i stedet for et gok oven i
nødden for at prioritere tid og
økonomi til at gennemføre et så-
dant projekt. 

Sidst – men ikke mindst – er der
de mange skilsmissefamilier, hvor
barnet skal med både mor og far
på eksempelvis vinterferie, der af
indlysende årsager ikke kan plan-
lægges oven i hinanden, således at
elevens fravær inden for det givne
kvartal risikerer sammenlagt at
overstige de forbudte 15 pct.

Hvordan kan en regering, der
kalder sig borgerlig, i det hele taget
vedtage at bruge borgernes skatte-
kroner på sådan noget bureaukra-
tisk kontrolpjat? For den nye pro-
cedure koster nemlig en hel del at
finansiere grundet øget offentlig
administration og håndtering hos
både skolerne og i Udbetaling
Danmark. Vis i stedet tiltro til for-
ældrene, og brug pengene til mere
udslagsgivende formål, tak!

En af den ny regerings første opgaver
burde være at annullere den fuld-
stændig vanvittige skolefraværs-
lov, som træder i kraft den 1. juli.
Med denne lov straffes familier,
der vælger at tage på et par ugers
ferierejse uden for de i forvejen
overbelastede skoleferier ved at
miste børnechecken for det pågæl-
dende kvartal. Loven er et signal
fra høvdingerne på Christiansborg
om, at forældre ikke selv er i stand
til at varetage deres egne børns
bedste interesser. Det skal åben-
bart nu anses for at være skadeligt
for børn, at de går glip af et par
uger i skolen, når deres forældre
tager dem med ud for at se verden,
møde andre kulturer eller besøge
familien i hjemlandet. For mange
børn er disse rejser ellers et af årets
absolutte højdepunkter. Og for
mange familier – særligt dem i den
lavere ende af indkomstspektret –
er det ikke altid muligt at planlæg-
ge rejserne i skoleferien. Enhver
ved, at priserne på fly, tog og ferie-
boliger er skruet en gevaldig tak i

den nye lov. Først og fremmest er
det de mange immigrantfamilier,
der rejser for at besøge familien i
hjemlandet. Ud over det forhøjede
prisniveau i skoleferien er der også
højtider og årstider i hjemlandet
at tage højde for, hvilket kan gøre
det langt mere hensigtsmæssigt at
rejse i vinterhalvåret. Juli er ikke
en særlig optimal rejsemåned i
hverken Australien eller Jordan. 

Dernæst er der de familier, som
har sparet sammen til at tage
ungerne med på en længere back-
packtur i f.eks. Sydøstasien for at
give dem en unik oplevelse af kul-
turel og naturmæssig værdi. Disse

Mange familier har kun mulighed 
for at rejse uden for skolernes ferier

vejret i skoleferien. Desuden bliver
der mange steder hurtigt udsolgt,
og visse feriesteder er desuden
overrendt med lange køer til f.eks.
skiliften. Derfor vælger mange at
placere en rejse uden for skoleferi-
en. Tvinges alle børnefamilier nu
til at begrænse rejseaktiviteten in-
den for skolernes officielle ferie-
uger, kommer der yderligere pres
på priserne. Og så vil en del nok
vælge at stå af – hvilket går ud
over de børn, der så ikke kommer
afsted. Og ja, familier med rigelig
luft i budgettet vil naturligvis være
ligeglade med den ny lov og blot
tage afsted alligevel. For de er i for-
vejen ofre for indkomstreguleret
reduktion af børnechecken, og
den sidste tilbageblevne sjat – hvis
den er der – kan de nok godt und-
være. Men de familier, som netop
kun har råd til at tage afsted på fe-
rie, når billetterne ikke er dyrest,
bliver straffet ekstra hårdt – dels
ved at skulle betale langt mere for
rejsen, og dels ved at de efter-
følgende mister børnechecken. 

Det er særligt tre familiegrupper,
der risikerer økonomisk straf ved

Hvordan kan en regering,
der kalder sig borgerlig,
vedtage at bruge borger-
nes skattekroner på 
sådan noget bureau-
kratisk kontrolpjat?
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fysiker, København
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Klimaforskeren Jesper
Theilgaard er et eksem-
pel på et stort problem i
klimadebatten, nemlig
manglende indsigt i,
hvordan klimapolitik
rent faktisk virker.

Derfor overgiver vi os til
internationalismen og
imperialismen og tror
både naivt og selvop-
taget, at alle mennesker
kan blive og leve som
os, i Afghanistan eller
her, det gør ingen
forskel. 

Grønland sidder på en
tikkende bombe. En af
de helt store bommer-
ter var ophævelsen af
nultolerancen over for
uran. Det kan blive hele
rigsfællesskabets værste
mareridt.

Rød stue holder stadig
os skatteborgere i uvis-
hed om, hvor stor 
regningen bliver, og i
uvidenhed om, hvem
der skal betale.

KORT SAGT

Det halter gevaldigt med under-
søgelser for brystkræft på de
danske sygehuse, og Danske
Regioner vil nu bede staten om
hjælp. Regionerne har dog fået
økonomi til at løse opgaven, så det
må de leve op til. Opgaven kan
sendes i udbud til private aktører,
som kan løse det billigere og effek-
tivt. Hvorfor vil man ikke gøre det-
te? Er der mon en politisk dags-
orden? Vi sender meget andet i ud-
bud, så undersøgelser for bryst-

kræft kunne gå samme vej. Det
ville aflaste de offentlige sygehuse
og til en billigere pris. Cepos har
vist, at opgaver, som sendes i ud-
bud til private aktører, i gennem-
snit kan fås til kun 43 pct. af DRG-
taksten, dvs. den pris, som det
koster i det offentlige. Så hvad er
problemet?

Jacob Rosenberg
professor, overlæge,

medlem af regionsrådet, 
Region Hovedstaden (LA), Frederiksberg

Send brystundersøgelser i udbud

Jeg må erkende, at jeg i klima-
debatten har svært ved helt at
kunne følge med. Specielt med
sammenblanding af tons og pro-
center og milliarder. Min regnebog
har lært mig, at der som udgangs-
punkt skal eksakte tal på bordet
for at beregne procenter. Det må
også gælde klimagasser. Der frem-
føres forslag om reduktion på op
til 70 pct. Det må betyde, at der
må være sket reduktion. Fra hvil-
ket niveau? Er det på basis af fakti-

ske tal eller ved hjælp af mere eller
mindre tilfældige regnemodeller,
som har svært ved at tage højde
for varme/våde somre, kolde/lune
vintre? Det er bekendt, at Dan-
marks udledning af klimagasser
udgør 0,1 pct. af klodens udled-
ning. Vi skal være de bedste i ver-
den til at få hold på udledning af
klimagasser. Smuk tanke, men der
er behov for forståelig oplysning.

Povl Solmer Frank
landbrugskonsulent, Vojens

Tons og procenter i klimadebatten

I “Deadline” på DR2 forleden var
indvandringen til debat. Nogle
mener, at den indvandring, vi for
tiden oplever i Vesteuropa, med-
fører en befolkningsudskiftning.
“Deadline” kunne dog berolige
med, at det er der ikke tale om.
Det er nemlig kun første- og
andengeneration, der tæller som
indvandrere. Således løses even-
tuelle problemer med indvandring
let og behændigt. På samme vis

kunne indianerne i Amerika have
løst visse fremtidige problemer al-
lerede i 1600-tallet, mens europæ-
ere etablerede de første bebyggel-
ser på Amerikas østkyst. Havde de
blot kaldt tredjegenerations-
indvandrere for indianere, havde
de undgået befolkningsudskiftnin-
gen. Men havde de også undgået
udslettelsen 250 år senere?

Kristian Birkmose
projektleder, Solbjerg

Sådan løses det problem

Fra højre til venstre har politikerne
forsømt at komme med et bud på,
hvad der skal erstatte satspuljen.
Den hjemløse, den voldsramte
kvinde, forælderen, der har mistet
et barn, og tusindvis af andre
mennesker i sårbare situationer
ved derfor ikke, om den hjælp, de
får, har en fremtid. 

Fra den ene dag til den anden
blev satspuljen lukket. Det var i sig
selv ikke et problem. For der var
god grund til at skabe en mere
holdbar og robust finansiering af
det frivillige sociale arbejde.
Problemet var og er fortsat, at sats-
puljen blev lukket uden en plan
for, hvad der skulle træde i stedet.
Siden er der gået et halvt år og en
valgkamp, men fremtiden for den
frivillige sociale sektor er fortsat ét
stort spørgsmålstegn. 

Helt konkret betyder det, at for-
eninger og organisationer såsom
Sind, Børn, Unge & Sorg, Mødre-
hjælpen og mange, mange flere
ikke ved, om deres tilbud har en
fremtid. Det er en kedelig situati-
on for både ansatte og frivillige,
som ikke ved, om de kan fortsætte
deres arbejde. Men mest af alt er

det en ulykkelig situation for
brugerne. De har ofte ikke andre
steder at gå hen. 

»Vi kan ikke bare sige: Kom
igen, når vi igen får penge.« Sådan
siger direktør i LivaRehab, Flora
Ghosh. Her hjælper man mennes-
ker, der har været udsat for incest,
seksuelle overgreb og vold. I Ven-
tilen hjælper de ensomme unge,
og i Foreningen Grønlandske Børn
giver de håb for anbragte børn.
Fælles for alle tilbud er, at de ikke
kan love de mennesker, de står
over for, at hjælpen selvfølgelig vil
fortsætte.

Jeg håber inderligt, at en plan
for finansiering af fremtidens fri-
villige sociale Danmark står aller-
øverst på dagsordenen, når en ny
regering er etableret. I Frivillig-
rådet har vi udarbejdet et konkret
forslag til statslig støtte til den fri-
villige sociale sektor. Lad os få en
gennemsigtig, robust finansiering. 

Når der er skabt sikkerhed for
det frivillige sociale arbejde, kan vi
skabe sikkerhed for de mest sår-
bare. 

Mads Roke Clausen
formand for Frivilligrådet, København K

Sårbare og udsatte venter på svar

Vi har haft et klimavalg. Når Mette
Frederiksen får dannet en ny rege-
ring, så må det derfor undre, hvis
ikke samtlige ministerbiler bliver
elbiler. Elbiler kan udmærket dæk-
ke ministrenes kørselsbehov, da
rækkevidden er blevet endnu bed-
re. Er kravet symbolsk? Ja, men en
troværdig klimapolitik er som
minimum betinget af, at den ud-
øves af dem, som forkynder den.

Jakob Nielsen
cand.scient.pol., København S

Elbiler til ministrene
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