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I disse år er vi ved at skabe en

markant skævvridning i vores
uddannelsessystem, begyndende helt nede ved ungdomsuddannelserne. Skævvridningen
består i, at op mod 75 pct. af en
ungdomsårgang på landsplan i
disse år søger en af de gymnasiale ungdomsuddannelser og
under 20 pct. en erhvervsrettet
uddannelse inden for eksempelvis håndværksfagene, sosuuddannelserne eller inden for
handels- og servicefagene.
For os at se er det problematisk, at vi som samfund er i
gang med at uddanne op mod
to tredjedele af befolkningen til
akademikere. Historisk set og i
fremtiden vil et land som Danmark altid have et stort behov
for dygtige stolte håndværkere
og faglærte, der er med til at
skabe værdierne i vores samfund. Disse bør vi som land selv
uddanne frem for nødtvunget
at skulle finde dem i udlandet,
mens danske akademiske unge
går ledige rundt.
I vores dagligdag som henholdsvis gymnasieelev i 2. g og
vejleder for unge, der skal starte
på en ungdomsuddannelse og/
eller fortage omvalg, møder vi i
meget høj grad unge, der har
valgt gymnasiet uden at have
gjort sig nogen forestilling om,
hvad det i sidste ende skal føre
til. Unge, der har valgt en gymnasial retning i den tro, at netop dette er den eneste og mest
gyldige vej, hvis man ønsker at
opnå noget i livet.
Den ensidige positive fremhævelse af de gymnasiale uddannelser er en fejlantagelse,
som vi mener bunder i, at vi
ikke er opmærksomme på de
mange muligheder, en erhvervsrettet uddannelse giver.

Tvinges på gymnasiet
Som samfund italesætter vi kvaliteten ved en gymnasieuddannelse i en sådan grad, at vi tvinger de unge til at vælge gymnasiet blot grundet uddannelsens
status og ikke på baggrund af
interesser og et reelt uddannelsesvalg. Hos forældrene og de
unge er gymnasiet sat op på en
uholdbar piedestal, og en erhvervsuddannelse bliver desværre ofte en nødløsning, når
alle gymnasiale muligheder er
udtømte.
Mange erhvervsuddannelser
åbner for adgangen til en række
af de populære videregående
uddannelser. Vi mener, at der
bør ske en langt større ligestilling mellem de gymnasiale og
erhvervsrettede ungdomsuddannelser i den offentlige debat
for at sikre, at de unges uddannelsesvalg bliver så realistisk
som muligt. Dette er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave,
men lige så meget en opgave
hjemme ved køkkenbordet. Undersøgelser peger entydigt på, at
forældrenes og særligt mødrenes syn på deres barns uddannelsesvalg påvirker det endelige
valg. Derfor må og skal forældrene også opdrages til at se de
muligheder, som erhvervsuddannelserne kan bidrage med.

Fem borgmestre fra hovedstadsområdet har i JP 5/11 forsøgt at overbevise læserne om, at hovedstadsudligningen forsøges udsat for et
tricktyveri. Bagmændene er ikke
overraskende en række borgmestre
fra provinsen. Ingen kan gennemskue hverken bagmændenes eller
ofrenes argumenter og motiver
uden at kende lidt til det kommunale udligningssystem. Så lad os
starte her.
Udligningssystemet, både det
mellemkommunale og det herudover særligt for hovedstadsområdet gældende system, udspringer
af, at skattegrundlaget for kommunernes virke er meget forskelligt
fra kommune til kommune. Det
gælder både for provinsen og for
hovedstaden, som borgmestrene
sandt nok anfører.

Den samme vare landet over
Derfor har Folketinget i al sin visdom besluttet, at de rige kommuner, dem med rige borgere og dermed et godt beskatningsgrundlag,
skal betale til dem med relativt fattige borgere og dermed et ringere

Heksejagt mod ledige
Useriøst og populistisk. Jeg har
svært ved at finde andre betegnelser end disse to for, at De Radikales formand, Morten Østergaard, vil stramme rådighedsreglerne for dagpengemodtagere.
Det useriøse skyldes vicestatsministerens begrundelse, som er
en tre kvarter lang tv-udsendelse
(”Den dag de fremmede forsvandt” på DR).
Det populistiske består i, at
reglerne allerede er ganske
stramme – og ministeren kan i
Jyllands-Posten 28/11 ikke
fortælle, hvordan rådighedsbekendtgørelsen konkret skal
strammes.
Det kan jo skyldes, at Østergaard slet ikke kender reglerne?
Det kan være, at Morten Østergaard ikke er bekendt med, at:
N Ledige med dags varsel skal
påtage sig arbejde eller møde til
samtale.
N Ledige skal påtage sig arbejde
med en samlet transporttid til
og fra på op til tre timer.
Hvis den ledige siger nej til
dette, får det betydning for retten til dagpenge. Med andre ord:
Det, Østergaard ønsker sig,
findes allerede. Siger man nej,
mister man retten til dagpenge,
men jeg vil faktisk gerne invitere
Morten Østergaard med til en
rådighedssamtale med de ledige
medlemmer i A-kassen for Journalistik, Kommunikation og
Sprog.
Her vil han få indblik i realiteterne, der møder de ledige. Det
er en bunke af regler, rammer og
krav, som det ledige a-kassemedlem skal honorere for at bevare retten til dagpenge.
Jeg har ikke mødt én ledig, der
ikke havde det som sit mest
brændende ønske at komme i

beskatningsgrundlag. Det er
selvfølgelig, fordi den vare, som
kommunerne er udset til at levere:
undervisning, pleje, socialhjælp,
infrastruktur og meget andet, skal
være så nogenlunde den samme
over hele landet.
Det er et must i et velfærdssamfund. Derfor er vi også nødt til at
skabe nogenlunde lige muligheder
for at finansiere dette. Det er, hvad
det mellemkommunale udligningssystem skal råde bod på – og
det gør det i det omfang, man
politisk ønsker det.

De rige fra hovedstaden
Velstand er et relativt begreb, men
hvis man definerer de velhavende
kommuner som dem, der har et
indkomstgrundlag over landsgennemsnittet, og de mindre velhavende eller ligefrem fattige, som
dem der ligger under landsgennemsnittet, ja, så er det sjovt nok
således, at de velhavende stort set
alle bor i hovedstadsområdet, herunder også de borgere der bor i de
fem borgmestres kommuner.
Omvendt befinder, stort set, alle
de mindre velhavende kommuner
sig i provinsen, spredt ud over det
ganske land.
Så kommunerne i hovedstadsområdet må stort set alle betale til
kommunerne i provinsen. Det er
borgmestrene i hovedstadsområdet naturligvis sure over. Der er
som nævnt undtagelser. Eksempel-

arbejde. Og det handler ikke om
lønnen, men om værdigheden
og anseelsen – at være i job giver
mere livskvalitet end ikke at
være i job.
Det er faktisk den følelse,
Østergaard underbygger med sit
populistiske angreb på de ledige.
Stop den hetz, hr. minister.
Lars Werge
næstformand
Dansk Journalistforbund
medlem af bestyrelsen i A-kassen for
Journalistik, Kommunikation og Sprog

Biskop bliver klogere
I JP 27/11 s. 2 er Københavns biskop citeret for en udtalelse til
Berlingske: »Vi har lejret os selv
ind i en kulturkamp, hvor muslimer bliver lagt for had. Vi går
som givet ud fra, at muslimer er
ikkefungerende samfundsborgere, men det passer jo ikke«.
Var det ikke en idé, om biskoppen frem for det abstrakte
»vi« nøjedes med at tale for sig
selv og sagde: »Jeg har lejret mig
ind i en kulturkamp, hvor muslimer bliver lagt for had. Jeg går
som givet ud fra, at muslimer er
ikkefungerende samfundsborgere, men det passer jo ikke.«
Så ville vi jo vide, at biskoppen er nået til selverkendelse,
hvad der dels er betryggende,
dels usædvanligt for folk i hans
profession.
Johs. H. Christensen
Ordrupvej 27, 2., Charlottenlund

Kvindehistorien kort
Kære Åse Clausen Bjerg
Din beskrivelse (27/11) er ikke
helt forkert, men meget ufuldstændig. Det førkristne Norden
var et skarpt opdelt hierarki,
men statsløst. Mellem- og
overklassen traf beslutningerne i

Julestemning på Strøget, som er hjertet af hovedstadsområdet, som stort set har
alle de velhavende. Arkivfoto: Thomas Borberg/Polfoto

vis Bornholms Kommune i hovedstadsområdet, og Fanø Kommune
i Jylland. De ligger henholdsvis
under og over det gennemsnitlige
indkomstgrundlag.
På Fanø glæder man sig imidlertid over at være så privilegeret at
have en velhavende befolkning,
der kan klare sig selv. I hovedstadsområdet brokker man sig. Ganske
interessant må det nok siges. Her i
Jylland kalder vi dem for Liga Øst
med en association til Liga Nord i
italiensk politik.

Ikke til deres ære
Hovedstadsudligningen fungerer
på samme måde som den mellemkommunale udligning. Den blev
skabt omkring 1938 som en ordning for dengang kun København,
Gentofte og Frederiksberg kommuner. Sidstnævnte to kommuner

fredelige overenskomster eller
med voldsanvendelse. Her var
kvinderne ikke inde i billedet,
men de var medbestemmende i
den enkelte slægt.
I 1200-tallet havde kirken fået
magt til at påvirke lovgivning og
moral. Et kirkemøde beslutter i
1215, at ægteskab kun er gyldigt
med kvindens samtykke. Her
trænger Romerretten gradvist
ind i nordisk kultur, og kirkens
opfattelse af ægteskabet får efterhånden stor betydning.
Efter år 1300 indføres en stribe
restriktioner for især mellemklassens kvinder i det katolske
Europa, herunder Norden. Men i
håndværk og forretningsanliggender træffer kvinderne som
juridiske subjekter stort set beslutninger på linje med mænd.
Det er fejlagtigt at betegne
kristendommen som ”mellemøstlig”, da Jesus står for den
revolutionerende opfattelse, at
kvinder er tænkende og ligeværdige væsener.
Lone Nørgaard
lektor, cand.mag.
Normasvej 39, Frederiksberg

Hvad bilder DR sig ind?
Fra 1/11 i år fjernede Danmarks
Radios programledelse den folkekære og populære ønskekoncert ”Giro 413” fra P4 for i stedet
at placere den på P5, der er en
digital kanal og kun er tilgængelig, hvis man har en DAB-radio
eller en computer.
Set i lyset af, at lyttersegmentet på ca. 750.000 mennesker
typisk er folk i den modne alder,
som er vokset op med dette
program som en del af den
kulturelle bagage, forekommer
beslutningen både uforståelig og
arrogant i forhold til udsendelsens mange lyttere.

havde velhavende borgere, og København det modsatte. Men i dag
er dette som nævnt ikke længere
tilfældet. Alle er relativt velhavende, og til lykke med det til alle 29
minus én.
Hvad man i dag skal med en rigmandsklub af den størrelse, der
sidder og omfordeler sine egne
borgeres skattebetalinger, må undre. Borgmestrene begrunder det således: »For det første betaler
kommunerne selv for ordningen.
For det andet har vi helt andre
udfordringer med hjemløse, stofmisbrugere og andre socialt udsatte. Derfor vil det være hamrende
asocialt at stjæle pengene fra den
interne udligningsordning i
hovedstadsområdet.«
Jeg tror, at disse ord fra borgmestrene taler for sig selv, men
ikke til deres ære.

Resultatet er da heller ikke
udeblevet. Lyttertallet er siden
1/11 faldet med hele 76 pct. Ikke
fordi de frafaldne lyttere ikke
længere synes om programmet,
men simpelthen fordi det ikke er
umiddelbart tilgængeligt mere.
Sådan lemlæster man et stykke
dansk folkelig kultur.
Hvad er DR’s reaktion? Jo, det
betegnes skam som en succes at
have henvist ”Giro 413” til
skammekrogen. P4 har nemlig
fået flere nye lyttere og sikkert
også med en lavere gennemsnitsalder. Så gør det ikke noget,
at de mange ældre lyttere lades i
stikken, for de repræsenterer jo
fortiden og ikke fremtiden.
Der er derfor ingen grund til
at stille programfladen til rådighed i halvanden time hver søndag for disse andenrangslyttere.
Sådan behandler DR, som vi alle
betaler tvangslicens til, en stor
del af sine kunder i butikken.
Mage til kynisme og magtarrogance skal man lede længe efter.
Hvad bilder DR sig ind?
Også Danmarks Radios underholdningsorkester har denne
mediemastodont henvist til
historiens skraldespand. Hvad
med det populære ”Danmarksmester”? Også væk med det fra
P4. Hvor mange lyttere har mon
måttet sige farvel til den fornøjelse, fordi de ikke er så digitale,
som de mange unge, P4 lefler
for, selv om de har langt lettere
ved at gå på nettet end gennemsnitslytteren til de nævnte
programmer.
Hvornår trænger virkeligheden mon ind i DR Byen? Eller
skal licensbetalerne fortsat
bidrage til det ene kulturradikale
angreb efter det andet på det, de
holder af?
Flemming Jansen
Østerled 5, Pandrup

