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Revolution. Drabet på
kernefamilien
Børge Fruelund Jensen,
Vardevej 25,
Vejle

Trange tider medfører, at patienter snart selv må medbringe mad og fornødenheder.

- Har du GLEMT at få toiletpapir med?

Uddannelse. Også et stort tillykke til de glemte
Morten Skovlund,
medlem af
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle
I disse dage springer glade
studenter ud
landet over.
Det er med
stor glæde,
jeg ligesom
mange andre ønsker
den unge generation tillykke
med huen og de mange muligheder, den kan give.
Men alligevel sidder jeg
med en vis tristhed i sindet,
når jeg ser, hvordan vores
fokus er på 12-taller, gennemsnit og superstudenter.
Ikke fordi jeg ikke under de
glade studenter den megen
omtale - tværtimod.
Som borger i dette land er
jeg særdeles stolt over, at vi
har et så godt velfærdssamfund, at næsten alle unge i
dag får en ungdomsuddannelse.
Det har krævet stort slid af
generationer at kæmpe sig
til så stor lighed i vores sam-

”I et samfund som vores synes vi ikke at
påskønne den store bedrift det er at
gennemføre et grundforløb eller en hel
erhvervsuddannelse.”
MORTEN SKOVLUND

fund. Det skal vi huske at
prise højt.
Der, hvor mismodet hersker i mit stille sind, er, at
det jo ikke er alle unge, der
ender med en studenterhue. Langt fra. Men i bl.a.
mediernes fejring af ungdommen synes dette dog at
være tilfældet. Gudskelov er
der stadig unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse.
Desværre er det alt for få!
For vi vil uomtvisteligt i
fremtiden mangle stolte faglærte mennesker i dette
land.
Man taler om, at erhvervs-

uddannelserne
mangler
prestige. At de ikke har samme appeal hos de unge som
de gymnasiale uddannelser,
hvor man bliver fejret med
hue, promp og pragt.
Derfor må vi i fællesskab
tænke anderledes, og atter
skabe den respekt om erhvervsuddannelserne som
de fortjener - hvad enten det
er inden for handels- og servicefagene, håndværksfagene eller sosu-uddannelserne.
Og jeg vil gerne lægge ud.
Jeg gør det med at sige et
særdeles anerkende og re-

spektfyldt tillykke til alle jer,
der nu eller inden længe står
med et nyerhvervet svendebrev i hånden. En del af jer
har endda præsteret at blive
hædret med en medalje i bedømmelsen af jeres svendeprøve. Dermed er I jeres fags
supersvende - så smukt.
Men også et stort tillykke
til alle jer, der har bestået
grundforløbet på en erhvervsuddannelse og nu
står på spring efter en af de
svært tilgængelige lærepladser.
I et samfund som vores synes vi ikke at påskønne den
store bedrift, det er at gennemføre et grundforløb eller en hel erhvervsuddannelse. Men vi er nogle, der
ved, at det ikke bare er noget, man lige gør. At det kræver målrettethed i erhvervsvalg, og at I på et relativt
kort grundforløb skal blive
både fagligt og personlig
klar til at begå jer på en arbejdsplads. I virkeligheden
præsterer I det ypperste via
uddannelse.
Og om nogen fortjener I,
at vi som samfund også hylder jer for denne bedrift.

I vor brogede tid er måske
én af de mest vidtrækkende
og epokegørende fænomener, hvad der nærmest kan
kaldes drabet på familien,
forstået som kernefamilien.
Skilsmisseprocenten
er
svimlende høj, endog når
man ikke medregner opløsningen af papirløse forhold.
Da kvinderne kom ud på
arbejdsmarkedet (og således blev økonomisk selvstændige), var resultatet, at
børnene fra ganske små
kom i vuggestuer og børnehaver, således at vi nu er i en
situation, hvor mange forældre i praksis overlader det til
institutioner (”det offentlige”) at opdrage deres børn
(børnehaver, skoler og fritidshjem).
Samtidig stiger antallet af
”singler” dag for dag i en sådan grad, at befolkningen er
ved at blive ”atomiseret” ud
i enkeltindivider, der lever
for sig selv.
Alt dette ved vi alle. Hvad,
man måske ikke tænker så
meget på, er, at denne udvikling indvarsler en komplet ny og ukendt samfundsform, der endnu er i støbe-

skeen. Det er en ligeså revolutionerende ændring, som
da mennesket overgik fra
samler og jægerstadiet til
fastboende bønder, der levede i det monogame ægteskab. Dengang, som for blot
nogle årtier siden, var et ægteskab både på landet og i
byerne en økonomisk enhed, og de to partnere var i
praksis helt afhængige af
hinanden - både økonomisk
og med hensyn til opdragelsen af børnene.
Hvor den nuværende situation vil føre os hen, står
fuldstændigt hen i det uvisse. Vi ved ligeså lidt om det,
som de første bønder vidste
om fremtiden ved landbrugets begyndelse i Mesopotamien og i Mellemøsten. Og
den politiske ”styring”, der
karakteriserer disse epokegørende år, synes ganske berøvet visioner og ideer om,
hvilke mål man skal føre de
højtudviklede industrilande
hen imod.
Ændringerne sker med en
sådan hast, at vore politikere - der specielt i Danmark
synes berøvet enhver realitetssans og viden om, hvad
der sker udenfor Folketinget
- slet ikke kan følge med.
Men terningerne er kastet,
og vi er allerede skredet
over Rubicon.

Klimaforandring. Bevis, tak!
Uffe Lindum,
Bjeragervej 19,
Odder
En hr. Sebastian Mernild,
der kalder sig klima- og polarforsker, og som tilsyneladende har en åben direkte
linje til debatspalterne i visse dele af den danske verdenspresse, morer sig ofte
med profetier om, hvordan
menneskers livsførelse vil
afføde alle mulige ulykker
og katastrofer.
Det var samme hr. Mernild, som for vist et års tid
siden påstod, at lige netop
NU (man savnede kun den
legendariske redaktør Gunnar Nu-Hansens kendte røst
bag ordet!) overskred atmosfærens CO2-niveau 400
ppm (parts per million = 0,4
promille.
Påstanden overraskede
mig meget, da mine kilder
havde fortalt mig om dette

niveau, under en halv tusindedel, for år tilbage.
Senest påstår hr. Mernild
for himlen vide hvilken
gang, at ”mennesket er den
afgørende drivkraft bag de
globale klimaforandringer”.
Han fremlægger desværre
intet belæg for påstandens
rigtighed, og som bekendt
får påstande kun sandhedsværdi, når rigtigheden dokumenteres, ikke mindst inden for naturvidenskaben.
Muligvis vil hr. Mernild
igen referere til FN’s politiske klimapanel, hvor efter
sigende 95 pct. går ind for
tanken herom, men det kan
han spare sig. I naturvidenskaben bestemmes fakta ikke ved håndsoprækning og
simpelt flertal, uanset hvor
stort, men ved argumentation og bevis.
Det afgørende i dette
spørgsmål er derfor, hvorfor
de sidste fem pct. ikke går
ind for tanken!

