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rael tidligere, og hvad jeg har lavet. Hvad
jeg arbejder med på deltidsbasis, og
hvordan det hænger sammen med at være studerende. Utallige gange gik jeg det
igennem med forskellige forhørsledere.
Det sidste forhør eskalerede efter en
halv times tid, da forhørslederen ville have udleveret min mobil og gennemgå alle mine venners kontaktinfo. Nogle af
dem er mennesker, der bor på Vestbredden og enten er studerende eller arbejder hårdt for at forsørge deres familier.
De er født på Vestbredden og tvunget til
at leve under den israelske besættelse.
Mennesker, der er mine personlige venner.
Hvis jeg gav deres kontaktinfo til en
aggressiv israelsk forhørsleder, var jeg
usikker på, hvilke konsekvenser det kunne få for dem. Det sidste, jeg ønsker, er at
sætte mine i forvejen klemte venner i
søgelyset på grund af mig. Da jeg gav forhørslederen min mobil, men nægtede at
udlevere mine venners kontaktoplysninger, ﬁk jeg min nye titel som terrorist.
Herefter fulgte 19 timer i immigrationsfængslet og altså en ende på min rejse,
inden den var begyndt.

1. marts landede jeg i
Ben Gurion Lufthavn i
Israel. 29 timer senere
sad jeg igen om bord på
et fly – nu på vej tilbage
til Danmark – stemplet
som terrorist af Israel.
Israel
DITTE BLOCH NOER,
STUDERENDE OG REJSELEDER FOR
MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

J

eg blev stemplet som terrorist i Tel
Avivs lufthavn og ligesom mange andre danskere nægtet indrejse i Israel.
Med min baggrund som forkæmper
for demokrati og menneskerettigheder
er det paradoksalt at opleve, at det netop
er den demokratiske stat Israel, der giver
mig det stempel.
Flere måneders planlægning og spænding skulle til at kulminere, da jeg søndag 1. marts landede i Ben Gurion Lufthavn i Israel. 29 timer senere sad jeg igen
om bord på et ﬂy – nu på vej tilbage til
Danmark.
Mit pas havde fået et Entry Denied-stempel, og jeg selv var stemplet som terrorist.
Inden ﬂyveturen tilbage til Danmark var
jeg igennem 10 timers skiftende afhøringer og måtte desuden tilbringe 19 timer i
et immigrationsfængsel. De 19 timer var
det tætteste, jeg i denne omgang kom på
Israel og de mennesker, jeg havde set så
meget frem til at besøge.
Lidt om min baggrund for, hvorfor det
virker helt absurd, at Israel stempler mig
som terrorist og ikke vil lade mig komme
ind: Hele vinteren har jeg forberedt, at
jeg skulle tilbringe tre måneder i Israel
og på Vestbredden.
Jeg skulle blandt andet være rejseleder
på to korte studieture, deltage i mit første maraton i Betlehem, indsamle empiri
til mit speciale om menneskerettighedsbaserede uddannelser for unge på Vestbredden og – ikke mindst – se de venner,
som jeg gennem de seneste par år har opbygget tætte forhold til.
Siden 2012 er jeg rejst ind og ud af Israel ﬂere gange både som privatperson,
studerende og i arbejdsøjemed. Det har
aldrig været en behagelig oplevelse at
skulle gennem paskontrollen, da det altid har medført mistænkeliggørelse, et
hav af spørgsmål om min baggrund og
mit arbejde samt grænseoverskridende

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

kropsvisiteringer uden tøj på. Selv det semester, hvor jeg studerede på universitetet i Tel Aviv, skulle jeg igennem de omfattende forhør og nedværdigende kropsvisiteringer.
Som ansat og frivillig i Mellemfolkeligt
Samvirke har jeg gennem de seneste
godt syv år arbejdet for udbredelsen af
demokrati og en styrkelse af folks rettigheder. Jeg har blandt andet rejst i ﬂere
lande i Mellemøsten.
En del af dette arbejde er at bruge mine
oplevelser og mit netværk fra Israel og
Vestbredden til at bygge bro og være rejseleder samt dele de historier, som jeg
har hørt palæstinensere og israelere fortælle.
Her i påsken skulle jeg have været rej-

seleder for Mellemfolkeligt Samvirkes
studietur Next Stop Israel og Palæstina,
hvor en gruppe danskere får mulighed
for at komme bag mediedækningen og
have en dialog med de mennesker, som
det hele drejer sig om.
Heldigvis kunne turen stadig blive afviklet med mig som konsulent fra Danmark. I år var studieturen bundet op omkring Palestine Marathon 2015, der er arrangeret af gruppen Right to Movement.
Løbet er helt særligt, fordi det sætter fokus på retten til at bevæge sig i et område, hvor befolkningen netop ikke selv
kan bestemme over deres bevægelser.
Hvor deres dagligdag er præget af den 8
meter høje mur omkring Betlehem, af
ﬂygtningelejre, der har eksisteret siden

1948, og af israelske checkpoints og soldater, der kontrollerer folks bevægelsesfrihed.

Jeg er langtfra den eneste
dansker, som
bliver nægtet
indrejse i Israel
med en usaglig
begrundelse

ISRAEL fremhæves ofte som det eneste
demokrati i Mellemøsten, og derfor burde en baggrund i en menneskerettighedsorganisation gøre det nemt for sådan en som mig at rejse ind i den demokratiske stat Israel. Det forholder sig dog
lige modsat.
Fra at være én turist ud af mange i lufthavnen blev jeg peget ud, og alle mine
planer blev ødelagt af skiftende forhørsledere. Gentagelser af de samme spørgsmål, hvor jeg måtte forklare igen og igen,
hvorfor jeg har stempler i mit pas fra Syrien og Libanon. Hvorfor jeg har været i Is-

DENNE REJSE til Israel var min første i
2015. Og den sidste. Jeg får først lov til at
rejse ind igen om fem år. Siden jeg kom
tilbage til Danmark, har jeg ad ﬂere omgange kontaktet den israelske ambassade i København og forsøgt at få svar. Svar
på, hvad der ﬁk immigrationsmyndighederne i lufthavnen til at stemple mig som
terrorist og nægte mig indrejse i Israel.
Svaret blæser i vinden.
Jeg er langtfra den eneste dansker, som
bliver nægtet indrejse i Israel med en
usaglig begrundelse. Derfor krævede
udenrigsminister Martin Lidegaard tilbage i september en forklaring af israelerne
på, hvorfor så mange danskere årligt
nægtes indrejse. Både BT og Information
citerede sidste år Lidegaard for, at spørgsmålet skulle bringes op, næste gang det
konsulære forhold mellem Israel og Danmark skulle drøftes.
Det er på tide at stille israelerne spørgsmålet igen. Når Danmark insisterer på at
være så gode venner med Israel og støtte
op om deres demokrati, må Israel også
tage det konsulære forhold mellem landene alvorligt og give Lidegaard svar på,
hvorfor så mange danske statsborgere
nægtes indrejse i Israel.
Dette vil forhåbentlig medføre, at andre danskere ikke skal udsættes for de
samme 29 timer som jeg og ende med
det samme stempel, som jeg ﬁk. Både
stemplet i mit pas, der nægter mig indrejse og stemplet som terrorist.
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Oprør fra Kanten
STIG L. ANDERSSON
En ny arkitekturpolitik
kan påvirke udviklingen
af det såkaldte Udkantsdanmark. Kun ved at
medtænke periferien kan
vi dække vores biologiske
og sociale behov og blive
hele mennesker.

Stig L. Andersson er professor på Københavns
Universitet og direktør i SLA

TITLEN PÅ denne Kronik har det tilfælles
med bogen ’Oprør fra midten’, at den ser
mennesket som både et biologisk og et
socialt væsen.
’Oprør fra midten’ er fra 1978 og skrevet
af forskeren Niels I. Meyer, politikeren
Kristen Helveg Petersen og forfatteren
Villy Sørensen. Den var et opgør med forestillingen om, at fænomener nødvendigvis er enten-eller: Enten er vi et dyr, eller vi er et produkt af samfundet. I en moderne verden er dette syn alt for primitivt, argumenterede forfatterne.
I stedet må vi indse, at vi som væsener
har både sociale og biologiske behov, der
skal dækkes, så vi bliver hele mennesker.
Vi er således både et produkt af samfundet, med behov for at udfolde vores kreative og menneskelige skaberkraft, og et
biologisk dyr med et stærkt indre behov
for at opleve den æstetiske naturfølelse.
Det er altså den æstetiske naturfølelse,
som vi oplever ved mødet med naturens
fænomener som lys og atmosfære, som vi
er biologisk knyttet til. Og det er værdien
af at dele disse oplevelser med andre i et
fællesskab, der gør det muligt at organisere et samfund, som er ramme om et socialt samvær.
Det er mit synspunkt, at det såkaldte
Udkantsdanmark lige præcis har alt det,
der skal til, for at blive et moderne og humant samfund, med hele mennesker i
centrum.

GÆSTEBUD. Litteraturens største navne kommer gerne til udkantsområder, hvis
der er grund til det. Her er det Murakami, der er på Møn i forbindelse med den store
litteraturfestival på øen. Foto: Per Folkver/Polfoto

DE SIDSTE 20 år har vi i Danmark praktiseret en politik, der favoriserer byvækst
på bekostning af landområderne.
Det er lykkedes den førte politik at få
befolkningen til at ﬂytte sig fra land til by
– godt hjulpet på vej af nedlagte arbejdspladser som følge af lukning af hospitaler, sammenlægning af kommuner og afvikling af jobs i fremstillingsindustri.
I stedet for hele landets ve og vel er
vækst i økonomi, arbejdspladser og indbyggere blevet målet for de stadig mere
fortættede byers transformation til
vækstcentre.

Det er sket med den argumentation, at
’vækstbyen’ er den eneste rationelle måde at bruge vores ressourcer på. Forestillingen om den bæredygtige byvækst som
eneste mulighed for at løse vores globale
problemer (som vi, i parentes bemærket,
har skabt for os selv), er i dag den eneste
forestilling, der er mulig.
Men vi har helt glemt, at centrum og
periferi er komplementære. Man kan ikke tænke vækstby uden at tænke udkanten med. Gør man det, får man kun en
halv løsning – et halvt land. Eller i hvert
fald et skævvredet land.

RESULTATET SER vi nu i Udkantsdanmark,
som vi har ’glemt’ på bekostning af
vækstbyerne. Men det er faktisk netop
herude, potentialet for at leve lever. Og ikke bare for at overleve.
Men hvad skal der til, for at dette potentiale kan realiseres?
I dag ser udkantskommunerne sig selv
tabe terræn i forhold til de store byer. Det
gør de, fordi de måler sig på de samme
rationelle parametre, som byvækstparadigmet gør.
De ser arbejdspladser, der ﬂyttes til byen; ser befolkning, borgere og brugere,
der ﬂytter til byen; ser skattegrundlag,
rammebevillinger og bloktilskud, der
svinder ind til fordel for byen; ser, at alt,
der har denne type rationel værdi, ﬂytter
til byen. Set i det lys er udkantskommunerne naturligvis under afvikling.
Men hvis man bliver ved med at fastholde dette udelukkende vækstfokuserede syn på sin kommune, kan man selvsagt ikke løse problemet. Der skal altså et
andet komplementært syn på, hvad udkanten skal være for ikke at blive afviklet.
Men hvad indebærer det?
Jeg er af den klare opfattelse, at Udkantsdanmark har en enestående mulighed for at skabe et nyt ’komplementært
værdisæt’, der ikke er funderet i byvækstideologien, men funderet i det, der ikke
kan fjernes fra udkantsområderne: den
lokale kulturhistorie, den frie natur og
friheden til at skabe på ny. Kort sagt: alt

det, der er komplementært til vækstbyen.

Man kan ikke
tænke vækstby
uden at tænke
udkanten med

I DAG VISER ﬂere
analyser og forskning, at borgerne i
de danske vækstbyer faktisk er de
mindst lykkelige, er dem med de mindste
rådighedsbeløb, efter at alle udgifter er
betalt, er dem, der mest efterspørger
æstetiske naturoplevelser, er dem, der
mest længes efter nogen at samtale med,
og dem, der mest har behov for alt det,
der gror og forandrer sig.
Hvorfor er det så, at vi tror, at det er byerne, der er målestok for det gode liv? Og
som alle andre kommuner må måle sig
med og forsøge at efterligne?
Tænk, hvis man i stedet forestillede sig
en ny type velfærdssamfund i Udkantsdanmark, der ikke fokuserede på materielle forhold i samme grad som tidligere,
men mere på hele mennesker og menneskelige værdier i lokalsamfundet.
En sådan udkantskommunal arkitekturpolitik ville kunne stimulere til en udkantsudvikling, der er funderet på æstetiske og sociale fællesskaber, på naturens
oplevelser og kraft og på skaberkraften
til at bygge noget op.
DET SKER allerede f.eks. i Hårbølle på
Møn, hvor frivillige ildsjæle har startet et
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6 Debat
Læserne Mener
REGNEFEJL I SPIS&BO
Bjørn Jensen, Triumfvej 21,
Kgs. Lyngby:
Når en hel torsk, der koster 20
kr. per kilo, får fjernet hoved
og indvolde, sammenligner
man prisen med torskeﬁlet og
påstår, at den er blevet otte
gange dyrere, fordi den nu koster 160 kr. per kilo. Hvad med
alt det, der er blevet fjernet?
Man sammenligner da heller
ikke prisen på en hel ko med
mørbraden.

ÆGTE GÆSTFRIHED
Claus Stærbo, Upsalagade 7,
København:
Jeg fatter ikke, hvad man har
imod folk, der kommer til
Danmark fra andre lande. Det
er rare og betænksomme
mennesker.
Se blot forleden, hvor jeg
passerede Vesterbro. Dér var
der en kvinde, som pænt
spurgte, om jeg ikke ville med
op. Jeg tror godt, hun kunne
se, at jeg småfrøs, og jeg var
ret sikker på, at hun selv kommer fra et varmere klima ovre
østpå. Nu havde jeg lidt travlt,
så jeg takkede nej til tilbuddet, men det er da dybt rørende, at hun spontant ville dele
sin varme stue med et vildfremmed menneske.

RYANAIRS LØNDUMPING
Nikolaj Christensen, Tom Kristensens vej 14, Nørrebro:
Fint, at I hos Politiken forbrugertester Ryanairs service.
Men jeg tænker, om det ikke
bør noteres som et kæmpe
minus i jeres test, at de ikke
har en overenskomst? Den
skarpe journalistiske observation ville være at tænke et
skridt videre end den umiddelbare buksetissende tankegang.
Fejlagtigt antages det, at
1 krone, der er sparet i forbindelse med løndumping, er lig
1 krone tjent.
Dominobrikkerne på det
danske arbejdsmarked vil derfor fortsætte med at vælte.
Hvis ﬂere selskaber benytter
samme forretningsforfald
som Ryanair for at tækkes
overenskomstlønnede journalisters behov for at ﬂyve ’billigt og effektivt’, ja, så bliver
der ikke meget råd til kvalitetsjournalistik fremover.

ÆLDRERÅD FREM I LYSET
Lars Messel, Galgebakken
Vester 2-14, Albertslund:
Har DR aldrig hørt om Danske
Ældreråd? I et nyhedsindslag
31.3. fortæller Danmarks Radio
om drastiske spareforslag for

2016 på ældreområdet i en
navngiven kommune.
Det er da også en nyhed, der
er så hårrejsende, at den fortjener at blive bragt. For at få
en kyndig kommentar har nyhedens journalist henvendt
sig til Ældre Sagen, der da også er en udmærket forening,
som varetager de ældres interesser, men man har ikke skaffet en kommentar fra kommunens ældreråd, der dog er
de ældre borgeres folkevalgte
talerør.
Da der således synes at herske udbredt uvidenhed om de
kommunale ældreråd, kunne
det måske være en idé, at Politiken udbreder kendskabet
ved at skrive en artikel om
dem. Kanske DR’s journalister
læser Politiken.

DANSK SVINEKØD PÅ FROST
Holger Øster Mortensen, Liselyst, Præstholm Mk., Odder:
Der produceres alt for meget
svinekød i EU, og for ikke at
dumpe priserne helt i bund
har man i Bruxelles nu besluttet at yde tilskud til nedfrysning af overskydende kød.
Foreløbig er cirka 40.000
tons svinekød lagt på frost.
Heraf udgør Danmarks andel
18 procent.
Selv om nogle svinebønder
fryder sig over denne gave fra
EU, giver det dog også grund
til skepsis. Man udskyder bare
problemet med overproduktion af svinekød. Og hvem vil
købe gammelt frossent kød
om 12 eller 24 måneder? Det
giver heller ikke svinebønderne en mulighed for en timeout for bl.a. at få udfaset urentable svinebedrifter eller få
desinﬁceret stalde mod den
resistente svinebakterie MRSA
CC398.
Der er intet incitament
blandt svineavlerne til at nedsætte produktionen, så længe
EU garanterer en mindstepris.
Dansk svineproduktion står i
et vadested.

BORGERLIGE STUDERENDE
Emil Bender Lassen, VU, Gl.
Strandvej 69, Middelfart:
Alle er sin egen lykkes smed,
hvis vi ﬁk lov. Freja Fokdal, formand for Radikal Ungdom
Nordkøbenhavn, skrev 28.3. i
Politiken, at vi borgerlige
unge er dobbeltmoralske.
Dobbeltmoralske, fordi vi er
imod SU, men alligevel gladelig hæver den hver måned.
Det svarer vel lidt til at sige:
Jeg er for brugerbetaling på
lægetjek, så jeg stopper bare
med at bruge lægen. Eller: Jeg

er imod topskat, så jeg stopper bare med at betale topskat. Og burde du, som radikal, ikke også betale højere boligskat, nu når dit parti går
ind for det? »Moral er godt,
dobbeltmoral er dobbelt så
godt!« for at citere Fokdal selv.
Jeg er imod det SU-system vi
kender i dag, fordi jeg mener,
at alt for mange SU-kroner går
til uvæsentlige formål. Alligevel hæver jeg min SU. Hvorfor? Fordi jeg igennem min
skat er med til at betale til
min SU. Jo, jeg er bare studerende, og mængden af skat,
som jeg har betalt, er ikke specielt høj endnu. Men kæden
knækker i Fokdals argumentation, når hun stiller det så
sort-hvidt op.
Hvis SU’en rent faktisk blev
lagt om til et lavtforrentet lån,
som de har gjort det i Norge
f.eks., ville det samtidig give
luft i den offentlige økonomi
et andet sted. Luften der,
blandt meget andet, kunne
bruges til at sænke skatten på
arbejde for dem, der tjener
mindst. Heriblandt de studerende med studiejob.
Så kan vi rent faktisk være
vores egen lykkes smed.

SKAT – GR(UNDSKYLD)
Poul Scheibel, Rådhusvænget 7,
Frederikssund:
Jeg synes, Skat sku’ ta’ fat
på at sige undskyld
for alt det pjat
med grundskyld.

Dagens
citat

Hvornår blev vi så inhumane?
OPholdstilladelse
MARTIN H. WOLFFBRANDT,
FORÆLDREGRUPPEN TIL IBRAHIM OG ÖZLEMS
KLASSEKAMMERATER OG INITIATIVTAGERNE
TIL UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN PÅ FACEBOOK: OMSTØD EN FORKERT BESLUTNING

Jeg mener, at reduktionen på visse
fag er for voldsom.
Man glemmer, at
det også handler
om at skabe mennesker, der har en
viden, så de kan
navigere i det komplekse internationale samfund, som
vi lever i
Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.
I Jyllands-Posten

MAGISTERPENSION
Hanne Andersen, Tolderlundsvej 72, Odense:
Jeg har netop modtaget indkaldelsen til generalforsamling i Magistrenes Pensionskasse. På dagsordenen er der
et særdeles ubehageligt forslag om at begrænse medlemmernes indﬂydelse på deres
tvungne pensionsopsparing.
Det foreslås nemlig, at en
delegeret forsamling på 180
medlemmer alene kan stemme og fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Almindelige medlemmers stemmeret og forslagsret afskaffes, ligesom medlemmernes ret til at kræve
urafstemninger bortfalder.
Jeg er overbevist om, at det
er de tre fagforeninger bag
pensionskassen, der har sat
dette i værk for at stække almindelige medlemmers indﬂydelse og overlade pensionskassens øverste myndighed til
180 fagforeningsbosser.
Gud se i nåde til min pension i MP Pension.

VI KENDER en familie. Moren hedder
Howaida, faren Fadhel, og sammen har
de børnene Özlem og Ibrahim på 7 og 9
år. De bor i den nordsjællandske by Allerød, hvortil de ﬂygtede i begyndelsen af
00’erne. Howaida mangler de sidste år af
sin uddannelse som farmaceut, Fadhel er
automekaniker, og børnene går i henholdsvis 0. og 2. klasse.
De går i skole hver dag, leger med deres
kammerater, og forældrene tager aktivt
del i de sociale arrangementer i klasser-

ne. Familien tager på ture til Tivoli, til
Den Blå Planet, i biografen osv. Kort sagt,
en helt almindelig dansk familie.
ALLIGEVEL har familien fået afslag på permanent opholdstilladelse og skal udsendes til Nordirak, hvor de daglige angreb
mod IS gør stedet usikkert at bo i. Konsekvenserne af en udvisning er alvorlige og
belastende for familien. Afslaget begrundes med, at børnene ikke har en sådan tilknytning til Danmark, at hensynet til barnets tarv taler for en humanitær opholdstilladelse. Vi undres. Hvornår er nok nok?
Hvornår er tilknytningen til Danmark så
stærk, at det er nok til at begrunde en opholdstilladelse?
Børnene er født og opvokset i Danmark, hvor de boet hele deres liv. De taler
ﬂydende dansk, har danske kammerater
og er velintegrerede i det danske sam-

fund. De har gået i børnehave og går nu i
skole sammen med de andre børn i Allerød, har legeaftaler ude og hjemme – er
opvokset som danske børn. Børnene og
deres forældre er vellidt og har et godt
socialt netværk. Børnenes tilknytning til
Danmark er stærk. De kender ganske
enkelt ikke andet.
Familiens ophold på over 10 år i Danmark bør være nok til at begrunde tilstrækkelig tilknytning til Danmark. Ligeledes med børnenes tætte relationer til
kammerater og lokalsamfund. Det er
umenneskeligt, at familien, i de mange
år sagen har verseret, har skullet leve
med frygten for at blive udsendt til det
krigshærgede Irak. Nu er det nok!
Giv familien opholdstilladelse, så de
kan bo i det land, hvor de føler sig hjemme, og hvor resten af lokalsamfundet ønsker, at de skal bo.

Tvangsadoption skærer rødderne væk
tvangsadoption
BENTE NIELSEN,
FORMAND FOR TABUKA-LANDSFORENINGEN
FOR NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ANBRAGTE

ET NYT lovforslag fra regeringen og socialminister Manu Sareen (R) lægger op til,
at børn skal kunne tvangsadopteres, hvis
man vurderer, at forældrene ikke kan blive i stand til at varetage deres opvækst.
Lovforslaget er principielt, og der er
grund til at tænke sig godt om. I Tabuka –
Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte ved vi, hvad det kan medføre for børnene, fordi vi selv har været
anbragt og kunne have været kandidater
til tvangsadoption.
Forslaget lemper ﬂere af kravene til
tvangsadoption, og det er umuligt at vurdere den samlede effekt. Derfor er der
heller ingen tal på, hvor mange børn det

omhandler – om det er 5 eller 50 om året.
Lovforslaget går også let hen over, hvad
tvangsadoption kan betyde for børnene.
De får forhåbentlig en god ny familie,
men samtidig får de skåret de hidtidige
bånd over, selv om de kan være helt essentielle. Båndene til forældrene vil blive
afbrudt, men de er jo vores ophav og historie, og det kan man ikke bare smide
væk. Man skal kende sine rødder og have
mulighed for at få dem på plads – også
selv om opvæksten har været belastende.
RELATIONERNE til søskende og bedsteforældre er ligeledes meget vigtige. Hidtil
har de tvangsadopterede børn været ret
gamle, mellem 6 og 12 år, så de kan have
haft dybe relationer til søskende eller
bedsteforældre.
Dem giver lovforslaget reelt ikke mulighed for at fastholde. Forældreansvarslovens par. 20 a åbner i helt særlige tilfælde for samvær eller kontakt med slægten,

men det er slet ikke normen ved tvangsadoptioner. Barnet kan heller ikke selv
søge om det, det kan kun en slægtning
gøre. Disse regler ændres ikke med lovforslaget – vi får ikke åbne adoptioner, så
børnene kan bevare betydningsfulde
relationer i familien og slægten.
Derfor vil en adoption blive et brud for
børnene. Det understreges af, at hverken
søskende eller bedsteforældre nævnes i
lovforslaget. De er væk. Der er ingen overvejelser om, hvad det betyder, at f.eks. et
10-årigt barn efter et liv med søskende,
bedsteforældre eller andre slægtninge
pludselig mister de relationer og den
historie.
DR’s program ’Sporløs’ viser, hvordan
bortadopterede leder efter deres familie,
fordi den er central for dem. Det er indlysende for os, hvad der får dem ud på
den rejse. Den forståelse mangler i lovforslaget.

Er politikerne korrupte eller bare uduelige?
Korruption
MARIANNE BENTSEN,
TIDLIGERE MF FOR SF

VI SER GANG på gang politikere lave en
særdeles dårlig handel med private investorer. Er der altid tale om uduelighed
hos embedsværket og politikerne, eller
er der tale om økonomiske gevinster privat eller til valgkassen?
Vi så Henning Dyremose (K) få 90 mio.
kr. for at sælge TDC til private investorer.
Senere har investorerne trukket stor ka-

pital ud af selskabet, og dele af Danmark
lider under meget ringe service. Er den
slags ikke korruption?
Vi så Bendt Bendtsen (K) forære nordsøolien til A.P. – Møller m.ﬂ., hvorved samfundet blev snydt for adskillige mia. kr.
Var det betalte jagtture, der afgjorde den
handel?
Vi så, at Lene Espersen (K) forærede
Danske Bank 24 mia. kr. i forbindelse
med bankpakken, da hun undlod at kræve, at staten skulle have del i den kursgevinst, der naturligt ville komme, når
staten sikrer en bank.
Nu har Corydon (S) så foræret Gold-

man Sachs 20 mia. i kursgevinster, der
var til at forudse på salgstidspunktet.
Hvorfor er der ikke taget højde for det?
Havde Schur for megen indﬂydelse, og
hvad ﬁk han ud af det? Lod Corydon det
bare ske, eller havde han også andre
interesser end borgernes?
Mange spørgsmål kan stilles, og et af
problemerne er, at der overhovedet kan
sås tvivl om de reelle hensigter. Derfor er
gennemsigtighed et nøgleord. Også gennemsigtighed i partiernes tilskud. Det
mindste, man som borger kan forlange,
er dog, at man kan se de røde tråde mellem donorer og de politiske modtagere.

det lokale engagement og lokale
kræfter.
Det er i udkanLokal arkitekten,
nye former for
turpolitik må
selvorganiseret
give plads
værdiskabelse kan
og støtte til
gro frem. Det er
ildsjælene og
denne kapacitet
skabe mulighed for selvorganiseret
værdiskabelse, sofor nye
engagement
eksperimenter cialt
og modige eksperimenter, udviklingen af udkanten skal funderes i.
En lokal arkitekturpolitik må således
give plads og støtte til ildsjælene og skabe mulighed for nye eksperimenter, der
giver ny læring og ny mening med udkanten.
Gøres dette ordentligt, kan en udkantskommunal arkitekturpolitik meget vel
være med til at skabe nye typer lokalt erhverv ved at katalysere det, der netop er
udkantens råstof: den menneskelige skaberkraft, den æstetiske naturfølelse og
det groede. Altså alt det, civilsamfundet
samler sig om, og som kan give nye typer
arbejde, boligformer og livsmønstre.
Derfor er der brug for en politisk vilje
til en lokalt forankret arkitekturpolitik,
der er eksponent for selvorganiseret værdiskabelse i det groede miljø. En arkitekturpolitik, der ikke blot ses som et afgrænset kommunalt værktøj, men som
har direkte sammenhæng med kommunens overliggende strategi og øvrige udvikling. Og som stimulerer græsrødderne såvel som trærødderne.

en situation som nu den, udkantskommunerne beﬁnder sig i, til at ﬁnde sig
selv.
Hvad er det så, udkantskommunerne
kan ﬁnde?
De kan ﬁnde muligheden for at rette
op på skævvridningen af landet ved at
ﬂytte det ensidige fokus på vækstbyen
som løsningen på alle vores selvskabte
problemer til et mere nuanceret fokus på
den gensidige nødvendighed af både den
rationelle vækstby og periferiens nødvendighed for at dække vores biologiske
og sociale behov, så vi kan blive hele mennesker.
En kommunal arkitekturpolitik med
dette fokus er det redskab, der kan samle
de mange kommunale værktøjer i en fælles værktøjskasse, der kan få samfundet
til at blive en hel løsning.
Arkitekturpolitikken har således en
unik evne til at slå hul i siloer og skabe
sammenhæng på tværs af kommunens
strategi og politik, netop ved at betragte
udkant og by som to komplementære
størrelser med hver sin tilgang, hver sit
paradigme og – ikke mindst – hver sin
værdi.
En sådan arkitekturpolitik vil synliggøre, at det faktisk er hyperrealistisk at ændre grundlæggende på den situation, udkantskommunerne beﬁnder sig i. Alene
af den grund, at der ikke er et eneste
vækstøkonomisk argument for at lade
være.

... Oprør fra Kanten
mejeri med lokalt producerede fåreoste
og en café med udstillingsvirksomhed og
søndagsarrangementer om kunst og kultur.
Mejeriet huser den lokale forening af
stensamlere, der sælger, hvad de ﬁnder i
undergrunden, og der er kurveﬂet og
marked for de lokale producenter ﬂere
gange om året. Det er også her, ildsjæle år
efter år samler verdenskendte forfattere
som Günther Grass og Haruki Murakami
til litteraturfestival og socialt samvær.
Nu vil nogle sikkert indvende, at kurveﬂet, fåreost og Murakami næppe kan holde en landsby på samme omdrejninger
som storbyen. Men det er netop også
pointen: Det skal ikke være ligesom storbyen.
Det, eksemplet viser, er, at har man
samme interesser og synspunkter, er der
basis for et socialt og engageret fællesskab, der tilsammen kan skabe værdi og
ﬂytte på vaneforestillinger. Det er ikke
vækst og økonomi og effektivisering.
Men det er noget andet; det komplementære; noget der også har værdi.
JEG VED selvfølgelig godt, at det står sløjt
til mange steder derude. Huse forfalder,
kan ikke sælges, hele landsbyer er til salg,
det traditionelle erhvervsliv lukker og
slukker, drømmen om nye arbejdspladser forbliver en illusion, og fraﬂytningen
tømmer mere og mere de tidligere velfungerende lokalsamfund.
Det interessante er imidlertid, hvad
der skal til for at tiltrække nye og måske
især andre typer tilﬂyttere end dem, der
forlader udkanten. Nye folk med baggrund og virke i foreningskultur og frivillighed, med ressourcer og med viden om

selvorganisering af
samfund, og hvordan man samler
og skaber nye fælDet æstetiske
lesskaber. Det er
sprog er dét,
disse ildsjæle, en
der får livet til
lokal arkitekturpoat gro, det er
litik skal stimulere
det biologiske
og understøtte for
at skabe en ny kant
og det sociale
i landkommunermenneske
ne og for at komi handling
me væk fra udkantssyndromet.
For at dette kan ske, kræves det imidlertid, at vi gør op med byideologiens rationelle og selvcentrerede vækstsprog,
der opfatter alle de mennesker, der falder
uden for ideologiens egen ramme, som
forfejlede og ubæredygtige stakler.
MEN DER ER jo også andre sprog. Der er
f.eks. det æstetiske sprog, der handler om
sansning, om stemninger og atmosfære,
om skaberkraft og socialt samvær, der
bygger op.
Dette sprog er komplementært til det
rationelle. Og det er dette sprog, der gør
det muligt at forstå betydningen og rækkevidden af, at mennesket både har biologiske og sociale behov, der skal dækkes
for at få et helt liv i fællesskab med andre.
Det æstetiske sprog er det, der får livet
til at gro, det er det biologiske og det sociale menneske i handling. Det er dette
sprog, der kan sætte en modtrend i bevægelse, og som kan gøre Udkantsdanmark
interessant for udvikling – fri af byens
vækstfokuserede og entydigt rationelle
dogmer og paradigmer.

JEG HAR LISTET mine synspunkter om,
hvad en arkitekturpolitik for udkantskommunerne kunne indeholde, og hvilke problemer den kunne være med til at
løse:
Det første synspunkt omhandler det
æstetiske sprog. Det er det æstetiske
sprog og dets måde at anskue verden på,
som udkantskommunernes arkitekturpolitik kan udfolde.
Disse kommuner har masser af udpinte og store udstrakte landbrugsarealer,
der kan omlægges til natur og gøres attraktive for nye livsformer, andre end
dem, vi kender fra byen; masser af nedslidte og forfaldne bygninger, der kan
ryddes og give plads til nye boeksperimenter, som byen ikke kan tilbyde; og
masser af kyststrækninger, der ligger og
venter på besøgende og nye oplevelser.
Alle er eksempler på potentiale, der
kan italesættes på en ny måde, hvis man
har et æstetisk sprog, som italesætter lokale natur- og kulturværdier som en værdi i sig selv. Som noget at leve for; frem for
vækstideologiens ensidige fokus på noget at leve af.
DET ANDET synspunkt omhandler det
groede miljø. Det groede miljø er det komplementære til det byggede miljø. Tilsammen er de det hele samfund, den hele arkitektur – udkant og centrum på én gang
og begge to nødvendige, for at de hver
især kan udvikle sig.
Det groede miljø er den æstetiske naturfølelse, sansningen af naturens processer og alt det, der er naturligt stedspeciﬁkt. En velfungerende arkitekturpolitik
skal identiﬁcere de lokale kvaliteter og
hjælpe med at bevare og udvikle dem.

Dette kræver, at man som kommune
forstår de naturværdier, man ligger inde
med. Og at man forstår dem som andet
og mere end potentiale for økonomisk
vækst – men som noget, der har en værdi,
som det er.
Et godt aktuelt eksempel er debatten
om kystbeskyttelseslinjen, hvor enkelte
kommuner nu vil bygge helt ud til kysten.
Hvis disse kommuner havde haft en arkitekturpolitik med blik for det groede
miljø, ville de kunne sige sig selv, at de naturligvis ikke skal sælge ud af deres kystlinje. Vel at mærke ikke ud fra et romantisk argument om, at ’det har man aldrig
måttet’, men fordi det så ville stå klart, at
det netop er deres frie kystlinje, der er deres kommunes største værdi, og at de
derfor naturligvis ikke skal bygge den til
med feriecentre og hoteller. Og at de, hvis
de alligevel vælger at gøre det, fjerner
langt mere værdi fra deres kommune,
end de tilfører.
Der er altså behov for en ny forståelse,
hvor vækstideologiens produktionssyn
på naturen som udelukkende nytteværdi
er blevet erstattet af et helhedsorienteret,
æstetisk og herlighedsværdibaseret syn
på naturen som en værdi i sig selv.
DET TREDJE synspunkt drejer sig om ’den
menneskelige skaberkraft’, der ifølge Asger Jorn er vores allermest fundamentale
menneskelige behov.
Mens byen fortættes, og det byggede
miljø optager mere og mere plads i form
af infrastruktur, shoppingcentre og supersygehuse, frigøres der en energi og en
plads i udkanten, hvor det er oplagt at
satse på det groede, det æstetiske og på

DET ER ALTID ydre påvirkninger, der får
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