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konvention frem. I sager om ﬂygtninge hives Flygtningekonventionen altid frem, på trods
af at Europa er ved fuldstændig at ændre karakter på grund af muslimsk indvandring.
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Dagpenge tog al
opmærksomhed

Klimaudfordringerne er vores opgave.
Religiøse ledere appellerer til FN

Debat om dagpengereform har
skygget for andre sociale emner

I

går kom resultatet af lang tids arbejde fra
Dagpengekommissionen, der skulle give sit
bud på, hvordan man kunne forbedre dagpengereglerne uden at bruge ﬂere penge. Der er
bred enighed om, at forslagene indeholdt fornuftige tanker. Blandt andet lød det, at optjeningsreglerne skal være mere ﬂeksible, så man
ikke automatisk ryger ud efter to års ledighed,
ligesom nyuddannede skal have lavere dagpenge i deres første tid på arbejdsmarkedet. Det er
rimeligt at ﬁnde penge hos de nyuddannede,
som har nydt godt af et af verdens for dimittender mest gavmilde dagpengesystemer.

M

en der har været et kolossalt fokus på
dagpengereformer, siden den borgerlige
regering i 2010 nedsatte dagpengeperioden fra
ﬁre til to år. Ikke mindst har Socialdemokraterne ligget i konﬂikt med Enhedslisten og
SF, som fra begyndelsen gjorde sagen til et
symbol på velfærdsstatens tilbageskridt.
Der har ikke været sammenhæng mellem de
store ressourcer, der har været brugt på denne
diskussion, og antallet af personer, som har
mistet dagpengeretten samt de økonomiske
konsekvenser, det har haft for dem. Langt ﬂere
rammes af andre og ofte sværere skift på den
økonomiske front. Det gælder for eksempel
dem, der bevæger sig fra en lønmodtagertilværelse til folkepension. Alene det at miste
jobbet eller gå konkurs vil for de ﬂeste også
være langt alvorligere begivenheder. Så hvis
man er optaget af, hvordan man bedst hjælper
mennesker i en svær situation, ville det være
mere rationelt at debattere andre sociale
problemer. I den sammenhæng er det helt
ude af proportioner at bruge alt krudtet på
dagpengene.

D

ebatten om reformen har kørt på de høje
nagler og ofte været baseret på tal, som
har fremmanet misvisende billeder. Knap
60.000 mennesker har mistet retten til dagpenge siden halveringen af dagpengeperioden i
2010. Men 38 procent af disse er kommet i job
siden. Syv procent er gået på efterløn eller
pension, fem procent er på uddannelsesstøtte.
Mange har bevæget sig videre efter stramningerne.
Dagpenge har to eksistensberettigelser. For
det første skal de hjælpe den ramte til at klare
sig igennem en svær periode. For det andet
skal de give et incitament til at få fodfæste på
arbejdsmarkedet igen.
Det incitament blev styrket i reformen fra
2010, og det bevares i Dagpengekommissionens
forslag. Samtidig gøres det lettere at optjene ret
til dagpenge for dem, der har svært ved at
hænge fast på arbejdsmarkedet, så forslagene
er fornuftige og bør kunne føre til en politisk
aftale.
Men mange andre socialpolitiske spørgsmål
fortjener mere opmærksomhed nu.
AEM

fra debatten på kristendom.dk
Der er mange årsager til, at
det er svært at lytte til Gud,
eksempelvis tusindvis af tanker. Alle tankerne kan opleves
som en hvirvelvind, det er
svært at undgå at blive kastet

rundt i. Men, som i orkanens
midte, er det et stille centrum i
min midte.
ØYVIND BORGSØ,
DIAKON, MEDIEKONSULENT
OG FORFATTER
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AF BIRGITTE QVIST-SØRENSEN,
HENRIK STUBKJÆR, PETER
FISCHER-MØLLER OG ANDERS
GADEGAARD

I DAG FÅR FN’s klimachef,
Christiana Figueres, besøg.
Flere end 150 religiøse ledere
fra hele verden har skrevet
under på et opråb om behovet for højere klimaambitioner, og underskrifterne overrækkes ved dagens møde.
De kristne kirker har fulgt
debatten om klima og bære-

dygtig udvikling i mange år.
Mennesket har en klar opgave i at tage vare på skaberværket. Derfor er det ikke
overaskende, at stadig ﬂere
kirkeledere er begyndt at råbe op de seneste år.
Desmond Tutu, tidligere
ærkebiskop i Sydafrika, var
en af talerne ved klimatopmødet i København i 2009, og
tidligere i år udsendte pave
Frans et klimabudskab, som
understregede, at naturen er
et kollektivt gode, hele menneskehedens arv og alles ansvar.
Det er ikke kun kristne kirker, der er bekymrede for skaberværket. I august mødtes
en række muslimske ledere i
Istanbul, hvor de også kom
med markante budskaber om
behovet for, at vi som mennesker tager ansvar og ser arbejdet for bæredygtig udvik-

ling som en afgørende opgave.
Det internationale opråb,
der overrækkes til Christiana
Figueres i dag, fokuserer på
klimatopmødet i Paris til december. På mødet skal verdens lande blive enige om en
global klimaaftale, der skal
skabe rammerne for de kommende årtiers internationale
klimasamarbejde. Selvom
mødet i sig selv ikke kan løse
alle udfordringer, bliver det
et afgørende møde. Klima er
en global opgave, og vi kan
kun skabe en bedre fremtid
for alle, hvis vi alle er med og
gør vores del af arbejdet.
Religionernes bekymring
for skaberværkets fremtid er
en vigtig motivation for kirkernes engagement. Det er
ikke kun Jorden som helhed,
men også enkeltindivider,
der har brug for hjælp. Kli-
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bekymring for skaberværkets fremtid er en
vigtig motivation for
kirkernes engagement.

maforandringernes konsekvenser rammer ikke retfærdigt. De, der bidrager mindst
til den globale opvarmning,
er dem, der rammest hårdest
af klimaforandringernes konsekvenser.
En ﬁsker i Bangladesh skaber kun meget små udslip af
drivhusgasser, men den stigende vandstand i verdens-

havene truer hele hans eksistens. Klimaforandringerne
rammer også os i de rige lande, men vi har som oftest gode muligheder for at tilpasse
os. Diger, kloakering og varsling om kommende uvejr er
en selvfølge hos os.
Når de religiøse ledere råber op i klimadebatten,
handler det derfor om to ting:
om ansvaret for at tage vare
på skaberværket og om ansvaret for at hjælpe mennesker i nød. Lad os leve op til
vores ansvar og gøre en indsats for at begrænse klimaforandringerne nu!
Birgitte Qvist-Sørensen er
generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp, Henrik Stubkjær er
biskop i Viborg Stift, Peter FischerMøller er biskop i Roskilde Stift, og
Anders Gadegaard er formand for
Danske Kirkers Råd

”Hver gang jeg lytter til et menneskes barske historie, går det op for mig, hvor
mange mennesker der bliver ladt i stikken i vores fællesskab.”
T H EIS L. SMED EGAA R D, SYGEPLEJER SKE OG F RIV I LL IG RÅD GIV ER PÅ L IVSLI NI EN, I DAGB LA D ET I N FORMATI ON

Rendyrket antisemitisme. Mange mener, at jøder, som
det eneste af alle folk, ikke har ret til deres egen stat
AF JAN FROST

IFØLGE EN ny
meningsmåling mener
over 50 procent af de danske muslimer
ikke, at staten Israel har ret
til at eksistere. Yderligere
knap 15 procent er i tvivl om
Israels eksistensberettigelse.
Og det drejer sig ikke alene
om muslimer med palæstinensiske rødder. Det gælder
også herboende muslimer fra
blandt andet Tyrkiet. Det er
heller ikke bare ekstreme islamister, der har den holdning. Det er mainstreammuslimer, der mener det.
Chokerende og dybt foruroligende.
De muslimske ledere i Danmark bærer naturligvis en del
af ansvaret for, at det forholder sig sådan.

Man kan være enig eller
uenig i den måde, konﬂiktens parter agerer på. Men at
afvise Israels eksistensberettigelse er dybt forkasteligt.
Hvilket andet land i verden
sætter man spørgsmåltegn
ved eksistensberettigelsen
af? Intet. Ikke engang det
muslimske land Pakistan.
Pakistan blev som bekendt
oprettet ved en FN-beslutning, kort tid før FN vedtog
delingsplanen for det britiske
Palæstina-mandat, der banede vej for oprettelsen af verdens eneste jødiske stat og
endnu en arabisk stat. Oprettelsen af Pakistan skabte en
ﬂygtningestrøm på 14 millioner mennesker. Hinduer, der
ﬂygtede fra Pakistan, og muslimer, der ﬂygtede fra Indien,
og omkring én million mennesker mistede livet.
Det er tal, der langt overgår
følgevirkningerne af FN’s be-

slutning om at give jøderne et
hjemland. Alligevel sætter ingen i dag spørgsmålstegn ved
det muslimske Pakistans eksistensberettigelse. Derimod
kalder man til kamp mod klodens eneste jødiske stat.
DER FINDES ET ANDET ORD
for at fratage jøder de samme
rettigheder, som man giver
alle andre. Ordet er antisemitisme. Det er udtryk for rendyrket antisemitisme, når
man siger, at jøderne, alene
af alle folk på jorden, ikke
har ret til deres egen stat.
Det er efterhånden vanskeligt at forestille sig, hvordan
der nogen sinde skal ﬁndes
en fredelig løsning på konﬂikten mellem Israel og palæstinenserne. Hvordan har
man tænkt sig, at Israel skal
få tillid til fredsviljen hos
modparten, når langt størstedelen af den palæstinensiske

op, men appellere til
alle gode og fredselskende kræfter –
også dem, der måtte
ﬁndes blandt danske
muslimer – om at
arbejde med på en
fredelig løsning på
den ulykkelige
konﬂikt.

også dem, der måtte ﬁndes
blandt danske muslimer –
om at arbejde med på en fredelig løsning på den ulykkelige konﬂikt. Mange har sagt
det tidligere, men det kan ikke siges for ofte: En varig fred
mellem Israel og palæstinenserne opnås kun gennem direkte forhandlinger mellem
parterne. Forhandlinger, der
naturligvis må bygge på en
anerkendelse af modpartens
eksistensberettigelse. Det
bedste, vi kan gøre for freden, er at opfordre parterne
til at gå den vej – og så i øvrigt huske at bede om Jerusalems fred.

befolkning og verdens muslimer i dag hellere ser landet
tilintetgjort?
Alligevel må vi ikke give
op, men appellere til alle gode og fredselskende kræfter –

Jan Frost er fungerende formand for
Fælleskomiteen for Israel – en
paraplyorganisation for Israelvenlige foreninger i Danmark
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kort sagt

Hvad laver syriske
læger i Danmark?
HANS CHRISTENSEN
læge, cand.theol., Hasselvej 3, 1. tv.,
Vanløse

Op imod et halvt hundrede
læger og tandlæger fra Syrien
har ifølge Kristeligt Dagblads
forside fra den 17. oktober
søgt om autorisation til at arbejde i det danske sundhedsvæsen.
En mangfoldighedskonsulent fra det midtjyske vurderer, at ”de syriske læger på
sigt kan blive en gevinst for
det danske sundhedsvæsen”.
Som tidligere udsendt læge
til nødhjælps- og genopbygningsarbejdet i Kosovo efter
krigen ved jeg, hvor fantastisk vigtigt det kan være at
have veluddannede lokale
sundhedsfaglige kapaciteter
til rådighed på stedet. Vi hører, at de syriske ﬂygtningelejre blandt andet i Tyrkiet

ordet
”’Nu er der dækket op
til fest; mine okser og
fedekalve er slagtet,
og alt er rede. Kom til
brylluppet!’. Men det tog de
sig ikke af og gik, én til sin
mark, en anden til sin
forretning, og andre igen
greb hans tjenere og
mishandlede dem og slog
dem ihjel. Men kongen blev
vred og sendte sine hære
ud og dræbte disse mordere
og brændte deres by.”
Matt. 22, 4-7

Den Gud, vi møder i lignelsen
om kongesønnens bryllup,
kan synes hård og ubarmhjertig. Han gør gengæld og
dræber morderne. Senere viser han den gæst, som ikke
bærer bryllupsklædning, ud i
det ensomme mørke udenfor.
Vi kan forholde os til Gud
på to forskellige måder. Vi
kan sige: ”Det er ikke den
Gud, jeg kender og tror på.
Han må ﬁnde sig en anden at
være Gud for, jeg siger nej.
Den Gud, jeg tror på, er kærlighed, og kunne aldrig ﬁnde
på handle sådan!”. Eller vi
kan vælge ikke at skære en
hæl eller klippe en tå, bøje os
for Gud og tage imod ham,
som han er. Den holdning indebærer en erkendelse af, at
vi mennesker i ét og alt er afhængige af Gud, og at han er
et mysterium, som ingen af
os kender til bunds. Derfor
skal vi ikke sætte os selv i
centrum og skabe os en Gud i
vores eget billede.
Er det sådan, vi forholder
os til Gud, ser vi tværs igennem det, der er uforståeligt,
Guds kærlighed. Da Gud blev
menneske og kom til os, forbarmede han sig. Hans kærlighed brød igennem hans
retfærdighed, og han gav os
sin egen søn. Nu kan vi se os
selv med alle vore fejl og med
al vor synd som et Guds barn,
der i troen på ham kan ﬁnde
tilgivelse og mod til at leve.
Det giver mod til at møde livet, som det møder os, med
både gode og svære dage, både medgang og modgang.
Hverken i liv eller i død er vi
alene. Vi er fast forankret i
Guds evige kærlighed. Den
evige Gud og det svage menneske hører sammen i liv og i
død.
KARSTEN NISSEN
ordet@k.dk

desperat mangler adgang til
sundhedsfagligt personel til
de efterladte gamle, kvinder
og børn.
Vi burde sørge for, at de syriske læger og tandlæger, der
opholder sig i Danmark, så
hurtigt som muligt kan komme til at fungere i disse ﬂygtningelejre til gavn for deres
landsmænd – gerne som udsendte i et dansk hjælpeprogram.
Overvejelser om, hvorvidt
syrisk sundhedspersonel kan
blive en gevinst for det danske sundhedsvæsen, synes i
denne sammenhæng stærkt
at nærme sig det umoralske.

Når mainstream
mobber minoriteter
JENS OLE CHRISTENSEN
teolog og generalsekretær i
Luthersk Mission, Industrivænget
40, Hillerød

Det er utroligt, hvad man kan
slippe godt fra at sige om andre mennesker, når man blot
selv tilhører mainstream og
de omtalte er en minoritet. I
nedenstående eksempel går
det ud over Indre Mission.

Lørdag den 17. oktober
bragte Kristeligt Dagblad et
fødselsdagsportræt af professor Nina Smith. Her citeres
hun for tidligere at have sagt:
”Jeg var ikke sluppet ud af
det indremissionske miljø,
hvis jeg ikke havde kunnet få
en gratis uddannelse og SU.”
Formuleringen er præcis så
diﬀus, at man ikke kan kontrollere den eller kommentere
på den og alligevel så insinuerende, at den bliver hængende.
Det er ganske enkelt ikke i
orden!

Bliv ved oprindelig
titel, prins Henrik
ELLEN AABY
pensionist, Sct. Jørgensbjerg 16, 2.,
Kalundborg

Prins Henrik har tilsyneladende selv opfundet sin seneste titel ”prinsgemal”. Den
er han så heller ikke tilfreds
med, men vil hellere have titlen ”konge” eller ”kongegemal”, hvilket han fortsætter med at lufte, især for
udenlandsk presse. Prins
Henrik henviser til ganske få

tilfælde fra oldtidens Østen
og fra middelalderens Spanien og Skotland, upåvirket af
nyere tids traditioner i Europa (Holland, England, Danmark).
Dronning Margrethe er da
heldigvis ikke utilfreds med
sin titel, dronning, hvilket er
den samme titel som en konges ægtefælle, selvom hun er
regerende og arbejder som
sådan.
”Prinsgemal” lyder i mine
ører som én, der er gift med
en prins. ”Kongegemal” som
én, der er gift med en konge.
Måske skulle prins Henrik
lade være med at opﬁnde ﬂere ulogiske titler, men vende
tilbage til den titel, han ﬁk,
da han giftede sig med Margrethe.

Referat og vurdering
blandes sammen
KRISTIAN ØSTERGAARD
sognepræst og klummeskribent
ved Kristeligt Dagblad

Sognepræst Martin Wemmelund spørger mig i Kristeligt
Dagblad den 19. oktober,
hvor i sin åbningsprædiken

biskop Marianne Christiansen polemiserede mod bestemte politikere.
Biskoppen talte i en længere passage om at ”ﬂashe” sin
godhed, og som lektor Sune
Lægaard udtalte til Kristeligt
Dagblad den 7. oktober, er det
svært ikke at læse ordene
som rettet mod folketingspolitiker Marie Krarup (DF). Det
er da også Marie Krarups reaktion og analyse af åbningsprædikenen i Berlingske, jeg
gengiver i klummen ”Ugens
debat” den 9. oktober. Det
fremgår klart og tydeligt. Alligevel sammenblander Wemmelund referat og vurdering
for at polemisere mod undertegnede.
Man må håbe, at Wemmelunds Luther-studier er af en
anderledes seriøs læsestrategi.

teologisk
tanke
Erasmus af Rotterdam (14661536), hollandsk teolog, i ”Bellum”, 1517:
”Hvis man altså betragter
menneskelegemets ydre og
beskaﬀenhed, mon man da
ikke straks vil erkende, at naturen, eller rettere Gud, ikke
har skabt dette væsen til krig,
men til venskab, ikke til undergang, men til frelse, ikke
til ugerninger, men til velgerninger?”.

