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Fremgang

Af Gert
 Larsen
Høj-
vangen 20
Svebølle

 

Den sidste meningsmåling 
gør Dansk Folkeparti til det 
største parti i Folketinget, 
hvilket ikke kommer bag på 
mig. Det har jeg med glæde 
set hen til skulle ske. Flere 
og fl ere vælgere strømmer 
til, og jeg tror slet ikke, DF er 
færdig med at vokse.

Debattører i tv og dags-
pressen byder i en uendelig-
hed ind på årsagen til DF’s 
voksende vælgertilslutning. 
De gamle partier er i panik. 
De af Poul Nyrup udråbte 
»ikke stuerene« er nu blevet 
»stuerene«. Dansk Folke-
parti taler i højere og højere 
grad et sprog, som vælgerne 
værdsætter.

Vælgertilslutningen til DF 
skyldes efter min mening 
elementære ting som tro-
værdighed i adfærd og den 
førte politik, hvor partiet 
holder sig fri af underligt 

pamperi og panisk trang til 
at besætte ministerbiler.

Emner, der yderligere til-
trækker vælgerne, er bl.a. 
indvandrer- og fl ygtninge-
politik, som de gamle parti-
er ikke magter eller ikke har 
vilje til at få styr på. Græn-
sekontrol, som skal beskytte 
borgerne mod udenlandsk 
bandekriminalitet. At sørge 
for, at vores ældre og handi-
cappede medborgere får et 
mere værdigt liv. At trække 
mere national indfl ydelse 
tilbage til det danske folke-
ting væk fra EU-parlamen-
tet, hvor vi dagligt oplever, 
at de gamle partier i en uen-
delighed sælger ud af vores 
selvstændighed.

Er de bange?
Man skulle næsten tro, at 
de gamle partier var bange 
for ikke længere at have et 
sted, hvor de med stor løn 
kan afslutte deres politiske 
karriere, når den hjemlige 
politiske fl amme så småt 
brænder ud.

Hvis Dansk Folkeparti 
mod min forventning går i 
regering, så begynder parti-
et at skulle gå på kompromis 
med sin politik, hvilket ikke 
er klogt. Jeg plejer at sige, at 
det at opnå kompromiser er, 
når alle får noget, som ingen 
har ønsket sig. 

Farlige 
kompromiser

» dagens julius                                                                                                                                          «

Biskopper i 
fl ere stifter 
befaler nu, at 
deres præster 
skal tælle 
kirkegænge-
re til gudstje-
nester, begra-
velser, etc.

- Lige for en 
sikkerheds 
skyld, hr. 
biskop. Skal 
den afdøde 
tælles med?

Borgere skal høres

Af Rasmus 
Nordqvist

 Alterna-
tivets

spidskan-
didat på
Sjælland

For ofte og for længe er bor-
gerne blevet overhørt af de 
politikere, der egentlig bur-
de tjene dem. Men det skal 
være løgn, skal det. Derfor 
giver Alternativet nu bor-
gerne en megafon og en invi-
tation: Brug den. Råb.

Magten over vores fælles 
fremtid er længe blevet kon-
centreret på færre og færre 
hænder. Så få faktisk, at vi 
glemmer, hvad demokrati 
engang betød: Folkestyre. 
Hele ideen var engang, at fol-
ket skulle styre - at det skul-
le have reel indfl ydelse. Den 
idé vil vi i Alternativet føre 
ud i livet. Derfor skal helt al-

mindelige borgere fremover 
kunne stille forslag, som 
Folketinget er tvunget til at 
behandle, hvis 50.000 borge-
re støtter op om det.

 Da regeringsmagten gen-
nemtvang salget af DONG til 
den udenlandske giga-spe-
kulant, Goldman Sachs, ig-
norerede den samtidig brø-
let fra 200.000 borgere, der 
strittede imod. Megafonen 
manglede. Ikke længere.

Uligheden på Sjælland
Den borgerdrevne politik-
dannelse vil samtidig mind-
ske den ellers tiltagende af-
stand mellem levebrødspoli-
tikerne og borgerne. Samme 
afstand, som bidrager til, at 
vi alle har mindre og min-
dre tillid til politikerne på 
Christiansborg. Tag f.eks.
den galopperende ulighed 
her på Sjælland. Hurtigt er 
det gået. På bare 10 år er af-
standen mellem rig og fattig 
blevet en femtedel større.

 Eller tag folkesundheden, 
som også er under i pres i lo-
kalområderne. Eller tag spø-
gelseshusene, som der bliver 

fl ere og fl ere af på store dele 
af Sjælland. Hvad skulle i 
særlig grad gøre Christians-
borg i stand til at løse de pro-
blemer for Sjælland? Nej. De 
bedste løsninger er lokale, 
og derfor er det for mig helt 
indlysende, at vi som sam-
fund skal være langt bedre 
til at inddrage alle i løsnin-
gerne. De borgere, der sam-
tidig oplever uligheden fra 
bunden og kender de lokale 
udfordringer fra tætteste 
hold og dermed har de bed-
ste ideer og løsninger. Grib 
megafonen og råb. 

Herudover vil vi gøre Dan-
mark til et demokratisk 
foregangsland. Udlandet 
skal kigge mod Danmark, 
når det søger reelle demo-
kratiske løsninger. Derfor 
vil vi have oprettet et Center 
for Demokrati, Politikud-
vikling og Borgerinddra-
gelse, som skal være et glo-
balt omdrejningspunkt for 
forskning i nye løsninger på 
demokratiske udfordringer. 
Det skal placeres på Chri-
stiansborg, så det har tæt og 
nem adgang til politikerne.

Garanti for reel ind� ydelse

Efter en folkeskolereform og en reform af erhvervsskoler-
ne lancerede regeringen forleden udspillet til sin forment-
lig sidste undervisningsreform, nemlig en ny gymnasiere-
form. Vi skriver ny, da det trods alt kun er 10 år siden, at 
gymnasieskolen senest blev reformeret. Og det i et omfang, 
der har givet genlyd lige siden. 

Vi læser udspillet til den nye gymnasiereform som en højst 
tiltrængt justering af den reform, der trådte i kraft i august 
2005. Der var mange problemer forbundet med den reform, 
men intet overskygger efter vores opfattelse, at nybagte 
studenter i tusindtal rent ud sagt har måttet forlænge deres 
gymnasietid ud over de normerede tre år, fordi eksamens-
beviset ikke rakte til den uddannelse, de gerne ville ind på. 

Ikke fordi de havde været for dovne eller manglet evnerne til 
at nå det nødvendige karaktergennemsnit, men fordi gym-
nasiereformen førte til så mange studieretninger og mulige 
fagkombinationer, at det nærmest har været rent held, om 
de unge har fået stykket et gymnasieforløb sammen, de ef-
terfølgende kunne bruge til noget for dem relevant. 

I år var det hver fjerde student, der måtte i gang med et 
eller fl ere suppleringskurser med de menneskelige og sam-
fundsøkonomiske omkostninger, det har haft.

Det skal derfor hilses overordentligt velkommen, at ud-
spillet gør op med det seneste 10-års over 200 studielinjer. De 
90 de reduceres til, lyder stadig voldsomt, men når de rubri-
ceres i fi re til 11 overordnede linjer afhængig af gymnasial 
uddannelse, er der vel håb om, at der bliver nogle gennemgå-
ende træk, som vil være adgangsgivende til et rimeligt bredt 
spekter af videregående uddannelser.

Reformudspillet skal også roses for, at det lægger op til 

mere faglighed og fl ere timer. Ikke mindst er det da en op-
lagt god idé at skaffe ekstra undervisningstid ved at skære i 
læseferien i 1. og 2. G, hvor de fl este elever kun har en enkelt 
eller to afsluttende eksaminer, nogle sågar slet ingen.

Alle Folketingets daværende partier undtagen Enheds-
listen stod bag 2005-reformen og skal derfor nu tages i ed. 
Det tegner til, at niveauet for adgangsgivende karakterer 
vil blive den store hurdle, der kan komme til at forsinke en 
reform, der ellers er bred opbakning til. Det vil simpelthen 
være for ærgerligt. Det handler jo ikke om, som nogle har 
anført, hvorvidt gymnasiet er fi nere end erhvervsskolerne. 
Det handler om respekt for, at det kræver forskellige færdig-
heder at gennemføre de to typer uddannelse. 

Bare reformens navn siger det jo: »Gymnasier til fremti-
den - parat til at læse videre«. Det kræver dog en vis boglig 
ballast.                                                                                                                                BJ

Gymnasier til fremtiden
NORDVESTNYT MENER 


