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Læs fl ere groft sagt 
berlingske.dk/satiren

Peter Nedergaard 
Byrde?
Man må tilsyneladende ikke tale om 
byrder i forbindelse med bestemte 
indvandrergrupper fra ikke-vestlige 
lande, selv om fi nansminister Kristian 
Jensen (V) klart har påvist, at disse 
grupper i hvert fald for statskassen er en 
byrde. 

Finansministeren valgte også selv at 
slå byrden hen med, at der snarere var 
tale om et potentiale end en byrde. Det 
undrer ikke, at fi nansministeren er 
populær i det lille radikale parti, som 
synes af den overbevisning, at virkelighe-
den ændrer sig, blot man kalder den for 
noget andet. 

Groft sagt er af den formening, at man 
bør drage konsekvensen heraf. Vi skal 
ikke mere tale om ældrebyrde. Det bør 
fremover hedde ældrepotentiale. Også 
teksterne i den danske sangskat bør 
ændres. Lad os begynde med denne: »Jeg 
bærer med smil mit potentiale.«

LÆSERNE MENER 

Et dannet menneske  
ved dette
I fredagens Berlingske kom Irene 
Bjerrehuus rigtig galt af sted. Der 
er noget, fru Bjerrehuus har totalt 
misforstået. Anna von Lowzows 
fremragende kommentar i samme 
avis tidligere på ugen, kritiserer 
Irene Bjerrehuus på det kraftigste.

Anna von Lowzows holdninger 
er ganske korrekte. Hvis man er et 
dannet menneske, ved man, at 
præsenterer man sig for en person, 
man ikke tidligere har mødt, 
bruger man hele sit navn – fornavn 
og efternavn (sit eget efternavn og 
ikke det fi rma, man repræsenterer). 
At Anna von Lowzow skulle have 
»leveret et selvmål udi i etikette« er 
ganske uhørt og uden realiteter. 
INGE CORRELL, HØRSHOLM

Ingen er i tvivl om 
Kinas hensigter
»Vi skal ikke være bange for Kina,« 
fastslår Bertel Heurlin som 
statskundskabsmand og med-
grundlægger af Kina-tænketanken 
Think.China.dk. Der argumente-
res for, at Kina blot udvikler sin 
militære kapacitet proportionalt. 
Argumentationen synes umiddel-
bart at lyde konsistent. I mange år 
har Kina haft et forsvar, der ikke 
var egnet som »medspiller« på den 
store bane, men det er Kina ved at 
være nu.

Der er nok ingen i Vesten, som 
skal frygte pludselig kinesisk 
militær pression, eller at Kina 
bruger sin militære styrke på 
samme måde som Putins Rusland 
har ageret. Men måske har Kina et 
andet tidsperspektiv, og måske er 
det for tidligt at komme med så 
aff ærdigende en argumentation, 
som Bertel Heurlins? Bevares, 
ingen trusler mod os. Men det er 
kun nogle tiår siden, at Kina 
»afstraff ede« Vietnam ved 
omfattende bombardementer og 

ved invasion af Nordvietnam. Den 
kinesiske begrundelse dengang 
holdt ikke vand.

I dag udgør Kina en trussel mod 
Taiwan, og jo mere styrket Yi Jin 
Ping står, jo mere spiller han med 
musklerne. Kina har besluttet at 
blæse på Taiwans fl yvezonepolitik 
i Taiwanstrædet. Det har aldrig 
været et problem før, men er det 
nu. Udenlandske fl yselskaber har 
fået direkte besked om, hvad de 
skulle gøre i bestemte situationer, 
og hvordan de skulle forholde sig 
til Republikken Kina på Taiwan. 
Det har Kina fortalt dem. Burde 
det ikke tælle i analysen?

Taiwan, som Kina hævder er en 
ulovligt besat provins i Folkerepu-
blikken, skønt Taiwan aldrig har 
været det, men lykkedes at undgå 
den kinesiske »befrielse« i 1949, får 
ingen plads i Heurlins analyse, men 
det er dog den, der har skoen på, 
som ved, hvor den trykker. Og her 
kan Taiwan fortælle mange artige 
historier om kinesisk chikane og 
intimidering gennem tiden. 

Hvorfor ser vi et aggressivt Kina 
i forhold til Taiwan nu? Taiwan har 
været nødt til at opruste pga. den 
stigende kinesiske våbenopbyg-
ning i Strædet. Der er vel ingen, 
der er i tvivl om Kinas langsigtede 
mål over for Taiwan? Hvad ville 
Folkerepublikken gøre, hvis den 
havde magt over Taiwan, som den 
havde agt? Hvordan reagerer 
demokratiske stater på Kinas 
magt? Vi har mange dårlige 
eksempler allerede! STIG WØRMER, 
HISTORIKER MED UNIVERSITETS-
SPECIALE I MODERNE KINESISK 
HISTORIE, KØBENHAVN

Tomme ord 
eller klar tale
New management er et sprog, 
skabt til politikere og liberalister, 
der i positive vendinger kamufl e-
rer, hvad deres lyssky handlinger 
drejer sig om. Eksempel: Når en 
regering foretager reformer, 

betyder det nedskæringer i den 
off entlige sektor. 

At øge antallet af arbejdsparate 
for beskæftigelsens skyld betyder, 
at man øge antallet af arbejdsløse, 
for derved at trykke lønningerne. 

At skære ned i velfærden for 
velfærdens skyld er at sætte 
udviklingen i Danmark 30 år 
tilbage.

Når partier påstår, at de går ind i 
EU for at demokratisere eller gøre 
EU mere grøn, er sandheden, at et 
EU-parlamentsmedlem ikke må 
stille forslag. Da de udmærket 
kender reglerne, hvad er så 
årsagen til, at de opstiller? 
Million-lønnen!

At anvende et ord som daxit er at 
kamufl ere Folkebevægelsens 
formål: Ud af EU! Mellem 9. januar 
og 1. marts har jeg spurgt 23 
mennesker: »Går du ind for daxit?« 
Samtlige 23 svarede: »Hvad er det?«

I en situation, hvor Folkebevæ-
gelsen bliver presset af Enhedsli-
sten, er det vigtigt at komme med 
klare budskaber, som vi, der skal 
udføre benarbejdet, tror på, hvis et 
godt resultat ønskes!

Kære venner i Folkebevægelsen 
mod EU. Hvad betyder mest for 
jer: En stædig brugen af et ord, 
som ikke eksisterer, og som ingen 
forstår, eller brugen af Folkebevæ-
gelsens idégrundlag, »Ud af EU«, 
som alle forstår, og som giver et 
godt EU-parlamentsvalg? ANDERS 
LILJENSØE, GLAMSBJERG

Aske i havet er klamt
Tænk, at den gode prins Henrik 
har sat en trend i gang, som bare er 
så klam. 

Jeg elsker at svømme i havet. At 
svømme rundt i folks aske, det er 
bare for ulækkert. Jeg håber, den 
trend bliver årsag til, at det bliver 
forbudt. 

Aske er godt for jorden. Især 
hvis man fi nder en måde at sortere 
sølvplomberne fra. Så det er i 
jorden, det skal gøre gavn, tak! 
ANNETTE WIUM, RISSKOV

David Holt Olsen 
Ordenspilot-uddannelse
Et moderne arbejde indebærer ofte 
deltagelse i diff use udviklingsforløb om 
betydningen af interkulturelle kompe-
tencer på senmoderne arbejdspladser 
faciliteret af en Kaospilot. Når det 
kommer til at lave tværfaglige, kreative 
dialogøvelser, fl ygter jeg gerne til mit 
mentale happy place. 

Her er Ordenspiloter i stedet for 
Kaospiloter. Ordenspiloter har fokus på 
enkeltfaglig fordybelse gennem tavleun-
dervisning og monolog. Hos Ordenspilo-
terne går de praktiske øvelser ud på, at 
man placeres i et enkeltmandskontor og 
skal udføre en række veldefi nerede 
opgaver alene uden brug af multifarvede 
post its. Her er helt trygt og rart.

Indtil man afb rydes af den overentu-
siastiske facilitator-stemme: »Nå, har I 
fået inddelt jeres interkulturelle kompe-
tencefelter på de fi re forskellige farver 
post its?«

Lars Møller 
Her skydes!
Efter de seneste skolemyrderier i USA 
raser balladen mellem tilhængere af 
våben og tilhængere af våbenkontrol. 
Våbentilhængerne mener, at det er 
vanvittigt, at et ungt menneske på 18 år 
ikke uden videre må anskaff e sig en 
halvautomatisk karabin. Hvordan skal 
man ellers forsvare sig mod skydegale 
mennesker? 

Kontroltilhængerne mener, at det er 
vanvittigt, at der er mere fredeligt i Kabul 
eller Bagdad i forhold til en hvilken som 
helst mellemstor amerikansk by. Der 
skydes og dræbes nemlig omkring 52.000 
mennesker i USA hvert år, hvilket er lidt 
mere end, hvad der bor i Roskilde. 

Groft sagt er ikke meget for at træde i 
det, men hvis der i Danmark blev skudt et 
Roskilde hvert år, så ville vi nok gøre 
noget ved det, men vi er selvfølgelig 
heller ikke så mange, som der er i USA.

V
i står lige på tærsklen til en strejke 
blandt off entlige lønmodtagere. Hvis 
parterne ikke når til enighed, kan det 
ende ligesom i 2013 med et lovind-
greb fra regeringen. Jeg husker selv 

lærerkonfl ikten i 2013 og hvor irriterende jeg 
selv og sikkert mange andre skoleelever 
syntes, det var, at vi ikke kunne komme i 
skole. 

Lærerkonfl ikten i 2013 betød, at over en 
halv million elever ikke kunne komme i 
skole, og på de bare 25 dage, lockouten 
varede, mistede danske skoleelever over to 
millioner undervisningstimer. Særligt i 8. og 
9. klasse, som jeg går i, er det meget vigtigt, 
at vi ikke mister for meget undervisning. 
Derfor håber jeg ikke, at det sker igen.

I et velfungerende demokrati som 
Danmark, hvor vi er kendt for vores særlige 
arbejdsmarkedsmodel, kan man ikke 

acceptere, at det ender i storkonfl ikt hvert 
fj erde år. Så må man ty til andre metoder. 
Jeg håber bare ikke, at det bliver en genta-
gelse af lærerlockouten i 2013.

I Danmark har vi et af de bedste uddan-
nelsessystemer i verden. Det skal vi være 
stolte af. Men det kan ikke nytte noget, at 
det hvert fj erde år bliver sat over styr, fordi 
parterne ikke kan nå til enighed.

Det er ikke fair over for mine kammerater 
og mig, at vores lærere hvert fj erde år enten 
bliver lockoutet eller strejker. 
Derfor er det vigtigt, at 
parterne bag overenskomst-
forhandlingerne fi nder en 
løsning, så elever over hele 
landet ikke igen skal stå uden 
mulighed for at komme i 
skole. ALEXANDER SENNELS, 
HØRSHOLM

Skoleelev: Nej tak til (endnu) en strejke


