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De facto er kontanthjælpssystemet blevet et
parallelt førtidspensionssystem, især når det
kommer til kvinder med minoritetsbaggrund.

METTE FREDERIKSEN,
BESKÆFTIGELSESMINISTER (S), I POLITIKEN

Pensionist
før og nu

Lad sergentskolen bestå
Birger Jønsson
Toften 8, Høruphav, skriver:

Centerdannelse har været på tale
i mange år i forsvaret. Mange militære ledere har fejlagtigt tænkt
Hærens Sergentskole i Sønderborg ind i disse planer.
Dette er en stor fejltagelse.
Centerdannelsen er alene for administration og kampenheder,
der kan lave øvelser på de større
øvelsesterræner i Oksbøl m.v.
Men tænker man på den grundlæggende militære lederuddannelse, som ligger i Sønderborg,
giver det ingen mening at inddrage sergentskolen i disse centerplaner.
Den grundlæggende lederuddannelse der ligger i Sønderborg,
har de faciliteter, der er brug for
til denne uddannelse. Det gælder
moderne undervisnings-lokaler,
øvelsesterræn og skydebanefaciliteter, der allerede er helt i top
med selvmarkerende mål, der
passer til en moderne militær
grundlæggende lederuddannelse.
Tættere på Oksbøl og Borris giver ingen mening, da man ikke
vil bruge disse terræner mere,
hvis man flytter. Man flytter jo
heller ikke officersskolerne ud
fra København.
Derfor skal sergentskolen selvfølgelig forblive i Sønderborg ved
foden af Dybbøl Banke, hvor eleverne får en god uddannelse og
oplevelsen af Danmarkshistorien
før og efter nederlaget i 1864.

Glem ikke
historien
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Af Poul B. Dyrvig
fhv. sygehusdirektør,
Esbjerg
pouldyrvig@esenet.dk
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Vi skal have mere overvågning.

– Tag bare slips og din nye frakke på Holger. Der er jo videoovervågning hele vejen!

JULIUS

Hvad bliver der af tysk?
TRÆNGT FAG

Hans Stengaard Jessen
Borrevej 25, Sundsmark,
Sønderborg, skriver bl.a.:

I mellemfasen, indtil afgørelsen
falder om Sergentskolen i Sønderborg, som 24.000 har skrevet under på skal forsætte her, er det
lykkedes at komme under vejr
med, hvorfor det er så vigtigt at
få flyttet sergentskolen til Oksbøl. En gammel ven, der tidligere
har været tjenstgørende på sergentskolen, kunne forleden oplyse, at noget af det, der bringer
tjenstgørende sergentelever i
harnisk, er, at de om natten skal
køres til Oksbøl for at skyde med
skarpt.
Næste nat skal de fragtes tilbage til Sønderborg. Det kan de ikke
lide. De bliver for trætte og kan
ikke udstå mørkekørsel. Gad vide, hvorledes de skal kunne klare
næste fjerne mission, hvis de ikke kan klare Oksbøl retur? Kan
det virkelig være rigtigt, at den
indstilling kan bygges op til, at
der kan hentes nogle gevaldige
økonomiske fordele ved at flytte
til Oksbøl.
Det er om muligt lige så mærkværdigt, at JydskeVestkysten gør
opmærksom på, at Sønderborg
Sergentskole i den grad trænger
til en intern renovering; det øger
den påståede negative økonomiske virkning af at blive i Sønderborg. Helt glemt er den historiske
dimension.
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Flemming Nygaard
formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen, Havvej 32,
Vrinners, Knebel, skriver bl.a.:

I

september 2011 meddelte Det
Radikale Venstre, at partiet »vil
give alle elever i folkeskolen
ret til fire sprog – dansk og tre
fremmedsprog. Både engelsk og
tysk skal være obligatoriske
fremmedsprog i folkeskolen. Og
tyskundervisningen skal begynde senest i 6. klasse.
Jo flere sprog man taler godt,
jo bedre. Og jo tidligere man
kommer i gang – jo lettere er det
at lære. Derfor kan vi ikke vente

Hvem er »de svage«?
Jens Peder Nicolaisen
Feilbergvej 8, St. Darum,
Bramming, skriver bl.a.:

Jeg har i mange år funderet over
udtrykket »de svage«, og ofte
tænkt på, om de personer der
bruger udtrykket, mon føler sig
stærke. Politikerne taler om, at vi
skal tage os af de svage, og de
svage skal have mere hjælp,
åbenbart uden at tænke på, hvor-

til hverken gymnasiet eller universitetet med at lære sprog. Vi
må og skal begynde i folkeskolen
– og vi skal begynde tidligere end
i dag«.
Ovenstående var behagelige toner for tysklærere, men også en
tilfreds erkendelse af, at endelig
ville tysk igen blive taget alvorligt. Faget ville som obligatorisk
sprog få den status, der længe
har været en nødvendighed. Siden gymnasiereformen af 2004
er antallet af elever, der vælger
tysk på højt niveau i gymnasiet,
faldet katastrofalt.
*
Den manglende søgning til faget forgrener sig derpå til de videregående uddannelser, hvor
antallet af veluddannede tyskkyndige er stadigt faldende.
For nylig kunne man via Ritzau
læse, at »Dårlige tyskkundskaber
koster job i Danmark.« Det drejer

sig i denne forbindelse om den
fynske virksomhed Ordbogen.com, der flytter et nyt internationalt callcenter med 50 ansatte til
Tyskland, fordi danske unge er
for dårlige til tysk. En kendsgerning, der giver erhvervslivet problemer, hvad angår Danmarks
største eksportmarked. Dansk
vareeksport var i 2010 på ca. 541
mia. kr. til hele verden. Heraf udgjorde eksporten til Tyskland
godt 91 mia. kr.
Jeg er alvorligt bange for, at
ovenstående eksempel fra den
fynske virksomhed kun er begyndelsen for et ekspanderende scenarie, der vil fortsætte, såfremt
der ikke nu gøres noget for faget.
Det kunne passende være at gøre
faget obligatorisk fra senest 6.
klasse i folkeskolen, arnestedet
for tyskundervisningen. Det bør
ske i forbindelse med den kommende folkeskolelov.

dan det mon føles, at blive tilført
til de svages kasse. Der kan jo
være mange årsager til behovet
for en hjælpende hånd.
Jeg har set mange personer, der
rent fysisk ikke kan klare ret meget, men som har en meget stærk
vilje, er disse mennesker svage?
Jeg har også set personer, der
kan klare tilværelsen, ved at trille
rundt med en gammel barnevogn, hvor de har alt deres jordiske gods. Er disse mennesker
svage?

Og hvad med mange pensionister, der kun har folkepensionen
at leve af, et lille beløb, der jo er
politisk bestemt, er disse mennesker svage?
Jeg synes i det hele taget, det
kan være ganske svært at afgøre,
om de stærke kun tilhører denne
gruppe, fordi de står på skuldrene af de svage.
Så derfor, kære politikere og
andre, der måtte henføre nogle af
os til »de svage«: Kunne i ikke
venligst finde et andet ord?

ensionister er ikke, hvad de har
været, for de har i dag helt andre vilkår og forudsætninger end
tidligere. Langt de fleste har et
bedre helbred, hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at arbejdslivet ikke på samme måde
som tidligere er så fysisk krævende.
Tidligere levede mange flere
danskere jo af manuelt og ofte
slidsomt arbejde, og det krævede
virkelig stærke mænd og kvinder
– og børn med for den sags skyld
– for i hvert fald på landet var det
en selvfølge, at børnene også deltog i arbejdet. På den tid var det
med andre ord helt overflødigt at
svede tran i et fitnesscenter, for
rigtig mange trænede deres krop
og svedte for fuld tryk i løbet af
arbejdsdagen. Men alt dette sled
jo fysisk på folk, der sædvanligvis blev gamle før tiden og ikke
sjældent døde ret tidligt.
I dag er situationen en ganske
anden, og den for de fleste opnåelige livskvalitet er langt bedre
end i den svundne tid, som mange betegner som gode gamle dage. Rigtig mange i dagens velfærdssamfund har en sådan økonomi, at de ikke kun er henvist til
at sidde hjemme i sofaen med
fjernbetjeningen til fjernsynet i
hånden, og mange vender da også blikket ud mod verden og deltager i livet, mens det foregår.
Som mand kan man dog engang imellem føle sig lettere beskæmmet over, at netop pensionerede mænd generelt ikke er
nær så udadvendte som kvinderne, og man kan måske lidt firkantet konstatere, at det sandsynligvis så skidt ud for både kirken og
kulturen, hvis ikke kvinderne var
så flittige til at møde op.

Ny jernbane
nord om Kolding
Søren Ernst Pedersen
Magnolievej 17,
Kolding, skriver bl.a.:
Det er nu 30 år siden, man skulle
have satset på dobbeltspor til
Padborg.
Nu i 2013 vil det være fornuftigt at bygge en ny jernbanestrækning nord om Kolding, fra
Taulov til Billund /Grindsted og
til Lunderskov, så alle de gennemkørende tog gennem Kolding
indre by undgås, men med en ny
trafikterminal nordvest for Kolding eller ved Viuf, så den gamle
Egtved-banelinje kunne anvendes til Billund /Grindsted.

