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AF MAY BJERRE EIBY

Regeringen er i familiehjørnet med 
et kærligt finanslovforslag. Det 
gavmilde tilbud består af 60 milli-

oner kroner til kommunernes indsats for 
pårørende, som ofte er udsat for lidt af 
et pres. 

De pårørende bruger først og frem-
mest en del tid på at købe shampoo og 

sokker ind. Så holder de øje med, at nogen i vores pro-
fessionelle system sørger for, at deres nærmeste nu og-
så får indtaget dagens mikroovnsopvarmede kommu-
neret. Ej at forglemme det løbende vedligehold i at sør-
ge for, at medarbejderne bare taler venligt. Hvis denne 
indsats som pårørende ikke slår til – at trække i alle 
trådene – ja så må de jo gøre det selv. Og det gør de. 

De pårørende sluses helt automatisk ind som medar-
bejdere i vores stolte velfærdsstat. Det er bare virkelig 

ærgerligt, at de bliver slidt op af alle mu-
lige opgaver, som ikke kan relateres til 
den måde, vi kulturelt set er i familie 
med hinanden på i Danmark. Det er for 
eksempel ikke naturligt for os at hjælpe 
vores forældre med toiletbesøg. 

Det er ikke naturligt, fordi vi har 
lært, at man betaler noget skat, 
og så er der nogle fagpersoner, 

der plejer vores ældre. Det er også der-
for, vi som pårørende tillader os at passe 
vores job og så komme på hyggevisit, 
når vi har overskud i en travl hverdag. Et 
besøg, der omhandler det livselement, 
som tilsyneladende er blevet afskrevet 
på ældreområdet: at være familie. Det 
kan ikke opfyldes, så længe de pårøren-
de betragtes som en ekstra hjælpende 
hånd for plejepersonalet i kommunerne. 
De ældre, som er afhængige af systemets 
hjælp, har nemlig brug for den helt per-
sonlige nærhed, som kun de pårørende 
kan give dem. 

Støtte til pårørende skal ikke formes af bloktilskud 
til vejledere og kurser for at nævne et par popu-
lære forslag til, hvad gavekassen skal bruges til. 

De pårørende er faktisk allerede inkluderet i velfærds-
pakken. Det er en del af personalets uddannelse og 
kommunernes kvalitetsstandarder også at skulle tage 
vare på de pårørende. Det mener jeg, at alle pårørende 
skal holde fast i. 

Men nu hvor der er lidt ekstra penge på vej, kunne de 
bruges til nogle behagelige indslag i hverdagen, for 
dem er der kritisk mangel på derude. Både dem, pårø-
rende kan og ikke kan deltage i. Når vores nærmeste 
har det godt, har vi det godt. Det behøver ingen at 
komme på kursus for at lære.  J
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AF CATHRINE LUNDAGER

DET ER ALTID med en 
dyb indånding, du forbe-
reder dig på at indtage 
populærkulturelle frem-
stillinger af et miljø, du 
vitterlig kender godt. Det 

er sikkert sådan, taxachaufførerne hav-
de det, dengang ”Taxa” blev Danmarks 
mest populære serie, sikkert sådan, den 
italienske mafia i New Jersey havde det, 
da serien ”The Sopranos” var på sit hø-
jeste. 

Og altså sådan, jeg har det, når DR la-
ver en serie om en præstefamilie i ”Her-
rens Veje”. Fordi jeg selv er fra en præ-
stefamilie. Og derfor kender usædvan-
ligt mange præster. Og præstebørn og 
præstekoner og menighedsrådsmedlem-
mer og da bestemt også et par kirketje-
nere. For nogle en eksotisk, fremmedar-
tet verden befolket med sære, fascine-
rende  mennesker, for hvem tro sjovt 
nok ikke er et tabu. For andre – bare 
hverdag. Tro inkluderet.

Der findes mange fordomme om præ-
ster og præstefamilier. Om folk, der le-
ver med religion i det hele taget. Nogle 
af dem viser sig at have hold i virkelig-
heden. Andre slet ikke. Her komme syv 
ting, ”Herrens Veje” efter min bedste  
erfaring bekræfter om præster og deres 
familier:

1. Præster er ikke afholdsfolk.
I slutningen af 1990’erne tilbragte min 

Præstedatter: Syv ting, ”Herrens Veje” bekræfter om præster

Kanten skrives på skift af formand for Dansk Psykologforening Eva Secher 
Mathiasen, professor mso på CBS Bent Meier Sørensen, ph.d. og højskolelæ-
rer Christian Hjortkjær, sognepræst Torben Bramming, cand.jur. og commu-
nity organizer Natasha Al-Hariri, folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF), 
psykolog Mattias Stølen Due og plejehjemsleder May Bjerre Eiby, folketings-
medlem Kaare Dybvad (S) og journalist og forfatter Karen Lumholt.

lillebror og jeg uforsvarligt lang tid for-
an fjernsynet underholdt af en anden tv-
præstebasker, nemlig den amerikanske 
”7th Heaven” (”I den syvende himmel”).

Den var yderst populær i USA på det 
tidspunkt, fordi den handlede om en 
stor præstefamilie, der havde moralko-
dekset i orden. Det vil sige, når der var 
et af præstebørnene, der havde taget et 
sug af en cigaret eller prøvesmagt en øl, 
altså bukket under for Djævelens fristel-
ser, så blev de sendt på kostskole, eller 
der blev bedt for dem i kirken. Det tror 
jeg, vi havde meget sjov ud af, fordi det 
lige præcis afspejlede den idé, folk tit 
havde om, hvordan det er at vokse op på 
en præstegård: at det er minus sjov og 
ballade. 

Men præster i den danske folkekirke 
drikker (om ikke andet så i de grundt-

vigsk-prægede kredse, jeg kender bedst) 
lige så meget som alle andre mennesker 
i Danmark. Især når de hygger sig sam-
men til for eksempel konventer. Generelt 
nok langtfra så meget som Johannes 
Krogh, hovedpersonen i ”Herrens Veje”, 
der starter første afsnit ud med at være 
urimeligt fuld og i øvrigt bedrive hor 
med en ansat. Han har givetvis et ret 
stort problem, ikke nødvendigvis repræ-
sentativt for den danske præstestand. 
Men rødvin, det kan de godt lide.
  
2. Præster er ikke prædikanter  
for ingenting.
Præster elsker at høre sig selv tale. De 
typer er ikke blevet prædikanter for in-
genting. Den der vits med, at når du er 
til fest med præster, så er der altid en, 
der står op, den er god nok. Der er altid 

en, der holder tale. Præster elsker at tale 
detaljeret om deres arbejde, nok fordi 
mange af dem elsker deres arbejde. 
Spørg mig om, hvordan et kirkekontor 
fungerer, hvad kordegnens arbejdsopga-
ver groft sagt består af. 

3. Præstegården er en blanding mel-
lem en arbejdsplads og et hjem.
Da det blev det helt store emne at tale 
om work-life-balance, tror jeg, at mange 
af os, som har tilbragt år af vores liv i en 
præstegård, tænkte: Vorherre bevares. 
Det kan godt være, du tjekker din ind-
bakke hver aften, men vent til der plud-
selig står en bondekone i dit bryggers, 
som selvfølgelig lukker sig selv ind, eller 
en uden for din dør, en landstryger, der 
igen spørger efter en madpakke og en 
kold Tuborg. For en præstegård er et  
semi-offentligt sted. Nok især på landet. 
Og der er rigtignok tit masser af plads – 
til for eksempel at have nye badevenin-
der boende som i det tredje afsnit af 
”Herrens Veje”. Der har været fin tradi- 
tion for gæstfrihed i de kredse, sikkert 
siden Jomfru Maria ikke kunne finde  
noget sted at føde.

4. Præstekoner eller -mænd kan  
meget vel være lærere eller  
sygeplejersker.
Sådan er det bare. Måske er det noget 
med at arbejde med mennesker. 

Elisabeth Krogh, seriens præstehu-
stru, er netop gymnasielærer. Selvom 
hun tilsyneladende ikke bruger særlig 

lang tid på sit arbejde, men derimod ret 
meget på sin mands. Mest ser hun  
derudover frisk og vindblæst ud, mens 
hun efterårsbader eller plukker æbler i 
præstehaven. 

5. Præster er troende – sjovt nok.
Det er ligesom en del af pakken. Men 
selvom jeg kommer ud af en slægt med 
hele to oldeforældre, der har set Jesus 
(den ene fik at vide, at han skulle holde 
op med at drikke, den anden, at hun ik-
ke skulle være bange for at dø), er søn-
dagsdramaets flirt med det okkulte, den 
maniske provst som en form for sha-
man, måske alligevel ikke det, vi ople-
ver mest af i den danske folkekirke. 

6. Præster er også mennesker  
– halleluja.
Det er mit klare indtryk. Præstebørn og-
så. Vi fjumrer rundt lige så meget som 
alle de andre.  

Tvivlen er troens præmis, ligegyldigt 
hvad du tror på, ikke dens antitese. Det 
får serien sådan set fint formidlet med 
en far, der danser med Djævlen, og et 
par sønner, som har svært ved at blive 
voksne. 

7. Alle præster har gået til FDF.
Det er en stor fejl i den tv-serie, at der 
endnu ikke er en eneste karakter, der 
overhovedet har nævnt FDF. Eller bare 
nynnet en strofe fra ”March og Lejr”. 
FDF er for præster, hvad Hogwarts er for 
troldmænd: talentudvikling.  J
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BJARNE NØRUM  
SKRIVER FRA STORBRITANNIEN
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GANSKE VIST er der i det britiske skole-
system traditionelt mange rene drenge- 
og pigeskoler. Men hvis en skole har 
begge køn på samme skole, så må de to 
køn ikke være adskilt i undervisningen. 

Det har appelretten – den britiske 
retsinstans, som svarer til landsretten 
herhjemme – nu slået fast. Afgørelsen 
handler om den muslimske Al-Hijrah-
skole i Birmingham, men dommen kan 
også få betydning for anslået 20 andre 
overvejende muslimske og ultraorto-
dokse jødiske skoler.

Sagen er anlagt af Ofsted, som er det 
britiske skoletilsyn. Selvom tilsynet har 
vundet sagen, så får de samtidig kritik 
af dommerne for at set gennem fingre 
med den ulovlige praksis i mange år, 
skriver BBC News.

Den muslimske Al-Hijrah-skole har 
gennem hele processen fået opbakning 
fra Birmingham Kommune. Børnedirek-
tør Colin Diamond finder det ubekvemt 
at skulle håndhæve en politik, som tilla-
der andre fuldt lovlige skoler i nabola-
get, som kun tager piger eller drenge. 

”Vi taler om en meget populær skole 
med gode eksamensresultater og foræl-
dre, som melder deres børn ind, velvi-
dende at skolen adskiller piger og dren-
ge,” siger han til avisen The Times. 

Han understreger dog, at det er afgø-
rende, at skolen holder sig inden for lo-
vens rammer.

Ultraortodokse jødiske skoler har fulgt 
sagen tæt. Rabbiner David Meyer, der er 
direktør for Partnerships for Jewish 
Schools – en sammenslutning af jødiske 
skoler, finder dommernes afgørelse ud-
fordrende. 

”Det er svært at finde et uddannelses-
mæssigt argument, der kan retfærdiggø-
re, at nogle skoler må adskille kønnene, 

Britisk dom sætter gang i debat om retten 
til kønsopdelte skoler

global debat | Appeldomstol fastslår, at britisk muslimsk skole adskilte piger og drenge ulovligt. 
Dommen kan få konsekvenser for andre trosbaserede skoler

AF NIKOLAJ BØGH

SORTE SKYER trækker 
sammen over landets pri-
vat- og friskoler, hvis vi 
igen får en socialdemo-
kratisk ledet regering. 
Partiet ønsker at gennem-

føre en markant reduktion i det stats- 
tilskud, som de frie skoler får, som vil 
bringe det ned på det laveste niveau,  
siden den nuværende tilskudsordning 
blev indført i 1992. 

Formålet er at bruge flere penge på 
folkeskolen, som partiet mener er nød- 
lidende på en række områder. Men både 
diagnosen og kuren er forkert på flere 
planer. For det første er det sandt nok,  
at folkeskolen er meget vigtig for vores 
samfund og bør prioriteres højt. Der er 
stor søgning til privat- og friskoler i disse 

Konservativ politiker: Sorte skyer over de frie skoler

mens det bliver betaget som ulovligt for 
andre. Desværre betyder afgørelsen i 
denne sag, at det mere vil begrænse for-
ældres valgmuligheder end hæve ud-
dannelsesniveauet,” siger David Meyer 
til den jødiske avis The Jewish Chro-
nicle.

Han henviser dermed til de traditio-
nelle pige- og drengeskoler, hvoraf nog-
le er de mest prestigefyldte i landet. 

Men de to ting kan ikke sammenlig-
nes, fastslår i direktøren for skoletil- 
synet Ofsted i et indlæg i avisen Daily 
Mail.

”Det lette svar er, at drenge- og pige-
skoler har en specifik undtagelse i lo-
ven. Men der er et andet og mere funda-

mentalt spørgsmål, som handler om for-
målet med opdelingen. Det er derfor, de 
fleste pigeskoler lægger vægt på at imø-
degå kønsstereotyper og på at give pi-
gerne et skub i typiske mandefag,” for-
klarer Amanda Spielman, før hun for-
klarer, hvorfor tilsynet har valgt at gå til 
den yderste retsinstans, selvom tilsynet 
har tabt sagen ved lavere domstole.

”Formålet med kønsopdelingen på Al-
Hijrah er anderledes. Deres politik er 
indrettet på af forstærke forskellene 
mellem kønnene, og deres snævert defi-
nerede roller i samfundet. Deres politik 
var, som domstolen fandt, at en pige, 
der går på Al-Hijrah, aldrig må være ale-
ne med en dreng eller mand, som hun 

ikke er i familie med, fra en alder af ni 
år,” fortsætter Amanda Spielman. 

Lokalpolitisk har De Konservative, 
som er i opposition i byrådet i Birming-
ham, krævet, at skolen bliver lukket. 
Matt Bennett, der er De Konservatives 
skoleordfører, henviser til, at det offent-
lige tidligere har været nødt til at overta-
ge kontrollen med skolen. 

”Skolen har, for at sige det mildt, et 
noget blakket ry. Og nu, hvor den endnu 
en gang er blevet bedømt som værende 
utilstrækkelig, så er det uden for enhver 
debat, at byrådet har fejlet i at give sko-
len de nødvendige forbedringer,” argu-
menterer Matt Bennett for en total luk-
ning i lokalavisen Birmingham Mail.  J

år, og det er blandt andet et symptom 
på, at folkeskolen er udfordret. Men løs-
ningen på folkeskolens udfordringer 
kan aldrig være at forringe alternativet. 
Det må og skal være at gøre folkeskolen 
bedre. 

Den opgave skal socialdemokraterne 
på Christiansborg dog ikke påtage sig, 
for det er først og fremmest et kommu-
nalt ansvar. Når folkeskolen er udfor-
dret i disse år så, skyldes det blandt an-
det, at man på Christiansborg har gen-
nemført en folkeskolereform, der opstil-
ler meget detaljerede retningslinjer for 
timetal, indhold med mere, som på 
mange måder er svære at få til at funge-
re i dagligdagen på den enkelte folke-
skole. 

Derfor kunne socialdemokraterne 
hjælpe folkeskolen ved at være med til 
at slække på nogle af de stramme cen-

tralt fastsatte retningslinjer, så man lo-
kalt fik bedre muligheder for at tilrette-
lægge undervisningen ud fra de behov, 
der er på den enkelte skole. 

Socialdemokratiet fokuserer til gen-
gæld snævert på de økonomiske res-
sourcer til skolerne, men også her må 
der meldes hus forbi. Det er en opgave, 
der henhører under det kommunale de-
mokrati at prioritere mellem folkeskole, 
børnepasning, ældrepleje og de mange 
andre borgernære opgaver, der ligger i 
kommunerne. 

Politik handler grundlæggende om 
prioritering, og fratager man kommu-
nerne mulighederne for at prioritere den 
ene form for service frem for den anden, 
så udhuler man det kommunale demo-
krati. 

Sidst, men bestemt ikke mindst, så 
bryder socialdemokraternes tankegang 

med en central del af dansk skoletraditi-
on, hvor det netop altid har været priori-
teret højt, at forældre kunne vælge et 
andet tilbud end folkeskolen, hvis de 
foretrak det af for eksempel idémæssi-
ge, religiøse eller lokale årsager, og at 
denne mulighed netop ikke kun skulle 
være forbeholdt de allermest velhaven-
de. 

Friskoleforeningen har estimeret,  
at op mod 100 friskoler må lukke, hvis 
Socialdemokratiets forslag gennemfø-
res, og dermed vil mulighederne for at 
vælge et alternativ til folkeskolen af  
blive markant forringet, ligesom den so-
ciale skævhed i, hvilke familier der har 
mulighed for det, vil blive forøget mar-
kant.  J

Nikolaj Bøgh (K) er folketingskandidat og  
kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg.
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DAVID MEYER, 
RABBINER OG 
DIREKTØR FOR 
SAMMENSLUTNING 
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0Den muslimske Al-Hijrah-skole har nu fået rettens ord for, at den ikke må holde drenge og piger adskilt i undervisnin-
gen. Dommen kan få betydning for andre muslimske skoler og også for visse jødiske skoler. – Foto: Caters/ritzau.

WW 
Socialdemo‑ 
kraternes 
tankegang 
bryder med 
en central 
del af  
dansk skole‑ 
tradition. 


