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DE EUROPÆISKE LEDERE slikker stadig 
sårene e!er Brexit. 

Og med god grund. Den britiske afvis-
ning af EU-konstruktionen er alarme-
rende i en situation, hvor Europa i forve-
jen tynges af økonomiske udfordringer 
og et historisk stort pres på de ydre 
grænser. Så meget desto mere proble-
matisk er det, at diskussionerne af, 
hvorfor det endte med et Leave, er blevet 
a"øst af teknikaliteter om e#ektuerin-
gen af Storbritanniens udmeldelse. 

Umiddelbart e!er afstemningen skor-
tede det ellers ikke på hurtige forklarin-
ger. ”The U.K.’s Old Decided for the 
Young in the Brexit Vote,” skrev ameri-
kanske Time Magazine to dage e!er  
Brexit. Via den engelske presse bredte 
opfattelsen sig hurtigt til den internatio-
nale medieverden, at udfaldet af afstem-
ningen skyldtes en bagstræberisk ældre 
generation, der står i modsætning til de 
unge, der vil EU, de åbne grænser og 
den fri bevægelighed. 

Forklaringen om et generation gap er 
imidlertid ikke blot misvisende, den er 
også farlig. Den fejlfortolker den tillids-
klø!, som den ene afstemning e!er den 
anden åbenbarer, at der hersker mellem 
(store dele af) de europæiske befolknin-
ger og EU-projektet. Hvis Europa ikke 
skal indlede en proces mod langsom op-
løsning, må disse modsætninger tages 
alvorligt. 

Skellet mellem EU-tilhængere og EU-
modstandere handler ikke om alder. De 
"este skeptikere $ndes blandt de man-
ge, der tvivler på, om de kan sikre sig en 
blot nogenlunde tryg tilværelse, når de 
nu ikke tilhører den del af befolkningen, 
der er e!ertragtet i den internationale 
vidensøkonomi. Som det også kunne 

konstateres af The Telegraph tre dage ef-
ter Brexit: Der var klar Leave-majoritet i 
områder, hvor folk har kort uddannelse 
og lavindkomstjobs: ”Class was a key  
dividing line,” konkluderer avisen.

Men hvad ligger der så i dét udsagn? 
Er det ikke blot en anden måde at mis-
tolke EU-skepsis på som udtryk for 
manglende fremsynethed, uddannelse 
og oplysning? Nej, ikke nødvendigvis, 
men for at give mening skal udsagnet 
kvali$ceres. 

Det handler om, at arbejdsmarkedet 
er en helt central nøgle til at skabe en 
bredere opbakning til EU. Det er her, ba-
sale livsbetingelser skal sikres. Og det er 
her, at især folk med kort eller mellem-
lang uddannelse påvirkes direkte af 
EU’s centrale kodeks om arbejdskraf-
tens frie bevægelighed hen over Unio-
nens indre grænser. Her kan udenland-
ske arbejdere opleves som en eksisten-
tiel trussel – de kan overtage dit arbejde. 
EU’s såkaldt sociale dimension med mi-
nimumsregler på arbejdsmarkedet har 
vist sig som en utilstrækkelig modvægt 
til dén udfordring, og hermed bliver ini-
tiativerne i de enkelte medlemslande 
centrale.

GENNEM DE SENERE ÅR har jeg gen-
nem min forskning talt med både dan-
ske arbejdere og arbejdsgivere samt med 
folk fra lande som Polen, Ukraine, Ru-
mænien og Baltikum. Jeg vil forstå, 
hvordan man som lønarbejder kan tack-
le de mange udfordringer, der kommer 
af en global økonomi med åbne grænser 
og fri bevægelighed af arbejdskra!. Her-
under betydningen af EU’s udvidelser 
mod øst i 2004 og 2008, der har inviteret 
titusindvis af potentielle konkurrenter 

fra de tidligere østbloklande ind på den 
hjemlige arbejdsmark. Den voldsomme 
stigning i hate crimes e!er Brexit rettet 
mod østarbejdere er et alarmerende ud-
tryk for, at der er nogle, der føler sig ud-
fordret af denne udvikling. 

Først og fremmest må man gøre sig 
klart, at arbejde ikke for alle forbindes 
med karrierebaseret selvrealisering og 
livslang læring i et internationalt miljø. 
Der er faktisk mange – det var dem, man 
i gamle dage kaldte ”arbejderklassen”  
– der foretrækker jobs, fagligt krævende 
eller ej, hvor indholdet er rimeligt over-
skueligt. Hvor man så nogenlunde ved, 
hvad hver dag bringer. Og hvor kravene 
til ens kvali$kationer ikke vokser kon-
stant. 

Og vigtigt, trods al snak om videns-
økonomi: Der er stadig masser af den 
slags jobs og dermed også mange, der 
har den slags arbejde; de dør ikke ud 
med den næste generation. Det er dem, 
der plukker vores jordbær og tomater, 
forarbejder vores kød og mejeriproduk-
ter, fragter vores varer til supermarkedet 
og tager imod betaling i kassen. Det er 
også dem, der passer og plejer os, når vi 
er børn, når vi bliver syge, og når vi skal 
til at trappe ned og takke af. 

Så selvom jobindholdet i den slags be-
skæ!igelse ikke betragtes som det, de 
europæiske lande skal overleve på i det 
globale udskillelsesløb, så er folk med 
almindelige ”gammeldags” jobs inden 
for landbrug, gartneri, fødevarer, trans-
port, rengøring, pleje, service, byggeri, 
håndværk og industri ikke blot mange. 
De er også vitale, for at det hele hænger 
sammen. Men de er samtidig udsatte. 
Med en eksponentiel stigning i folk, der 
kan udføre de samme jobs, som de kan, 

er der ikke langt til en modvilje mod  
åbne grænser for udenlandske arbejde-
re. 

MEN HVAD ER SÅ LØSNINGEN, når nu 
den frie bevægelighed er en forudsæt-
ning for EU’s konkurrencedygtighed? 
Det kan lyde paradoksalt, men den frie 
bevægelighed kræver styring, stram sty-
ring. Ellers fører den til junglelov på ar-
bejdsmarkedet, løndumping og væsent-
ligt forringede arbejdsforhold. Dén ud-
fordring er ikke mindre i Danmark end i 
England, men vi har et bedre udgangs-
punkt for at håndtere den. Hvor usexet 
det end lyder, er fagforeningerne helt 
centrale i kampen for, at den vandrende 
arbejdskra! ikke fører til et øget tab af 
folkelig opbakning til EU. Og fagforenin-
gerne i Danmark står stadigvæk stærke-
re end i England. Og, nok så vigtigt, de 
gør det i et fornu!igt samspil med ar-
bejdsgiverforeningerne. Det har de gjort 
historisk, og de gør det i dag, også når 
østarbejdere banker på.

Når det i Danmark alligevel lykkes i 
forbavsende mange tilfælde at få inte-
greret de udenlandske arbejdere i vores 
arbejdsmarkedssystem, er det, fordi fag-
foreninger og arbejdsgivere udviser "ek-
sibilitet. 

Det, der kan gøres for eksempel på 
byggepladserne, er, at bestemte arbejds-
områder fastlægges i et samarbejde mel-
lem fag- og arbejdsgiverforeninger som 
en indgang til arbejdsmarkedet for øst-
arbejderne. Vel at mærke i den laveste 
ende af lønskalaen, som danskerne ikke 
benytter. Den centrale pointe er således, 
at forholdene ikke er uberørt af østarbej-
dernes entré, og ”de danske vilkår” sæt-
tes faktisk under pres. Men det opvejes 
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af, at østarbejderne integreres på ar-
bejdsmarkedet frem for at give næring 
til et sort marked uden for organisatio-
nernes ind"ydelse. Og at det sker, uden 
at systemet rystes i sin grundvold. Det er 
dét, der er det afgørende.
 
OG HER LIGGER DET VÆSENTLIGE op-
råb til de danske beslutningstagere. 
Gennem det seneste kvarte århundrede 
er de danske organisationers ind"ydelse 
– trods politiske lovprisninger både til 
højre og venstre af ”den danske model” 
– blevet svækket systematisk. Mindste-
lønningerne undermineres af forringel-
ser på dagpengeområdet, og konkurre-
rende fagforeninger opfordres til at til-
byde alternative overenskomster. I den 
fremherskende neoliberale tænkning 
miskrediteres det generelt, at man un-
derordner sig fælles regler og indgåede 
a!aler, som en u(sam)tidig indblanding 
i den individuelle handlefrihed. Den 
slags anses for at høre fortiden til og stå 
i modsætning til i dag, hvor vi udveksler 
arbejde e!er, hvad den enkelte har af 
værdi. 

Når vi taler om traditionelt lønarbejde 
er dét en farlig opfattelse. Her fordrer 
den vandrende arbejdskra! styring, el-
lers vokser kon"ikterne blandt de mest 
udsatte på arbejdsmarkedet. Sammen-
hængskra!en i de europæiske samfund 
og opbakningen til det europæiske fæl-
lesskab er helt a%ængig af, at alminde-
lige lønmodtagere ikke føler sig hægtet 
af udviklingen, sat uden for ind"ydelse 
og kontinuerligt udsat for at miste deres 
muligheder for at tjene til livets ophold. 
Og det ganske uanset længden af deres 
uddannelse eller om de hører til den  
ældre eller yngre generation. J
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AF NIELS JUL 
NIELSEN
Lektor ved afdeling 
for etnologi, 
Københavns 
Universitet

teo- 
logisk 
tanke
”Du har skabt 
os til dig,  
derfor er vort 
hjerte uroligt, 
indtil det  
hviler i dig.”

ALFRED 
SCHOPENHAUER 
!1788"1860#,  
TYSK FILOSOF,  
I ”PEREGA”, 1851

set på 
Face-
book
”Søndagens 
delstatsvalg 
udløser hede 
drømme hos 
Merkels  
modstandere 
om et snart 
forestående 
kup mod  
kansleren.”

TROELS HEEGER, 
KORRESPONDENT

AF NINA JERSLEV SVENDSEN

FAR, DU GAV MIG udfor-
dringen at liste de bedste 
grunde til at se ”Skam”. 
På papiret virker dette no-
get nær umuligt: Hvordan 
skal jeg overbevise dig, 

en voksen mand, om at se en norsk tv-
serie om piger og drenge i gymnasiet? 
Selvom du er kulturelt nysgerrig og fri-
villigt hører Rihanna, er jeg vist sat på 
lidt af en opgave.

Hvorfor skal du se ”Skam”? Du skal se 
”Skam” af samme årsager som alle an-
dre. Du skal se ”Skam”, fordi den fortæl-
ler en uoriginal historie på en vanvittigt 
original måde. Den er sjov, stilet, spæn-
dende og smuk. 

Man skulle man nærmest tro, at der 
blandt manuskriptforfattere cirkulerer 
en tjekliste tilegnet ungdomsserier: gra-
viditet, alkohol, seksuel debut, voldtægt 
og spiseforstyrrelser. ”Skam” opfylder 
kravene, men ikke på en kvælende må-
de som ”Beverly Hills 90210” og andre, 
især amerikanske ungdomsserier. 

Der er nemlig en smuk larmende stil-
hed over den måde, de forskellige piger 
oplever små og store dramaer. ”Skam” 
er ”show it, dont tell it” på fornem vis.

VI FORFÆRDES OG ER BANGE på en af 
hovedkaraktererne, Nooras, vegne, da 
hun vågner hos sin kærestes bror og 
frygter, at han har voldtaget hende. Den 
zombielignende tilstand, der omklamrer 
hende, fanger os som seere også, og tå-
gen letter først, da ordet voldtægt ende-
lig nævnes. Det subtile ved voldtægtshi-
storien er dog, at den lige præcis ikke er 
der. 

Hvis plottet repræsenterer stilheden, 
er $lmsproget larmen. Jeg husker ikke, 
hvornår jeg sidst har set en mainstream-
serie eksperimentere så meget med mu-
sikken og klipningen. Det er lige på og 
hårdt, det er grænseoverskridende og 
invaderende. Men det virker. 

Det er i høj grad lydsiden, der får gode 

scener til at blive fremragende. Da Noo-
ra er væk i en alkoholrus, som hun vel at 
mærke ikke selv har bedt om, og festen 
er i fuld gang omkring hende, brager 
klassisk musik igennem. At Noora næ-
sten er bevidstløs, er i sig selv ubehage-
ligt, men valget af overdøvende klassisk 
musik i stedet for musik, der passer til 
billedsiden, får hårene til at rejse sig på 
seeren. Det føles helt forkert og omklam-
rende. Seeren føler det ubehag, som 
Noora ikke kan føle. At den klassiske 
musik også er en subtil ledetråd til den 
eneste egentlige skurk, gør det kun mere 
gennemført.

LIGELEDES UNDGÅR ”SKAM” i sin dia-
log og sit persongalleri at være morali-
serende og bedrevidende, hvilket let 
kunne have været udfaldet med en ung-
domsserie. 

Jeg har absolut intet imod, at jeg føler, 
at nogle teenagere er klogere end mig. I 
enhver anden serie havde det været 
kvalmende klichéfyldt, men i ”Skam” 

fungerer det: På Nooras væg hænger en 
seddel, hvor der står: Everyone you meet 
is !ghting a battle you know nothing 
about. Be kind. Always. (Enhver du mø-
der kæmper en kamp, du intet aner om. 
Vær god. Altid.)

Vi kan se en $n parallel mellem de vi-
se, tidsløse ord og ”Skam”s koncept 
med at ski!e synsvinkel fra sæson til 
sæson, så vi får et mere nuanceret for-
hold til pigerne. Blandt mange ting hu-
sker ”Skam” os på ikke at dømme men-
nesker på forhånd, og at fordomme intet 
godt gør for nogen. 

Det er lige meget, hvor gammel man 
er, hvilket køn man har, når det handler 
om at elske ”Skam”. For man lærer no-
get af ”Skam”, man belæres ikke. Så far, 
du skal ikke ”Skam”me dig over at se 
”Skam”.

Undskyld, den var næsten for oplagt.  
 J

Nina Jerslev Svendsen  
er statskundskabsstuderende.

Kære far. Derfor skal du se ”Skam”

0Den norske  
tv-serie ”Skam” 
handler om piger 
og drenge  
i gymnasiet.  
– Foto fra serien: 
NRK.

AF JENS STEENSBERG

JEG ER 80 ÅR og skal nu 
igen til eksamen. 

For to år siden blev jeg 
fritaget for elektronisk 
post fra det o#entlige.  
Der stod ikke noget om 

tidsbegrænsning i kommunens skrivel-
se. 

Tilfældigt blev jeg for nylig gjort op-
mærksom på, at det kun gælder for to 
år. Jo, når jeg gennemlæser de $re sider 

bilag til skrivelsen, kan jeg af uddrag af 
loven og bekendtgørelsen se, at det  
er rigtigt nok. Jeg har desværre en ”kog-
nitiv funktionsnedsættelse”, som der 
står, på dette område, som nok ikke 
bedrer sig de næste to år, snarere tvært- 
imod.

Hvorfor mon jeg i gymnasiet havde la-
tin og græsk som hovedfag og senere fri-
villigt kastede mig over russisk? I skolen 
prøvede man at lære mig matematik 
uden større held. 

Alle forstår nok, at der er grunde til, at 

nogle mennesker bliver ingeniører og 
andre for eksempel sproglærere eller 
psykologer. Men for digitaliseringsreligi-
onens ”ypperstepræster” er det åben-
bart svært at anerkende og acceptere, at 
der eksisterer et ”religiøst” mindretal. Vi 
er blevet vor tids kættere. 

Digitaliseringstyranniet er for mig ble-
vet en stressfaktor, som i alt fald ikke bi-
drager til at forsøde eller forlænge mit 
liv. J

Jens Steensberg er pensionist.

Digitaliseringstyranniet er blevet en stressfaktor.  
Jeg er 80 år og skal nu igen til eksamen

WW 
Vi er blevet 
vor tids  
kættere. 

WW 
Sammen- 
hængs- 
kraften i de 
europæiske 
samfund og 
opbakningen 
til det  
europæiske 
fællesskab 
er helt af-
hængig af, at 
almindelige 
lønmod- 
tagere ikke 
føler sig 
hægtet af 
udviklingen.

AF ELISABETH DONS CHRISTENSEN
ordet@k.dk

”Tunge mørke natteskyer  
op ad himlen drager,  
hjem til skovs af marken "y’r  
hist de sorte krager;  
skumringen sig breder ud,  
det er mørkt omsider.  
Vær os nær, du kære Gud,  
medens natten lider!”. 

Salmebogen nummer 785, vers 1

DET ER IKKE den lange gode hvilenat, 
Jakob Knudsen taler om i denne sjæl-
dent sungne salme, som jeg personligt 
første gang lærte at kende til en begra-
velse i 1984. Og jeg var både rystet og be-
taget. Jeg husker, hvordan skumringen 
bredte sig i sindet, nattens mørke besat-
te mig og truede med ensomhed, øde og 
tomhed. Og alle de andre dødsfald i min 
egen tætte familiekreds stod med deres 
frygtelige uigenkaldelige tab op i halsen. 

Senere har jeg læst om litteraturtolke-
re, der mener, at det er mørkesiden i  
Jakob Knudsens eget sind, der bekrives 
og tager magten, men den hopper jeg ik-
ke på, det er i hvert tilfælde ikke væsent-
ligt. For mig at se er Jakob Knudsen kun 
i stand til at beskrive mørket i vort liv så 
intenst, fordi han har tilladt sig selv at 
vove sig ud til livets grænse, ud i det 
mørke, hvor vi alle så nødigt vil være, 
men hvor vi dog med nogle hjørner af 
vort sind hænger og i nogle tider og situ-
ationer af vort liv heller ikke slipper for 
at hænge. 

Døden og mørket, som Jakob Knudsen 
taler om, rammer os altid på to planer, 
men de to planer hænger sammen, for 
døden ved slutningen af livet og døden 
som det mørke, der truer os, så vi knap 
tør leve, er to sider af samme sag.

Når sygdom og mørke truer os og vore 
kære, når sindet formørkes, kan vi hver 
især gøre alt, hvad vi overhovedet mag-
ter for at være til stede sammen, men 
om dødens og mørkets kræ!er er stær-
kere end vores, ved vi aldrig. Og selvom 
også Jakob Knudsen forsøger at $nde 
trøst i fællesskabet ved i første og sidste 
strofe at anvende vi-formen, så hjælper 
det ham ikke, for når mørket virkelig 
trænger sig på, så må vi gå vejen alene. 

I det dybeste mørke er der kun et jeg 
tilbage, der står helt alene over for sin 
Gud. Bøjet i bøn om Guds nærhed – og 
om, at Gud i sin magt og kærlighed vil 
sejre over døden og mørket – for os og 
med os. Ja: ”Hold mig med din fader-
hånd,/ så jeg dig fornemmer;/ fri mig ud 
af mørkets bånd,/ så min frygt jeg glem-
mer!”. (Salmebogen nummer 785, vers 
2).  J

Elisabeth Dons Christensen er tidligere biskop.

ordet
”Vær mig nær,  
thi uden dig  
ensomhed  
mig truer”

AF LISE BAASTRUP

FØRST SKAR DE i hjæl-
pen til "ygtninge
– jeg protesterede ikke,  
– jeg er jo ikke "ygtning

 
Så skar de i hjælpen til de 

handicappede
– jeg protesterede ikke,  
– jeg er jo ikke handicappet
 
Så skar de i hjælpen til de syge
– jeg protesterede ikke,  
– jeg er jo ikke syg
 
Så skar de i omsorgen for børn
– jeg protesterede ikke,  
– jeg har jo ikke småbørn
 
Så skar de i uddannelseshjælpen til de 
unge
– jeg protesterede ikke,  
– jeg er jo ikke under uddannelse
 
Så skar de i omsorgen for ældre
– jeg protesterede ikke,  
– jeg er jo ikke gammel
 
Så skar de i udbetalingen til de arbejds-
løse
– jeg protesterede ikke,  
– jeg er jo ikke arbejdsløs
 
SÅ EN DAG...
– blev der e#ektiviseret og moderniseret 
på min arbejdsplads, og jeg blev ar-
bejdsløs

– var der ikke tid til at hjælpe min gamle 
mor på toilettet

– opgav min yngste at læse, turde ikke 
sti!e den store gæld

– måtte mit barnebarn kæmpe med an-
dre småbørn om opmærksomhed fra de 
få pædagoger i børnehaven

– blev min syge søster sendt i senge-
praktik for at udnytte hendes arbejds-
kra! 30 minutter om dagen

– fortalte min fætter, at hans handicap-
pede søn ikke længere måtte komme på 
beskyttet værksted

– fortalte min nabo fra Syrien, at deres 
datter var syg, fordi de ikke havde råd til 
mad og medicin

– læste jeg på nettet, at Danmark aldrig 
har været så rigt som i dag
 
Hvorfor har jeg ikke protesteret i tide? 

Lise Baastrup er pensioneret socialrådgiver  
(efter digt af Martin Niemöller).

Et digt.  
Om at  
protestere


