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Debat 9

TAG STORKORSET TILBAGE
Poul Eriksen Gerhard, Howitz-
vej 50, Frederiksberg:
Efter at have læst Politiken
14.9. og blive erindret om de
horrible og helt uacceptable
forhold i Bahrain, hvor mange
afsoner årelange fængsels-
straffe med tortur blot for at
have demonstreret for demo-
krati og for at få menneskeret-
tighederne overholdt, må
man kræve, at Danmark tilba-
gekalder det storkors af Dan-
nebrog, som dronningen i
2011 tildelte diktatoren, kong
Hamad bin Isa Al Khalifa.

TAK, MARGRETE AUKEN
Peter Hess-Nielsen, Axel Heides
Gade 2, København:
Tak for indlægget ’Du betaler
regningen for Israel’ 14.9. Alle
ved, at Israel har holdt palæ-
stinenserne i et militært og
økonomisk jerngreb i årtier.

Men Margrete Aukens op-
lysninger om, at Israel lige-
frem tjener mange penge på
den nødhjælp og de midler til
genopbygning, som andre
lande prøver at hjælpe palæ-
stinenserne med efter de isra-
elske bombardementer, er al-
ligevel rystende.

Jo mere Israel bomber, og jo
mere vi forsøger at hjælpe pa-
læstinenserne med at genop-
bygge deres land, jo mere tje-
ner israelerne. Det er en
skændsel. Hvor længe kan EU
fortsætte med at give Israel en
’mest begunstiget handels-
aftale’?

STALIN HAR VÆRET DER
Peter Poulsen og Merete Gerner,
Thujavej 15, Herning:
Lars Løkke Rasmussen tørrede
sveden af panden, før han
med et beslutsomt udtryk i
ansigtet betroede tv-kamera-
et, at han og baglandet ville
foreslå, at den kriminelle lav-
alder skal sættes ned til 12 år.
De unge mennesker skal lære,
at bordet fanger, mente han,
og så ud som en, der havde
fundet de vises sten.

Tillad mig, for en ordens
skyld, at minde om, at den
danske statsministerkandidat
ikke er først ude med sit skel-
sættende forslag. Det er man-
ge, mange år siden, at den
endnu mere beslutsomme
statsmand Josef Stalin i Sovjet-
unionen indførte en kriminel
lavalder på 12.

DANSK KYNISME
Erling Astrup, Ådalsvej 247,
Odense:
Den 14-årige afghanske pige
Rokhsar Sidiqi og hendes fa-

milies flygtningeskæbne rum-
mer så megen gru, at hun selv
og en af hendes brødre har
grebet til desperate livstruen-
de handlinger. 

Det danske samfund har et
stort medansvar for den for-
tvivlede situation, familien er
havnet i: en langtrukket sags-
behandling på mere end tre
år, og en opholdstilladelse,
der blev trukket tilbage pga.
»en beklagelig fejl« fra myn-
dighedernes side.

Hertil kommer en vurde-
ring fra vicepolitiinspektør
Claus Birkelyng fra Rigspoliti-
ets Nationale Udlændingecen-
ter, som fastslår, at familien
hører »ind under den katego-
ri, der hedder vanskelige sa-
ger« (Pol. 11.9.), hvilket må be-
tyde, at en eventuel udvis-
ningsafgørelse er forbundet
med stor usikkerhed. 

På den baggrund bør det ik-
ke – med Bjørn Bredals ord –
være »den indre bureaukrat
og paragrafrytter« (Pol. 15.9.),
men anstændigheden, der af-
gør familiens skæbne, således
at Rokhsar ikke som velinte-
greret flygtning udvises til en
usikker og truende fremtid i
Afghanistan.

STRAF VIRKER IKKE
Martin Alexandersen, c/o Rask,
Vigerslevvej 294, Valby:
Kriminel lavalder på 12 år er
stupidt og ikke andet end et
moraliserende forslag fra Ven-
stre, der er målrettet sin væl-
gerskare samt sit støtteparti,
Dansk Folkeparti, forud for en
valgkamp. 

Straf hjælper ikke. Hvis
fængsler virkede, ville de stå
tomme. Hård straf hjælper
ikke – indfør dødsstraf, og der
vil stadig være mord. Hug
hånden af tyve, og der vil sta-
dig være tyve. Straf virker ikke.

LANDBRUGETS PRODUKTER
Claus Tingstrøm, Egetoften 14,
Hellerup:
Landbrug & Fødevarers chef-
økonom, Thomas Søby, forsø-
ger mandag at overbevise Po-
litikens læsere om, at det står
skralt til med Danmarks kon-
kurrenceevne.

Men Danmarks konkurren-
ceevne har det fint, hvilket de
historisk høje betalingsbalan-
ceoverskud tydeligt viser.

Derimod er landbrugets
konkurrenceevne elendig. Det
skyldes til dels alt for høje
jordpriser i forhold til afkastet
per hektar, men især, at land-
bruget satser på gammeldags
bulk-produkter som f.eks. svi-
nekød, mælk og dyrefoder.

Industri og servicefag har
for længst tilpasset produk-
tionen til de økonomiske rea-
liteter. Måske skulle landbru-
get følge deres eksempel og
begynde at fremstille produk-
ter, som forbrugerne vil betale
en merpris for?

TRÆT AF SKIPPER
Grete Lund, Tornskadevej 6,
Struer:
Hold kæft, hvor er jeg træt af
at høre på Enhedslistens Per-
nille Skipper. Socialdemokra-
terne vil trække børnepenge
fra de indvandrere, der ikke
vil have deres børn i vugge-
stue og børnehave. Det vil de,
fordi børnene ellers kommer i
skole uden nogen som helst
danskkundskaber. Det øde-
lægger alt for de andre børn. 

Pernille Skipper vil oprette
en masse tiltag for disse fami-
lier, bl.a. forberedende fami-
liekurser, for man må ikke
tage penge fra disse i forvejen
’fattige’ familier.

Nu er det jo ikke deres egne
penge, for de fleste lever af
overførselsindkomster. Des-
uden kan Pernille Skipper
ikke fatte, at de ikke vil inte-
greres.

Hvad koster disse forbere-
dende kurser? Hvad koster
alle de andre tiltag, som En-
hedslisten vil oprette? S og SF
spørger ellers altid Venstre og
DF, hvad vil jeres tiltag koste,
men ingen spørger Enheds-
listen.

GODE SPÆDE TEGN
Jørgen Vogelius, Åboulevard 23,
Frederiksberg:
Poul Villaume leverer i Kroni-
ken 15.9. en grundig og veldo-
kumenteret historisk analyse,
der argumenterer for øget kri-
tisk selvrefleksion fra Vestens
side i Ukraine-krisen. De radi-
kales internationale udvalg
herhjemme opfordrer også
til, at der trædes på dæmpe-
ren med forslag om nedto-
ning af retorikken mod Rus-
land. Det er ikke noget, parti-
toppen ifølge Politiken er
udelt glad for. Den ser helst
ikke, at forslaget kommer til
afstemning på det kommen-
de landsmøde. 

Alligevel er det opmuntren-
de, at der omsider er spæde
tegn på, at regeringsbærende
partier i EU finder det proble-
matisk, at de eneste, der tilsy-
neladende vil profitere af nye
koldkrigstilstande i Europa, er
de militærindustrielle produ-
center i både øst og vest, mens
fredelige danske svineavlere
går konkurs på stribe.

Læserne Mener

ARGUMENTATIONEN FOR nedlæggelse af
UnderholdningsOrkestret fra DR’s ledel-
se med bestyrelsesformand Michael Chri-
stiansen i spidsen består af nedladende,
tomme fraser.

Når DSB annoncerer massive aflysnin-
ger, hedder det, at togene kører efter en
»ændret plan«. DR er bare endnu mere
nedladende og tillige uærlig. Massive be-
sparelser kaldes »omlægning«, og i DR’s
pressemeddelelse sagde Michael Christi-
ansen: »Det er beklageligt, at vi ikke kan
bevare DR UnderholdningsOrkestret«. 

Ikke kan? Det er en uhæderlig ansvars-
forflygtigelse. Selvfølgelig kan man be-
stemme, at besparelserne skal ligge an-
dre steder (på det administrative niveau
måske eller på konsulenthonorarer,
hvem ved?).

Det er hykleri at sige, at man ikke kan
bevare orkestret frem for sige ærligt, at
man ikke vil. Det er og bliver et spørgs-
mål om vilje. Og den er altså væk. Som be-
grundelse får vi bullshit og Newspeak,

som taget lige ud af George Orwell.
På dårlige dage kan vi undervisere, når

vi skal meddele en dårlig karakter til en
studerende, finde på at sukre den ind i en
fremhævelse af alle præstationens gode
sider. 

På samme måde siger Christiansen, at
orkestret »har opnået international klas-

se«. Nå, er det så
derfor det skal
nedlægges?

Nej, men »vi er
nødt til – også på
ensemblernes om-
råde – at skærpe
profilen ligesom
på DR’s øvrige om-
råder«. Hvad skal
betyder det helt
konkret? Ord som
’skarp’ og ’profil’

hører til tidens mest fortærskede bull-
shit-fraser, men hvad handler de om? 

Er problemet for eksempel, at Under-
holdningsOrkestret både spiller Mozart,
musical og pop (alt sammen topprofes-
sionelt)? Er det derfor, at dets ’profil’
åbenbart er ’uskarp’? Hvad er det for en
forblommet kritik af UnderholdningsOr-
kestret, der ligger i tågesnakken? Fortje-

ner de fyrede musikere og deres mange-
artede publikum ikke at få det at vide? 

»Med omlægningen vil DR’s ensembler
stå renere i deres profil hver for sig«, ud-
dyber man, hvilket er ren gentagelse af
noget, der var varm luft allerede første
gang.

Det mest konkrete i pressemeddelel-
sen er måske, at de tilbageværende en-
sembler i DR skal styrkes »kunstnerisk og
ressourcemæssigt«, så de »kan løfte deres
nuværende høje kunstneriske niveau
yderligere«. Vil man da bruge flere penge
på dem? Tildele dem flere stillinger? Ja el-
ler nej? Det er svært at tro på. Men hvad
betyder det ellers? Og hvordan rimer det
med, at man skal spare?

DR’s ledelse prøver at klare sig med
flommede management- og bullshit-ord
frem for at argumentere og tale ligeud.
Og det er netop det arrogante. Ved at
kommunikere på den måde signalerer
man, at man anser budskabets modtage-
re – orkestrets musikere, publikum og li-
censbetalerne – for at være dumme. 

Eller tror man, at de, der gerne vil for-
stå baggrunden for beslutningen og må-
ske synes, at den er vanvittig, vil stille sig
tilfreds med den, blot fordi den er smurt
ind i glidecreme?

Retorik

CHRISTIAN KOCK, PROFESSOR I RETORIK

Orkesterlukning pakkes
ind i flommet tågesnak

Ord som ’skarp’
og ’profil’ hører
til tidens mest
fortærskede
bullshit-fraser,
men hvad hand-
ler de om? 

Dagens
citat

Flere europæiske
lande indfører 
mindsteløn, i 
takt med at 
bevægeligheden
over grænserne 
stiger, og vi bliver
nødt til at forholde
os til, at der er 
stadig flere 
lønmodtagere i 
Danmark, som
ikke er omfattet 
af overenskomst. 
Derfor må vi tage
hul på diskussionen
Bente Sorgenfrey,
formand for FTF. 
I Berlingske

OPHAVSRETTEN er fundamentet for
kunstnere, producenter og udgivere på
så forskellige områder som litteratur,
arkitektur, musik, film, design og billed-
kunst. 

Men samtidig bidrager kulturen i væ-
sentligt omfang til samfundsøkonomien
og beskæftigelsen. Mit eget område – mu-
sikken – omsatte herhjemme ifølge en
Rambøll-rapport i 2013 for over 7 mia. kr.
og havde ca. 4.500 beskæftigede (såkald-
te årsværk).

Danmark står ikke alene – sådan er bil-
ledet i hele EU. En undersøgelse foretaget
af Ernst & Young (en rapport, der offent-
liggøres senere på året) slår fast at:

– De kreative erhverv beskæftiger 7,4
mio. mennesker i EU.

– De kreative erhverv i Europa omsæt-
ter årlig for over 500 mia. euro.

– De kreative erhverv er vækstindustri-
er: Mens både beskæftigelse og indtje-
ning er faldet i EU siden 2008, har der væ-
ret en gennemsnitlig årlig vækst i de
kreative industrier på 0,7 pct. om året.

Alt dette er sket ikke på trods af, men
på grund af ophavsretten, der sikrer, at
kunstnere og virksomheder kan investe-
re i kreative områder og være nogenlun-
de sikre på at få et afkast.

I DE SENERE år har vi imidlertid set, at en
række virksomheder har skabt utrolige
formuer ved at ’snylte’ på kreativiteten.
Ved at skabe en position som vejvisere og
mellemmænd har f.eks. Google kunnet
tjene milliarder på andres værker. Penge,
som i høj grad er ført ud af EU. 

Disse virksomheder har en naturlig in-
teresse i at svække ophavsretten yderlige-
re, men konsekvenserne af dette kan bli-
ve en svækkelse af de succesfulde kreati-
ve industrier i Europa og en yderligere
kapitalflugt fra de skabende til de snyl-
tende – fra originalitet til copy-paste.

Så når vi hører fra foretagender som
netop Google, at ophavsretten er et pro-
blem for dem, er der grund til at være på

vagt. De vender nemlig tingene på hove-
det. Ophavsretten er ikke en barriere for
innovation og vækst.

Det er derimod de kreative erhverv, der
gennem hele Euro-
pas historie har
skabt både vækst
og indtjening og
bidraget til at ska-
be den helt særlige
kulturelle diversi-
tet, der er grundla-
get for Europas po-
sition i verden. 

Sammenstødet
og fusionerne mel-
lem de forskellige
europæiske kultu-
rer er netop det,
der gør Europa så

spændende. Det er således skabelse af
indhold til it og telekommunikation, der
er økonomi og arbejdspladser i.

Det er her, væksten og beskæftigelsen
er for et land som Danmark. Ikke i at gøre
det lettere for Google at ride på ryggen af
dem, der skaber indholdet til de digitale
tjenester.

Ophavsret

NIELS MOSUMGAARD,
SANGSKRIVER, FORMAND FOR KODA’S 
BESTYRELSE

Ophavsretten giver vækst og jobs 

Når vi hører fra
foretagender
som netop
Google, at 
ophavsretten er
et problem for
dem, er der
grund til at 
være på vagt

DET ER DE BØRNESAGKYNDIGE psykolo-
gers arbejde at levere psykologfaglig vi-
den til de myndigheder, til domstolene
og Statsforvaltningen, der skal træffe af-
gørelse om forældremyndighed, bopæl
og samvær, når forældre ikke selv kan.

Gennem de seneste år har de børnesag-
kyndige psykologers arbejde været kriti-
seret, undertiden i meget voldsomme
vendinger. Et par overskrifter fra dags-
pressen er: ’Børnesagkyndige psykologer
dumper’ (DR, 2012), ’Sjusk afgør skilsmis-
sebørns skæbne’ (MetroXpress, 2014) og
’Psykologer begår alvorlige fejl i skilsmis-
sesager’ (Jyllands-Posten, 2014). 

Også her i avisen i en temmelig ensidig
kronik fra advokat Pia Deleuran m.fl. 25.
august 2014 nedgøres psykologernes un-
dersøgelser og betegnes som utroværdi-
ge. Derudover findes der på internettet
en del meget alvorlige beskyldninger af
de børnesagkyndige psykologers arbej-
de, skrevet af privatpersoner og interesse-
organisationer. Spørgsmålet er, om det
står så galt til, som kritikerne hævder, el-
ler om det handler om noget helt andet.

En kritik, der flere gange har været
fremført, er, at der klages til Psykolog-
nævnet over de børnesagkyndige psyko-
logers undersøgelsesarbejde, og at man-
ge af de forældre, der klager, får med-
hold.

LAD DET VÆRE SAGT med det samme:
Hver gang en psykolog får kritik for sit ar-

bejde af Psykolog-
nævnet, er det
dybt beklageligt,
fordi det ofte bety-
der, at en borger ik-
ke er blevet mødt
med den psykolog-
faglighed, som
vedkommende
har krav på. Det
må helt selvfølge-
lig være ambitio-
nen at få nedbragt
mængden af alvor-
lig kritik af de bør-
nesagkyndige psy-

kologers arbejde. Men det er også vigtigt
at få proportionerne på plads.

Der laves op imod 1.000 børnesagkyn-
dige undersøgelser om året. I 2011 blev
der klaget over 32 børnesagkyndige un-
dersøgelser. I ni af sagerne blev der udtalt
kritik, i én sag blev der udtalt alvorlig kri-
tik. I 2012 blev der klaget over 26 børne-
sagkyndige undersøgelser. I 10 sager blev
der udtalt kritik, i to sager blev der udtalt
alvorlig kritik. I 2013 blev der klaget over
22 børnesagkyndige undersøgelser. 

Der blev udtalt kritik i otte sager og al-
vorlig kritik i én sag. Sammenholdt med
antallet af børnesagkyndige undersøgel-
ser, der udføres, er mængden af undersø-
gelser, der kritiseres af Psykolognævnet,
ganske lille. Dertil kommer, at flere af de
børnesagkyndige undersøgelser, der kri-

tiseres af Psykolognævnet, faktisk er fuldt
tilstrækkelige i deres indhold. Psykolog-
nævnets kritik går nemlig alene på, om
psykologen har været tilstrækkelig om-
hyggelig, samvittighedsfuld og upartisk
ved gennemførslen af undersøgelsen og i
den endelige erklæring. Kritikken går i
udgangspunktet ikke på psykologens
faglige vurderinger.

NÅR VIRKELIGHEDEN nu er, at langt de
fleste børnesagkyndige undersøgelser er
af tilstrækkelig god kvalitet, må spørgs-
målet blive, hvorfor de igen og igen får
en hård medfart i medierne og på inter-
nettet. Svaret skal utvivlsomt findes i, at
de børnesagkyndige undersøgelser gri-
ber ind i noget af det mest værdifulde,
private og sårbare, mennesker har, nem-
lig forholdet til deres børn. Det er de bør-
nesagkyndige psykologers arbejde, der
er med til at skabe grundlag for, at myn-
dighederne i yderste konsekvens kan ta-
ge forældremyndigheden fra en foræl-
der, at myndighederne flytter bopælen
fra den ene forælder til den anden, eller
at myndighederne stopper en forælders
samvær med sine børn. 

I de fleste tilfælde er myndighedernes
afgørelse heldigvis ikke så radikal, at en
forælder helt mister kontakten til sine
børn. Men for alle forældre, der er i kon-
flikt med børnenes anden forælder, er
angsten for tabet af kontakten til børne-
ne særdeles høj. I nogle tilfælde invalide-

rende. Forældre
kan miste besin-
delsen eller blive
som besat af van-
vid, når kontakten
til deres børn er
truet. For nogle
forældre kan smer-
ten blive ubærlig,
og i allerværste
fald vælger de dø-
den for dem selv,
for børnenes an-
den forælder eller

for børnene. Det sker heldigvis meget
sjældent, men det skete ved juletid i 2013,
da en mor dræbte sin 4-årige søn som føl-
ge af en vanskelig samværssag. Og det
skete for et par dage siden, da en morfar
skød og dræbte en advokat og sårede et
barns far i Fogedretten i København, også
som følge af en vanskelig samværssag.

HAD, RASERI OG JALOUSI sammen med
afmagt, angst, psykisk smerte og sorg er
alt sammen følelser, der ofte præger de
forældre, som kæmper om deres børn.
Dette blev bekræftet af en undersøgelse
fra Danske Familieadvokater, offentlig-
gjort i 2013, hvoraf det fremgik, at det for
27 procent gjaldt, at jalousi, svigt og
hævngerrighed havde indflydelse på,
hvilken ordning de og deres tidligere
partner fandt frem til for deres fælles
barn/børn.

Det er den børnesagkyndige psykologs
arbejde at navigere i skilsmissefamilier-
nes voldsomme følelsesstorme omhyg-
geligt, upartisk og samvittighedsfuldt. Ik-
ke med henblik på at hjælpe forældrene,
men med henblik på at tilvejebringe til-
strækkelig psykologfaglig viden til, at
myndighederne under de givne omstæn-
digheder kan afgøre, hvad der er bedst
for barnet.

En myndigheds afgørelse, der hviler på
en børnesagkyndig psykologs vurderin-
ger, er oftest mere i overensstemmelse
med den ene forælders ønske end den
andens. Den forælder, der ikke får det,
som han eller hun ønsker, kan vælge at
acceptere afgørelsen eller kæmpe videre.
Ikke sjældent er en del af kampen at dra-
ge den børnesagkyndige psykologs un-
dersøgelsesarbejde i tvivl. 

Når de børnesagkyndige psykologer er
de psykologer, der klages mest over til
Psykolognævnet, skyldes det derfor angi-
veligt ikke en særlig utilfredshed med de
børnesagkyndige psykologer, men at en
stor del af de forældre, der klager, bruger
klagen som en del af kampen for at få de-
res egne ønsker om forældremyndighed,
bopæl og samvær igennem. Hovedpar-
ten af klagerne over børnesagkyndige
psykologer medfører imidlertid ikke kri-
tik fra Psykolognævnet, som tallene afslø-
rer.

Forældre, advokater og interesseorga-
nisationer ved naturligvis godt, at om-

Giv skilsmissefamilier den hjælp, de behøver

MICHAEL KASTER

Når skilsmisseforældre 
ikke kan enes, er det ofte de
børnesagkyndige psykolo-
gers opgave at undersøge,
hvad der er det bedste for
børnene. De får meget 
kritik, men i virkeligheden
er de ikke så dårlige.

Michael Kaster er formand for de børnesag-

kyndige psykologer, Dansk Psykolog Forening 
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Hovedparten af
klagerne over
børnesagkyndi-
ge psykologer
medfører ikke
kritik fra Psyko-
lognævnet, som
tallene afslører

Sammenholdt
med antallet af
børnesagkyndi-
ge undersøgel-
ser, der udføres,
er mængden af
undersøgelser,
der kritiseres af
Psykolognæv-
net, ganske lille


