
Find på nyt 

Mon ikke snart tiden er løbet fra den trend, at det er politikernes privatliv, der skal spille hovedrollen i de 
talte og skrevne medier? Nu er alle efterhånden blevet bekræftet i, at politikere også er ganske almindelige 
mennesker som folk er flest. De er ikke ens, men det er trods alt mennesker, vi har stemt på, og som vi har 
bemyndiget til at gøre en indsats i den bestilling, de har fået.  

En ny æra kunne starte med, at politikerne fik mulighed for at udtale sig og vise hvad de står for rent 
politisk i en række presserende sager.  Så kunne der komme saglige debatter og der kunne tages 
beslutninger til gavn for borgerne. Blot for at nævne nogle mulige emner, uprioriteret: 

Småbørnsforældre: skulle de have mulighed for at få en ung pige i huset med skattefradrag, så deres daglig 
dag kunne blive mindre stressende? 

Skulle der fremover visiteres til efterløn, således at man beholder efterlønnen efter den plan, der er lagt af 
folketinget, men at de, der fremover skal gå på efterløn skal opfylde visse kriterier? 

Stress på arbejdspladser, hvordan undgår vi at kurven med stress ramte stiger stejlt? 

Skulle de, der er kommet på førtidspension før 2000 revisiteres? så alle de, der fremover er på 
førtidspension, lever op til de kriterier, der tildeles førtidspension efter i dag? 

Hvordan kan virksomhederne motiveres til at leve op til det sociale ansvar, så der kan skabes flere fleksjob? 

Var det en ide, at prostituerede fik samme arbejdsbetingelser som andre erhverv, med ferie -, dagpenge 
osv.? Det kunne være med til at fjerne alle de personer, der er tvunget ud i prostitution, for hver eneste, 
der er af disse, er en for meget.  

Flere åbne adoptioner i stedet for anbringelser af børn og unge? 

Brugerbetaling for visse ydelser, som ikke hører under de grundlæggende velfærdsydelser?  Det er muligt 
at finde inspiration i tandlægeverdenen. 

Skolerne og institutionerne. Hvordan kan der bedst, uden at det griber ind i normeringerne, gives plads til 
flere hænder af frivillige, som længes efter at udfylde en plads, men som ikke vil føle sig bundet?  

Hvad med regionerne, er det ved at være på tide, at vi har nok i EU, Folketing og kommuner?  Kunne man 
forestille sig, at det ville give mere ro i kommunerne, når folketinget kunne få andet at se til end gå ind i de 
enkelte kommuners dispositioner, så vi bevarer de decentrale styre? 

Men listen er meget længere, og det ville være livgivende, hvis pressen, som det oplysende og formidlende 
organ, den er, kunne finde nogle spændende indgange til emner, der er af vital betydning for landet, 
således at vi også lærer politikerne at kende som politikere og ikke kun som privat personer. 

 

  


