"

Vi hygger os, mens heLe verden star i brand,
og samtidig prever vi at hoLde verden ude.
Oet er heLt imod de hoLdninger, vi havde i
Socialdemokratlet dengang

"

Oet regeLbjerg, vi har i dag, SkyLder vi i
meget h0j grad tidLigere sociaLminister
Karen Jespersen, og det var heLt afg0rende
for min udmeLdeLse af partiet .
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Bent~qf&~fJ:d~t~~b'har opgivet habet om, at hans

part! gertn¢lnSlat, Socialdemokratiet, dropper »regel
.bjerget;l<tiLfp;rpelfor ornsorgen [or de svageste. Han
har nu meldt sig ind i Det Radikale Venstre.
INTERVIEW
MONA SAMIR SklRENSEN

11999 me/dtedu digud atSodaldemokratiet
efter 51 aT. NU;8 ar senere, /Jardu sa meldt
digind i DetRndil"'/e Venstre. Hvad sky/des
det?
»Perst m~ jeg forklare, at da min kone
og jeg meldte os ud af 5 i 1999, sa habede
vi begge meget pa, at partiet ville vende
tllbage til de holdninger, vi havde sat prts
pagermem tiden. Vi placerede os egentlig
bevidst i en ventepositton, men kom til at
vente forgeeves, for det viste sigjo, at5 slet
ikke beveegede sigi den retning. Det gjor
de derimod Det Radikale Venstre«,
Hviiken

retning?

»Udleendlngepolitikken er godt eksern
pel. S har tilsluttet sig hele den stramme
udlsendingepolitik, som regeringen og
Dansk Folkeparti har tndfert, med kvcte
ring af flygtninge,stramme asylregler,
der beryder, at det. ikke er nok at leve i et
urpJjgt!al'~,med.fare for >.i,tliv.09,~n helt
unrnehg 24-M, regel, der betyder; at man
'frjthi9dJ;eLb"''''gt<1f<eller'i ai3l>o'i samme
land, hvis enafdem er under24 ar. Denne
linje har Det Radikale vcnstre holdt sig
~~or~«::.,
....

Professor Bent Rold Andersen, 77 ar,
canc.pclit. 1955, forskningsleder ved 50
cialforskningsinstituttet 1958-72, pro
fessor i socialpolitik og arbejdsmarkeds
pclftik vee Rcskilde Unlversltetscenter
1972-75, forskningschef ved Amternes
og Kommunernes Forskningsinstitut
IAKF) 1975-89, 0konomisk vismand
1973-78, socialminister i Anker .Jerqen
sens sidste regering i 1982, stltter 'af to
kaltiste Forny Neestved 2001 og medlem
af Nsestved Byrad 2001-05,

for personalet og edelagde den gode
stemning mellem beboerne, Skulle man
f01ge reglerne, burde personalet have
bedt en l<ege kigge pa ham, og sa havde
han faet bedovende og angstdeempende
prseparater, som kunne fa ham til at falde
til ro. Til gengzeld ville han sklde og stirre
sI0VtJ<1lfui91uflie'" res tI1J!l Cll,iilll ildderdom. .
Personalet valgre at snakke med hans pa
rerende.og detviste sig, at han havde spil
I&iJi1ll.Wiil!llilllilE.iWl.Y~~~~:JilIi;j
e "1 '8
,este
it Liy., 0 wars' ~-

uden for«,

Erdetik1<e megetnaturligt, atetpani som
5flyttersigovertid?
.
»I aile de 51 ar, jeg har vzeret med, har
partiet veeret meget internationalt solida
risk indstillet, 1. rna] har vi skralet 'Inter
nationale' sam et udtrykfor, at vi har en
samherighed med resten afverden - her
under ogsa, at vi felte en pligt til at tage
imod de ulykkelige, som val' flygtet fra
kng, ufred eller personlig forfelgelse, I
dag bakkerS op om en politik, der far mig
til at tsenke pa en strafe afjeppe Aakjeer:
»Du puslingeland, som hygger dig i
smug,mens heleverdenbra-nder om din
vugge«, Det er sadan, vi opferer os: Vi hyg

ger os, mens hele verden stari brand, og
samtidig prover vi at holde verden ude.

let billard det meste af sit liv og var sjsel
landsmester, Personalet segte et Iegat, an
skaffede et billardbord, og det vendte
fuldsteendig am pa struattonen. Han blev

meget mere selvhjulpen end fer; fordi
han var nedt til at bevsege sig og bruge st
ne krzefter ved billardbordet, og han end
te med at bliveet alctiv forstedet«,

Eksemplet Vi$el; at personalet har trenkt
"reaavt og fundet en god I@snlng. Det lean
velogsaiadesigg@re,ndrdererregler?
»Nar en institution udsettes for kritik,
sa sporger man allerferst, om der er brudt
nogle regler. Hvis det er tilfseldet, har
man fundet en syndebuk, Ledelse og per
sonalet vurderes efter, om de felger reg
Ierne, og angsten for at blive heengt ud i

mediernebliverretningsgivende for den'

Det er helt imod de holdninger, vi havde i
Sdengang«.

kompetencepressesi baggrunden«,

Er derandre omrdder, hvordu ogs6 er me
re pa linje med de radilwle endmed 5?
»Hele spergsmalet om den offentlige

Du1101' udtalt, at 5 lreggerformegen vregt
pa formelle reltigheder til borgeme. Hvor
dan I<an detvrereetprablem?

daglige praksis, mens omsorg og faglig

sektor, navnligom serviceydelserne til de

»Pormelle rettighederer, at du har ret

gamle. Der gar en skillelinje mellem dem,

til at fa fjemet dir.e nullermzend og til at

der mener, at celdreomradet skal styres
med regler, og dem, som trar pa faglig

leomme i bad. Det lean skrives op, og det
er helt i orden. Men jeg har noget imod,
nar der star, at fru Jensen har krav pa stav
sugningog baden gang om ugen,for hen
des behov varterer, Detburdeveere sadan,
at fro Jensen kan sige: »I dag vil jeg geme
have, at du springer stevsugnmgen over
og i stedet ledsager mig ud pa kirkegar ftisl<oleren h/staTisk moakesagjorpartiet. I
den, sa jeg kan leegge en blomst pa min nogles @jne er friskoleme med til at udhule
<egtef<elles grav«,
folkesl<olen. Hvordan serdu pa det?
liVi harIevet godt med de mangefrisko
Fortalemelorregler og !<.antral sigerjo,at ler indtil nu. De har vseret med til at skabe
det giver alleborgere en garantifor, 01: de far mangfoldighed i skolebilledet, og det er
sammeydelserog goder, uanset om de bori en storgevinst.Det,som lean bekymre, er,
Bravst eller / Birleemd. Er det llelee megetjor at det voksende antal tospragede elever
nuftigt?
far nogle danske forseldre til attage deres
»Ne], det er det ikke, forgamle menne bern ud af folkeskolen og over i ftiskolen,
sker er ikke ens, og de har heller ikke be for vi risikererto skolesystemer: et forvin
hov for at fa lavet det samme hver gang. dereog et for tabere, og detville vserefor

hed og holdninger. Jeg mener det sidste,
men S har v<eret ferende i forhold til, at
ornradet skulle styres med regler. Det reo
gelbjerg, vi har i dag, skylder vi i meget
he] grad Karen Jespersen, og det var helt
afgorende for min udmeldelse af partlet,
De radikale bekender sig i dag til det, de
kalder en tillidsreform inden for den of
fentlige sektor, og det var simpelthen an
ledningen til, at jeg meldte rrug ind«.

Hvad erdergaltmedregler?
»Den stramme regelstyring ovenfra
kvseler omsorgen, plejen og rnenneske
ligheden. Vi skal i stedet decentralisere
hele <eldreomsorgen, sa den enkelte bor
ger kan blive behandlet individuelt og
med kserlighed af de medarbejdere, der
eransati systemet.Og i stedetfor at pres

se flere regler ned over medarbejderne
skal vi styrke deres faglige kompetencer.
Da jeg meldte migud afS, havdealle partl
er, ogsa Det Radikale Venstre, den opfat
telse, at omradet skulle styres med regler.
Jeg skrev en bog om det, men talte for de
ve eren. Siden har de radikale eendret sig

naler«,

Hvordan kan regler ligefrem levrele om
sorgen for de gamle?
»[eg kan give dig et eksempel fra et ple
jehjem i Roskilde. Der kom en meget dar
lig beboer i rullestol ind, som var meget

afhcengig af andre. Det vasrste var, at han

Mit ideal er, at hjemmehjeelperen kom

f<erdeligt«.

mer indad deren og siger: »GoddagKatri
ne, hvad skal vi lavesammen i dag?«, i ste
det for som nu, hvor hjemrnehjselperen

Hvor meget betyder uddannelsespoliak·
l<enfor dig?

kommer med en f<erdigarbejdsseddel la

vetafen fremmedperson,dersidderinde
i forvaltningen«,

sig sa forrygende godt i intemationale
sammenheenge, erdet, fordi vi i mangear

Er det iklee snarere Dansie Folleeparti end
de radikal'e, der rcprcesetuerer dine syns

har haft en helt formidabel folkeskole.
Folkeskolen er hele forudsetningen for,

punleterpa reldreplejen?

at vi kan oprethoide vores velfrerdssarn
fund,sa den ervigtigereend alt andet«.

»Slet ikke. Dansk Folkepartis bidrag be
star l, at de under finanslovsforhandlin
gerne formar at presse regeringen til at
give en <eldrecheck, men de har aldrig tn

<

i'

Hvordan det?
»Den danske folkeskole hal' igennem

teresseret sig szerligt for omsorg og ple

mange ar satset mindst lige sa meget pa

[e«.

elevemes personlige udvilding som pa
deres mekaniske tilegnelse af faglige fzer
digheder og lcundskaber. Skolen.jJar trae

klynkede meget og hele tiden forlangte at

--.:-lcomme pc?!.. toilettet.Han var en storbyrde.

»[eg synes, folkeskolen er det allervig
tigste i dansk pohtik Nar Danmark idarer

Hvls vi gar tilbage til radikal politlk, 'fa er
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»Mit ideal er; at

hjemmehjeelperen
kommer ind ad dE'ren og siger: »ncddag Katrine, hvad
skal vi lave sammen i daq?«, j stedet for som nu,
hvor hlemmehlselperen kommer
med en fcerdig arbejdsseddellavet
af en fremmed person i forvaltninqen«.
Foto: Thomas wltmann.

net eleverne i evnen til at leve fredelig
med andre, evnen til at forsta andre og ev
nen til at lese konflikter uden void. Denn.
tilegne1se af sociale fserdtgheder og hole
ninger er nedvendig for sarnrnenheng:
kraften i samfundct. Tidligere havde f,
millen hovedansvarer for det, men ida;
tilbringer mange born og unge flere t
mer i Insrltutionen og med kammerate.
ne end med deres forreldre, og derfor E
det helt afgorende, at folkeskolen blive
styrket netop pa det punkte.

Regeringen har i hele sin regenngst:
bmgl matlge /mrfterpo at styrl<e deJagJiB
Irrrdigbeder blond: atldetmedftere timerI
dansl< og matematik samt flere test og evl
lueringer aI eleveme. Hvad mener du or
den udviJding?
»[cg mener, at de mange test og regk
er en alvorligtrussel mod folkeskolen, a
med elevplanerne taler vi nu om endn
flere regler og mere bureaukran, Trusle
Jigger i, at man flytter fokus veekde sad
le evner over mod de harde fcerdighedE
La-rerne blrver vurderet efter, hvor he
lcarakterer eleverne far, og ikke efter, hva
dan eleverne udvilder sig socialt, ogden
en trussel. ogsa padet punkt felerjeg m
mere i kontakt med de radikale«.
mona.san1i[@pol.dk

