Fredag 13. april 2018 POLITIKEN
Læserbreve, højst 100 ord, debatindlæg, højst 400 ord, og Kroniker, ca. 2.100 ord,
indsendes via vores hjemmeside: politiken.dk/debatindlaeg
Indlæg til nettet skal også sendes via denne adresse.

POLITIKEN
MODTOG I GÅR

VIGGO HØRUP
(1841-1902)
STIFTER AF
POLITIKEN I 1884

EDVARD
BRANDES
(1847-1931)
STIFTER AF
POLITIKEN I 1884

32

læserbreve
og debatindlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster og til også
at bringe teksterne på politiken.dk/debat. Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.
Opstår der problemer, kan du ringe til os på 33 47 23 31 eller 70 15 01 01.

2

Debat 5

læserbreve og debatindlæg
handlede om OK 18

Facebook – it’s all about love
Trods møgsagerne sletter
kun få deres facebookkonto. Vi ved godt, at vores
data bliver misbrugt, men
vores grundlæggende
behov for anerkendelse og
kærlighed gør det så svært
at opgive Facebook.

anerkendelse endnu stærkere. Det er i
første omgang grundlaget for overlevelsen. Kan vi gøre os set for vores mor som
nyfødt – vil hun respondere på vores
skrig om mad og varme?
Det handler om liv og død, og det er de
præcis samme triggerpunkter, Facebook
udnytter for at få dig til at holde fast. Et like, et rødt tal, et hjerte, du får sågar et
rush, og det er skønt. Og du vil have det
igen.
I anden omgang ﬁndes behovet for anerkendelse for at trives som menneske:
Det er velbeskrevet, fordi det er så uomgængeligt. En af dem, der har beskæftiget
sig mest indgående med emnet, er den
franske ﬁlosof, antropolog og sociolog Pierre Bourdieu, mest kendt for ’Le Sens
Pratique’ fra 1980.
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in bedre halvdel sagde det med
et betydeligt suk: »Åh altså, nu
gider jeg sgu snart ikke høre
mere om Facebook«.
På den måde udtrykte han den mæthed, de ﬂeste vel efterhånden har opnået
efter blot en god uges tid med historien
om ’et forudsigeligt mord’.
Den rygende pistol blev endelig fundet, virksomheden Cambridge Analytica
har høstet og anvendt personlige data til
lyssky formål, og Facebook må erkende,
at det nu er bevist, at de er så ringe til at
beskytte deres enorme brugergruppes
private data, at enhver med et minimum
af motiv og app-snilde kan høste den,
bruge den, målrette, manipulere, lyve og
snyde.
Det lyder så trist og hårdt, ikke sandt?
Men det handler faktisk om dannelse,
overlevelse, kærlighed og menneskesind.
Du kan trygt læse videre, kort sagt.
Stifter Mark Zuckerbergs idealistiske
idé om et socialt netværk for alle, ny demokratisk handlekraft og global sammenhæng fra 2004 er blevet afsløret som
simpel manipulation og dybest set bare
udarbejdet efter det første og største
mantra for kommunikationsrådgivere
og markedsføringsspecialister og hvem
der ellers har noget, de skal sælge:
HVIS DU VÆKKER følelserne, så behøver
du ikke have fakta på plads først (ej heller
sikkerhed). Ingen efterspurgte etiske eller datasikkerhedsmæssige garantier i
Facebooks barndom, vi uploadede, skrev
og delte bare løs. Det var jo så hyggeligt!
Men hvorfor er vi så irrationelle? Hvorfor bliver vi hængende, når det nu er bevist, at mediet lænser dig for private data? Hvorfor accepterer vi, at vores breve i

Arkivtegning: Per Marquard Otzen

14 år er blevet åbnet, kopieret og opbevaret hos en privat virksomhed og data videresolgt – handlinger, vi i andre sammenhænge formentlig ville stryge lige i
retten med?
Der ﬁndes et ligetil svar, som alligevel er komplekst: Retorikeren
Morten Münster
beskriver i sin bog
’Personlig indﬂydelse’ den amerikanske psykolog
Leon Festingers
eksperiment
’When Prophecy
Fails’ fra 1957. Her
beviste han kraften i og eksistensen
af kognitiv dissonans, som er det faktum, at et menneske
ikke kan rumme to meget modsatrettede
værdier/overbevisninger i sig på samme
tid. Man må vælge en for at få fred.
Lige nu ved de ﬂeste brugere af Facebook, hvad der er gang i – men få sletter

deres konto. Det er tankevækkende og
formentlig belejligt for Facebook: at vi
også er villige til at fordreje virkeligheden for at få den til at passe med vores
handlinger og selvbillede og det, vi
har gjort gennem
længere tid. Ligesom man er villig
til at omskrive virkeligheden og sortere i nyheder, så
de matcher ens
selvbillede/ handling – i dette tilfælde at blive og for
de fås vedkommende forlade
Facebook.
Omsat til facebooksk:
1: Du ved nu, at dine data bliver misbrugt, sælges til højestbydende til shady
formål, og du kan ikke stoppe det, medmindre du hopper af .
2: Men du elsker dine venner, og du har
jo været på længe? Hvem vil du adlyde?

At smide Facebook ud
af sit privatliv er ikke
vanskeligere end en
principiel stillingtagen
til og en afvejning af,
om det, du får, er det
værd, du giver køb på

Lige nu vælger ﬂest at blive. Og man skal
ikke lede længe rundt om i mediebilledet
for at ﬁnde de forklaringer, vi giver os
selv: Facebook har solgt i mange år. Det er
ikke helt bevist. De andre gør det også.
Jeg lægger ikke vigtige ting op. Og ikke
mindst – mit arbejde forlanger det/har
brug for det, vil have det, og det letter mine opgaver.
DET VAR DEN indre ro. Et andet aspekt er
behovet for ydre anerkendelse. Amerikanske adfærdspsykologer arbejdede allerede med disse teser tilbage i 60’erne,
og reklamemanden Don Draper fra kultserien ’Mad Men’ vidste det med iskold
sikkerhed:
»Love was invented by guys like me to
sell nylons«.
For jo, det handler om kærlighed, som
handler om salg. Når tøvende facebookbrugere forsvarer sig og siger, at man jo
så bare kan lade være med at lade sig manipulere, så er det en sandhed med stærke modiﬁkationer, hvis man ellers er et
normalt menneske.
Følelser er stærke stoffer. Behovet for

HAN HAVDE DEN helt centrale tese i sit
forfatterskab, at kampen om anerkendelse udgør den måske mest fundamentale
dimension i menneskeligt samvær. Han
boede og undersøgte menneskers adfærd og handlemønstre i Algeriet hos kabylefolket fra 1957-1960, og hans forskningskonklusioner er i dag fuldkommen
integrerede i moderne samfundsteori .
Han udviklede begrebet symbolsk kapital, der overtrumfer økonomisk kapital. I
Facebooks aldeles banale udgave bare i
form af mængden af likes og venner.
Symbolsk kapital kan groft summeres
op til at være en hvilken som helst egenskab eller handling, der giver aktøren positiv værdi, hvilket alle vil søge at maksimere. Ikke mindst set i forhold til Pierre
Bourdieus modkonklusion:
Har man ingen symbolsk kapital, er
man død for fællesskabet.
Så vel er det ej nemt at opgive Facebook. Du vil være villig til at forklare, omskrive og småmanipulere dig selv for at
få fat i anerkendelsen, og det er selvfølgelig helt menneskeligt.
Men naturligvis kan det lade sig gøre.
På trods af det ene og på trods af det andet og ikke mindst, fordi Facebook systematisk og trods talrige møgsager og advarsler fortsat samler, opbevarer og videresælger dine private oplysninger.
Det er også svært at holde op med at ryge. At smide Facebook ud af sit privatliv
er ikke vanskeligere end en principiel
stillingtagen til og en afvejning af, om
det, du får, er det værd, du giver køb på –
nemlig retten til at have dine private oplysninger i fred.
Valget er frit. Og sådan et har man stadig trods Facebook.
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Hvad betyder det når børn ikke kommer i skole?
MIKAEL THASTUM
JOHANNE JEPPESEN
LOMHOLT
DANIEL BACH JOHNSEN

Skolefravær er skyldes
mange forskellige ting.
Regeringens plan om at
straffe forældrene vil
formentlig bare føre til
mere afmagt og
håbløshed.

REGERINGEN HAR for netop foreslået, at
forældre til børn med mere end 15 procent ulovligt fravær i 3 måneder skal
straffes ved at have frataget børnepengene i 3 måneder.
Vi går ud fra, at formålet med forslaget
bunder i en formodning om, at straffen
kan bevirke, at forældrene i højere grad
formår at/motiveres til at sende deres
børn i skole, således at færre børn i fremtiden har ulovligt fravær.
Hensigten med denne Kronik er at forsøge at nuancere debatten om det komplicerede fænomen, som bekymrende
skolefravær er. De 3 anonymiserede illustrationer i Kroniken er valgt blandt de
80 familier, der inden for de seneste 9
måneder selv har henvendt sig til
Back2School-projektet, hvor vi i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitet afprøver en systematisk
psykologisk indsats for børn med bekymrende skolefravær – mange af disse børn
har haft omfattende ulovligt fravær.

PJÆKKERI. Der er mange årsager og forklaringer på, at børn og unge ikke har lyst
til at gå i skole. Børn med fravær fra skole er sårbare. Foto: Emma Line Sejersen

Mikael Thastum er professor og leder af
Center for psykologisk behandling til børn og
unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Johanne Jeppesen Lomholt er adjunkt på
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Daniel Bach Johnsen er ph.d.-studerende på
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

EMIL ER 14 ÅR gammel, går i 8. klasse og
har de sidste 3 måneder slet ikke været i
skole. Hans skolefravær startede i 6. klasse og er nu kulmineret med, at Emil slet
ikke kommer i skolen.
Emil deltog tidligere i fritidsaktiviteter,
men er nu helt stoppet med det. Han ser
heller ikke sine klassekammerater i fritiden.
Forældrene er skilt og har haft store

konﬂikter om, hvor Emil skulle bo. Han
bor nu hos sin mor. Emils døgnrytme er
vendt på hovedet, og han spiller meget
pc.
Emil er trist og opgivende og bange for,
hvad de andre i skolen tænker om ham,
hvis han kommer på skolen. Hvis forældrene forsøger at sætte rammer og grænser for Emil, kan han reagere meget vold-

somt. Mor er på førtidspension på grund
af egen psykisk sygdom. Far er arbejdsløs
og har hver måned svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
Forældrene føler sig magtesløse og desperate i forhold til at få Emil i skole,
magter ikke at få dagligdagen med Emil
til at fungere og vil meget gerne have
hjælp til at løst problemet.

I SKOLEÅRET 2016/17 var det gennemsnitlige årlige fravær i folkeskolen på 5,6 procent, svarende til ca. en dag om måneden.
Det gennemsnitlige fravær dækker
imidlertid over en stor spredning mellem eleverne, således at 14 procent af eleverne havde et fravær på mere end 10 procent, og omkring 2 procent havde et fravær på mere end
20 procent, hvilket
svarer til en dag eller mere om ugen.
I for eksempel Aarhus Kommune
Børn med højt
med knap 30.000
fravær er en
folkeskoleelever
sårbar gruppe
har omkring 750
med psykologi- elever mere end 20
ske problemer
procent fravær.
Men hvilken besåsom angst,
tydning
har et højt
depression og
fravær egentlig?
adfærdsprobleIkke alene er der
mer
er en klar sammenhæng mellem karakterer og fravær, hvor elever med højt
fravær får lavere karakterer end elever
med lavt fravær.
Det er også sådan, at jo højere fravær
en elev i 9. klasse har, jo mindre er sandsynligheden for, at eleven starter på en
ungdomsuddannelse, og jo større er
sandsynlighed for, at eleven dropper ud
af ungdomsuddannelsen, hvis eleven al-

ligevel starter på en. Både danske og
udenlandske undersøgelser viser ret entydigt, at børn med højt fravær er en sårbar gruppe med psykologiske problemer
såsom angst, depression og adfærdsproblemer.
Disse børn kommer oftere fra familier
med lav indtægt og lav uddannelse hos
forældrene, har oftere faglige vanskeligheder og oplever oftere problemer med
det sociale miljø i klassen.
I en undersøgelse af danske folkeskoleelever fandt vi i øvrigt, at anden etnisk
baggrund en dansk hos eleven ikke hang
sammen med øget fravær, når man tog
højde for familiens økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund.
ALLE BØRN ER fraværende fra skolen en
gang imellem på grund af sygdom, eller
fordi barnet har fået fri.
Lejlighedsvist fravær er ikke er bekymringsvækkende i den forstand, at det kan
tolkes som et signal om, at der er problemer i barnets liv, eller at det får negative
konsekvenser for barnets læring og fremtidige udvikling.
Men hvor meget fravær, og af hvilken
type, skal der til, før fraværet kan betragtes som bekymrende? Hvornår har et
skolefravær et omfang og er af en karakter eller type, som indikerer, at forældre
bør søge hjælp, eller at skolen har grund
til at handle på fraværet?
Skolen er forpligtet til at registrere ele-
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6 Debat
Læserne Mener
MAN LÆRER HURTIGT
Mathias Würtz Kolster, Kirkepladsen 7, Kibæk:
I sidste uge ytrede Trump på
Twitter et ønske om at trække
sine tropper ud af Syrien. Og i
denne uge har han så fået et
forstærket grundlag for at blive. Efter giftgasangrebet nær
Damaskus forleden skal der
ikke herske nogen tvivl om, at
den amerikanske militære tilstedeværelse i Syrien er nødvendig.
Det er tilsyneladende ved at
gå op for Trump, hvad der
sker, når man overlader et
lands skæbne til Kreml. Det
handler ikke om at skabe en
ny krig, som den russiske FNambassadør antydede forleden. Det handler i stedet om
at føre udsatte områder i den
rigtige retning, så områdets
skæbne ikke falder i de forkerte hænder.

GHETTO-PLANEN
Bent Vestergaard, Møllemoseparken 165, Allerød:
Statsministeren efterlyste i
tirsdags Socialdemokratiets
ﬁnansieringsforslag til ghettoplanen, idet Mette Frederiksen med rette kritiserede regeringens forslag om at tage
milliarderne fra Landsbyggefonden, hvis midler er beregnet til renovering af almennyttige boliger.
Forslag: Brug de 14 mia. kr.,
der blev sparet, da regeringens oprindelige forslag til
skattereform på ca. 19 mia. kr.
blev droppet og erstattet af
den mindre skattereform på
ca. 5 mia. kr. Der bør ses bort
fra dynamiske effekter, som
svarer til fugle på taget.

ET BAD OM UGEN
Lars Kræmmer, Skt. Pauls Gade
30, Aarhus:
Imens Simon Emil Ammitzbøll-Bille og de øvrige i Liberal
Alliance på deres landsmøde i
weekenden tegnede et billede
af deres politiske mål ved at at
fortælle, at de gerne vil køre til
Paris i en Porsche, så vil de ældre borgere på Bornholm,
som er afhængige af offentlig
hjælp, bare gerne have et
ugentligt bad.

PALLE OG RYGE
Alice Seeberg, Æblehaven 4, Snogebæk, Nexø:
Var det en aprilsnar, da Henrik
Palle (8.4.) i rubrikken ’Det
skal du se’ valgte at fremhæve
’I haven med Søren Ryge’ med
teksten: »Visse ting forandrer
sig ikke, herunder Søren Ryges vandringer i haven – og

det er såre godt«. I tv-anmeldelsen 6.9. for 10 år siden blev
det for meget for Henrik Palle
at se Søren Ryge trave rundt i
sin have og småsnakke om dit
og dat og årstiderne, og han
spurgte derfor DR’s ledelse,
om man ikke kunne overveje
at forny stoffet, og hvorfor
skulle man frede dette havemagasin, hvis koncept der ikke var skruet på siden begyndelsen?

MÆRKELIG FRITAGELSE
Morten Zierau, Moltkesvej 13,
Fredericia:
Omprioriteringsbidraget på 2
procent, som mange offentlige arbejdspladser årligt er pålagt, fortsætter nu indtil 2021
foreløbig.
Men hvad er begrundelsen
for, at Folketinget og dets institutioner, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og
Statsrevisorerne, ikke skal betale dette omprioriteringsbidrag? Hvem har bestemt det?

HØJERE SUKKERAFGIFT
Else Marie Arevad, Sabroesvej 9,
Helsingør:
Vi danskere bliver federe og
federe, og ﬂere af os får type 2diabetes og andre livsstilssygdomme. Og vi ved godt hvorfor. For lidt motion og for
mange tomme kalorier. En af
hovedskurkene er de store
mængder sukker, vi indtager.
I dag så jeg i Netto, at to kilo
hvidt sukker koster under 15
kroner. Hvorfor ikke lægge en
afgift på sukker, så det kommer til at koste mindst 15 kr.
kiloet og gerne mere? Ingen
vil tage skade af sådan en afgift, tværtimod kan vi forbedre vores sundhed. Pengene fra
afgiften kan f.eks. bruges på
sundhedsfremmende initiativer for børn og unge. Hvad
venter vi på?

KOLONIHAVEKONFLIKTER
Peer Rosing-Schow, Holbækgade 2, København:
I tilfælde af konﬂikt og lockout vil jeg foreslå, at statens
sparede lønkroner overføres
til LøkkeFonden, hvor mange
drenge i vanskelige omstændigheder vil kunne få glæde af
pengene i mange år.
Jeg vil gerne samtidig med
dette forslag stille mit kolonihavehus til rådighed for Lars
Løkke med frue en uges tid i
sommersæsonen. Det er beliggende tæt på København, nær
Frederikssundsmotorvejen.
Om LøkkeFondens stifter så
engang kunne afse tid til en
drøftelse af kolonihavefolkets

forhold med fokus på konﬂikten mellem placeringen af
henholdsvis kolonihaver og
større traﬁkanlæg, ville jeg se
på det med stor sympati. Måske over en kop øl. Og for min
skyld gerne på Marienborg.

Dagens
citat

Adoption

GAZA
Peter Kocsis, Hestkøblund 22,
Birkerød:
Israels udenrigsminister,
Avigdor Lieberman, har svaret
på internationale protester
imod den vedvarende massakre på de ubevæbnede indfødte: »I Gaza er der ingen
uskyldige«.
Hvorfor står en sådan udtalelse, der legitimerer folkemord, ikke på danske avisers
forsider?

HVEM BLIVER DEN NÆSTE?
Leif Mentzel, Grenågade 12, København:
Tilsyneladende er det mere
reglen end undtagelsen, at
tidligere og nuværende præsidenter i den tredje verden
retsforfølges og dømmes for
korruption, bestikkelse, magtmisbrug, tilraning af økonomiske midler i stor stil m.m.
Vi har set det i Zimbabwe
med Robert Mugabe, i Sydafrika med Jacob Zuma, begge
korrupte og diktatoriske. Senest er Sydkoreas afsatte præsident Park Geun-Hye blevet
idømt 24 års fængsel, og den
utrolig populære Lula De Silva
i Brasilien ﬁk 12 års fængsel.
Vor egen del af verden er ikke nødvendigvis bedre – måske bedre til at skjule det! Så
hvem er mon den næste, som
står for tur?

HUMANISTEN MUHAMMED

Adoptivbørn er kun velkomne
i Danmark uden deres familie
LENE MYONG, PROFESSOR,
DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,
UNIVERSITETET I STAVANGER

Under alle disse
diskussioner (om
udﬂytning, red.)
lurer dog en helt
anden. Nemlig
akademikersnobberiet og
deres syn på
’bonderøvene’.
Provinsen bliver
aldrig så ﬁn som
København. Derude
kunne man jo også
risikere at møde
mennesker, som
ikke engang er
medlem af Djøf
eller Magisterforeningen.
Mimi Jakobsen,
tidligere formand
for CentrumDemokraterne. I BT.

Olav Lilleør, Holmevej 36, Virum:
Politiken, organet for den højeste oplysning, gav her i påsken Christian Braad Thomsen (CBT) plads at fremstille
Jesus som hadprædikant. Helt
ﬁnt. I et land med ytringsfrihed gælder også retten til at
øve religionskritik.
Som læser må man forstå,
at en sådan jesusfremstilling
ﬂugter med den højeste oplysning. Da Jyllands-Postens satiretegninger af profeten Muhammed i sin tid trak overskrifter i hele verden, fandt
Politiken dog ikke anledning
til gengive profeten med en
bombe i turbanen. Nu venter
vi bare på, at CBT i anledning
af ramadanen får plads til at
fremstille religionsstifteren
Muhammed som en hjertevarm og godartet humanist.

8.4. BRAGTE POLITIKEN et stort interview
med adoptant Pelle Hvenegaard.
Artiklen føjer sig til en lang tradition
for feel-good journalistik om adoptanter,
som mange medier har bragt siden
1960’erne.
I interviewet fremfører Hvenegaard, at
»der i en perfekt verden ikke er børnehjemsbørn og gadebørn og folk, der slog
eller voldtog deres børn. Men så længe
der er børn, der ingen forældre har, synes
jeg, de fortjener nye forældre. Jeg er på
nippet til at sige, at det er et halvnationalistisk argument at mene, at de børn skal
blive i det land, hvor de er født«.
Den sidste sætning er en voldsom fordrejning af de argumenter, som adoptionskritikere har fremført.
JEG OG MANGE ANDRE har netop argumenteret for, at afvikling af det transnationale adoptionssystem, som vi kender
det i dag, må kædes sammen med krav

om økonomisk omfordeling, migrationspolitisk forandring og omstyrtning af det
familieideal, som netop gør det svært at
være barnløs. Sidstnævnte er noget, som
Hvenegaard selv beskriver, og som jeg er
enig i, udgør et stort problem.
SPØRGSMÅLET ER, hvorfor det skal løses
gennem transnational adoption? Transnational adoption er betinget af, at forældre eller andre
omsorgspersoner afgiver eller
bliver frataget
børn. Det transTransnational
nationale adopadoption skaber
tionssystem er
en forståelse af
netop ikke et tilden danske velbud om, at børn
færdsstat som
kan migrere
sammen med
tolerant og antideres familier.
racistisk netop i
Betingelsen
en tid, hvor
for, at vi som
racismen
adopterede er
vokser
blevet en del af
den danske velfærdsstat, er lige præcis fratagelsen af
denne mulighed. Som adopterede er vi
velkomne, fordi vi bliver migreret alene,
uden vores oprindelige familier, og fordi

transnational adoption skaber en forståelse af den danske velfærdsstat som tolerant og antiracistisk netop i en tid, hvor
racismen vokser.
Hvorfor bliver dette ikke anset som nationalistisk eller som en form for statsracisme?
Påstanden om, at adoptionskritik drives af en idé om, at børn skal blive i de
lande, hvor de er født, er med andre ord
forkert og på grænsen til manipulerende, men får ikke desto mindre lov til at
stå uimodsagt i interviewet.
HVENEGAARD INDFORSTÅR sig med en
fortælling om adoption som en intervention, der løfter børn ud af død og elendighed.
Denne fortælling er voldelig på ﬂere niveauer, men især fordi den bestyrker os i
forestillingen om transnational adoption som eneste og bedste livsbetingelse.
Den får os ikke til at diskutere alternativer til adoption, den åbner ikke op for andre investeringer eller nye måder at tænke liv på.
Tværtimod leder den al vores opmærksomhed, identiﬁkation og tankekraft
hen mod den hvide kernefamilie.
Det er den forståelseshorisont, adoptionskritikken har udfordret.

Nej tak - vi vil ikke være boligejere og
skatteborgere i en letbanekommune
LOUISE SIV EBBESEN,
CAND.SCIENT.POL., MANAGEMENTKONSULENT

tetskommissionen og en rapport udarbejdet af bl.a. Transportministeriet i 2013
fastslog nemlig, at Hovedstadens letbane
giver et samfundsøkonomisk underskud
på 8,3 mia. kr.

VI ER ET UNGT par, der gerne vil ud af byen og tilbage til forstaden. Men udsigten
til en omfattende kommende skatteregning og øget traﬁkkaos i de elleve ejerkommuner af den kommende letbane
vest og nord for København har fået min
kæreste og mig til at kigge på boliger i
andre kommuner – eller alternativt blive
i byen.
For der er som altid kun én gruppe, der
hænger på regningen for offentlige
transportskandaler: skatteyderne.
Hovedstadens letbane bygges i et samarbejde mellem elleve ejerkommuner
(bl.a. Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe), staten og Region Hovedstaden. Da staten betaler 40 procent af regningen, er det alle
skatteborgernes anliggende, men det må
særligt vække bekymring hos borgerne i
de elleve involverede kommuner vest og
nord for København. Både Produktivi-

DET ER UTROLIG omkostningsfuldt at
rykke vejbaner op, ﬂytte forsyningsledninger under
jorden og anlægge skinner.
Dertil kommer,
Ejerkommunerne at man fjerner
må også forvente, muligheden for
at anvende vejeat ﬂere førstene til andre
gangskøbere
transportmidtænker sig om en ler. Havde man i
stedet indsat
ekstra gang
busser, ville vejene være åbne for fremtidige teknologier som selvkørende biler.
Hvordan er letbaneprojekterne kommet så langt, uden at de ansvarlige politikere er standset op og har overvejet,
hvorvidt det reelt er en god idé at gå tilbage til et stykke forældet teknologi?
’Detektor’ på DR afslørede for nylig, at

letbanen

Gladsaxes borgmester har givet forkerte
informationer om de samfundsøkonomiske effekter af letbanen forud for afstemningen om vedtagelsen af letbanen.
En af de vigtigste antagelser for at sætte projektet i gang var forventningen om
øget beskæftigelse i området som følge af
bl.a. lettere transportmulighed. Cepos
har dog kritiseret beregningen for, at den
ikke medtager effekten af øgede offentlige udgifter og dermed øget skatteudskrivning til ﬁnansiering af letbanen,
hvilket vil sænke arbejdsudbuddet.
SOM FØRSTEGANGSKØBER kan jeg bekræfte, at netop bekymringen for øgede
kommuneskatter har en afskrækkende
effekt på min og min kærestes boligvalg.
De ansvarlige politikere i de elleve involverede kommuner og regionen burde
omgående standse letbaneprojektet.
Sker det ikke, frygter jeg, at vi om få år vil
se tilbage på 3 letbaner, der har udviklet
sig til en transportskandale på højde
med signalsystemet og IC4-togene. Ejerkommunerne må også forvente, at ﬂere
førstegangskøbere tænker sig om en ekstra gang, før de tør investere i området.

Hvad betyder det når børn ikke kommer i skole?
vers fravær (tilsynsforpligtelsen). Måden
og tidspunktet, fraværet registreres på,
varierer dog fra kommune til kommune,
skole til skole, og lærer til lærer.
Flere skoler registrerer kun fravær ved
starten af skoledagen, og kun en gang
om dagen. Vi ved, at børn med et højt
skolefravær ikke nødvendigvis har et fast
mønster for deres fravær. For eksempel
kan et barn have svært ved at komme til
den første time, men kommer i skole i løbet af dagen.
Et andet barn møder til den første time, men klarer ikke at være i skolen hele
dagen og forlader skolen i løbet af skoledagen. Skolerne skal, når de registrerer
elevfravær, kategorisere fraværet i 3 kategorier: 1. fravær grundet sygdom, 2. lovligt fravær (fravær med skolelederens tilladelse) og 3. ulovligt fravær (fravær uden
skolelederens tilladelse).
Denne opdeling er imidlertid upræcis
og sløret af lokale variationer i, hvordan
kategorierne registreres. Sygefravær kan
dække over barnets problemer forbundet med at komme i skole, som ikke skyldes egentlig somatisk sygdom, f.eks. hovedpine eller mavepine med psykologisk
snarere end egentlig somatisk baggrund,
eller at forældrene blot fortæller skolen,
at barnet er sygt.
Skolens registrering af ulovligt fravær
kan også blot skyldes, at forældrene har
glemt at orientere skolen om, at barnet
er fraværende. I nogle skoler er det sædvane at tillade, at barnet er fraværende
fra skole f.eks. ved afholdelse af skiferier i
skoletiden, mens andre skoler ikke tillader denne type fravær.
Skolens registrering skal tjene den
funktion at danne et overblik over ele-

Børn med
problematisk
fravær er en
meget forskelligartet gruppe

vers fravær og for
at kunne identiﬁcere børn med bekymrende fravær,
sådan at skolen
kan iværksætte tiltag for at hjælpe
disse børn og deres familier.

CHRISTOPHER KEARNEY, en af de førende
skolefraværsforskere, deﬁnerer uproblematisk fravær som enhver type af fravær,
som forældrene og skolen er enige om er
legitim, og som ikke medfører skade for
barnet.
Det kan være korterevarende eller lejlighedsmæssig fravær, selv-korrigerende
fravær eller længerevarende fravær grundet sygdom, som der bliver passende
kompenseret for ved f.eks. hjemmeundervisning.
Selv-korrigerende fravær er f.eks. fravær, hvor barnet har korterevarende
angstepisoder ved starten af et skoleår, eller hvor barnet tester forældres autoritet
ved at pjække fra skolen, men hvor problemerne bliver håndteret af forældrene
eller barnet selv, og hvor barnet har genetableret fuld skolegang efter et par uger.
Denne deﬁnition ekskluderer fravær,
hvor forældrene hævder, at fraværet er legitimt, men hvor det ikke er det, f.eks.
hvis forældrene bevidst holder barnet
hjemme fra skole.
Børn med problematisk fravær er en
meget forskelligartet gruppe, men to typisk anvendte overordnede kategorier er
henholdsvis forældremotiveret fravær og
barnemotiveret fravær. Forældremotiveret fravær er fravær, der primært er be-

grundet i forældrenes ambivalens eller
modvilje mod, at barnet kommer i skole.
Det kan være forældre, der er kritiske
over for læreren eller skolen, og som holder barnet hjemme uden at sørge for anden godkendt undervisning.
Det kan også være forældre, der mener,
det er tryggest for barnet at være hjemme, og som har overdrevne forestillinger
om, at det er farligt for barnet at være i
skole.
Eller det kan være, at barnet bliver
holdt hjemme, fordi det skal passe på en
syg forælder, tage sig af søskende eller
hjælpe til i hjemmet eller ved forælderens arbejde. Det kan også være forældre,
der er psykisk syge eller socialt afvigende,
og som ikke magter eller accepterer deres ansvar for barnets skolegang. Endelig
kan det være fravær grundet andre problemer i familien, som f.eks. hjemløshed
eller misbrug.
Forældremotiveret fravær kaldes ofte
også skoletilbageholdelse. Denne type
fravær vil ofte søges afhjulpet gennem sociale foranstaltninger.
JONAS ER 10 år gammel og går i 4. klasse.
Fraværet startede 3. klasse, hvor Jonas og
forældrene syntes, at der var for meget
larm og mobning i klassen, og at lærerne
ofte skældte ud. Jonas gik fra at have omkring 30 procent fravær i starten af 3.
klasse til 100 procent fravær i slutningen
af 3. klasse.
Efter skoleskiftet kom Jonas i skole de
første 14 dage, men er nu igen 100 procent fraværende. Jonas vil gerne i skole,
synes, at det er kedeligt at være hjemme
hele dagen, men han får ondt i maven og
kvalme bare ved tanken om at komme

hen på skolen.
Jonas har svært
ved at være væk fra
sine forældre, soHvornår har et
ver med forældreskolefravær et
ne, og han har foromfang og er af skellige tvangsen karakter
handlinger, som
eller type, som han har svært ved
at stoppe med.
indikerer, at
Gennem en peforældre bør
riode har Jonas væsøge hjælp?
ret meget irritabel,
træt og manglet
energi. Han ses ikke med sine venner,
men sidder det meste af tiden alene på sit
værelse foran sin computer. Begge forældre er veluddannede, i arbejde og er meget motiverede for at få hjælp til problemerne.
BARNEMOTIVERET fravær deﬁneres ved,
at modstanden mod at komme i skole
primært kommer fra barnet og ikke fra
forældrene. I deﬁnitionen ligger ikke en
individorienteret antagelse om, at årsagerne til udvikling og vedligeholdelse af
barnemotiveret fravær ligger i barnet –
disse kan være relateret til barnet, familien, skolen eller samfundet. Deﬁnitionen
vedrører blot, at det primært er barnet,
og ikke forældrene, der modsætter sig at
komme i skole.
Barnemotiveret fravær inddeles ofte i
to typer: Pjækkeri, som er karakteriseret
ved, at forældrene ikke er vidende om
barnets fravær fra skolen eller hvor barnet er, når det ikke er i skole, samt at forældrene ikke har givet barnet lov til ikke
at være i skole. Skolevægring, som er når:
(1) barnet har modvilje mod eller nægter

af at gå i skole, (2) barnet opholder sig
hjemme i skoletiden og ikke skjuler fraværet for forældrene, (3) barnet er følelsesmæssigt opkørt ved udsigten til at
skulle i skole, hvilket kan komme til udtryk ved angst, raseriudbrud, tristhed og
fysiske symptomer, (4) der er et fravær af
alvorlig antisocial adfærd ud over modstanden mod forældrenes forsøg på at få
det i skole, (5) forældrene har forsøgt at
få barnet i skole på et eller andet tidspunkt, efter at problemet opstod.
Pjækkeri hænger ofte sammen med
udadreagerende problemer hos barnet,
manglende forældreinvolvering og lavt
engagement i skolen samt lavere karakterer. Børn med skolevægring har ofte
angstlidelser, typisk socialfobi, generaliseret angst og separationsangst, skolerelateret frygt og angst for at præstere.
Børn med begge typer af fravær er ofte
triste.
Differentieringen mellem skolevægring og pjækkeri kan være brugbar i den
forstand, at der kan være forskellige risikofaktorer for de forskellige typer af fravær, og at der derfor kan være forskellige
indsatser, der kan være velegnede til at afhjælpe fraværet.
SOFIA ER 10 ÅR og går i 4. klasse. Hun har
gennem det sidste halve år været fraværende 1-2 dage om ugen. Hun klarer sig
fagligt godt, men hun er nervøs og bange
for at holde oplæg, lave præsentationer
eller læse noget op, hun selv har lavet,
foran de andre i klassen. De morgener,
Soﬁa har svært ved at komme af sted, bliver hun ofte fysisk syg med mavepine og
hovedpine. Soﬁa græder tit om aftenen,
inden hun skal i seng, og har svært ved at

sove. Forhandlingerne, om Soﬁa skal i
skole, starter ofte allerede dagen før og
fylder de ﬂeste hverdage. De dage, Soﬁa
får lov til at blive hjemme, spiller hun pc
eller ser ﬁlm. Soﬁa bekymrer sig om at
være væk fra sine forældre, er nervøs for
at miste dem, eller at der sker noget
slemt med dem. Derfor er hun også bange for at sove ude eller hos andre og deltager f.eks. ikke på lejrtur. Soﬁas forældre
har mange ressourcer, er i arbejde og er
meget motiverede for at få hjælp til Soﬁas problemer.
Problematisk skolefravær er, som det
forhåbentligt fremgår, et mange-facetteret fænomen, med typisk komplekse årsager, som kan ligge både i barnet, familien, skolen og nærmiljøet. Problematisk
skolefravær kan betragtes som et signalﬂag om, at der er noget i barnets liv, der
ikke fungerer, og som det er vigtigt, at både barnet, familien, og skolen får hjælp
til at få rettet op på. For at kunne sætte
ind med den rette hjælp er det nødvendigt at bruge tid på at forsøge at forstå,
hvad det enkelte barns skolefravær skyldes, og hvad det vedligeholdes af. Forældrene står i en presset situation med stor
grad af magtesløshed og håbløshed over
for barnets situation. Langt de ﬂeste forældre ønsker at få hjælp til deres barns
skolefravær. Straf vil i de ﬂeste tilfælde
blot føre til, at forældrene vil føle sig endnu mere magtesløse.
Straf vil i de ﬂeste tilfælde blot føre til,
at forældrene vil føle sig endnu mere
magtesløse.
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