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De to kemigiganter Bayer (Tyskland)
og Syngenta (Schweiz) har lagt sag
an mod EU-Kommissionen. 

De vil have fjernet et forbud
mod pesticider, som er mistænkt
for at slå bierne ihjel. Sagen skal
køre ved EU-domstolen. 

Koncernerne har åbenbart ikke
kunnet hindre forbuddet via deres
lobbyister, på trods af at lobby-
isterne har tætte bånd til EU-Kom-
missionen.

I en lækket tekst om de igang-
værende forhandlinger mellem EU
og USA om en frihandelsaftale åb-
nes muligheder for, at firmaer kan
sagsøge både EU og de enkelte lan-
de, hvis lovgivningen går dem
imod. Det kaldes ”at udglatte lov-
mæssige forhindringer”.

Internationale storkoncerner får
direkte indflydelse på lovgivnin-
gen i EU og medlemslandene. Det
vil skade miljø, forbrugersikkerhed
og faglige rettigheder. Sagen om
bierne er blot en forsmag på, hvad
der venter. Demokratiet trynes.

Demokratiet trynes
Egon Laugesen
Ernie Wilkins Vej 3, 1., København SV

Lægeprofessionen har siddet tungt
på det sundhedsfaglige område i
mange år med store privilegier.
Den tjener suverænt mest, har eks-
klusiv adgang til mange arbejdsop-
gaver og sidder øverst på magten,
ikke mindst i den hierarkiske syge-
husstruktur.

2013 har ikke været et let år for
danske læger. Først de hårde over-
enskomstforhandlinger om de pri-
vatpraktiserende lægers vilkår, og
nu Region Hovedstadens opsigelse
af den private lægevagt, hvor de
privatpraktiserende læger er smidt
på porten fra 1. januar og erstattet
ved telefonerne af sygeplejersker. 

Lægeprofessionen er presset.
Hvordan har lægernes reaktion så
været på dette pres? De har med
alle midler forsøgt at klamre sig til
deres privilegier.

Først PLO – Lægeforeningens
skræmmekampagne, hvor de for-
søgte at fremstille Danske Regio-
ners udspil til ny overenskomst
som det endelig dødsstød til fami-
lielægen. Og nu PLO’s opfordring

til at boykotte den nye akuthjælp i
Region Hovedstaden, fordi syge-
plejersker bliver patientens første
indgang i telefonen.

Lægernes reaktion virker trod-
sig, som et barn, der ikke får sin
vilje. Men i virkeligheden er det
naturligt, hvad der er i spil: En pri-
vilegeret profession er ved at tabe
terræn og kæmper med næb og
kløer for at bevare sine privilegier.

Logisk reaktion
Det er helt klassisk, at en stand,
klasse eller profession forsøger at
holde fast i sine privilegier. Det vil-
le de fleste da gøre, hvis de står til
at miste deres position. Det foregår
som regel ved, at man opsætter
foranstaltninger, der lukker adgan-
gen til det, som giver privilegierne,
f.eks. adgangen til uddannelse el-
ler job.

I den forstand er det klart, at
PLO prøver at begrænse adgangen
til job i f.eks. vagttelefonen, selv-
om andre fagfolk formentlig vil
kunne udføre arbejdet mindst lige
så godt.

Jeg synes, det ville klæde læger-
ne at skrue lidt ned for selvtil-
strækkeligheden og respektere an-
dre sundhedsfaglige grupper som
lægesekretærer og sygeplejersker.
Giv nu Region Hovedstadens akut-
behandling arbejdsro til at komme
ordentligt i gang i det nye år.

Lægernes privilegier
MIKKEL ZEUTHEN
Gammel Kongevej 35a, 2.
København V

I den seneste tid har der været syns-
punkter og debat i forbindelse
med testning af småbørn i vugge-
stuer og børnehaver, f.eks. 6/1 fra
rektor for Professionshøjskolen
Metropol Stefan Hermann.

Småbørnsgruppen, dvs. 0-6-åri-
ge, skal efter skandinaviske syns-
punkter ikke testes. Det vil sige, at
forældre og pædagoger skal have
et ”vågent” overblik i forbindelse
med deres børns udvikling, socialt,
sprogligt og motorisk.

Min baggrund for en evaluering
af børneområdet er en stilling som
ledende skolepsykolog i Thisted,
Morsø, Sydthy og Hanstholm

kommuner fra 1970-1998. Om-
kring 1970 indstillede man børn
med henblik på optagelse til det,
man dengang kaldte åndssvagefor-
sorgen, efter testen Simon-Binet.

Det var i mange tilfælde dybt
uansvarligt, fordi prøven mere be-
skrev barnets miljø og muligheder
for indlæring i miljøet end barnets
intellektuelle evner.

Er konklusionen så ingen test?
Nej. Test til brug for påpegning af
støttebehov eller udviklingsstøtte
er nødvendige. Hjælpen skal ydes
på baggrund af testen til barnet i
samarbejde med forældre, vugge-
stue og børnehave.

Husk! Tidlig indsats er både den
bedste og billigste hjælp til det en-
kelte barn og dets familie.

Tidlig indsats er bedst
Karen Haure-Petersen
Skovbrynet 21, Hammel

Lederskribenten i Jyllands-Posten
6/1 tog fat på et vigtigt emne un-
der overskriften ”Motorvejs-
kvaler”, men desværre farer ved-
kommende vild i argumentatio-
nen undervejs. Skribenten omta-
ler den vrede, Vejdirektoratets
nye analyse af Hærvejsmotorve-
jen har vakt hos ”visse politiske
kredse”, hvilket i virkeligheden
gælder alle borgerlige trafikordfø-
rere samt en række socialdemo-
krater. Holdningen deles også af
DI og Dansk Metal.

Fra Hærvejskomitéen har vi og-
så opponeret voldsomt – ikke
mindst mod transportministerens
resumé af rapporten, som vi fin-
der stærkt politisk farvet. Den
nærmere dokumentation er der
ikke plads til her, men den kan
studeres punkt for punkt på ko-
miteens hjemmeside. 

Kritikken er vi langtfra ene om,
og derfor har en række trafikpoli-
tikere sået tvivl om fagligheden,
ligesom der er stillet kritiske ud-
valgsspørgsmål til transportmini-
steren.

Desværre ser det ud til, at JP’s
skribent kun har læst det politisk
farvede resumé og kombinerer
det med et begrænset udsyn fra
sin egen forrude. 

JP mener, at fortalerne for Hær-
vejsmotorvejen blander ønsket
om egnsudvikling sammen med
trængselsproblemerne i Østjyl-

land og dermed skaber splid
blandt jyderne. Men her er det
kun JP, der skaber splid.

Vi elsker østjyderne og vil dem
alt det bedste, for Hærvejsmotor-
vejen er jo netop løsningen på
trængselsproblemerne for E45.
Alle analyser viser entydigt, at
Hærvejsmotorvejen i 2030 vil ha-
ve en trafik, der svarer til den nu-
værende mellem Vejle og Aal-
borg. Det er vel at mærke primært
eksisterende trafik, der overflyttes
fra andre veje som E45. 

Og det såkaldte trafikspring (ny
trafik) er meget lille i forhold til
andre projekter. Hærvejsmotor-
vejen skaber ikke trafik – den af-
vikler trafik.

Parallelløsninger er vejen frem
Og al erfaring viser, at den be-
sværlige udbygning med mange
års bøvl og trafikuheld for trafik-
anterne hurtigt bliver spist op af
mere trafikvækst. 

I udlandet har man droppet
mega-motorveje til fordel for pa-
rallelløsninger. Et tredje spor på
E45 giver rent teoretisk en 50
pct.s udvidelse af kapaciteten.
Men i praksis ser vi jo en meget
lille udnyttelse af kapaciteten på

en tre-spors motorvej – ikke
mindst i inderste spor. 

I stedet kan man anlægge en
helt ny firesporet motorvej for
samme pris – og uden at bøvle
med årelang udbygning. Det
giver en 100 pct.s forøgelse af
kapaciteten, og samtidig får
man en mindre sårbar trafik-
struktur end vores nuværende,
enstrengede system.

Forudsætningen for Hær-
vejsmotorvejen er, at man kan
”sandsynliggøre”, at den vil
være samfundsøkonomisk
rentabel, hedder det i lederen.

Skaber nye arbejdspladser
Vi vil hellere bare dokumente-
re det ved at pege på Vejdirek-
toratets egen rapport, der an-
giver en samfundsrente så høj
som 5,9-7,0 pct. for den opti-
male korridor. Det ligger langt
over det generelle krav på 4
pct. og i øvrigt også over Tog-
fondens beregnede forrent-
ning på 5,4 pct.

Som en ekstra bonus oveni
den store aflastning af E45 og
den gode samfundsøkonomi
bliver Hærvejsmotorvejen og-
så en vækstmotorvej, der vil
gavne erhvervslivet, eksporten
og skabelsen af nye arbejds-
pladser. Det dokumenterer en
ny stor analyse fra Grontmij,
som vi offentliggør senere i ja-
nuar.

Det er en gylden regel på ve-
jene at orientere sig grundigt,
overskue hele trafikbilledet og
kigge langt fremad. Det råd er
hermed givet videre til både
JP’s skribent og alle trafikpoli-
tikere, der ønsker et Danmark
i balance med god infrastruk-
tur for alle.

Hærvejsmotorvejen er løsningen på trængselsproblemerne på motorvej E45. Arkivfoto: Carsten Ingemann

JP’s motorvejskvaler
JENS CHR. LUND
oberst
fhv. folketingsmedlem
(S), formand for
Hærvejskomitéen

Sct. Mogensgade 31A, Viborg

Som en ekstra 
bonus oveni den
store aflastning af
E45 og den gode
samfundsøkonomi
bliver Hærvejs-
motorvejen også en
vækstmotorvej.

Blog: Det mest iøjnefaldende er, at hver fjerde på
listen over Danmarks vægtigste formænd er skiftet
ud i forhold til sidste år, og det er den foryngelseskur,
der skal til, for at vejen bliver banet for nye ansigter.
Aase Hoeck – om dygtige kvinder, der er godt på vej

Bliver 2014 et godt nyt år for kvinderne?
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