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Deltag i debatten

Marianne Bitsch,  
Børkopvej 31,  
Fredericia

FD bragte 13. marts en arti-
kel med overskriften: ”Van-
røgtede hunde levede i svi-
nesti”. Det viste sig, at svine-
stien var hjemmet hos en 
psykisk syg mand. Artiklen 
var ledsaget af et billede af 
stuen og soveværelset. Der 
stod ”privatfoto” nedenun-
der. Jeg kan ikke forestille 
mig, at det er den syge 
mand, der har givet billedet 
til avisen.  

Det får mig til at spørge, 
hvorledes avisen har ind-

hentet hans samtykke til at 
bringe billedet. 

Hvis avisen ikke har ind-
hentet hans samtykke, hå-
ber jeg, at mit spørgsmål gi-
ver stof til eftertanke på re-
daktionen. Jeg er overbevist 
om, at avisen ikke uden mit 
samtykke kunne drømme 
om at bringe et foto af opva-
sken på mit køkkenbord. 
Hvad er det får et menneske-
syn, der ligger bag, hvis et 
foto fra et privat hjem hos en 
alvorligt psykisk syg mand 
bringes uden hans samtyk-
ke?

Jeg kan sagtens forstå og 
sætte mig ind i, at kvinden 
fra Dyrenes Beskyttelse var 

rystet og aldrig havde set no-
get lignende, og jeg kan sag-
tens forstå, at hendes fokus 
var på hundene.  

Det er hendes job, men 
det er journalisten, der vink-
ler historien. Overskriften 
kunne også have lydt: ”Syg 
mand i hundegård”, men 
journalisten valgte at foku-
sere på hundene, som givet-
vis var vanrøgtede, men de 
havde dog fået mad, og det 
er ikke sikkert, at hunde har 
samme holdning til rengø-
ring som vi. 

Hvad er vigtigst: Èn men-
neskeskæbne eller 12 hun-
deskæbner?

Jeg ønsker den syge mand 

god bedring. Jeg er sikker 
på, at han savner sine hun-
de, og at han føler skyld over 
at have svigtet hundene. 
Men han gjorde det rigtige 
ved at ringe til Dyrenes Be-
skyttelse. Når man ikke selv 
magter ansvaret mere, må 
man lade andre tage over, 
selv om det kan være meget 
svært at nå til den erkendel-
se.

Svar: Nej, avisen havde ikke 
indhentet samtykke til brug 
af det omtalte foto, men vi 
mener dog, at billedet er så 
anonymt, at det ikke kan bru-
ges til at identificere den syge 
mand. redaktionen

Vanrøgt. Hunde i svinesti eller mand hundegård

Mia eskelund,  
næstforkvinde  
danish Students abroad,  
Ba School of oriental  
and african Studies,  
tidligere elev på  
rosborg amtsgymnasium, 
Bigland Street 28,  
London

28. februar præsenterede 
uddannelsesminister Sofie 
Carsten Nielsen en ny om-

regningsskala for danskere 
med en international stu-
dentereksamen, Internatio-
nal Baccalaureate (IB). 

Selvom den nye omreg-
ningsskala er bedre end sin 
forgænger, diskriminerer 
den fortsat de danske IB-
studenter, når de vælger at 
søge ind på et dansk univer-
sitet. 

Mere end hver tredje IB-
student bliver allerede nu 
afvist, når de søger ind på et 
dansk universitet. Det sam-

me gælder kun hver femte 
STX-student. Den nye om-
regningsskala rammer i sær-
deleshed de studerende, 
der scorer mindre end 34 
point ud af de maksimale 45. 
67 pct. af de danske STX stu-
derende opnår et gennem-
snit på seks eller derover, 
mens det kun er 51 pct. af IB-
studerende, der opnår det 
tilsvarende resultat på 30 
point ellere mere. 

Hvis Københavns Univer-
sitet indfører, at studerende 

skal have minimum seks i 
gennemsnit for at komme 
ind på 39 bacheloruddan-
nelser, frygter vi, at endnu 
flere IB-studerende bliver 
afvist. 

Det er ærgerligt og dyrt 
for hele Danmark og især for 
de mange elever, der tager 
en international gymnasial 
uddannelse i bl.a. Sønder-
borg og Kolding, og som 
med al sandsynlighed nu må 
søge til udlandet, hvis de vil 
optages på universitetet.

Universitet. Elever med international eksamen diskrimineres

Hanne Sandager,  
Sønderbygård”,  
Vejlevej 130, Fredericia

Jeg flyttede til Fredericia for 
godt et halvt år siden, og jeg 
er ivrig cyklist.

Men når jeg cykler på Vej-
levej, føler jeg mig hensat til 
en tyrkisk landevej eller må-
ske snarere - asfaltens til-
stand taget i betragtning - til 
en sydafrikansk slumby.

Det flyder med affald 
langs vejen - plastikposer, øl 

dåser, kaffebægre, cigaretæ-
sker, slikposer og meget an-
det - og der kommer hele ti-
den nyt til.  Jeg har flere 
gange indsamlet sækkefulde 
af affald langs min bopæl, 
men en uges tid efter flyder 
det igen.

Jeg nærmer mig de 70, så 
jeg kan forhåbentlig klare at 
fjerne andres affald langs 
min bopæl og i vores skov 
nogle år endnu. Men jeg sy-
nes unægtelig, at fredericia-
nerne skulle holde op med 
at svine sådan.

Fredericia. Svineri langs vej

Lars egeberg Christiansen, 
askevænget 1, Vejle

Troels Lund Poulsen genta-
ger igen sig selv her i Folke-
bladet 11. marts og forsætter 
sine postulater om de  
800. 000 danskere i den ar-
bejdsdygtige alder, som ikke 
står til rådighed for arbejds-
markedet. 

TLP, kan eller vil du ikke 
forholde dig til det faktum, 
at ud af de 800.000 danske-
re, du skriver om, er 50.000 
på barselsorlov, andre 
240.000 på førtidspension 
og andre tusinde i flexjob og 
skånejob. 

Dine postulater giver in-
gen mening, altså med min-

dre du vil hive de menne-
sker, som er på barselsorlov 
ud af deres orlov - vil du det? 
Eller vil du tvinge de 240. 
000 på førtidspension ud af 
deres pension? 

Aldrig har så mange dan-
skere været i beskæftigelse 
som i dag. Aldrig har så 
mange danskere været un-
der uddannelse som i dag. 
Du bliver nødt til at forholde 
dig til kendsgerningerne! 
Når det nu er umuligt for dig 
at forholde dig til virkelighe-
den, og det selvfølgelig i den 
erkendelse, at du kommer 
fra et parti, der er verdens-
berømt for udsagnet, ”hvis 
det er fakta, så benægter jeg 
fakta”, er du jo bare uden 
for pædagogisk rækkevidde.

Job. Beskæftigelsen i top

ole Borch,  
beredskabschef  
Vejle Brandvæsen,  
Jørgen Brønlundsvej 14,  
Vejle

Folketingsmedlem Finn 
Thranum (FT), Venstre, skri-
ver i  Folkebladet (13. marts) 
om udbud - herunder om 
Produktivitetskommissio-
nens udmelding om, at kon-
kurrence om offentlige op-
gaver fremmer produktivite-
ten. Det er rigtigt, og brug af 
udbud under normale mar-
kedsmæssige vilkår vil ofte 
give en billigere omkost-
ning. Der behøver heller ik-
ke være ideologi i det. Hvis 
der er et udbud, og det viser 
sig, at en evt. offentlig til-
budsgiver er billigst, er det 
jo helt fint - så er markedet 
afprøvet.

FT henviser i sit indlæg til 

udbud af ambulancekørsel - 
nu er det sådan, at vi indtil 
for relativt nylig har haft pri-
vat monopol (Falck) på am-
bulancekørsel - undtagen i 
det daværende Roskilde 
Amt, hvor amtet sparede be-
tragtelige beløb ved, at Ros-
kilde Brandvæsen også bød 
og var på markedet. Ud over 
i hovedstadsområdet og i 
Roskilde-området var der 
dengang  kun én operatør, 
Falck. Derfor var ambulan-
cekørsel ikke præget af en 
normal markedsmæssig si-
tuation før nu, hvor enkelte 
andre aktører viser sig - Re-
sponce er et eksempel. 

Når der er en rimelig nor-
mal markedsmæssig situati-
on, regulerer markedet sig 
selv, ellers opstår der nemt 
monopollignende situatio-
ner, der hverken er gode, 
hvis de er private, eller hvis 
de er offentlige.

Udbud. Monopol er ikke godt

Krim.


