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SOGNEINDSAMLING: Følel-
serne er de samme over-
alt, når forældre oplever, 
at deres børn er i livsfare. 
Derfor skal vi hjælpe.

Af Henrik Stubkjær, gene-
ralsekretær i  
Folkekirkens Nødhjælp, og Knud Erik Hansen, borg-
mester, Faxe Kommune.  

Folkekirkens Nødhjælp fortæller i den-
ne tid historien om den lille pige Leya, 
som nær var død af sult, fordi hun sam-
men med sin mor og søskende måtte 
flygte fra krig og konflikt. Desværre 
handler beretningen ikke kun om en 
enkelt flygtningefamilies private ka-
tastrofe, men om hundredtusindvis af 
familier, der er tvunget på flugt.  

Krig og konflikt er hovedårsagen til, 
at familier må flygte fra deres hjem. I 
2011 blev knap 43 millioner mennesker 
drevet på flugt på grund af krig – og 
langt størstedelen blev flygtninge i de-
res eget land. Flygtningelejre er sidste 
løsning. Lejrene er som regel overfyld-
te, familier må bo meget tæt på hinan-
den og mangler ofte adgang til både 
rent drikkevand og til sundhedsfacili-
teter. Derfor risikerer børn som Leya 
at dø af sult, diarré og infektioner. Og 
derfor er det børn som hende, vi skal 

hjælpe. Allervigtigst er det at fokusere 
på, hvordan vi kan styrke menneskers 
egen indsats for at overleve i situatio-
ner, hvor de ofte har meget lidt gavn 
af de internationale retsgarantier. Vi 
skal være bevidste om, at den hjælp, vi 
giver, også udvider deres valgmulig-
heder – f.eks. ved at støtte med penge, 
mad eller andre let-omsættelige goder. 

Skrøbelige og konfliktramte
Svaret på, om vi kan beskytte børn som 
Leya mod at dø af sult, er heldigvis et 
klart ja. Men vi skylder både hende og 
alle de mennesker i samme situation at 
overveje, hvilke muligheder der bedst 
giver denne beskyttelse i fremtiden. 

Alt tyder nemlig på, at fremtidens 
»naturkatastrofer« især vil ramme de 
såkaldt skrøbelige og konfliktramte 
stater. Ikke mindst klimaforandrin-
gerne vil betyde stadig flere voldsom-
me storme, ekstreme tørkeperioder og 
oversvømmelser. Og i de lande, hvor 
enhver form for samfunds-organi-
sering er brudt sammen og afløst af 
krigsførende banders nådesløse kamp 
mod hinanden, vil det blive allersvæ-
rest at hjælpe den almindelige befolk-
ning med at klare konsekvenserne. 

De fattigste har ingen forsikring
Når en orkan, som den tropiske Sandy 
rammer et rigt og teknologisk avance-
ret land som USA, er det en katastro-
fe. 72 mennesker omkom i forbindelse 
med orkanen. Men ellers kostede det 
mest i penge og forsikringsskader. 
Samme storm ramte også ludfattige 
og kaotiske Haiti med tab af 75 menne-
skeliv – og 750 millioner dollars. Når 
man er ludfattig, er der ingen forsik-
ringsselskaber til at dække skaderne. 
Og heller ikke den mest elementære or-
ganisering og institutioner, som f.eks. 
redningstjeneste, hospitaler, reserver i 

form af nødhjælpsforsyninger osv. 
Endnu værre er det i områder med 

voldelige konflikter, hvor de stridende 
parter ikke tager hensyn til civile men-
nesker. 

Overskud til dem der sulter
I den senere tid, har vi set en del reakti-
oner fra danskere, der mener, at vi skal 
blande os uden om udviklingslandenes 
katastrofer og koncentrere os om de 
hjemlige problemer i Danmark. Men 
hvis vi mister evnen til at føle med en 
mor og hendes lille barn, der trues på 
livet af sult, har vi for alvor tabt vores 
proportionssans og det overskud, der 
skal føre vores eget samfund videre. 

Følelserne er de samme overalt på 
kloden, når forældre oplever, at deres 
børn er i livsfare. Derfor skal vi hjæl-
pe. Og vi skal sikre, at hjælpen er i tråd 
med særlige lokale sammenhænge, 
hvad enten det drejer sig om det ludfat-
tige nordlige Mali, Ugandas Karamo-
ja-region eller Haiti og Myanmar.

På søndag samler Folkekirkens Nød-
hjælp ind til arbejdet med at bekæmpe 

Vi må beskytte børn,  
der kæmper for deres liv

Da den 30-årige Annet Nyirabazairwa sidste år ankom til en flygtningelejr i Uganda var hendes yngste barn, Leya, meget syg og underernæ-
ret. I dag har den lille pige det heldigvis meget bedre efter at have fået medicin og ordentlig mad.                                                  Fotograf: Edward Echwalu

»  Allervigtigst er det at fokuse-
re på, hvordan vi kan styrke 
menneskers egen indsats for at 
overleve i situationer, hvor de ofte 
har meget lidt gavn af de internati-
onale retsgarantier.

Lærerdebat

Finn Gunst, Fuglsang Allé 
116, Brønshøj:

»Lærerne er fundamentet 
for en god skole«, siger KL 
i en kronik forleden i Poli-
tiken. Den er proppet med 
smukke ord om lærernes 
arbejde, men med baggrund 
i den bebudede lock-out af 
lærerne lyder det skingert. 
   »Der er bred enighed om, at 
folkeskolen skal nytænkes«, 
siger KL i kronikken. Samti-
dig med det udsagn har KL 
i månedsvis anklaget den 
nuværende arbejdstidsafta-
le, man selv har indgået med 
lærerne for at være bureau-
kratisk og ufleksibel. Dette 
står i skærende kontrast 
til et annoncetillæg fra KL 

6. januar. Her fortæller KL 
begejstret om den innova-
tionspris for »Skolen ud i 
virkeligheden - virkelighe-
den ind i skolen«, som det 
fredensborgske skolevæsen 
har fået. Den pris er uddelt 
indenfor den nuværende 
overenskomst. Så kan det 
lade sig gøre i Fredensborg,  
kan den slags også lade sig 
gøre alle mulige andre ste-
der. 

I forbindelse med lock-
outen mod lærerne venter 
man i øvrigt spændt på den 
borgerlige lejr, der for få 
måneder siden krævede et 
forbud mod blokader mod 
ejeren af  Vejlegården.

Men dobbeltmoralske 
standarder vedr. kollektive  
kampskridt er måske lige 
noget for en blå blok ideolo-
gi.

KL er utroværdig

BoligJobordningen

Af Benny 
Johansen-

Formand 
for vvs-ud-
valget i DS 

Håndværk & 
Industri 

Er det virkeligt muligt, at 
BoligJobordningen er tilba-
ge? Ja, det lader det faktisk 
til, for regeringen har flertal 
for at genindføre ordningen 
allerede her i 2013 og 2014 - 
med uændrede rammer og 
dermed med fradragsbe-
rettigede udgifter på op til 
15.000 kr. pr. person.

Det hilser vi håndværkere 
velkommen, og jeg er helt 
sikker på, at boligejere er 
enige. For mange virksom-
heder var lukningen af ord-
ningen et problem, og den 
har været savnet som en del 
af vores økonomiske vilkår i 
en svær tid. 

BoligJobordningen var 
med til at sætte gang i hjule-
ne med små og store opgaver 
i de private hjem. Allerede 
i 2011 og 2012 var det tyde-
ligt, at ordningen ikke bare 
havde positive økonomiske 
konsekvenser for håndvær-
kerne, fordi der rent faktisk 
blev flere opgaver, men at 
den også medførte, at de 
danske boligejere i stigende 
grad brugte fagfolk til at ud-
føre service og vedligehol-
delse i hjemmet. Og så skal 
vi jo i den forbindelse ikke 
glemme, at der kom særligt 
fokus på energirenoverin-
ger, hvilket både var godt for 
vores branche og for sam-
fundet som helhed.

For mange af os hånd-
værksvirksomheder kom-
mer genindførelsen af Bo-
ligJobordningen lige i rette 
tid, for jobbene hænger ikke 
ligefrem på træerne i øje-
blikket. Alle passer på det, 
de har, og er nervøse for at 
sætte noget nyt i gang - det 
gælder både i virksomhe-
derne og blandt vores pri-
vate kunder. Og det kan 
man selvfølgelig godt forstå, 
sådan som tingene ser ud i 
øjeblikket.

Advarende pegefinger
BoligJobordningen og an-
dre støtteordninger hjælper 
os på vej i svære tider - det 
er positivt og nødvendigt, 
men alligevel må jeg løfte 
en lille advarende pegefin-
ger. På den lange bane skal 
vi også lære at indordne os 
under de betingelser, vi har 
og ikke gå i panik, når ver-
den ændrer sig, og krisen 
kradser. Det hjælper ikke at 
sætte timeprisen ned eller 
forære varerne væk for at få 
arbejde. Det kan vi ikke leve 
af, og det gør kun, at endnu 
flere går konkurs, og det har 
ingen glæde af.

Men nu skal vi tænke po-
sitivt og se fremad for et 
godt 2013, og her i skrivende 
stund sender jeg en venlig 
tanke mod Christiansborg. I 
skal have ros for at indtæn-
ke BoligJobordningen i den 
nye vækstplan - stor ros - 
men skynd jer nu at forhand-
le færdigt, for vi har brug for 
det endelige punktum på af-
talen så hurtigt som muligt, 
så vores kunder ved, hvad de 
har af muligheder, og så vi 
kan komme i gang.

Fradrag varmer  
i en kold tid


