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Dummytekst. Eksempel for eksemplets skyld, han
just vidt det fra, længere hun siger bare dejligste,
mærkede den, hønen var om ællingen andrik nød
kalkun, rigtig i begge uger ind. Æg så op ordentlig
den sammen solen, den bondehus et og den og,
ænderne skulle end bringe det og, ægget ænderne
smallere men til derfor. Vandet lå i har gik, mens
der halsen det ordentlig.
x Side xx Man imod luften gid ham så, de
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Københavnerne spæner rundt
om bordet som aldrig før.
I det fri og på baren
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DF vil have
m svineinﬂuenza
underrubrik tag med
dummy-tekst.
CHRISTIAN HÜTTEMEIER

D

ansk Folkeparti vil have skabt ro
og tryghed omkring den svineinﬂuenza-epidemi, der truer med
at skylle ind over Danmark i løbet af efteråret.
Partiformand Pia Kjærsgaard (DF) undrer sig over, at man i Sverige har indkøbt
vaccine, så man kan vaccinere hele den
svenske befolkning, når der i Danmark
kun er bestilt vaccine til 26 procent af befolkningen.
»Jeg spørger mig selv, hvorfor gør vi ikke som i Sverige, hvor alle bliver vaccineret? Hvorfor kører vi på en discountmodel, hvor det kun er udsatte grupper, der
skal vaccineres?«, siger Pia Kjærsgaard.
Myndighederne har tidligere vurderet,
at op mod 1,5 millioner danskere kan blive ramt af svineinﬂuenzaen, når den for
alvor trænger ind over landets grænser.
Em stor del af dem kunne sandsynligvis
undgå sygdom, hvis de blev vaccineret –
alligevel har Sundhedsstyrelsen bestilt
vaccine, så man kan vaccinere udsatte
grupper, som personer med kroniske lunge-, astma- og hjerteproblemer samt personer, som »bestrider vigtige samfundsmæssige positioner.
Resten af befolkningen risikerer at ryge
en tur under dynen med ondt i halsen, fe-
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er fulgte både gode og dårlige nyheder med, da optagelsestallene til landets videregående uddannelser blev offentliggjort i går. Både for ansøgerne og for
samfundet. Ser man på universiteterne, ﬁk 20.263 glade unge besked
om, at de nu er kommet ind på deres foretrukne uddannelse. Tillykke
til dem. 7.811 andre unge var knap så
glade. De ﬁk afslag og må nu afgøre
med dem selv, om de skal handle
hurtigt og søge ind på en af de ca.
4000 ledige studiepladser.
Årets optag har dog først og fremmest afsløret, at det nuværende optagelsessystem lider af en række
skavanker. Næsten 8.000 unge er alvorligt mange at afvise ved døren til
drømmestudiet. Og selv om mange
af dem forhåbentlig kan se sig selv
på et andet ’drømmestudie’, risikerer vi at stå med en modløs gruppe,
der vælger helt at stå af uddannelsesræset. Blandt de afviste gemmer
sig især mange ’ældre’ unge, dvs.
unge med en mere end to år gammel gymnasieuddannelse. De har
nemlig ikke – som deres yngre konkurrenter – mulighed for dope deres karaktergennemsnit med bonusordninger: Søger man ind på en
videregående uddannelse inden for
to år, kan man gange sit snit med
1,08. Har man oven i købet haft tre
fag på højt niveau i gymnasiet, kan
man gange med yderligere 1,06. Det
har fået adgangskravene til at tage
himmelﬂugten – og universiteterne
til at optage studerende med et snit
på 13, selv om skalaen kun går til 12.
Ordningen skader ikke bare de
unge, der har holdt sabbat, men også de mange, der bruger sommerens optagelsesmulighed til at skifte studie – og få ny uddannelsesenergi. At den nye bonusordning
bør afskaffes, understreges af at den
for længst er blevet overhalet indenom af de studerende selv, der de seneste ti år er blevet yngre og yngre.

ber, hovedpine og muskelsmerter.
»Der kan være god grund til, at vi gør,
som vi gør. Og jeg miskrediterer bestemt
ikke Sundhedsstyrelsens vurderinger. Jeg
savner bare en sundhedsminister, der går
ud og siger, at der er styr på det her, for det
vil skabe tryghed på et område, som optager danskerne«, siger Pia Kjærsgaard.
Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen
(K) afviser kritikken og maner til besindighed. Han siger, at situationen er fuldstændig under kontrol, og at det ikke er
op til ham, at vurdere risikoen ved svineinﬂuenzaen – det er op til sundhedsmyndighederne.
»Mit budskab er klart og har været det
fra starten: Ro på«, skriver sundhedsministeren i en skriftlig kommentar til Politiken.
»Sundhedsmyndighederne arbejder
på højtryk og har hele tiden haft fuldstændig styr på situationen. Derudover er
eksempelvis Sundhedsstyrelsen hver eneste dag ude med interview og facts om inﬂuenzaen. Det er ikke er arbejde, vi som
politikere skal blande os i, for det har de
færreste af os vist ret meget forstand på.
Men vi skal følge situationen, og jeg følger
den selvfølgelig tæt som ansvarlig minister«, skriver Jakob Axel Nielsen, der advarer om at gå i panik.
»Kort og godt: Der er ikke brug for politikere i panik – og dem, som ved noget om
inﬂuenzaen, har helt styr på det«, siger
han.
christian.huttemeier@pol.dk

Danmarks prioriterer vacciner ...

gulvet. Og hvis det er sådan, at de unge
hellere vil studere i Århus eller København, så må uddannelsesstederne skaffe
pladserne der«, siger Bertel Haarder.
Formanden for rektorkollegiet for professionshøjskolerne

Trods massiv mangel på lærere, sygeplejerske og andet sundhedspersonale må
uddannelsesstederne i storbyerne i år afvise hundredvis af kvaliﬁcerede ansøgere.
Og det får nu undervisningsminister Bertel Haarder (V) til at bede uddannelsesstederne om at øge optaget i København og
Århus.
»Vi har ikke råd til at tabe en eneste
kommende lærer eller sygeplejerske på
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Optaget
Drop karakterdoping i
uddannelsessystemet

Haarder vil øge optag i
København
Ansøgere til lærere og sygeplejersker afvises i storbyerne, selv om samfundet
skriger
på arbejdskraft.
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sen det ordentlig.

DET ER dog ikke kun optagelsessystemet, der lider af skavanker. For
mens det er glædeligt, at danske unge tilsyneladende er blevet mere fokuserede på at søge erhvervsrettede
uddannelser, er de fortsat alt for
snæversynede, når det gælder deres
mobilitet. Er man blevet afvist på
CBS i København, dur det altså ikke
at sidde og surmule, når der er ledige pladser på samme studie i Århus.
Denne forkælede attitude er hverken de selv eller andre tjent med.
Samlet set efterlader dette to klare prioriteringer for de kommende
år: at fortsætte den positive udvikling, som får de unge til at vælge erhvervsrettede studier, især på velfærdsområdet; og at overbevise de
unge om, at uddannelse er vigtigt –
uanset i hvilken by, det foregår. pap

