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Blå glæde - og rød frustration
DAGBLADET mener
Liberal Alliances Anders Samuelsen kan slet ikke skjule
glæden over, at Liberal Alliance er blevet en del af Lars Løkke Rasmussens regering. Han havde endog inviteret statsministeren - og dermed Venstres formand - som gæstetaler
på Liberal Alliances landsmøde lørdag i Aalborg.
De tre konservative ministre med Søren Pape Poulsen i
spidsen er også særdeles tilfredse med at være en del af regeringen. De konservative kan nu for første gang siden valget
i juni 2015 spore fremgang i vrimlen af meningsmålinger.
Lars Løkke Rasmussen og partiet Venstre kan konstatere,
at man er fri for nålestik og ekstremt fokus på enkeltemner
fra de to beslægtede partier. De tre partier kan nu meget let-
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tere samarbejde om de mange emner, man har et fælles syn
på.
Til gengæld har der i ﬁnanskrisens kølvand bredt sig en
højere grad af optimisme i befolkningen. »Det går jo ganske
godt«, er den almindelige stemning. Herved ﬂyttes en stor
del af fokus fra de lange linjer til enkeltemner her-og-nu.
Et andet vilkår er, at Socialdemokratiet under Mette Frederiksens og Henrik Sass Larsens ledelse - senest i denne
weekend via et forslag til nyt principprogram - er i gang med
en justering af partiets politik. Det gælder meget synligt Socialdemokratiets udlændingepolitik og knap så synligt retspolitikken, men også partiets prioritering af reformer.
Resultatet er et verbalt slagsmål mellem ledende socialdemokrater og den tidligere regeringspartner, De Radikales
ordførere, en tøven fra Uffe Elbæks Alternativet og en udtalt

» DAGENS JULIUS

skepsis fra Enhedslisten. Socialdemokraterne kalkulerer
med, at de tre partier ganske simpelt ikke kan holde til at
undlade at støtte Mette Frederiksen som statsminister.
Tilbage er derfor, at Dansk Folkeparti, Danmarks næststørste parti, ﬁnder ud af, hvad man vil. Vil man lægge op
til yderligere politisk ﬂ irt med Socialdemokratiet - eller vil
man som et parti, der støtter Lars Løkkes regering, signalere et klarere sammenspil om betydende emner med de blå
partier?
Dansk Folkepartis svar herpå bliver afgørende for, hvorvidt Lars Løkkes nye tre-parti-regering, der nu er »kørt
ind«, lykkes med mere langsigtede tiltag. Mere kortsigtede
tiltag, f.eks. en ny bandepakke for kort tid siden og en ny
Europol-aftale inden 1. maj, lykkes jo.
TDL.
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Svar til Stig Sandholt Andersen (8/4):
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Økologien er redningskransen for bæredygtig anvendelse af jorden, og det er fordi, økologerne arbejder i nye projekter om,
hvordan vi får større muldlag i landbrugsjorden. Økologer pløjer ikke om efteråret og
går over til pløjefri dyrkning. Gyllen bliver
i løbet af seks uger komposteret i tanken
og udspredt i de voksende planter, ligesom
staldgødning bliver komposteret til lugtfri
kompost før udspredning på planter.
Til kompostering bruges en bakteriekultur, der er opformeret eller »høthe«, der
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kommes i fortanken og pumpes med over i
gylletanken. Bakteriekulturen kan også
blandes i køernes foder. Jordarbejdet består af, at vintergrønne marker om foråret
fræses i to cm dybde. Det kaldes ﬂadekompostering, og afgrøderne sås 8-10 dage herefter direkte, dvs. når blade og stængler er
komposteret.
Der bliver mindre og mindre ukrudt i
de økologiske marker, for det vi kalder
»ukrudt«, er pionerplanter, der sørger for at
jorden koloniseres med bakterier og svampe. Hvis indholdet af varig humus kan øges
fra to til fem procent i de øverste 25 cm af
jordbunden, ville der kunne bindes 125 ton
CO2 pr. hektar som huminstoffer i adskillige hundrede år og dermed lagres betydelige
mænger kulstof.
Kilde: Økologisk Landsforenings hjemmeside
www.okologi.dk

I Dansk Psykoterapeutforening (DPF) mener vi, at
alle skilsmissebørn vil have
glæde af, at mor og far får
nogle redskaber til at sikre
det bedst mulige samarbejde omkring deres børn i
fremtiden. Og danskerne er
enige med os - seks ud af ti
mener nemlig, at mor og far
skal have ret til gratis rådgivning i forbindelse med en
skilsmisse.
Børne- og socialminister
Mai Mercado (K) annoncerede for en måned siden, at
hun snarest ville invitere
til politiske forhandlinger
vedrørende et nyt skilsmissesystem. Regeringens udspil må derfor være lige på
trapperne. Vi ved allerede
nu, at det nye system vil indeholde en ny børneenhed,
der blandt andet skal sikre
hjælp og støtte i hver tiende
skilsmissesag, som hvert år
går helt i hårdknude.
I DPF mener vi, at et nyt
skilsmissesystem
er
et
skridt i den rigtige retning.
Det nye system skal være
med til, at forebygge konﬂ ikterne, før de rammer børnene, og fokusset skal være
på, hvordan vi tager hånd
om familierne tidligt i et
skilsmisseforløb. Det er ikke
nok, at denne hjælp kommer
fra juridisk side, den skal
komme fra en psykoterapeut
eller en psykolog. De kan
give forældrene redskaber
og rådgivning til, hvordan
samarbejdet omkring barnet kan foregå mest hensigtsmæssigt.
Vi ved fra Norge, at det har

en stor betydning for skilsmissen med en obligatorisk
konﬂ iktmægling.
Norske
forældre der vil skilles skal
deltage i minimum én times
mægling, og de har mulighed for op til syv timers rådgivning, og denne rådgivning kommer netop fra en
familieterapeut eller psykolog. Indsatsen har resulteret
i at 80 procent af de 1000-1500
som årligt får rådgivning,
bliver enige undervejs, og
kun 200-300 samværssager
ender i retten.

Ret til gratis hjælp
Danskernes holdning er da
heller ikke at tage fejl af. I
en undersøgelse, som DPF
har fået foretaget af analyseinstituttet YouGov, viser,
at seks ud af 10 danskere
mener, at man skal have ret
til gratis hjælp og rådgivning fra en psykoterapeut
eller psykolog, i forbindelse
med en skilsmisse, hvis der
er børn under 18 år involveret. Og knap hver tiende mener faktisk, at hjælpen skal
være tvungen. Der er altså
ingen tvivl, når man kigger
på tallene: Danskerne mener også, at der er behov for
rådgivning og hjælp til de
skilsmisseramte børn og deres forældre.
Hos DPF håber vi på, at
det endelig udspil ikke kun
vil indeholde rådgivning
til skilsmisser med et højt
konﬂ iktniveau. En skilsmisse vil - uanset om der
er tale om et højt eller lavt
konﬂ iktniveau - altid være
en omvæltning for barnet.
Vi mener derfor, at familien
skal hjælpes igennem det følelsesmæssige kaos, som en
skilsmisse er, med kompetent rådgivning. Til gavn for
børnene. Dansk Psykoterapeutforening og danskerne
vil have gratis rådgivning
til skilsmisse familier. Inden længe vil vi se, om politikerne vil det samme.
Pia Jeppesen er formand for
Dansk Psykoterapeutforening.

