
Klaus Ebbesen 

 

På vej mod fremtidens Danmark. 

 

Udvalgte kronikker i 50 år. 

 

E-Universitetet. 

 

Indhold. 

Forord. 

1. Politiske skoleklubber – en udbygning af vort demokrati. 

2. Gammel nok til at stemme. 

3. Det meget store flertal af vælgere er politisk passive. 

4. Onkel Soc er syg. 

5. Ånden fra 1992. 

6. Kulturhistorien sætter miljø’et i perspektiv. 

7. Racismens arkæologiske rødder. 

8. Det grænseløse Europa. 

9. Vær altid solen i dit hjem. 

10. Satellit-TV og dansk kultur. 

11. Netporno og demokrati. 

12. Informationsteknologien skaber samfundsændringer. 

13. Historien i egen hånd. 

14. Et jævnt og hyggeligt folk. 

15. Folket og kirken. 

16. Kernen er der stadig. 

17. Den kulturelle arv ligger i familien. 



18. Vi bør skabe en national etik. 

19. Dansk etik kan give internationale fordele. 

20. En vision for velfærdsstaten.  

21. Hvad er en velfærdsstat? 

22. Mangfoldighed giver vækst. 

23. En social hånd på jobbet. 

24. Danmark bør forblive et SMV-land. 

25.  En ny forskningspolitik efterlyses 

26. En socialdemokratisk erhvervspolitik. 

27. Folkeretten er højaktuel. 

Forfatterportræt. 

Kolofon. 

 

5. Ånden fra 1992 

Kronik, Børsen 16. oktober 1995 

 

   Visse år sætter skel i en nations historie. Det sker sjældent som resultat af en vel-

planlagt, politisk strategi. Tværtimod vælter begivenheder i sådanne år ofte ind over os. Vi 

er uforberedte, og i øjeblikket virker den nye udvikling forvirrende. Men i det lange, 

historiske perspektiv er der alligevel en sammenhæng i tingene. 

I Danmark er 1992 et sådant år. 

På en regnvejrsdag i begyndelsen af juni 1992 stemte danskerne med det mindst 

mulige flertal nej til medlemskab af Den europæiske Union. Det var der sådan set ikke 

noget overraskende i. Siden 1960 har EF-modstanden i Danmark været udbredt, og 

næsten alle meningsmålinger forudsagde et nej. 

Hvad derimod overraskede danskerne ganske gevaldigt, var udlandets reaktion på det 

lille, danske nej. Siden Grundtvigs tid har intet måtte være overdrevent stort i vikingernes 

fædreland. Men stor var det danske folks forbløffelse over, at de blev taget alvorligt ude i 

Europa. 

TV-stationer og aviser verden over havde kommentarer til danskernes holdninger til 



Den europæiske Union. Selv USA’s præsident. Bill Clinton, havde en bemærkning om den 

danske folkeafstemning. 

Det lykkedes danskerne ar ryste hele det tunge EF-system. Der måtte afholdes 

ekstraordinært topmøde, hvor statslederne diskuterede Danmarks beslutning. Præsident 

Mitterand fulgte ideen op med sin egen, franske folkeafstemning. Danmark var kommet i 

centrum for den internationale opmærksomhed. Og i hele Europa diskuterede man Det 

europæiske Fællesskab - og den fælleseuropæiske udvikling ud fra den nye dimension 

(om demokratisk underskud, bureaukrati, miljø og socialt ansvar), som danskernes nej 

havde tilført den politiske diskussion i vor verdensdel. Det var en helt ny og uvant rolle for 

danskerne. 

Nogle uger efter vandt det danske landshold Europamesterskabet i fodbold. En 

sportslig begivenhed af stor nationalpolitisk betydning! Foldboldkampen burde være 

politisk betydningsløs. Men den er det langtfra. 

København gik amok. Hovedstadens befolkning samledes i byens gader. Man viftede 

med det gamle, nationale og folkelige flag, Dannebrog. Man afsang de nationale viser. Og 

man drak masser af dansk øl. En uforglemmelig aften i nationens nyere historie. 

Selv tilbragte jeg aftenen ombord på færgen fra Piræus til Xania. Grækerne kan heller 

ikke lide tyskerne - og af samme grund som os. Så hver gang Schmeichel med sikker 

hånd afviste et af de tyske angreb, gjaldede jublen ud over Middelhavets azurblå bølger. 

Når danskerne fik mål, dirigerede jeg med mit lille, medbragte Dannebrog et blandet, 

græsk mandskor, som med udpræget sydeuropæisk dialekt afsang: Vi er røde, vi er hvide. 

Simpelt hen en uforglemmelig oplevelse. 

   Den aften forsvandt nederlagsstemningen fra 1864.  

Fra den militære katastrofe ved Dybbøl i 1864 til sejrene i juni 1992 led danskerne af et 

nationalt mindreværdskompleks. Gennem ca. 130 år fortalte man myten om »det lille 

Danmark«. Om puslingelandet, som hellere ville hygge sig i smug. Og digterne sang det: 

på det jævne, på det jævne. 

Den selvudslettende opgivenhed overfor Danmarks muligheder på den internationale 

scene blev en del af den nationale, danske identitet. Det nationale tågehorn, N.F.S. 

Grundtvig, tudede det i et langt liv ud over landet. 

Men et folks selvforståelse er ikke konstant. Den ændrer sig gennem tiderne. Og netop 

det nationale, danske mindreværdskompleks blev skabt af de store politiske og militære 



katastrofer i 1800-tallet. 

Først blev Københavns søforsvar taget på sengen af den sejrrige admiral lord Nelson 

skærtorsdag 1801. Derefter blev København i 1807 bombarderet af englænderne. Vi 

måtte afstå flåden. I 1813 gik staten bankerot. Så blev tvillingeriget opløst i 1814 og Norge 

måtte afstås til Sverige. I 1864 blev hele Slesvig-Holsten besat af tyskerne og indlemmet i 

Preussen. Danmark var reduceret til en lille baggårdsnation. 

Det gav danskerne en århundredelang, national depression. Man skulle ikke nyde 

noget af at spise kirsebær med de store. Samtidig glemte man, at Danmark tidligere havde 

en helt anden, fremtrædende placering i verdenspolitikken. 
 

I 1992 ændrede den danske mentalitet sig. Depressionen lettede. I begyndelsen tøvende, 

senere mere selvbevidst fører Danmark sig nu frem, idet vi igen forsøger at spille vor rolle 

på den internationale scene. Som alt andet i vort lands udvikling, må »ånden fra 1992« 

ses på en europæisk baggrund. Forudsætningerne for den nationale nyorientering skal 

findes i Centraleuropa i frihedsåret 1989. Det år faldt Muren; Europas deling i øst og vest 

gik over i historien og snart fulgte de sidste, kommunistiske diktaturer efter. Det gav fri sk 

luft og mulighed for en omvurdering af Danmarks internationale situation. Måske skulle 

man have forventet, at Tysklands genforening medførte ekstra, dansk agtpågivenhed. Det 

stik modsatte blev tilfældet. 

»Al vor fortræd er tysk«, hed det sig i 1800-tallet. I dag må vi sige det modsatte. 

Næsten alt, hvad der i nutiden er godt for os, kommer fra Tyskland. 

Det er hævdet, at den danske befolkning ikke har nogen fælles bevidsthed mere. At det 

nationale skulle indskrænke sig til sproget, flaget og kongehuset. Altså selve de nationale 

symboler, som skulle være uden reelt indhold. Intet er mere forkert. 

Den danske nationalbevidsthed trives i bedste velgående. Den har bare fået et helt 

andet indhold end tidligere.  

Danskerne er stolte af deres demokrati. Det er ikke alene en rodfæstet statslig styre-

form. For de fleste danskere er demokratiet en livsstil. Det er den måde, som mennesker 

omgås hinanden på. Den har traditioner i højskolebevægelsen, folkeoplysningen og 

arbejderbevægelsen. I det danske ord folkestyre ligger, at borgerne er politiske. 

Det har givet landet en egen, indre sammenhæng eller homogenitet. Politik opfattes 

derfor ikke så meget som samfundsgruppernes kamp mod hinanden. I danskernes øjne er 

politiske mål gode, når de vil forlige samfundsmæssige modsætninger og konflikter, dvs. 



»skabe sådanne rammer for fællesskabet, at mennesker kan udvikle deres individualitet 

som sociale væsener«. For nu at bruge en af finansminister Mogens Lykketofts formule-

ringer. 

Noget andet er så, at vi har en klar tendens til at overvurdere det demokratiske element 

i de politiske beslutninger og omvendt at undervurdere den solide arv fra enevælden, som 

findes i dansk statsadministration. Danskerne har i praksis langt fra indrettet sig så de-

mokratisk, som vi selv tror. 

Velfærdsstaten er et andet, vigtigt element i danskernes nye nationalfølelse. I vort land 

lever vi efter den skandinaviske velfærdsmodel. Der er principielt ikke forskel på folk, når 

de fødes. Alle skal have lige muligheder. 

I Danmark er det ikke nødvendigt for folk at tigge om at blive hjulpet på den ene eller 

anden måde. Kommer man i social nød træder samfundet til. De medmenneskelige 

relationer er organiseret samfundsmæssigt cg ikke i familien, som i Sydeuropa. Det giver 

et varmere samfund i et koldere klima. 

   Tydeligst kommer »ånden fra 1992« til udtryk i Danmarks forsvarspolitik. Forsvarsmi-

nister Hans Hækkerup er den skinbarlige personificering af det princip »at den dybeste 

brønd, gi’r altid klarest vand«. Uden den store opmærksomhed er Danmarks forsvarspolitik 

blevet ændret fundamentalt. Ændringerne er af klar nationalpolitisk karakter. 

Det hele begyndte så forsigtigt under Golfkrigen. Korvetten Olfert Fischers indsats i 

Persergolfen gav anledning til et slet skjult, dansk grin. Men den indvarslede Danmarks 

nye vilje til at forsvare sin internationale politik med våben i hånd. 

I dag gælder det, at Danmarks deltagelse i verdenssamfundet, også har faet et militært 

aspekt. 

Det er sket gennem oprettelse af Den danske Internationale Brigade (DIB). Brigaden 

har til formål at medvirke til gennemførelsen af Danmarks sikkerhedspolitik samt at yde 

hjælp til mennesker i nød. For få år siden ville det have været utænkeligt, at Danmarks 

sønner og døtre skulle sendes i krig for at forsvare vor internationale politik. Det sker i dag, 

endda langt fra fædrelandet. 

Prøven på den nye, aktive danske forsvarspolitik kom den dag, den første soldat 

vendte hjem som lig. Hverken fra Dybbøl eller Dannevirke. Men fra Balkans fjerne egne. 

Den prøve har vor nye sikkerhedspolitik bestået. 

Hvordan »ånden fra 1992« vil påvirke vort lands fremtidige udvikling og placering i 



verden henligger i fremtidens tåger. Men ét er allerede sikkert. Danmark vil bevæge sig ind 

i det 21. århundrede bedre rustet, både materielt, åndeligt og militært - end nogensinde i 

de sidste 200 år. 

 

8. Vær altid solen i dit hjem. 

Kronik, Jyllands-posten, 21. december 1999. 

 

   I den kolde vinter 1946-47 mødte danske husmødre op i en titusindtallig skare på 

Christiansborg Slotsplads under anførsel af  forfatterinden Thit Jensen. De krævede flere 

varer, bedre priskontrol og i øvrigt også flere børnehavepladser. 

   Ikke mindst ønskede de bedre boliger, som rammen om familiens liv og som 

husmoderens arbejdsplads.  For 50 år siden var det et påtrængende samfundsproblem at 

skaffe danske husmødre del i de nyeste, tekniske hjælpemidler til husholdningen. Tidens 

nye teknologi skulle også komme husmødrene til gode, blev det krævet. 

Lidet anede de fremmødte, blåfrosne repræsentanter for husmoderstanden, at de 

dermed gravede deres egen grav. I løbet af de næste årtier blev de smukke og yndefulde 

danske husmødre næsten udryddet af de samme teknologiske fremskridt. Uden 

sammenligning er det den største forandring, som er sket i det danske samfund i det 

forgangne århundrede. 

Ændringerne i familiemønster og kønsroller har i de senere årtier medført, at familien 

varetager færre opgaver end tidligere. Herved er husmoderens rolle forsvundet med 

tydelige konsekvenser for social- og sundhedssektoren. Den er eksploderet. 

Og netop i social- og sundhedssektoren finder vi tidens moderne kvinder i hvide kitler. 

Beskæftiget med bistand, omsorg samt pasning af børn og ældre. Altså de traditionelle 

opgaver, som de altid har passet. For det er nemlig kvindearbejde. 

   Lad os tage lidt statistik for husmødre. I midten af 1900-tallet var 66 pct. af småbørnenes 

mødre, husmødre. I dag er det ca. fem pct. Det har ændret småbørnenes opvækst 

grundlæggende. 

I 1940 var der 852.300 hjemmegående husmødre og husmedhjælpere. De udgjorde i 

alt 22 pct. af alle danskere. Blandt datidens 841.000 gifte kvinder havde 93.400 selver-

hverv - en fordobling på 10 år siden 1930. Da var antallet af selverhvervende kvinder kun 



ca. 50.000. 

I 1960 var antallet af husmødre faldet lidt. I alt var der 829.000 hjemmegående hus-

mødre. Der var 616.000 kvinder i arbejdsstyrken og 43.000 pladser i daginstitutionerne. 

Men så gik det stærkt. I 1987 var der kun ca. 200.000 hjemmegående 

husmødre,1.285.000 erhvervsaktive kvinder og 264.000 daginstitutionspladser. 

I dag er antallet af erhvervsaktive kvinder steget til ca.1.4 mio. personer. Og antallet af 

hjemmegående husmødre er faldet tilsvarende. 

  Det kan forudses, hvornår der ikke findes én eneste hjemmegående husmor tilbage i hele 

landet. For ingen kvinde med selvrespekt vil vel være den sidste husmor? 

Og hverken i regering eller folketing er der fredningsplaner om at bevare de sidste, 

henrivende repræsentanter af husmoderbestanden. Om genudsættelse kan der slet ikke 

blive tale. Tværtimod. Kvindeorganisationer ønsker ’’husmoder” tre alen under jorden. Ned 

til årtusinders standsfæller af danske husmødre, som hviler deres trætte ben i den 

mødrende muld. Husmoder er uddød med det gamle århundrede. 

Det er så meget mere bemærkelsesværdigt, som husmoder tidligere indtog den helt 

centrale stilling i samfundet. Husmoder bestemte indenfor hjemmets fire vægge. I hytte og 

hus, på slot og i vrå. Hvordan kan verden dog fungere videre uden denne sociale 

institution? 

Husmoder havde hjemmet og husholdningen som sit domæne. Tøjvask, småreparati-

oner, strygning, rengøring, indkøb og madlavning var hendes arbejde og ansvar. Det var 

overladt til husmoderen at administrere husholdningspengene, foretage indkøb og 

disponere over tiden, så maden var klar, når far kom træt hjem fra arbejde, og familien var 

samlet. Dog klagede far næsten altid over, at opvartningen ikke længere var, hvad den 

havde været engang (måske i vikingetiden?). 

Hjemmehyggen ved middagsbordet var en af livets konstanter, skabt af husmoder. 

Familien samledes, spiste i fællesskab og fik mulighed for at diskutere dagens hændelser, 

selv om man ganske vist ikke måtte tale med mad i munden. 

Bordskik var en fast del af den opdragelse, som husmoder gav børnene. Maden - med 

brun sovs og kartofter - jeg mindes den endnu med væmmelse. Typiske danske familier 

spiste endnu i 1950’erne mad, som ikke havde frigjort sig fra den gamle bondekultur. 

Far var forsørgeren. Han i arbejdede uden for hjemmet og bragte pengene med hjem i - 

eller drak dem op.  
 



Til hverdag var der nok at lave i hjemmet, men det var dog endnu værre om søndagen, 

når hele familien var hjemme hele dagen. Det var ugens højdepunkt for husmoderen, som 

styrede det hele. 

Det herskende kønsrollemønster afspejlede en virkelig deling af arbejdet og funktio-

nerne i familien - og de fleste mænd var ikke særligt aktive eller medhjælpende i hus-

holdningen. 

I virkeligheden var husmoder en ulønnet faglært. Madlavning og husholdning krævede 

planlægning, viden og erfaring. Uddannelsen til husmoderens rolle foregik i hjemmet. 

Pigerne lærte, at de skulle hjælpe deres mor både med madlavning, opvask efter måltidet, 

oprydning og hjemmets andre gøremål. 

Ofte blev pigeopdragelsens praktiske køkkenfærdigheder suppleret på husholdnings-

skole eller med et eller flere års ophold som pige i huset. På et tidspunkt satte også det 

offentlige ind med skoleundervisning i husgerning. I pigeskolernes skolekøkkener lærte 

pigerne fra de svage hjem det, som de ellers skulle have lært af deres mor. 

For kulturarven var det betydningsfuldt, at viden og køkkenfærdigheder gik i arv fra mor 

til datter. Husmoder-rollen, som repræsenterede en vigtig del af dansk kultur, blev 

fastholdt på den måde. 

   Husmoderens betydelige samfundsrolle kan også belyses af det præg, hun satte på 

samfundets øvrige aktiviteter. 

Husmødrene var organiseret i deres egne organisationer. Der fandtes husmoder-

foreninger i hele landet. I radioen kunne man lytte til husmoderens 10 minutter. Ingen 

anden erhvervsgruppe har nogen sinde haft sit eget, daglige program i det æterbårne 

statsmonopol. 

Et af datidens driftige mediemennesker, Tørsleff, stiftede en husmoderservice: 

Tørsleffs Husmoderservice. Her kunne husmødre (og andre interesserede?) hente gratis 

rådgivning - pr. telefon eller pr. brev. Servicen bød også på husmoderkurser, og der blev 

lavet større madlavningsdemonstrationer. 

Tørsleff solgte også en række nye, billige husholdningsbøger med billeder. De fik et 

samlet oplag på 4.2 mio. I gennemsnit fire-fem bøger til hvert dansk hjem. 1 1952 blev der 

stiftet et "Danske Husmødres Forbrugerråd”, og grunden til forbrugerbevægelsen var lagt. 

Forlagene kappedes om at udsende lærebøger for unge husmødre. Her kunne man 

læse, at husmoderen bør følge med i det nyeste inden for hygiejne og sundhed, fordi hele 



familiens sundhed og velfærd bygger på hendes indsats. Et moderne hjem bør være rent, 

ordentligt, praktisk og hyggeligt. Den kvalificerede husmoder kender husholdningens 

grundprincipper om hygiejne, orden og æstetik. ’’Alt det, der ifølge naturens lov er 

husmoderens sag”. 

Smuk husførelse er en hel videnskab for højtuddannede kvinder! 

   Husmoder vil blive savnet. Inden længe vi alle landets økonomer bande stygt over, at 

der ikke er flere husmødre. Både Anders Fogh og Helle Thorning-Schmidt vil begge vride 

deres hænder. 

Gennem hele det 20. århundrede udgjorde husmødrene en behagelig ar-

bejdskraftreserve. Det store, økonomiske opsving i 50’eme og 60’eme kunne kun gen-

nemføres, fordi flere og flere kvinder blev erhvervsaktive. 

De tider er forbi. Nu er der tomt. I dag er ca. 74 pct. af alle kvinder i 18-66 års alderen 

erhvervsaktive. Det er nogenlunde den samme procentdel som blandt mændene. 

Danmark har den største kvindelige erhvervsfrekvens i hele Europa. Som det eneste 

land i verden har danskerne ført den erhvervsmæssige ligestilling mellem mand og kvinde 

endeligt igennem. I fremtiden må økonomiske fremskridt bæres ligeligt af mænd og 

kvinder. I fællesskab må vi på fabrik, kontor og i butik skabe "Fremtidens Danmark”. 

Måske bliver det endda endnu værre. Man kan frygte, at de uddøde husmødres børn, 

børne- og oldebørn vil kigge rundt i deres moderne samtalekøkken. Lade øjnene falde på 

ægtemanden. Og med fryd udbryde: Dér har vi det 21. århundredes arbejdskraftsreserve 

til løsning af husmoders gamle opgaver i hjemmet! 

 

20. En vision for velfærdsstaten. 

Kronik, Kristeligt Dagblad, 25. april 2000 

 

   Velfærdsstaten er i krise. Sådan lyder budskabet i dag. Som det har gjort i mere end 25 

år. 1980 afholdt OECD ligefrem en konference om »The Welfare State in Crises«. 

Filosoffer som Alan Wolfe og Jürgen Habermas har længe spået velfærdsstatens 

opløsning. Og for 10 år siden afholdt pligtopfyldende embedsmænd i den danske stats-

administration alvorlige møder om: Oprydningen efter velfærdsstaten! 

Velfærdsstaten må være en sejlivet størrelse, når den gennem årtier kan befinde sig i 



krise og opløsning - uden at noget sker. Og samtidig med at velfærdsstatens 

kerneområder, social-, sundhed- og uddannelsesvæsen udgør halvdelen af statsbudgettet 

og ca. 30 procent af bruttonationalproduktet. 

Velfærdsstatens berømte krise er en fiktion. Velfærdsstaten har det tværtimod ganske 

udmærket. Det er en succeshistorie, både socialt, demokratisk og til dels også økonomisk. 

Alle undersøgelser og ikke mindst parlamentsvalgene viser, at der fortsat er stærkt op-

slutning bag velfærdsstaten. Og i hele Østeuropa forsøger de at gøre os kunsten efter. 

Men en så omfattende samfundsindretning som velfærdsstaten skal justeres og fornys 

hele tiden i takt med udviklingen. Globaliseringen - som snart har nået samme niveau som 

i 1912 - og EU’s europæiske integration stiller særlige krav om ændringer. Det samme gør 

den stigende individualisering, der netop er fremkaldt af velfærden. Velfærdsstaten er en 

dynamisk, selvforstærkende samfundsproces. Den skal hele tiden justeres. 

Velfærdsstaten er egentlig ikke særlig gammel. Men den fik en flyvende start. Næppe 

var »Blitz’en« overstået, før man i London optimistisk begyndte at planlægge 

efterkrigstidens »welfare state«. Den 1. december 1942 kunne en 

kommission med William Beveridge som formand fremlægge en hvidbog: Report on Social 

Insurance and Allied Servies (cmd 6404, London). Det er en lige så skelsættende 

begivenhed som slaget ved El Alamain, hvor englænderne få uger tidligere i et 12 dage 

langt panserslag slog den tyske Afrikahær. Krigslykken var vendt, og nu gik det fremad 

mod bedre tider. 

Beveridge-rapportens indhold var lige så spændende som en frontrapport. 

Indledningsvis kaldte forfatterne til kamp mod de fem kæmper: materiel nød, sygdom, 

uvidenhed, dårlige boliger og lediggang. Betænkningen foreslår derefter opbygningen af 

en velfærdsstat (”Welfare State«) med et socialt sikkerhedsnet under borgerne. Fra vugge 

til grav, som det hedder. Og samlet i et nyoprettet socialministerium. 

Det foreslås, at der sikres et eksistensminimum for alle borgere herunder også 

pensionister. Ordningen skal i overensstemmelse med engelsk tradition bygge på 

forsikringsprincippet. Men den skal omfatte alle - ikke kun personer med 

arbejdsmarkedstilknytning. Der garanteres en minimums-indtægt for alle borgere i tilfælde 

af sygdom, alderdom og arbejdsløshed. 

Virkelig radikalt er forslaget om, at staten har forpligtelse til at skabe et gratis 

sundhedsvæsen; at give ydelser til alle børnefamilier i forhold til børnetallet og ikke mindst 



til at sikre beskæftigelsen. Hertil kommer forslag om særlige ydelser ved bryllup, 

børnefødsler og død. 

Budskabet om et fuldstændig gratis, skattefinansieret sundhedsvæsen; sikring af 

beskæftigelsen samt et eksistensminimum til alle borgere trængte klart igennem 

krigstumlen. Den 300 sider lange rapport gik som varmt brød. I 1943 solgte den 635.000 

eksemplarer, mens bomberegnen stilnede af. 

86 procent af befolkningen erklærede sig i en meningsundersøgelse for indholdet - kun 

seks procent var imod. »The Welfare State« var effektivt sat på den politiske dagsorden. 

Til efterkrigsvalget i 1945 skrev Labour Beveridge-rapporten af i sit valgprogram »Let 

us face the Future«. Det sendte krigsvinderen Winston Churchill i gulvet i et af 

verdenshistoriens mest bemærkelsesværdige valgnederlag. Folket ville »the welfare 

State«. Og på trods af den britiske økonomis miserable tilstand lykkedes det Attlee-

regeringen i de følgende år at gennemføre praktisk taget samtlige valgløfter. 

Godt gået. Men social nød fører til krige. Så den nye verdensorganisation, FN, satte 

velfærdsstaten på sit program. Den 10. december 1948 vedtog FN’s Generalforsamling 

»Verdenserklæringen om Menneskerettigheder«. Artikel 25 siger: 

»Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families 

sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige 

sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, 

enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmuligheder under omstændigheder, der 

ikke er selvforskyldte«. 

På seks år og 10 dage var velfærdsstaten blevet en verdensomspændende rettighed 

for alle mennesker på kloden! 

Menneskerettighederne er globale. Men velfærdsstaten er 50 år efter stadig et næsten 

rent vesteuropæiske fænomen. Her er velfærdsstaten i de enkelte lande indrettet, som det 

bedst passer borgerne. Der findes (gudskelov) ikke en generel samfundsmodel for vel-

færdsstatens indretning; ingen »velfærdsstatsteori«, og heller ikke nogen utopi, som 

politiske stridsmænd kan kæmpe for eller imod. 

I Danmark voksede velfærdsstaten frem i efterkrigstidens voldsomme, økonomiske 

vækstperiode, særligt i 1957-1961. Forud lå de første Venstreregeringers 

skattefinansierede, obligatoriske socialordninger fra 1890’eme; Steinckes socialreform i 

1933 og folkepensionen i 1956. Under parolerne »Tryghed og velfærd« og »Gør gode tider 



bedre« vandt Socialdemokratiet i 1960 en stor valgsejr over VK-blokken, som førte 

valgkamp imod velfærdsstaten. 

11961 skabte den fulde folkepension social lighed mellem alle danskere. 

Den materiale vækst var i den periode ca. 10 procent om året. Resten lånte vi os til. Så det 

gik fremad på alle fronter. Det satte sit grundlæggende præg på velfærdsstatens udvikling 

og indretning. 

Med socialreformen i 1997 indledtes en vigtig fornyelse af velfærdsstaten. Under 

slagordet »der er brug for alle gik man fra passivlinjen il aktivlinjen; fra kontantlinjen til 

arbejdslinjen og til princippet om »noget or noget«. Der indførtes et ny socialpolitisk 

menneskesyn. Ret og pligt følges ad. Og der ligges vægt på hjælp til selvhjælp. 

Karen Jespersens socialreform medførte ikke alene flere tilbud om arbejde, 

uddannelse og andre aktiviteter. Den enkelte anses nu for et menneske, som kan noget, 

og som samfundet derfor an stille krav til. 

Velfærdsstaten blev opbygget i en periode, hvor Socialdemokratiet var det 

statsbærende parti. Dette partis centrale, politiske placering betød, at lighedstanken blev 

indbygget som et vigtigt, ideologisk element i velfærdsstaten, staten blev brugt til at 

arbejde hen mod et idealsamfund: et velfærdssamfund, hvor der var større økonomisk 

lighed mellem befolkningsgrupperne. Selvom stræben efter lighed og ud- jævning i 

levevilkårene historisk set har været et vigtigt element i velfærdsprojektet, er 

velfærdsstaten kun ved en overfladisk betragtning forbundet med socialismen. De 

kommunistiske regimer i Østeuropa var langt fra velfærdstaater. Og det lykkedes ikke for 

10 års borgerligt styre i Danmark at rokke grundlæggende ved den danske velfærdsstat. 

Velfærdsstaten er uden ideologiske hensyn vokset ud af befolkningernes ønske om bedre 

levevilkår. 

Samfundet skal behandle sine borgere lige (lighed for loven). Og det er centralt i 

velfærdsstaten, at samfundet skaber lige muligheder for det enkelte menneske. Men som 

den engelske sociolog Anthony Giddens for nylig har fremhævet: »Der er ingen fremtid i 

det egalitaristiske lighedsmageri, som venstrefløjen er så optaget af.« Velfærdsstaten skal 

befries for det egalitaristiske lighedsmageri. 

Velfærdsstaten opstod og udvikledes i første række som et økonomisk, materialistisk 

projekt. Men mennesket lever ikke afbrød alene. Velfærdsstatens fremtid er også et 

spørgsmål om værdier. 



Ethvert samfund må have visse fælles værdier for at kunne fungere. Udviklingen af de 

europæiske velfærdsstater kan i stor udstrækning ses som resultat af et værdimæssigt 

fællesskab i befolkningernes ønske om lige muligheder, rimelige arbejdsbetingelser, social 

tryghed og demokratisk styring af samfundsudviklingen. Velfærdsstaten har en moralsk, 

samfundsmæssig begrundelse i lige ret og lige muligheder for alle - uafhængigt af 

markedsværdi. 

For de fleste danskere bygger velfærdsstaten nok på en kollektiv, moralsk ansvarlighed 

mellem mennesker - et bånd som integrerer os som medlemmer af et socialt fællesskab. 

De fleste menneskers motiv for at acceptere et statsapparat er netop, at de med staten 

får social sikkerhed og rammer for at leve en god tilværelse. Men rammen for 

velfærdssystemet behøver ikke være (national) statslig. Med decentraliseringen inden for 

staten; med inddelingen i regioner og med opbygning af overregionale og globale insti-

tutioner kan der findes andre organisatoriske rammer for velfærdsordningerne. Den 

samfundsmæssige solidaritet kan forankres f.eks. i EU eller i en bredere, international 

sammenhæng. Den sociale standard er nogenlunde den samme i Danmark og i alle de 

andre EU-lande. Eneste undtagelse er, at den danske indsats over for samfundets 

svageste grupper er noget stærkere. 

Globaliseringen og den teknologiske udvikling indskrænker ikke velfærdsstatens 

muligheder. Tværtimod bliver dens råderum udvidet. Men skal velfærdsstatens idealer 

realiseres i en globaliseret verden, må der udvikles et net af aftaler; en organisation til at 

sikre sociale retsforhold samt en struktur af demokratisk indflydelse både på europæisk 

plan og verdensplan. 

Verdenshistorisk set er velfærdsstaten en enestående chance. To verdenskrige, 

økonomiske verdenskriser, fascisme, kommunisme og megen anden djævelskab skulle 

der til, før menneskeheden omsider fandt en samfundsmodel, der er i stand til at stabili-

sere samfundet og verden: velfærdsstaten. 

 

28. Folkeretten er højaktuel. 

Kronik, juli, 2016. 

 

   Folkeret. – Ordet lugter hengemt. Støvet jura fra svundne tider. Men desværre er 



spørgsmålet om folkeretten igen blevet højaktuelt i Europa.  

For kun to år siden troede vi alle, at Europa havde lagt tidligere tiders krige og voldsmagt 

bag sig. Men vi gjorde regning uden vor østlige nabo.  Sovjetunionens sammenbrud i 1991 

var en befrielse for alle folkeslag i Eurasien. Men det viste sig naivt at tro, at ”ondskabens 

imperium” kunne forsvinde fuldstændig som dug for den demokratiske sol. En gammel, 

kommunistisk KGB-agent kom til magten i Rusland.  Og siden er det gået rask tilbage med 

demokratiet hos Europas østlige grænseland. 

Den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton, har sammenlignet Putin med Hitler. 

Og noget er der om snakken. Putin har det med Sovjetunionens sammenbrud, som Hitler 

havde det med Versailles-traktaten. En dybt uretfærdighed. Det skal der rettes op på.  

Begge spiller på de nationalistiske strenge for at sikre sig magten. Og begge er de 

fuldstændig upålidelige og utilregnelige.  

I den situation er der nødvendigt for os i Danmark – og generelt i EU - at finde 

pejlemærker og værdigrundlag for tilrettelæggelsen af vor udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken. – Det er her folkeretten kommer ind og bliver højaktuelt. 

Ideen om en folkenes ret har sit udspring i Europa for mere end 350 år siden. Den geniale 

polyhistor, Hugo Grotius, skaber med bogen ”De jure belli ac pacis” (år 1625)   det 

grundlæggende mesterværk om natur- og folkeretten. Grotius beskriver her folkerettens 

grundsætninger i krig og fred. De blev kort efter (år 1648) lagt til grund for principperne i 

Den westphalske Fred. Det er første dokument som forsøger at regulere de gensidige 

relationer mellem Europas stater.  

Senere var særligt den tyske teoretiker, Emanuel Kant, på et filosofisk grundlagt stærkt 

optaget af spørgsmålet, som han behandlede i bogen ”Den evige Fred” fra 1795. Kant 

formulerede her et begreb, som han kaldte ”verdensborgerret”, - en ret som alle 

mennesker på jorden havde, netop fordi de var mennesker. 

Skal vi være realistisk, må vi slå fast, at vi er langt fra at komme til en verdensborgerret, og 

at der er utopisk at tro på, at verden i nær fremtid vil udvikle sig til en ”fredens planet” med 

en fælles retsordning. Men vi kan håbe om, at det 20. århundredes grove retsbrud, såsom 

angrebskrig, folkemord, slaveri og grov kvindeundertrykkelse er blevet fælles erfaringer for 

så mange mennesker rundt om på kloden, at verdensopinionen altid vil reagere med klar 

modstand mod sådanne retsbrud.  

Det var netop, hvad der skete efter 2. verdenskrig med oprettelsen af FN. Efter 



verdenskrigenes ufattelige myrderier besluttede repræsentanter for verdens ledende 

nationer på et møde i San Francisco d. 26. juli 1945: ”at frelse kommende generationer fra 

krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over 

menneskeheden”, som det hedder i FN-pagtens allerførste sætning.  

FN pagtens formål er at sikre freden og at "sikre at væbnet magt ikke bruges uden i fælles 

interesse".  Det er det såkaldte krigsforbud. Det er forbudt at starte angreb på et andet 

land og væbnet magt kan kun bruges i selvforsvar.  

Krigsforbuddet er sammen med princippet om ikke-indblanding i staternes indre 

anliggender kernenormer i FN-systemet. De er i sagens natur særlig blevet forsvaret af de 

nye, svage stater, som er opstået efter 2. verdenskrig. 

I tillæg hertil siger FN-pagtens artikel 2.7 at "Intet i denne pagt berettiger … til at blande sin 

ind i forhold, som efter sin natur ligger indenfor en stats egen jurisdiktion". 

Men folkeretten omfatter meget andet end spørgsmålet om krig og fred. Blandt andet 

menneskerettighederne, som beskytter enkeltindivider og folkegrupper mod alle slags 

typer af voldelig overfald. 

Lige som krigsforbuddet og suverænitetsprincippet er menneskerettighederne juridisk 

bindende i den udstrækning, som de enkelte lande har tilsluttet sig dem og ratificeret dem. 

Det betyder, også at landenes lovgivning ikke må stride imod dem. 

FN’s sikkerhedsråd er FN's udøvende organ og kan træffe beslutninger, som er 

folkeretsligt bindene for alle medlemslande. Sikkerhedsrådet er efter artikel 24 bundet af 

FN pagtens bestemmelser, altså skal handle inden for dem.  Men generelt er 

straffebestemmelserne overladt til staterne selv. Og der er ingen obligatorisk 

retshåndhævelse, selvom fred og sikkerhed for det enkelte land ifølge folkeretten er blevet 

verdenssamfundets kollektive ansvar, ikke bare den enkelte stats ansvar. 

Derfor er det i sidste ende op til de enkelte medlemslande, eller grupper af medlemslande, 

hvordan de vil reagere på brud på folkeretten. Dog har vi nu som et tillæg Den 

internationale Straffedomstol, som kan retsforfølge de værste krigsforbrydere – hvis man 

ellers kan få fat i dem! 

Vi kan opsummere med at sige, at i den FN-styrede, globale folkeret har staterne lagt 

visse begrænsninger på deres suverænitet.  Forbuddet mod krig i FN-pagten begrænser 

staternes valg af midler til at forfølge sine mål.  Folkenes ret til selvbestemmelse 

begrænser også staternes suverænitet til at behandle folk og minoriteter på en 



undertrykkende måde. Endelig har individerne rettigheder, som en stat er forpligtet til at 

sikre. 

Staten er derfor ikke enerådig i dagens folkeret. Staterne er underlagt begrænsninger, og 

det er begrænsninger, som de selv har pålagt sig ved at underskrive FN-chartret.  Men på 

den anden side kan man sige, at staterne gennem det moderne krigsforbud er mere 

beskyttet end tidligere mod hinanden. Det er forbudt at gå i krig mod en stat i den hensigt 

at ændre statens interne politik eller at underlægge sig nabostatens territorium.  Uden 

dette forbud ville der ikke med den nuværende mangfoldighed af svage og stærke stater 

kunne eksistere et globalt fællesskab. 

Det er netop derfor, det er så vigtigt for os danske at sætte folkeretten i centrum for dansk 

udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den er grundlaget for både FN, NATO og EU – og har 

været fundamentet for dansk sikkerheds- og udenrigspolitik siden Stauning dannede sit 

første ministerium i 1924.  

I den aktuelle situation i Europa er der al mulig grund til at vi sætter folkeretten i centrum. 

Den er som sagt en del af værdigrundlaget for både EU og NATO. Og der er ikke skygge 

af tvivl om, at Rusland under den nuværende diktator, V. Putin, træder folkeretten og 

menneskerettighederne under fode internt i Rusland. Dertil kommer Ruslands 

aggressioner over for dets sydlige nabolande, senest med den ulovlige angrebskrig i det 

østlige Ukraine samt ikke mindst den efter folkeretten forbryderiske besættelse af Krim-

halvøen.   

Man kan jo roligt sige at Kreml aggression er klar i strid med FN-pagtens § 2, stk. 3: ”Alle 

medlemmer skal bilægge deres mellemfolkelige tvistigheder ved fredelige midler på en 

sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i 

fare”. 

Danmarks og EU’s reaktion må være helt klar:  Ruslands nuværende ledelse skal 

overholde folkeretten. – Og indtil magthaverne i Kreml forstår, at vi lever i det 21. 

århundrede, hvor Europa sætter folkeretten i højsædet, skal de bekæmpes.  Vi har gjort 

det før, da magthaverne i Kreml var rigtige, gammeldags kommunister. Vi bør også gøre 

det over for den relikt fra sovjettiden, som for tiden har magten i Rusland. 
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