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Første generation af ind-
vandrerne, altså de ældre, 
er ved at blive gået bag af 

dansen på det danske jobmarked, 
hvor faget »ufaglært« er ved at 
forsvinde. 

Til gengæld vil deres børn og 
børnebørn bevise, at det gamle 
dogme om social arv ikke holder. 
Indvandrernes børn tager uddan-
nelse, og især pigerne stormer 
frem i uddannelsessystemet!

Det er fremragende journali-
stik, avisens Jens Andersen har 
bedrevet i torsdagsudgaven.  En, 
på overfladen, kedelig statistik 
fra Det Lokale Beskæftigelsesråd, 
kan godt indeholde skarpe 
nyheder. Dejligt, at avisen giver 
tid til at researche grundigt 
og lave historier, som bør få os 
alle sammen til at spidse ører 

og reflektere lidt. Som sagt: De 
ældre indvandrere fylder tungt 
i arbejdsløshedskøen. De kom 
til Danmark uden uddannelse, 
mange næsten uden skolegang, 
og på de ufaglærte jobs de har 
varetaget, har mangel på uddan-
nelse da heller ikke været noget 
problem.

Men nu er de ufaglærte jobs 
væk, og de kommer ikke igen, 
når vi engang er igennem 
finanskrisen. Selvom manglende 
uddannelse altså er årsag - og 
efter-uddannelse derfor vil være 
et bud på løsning, ville jeg nok 
hænge lidt med overskægget, 
hvis jeg hed Ahmed, var 55 og 
arbejdsløs.

Intet i regeringens finanslov 
tyder på, at der skal gøres noget 
særligt, for at samle op på netop 

denne gruppe. Desværre!
Men at man er en dårligt ud-

dannet UDvandrer fra en landsby 
i Tyrkiet eller Jugoslavien, er jo 
ikke det samme som at man er 
dum!  

Mange af disse mennesker 
synes at være gjort af det stof, der 
skal til for at bryde den sociale 
arv. Den pionerånd der skal til, 
for at gå fra et udsigtsløst liv, til 

et lovende liv.  I hvert fald har de 
været gode til at sende deres børn 
i skole, velvidende at uddannelse 
er en af forudsætningerne for at 
skabe et liv på egne præmisser.

Og indvandrenes børn klarer 
sig godt i uddannelsessystemet.

Overraskende godt, i betragt-
ning, at det må have været så som 
så med lektiehjælpen.

Især pigerne har taget hvad 
avisen kalder »et kvantespring« 
fremad - og har gjort op med vi 
andres forestilling om den kuede 
kvinde, der sidder tilhyldet og tavs 
og venter på at blive bortgift til en 
fætter i langtbortistan.

Jovist er der både kriminelle 
drenge og tvangsgifte piger blandt 
indvandrerne. Men hvorfor er 
det altid disse ganske få procent, 
Dansk Folkeparti haler frem, når 

himlen skal males sort? 
Første generations indvandrere 

kom hertil med en papkasse, et 
ubrugeligt sprog men et brugeligt 
arbejdstalent. Set i det lys, burde 
det aftvinge respekt, at deres 
børn og børnebørn er i gang med 
at uddanne sig til håndværkere, 
læger, arkitekter. 

Der pågår en utålelig »værdide-
bat« i Danmark, hvor højrefløjen 
har travlt med at dæmonisere 
indvandrernes kultur og tro -  og 
hvor venstrefløjen fastholder et 
»offer«-billede af stakler, som det 
er synd for. Begge synspunkter 
er noget gedigent vrøvl. Indvan-
drerne er mennesker, som gerne 
vil skabe sig et godt liv. Første 
generation har lagt gulvet - anden 
generation er på vej op ad trap-
pen!
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PÆDAGOGISKE ASSISTENTER - Følgende pædagogiske assistenter er uddannet fra Social- og sundheds-
skolen i Silkeborg for nylig, stående fra venstre efter underviser Lene Møller Bertelsen: Hjalte Rytter Jørgen-
sen, Paw René Poulsen Hinge, Maria Rasmussen, Jakob Blum-Skriver, Betinna Laursen, Julie Alexandersen 
Fog, Cecilie Tang og Marianne Ladefoged Laursen. Yderst underviser Gitte Boll. Siddende fra venstre: Mette 
Laursen, Canan Tunc, Mette Bak Hansen, Marethe Jakobsen, Karina Kristensen, Mette Tønning Mattson, 
Farida Vangsgaard og Christina Rasmussen

90 år

Inge Krogh, Horsens, 
fylder 90 år lørdag den 13. 
november. 

Hun blev født i Odense og 
voksede op på Fyn, og hen-
des far var en af pionererne 
inden for Retsforbundet, så 
der blev diskuteret meget 
politik i barndomshjemmet. 
Hun kom i kontakt med 
Kristne Gymnasiaster 
og blev aktivt medlem af 
frimenigheden Den Apostol-
ske Kirke. Hun uddannede 
sig til læge, blev speciallæge 
i intern medicin og allerede 
året efter speciallæge i 
psykiatri. Inge Krogh kom 
til Åndssvageforsorgen i 

Nyborg som reservelæge, to 
år senere blev hun overlæge 
her. Ved Forsorgscenteret i 
Nyborg gjorde hun en stor 
indsats for at bedre forhol-
dene for de åndssvage og for 
deres familier, og hun drev 
en omfattende foredrags-
virksomhed for at udbrede 
kendskabet til åndssvaghed 
som sygdom og afhjælpe 
skyldfølelsen hos forældre 
til åndssvage børn. 

Det gjorde hende kendt, 
og hun fik interesse for 
Kristeligt Folkeparti (KF), 
der blev stiftet i 1970. Da en 
gruppe Nyborgborgere, der 
kendte hende fra hendes 
arbejde inden for åndssva-
geforsorgen, foreslog hende 
som folketingskandidat i 
1971, sagde hun ja til at 
stille op. Hun var medlem 
af partiets hovedbestyrelse 
1971-1979. 

I 1973 blev hun valgt til 
Folketinget og blev nu i 11 
år kendt som en farverig 
og kontroversiel politiker, 
en fanatisk modstander 
af fri abort og frigivelse af 
pornografien. 

Fra starten af sin politi-
ske karriere bekæmpede 
hun misbrug af alkohol, 
narkotika og af kvinder i 
pornoindustrien. Hun tog 
sig tid til at møde proble-
merne og de mennesker, det 
handlede om, og blev set på 
Christiania, i pornoklubber 
og på massageklinikker, til 
rockfestivaler og blandt de 
prostituerede på Vesterbro. 

Hun var ugift og havde 
ingen børn, men var en 
konsekvent fortaler for 
børns rettigheder og talte 
deres sag.

Hun vendte senere 
tilbage til sin overlægestil-
ling, indtil hun i 1986 slog 
sig ned som privatprak-

tiserende læge i Horsens 
og koncentrerede sig om 
partiet, afholdssagen og 
den lokale menighed. Hun 
var igen medlem af KFs 
hovedbestyrelse 1984-92, 
var formand for partiets 
vælgerforening i Horsens 
fra 1987 og for Blå Kors 
i Horsens-Brædstrup 
1990-95. I 1981 fik hun 
Larsen Ledet Prisen for 
sit arbejde med at fremme 
afholdssagen.

60 år
Fredag den 12. november 
fylder konsulent Merete 
Meldahl, Juelsminde, 60 år.

Merete Meldahl var 
arbejdsmarkedschef i 
daværende Juelsminde 
Kommune, og ved kom-
munesammenlægningen 
kom hun i dagpasningsaf-
delingen. Hun har været 
lokalformand for Socialråd-
giverforeningen og arbejder 
med vejledning på Sydansk 
Universitet. 

Hun oprettede et 
krisecenter for kvinder, 
da hun var konsulent i 
Børnerådgivnings-centret 
i Vejle Amt, hvor hun 
arbejdede med adoption og 
som supervisor for kom-
muner i svære familiesager. 
Siden kom hun til Kolding 
Kommunes Social- og 
Sundhedsforvaltning som 
ledende familierådgiver, og 
her oprettede hun en kom-
munal familiepleje-organ-
sation samt opholdssted for 
uledsagede flygtningebørn 
og heldagsskole. 

50 år
I dag fylder skuespiller og 
instruktør Julie Pauline 
Wieth, København, 50 år. 
Hun har været medlem 
af Danske Skuespiller 
Forbund.

40 år
I dag fredag fylder den 
amerikanske skøjteløber 
Tonya Maxene Harding 
40 år. Hun toppede karri-
eren i 1991, og da nedturen 
begyndte blev hun implice-
ret i Kerrigan-sagen, hvor 
hendes eks-mand forvoldte 
konkurrenten Nancy Kerri-
gan så stor skade på benet, 
at hun ikke kunne deltage 
i de forestående mester-
skaber. Tonya Harding blev 
idømt samfundstjeneste og 
en stor bøde for at hindre 
opklaringen af overfaldet, 

og hun blev i 1994 udeluk-
ket fra det amerikanske 
skøjteløberforbund.

30 år
Morten Messerschmidt 
fylder 30 år lørdag den 13. 
november.

Han blev i 2009 cand. jur. 
fra Københavns Universitet 
og var medlem af Folke-
tinget til 2009 for Dansk 
Folkeparti. Messerschmidt 
var valgt i Århus Amtskreds 
ved folketingsvalget i 
2005, og han fik her 3.812 
personlige stemmer.

Messerschmidt var 
assistent for medlem 
af Europa Parlamentet 
Mogens Camre 2003-2005 
og i øvrigt kirkesanger i 
Islebjerg Kirke 1999-2005.

Ved Europa-Parlaments-
valget 2009 var han spids-
kandidat for Dansk Folke-
parti, og han fik 284.500 
personlige stemmer - det er 
det næststørste antal ved et 
dansk EU-parlamentsvalg 

ifølge Wikipedia. Han var 
formand for foreningen 
Kritiske Licensbetalere, 
som han stiftede i 2002, og 
som han forsvarede som 
gæst i satireprogrammet 
»De uaktuelle nyheder«. 
I 2003 deltog han i tv-
programmet Big Brother 
VIP, og tre år senere gjorde 
han bemærket bemærket 
ved i en kronik skrevet i 
samarbejde med Mogens 
Camre at argumentere for 
en mindre offentlig sektor. 

Han bor sammen med 
sangerinde Dot Wessmann, 
og de har i 2008 udgivet en 
cd med julemusik, hvor de 
synger sammen.

Lørdag den 13. november 
fylder Ellen Malmbak, 
Marienlund Plejehjem, 
100 år.

Ellen Malmbak er født 
og opvokset på Sjælland, 
hvor hun lærte sin nu 
afdøde mand Johannes 
Malmbak at kende.

Familien Malmbak 
har hørt hjemme på 
Engesvang-egnen de 
sidste 200 år, og Ellen 
og Johannes Malmbak 
vendte »hjem« omkring 
1950, bosatte sig på 

gården »Klosterlund«, 
hvor Johannes Malmbak 
var inspektør ved Det 
Danske Hedeselskabs 
Maskincentral til 1977. 

Efter sin mands død 
i 1988 flyttede Ellen 
Malmbæk til Silkeborg, 
hvor hun boede på 
Drewsensvej, til hun 
flyttede på Marienlund 
Plejehjem i 2007.

Fødselsdagen fejres 
med familie fra ind- og 
udland og et par enkelte 
veninder.

100 år i morgen

Af Verner Lynge
Ry

Livet er dejligt!!!

Inge Krogh. Foto: Simon 
Jeppesen/Polfoto

Morten Messerschmidt. 
Foto: Claus Bjørn Larsen/
Polfoto

Den første andengeneration

LIVSLANG LÆRING - 
Prinsesse Marie var torsdag 
til UNESCO konferencen 
»Norden - en bæredygtig 
region med fokus på livslang 
læring« om klimaforandringer 
og uddannelse for bæredygtig 
udvikling - i Galleri Galschiødt, 
Odense. Her ses hun og den 
kontroversielle fynske kunstner 
Jens Galschiøt.  Undervisnings-
ministeriet, Nordisk Ministerråds 
Sekretariat og den danske 
Unesco-nationalkommission 
arrangerede konferencen. Foto: 
Michael Bager/FM/Polfoto

Opmærksomhed
på min fødselsdag 
frabedes venligst.

Johanne Hønholt
Christensen

Hjertelig tak
for deltagelse og de mange blomster ved 
Olga Marie Riis Nielsens begravelse.

Også en stor tak til personalet i Oasen, Fårvang
Ældrecenter for kærlig omsorg og pleje 

i Olgas sidste leveår.
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Gennem årene har Svikmøl-
leofferet været en person, 
som alle elsker at hade, og 
alle hader at elske, og en 
som formår at bringe farve 
og kulør til Danmark. I år 
tilfalder æren minister for 
udviklingsbistand Søren 
Pind. 

Redaktøren af den sati-
riske årskavalkade skrev 
sin tale i weekenden, men 
havde i sidste øjeblik opda-
teret talen med de seneste 
dages blæst omkring årets 
prismodtager. Men det var 
dog den mere langvarige 
indsats som festligt indslag 
i Danmark, redaktør Paul 
Schøitt lagde til grund for 
valget af Søren Pind:  

- Fadbamser og en 
lille en til næsen med Lars 
Løkke ...ros til Jønke ...ti 
liberale teser ...hushjælp 
...boligspekulanter ...din 
tøjleverandør, ja listen 

er lang. I pressen er du 
hædrende omtalt som 
problem-magnet. Sidst løb 
du med overskrifter og forsi-
der op til og efter Venstres 
landsmøde 2010 - godt gået, 
Søren! Og så er du liberal 
om en hals og står ved det. 
Schøitt fortsatte:

- Du er, hvad jeg vil kalde 
politikkens spøgelsesbilist. 
Du kører med 180 i modsat 
retning af alle andre, men 
i modsætning til andre 
spøgelsesbilister, gør du 
det meste fuldt bevidst. 
Populisme ligger langt fra 
dig, og du går ind for det, du 
går ind for, og du står ved 
det. Du er aldrig bleg for at 
give en undskyldning - selv 
om det måske først er dagen 
efter.

Søren Pind modtog et 
diplom i form af en karika-
turtegning lavet af Peder 
Bundgaard og kvitterede 

med en veloplagt takketale. 
Her erklærede han, at det 
var med stor ære, at han var 
blevet valgt som Svikmøl-
leoffer. 

- Hvis folk holder af at iro-
nisere og tegne ens handlin-
ger, så ved man, at man ikke 
er helt galt på den, sagde 
han storsmilende. Men han 
måtte dog indrømme, at de 
sidste dages opmærksom-
hed måske havde været lidt 
for overvældende. 

Søren Pind er Svikmølle-offer

Søren Pind modtog prisen 
i går.

Anders Skjelmose rejser i 
denne uge til Nepal, hvor 
han efter årsskiftet skal 
tage over som leder af 
Dansk Røde Kors´ arbejde i 
landet efter Jørgen Kristen-
sen. Anders Skjelmose har 
i flere omgange arbejdet for 
Røde Kors. Både ude i felten 
i blandt andet Burkina 
Faso og bag skrivebordet i 
København. 

- Jeg glæder mig meget. 
Nepal er et fantastisk land, 
men også et land med store 
problemer. Derfor er det 

spændende udfordring, 
siger Anders Skjelmose, 
der har arbejdet meget med 
sundhed, vand og sanitet og 
nu rejser til Nepal med sin 
hustru og deres lille barn.

Ny Røde Kors 
chef i Nepal

Anders Skjelmose

Professor Mads Her-
mansen er ansat som 
institutleder på Institut for 
Psykologi, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, 
Syddansk Universitet. Han 
kommer fra en stilling som 
professor i pædagogisk 
psykologi ved CBS og 
ved Nordiska Högskolan 
för Folkhälsovetenskap i 
Göteborg.

Den nystartede psykolog-
uddannelse på Syddansk 
Universitet optog de 
første 108 studerende den 1. 
september i år.


