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Danske soldaterveteraner, 
som har været udsendt til 
Balkan, Irak, Afghanistan og 
andre steder i verden, kan 
med rette forvente, at den 
danske stat fremover tager 
bedre hånd om dem, end til-
fældet har været hidtil.

Sådan lød det fra både be-
skæftigelsesminister Mette 
Frederiksen (S) og forsvars-
minister Nick Hækkerup (S) 
på det halvanden time lange 
samråd, som i går fandt sted 
i Folketingets Forsvarsud-
valg.

Meldingen faldt sammen 
med, at statsminister Helle 
Thorning-Schmidt (S) tidlige-
re på dagen bebudede, at de 

kes hjem fra Afghanistan til 
august.

Anledningen til samrådet 
var de seneste mange måne-
ders debat om, hvorvidt vete-
raner med psykiske sygdom-
me som PTSD har ret til ar-
bejdsskadeerstatning efter en 
udsendelse, hvis de ikke har 
søgt hjælp i løbet af de første 
seks måneder efter hjemkom-
sten. Som reglerne i øjeblik-
ket er hos Arbejdsskadesty-
relsen, kan veteranerne ikke 
få erstatning.

Men en sundhedsfaglig eks-
pertgruppe nedsat af Beskæf-
tigelsesministeriet gennem-
går netop nu al viden inden 
for området, hvilket resulte-
rer i en rapport med anbefa-
linger, som udkommer i juni. 

holdning på samrådet er der 
ændringer på vej.

”Jeg kan konstatere, at der 
er soldater, som er invalide-
rede på krop og sjæl, som er 
overbeviste om, at det er kri-

få anerkendt deres sygdom 
som en arbejdsskade. Det 
skal vi have håndteret, og 
hvis de nuværende regler bli-
ver lavet om, vil alle gamle 
sager blive genoptaget,” sag-
de Mette Frederiksen.

Forsvarsminister Nick 
Hækkerup erklærede sig 
enig.

”Soldaterne er udsendt af 
den danske stat, så vi skal 
sørge for, at de har ordentlige 
vilkår, når de vender hjem. 
De rammer har regeringen og 
Folketinget et ansvar for, og 
selvom der er smalhals i 
dansk økonomi, og vi ikke 
skal rutte med pengene, kan 
veteranerne forvente, at vi 
gør vores indsats.”

I efteråret viste en omfatten-

onale Forskningscenter for 
Velfærd, SFI, at flere end 
4300 af de cirka 26.000 dan-
ske soldater, som siden 
1990’erne har været udsendt, 
kæmper med psykiske pro-
blemer eller stofmisbrug. Og 
på gårsdagens samråd var 
særligt Mette Frederiksen 
klar i mælet om, at hendes 
ministerium tager de psykisk 
sårede veteraner alvorligt.

”Vi anerkender, at vi ikke 
har gjort det godt nok i de år, 
der er gået vores ansigt forbi. 
Det er påfaldende, at vi stadig 
diskuterer forholdene for de 
mænd og kvinder, som vi ud-
sendte til Balkan – det er godt 
nok mange år siden. Derfor er 
det godt, at vi er nået til en 
bred politisk erkendelse af, at 
der er et problem, som vi skal 

Beskæftigelsesministeren 
erkendte også, at der findes 
nye undersøgelser, der viser, 
at debutsymptomer på PTSD 
godt kan forekomme senere 
end seks måneder efter den 
traumatiserende hændelse. 
Derfor er det sandsynligt, at 
der vil komme ændringer for 
veteranerne, når ministeriets 
rapport foreligger til juni. En-
ten gennem bekendtgørelser 
eller lovændringer.

”Når udredningen er fær-
dig, er det aftalt i forsvarsfor-
ligskredsen, at vi skal drøfte, 
hvordan vi anerkender vete-
raners PTSD og psykiske ska-
der. Forsvarsforligspartierne 
har givet hinanden håndslag 
på at håndtere veteranernes 
situation bedre, end vi gør i 
dag,” sagde hun.

Ministre lover hjælp til soldaterveteraner
Tusindvis af danske krigsveteraner kæmper med psykiske mén efter udsendelse, og i går lagde både beskæftig-
elsesminister Mette Frederiksen (S) og forsvarminister Nick Hækkerup (S) op til, at veteranerne skal have hjælp

WWSoldaterne er 
udsendt af den dan-
ske stat, så vi skal sør-
ge for, at de har or-
dentlige vilkår, når de 
vender hjem.
NICK HÆKKERUP (S), 
FORSVARSMINISTER

2 Helle Thorning-Schmidt (S) 
begyndte sin politiske karriere 
som aktiv i et elevråd. Her sid-
der hun ved siden af den ifølge 
iagttagere oplagte fremtidige 
arvtager, formanden for de 
danske elever, 16-årige Vera 
Rosenbeck. – Foto: Keld 
Navntoft/Scanpix.

AF BENJAMIN KRASNIK  
OG MORTEN MIKKELSEN

krasnik@k.dk, mikkelsen@k.dk

Vera Rosenbeck fra Trekro-
nerskolen i Roskilde har de 
seneste uger optrådt adskilli-
ge gange i medierne for at 
forsvare elevernes synspunkt 
i debatten om folkeskolen. 

Den 16-årige formand for 
organisationen Danske Sko-
leelever har i den grad formå-
et at brænde igennem i tv-du-
eller mod fuldvoksne folke-
tingspolitikere med sine vel-
formulerede budskaber. Hun 
anses allerede for en oplagt 
kandidat til en betydnings-
fuld post i et af landets parti-
ers ungdomsafdelinger – og 
til inden for en årrække at 
pryde en valgplakat. 

Mange nævner hende lige-
frem som en oplagt statsmi-
nisterkandidat, men selv er 
hun mere beskeden.

”De seneste år har været 
meget lærerige og en unik 
mulighed for at tale en virke-
lighedsnær sag, som ikke 
handler om ideologi og stem-
metal, men om at gøre hver-
dagen bedre for danske børn 
upåagtet alle mulige aktørers 

interesser. Jeg vil gerne fort-
sætte med at gøre en forskel, 
det er bare svært at se mig 
selv i en partipolitisk kon-
tekst,” siger hun.

Vera Rosenbeck personifi-
cerer den politisk engagerede 
ungdom anno 2013; en gene-
ration, som har selvtilliden 
og talegaverne i orden. En ge-
neration, som brænder for 
sagen og gerne investerer 
mange timer i det politiske 
arbejde. Men også en genera-
tion, som forskere gerne vil 
gøre sig endnu klogere på.

I dag holder Center for 
Ungdomsforskning og Dansk 
Ungdoms Fællesråd en kon-
ference på DPU Aarhus Uni-
versitet, hvor eksperter og 
ungdomspolitikere drøfter, 
hvem næste generation af po-
litikere er, og hvordan de vil 
forandre demokratiet i Dan-
mark.

”Nogle unge ser ud til vir-
kelig at kunne begå sig i den 
politiske verden. Det er også 
en udvikling, man ser i er-
hvervslivet, hvor visse unge 
hurtigere end tidligere me-
strer at aflæse koder og hurti-
gere kommer igennem ud-
dannelsessystemet. Nogle 

springer uddannelsen over, 
fordi de allerede har kompe-
tencerne og kender de voks-
nes koder,” siger ungdoms-
forsker Niels Ulrik Sørensen 
fra Center for Ungdomsforsk-
ning.

Han taler om en generati-
on, som forventer at være 
med, hvor beslutningerne 
træffes, fra dag ét, men sam-
tidig overvejer mange andre 
karrieremuligheder end den 
politiske. Og det er en gene-
ration, som næsten alle kom-
mer fra højtuddannede fami-
lier, og som selv har sat kur-
sen mod en studentereksa-
men og videre studier på et 
universitet.

Karina Kosiara-Pedersen, lek-
tor ved Institut for Statskund-
skab på Københavns Univer-
sitet, deltager i konferencen 
og har i en undersøgelse kort-
lagt, hvem de politiske parti-
ers medlemmer under 30 år 
er, og på hvilke punkter de 
adskiller sig fra de ældre par-
timedlemmer. 

”Topposter gives ikke læn-
gere for lang og tro tjeneste. 
Det er muligt at komme frem i 
forreste række på meget kort 

tid, hvis man har de rette 
kompetencer, alliancer og 
netværk. Partierne ved godt, 
at de har svært ved at rekrut-
tere særlig mange unge, men 
at det er de unge, som har tid 
og lyst til virkelig at gøre en 
indsats, når der er valg. Sam-
tidig er det tydeligt, at de un-
ge på mange politikområder 
har en ideologisk klarere pro-
fil,” siger Karina Kosiara-Pe-
dersen.

Hun peger på, at de unge 
politikere i gennemsnit bru-
ger otte timer om måneden 
på partiarbejdet, og at hvert 
10. unge partimedlem går di-
rekte efter selv at være på 
plakaten. Spørgsmålet er så, 
om de nogensinde får gjort 
deres uddannelser færdige, 
eftersom stadig flere unge po-
litikere ikke så sjældent er 
nået helt til tops politik, in-
den de kommer så langt. 

Udviklingen fører samtidig 
til, at rekrutteringen til Folke-
tinget vil blive stadig mere 
skæv. Det er de veluddanne-
des værdisæt, som dominerer 
hos de unge politikere. 

Det er da også 60 procent af 
dem, der har taget en studen-

tereksamen – mod kun 40 
procent af de ældre – og et 
meget stort antal har studeret 
på Karina Kosiara-Pedersens 
institut eller en af de beslæg-
tede universitetsuddannel-
ser.

Hun nævner konkret, at i 
politiske spørgsmål – som 
om den offentlige sektor skal 
være større eller mindre, og 
om man over for kriminelle 
skal satse mest på forebyg-
gelse eller straf – er de unge 
socialdemokrater klassisk rø-
de og unge borgerlige klas-
sisk blå, mens de voksnes po-
sition ofte er mere mudret. 

Til gengæld er unge SF’ere 
og Enhedsliste-medlemmer 
mere miljøpolitisk midtsø-
gende end deres ældre og 
grønnere partifæller. I for-
hold til, om Danmark skal 
være villig til at tage imod 
flygtninge, er unge fra alle 
andre partier end Dansk Fol-
keparti mindre restriktive 
end de ældre.

Ifølge både Karia Kosiara-
Pedersen og Niels Ulrik Sø-
rensen er der risiko for, at vi 
får en øget polarisering af 
samfundet, så store grupper 
af faglærte og ufaglærte unge 

kommer endnu mindre til or-
de i fremtiden, end de gør nu. 
Der sker en stigende professi-
onalisering af unge politike-
re, og man taler i dag om en 
djøficering, hvor unge stats-
kundskabere springer ud 
som politikere uden at have 
prøvet kræfter med virkelig-
heden.

”Denne tendens kan udgø-
re et demokratisk problem, 
fordi det kan være svært at 
identificere koblingen til par-
tipolitik bredt blandt unge. 
Der er et generelt problem 
med at finde ud af, hvis inte-
resser partierne repræsente-
rer i dag, særligt blandt un-
ge,” siger Niels Ulrik Søren-
sen

”I dag kan man for eksem-
pel ikke som tidligere identi-
ficere en arbejderklasse, og 
det giver ingen mening med 
et parti, der taler til denne 
gruppe. Det er sværere for 
unge at pege på et politisk til-
hørsforhold, men de støtter 
alligevel partier med en tradi-
tionel historisk bagage. Hvad 
det skyldes, vil vi gerne un-
dersøge,” siger Niels Ulrik 
Sørensen.

Unge politikere går direkte  
efter at komme til tops
Den tid er forbi, hvor politiske poster gives for lang og tro tjeneste. Når unge i dag bliver politisk aktive, engagerer 
de sig dybt og søger lige mod topposterne, men rekrutteringen bliver stadig mere skæv, viser undersøgelse

Aftale om 
Storstrømsbroen
Turen til Tyskland bliver hur-
tigere, og så ligger der i et 
brobyggeri mange arbejds-
pladser, som ikke mindst Lol-
land-Falster-området sukker 
efter. To ønskværdige ting, 
der i går rykkede en smule 
nærmere, da partierne bag 
trafikforliget – alle partier i 
Folketinget minus Enhedsli-
sten – blev enige om, at de 
knap fire milliarder kroner til 
en ny bro over Storstrømmen 
kan hentes fra besparelsen 
ved at købe et billigere sig-
nalsystem til den danske 
jernbane. Den ny bro skal 
imødekomme den øgede 
mængde både bil- og jernba-
netrafik, der kommer med 
den planlagte åbning af Fe-
mern-forbindelsen i 2021. 

Kold marts koster  
på varmeregningen
Friske tal fra Teknologisk In-
stitut viser, at danskerne ind-
til videre har haft et merener-
giforbrug på knap 16 procent 
i denne fyringssæson. Og 
med mere frost og blæst i sig-
te ser det ud til, at der blæser 

flere kroner ud af privatøko-
nomien, lyder meldingen fra 
Teknologisk Institut til TV 2 
Finans. ”For et gennemsnit-
ligt parcelhus med fjernvar-
me kan regningen blive helt 
op til 3000 kroner dyrere i 
forhold til sidste sæson”, si-
ger energivejleder Christian 
Oxenvad fra Energitjenesten.

Penge på vej  
til jysk motorvej
Nu bliver pengene til Herning-
Holstebro-motorvejen afsat. 
Der er 3,4 milliarder kroner på 
vej fra forsvarsmidlerne til 
trafikministeriet. Det oplyser 
Anette Lind, der er folketings-
medlem for socialdemokrater-
ne og valgt i Holstebro, til DR 
Midt & Vest. Partiernes fi-
nansordførere mødes på Chri-
stiansborg i dag for at vedta-
ge, at pengene afsættes. 

Rettelse
Klummen ”Ensomhed er en 
trussel mod det sunde ældre-
liv”, der blev bragt på siden 
Seniorliv i går, var skrevet af 
Birgit Meister, men ved en fejl 
ledsaget af et billede af Lis M. 
Frederiksen. Kristeligt Dag-
blad beklager fejlen.

KORT NYT
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Målet er nået.
Sådan lyder det fra såvel 

regeringen som den borgerli-
ge opposition, efter at det 
står klart, at de danske 
kamptropper skal hurtigere 
hjem fra Afghanistan, end 
der tidligere har været lagt 
op til.

Efter et møde i Udenrigs-
politisk Nævn i går kom op-
positionspartierne ud et efter 
et og erklærede opbakning 
til beslutningen om den tidli-
gere tilbagetrækning.

Og samtidig blev det un-
derstreget, at målet med ind-
sættelsen af de danske trop-
per – der fra midten af 2006 
har været indsat i det sydlige 
og østlige Afghanistan – er 
nået.

”Vi har ydet et svar på 11. 
september. Det var det, Af-
ghanistankrigen handlede 
om at sikre: at det ikke kun-
ne gentage sig. De mål, me-
ner jeg, er nået,” siger Ven-
stres udenrigsordfører, Søren 
Pind.

”Den orientering, vi har få-
et fra regeringen, er, at bri-
terne har truffet nogle beslut-
ninger, som gør, at det dan-
ske bidrag ikke er relevant 
længere. Det har vi taget til 
efterretning, så det er en be-

slutning, som vi har støttet,” 
tilføjer han.

Også Dansk Folkeparti me-
ner, at målet om at svække 
terroristerne i Afghanistan er 
nået:

”Jeg ved ikke, hvordan af-
ghanerne vil tilrettelægge de-
res fremtid. Men det mål, vi 
havde – nemlig at nedkæmpe 
al-Qaeda i Afghanistan – det 
har vi nået,” siger partiets 
udenrigsordfører, Søren 
Espersen.

”Det kan være, at de vælger 
sharialov og at tage Taleban 
ind som regeringspartner. 
Det er deres valg. Så længe de 
ikke truer Danmark og den 
vestlige verden,” påpeger 
han.

De Konservatives forsvars-
ordfører, Lene Espersen, støt-
ter ligeledes regeringen:

”Når afghanerne selv kan 
overtage ansvaret, er der in-
gen grund til, at vi er der. Jeg 
er meget tilfreds med, at vi 
gør det i de tempi, som rege-
ringen nu har fremlagt,” si-
ger hun.

”Men hvis der er nogen, der 
tror, at alt er godt og fredeligt 
nu, så må man tro om igen. 
Men det er lykkedes vores 
soldater og en masse modige 
afghanere at få nedkæmpet 
mange Taleban-styrker i om-
rådet,” siger Lene Espersen.

Politikerne:  
Målet er nået  
i Afghanistan
Oppositionen bakker op om hjem-
sendelsen af danske tropper i Afghani-
stan. Missionen er fuldført, mener de

WWNogle unge 
ser ud til virkelig at 
kunne begå sig i den 
politiske verden. Det 
er også en udvikling, 
man ser i erhvervs- 
livet, hvor visse unge 
hurtigere end tidlige-
re mestrer at aflæse 
koder og hurtigere 
kommer igennem ud-
dannelsessystemet.
NIELS ULRIK SØRENSEN, 
UNGDOMSFORSKER
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