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I 2018 var Danmark stadig på an-
denpladsen med sine 5,5 million 

indbyggere. Generelt er nordeuro-
pæerne meget tilfredse. Finland, 
Danmark, Norge og Island skiftes 
til at ligge på de øverste fire plad-
ser i lykkeindekset - også Sverige 
ligger på en syvendeplads. Deri-
mellem ligger Holland og Schweiz. 
Resten af verden kommer bagef-
ter. Konklusion: Folk har det godt 
i Skandinavien. Dette skyldes de 
høje indkomster, den lange forven-
tede levetid og et velfungerende 
socialt sikkerhedsnet. Korrupti-
on er ikke et problem i Skandina-
vien, hvor landene også indtager 
toppositioner. Siges der.

Alligevel er Jeanette Strauss, 
Per X (navnet er redaktionen be-
kendt) og Bitten Vivi Jensen alt 
andet end glade danskere. De er 
kommet i kløerne på en stadig 
mere privatiseret velfærdsstat. 
De er blevet ofre for en uopdaget 
fælleseuropæisk tendens.

Også i Danmark begyndte en 
omstrukturering af samfundet i 

en ånd af markedsradikalisme i 
starten af det ny årtusind. Min-
dre stat, skattelettelser, smidige 
private virksomheder i stedet for 
offentlige dinosaurer, dette var 
løfterne om den smukke nye neo-
liberale verden ”Made in Europe”. 

Tony Blair overhalede Marga-
ret Thatcher så skarpt højre om, 
at Jernladyen beskrev „New La-
bour“ som den største succes i 
hendes regeringsperiode. 

I Tyskland var det Gerhard 
Schröder og Joschka Fischer, der 
brugte „Nixon-effekten“. Den hed 
således, fordi det var Richard 
Nixon, en kommunist-æder i Mc-
Carthy-tiden, der etablerede for-
bindelser med Kina. Dette var 
han i stand til, fordi ingen men-
te, at han var for blød og uforsig-
tig over for ”Den Gule Fare” og 
kommunisterne, som man f.eks. 
havde anklaget John F. Kennedy 
for at være.

Ud fra samme logik var det 
også muligt for „New Labour“-ty-
skerne, Schröder og Fischer, at 

indskrænke arbejdernes sociale 
sikkerhedsnet rabiat, lede pen-
gene over i ejernes lommer. På 
en eller anden måde troede in-
gen rigtigt på, at det var sådan, 
de gjorde. Agenda 2010 [1] blev 
søsat i Tyskland, og Peter Hartz 
lagde navn til en reform, der se-
nere skænkede det tyske SPD (so-
cialdemokrater, red.) en nedgang 
i vælgerskaren. I mellemtiden er 
det ærværdige parti på vej ned ad 
bakke, ikke mindst på grund af 
„Hartz 4“ [2].

Også de traditionelt socialde-
mokratiske samfund i Skandina-
vien blev ”moderniseret”, som 
man kaldte det på det tidspunkt. 
For at spare på de offentlige ud-
gifter.

Jeanette Strauss var enlig mor 
med to børn. *Hendes 14-årige dat-
ter, Frida, var på efterskole. Her-
fra hun blev hjemsendt, sammen 
med 50% af hele efterskolen, på 
grund af rygning. Kort før var Jea-
nette Strauss [3] fra den ene dag 
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til den anden pludselig afskedi-
get, hvilket er muligt i det super-
sociale Danmark. Uretmæssigt, vi-
ste det sig senere. Men hun havde 
med sin lave indkomst stort set le-
vet fra hånden til munden og vid-
ste ikke, hvordan hun skulle be-
tale huslejen uden løn. Hun gik 
til kommunen og bad om hjælp, 
om et lån, der kunne tilbagebe-
tales over et par måneder, noget, 
der ville hjælpe hende ud af den 
forestående onde spiral.

Hun fik ingen hjælp. I stedet 
besluttede sagsbehandleren ved 
Frederiksberg Kommune efter 
20 minutters samtale at fjerne 
Jeanette Strauss‘ barn fra hjem-
met. Frida Strauss blev ført ind i 
et lokale, hvor hun blev pålagt at 
vælge en plejefamilie, hun skulle 
bo hos nogle uger, indtil hendes 
mor var faldet til ro. Man fortal-
te hende, at det var hendes mor, 
der ville have det på den måde. 
Det var løgn. Frida ville ikke væk 
fra sin mor, men hun fik ikke lov 
til at se hende mere.

Kommunen påstod, at Jeanet-
te Strauss havde givet samtykke 
til fjernelsen af datteren.

Jeanette Strauss kunne ikke 
tro det, der skete. Hun blev vred, 
græd og skældte ud på kommu-
nens sagsbehandlere. Hendes for-
tvivlelse blev brugt mod hende 
som bevis på, at hun ikke kun-
ne tage sig af sin datter og havde 
brug for psykologisk behandling. 
Det blev hende pålagt. 

Dette foregik i adskillige år, 
indtil det i 2019 officielt blev ind-
rømmet, at der var tale om fejl, 
hvor enhver gældende lov var ble-
vet tilsidesat. 

I mellemtiden havde Jeanet-
te Strauss mistet arbejdsevnen, 
hendes datter havde udviklet al-
koholmisbrug og var blevet for-
sømt i den kommunalt tildelte ple-
jefamilies varetægt. Familien var 
ødelagt og omdannet til en social 
sag. Nu er Frida Strauss myndig, 
på ret kurs og kæmper for sig selv 
og sin mors rettigheder [4].

Det var og er især chokeren-
de, at Jeanette og Frida kæmpe-
de mod vejrmøller i årevis, uden 
mulighed for at kunne indlede 
retssager, der hurtigt havde kun-
net afhjælpe situationen. Hendes 

situation var kafkask, fortvivlen-
de. Og hun er fortvivlet!

Ved siden af Retsstatens fik-
tive verden og love var der vir-
keligheden, i en verden af foran-
staltninger, som hun ikke kunne 
komme op imod.

Per X var bådebygger og hav-
de arbejdet uafbrudt siden 13-års 
alderen. Han lider af en sjælden 
genfejl, hvor modermærker an-
griber hans nerver og organer. 
Kun omkring 150 mennesker i 
verden har denne genfejl. Den 
endelige diagnose blev stillet af 
en tysk universitetsprofessor på 
baggrund af vævsprøver. Men det 
vidste Per X ikke noget om på 
daværende tidspunkt. Han lag-
de kun mærke til, at han fik det 
værre og værre. Han fortalte om 
symptomer som smerter i musk-
lerne i venstre ben, venstre arm, 
alvorlig hovedpine og træthed. 
Han var ude af stand til at arbej-
de. Efter nogen tid mistede han 
retten til understøttelse. 

Per blev deprimeret; han vid-
ste ikke, hvordan han skulle for-
sørge sin familie. Han blev der-

for indlagt på lukket psykiatrisk 
afdeling. En kommunal medar-
bejder forsøgte at få ham ud i 
midlertidige ansættelser, således 
som retningslinjerne foreskriver, 
for at indtægterne herfra kunne 
dække omkostningerne ved sags-
behandlingen. 

I sin elektroniske journal hos 
jobcenteret opdagede Per, at han 
skulle have modtaget 390 timers 
psykologbehandling, der var ble-
vet faktureret. Men han har al-
drig modtaget den behandling. 
En masse penge var forsvundet 
i et sort hul. Men hvem var det 
sorte hul?

Per læste på **K10 og senere 
på Facebook om en lignende sag. 
Han kontaktede den pågældende, 
og sammen fandt de **syv andre 
med lignende tilfælde. De mis-
tænker, at **hele landets kom-
muner på denne måde svindler 
med borgernes penge.

Det bedrageri med socia-
le ydelser, som privatiseringen 
skulle forhindre, synes at være 
organiseret. Skruppelløse ”entre-
prenører” udnytter altså systemet 
for egen vindings skyld.

Der er opstået en hel industri, 
der tager sig af at få syge og han-
dicappede i midlertidige ansæt-
telsesforhold. Alle skal gennem 
arbejdsprøvning for at se, om de 
stadig er i stand til at arbejde, 
endda kræftpatienter eller me-
get gamle mennesker. De skal så 
arbejde for at kunne få overfør-
selsindkomst. 

På den måde har virksomhe-
derne reelt oprettet en hær af sla-
vearbejdere, som de kan udnytte, 
og hvor kommunerne tjener på 
borgenes overførselsindkomster.

Det er ikke overraskende, 
at viljen til at bedrage ikke 
kun findes blandt de ledige, 
men i langt højere grad i et 
økonomisk system, der be-
tragter billig arbejdskraft 
som forretningsmodel. 

Fortalerne for denne økono-
miske model vil dog indvende, at 
fejlene i systemet altid er menne-
skene. Systemet er ufejlbarligt.

Jeannette og Per er ikke isole-
rede tilfælde. En socialarbejder 
og ergoterapeut, Bitten Vivi Jen-
sen [5], gik til offentligheden på 
Facebook, fordi de medier, hun 
havde talt med, ***ikke ville føl-
ge op på historien.

Hun havde samlet og offent-
liggjort mere end 90 sager af den 
type, hvor hun selv var involve-
ret. Hun taler om, at det sociale 
system handler om penge, ikke 
længere om at hjælpe mennesker, 
der er i nød. Hun blev så forfærdet 
over den altomfattende umenne-
skelighed og mishandling, at hun 
tog sagsakter med hjem for ano-
nymiseret at offentliggøre dem. 
Bitten Vivi Jensen beviste, at det 
ikke er enkeltstående tilfælde, 
men et mønster, en fejl i syste-
met. Eller et grundlæggende de-
fekt system.

Den danske stat reagerede 
straks på afsløringerne. ***Den 
29. januar, 2020, riskerer hun at 
blive idømt op til 2 års fængsels-
straf for ulovligt at have videre-
givet fortrolige oplysninger. Det 
system, der muliggør systematisk 
svindel med skattekroner, forbli-
ver uberørt. Indtil videre.

Jeanette Strauss læser et brev op for politikerne til byrådsmøde på 
Frederiksberg Rådhus, som Frida havde sendt til ombudsmanden. Frida 
fik aldrig noget svar. Her ses Frida, Jeanette Strauss og nederst Bitten 
Vivi Jensen. Screendump fra YouTube. CO: Liv over lov: „Frb. kommune 
smadrer hel familie”. 28.04.2018.
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Der er tilsyneladende ingen, 
der vil forholde sig til, at den an-
givelige løsning på et problem, 
moderniseringen og privatiserin-
gen af de offentlige ydelser, har 
udviklet sig til et større problem 
end det oprindelige: En påstået 
stigning i omkostningerne, som 
ikke var reel, i hvert fald ikke i 
Tyskland, selv om der konstant 
tales om det.

Det sociale sikkerhedsnet er 
blevet omdannet til en forret-
ningsmodel for skruppelløse 
smarte mennesker, der nu fylder 
lommerne på bekostning af fat-
tige, svage og syge. Der er noget 
råddent i Danmark!

Hvordan står det til i Tyskland? 
Er Danmark vores fremtid? Hvor 
meget Danmark er der i det tyske 
socialsystem? Hvorfor ved vi in-
tet om de danske forhold?

Det ville bestemt give mening, 
hvis der var europæiske medier, 
der beskæftigede sig med, hvad 
der sker i de andre lande. I de fle-
ste tilfælde afslutter de europæi-
ske medier deres research ved de 
nationale grænser. Vi ved meget 
lidt om, hvad der egentlig sker i 
EU, hvilke opgaver andre klarer 
bedre eller dårligere end vi. Vi læ-
rer ikke af hinanden. Der er ingen 
europæisk offentlighed. Vi hører 

kun om Bruxelles. Og Bruxelles 
har et dårligt ry.

Europa er et stort, sort 
informationshul.

Vi ved f.eks. ikke, at det ”sand-
hedsministerium” på Wikipedia 
og hos de statslige tv-selskaber, 
der i Tyskland er blevet planlagt 
gennem de seneste to år, langsomt 
er ved at tage form – i al hemme-
lighed – men allerede er indført i 
Israel. Derfra skal det overføres 
til den engelske Wikipedia. Rap-
porter om Palæstina kommer i 
USA kun fra israelske tv-kilder.  

Det er dét, de imperiale politi-
kere i Five Eyes-drømmen kalder 
informationsfrihed. Five Eyes er 
USA, Storbritannien, Australien, 
New Zealand, (Canada, red.) og 
siden 1967 har Israel også været 
en del af samarbejdet. (Danmark 
kom i 1954 med i Nine Eyes, en 
forlængelse af Five Eyes, sam-
men med Norge, Frankrig og Hol-
land, red.) 

Tyske politikere bliver ansporet 
til at drømme. De ved ikke, hvad 
de laver, for udviklingen hem-
meligholdes, som planlagt under 
TTIP. Og de intetanende tyske po-
litikere betragter dette ”nye terri-
torium” som supermoderne, tren-
dy og nice. Vi opdager heller ikke, 
at det danske socialsystem er gået 
på grund og er forlist.

Måske er det meningen, vi ikke 
skal vide noget om det. Og de dan-
ske medier i verdens lykkeligste 
land ønsker heller ikke rigtigt at 
kende til det. Og det samme gæl-
der mange lykkelige danskere.

Det er tilsyneladende fortsat i 
orden at afsløre korrupte enkelt-
personer, embedsmænd og out-
sourcing-specialister. Individuel-
le fejltrin. Ja, mennesket! Men at 
sætte spørgsmålstegn ved et kor-
rupt socialt system? Det ville blive 
et enormt antal (spørgsmål, red.). 
Behøver det være sådan?

Så lukker man hellere øjnene 
og hygger sig. Det er jo kun de 
andre, der bliver syge og ude af 
stand til at arbejde.

Mediernes manglende rappor-
tering af fejl i systemet er i sig 
selv en fejl i systemet. De digitale 
muligheder udnyttes udelukken-
de til at styrke forretningsmodel-
lerne og det forventede udbytte 
og ikke til at forbedre informa-
tionsomfanget og kvaliteten af 
samme til offentligheden.

Hvem gavner det egentlig? Vil-
le det ikke være på tide med en 
alternativ europæisk offentlig-
hed, der også tager sig af sådan-
ne strukturelle problemer? Jeg 
vil vædde med, at Danmark kan 
findes overalt.
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