
 
 

Referat af Marianne Jelveds indlæg    24.09.2019 

MJ fortalte om sin udvikling fra en genert skolepige til en klog, dygtig og lyttende politiker, som 

har forstået betydningen af gode kontakter og vel gennemtænkte planer. 

Det danske samfund har en enestående kultur, som er udviklet og baseret på borgernes vilje og 

evne til at deltage samfundets udvikling og i et fællesskab, at gennemføre beslutningerne. 

Borgerne har i høj grad taget option på selv at bestemme. Udlandet er imponerede over hvordan 

det danske samfund fungerer. 

Eksempler på den unikke danske model gik tilbage helt til 1795 - hvor store dele af København 

nedbrændte. Efter branden besluttede borgerne at oprette Danmarks første realkreditinstitut 

(Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn) – hvor der udstedes realkreditobligationer – hvor der 

hæftes solidarisk.  Det er et godt eksempel på økonomisk samarbejde - hvor borgerne arbejder 

sammen. Udlandet har stadig vanskeligt ved at forstå Realkreditmodelllen.  

Andre vigtige forudsætninger for den danske udvikling har været Grundloven i 1848, samt 

Andelsbevægelsen, hvor landbruget (presset af billigt korn fra USA) gik fra dyrkning af korn til 

forædling af egne produkter.  Det første andelsmejeri blev oprettet i 1882 i Hjedding ved Ølgod og 

blev starten på en fantastisk udvikling med hundredevis af andelsmejerier. I 1894 var der i alt 907 

andelsmejerier. I 1909 var tallet steget til 1163 

Oprettelse af sygekasser hvor borgerne igen gik sammen, som også blev støttet af staten, blev 

starten på vores sundhedsvæsen. 

Folkehøjskolen og Grundtvig har i høj grad præget udviklingen og folkeoplysningen. ML arbejder 

på en bedre støtte til nutidens højskoler. 

Hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter i 1899, har været grundlaget for den danske 

model. 

Som uddannet folkeskolelærer, har undervisningen i folkeskolen ligget MJ meget på sinde, fordi 

den betyder så meget for at gøre børn til gode borgere. Muligheden for at danne egne fælleskaber 

(privatskoler) til undervisning, hvor borgerne selv bestemmer undervisningen, bør beskyttes og 

støttes. Folkeskolereformen i 1988, som blev forestået af Kresten Helweg Pedersen, blev udviklet i 

et stort fællesskab, som også omfattede forsøg, hvor lærerne deltog, var et godt eksempel på det 

vigtige samspil, som bør være grundlaget for en god undervisning. 



 
 

Efterfølgende har politikerne opstillet 3500 læringsmål, der har ensrettet undervisningen og taget 

motivationen fra lærerne. Lærerne er ikke inddraget. Selv om det er reduceret til 215 

kompetencemål, er det ikke godt nok. Lærerne har stadig ikke en overenskomst. 

Der skal god ledelse til at forandre samfundet. God ledelse bør baseres på spørgsmålene, hvad er 

meningen, hvad er det vigtigste? 

Kommunerne kan med en god ledelse bidrage til at borgernes øgede krav til, at det offentlige skal 

hjælpe, ændres til at borgerne tager ansvar. 

Mange politikere har for travlt med at finde ud af, hvordan kan jeg bevare magten. MJ har lært 

ikke at tage æren, og det har banet vejen for mange gode samarbejder. 

MJ har haft et meget fint samarbejde med Poul Schlütter og Mogens Lykketoft. Det er gode 

eksempler på, hvordan Radikale har været tungen på vægtskålen, og hvordan gode relationer har 

været afgørende.  

MJ fremhæver at koblingen mellem Euroen og Danske kroner, er en af hendes vigtigste 

handlinger. Helt overordnet var MJ stolt over resultaterne i 90erne, hvor arbejdsløsheden blev 

bragt ned samtidig med at både handelsbalancen og de offentlige financer gik i plus.  

 

 


