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P ræstearbejdet strammer til her op
til konfirmationerne; alt skal falde
på plads, så konfirmanderne og

deres familier kan få en glad og højtide-
lig dag. 

Det lykkes altid, fordi konfirmanderne
er ihærdige og øver sig på gudstjenesten,
og der er ikke meget, der slår at blive råbt
an på gaden af én, man har konfirmeret
for hen ved ti år siden, og som – selv om
den konfirmerede nu går på universite-
tet eller er blevet murersvend – glad kom-
mer hen og hilser og snakker lidt om,
hvor sjovt det var at ’gå til præst’. De kan
måske huske nogle af gaverne. Måske.
Men de kan helt sikkert huske højtidelig-
heden, og de kan huske det, vi lavede
sammen til forberedelsen. 

Der er bare ét problem. 

PROBLEMET ER den måde, de bliver bag-
talt på af folk, der særligt her i avisen – Or-
ganet for den højeste oplysning – tillæg-
ger dem motiver, de erfaringsmæssigt ik-
ke har: at de kun bliver konfirmeret for
pengenes og gavernes skyld, at ’det med
Gud’ eller ’troen’ ikke betyder noget, og
at de ’står og lyver’ i kirken. Senest kom
det til udtryk i Freja Fokdals indlæg ’Giv
jeres børn flere valgmuligheder end den
klassiske konfirmation’ 27.4.

Ofte ledsages disse mavesure anklager,
dette bagtaleri, af en i grunden pietistisk
stramtandethed, der kræver dem til
regnskab for, om de ’tror på Gud’. Som
om man kunne, og som om det ragede
nogen. 

I samme bevægelse fejrer anklagerne
ofte deres egen renhed, fordi de modent
har ’taget stilling’ imod. Imod den dum-
me, dumme teologi og alt det vrøvl om
Jesus. Så de er ikke længere hyklere, for-
står man. De er blevet rene og kan helligt
spytte de hykleriske syndere i ansigtet. 

Denne uklædeligt selvretfærdige nid-
kærhed på konfirmandernes og kirkens

vegne, ledsaget af tåbelige, utidssvarende
satiretegninger, vidner om manglende
forståelse af, hvad dåb, konfirmation, kir-
ke og tro overhovedet er for noget. Jeg
skriver det ikke på en irriteret præste-
stands vegne, men for konfirmandernes
skyld, så de ikke skal smittes alt for meget
af ’de voksnes’ selvfejrende kynisme så
tidligt i deres liv. 

Man påberåber sig viden og oplysthed,
men demonstrerer samtidigt, at man ik-
ke har begreb om, hvad det hele handler
om, og den uvidenhed fejrer man så – ko-
misk nok. 

Men her følger lidt oplysning om teolo-
gien bag den festlige dag, de unge med
glæde og alvor ser frem til. 

1) KONFIRMATIONEN betyder ikke, at
man skal bekræfte sin dåb. Hvorfor og
hvordan skulle man dog bekræfte noget,
som i sin essens er en gave? Den er skæn-
ket, og oppakningen af den er noget,
man kan gøre hver dag hele livet. Enhver,
som er gift, ved jo også, at et ægteskabe-
ligt samliv ikke består af ét ’ja’ på én dag.
Konfirmationen betyder, at konfirman-

derne nu med egne ører kan høre, at de
er en del af Guds liv. Det er altså ikke os,
men Gud, der konfirmerer (bekræfter)
sin pagt. Men det kan man jo også høre
hver søndag i kirken. 

Konfirmandernes ’stillingtagen’ går
altså på, i hvilken udstrækning de vil ud-
folde deres dåb i deres tilværelse. Men
den slags bliver man jo ikke færdig med,
og man kan med rette sige, at den ugent-
lige højmesse er anledning til at få sin
dåbs betydning uddybet. Hele livet. 

2) AT ’TRO på Gud’ i kristen sammen-
hæng betegner hverken mere eller min-
dre end den tillid, som Guds trofasthed,
som den udtrykkes i Kristi død og op-
standelse, indgyder. Kristi død og opstan-
delse er det, vi kalder Den Nye Pagt eller
Det Ny Testamente. 

Den pagt er stiftet inden for Guds tre-
enighed selv; den mangler ikke noget,
særligt da ikke menneskers ’tro’ eller ’tro-
skab’. Når ’tro’ altså er tillid til Guds tro-
fasthed, så er det Guds troværdighed, der
afføder den. Ikke noget, mennesker kan
have eller ikke have. Det er ikke noget, vi

skal eller kan mønstre. Tro har altså intet
at gøre med holdninger eller forestillin-
ger, og særligt står den ikke i modsæt-
ning til viden eller ’oplysthed’. 

AF DISSE teologiske grunde rammer den
sædvanlige kritik af konfirmandernes
motiver og den sædvanlige kritik af det
kirkelige, af troen, og hvad man som teo-
log ellers ryster på hovedet ad, helt forbi. 

Præster udvikler hård hud, så selv om
vi kan blive frustrerede over en selvfej-
rende kritik, der rammer ved siden af, så
er det vigtige her ikke os. Det vigtige er
konfirmanderne, og at de bliver beskyt-
tet mod den kynisme, de møder og ankla-
ges for selv at besidde. Af folk, der burde
vide bedre.

Fejr så de unge, smukke mennesker;
giv dem gaver og masser af kærlighed –
de har brug for begge dele. Deres tillid til
verden, livet, deres medmennesker og, ja,
Gud, skal ikke mødes med kynisme fra
folk, der mener, at de har regnet det med
Gud ud og nu fejrer deres ’indsigt’ ved at
spytte på de syndere, der endnu – for dem
at se – vandrer i mørket. 

Konfirmation

HENRIK WINTHER NIELSEN, 
SOGNEPRÆST

Kritiske stemmer i 
Politiken har ikke forstået,
hvad dåb, konfirmation,
kirke og tro er for noget.

Stop de mavesure og selvretfærdige 
anklager mod konfirmanderne

UNDER 
ANGREB.
Konfirmander skal
beskyttes mod den
kynisme, de møder
og anklages for
selv at besidde,
skriver Henrik 
Winther Nielsen.
På billedet ses
konfirmander 
fra 2016. 
Arkivfoto: 
Mads Nissen

INDRØMMET: Begejstringen er beher-
sket, bekymringerne store, forundringen
omfattende. 

I efteråret 2017 indføres Sundhedsplat-
formen (SP) på min arbejdsplads i Region
Sjælland – et elektronisk journalsystem,
som skulle give bedre muligheder for
kvalitetsovervågning og statistiske opgø-
relser, men som også er tidsrøvende og
forbundet med væsentlig lægelig pro-
duktionsnedgang på skønnet 10-30 pct.

Forundringen går på, at man fra poli-
tisk-administrativ side vælger at indføre
et system, som har den konsekvens. Det
rimer uforligneligt dårligt med det kon-
stante politiske fokus på effektivisering
og optimal udnyttelse af personaleres-
sourcerne. Og det frustrerer mig vold-
somt med så modsatrettede initiativer.
Og så bekymrer det mig alvorligt, at SP’s
tidsrøveri vil begrænse min mulighed for
at betjene så mange patienter som mu-
ligt bedst muligt. 

Jeg er meget bekymret for effekten på
arbejdsglæden. Den risikerer at forsvin-
de. Og hvis min arbejdsglæde skulle blive
kvalt i processen, så vil jeg se mig nødsa-
get til at forlade mit job. Det har jeg alle-

rede besluttet mig
for. Livet er for
kort.

Begejstringen er
som sagt beher-
sket, men bedre
kvalitetskontrol og
bedre mulighed
for statistikker kan
utvivlsomt være til
stor gavn. Prisen –

både den økonomiske og den, der hand-
ler om arbejdsglæde – synes dog at blive
alt for høj.

Jeg gruer for de nye tider på egne og
patienternes vegne. Jeg håber på, at Re-
gion Sjællands politikere og administra-
torer har erkendt problematikken og
analyserer den grundigt. Måske kunne
man udskyde indførelsen af SP i Region
Sjælland, indtil systemet har vist sit værd
i Region Hovedstaden?

Bonusinformation: Region Sjællands
eksisterende elektroniske journalsystem
fungerer ganske godt. 

Sundhedsvæsen

PETER MARCKMANN, 
LÆGE 

Jeg gruer
for de 
nye tider 

Det frustrerer
mig voldsomt
med så
modsatrettede
initiativer
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VI HAR GRISE. Vi har ikke MRSA. Vi sælger
økologisk svinekød. Risikoen for MRSA i
kødet er minimal. Det er resultatet af en
målrettet og ekstremt bevidst indsats for
at holde produktionen som helle i en
flodbølge af MRSA.

De resistente bakterier er nu så ud-
bredte, at smitten næsten er blevet stan-
dard og italesættes som normal. Over-
skriften på Fødestyrelsens nyhed i febru-
ar om, at der er MRSA i hver anden pakke
svinekød i køledisken, lød: 

»Intet tyder på, at man bliver syg af at
tilberede eller spise kød med MRSA«.

Vi skal altså ikke være så bakteriefor-
skrækkede. Sådan taler vores fødevare-
myndigheder til os om en risiko, der af
forskere i sundhedsvæsenet kaldes en
sundhedsskandale, og sådan undlader et
helt fødevareerhverv at tale til os om risi-
ko og ansvar, alt imens svineproduktio-
nen pakkes ind i beton, kunstig belys-
ning, klimaanlæg, heldragter, desinfek-
tion og antibiotika for at holde smitte
ude. 

Men i den konventionelle industrielle
svineproduktion kommer smitten ikke
udefra. Den kommer indefra.

Årsagen til, at vi på her på gården har
MRSA-fri grise, er, at vi har skåret produk-
tionen ud af MRSA-loopet fra start til slut.
Fra parring med egen orne til faring i det
fri.

Med naturlig fravænning af smågrise
over fem måneder til masser af grønt på

egne marker. Ingen smågrise med dårli-
ge maver, ingen antibiotika og en afsæt-
ning af kødet direkte fra bonde til kunde. 

Det foregår i et særlig koncept, Vel-
færdsdelikatesser, under Dyrenes Beskyt-
telse, som stiller på én gang meget enkle
og meget skrappe krav, der fungerer som
en overbygning til de økologiske regler
og i alt væsentligt går ud på at have en na-
turlig og åben produktion på små over-
skuelige og alsidige økologiske bedrifter. 

Det er værd lige at gå lidt i detaljer med
produktionen, fordi den er svaret på

spørgsmålet om, hvordan Danmark kan
komme ud af MRSA. Det er i bund og
grund en fortælling om alt det, som vi ik-
ke gør. En fortælling om alt det, som gri-
sene gør helt af sig selv.

VI ER GODT TREDIVE gårde i hele Dan-
mark. Fælles for de små og ellers meget
forskellige gårde er, at vi kender hvert en-
kelt avlsdyr. Ikke med et nummer, men
sådan rigtig kender dyret af udseende og
væsen. 

Hver bedrift har egen orne. Han er helt

nødvendig, fordi undfangelsen af små-
grise foregår lige så naturligt som resten
af produktionen. Vi køber ikke sæd ind,
og søerne bliver ikke insemineret. En fun-
gerende orne på en grisegård er et sær-
syn. 

Ligesom det er et særsyn i det store
danske svinebillede, at grisene har krølle
på halerne og hele tryner, som bliver
brugt til at rode i jorden. Vi skærer, stik-
ker eller klipper i det hele taget ikke vo-

res dyr. 
Det betyder og-

så, at vi som det
eneste koncept ik-
ke kastrerer orne-
grisene.

Grisene går ude i
små familieflokke
på marker og i
skovstykker året
rundt og bor i en-

kelt konstruerede hytter, hvor pattegrise-
ne kommer til verden uden hjælp fra os,
uden kunstig belysning, uden varmelam-
per og uden andet klimanlæg end soen,
der til gengæld er energieffektiv og me-
get intelligent styret. I år kom vores før-
ste kuld f.eks. problemfrit til verden midt
under en snestorm i februar. 

Det siger sig selv, at soen ikke på noget
tidspunkt er spændt fast eller begrænset
på anden vis i sin yngelpleje. Vores små-
grisedødelighed er her på gården helt ne-
de på fem procent. Det er intet i forhold

til smågrisedødeligheden på 25 til 33 pro-
cent i de industrielle stalde.

Smågrisene går med moderen indtil
naturlig fravænning efter cirka fem må-
neder. I den industrielle produktion fjer-
nes smågrisene fra soen efter bare tre til
fire uger. I den almindelige økologiske
produktion efter syv uger.

HOS OS FÅR smågrisene al moderens
modstandskraft foræret, og de får en na-
turlig og gradvis overgang til fast føde.
Det betyder, at vi aldrig har haft en gris
med diarré, hvilket igen er den primære
årsag til, at vi endnu ikke har givet noget
antibiotika overhovedet. 

Selvsagt giver vi heller ikke vækstfrem-
mere, altså zink og kobber. Grisene får
masser af grønt og groft foder, og der skal
være dobbelt så meget areal pr. dyr som i
almindelig økologisk produktion. 

Sidste år blev alle avlsdyr i Velfærdsde-
likatesser testet og vist MRSA-fri. De vig-
tigste mellemregninger i det resultat er,
at vi har en oprindelige robust griserace,
og at slagtegrisene har masser af mor-tid,
masser af plads, masser af frisk luft, in-
gen støvede stalde, ingen antibiotika. 

Selv hvis en resistent bakterie skulle
komme forbi vores grise, er sandsynlig-
heden for, at den kan slå sig ned, meget
lille. Den får ikke plads i grisenes naturli-
ge bakterieflora.

Produktionen lyder som enhver gris’
våde drøm. Vi får også jævnligt at vide, at 

Slip grisene fri – og slip for MRSA

JOHANNE GABEL

Det er muligt at producere
sundt svinekød uden
MRSA-virus og med et 
meget bedre liv for 
grisene. Det handler
om en økologisk, 
åben og naturlig drift. 

Johanne Gabel er økologisk svineavler. 
Hun er uddannet cand.merc.int. med speciale i 
international klimapolitik og miljøøkonomi.

kroniken
2. maj 2017

Vi har skåret
produktionen
ud af 
MRSA-loopet
fra start til slut

SVIN. Den moderne produktion af grise skaber sygdom og MRSA. Det er synd for
dyrene – og skadeligt for menneskerne. Der er en bedre vej. Foto: Joachim Adrian
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MIN ØNSKESEDDEL
Lise Barsøe, Pallisvej 28, 
Brabrand:
Så skal min avis atter forny sig
– og jeg var spændt på, om
nogle af mine ønsker blev op-
fyldt. 

1: Radio-tv-program ønskes
tilbage. 2: Nicoline Werdelin
ønskes tilbage. 3: Mere stof fra
det jyske med fokus på Aar-
hus. 

Nej. Jeg fik ikke opfyldt mi-
ne ønsker.

MUZAK PÅ TV 
Jens Bjerg, H.C. Andersens Vej
28, Randers:
Efter at have set seneste afsnit
af ’Historien om Danmark’ på
DR 1, må jeg atter en gang
spørge mig selv, hvad i alver-
den vi skal med den idiotiske
strøm af såkaldt musik, der
ligger plastret hen over det
hele, og som undertiden gør,
at man nærmest ikke kan hø-
re, hvad Lars Mikkelsen og de
andre fortællere siger. Skal det
virkelig være nødvendigt?
Hvilken funktion har den mu-
sik egentlig? 

Nogen værdi i sig selv har
den jo ikke, der bliver bare
skruet ned for den, når det al-
ligevel bliver for umuligt at
høre, hvad der foregår. 

Er det virkelig sådan, redak-
tørerne forestiller sig, at seer-
ne vil have det? At de bare skal
have noget kværnende i ører-
ne, fordi stilheden ville være
for uudholdelig?

VELKOMMEN TILBAGE
Ole Høilund, Duevej 86, 
Frederiksberg:
Søndagens kultursektion er
tilbage i Politiken fra 6. maj i
’Din Nye Avis’. Velkommen til-
bage! Det understreger de tre
hovedsøjler i Politiken: 1) en
seriøs journalistisk bag-
grundsorientering, 2) et kvali-
tativt debatforum, som alter-
nativ til nettet, og 3) en kultur-
søjle med anmeldelser og ori-
entering om nye kunst- og
kulturproduktioner både
danske og internationale. 

DET GRÅ GULD
Vicki Andersen, Ordrup Jagtvej
145, Charlottenlund:
Ret skal være ret, det var ikke
Rane Willerslev, men Politiken
selv, der bragte de besøgendes
køn og alder på bane i inter-
viewet med den nye direktør
for Nationalmuseet. At Rane
Willerslev brugte udtrykket
»det grå guld«, fandt jeg nu ik-
ke specielt hånligt, bare lidt
malplaceret, og faktum er jo,

som Mette Jürgensen påpeger
i sit læserbrev 28.4., at dette
’segment’ udgør en stor del af
besøgstallet bl.a. på vore mu-
seer. 

Hvad ingen af parterne
nævner, er, at disse bedstefor-
ældre – af hvad køn de end
måtte være – i høj grad er
dem, der introducerer deres
børnebørn til kulturelle fore-
teelser, hvad enten det er mu-
seer, teatre eller andre arran-
gementer – noget som de trav-
le forældre måske ikke altid
har tid til. 

Endnu en grund til at sætte
pris på ’det grå guld’.

TRUMPS STIL
Ole Mathiesen, Høtoften 20, 
Virum:
Flere unge kvindelige politi-
kere står for tiden frem og for-
tæller modigt og prisværdigt
om klamme, kvalmende og
ynkelige mandlige kollegers
chauvinistiske adfærd. 

Fint nok, lad os bare få det
frem i lyset, men i USA har om-
kring halvdelen af vælgerne li-
ge valgt den værste af den
slags typer til verdens mæg-
tigste embede. Hvilket per-
spektiv – og så er han endda
stolt af sin adfærd.

KØDPROPAGANDA
Annette Rosenmunthe, Lundby
Hovedgade 63, Lundby:
Det er på tide, at direktøren i
Landbrug & Fødevarer, Karen
Hækkerup, får opdateret sin
viden på fødevareområdet,
før hun fremturer med sin en-
øjede propaganda for ani-
malsk fedt og protein til stor
skade for befolkningssundhe-
den (Pol. 29.4.).

Et stigende antal danskere
tager afstand fra landbrugets
svinske behandling af dyr og
natur, og det er helt ude i
hampen at sammenligne kød-
protein med planteprotein.
Kødprotein giver næring til
kræftceller og forårsager
mange af de lidelser, som pla-
ger livet af en stor del af be-
folkningen. Fordums slogan
’Mælk giver sundhed’ gør
man klogt i at lægge afstand
til. 

Hvis man desuden ønsker
at bekymre sig om dyrevel-
færd og klimaændringer, er
gevinsterne ud over et langt
bedre helbred også mere for-
finede smagsoplevelser. 

I bogen ’Kinastudiet’ nyligt
oversat til dansk får man solid
forskning befriet for vane-
tænkning og landbrugs- og
medicinalvareinteresser.

Læserne Mener

EN AF Danmarks stærkeste lobbyorganisationer går
nu i krig mod sund fornuft, fakta og omtanke i et
forsøg på at stoppe danskerne i at spise mindre kød.

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør
Karen Hækkerup forsøger således i et længere debat-
indlæg 29.4. at gøre op med myter, så som at dan-
skerne samlet set spiser for meget kød, og at det ud-
gør et »kæmpestort problem for klimaet«. Det helt
store problem er desværre, at der på ingen måde er
tale om myter, men veldokumenteret virkelighed.

Kort sagt spiser danskerne store mængder kød –
eksempelvis allermest oksekød i hele EU – og både
det kød, der spises herhjemme, og det, vi eksporte-
rer, har et massivt klimaaftryk. Alene det danske ud-
slip fra vores godt 500.000 malkekøer, en stykker
million kødkvæg og mere end 12 millioner svin ud-
gør omkring 18 procent af Danmarks samlede driv-
husgasudslip. Samtidig lider både miljøet og dyre-
velfærden under presset fra det konventionelle
landbrug.

Den gode nyhed er heldigvis – modsat Landbrug &
Fødevarers udlægning – at det ikke kræver et kolos-
salt offer at leve sundt og få dækket sine behov for
»vigtige proteiner, vitaminer og mineraler« med
mindre kød på tallerkenen.

HVIS VI TAGER et spadestik dybere i den stærkt selek-
tive udvælgelse af fakta i Karen Hækkerups salgstale,
forsøger hun først at overbevise os om, at kød er den

bedste og mest effektive kilde til protein ved at sam-
menligne svinekød med grønne bønner, hvor prote-
inindholdet er lavt.

Helt tilfældigt er valget af grønne bønner nok ik-
ke, hvis man skal stille sit svinekød i et godt lys. El-
lers kunne Hækkerup have valgt at sammenligne
med soyabønner, røde og brune linser eller mung-
bønner, som alle har et højere proteinindhold end

svinekød. Det kræver altså en
noget enøjet forståelse af pro-
teinbehov og -indhold at på-
stå, at den mængde kød, vi
indtager, er nødvendig, endsi-
ge sund.

Dernæst kommer klimaar-
gumenterne på banen, hvor
Landbrug & Fødevarer ganske
behændigt »glemmer« flere
afgørende omstændigheder.
Danmark bruger ikke alene
halvdelen af vores samlede
areal på at dyrke foder. Vi im-
porterer også enorme mæng-
der foder til svin og køer fra
særligt Sydamerika, hvilket bi-
drager kraftigt til klimabelast-
ningen. Landbrug & Fødeva-
rer vender desuden det blinde
øje til den indirekte udled-

ning fra blandt andet bygninger, maskiner, pesticid-
forbrug og foderbehandling i landbruget.

Andre studier med dette mere retvisende regne-
stykke viser, at den danske udledning af drivhusgas-
ser fra kødet – også målt per kilo oksekød – er højere
end i hele 18 andre lande blot inden for EU, hvilket
mildt sagt gør påstanden om at være »blandt ver-

dens bedste« tvivlsom. Dansk landbrug ligger ikke i
top, når det kommer til klimavenlig kødproduktion.

Helt uhørt hypotetisk vælger Landbrug & Fødeva-
rer desuden at pege på, at en gennemsnitlig dansk
familie ville kunne købe sig til klimamæssigt aflad
for sølle 20 kr. om året på EU’s kuldsejlede kvotemar-
ked. Det er jo nærmest gratis og langt nemmere at
forholde sig til end at skulle til at ændre på sine kost-
vaner.

SELV HVIS Karen Hækkerups skønmaleri af dansk
landbrug sammenlignet med andre landes var
sandt, er der stadig et drastisk behov for at reducere
vores kødforbrug, hvis vi skal bremse klimaforan-
dringerne. Eksempelvis viser en nylig videnskabelig
artikel fra Oxford University, at vi blot ved at spise
mindre kød kan mindske udledningerne fra fødeva-
reproduktionen med hele 29 pct. i 2050 på trods af,
at vi bliver langt flere mennesker på kloden. Hvis vi
vælger at gå videre og leve vegetarisk, vil det blive
halveret.

Ud over kødets klimapåvirkning er billedet i øv-
rigt præcist det samme, hvis vi kigger på afskovning,
forurening af grundvand, global ørkendannelse og
så videre. På alle disse områder er kødproduktionen
en af de absolutte hovedårsager.

Landbrug & Fødevarer lever i en fortid, vi ikke har
råd til at holde fast i. Desperationen for at fastholde
en forældet produktion er tydelig, og hvis ikke land-
brugets lobbyister snart tager skeen i den anden
hånd, må vi som samfund træde i karakter og dra-
stisk ændre kravene til fødevareproduktionen, der i
højere grad skal brødføde mennesker end svin og
køer. Mindre, bedre kød er sund fornuft for både vo-
res helbred, vores miljø, for dyrevelfærden og for kli-
maet. Punktum. 

kød

JON BURGWALD, 
PROJEKTLEDER, GREENPEACE 

Hækkerups salgstale for dansk 
kød er ensidig og fejlbehæftet 

Desperationen
for at fastholde
en forældet
produktion er
tydelig, og 
hvis ikke 
landbrugets
lobbyister snart
tager skeen i
den anden
hånd, må vi
som samfund
træde i karakter

Dagens
citat

Når jeg tænker på 
1. maj, tænker jeg
først, at bøgen
springer ud. 
Så tænker jeg
Fælledparken, øl,
musik, røde faner 
og livsglæde. Og så
tænker jeg, hvorfor
er jeg ekskluderet
fra det gode 
selskab? Det er jeg
jo af den ene grund,
at jeg blev politisk
aktiv i en ung alder,
og så blev jeg puttet
ned i en bås, der
lyder, ’du er ikke 
arbejder’, selvom
min mor var
ufaglært, og jeg har
været lønmodtager
hele mit liv
Lars Løkke 
Rasmussen, 
statsminister (V).
Til Ugebrevet A4

DEN DAG, palæstinensiske terrorister stopper deres
angreb på civile i Israel, og det palæstinensiske selv-
styre tager ansvar og stopper med at glorificere selv-
mordsterrorister og åbenlyst anerkender jøders ret
og tilknytning til Israel, er der et håb om, at terroren
stopper og dermed fængslingen af terrorister.

Politiken lægger 21.4. spalteplads til en terrorist –
Marwan Barghouti – der har været en aktiv del af det
palæstinensiske selvstyre og har opnået sin popula-
ritet ved at stå bag drab og terror rettet mod det isra-
elske samfund.

Faktum er, at Barghouti ikke har skabt et navn ved
at gå fredens og dialogens vej. Det er trist, at en dømt
terrorist kan få så stor popularitet i det palæstinensi-
ske samfund, at han bliver rollemodel for en ny ge-
neration af unge og får spalteplads i Politiken.

Direkte og indirekte opfordrer og opmuntrer Bar-
ghouti til glorificering af martyrer. Barghout skriver
bla.: »Denne nye sultestrejke vil atter demonstrere,
at fangernes bevægelse er det kompas, der styrer vo-
res kamp, vores stræben efter frihed og værdighed«.
Dette udsagn er bekymrende, da det viser, at det ikke
er den palæstinensiske ledelse eller andre, der skal
vise vejen mod fred, men i stedet terrordømte, der
sidder fængslet for konkrete terrorhandlinger og
drab på bl.a. civile i Israel. 

I bund og grund peger Barghouti på, at terrorister
skal være moralske og værdimæssige forbilleder for
et palæstinensisk folk og kommende generationer
af unge – altså fastholde hadet og den manglende

vilje og erkendelse af behovet for åben dialog med
Israel. Dette understøttes af Mahmoud Abbas og
selvstyret, der med vold og dyrkelse af martyrer op-
fordrer til at forsvare bl.a. Jerusalem og samtidig an-
griber Israel på dets legitime historiske, kulturelle
og religiøse tilknytning til området og Israels ret til
at eksistere.

Barghouti afslutter sit indlæg med følgende: »Fri-
hed og værdighed er universelle og medfødte rettig-
heder, som gælder alle lande og alle mennesker. Pa-
læstinensere er ingen undtagelse. Kun ved at bringe
besættelsen til ophør kan vi gøre en ende på uretfær-
digheden, og det vil markere begyndelsen på fred«.

Netop her rammer Barghouti kernen i denne
ulykkelige konflikt. Det palæstinensiske selvstyre og
Barghouti er ikke repræsentanter for disse værdier,
og de er selv med til at bære skylden for den fastlåste
ulykkelige situation, palæstinenserne lever under –
herunder de, der sidder fængslet.

Terroristen Barghouti bærer selv 
skylden for den fastlåste situation 
Israel - Palæstina 

ELA OG HENRIK CHIEVITZ, 
HENHOLDSVIS BESTYRELSESMEDLEM OG FORMAND FOR
FÆLLESKOMITEEN FOR ISRAEL

vi er drømmere. Forstået sådan lidt som
et skældsord. Vores drift kan jo slet ikke
lade sig gøre. Ikke desto mindre har vi en
de facto-demonstration af en produk-
tion, hvor dyr, natur, klima og kunde har
det godt, og hvor der faktisk ikke er
MRSA. 

Alligevel er vi som grisebønder i en si-
tuation, hvor vi skal være meget omhyg-
gelige med at undgå, at vores produkt
bliver smittet, når det forlader gården.
Det gælder ikke mindst i transport og
slagtning. Vi håndterer det sådan her:

Slagtegrisene bliver aflivet og afblødt
på marken i vante omgivelser uden
transport, tatovørhammer, stress og
smerte. De aflivede grise bliver kørt i se-
parat transport til små slagtehuse, hvor
der kun slagtes den ene besætning den
dag, hvorefter slagtehuset bliver gjort
rent. 

Kødet leveres herfra direkte til slutkun-
den. Vi undgår altså sammenblanding
med andre besætninger. Det minimerer
risikoen for, at kødet smittes på slagtehu-
set eller i transport og opskæring.

Hvis kødet skal forblive MRSA-frit, er vi
nødt til at skære forløbet fra bonde til bøf
ud af et omgivende samfund, hvor MRSA
breder sig uhæmmet, og hvor myndighe-
der bruger beroligende overskrifter på
offentliggørelsen af undersøgelser, der
viser, at der nu er MRSA på ni ud af ti kon-
ventionelle svinebesætninger og MRSA i
hver anden pakke svinekød.

Jeg har undervejs talt med fire af de
fremmeste MRSA-forskere fra fire forskel-
lige forsknings- og vidensinstitutioner:
Peter Damborg, lektor på Institut for Ve-
terinær Sygdomsbiologi, Københavns
Universitet, Robert Leo Skov, på det tids-

punkt overlæge og
områdechef for
bakteriologisk
overvågning og in-
fektionshygiejne
på Statens Serum
Institut, Frank Møl-
ler Aarestrup, pro-
fessor og leder af
forskningsgrup-
pen for Genetisk
Epidemiologi på
Danmarks Tekni-
ske Universitets Fø-
devareinstitut, og

Hans Jørn Kolmos, forskningsleder for
Klinisk Mikrobiologi på Odense Universi-
tetshospital. 

ALLE SOM ÉN bekræfter, at vores produk-
tion i sig selv er afgørende for at holde
MRSA væk. Det er ikke et teknologisk fix,
et nyt desinfektionsmiddel, mere hånd-
vask eller flere heldragter og masker. Det
er bare naturens egne effektive systemer. 

Hvis ikke jeg og mine kollegaer med
vores grise på marken hver dag viser, at
MRSA-fri produktion findes lige uden for
døren, så kan fire forskeres enige udsagn
måske trænge igennem med budskabet
om, at kampen mod MRSA ikke er tabt.
Norge har vist, at det kan lade sig gøre,
hvis man vil. 

Alene forskellen på økologiske og kon-
ventionelle grise taler for sig selv. Kun
seks procent af de økologiske besætnin-
ger er inficeret med MRSA. Nylige under-
søgelser viser – hvad der ikke burde over-
raske, men måske gør det – at smitten
ganske enkelt henfalder i de økologiske
dyr på friland. 

Igen understreger det pointen, som ik-
ke får taletid: Ien sund produktion får
bakterierne ganske enkelt ikke plads til
at slå sig ned. 

Til gengæld viste den aktuelle undersø-
gelse af MRSA i svinekød, at der var MRSA
i hver tredje pakke, 32 procent, af det øko-
logiske svinekød i supermarkederne. Kø-
det smittes altså undervejs fra gården til
forbrugerens indkøbskurv. 

Det står endnu ikke klart, om det sker i
transporten, på slagteriet eller i engros-
og detailled. Men det står lysende klart, at
hele Danmarks svineproduktion må gøre
sig fri af MRSA. Opråbet gælder især den
økologiske svineproduktion. 

Det giver ikke mening at lave et pro-
dukt uden kunstgødning og uden sprøj-
tegift for derefter at måtte meddele, at
der desværre er en rigtig kedelig forure-
ningsbakterie i det kød, som kunderne
skal købe.

Det kan godt lade sig gøre at bekæmpe
MRSA. Metoderne til at screene avlsbe-
sætningerne er der. Den økologiske svi-
neproduktion skal slå til nu, mens antal-
let af inficerede gårde er lavt. 

Smitten er stadig overskuelig og kan
inddæmmes. I den konventionelle pro-
duktion er udfordringen større, fordi alle
advarsler og anbefalinger er blevet syste-
matisk overhørt. 

Men det er ikke på nogen måde umu-
ligt. Vi skal selvfølgelig kun bruge og avle
på dyr, der ikke har MRSA. Vi skal selvføl-
gelig sanere besætninger, der har bakte-
rier, som udsætter os for alvorlig risiko. 

Vi skal holde op med at genintroduce-
re smitte i vores svinebesætninger hele ti-
den, alene fordi det virker som en uover-
kommelig omkostning at fravælge infi-

cerede avlsdyr. For-
brugerne skal da
med al mulig ret
kræve, at vores fø-
devarer produce-
res, uden at vi skal
betale med en
enorm risiko.

Velfærdsdelika-
tesser viser en vej
ud af MRSA. Men vi

kan ikke på lang sigt gå alene. 
Der er behov for grundlæggende æn-

dringer i hele svineproduktionen, så
Danmark kan fremtidssikre svinekødet
generelt og det økologiske svinekød især,
så vi undgår at skabe en verden, hvor pe-
nicillin ikke virker på de sygdomme, som
vi i dag betragter som harmløse, hurtigt
behandlede infektioner.

Om nødvendigt må den økologiske
produktion kappe alle liner til det kon-
ventionelle forlis. Det betyder i yderste
konsekvens, at alt indkøb af konventio-
nelle dyr skal stoppes, og at indkøbte gri-
se under alle omstændigheder først kom-
mer ind i besætningerne, når dyret er te-
stet og fundet MRSA-frit. 

I VELFÆRDSDELIKATESSER udlever vi alle-
rede det princip. Vi køber kun dyr fra hin-
anden, fordi alle vores gårde er testet.
Hvis vi køber grise fra andre besætninger,
skal dyrene være dokumenteret fri for
MRSA. 

For almindelige økologer betyder den
MRSA-fri vej også, at transport og slagt-
ning skal foregå med vogne og på slagte-
rier, hvor der ikke sker sammenblanding
med konventionelle dyr, eftersom man –
indtil en indsats reelt sker i den konven-

tionelle industrielle svineproduktion –
kan være ret sikker på at få MRSA-smitte
med i mødet med konventionelt opdræt-
tede grise. MRSA-bakterierne er hårdføre
og kan sagtens overleve i transporter,
stalde, slagteriudstyr og altså også i kø-
det. 

Dertil kommer, at MRSA bæres rundt af
mennesker, som kommer i kontakt med
smitten, f.eks. medarbejderne på gårde
og slagterier.

Også derfor er det afgørende at sørge
for, at der ikke er personsammenfald ved
dyrlæger, staldpersonale, slagterimedar-
bejdere og kontroller. 

Svine-MRSA smitter direkte mellem
dyr, mellem mennesker og mellem dyr
og mennesker. Hvorfor er vi bange for
fugleinfluenza, som ikke kan smitte os,
men ikke bange for MRSA, der udgør en
direkte risiko for vores svageste, de mind-
ste børn, de syge, de ældste?

Igennem en årrække har der været en
eksponentiel stigning i antallet af perso-
ner smittet med svine-MRSA. Nu har an-
tallet af nye smittede stabiliseret sig på et
jævnt højt niveau på 1.200 til 1.400 perso-
ner årligt. 

Mange af dem bliver kroniske bærere,
så det samlede antal smittede i befolk-
ningen vokser år for år, og svine-MRSA er
den hyppigst forekommende påviste
MRSA-type. 

Selv om mange blot bærer rundt på
bakterien, udgør det en risiko på kort el-
ler lang sigt, fordi man kan give bakteri-
erne til andre, som er svækkede, eller
man risikerer selv at få en infektion, hvis
man f.eks. får et sår eller skal opereres. På
hospitalerne og blandt sundhedsvæse-
nets forskere er det en udvikling og en ri-

siko, som man ser på med stor alvor. Det
er jo her, konsekvenserne opleves og er
meget virkelige. Det er helt uacceptabelt,
at en enkelt branche og myndighederne
prioriterer omsætningen i udvalgte – og i
forvejen stærkt statsstøttede virksomhe-
der – over et helt samfunds risiko.

En risiko, som den enkelte ikke har en
chance for selv at forebygge. De resisten-
te bakterier breder sig, og vi eksporterer
dem til resten af verden. Og ingen gør no-
get. 

Som fødevareproducent bliver vores
gård omhyggeligt kontrolleret af flere
forskellige myndigheder. Vi respekterer
og sørger til det pedantiske for at leve op
til alle regler, så forbrugerne ikke får
sprøjtemiddelrester i kød, som er økolo-
gisk kontrolleret. 

At hegn, hytter, såsæd, fodring, trans-
port og køling af kød skal være fuldstæn-
dig i orden, så ingen udsættes for fare.
Men når der så gentagne gange konstate-
res forureningsbakterier i fødevarer, bli-
ver det accepteret og beskyttet af selv
samme myndigheder. Hvordan kan det
foregå? 

Ja, vores produkt koster mere end det
industrielle MRSA-kød, cirka 100-120 kro-
ner per kilo. Det er nogenlunde det sam-
me som økologisk kød i supermarkeder-
ne. Den MRSA-fri produktion er altså ikke
uoverstigelig dyr. Slet ikke i forhold til, at
det billigste kød nu har fået den allerhø-
jeste pris overhovedet, vores helbred og
liv. 

Har vi egentlig råd til det? Hvem er det,
der gerne vil betale prisen? Det er ikke
mig. Er det dig?

JOHANNE GABEL

Slip grisene fri – og slip for MRSA

Hvis kødet 
skal forblive
MRSA-frit, er 
vi nødt til at 
skære forløbet
fra bonde til 
bøf ud af et 
omgivende
samfund

Vi skal holde 
op med at 
genintroducere
smitte i vores
svinebesætnin-
ger


