Christiansborg, 19. december 2016
Jul og årsskifte er statustid.
Når man skal gøre status løber mange tanker gennem hovedet; men ofte falder tankerne på hvad det
er der gør at vores lille del af en ellers urolig verden til en blandt de bedste eller lykkeligste. Svaret
søger vi ofte i alle de fantastiske ting vi omgiver os med og jeg ved godt, at det ikke er materielle
ting, der skaber glæden i livet.
Alligevel mindes jeg barndommen og en papkasse med træbyggeklodser bemalet med bogstaver og
tal. Klodserne var min fars produkt og i al deres primitivitet udgjorde de kernen i mange gode
stunders leg. Det kunne være en borg, et højhus eller blot det at skabe den højeste søjle i balance.
Senere fulgte de langt mere forfinede LEGO klodser, her var der ingen ende på den skønhed og
harmoni man kunne skabe ved at bygge huse, broer eller kraner. Lego legetøjet var i sandhed en
fantastisk opfindelse og masser af børn verden over har nu gennem generationer foretrukket dette
herlige legetøj.
Senere i livet, da kakkelovnen blev erstattet af central- eller fjernvarme med radiatorer i hvert rum
fik man yderligere kendskab til den danske foretagsomhed. Tænk inde i håndtaget til en radiator,
der kunne holde en konstant temperatur i rummet. Opfinderen af termostaten var dansk og Danfoss
gik og går sin sejrsgang over hele verden med produkter, der øger livsværdi og komfort for rigtig
mange mennesker.
Vi ved, at når det gælder behandling af den snigende sukkersyge eller diabetes, så er Danmark i
front fordi danske pionerer inden for medicin lagde grunden til en stor medicinalindustri, der klarer
sig fantastisk i hele verden.
Vi ved at siden vikingetiden har Danmark spillet en central rolle inden for søfart og skibsbygning.
Selv om de store skibsskrog ikke længere produceres i Danmark så har vi en kæmpestor finger med
i spillet når det gælder indretning og udstyr af skibene. Med stolthed kan jeg fremhæve Danmarks
ældste stadigt aktive a/s, Desmi i Nørresundby, hvor der produceres skibspumper til alle formål af
høj kvalitet.
Rækken er lang, Danmark er førende når det gælder produktion af høreapparater, designmøbler,
robotter og meget mere.
Nu indledte jeg denne status med at konstatere at de materielle værdier gjorde det ikke alene, det
der for alvor tæller er vores måde at indrette os med hinanden på. Kulturministeren har sat os alle på
prøve ved at give bud på hvad vi opfatter som de væsentligste værdier for Danmark. Som en dejlig
overraskelse viste det sig at vores højest prioriterede fælles værdi er: Velfærdssamfundet. Dette
begreb understreger at vi værdsætter dette at have en høj grad af beskyttelse og gerne betaler til det
fællesskabet, der udgør sikkerhedsnettet.
I alt har vi som borgere prioriteret ti værdier og lad mig nævne: Frihed, tillid, lighed for loven,
kønsligestilling, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, hygge og den kristne kulturarv. Alle
disse er kommet til verden og har udfoldet sig i kraft af, at vi som befolkning har taget dem til os og
stræbt efter dem. Dette er baggrunden for at vi socialdemokrater her ved årsskiftet tillader os at slå
et slag for at den bedste danske “opfindelse” er Danmark, det Danmark der hviler på virketrang,
initiativ og solide menneskelige værdier. Godt Nytår.
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