
“Jeg brækker mig over systemet”  
(Artikel i Politiken 28.10.2011, af journalist Jakob Hvide Beim ) 

 

Sådan skriver folketingsmedlem Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance i en kommentar på sin 
Facebook-profil, hvor han samtidig har offentliggjort et link til en nyhedsartikel, der omtaler et nyt 
forslag fra SF. 

 

 

     SF og de andre partiet til venstre for midten fastholder danskere i fattigdom, mener den liberale politiker 

 

I artiklen fremgår det, hvordan folkesocialisterne ønsker, at det offentlige skal betale for den såkaldte 
julehjælp i form af blandt andet mad til fattige, hvis hjælpen fra de velgørende organisationer ikke slår til. 

Udsagnet fra Joachim B. Olsen affødte med det vuns en stribe kommentarer, og det fik ham til at forfatte 
endnu en kommentar om SF's forslag: 

»Det er en hån mod de millioner af mennesker verden over som sulter, at snakke om fattige i Danmark. I skulle 
skamme jer!! Jeg bliver så vred når jeg hører venstrefløjen bruge den slags manipulerende retorik. Hvis der er 
mennesker i Danmark der ikke har råd til at holde jul så er det selvforskyldt!«. 

Derefter fulgte endnu flere kommentarer, der i skrivende stund tæller over 300. 

Anklager systemet Over for politiken.dk understreger Joachim B. Olsen, at han ikke »brækker« sig over fattige 
eller danskere generelt men over »systemet«. 

Den liberale politiker mener, at venstrefløjen har vundet en retorisk kamp, hvor den har succes med at tale 
fattigdom og derved vække sympati hos befolkningen, der ikke kan lide at høre om fattige mennesker. 

»Det kan jeg heller ikke«, siger Joachim B. Olsen og tilføjer: 

»Men det er med til at gøre folk til ofre og fjerne fokus fra det personlige ansvar. Hvis man ser på, hvad 
velfærdens fædre oprindeligt ønskede, var det, at folk skulle blive selvforsørgende. Det er mislykkedes, og det 
er bagsiden af velfærdssamfundet«. 

Den tidligere kuglestøder mener, at den omfattende understøttelse fra det offentlige fratager individet 
ansvaret for at forsørge sig selv, og at de høje skatter i Danmark, der skal finansiere velfærden, gør det svært 
for arbejdsgiverne at betale tilstrækkeligt store lønninger og dermed hyre folk. 



Du skriver på Facebook: 'Hvis der er mennesker i Danmark, som ikke har råd til at holde jul, så er det 
selvforskyldt'. Kan der ikke være mennesker derude, som på grund af for eksempel sygdom sidder i fattigdom, 
uden at det er selvforskyldt? 

»Det er sådan et spørgsmål, der er svært at svare på. Jeg har selv været med til at dele julegaver ud til børn...« 

Ja, men... 

»Hvis jeg siger ja til det, er det som, at hele pointen med den diskussion, jeg prøver at starte, og den 
offergørelse af masser af mennesker... Siger jeg, at der ikke er mennesker i det her land, der har det svært? 
Nej, det siger jeg ikke. Der er sikkert nogen, som er rigtig hårdt ramt«. 

Men den tidligere kuglestøder mener, at det er en opgave for civilsamfundet og ikke staten at tildele julehjælp. 

»Hvis staten begynder at betale for de ting, vil kravene kun stige og stige. Det viser historien«. 

Brækker sig stadig over venstrefløjen 

I kommentarer på politikerens Facebook-profil fremhæver flere brugere, at de er utilfredse med hans 
sprogbrug. Det er ikke »et folketingsmedlem værdigt« at 'brække' sig, skriver for eksempel en mand ved navn 
Jesper Frandsen. 

Men den tidligere kuglestøder holder fast i sit udsagn, som han dog gerne vil betegne som »skarpt«. 

Ville du have brugt udtrykket: 'Jeg brækker mig' i Folketingssalen? 

»Nej, fordi i Folketingssalen har man en anden form, og det respekterer jeg. Men jeg har ikke tænkt mig at 
være i politik bare for at være i politik, men for at angribe de synspunkter, som jeg synes er skadelige for 
Danmark«. 

 
http://pol.dk/1434796  
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