
Kære statsminister

Da Danmark blev lukket ned i marts 2020, stod hele Folketinget bag. Nu er tiden 
kommet til, at vi tager ansvar for en forsvarlig genåbning.

Ingen taler imod hensynet til folkesundheden, men alt det, vi gør og udsætter 
danskerne og virksomhederne for, bliver nødt til at være proportionalt. 
Folkesundhed er nemlig også vores børns trivsel, vores alles motion eller glæden ved 
at få besøg af sine kære, når man bliver ældre.

For nedlukningen fjerner ikke mistrivsel blandt de unge, det stigende pres i 
børnefamilierne eller de konkurser, som truer virksomhederne. Tværtimod. Tag 
bare det bekymrende fald i antallet af nye kræftdiagnoser – der er ganske enkelt 
sygdomme, som ikke bliver opdaget som før.

Nu er hele 85 procent af alle plejehjemsbeboere vaccineret. Så selvfølgelig efterlyser 
de ældre en plan for, hvordan de kommer ud af isolationen.

Det duer ikke bare at sige, at vi skal have fuldstændig epidemikontrol. Vi har brug for 
konkrete svar. Regeringen har ikke været sen til at stille sig forrest, da landet lukkede 
ned. Det kniber mere med genåbningen.

Vi må tænke bedre og mere kreative tanker end beregninger på enkelte, store 
genåbningsscenarier, som vi har set det hidtil. Hvis sundhedsmyndighederne 
vurderer, at det er for voldsomt at lade alle de unge komme tilbage på 
ungdomsuddannelserne, så skal det tages til efterretning. Men ikke kun det. Så må vi 
finde veje til at åbne intelligent.

Vi foreslår eksempelvis, at lade de unge komme tilbage på efterskolerne efter 
vinterferien. Her kan man kontrollere situationen og skabe en boble. Efterskolerne 
skal selvfølgelig redegøre for, hvordan de vil gøre det, så vi sikrer, at alle elever 
møder op uden smitte, ligesom der skal laves regler for test af personale.

Tilsvarende skal vi tænke fleksibelt i butikkerne. Hvorfor skal kunderne ikke kunne 
bestille tid hos en autoforhandler, hvor afstandskrav er til at overholde?

Eller hvad med idræt. Lige nu er det frost, men snart bliver plænerne grønne. Kan vi 
så ikke give både unge og gamle mulighed for at blive rørt til en gang fodbold eller 
andet? Det må vi kunne finde fornuftige modeller til, for det er også folkesundhed.

Og sådan bør vi have ambitioner hele vejen rundt. Med snart et års erfaring kan 
vi bedre regne på epidemien, og vi har langt større viden. Derfor bør regeringen 
komme med konkrete forslag - hele tiden med øje for folkesundheden – til, hvordan 
vi får fundet veje til at give de ældre skolebørn, uddannelsessøgende, kulturliv, 
butiksdrivende eller vores ældre et mere normalt liv.
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Danskerne har i den grad spillet med og taget ansvar. Ladet sig teste, afstået fra at 
se familiemedlemmer, sprittet af og holdt ud. Vi synes, at man skylder dem at se på, 
hvordan de kan få mere af deres hverdag igen.

Derudover opfordrer vi regeringen til at tænke i muligheder frem for kun i 
begrænsninger. Se på regionale eller kommunale åbningsscenarier. Alt sammen med 
udgangspunkt i passende restriktioner. For mange mennesker mistrives og de små 
og mellemstore erhvervsdrivende bløder.

Det er let at lukke ned. Nu skal vi alle sammen spørge os selv, hvad vi kan gøre for at 
lukke forsvarligt op. Det bliver ikke det hele på én gang. Men flest mulige danskere 
skal have mest muligt af deres liv tilbage igen.
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