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Bertels julesang 2017
Mange har allerede rykket for dette november-nyhedsbrev og antydet, at december
åbenbart er kommet bag på mig. Intet kunne være mere forkert.
Årsagen til at jeg har valgt at trække udsendelsen, skyldes ønsket om at få Bertel
Haarders julesang anno 2017 medsendt, hvilket hermed er sket. Den efterspørges
til rigtig mange julefrokoster. Mange har også efterspurgt rekvisitter fra Alternativets julefrokost, men her sætter jeg dog grænsen for min assistance.
Som jeg har nævnt tidligere, har Bertel Haarder – blandt flere andre evner – også
evnen til at kunne trylle en sang ud af ærmet øjensynligt uden videre besvær. Har
vi haft et dagsmøde i folketingsgruppen, kan man være nogenlunde sikker på, at
Bertel til aftensmaden har forfattet en sang over forskellige personers indlæg og
holdninger.

Bertel Haarder er i øvrigt det folketingsmedlem med længst anciennitet – valgt i
1975 i Nordjyllands Amtskreds (Sæby).

Snapstinget
Rigtig mange velmenende vælgere har udtrykt ængstelse for, om jeg nu også får
noget at spise.
Jeg skal ikke afsløre svaret, men blot bemærke, at hvis jeg skulle svinde ind til
ingenting, så er det i givet fald min egen skyld.
Folketinget har nemlig to spisemuligheder. Det drejer sig dels om ”Brydesens Kantine”, hvor man napper en hurtig håndmad, dels om den store og mere kendte:
Snapstinget. Snapstinget blev indrettet i 1918, da det 3. Christiansborg var færdig,
smukt med stuk, søjler og karnapper. Inventaret er i dag et skrækkeligt nutidsprodukt, der slet ikke passer ind i stilen. Her kan medlemmer og ansatte spise evt. med
en enkelt gæst. Flere gæste-grupper henvises til de tilstødende lokaler.
I Snapstinget er der selvbetjening. Prisen for den mad, der kan være på en stor
frokosttallerken, er 41 kr., et portionsprincip, der i øvrigt kan få mange af mine
kollegaer til at udfordre naturens love.
Maden er moderne (ingen sovs etc.), så det er sjældent, vi ser medlemmerne fra
Dansk Folkeparti. Personalet er københavnere. Driften er i øvrigt udliciteret til Claus
Meyers Kantiner.

Gave fra Bandidos
Hvis jeg køber en PH-lampe af værdi 10.000 kr. for en pris på 200 kr., kan jeg
være rimelig sikker på at have gjort mig skyldig i hæleri jfr. straffelovens § 290 og
dermed ifalde en fængselsstraf.
Jeg burde vide, at lampen under disse omstændigheder var stjålet.

Hvis man derimod er Kræftens Bekæmpelse, stiller sagen sig åbenbart anderledes.
Her modtog man i en TV-indsamling 50.000 kr., som generøst blev skænket af
Bandidos - der åbenbart er en velgørenhedsinstitution.
Men som fundraiser-chefen hos Kræftens Bekæmpelse siger: "Vi vælger at tænke,

at de penge, der kommer fra dem, er ordentlige".
Ja, "det vælger man at tænke". Man vælger ikke at tænke på, at 9 ud af 10 rockere
er kriminelle, med et langt synderegister bag sig af de alvorligste forbrydelser i
straffeloven, herunder vold, mishandling, narkohandel og ikke mindst pengeafpresning af samfundets svageste - ofte under trussel om fingerafklipning.
Jeg "vælger at tænke", at det er dybt beskæmmende, at Kræftens Bekæmpelse hvis arbejde jeg har meget stor respekt for - er nødsaget til at synke til et så dybt
og uetisk niveau.
Mest af alt er det synd for de mange, der udfører et stort og prisværdigt– ofte
ulønnet - arbejde for organisationen.

Paradis-journalistik og Politiker-ævl
Under vanlig dramatik publicerede over 100 medier for et par uger siden - samtidig
og koordineret - over 13,4 mio. dokumenter, som man havde skaffet sig fra en
anonym kilde vedrørende klienterne hos et advokatkontor på Bermuda.
Alt var som nævnt koordineret, så glem alt om mediernes selvstændighed. Samme
historier bringes på nøjagtig samme klokkeslæt, om nøjagtig samme firmaer, med
nøjagtig samme udlægning, med nøjagtig samme (anonyme) kilde og med nøjagtig
samme konklusioner. Den ene dag (over hele kloden) Nike, den næste dag Dronning
Elisabeth og den 3. dag Lewis Hamilton.
At den såkaldt frie og uafhængige presse optræder samlet (100 medier) med
samme historier på samme tid, er da en nyskabelse, der sikkert får salig Cavling til
at rotere et par gange i sin grav. Slut med nuanceret journalistik, forskellige kilder
og selvstændige vinkler. Når alle 100 medier arbejder sammen verden over – så er

man da også sikker på, at historien bliver en selvopfyldende profeti. Det er en dybt
betænkelig journalistisk udvikling.
Endnu mere betænkelig – men bestemt ikke overraskende, nærmest forudsigeligt –
er, at man på offentliggørelsesdagen kl. 6.05 kan høre de første politikere, der på
opfordring fra de samme medier ikke kan modstå muligheden for at udtale, at nu
skal der også laves voldsomt om på den internationale skattekontrol m.v.
Ingen – hverken intervieweren eller da slet ikke politikeren – har set et eneste af de
13,4 mio. papirer. Men det er åbenbart ikke til hinder for at have en mening herom.
For 100 ens aviser kan da ikke tage fejl i deres ens ”copy-paste” dækning?
Ganske som mine kollegaer på Christiansborg – hvoraf flere øjensynlig er eksperter
i et af de mest indviklede juridiske områder (international skatteret) – så har jeg
ikke læst de 13,4 mio. dokumenter benævnt med et meget ”neutralt” og slet ikke
værdiladet ord: ”Paradise Papers”.
Det kan bestemt ikke udelukkes, at der er firmaer og personer, der gør sig skyldig
i international skattesnyd via aktiviteter på Bermuda – eller rettere sagt: det har
desværre i mange tilfælde formodningen for sig. Men derfra, så til at dømme alle,
hvis navn tilfældigvis figurerer i papirerne, eller har lovlig virksomhed på øen - det
er ganske forkasteligt, ligesom det er yderst betænkeligt, at personer skal have
deres navne publiceret, blot fordi navnene er nævnt i et tilfældigt papir, et skøde
eller et testamente.
Derfor glæder jeg mig til, at en seriøs, dygtig og uafhængig journalist – evt. med
fornøden ekspertbistand – gennemgår de relevante papirer og evt. dokumenterer
ulovlighederne. Så skal jeg være den første blandt politikerne, der forlanger fornødne ændringer i lovgivningen, så virksomheder betaler skat til de samfund, hvor
de retteligt tjener pengene, og de ansvarlige bliver retsforfulgt for deres svindel.

Integrations-dilemma
Gennem 40 år har vi i Danmark ført en fejlslagen integrationspolitik.

Prisen for den totalt manglende planlægning – som alle partier er ansvarlige for –
betales nu. Borgere af anden etnisk herkomst bor i dag i vidt omfang sammen, i
det vi danskere i al imødekommenhed har døbt ”ghettoer”. Børnene går i en skole,
hvor den overvejende del ligeledes er af udenlandsk herkomst, og hvor etnisk
danske børn trækkes væk.
Langkaer Gymnasium ved Aarhus har i dag 80 % af udenlandsk herkomst. Kriminaliteten blomstrer i boligbebyggelsen, og når Muhammed kommer hjem fra skole
er tryghed og kammeratskab i vidt omfang identisk med den lokale bandeleder.
Politiet ser man alt for sjældent.
Det duer ikke. Vi skulle have lukket fordøren længe før, Inger Støjberg tog fat. Eller i det mindste have haft en integrationspolitik. Det har vi ikke haft. Derfor har vi
problemerne nu – og derfor må vi handle nu. For problemerne bliver KUN værre.
Ovennævnte er årsagen til, at Statsministeren har iværksat en møderække på Marienborg blandt nogle få politikere, der måske er kendt for at tænke lidt alternativt
– ”ud af boksen”, som det vist hedder nu om dage. Af en eller anden grund er jeg
inviteret. Arbejdet er utrolig spændende. Det er bestemt ikke sikkert, at et flertal
af danskerne kommer til at kunne lide resultaterne, men jeg kan garantere for, at
alternativet (nemlig ikke at gøre noget) vil blive værre.

Alternativet er alternativt
Ganske som Venstres politiske ordfører må også jeg efterlyse en venlig sjæl med
gode pædagogiske evner, der kan forklare mig, hvorfor skattely, klimahykleri,
smædekampagner, topstyring, ansvarsforflygtigelse, sexchikane og noget, man
selv kalder for en ”festkultur”, er helt ok, så længe det finder sted i Alternativet der vel at mærke profilerer sig på alt det modsatte?

Fængslerne
Over de sidste måneder har jeg deltaget i forhandlingerne om, hvordan fængselsvæsenet skal fungere over de næste 4 år.

Forholdet er som bekendt det, at ”pæne” kriminelle udstyres med fodlænker og
samfundstjeneste, hvilket efterlader et langt hårdere klientel blandt de indsatte.
Fængselsforliget (V, LA, K, S og DF) resulterede i, at der over de næste 4 år bruges
(samlet) 600 mio. mere på fængselsvæsenet, ligesom der ansættes yderligere 250
fængselsbetjente. Banderne skal adskilles og nok så vigtigt, så skal de enkelte
medlemmer af en bande i videst mulig omfang spredes, så de ikke kan hygge sig
sammen.
Der gennemføres en række opstramninger i disciplinær-sanktionerne (isolation,
udgang m.v.), og der indføres tvungen opsparing på 15 %, så fangerne – specielt
de udenlandske – selv kan betale hjemtransporten. Timelønnen i fængslet er på
omkring 11 kr.
Endelig arbejdes der på højtryk for i videst mulig omfang at få de udenlandske
kriminelle UD så hurtigt som overhovedet muligt.

Opholdsforbud
30. november var en rigtig god dag i Folketinget, idet vi ved endelig 3. behandling
vedtog det forslag, som jeg har arbejdet meget for, nemlig forslaget om opholdsforbud. Se forslaget her.
Loven betyder, at et bandemedlem, der eksempelvis får 3 års fængsel (eksempelvis for afpresning) som en tillægsstraf kan dømmes til ikke at vise sig i en given
kommune i op til 10 år. Gør han det, bliver han straks fængslet i op til 2 (yderligere) år.
Jeg tror, denne lov vil få en rigtig god virkning bl.a. til glæde for beboerne i de
områder, hvor bandemedlemmet tidligere har drevet ”virksomhed”.

Kommunalvalg

At dømme efter partiernes kommentarer (Venstre ikke undtaget), så lød det til, at
alle partier havde vundet valget. Så skulle jeg vist have fulgt bedre med i matematik-timen, for jeg har svært ved at få det regnestykke til at hænge sammen.
Det er en underlig PR-tendens, at lider man et nederlag, så gælder det for alt i
verden om at udlægge det som en sejr.
Så lad mig sige det ligeud: Venstre tabte valget. Værst gik det ud over storbyerne
- for 10 år siden stemte 20 % af københavnerne på Venstre. I dag ligger vi på 7 %
Der er kun én ting at gøre, nemlig at få smøget ærmerne op, så det gør vi!!

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

