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Sprogundervisning
Som folketingsmedlem har man mulighed for at få privat sprogundervisning i enten
engelsk, tysk eller fransk. Det er en rigtig god mulighed.
Jeg har derfor i år valgt at ville benytte mig af muligheden for at få mit tysk genopfrisket over 40 lektioner på kontoret. Det glæder jeg mig til.
Engelsk er pt. suspenderet, idet læreren fortsat er indlagt efter undervisningen af
Villy Søvndal.

Sommergruppemøde
Som det måtte være nogle af læserne bekendt, lykkedes det at få Venstres sommergruppemøde til Aalborg i forgangne måned.

Arrangementet har til formål at samle folketingsgruppen med ægtefæller og børn,
ministre, sekretariatsfolk etc. til drøftelse af det kommende års udfordringer.
Scheelsminde lagde de smukke rammer om mødet, der startede ud torsdag med en
uformel grill-aften med deltagelse af lokale tillidsfolk. Fredag var der tid for de
politiske drøftelser i folketingsgruppen, kulminerende med et pressemøde i parken
(sådan et skal jo være grønt nu om dage). I mellemtiden var børnene i Fårup Sommerland og ægtefællerne på Børglum Kloster med efterfølgende kaffe, frembragt af
Anna Marie i sommerhuset i Kettrup.
Fredag aften tryllede Scheelsminde endnu engang, og traditionen tro fik selskabet
besøg af snobberne Fritz og Poul fra Rytteriet i vor egen V-udgave (Jakob Ellemann
og Jan E. Jørgensen). De havde dog ladet au pair pigerne blive hjemme i Hellerup.

Folketinget åbner
Tirsdag den 3. oktober åbner Folketinget i mere end én henseende.
Mange håndværkere har været i gang siden sommerferien med at gøre Folketingssalen kørestolsvenlig, idet vi foreløbig har fået én kørestolsbruger ind som
vikar. Herudover renoveres der generelt - bl.a. blotlægges et stort vindue bag formandsstolen ud mod slotspladsen. Hvordan det er lykkedes, ved jeg ikke, men
projektet har – modsat ethvert andet byggeri i Hovedstaden – kun beskæftiget
danske håndværkere. Det hele på regning og inkl. moms.
Åbningsdagen (3.10) begynder for mit vedkommende 6.30, hvor P4 Nordjylland
sender fra Fællessalen. Kl. 10 er der gudstjeneste i Slotskirken, kl. 11 traditionen
tro kaffe hos Kirkeministeren, og kl. 12.00 ankommer Dronningen med den kongelige familie i kongelogen. Kl. 12.02 indfinder Enhedslisten og et par forvirrede
SF’ere sig i Folketingssalen – i år må de vel alt andet lige få følgeskab af den alt
for store radikale folketingsgruppe, idet partiet jo på det netop afholdte landsmøde har vedtaget at afskaffe kongehuset. (Og misforstå mig nu ikke: Man kan
åbenbart sagtens agitere for Kongehusets afskaffelse og så møde op til fest, når
Dronningen indbyder).

13.30 markerer Venstres folketingsgruppe med ledsagere indledningen til det nye
folketingsår med en frokost. Hyggeligt, men ikke vildt, da de fleste har møder senere på eftermiddagen.

Skattereform, jobreform, finanslov m.v.
Den 28. august var Venstres folketingsgruppe samlet på Marienborg for at høre,
hvad vor ledelse havde tænkt sig som udspil til de længe ventede reformer.
Netop fordi det er umuligt at få 34 mennesker til at holde tand for tunge, så er
”forhandlingsudvalget” indskrænket til toppen i de tre regeringspartier samt enkelte embedsmænd.
Der var indledningsvis en meget dårlig stemning pga. menuen, som bestod i ét
stk. mager unghanebryst med meget tynd sovs, kartofler (med skræl) og broccoli
– budt rundt én gang. Den gik ikke i Nordjylland! Hertil en kop kaffe.
Bedre blev stemningen da heller ikke af, at udspillet øjensynligt var lækket til Politiken et par dage i forvejen, så den nøje planlagte medieplan var tabt på gulvet.
Erhvervsminister Brian Mikkelsens udtalelse om, at man nu nemmere kunne anskaffe sig en Lamborghini, medførte at reformen straks (meget naturligt) af modstanderne blev døbt ”Lamborghini-reformen”. Næppe den mest folkelige omtale,
men helt i tråd med, da hans partifælle ville have topskatten ned, mens hun striglede travhesten.
Senere har det vist sig, at Finansministeriet begik en regnefejl ved vurderingen af,
hvem der fik mest glæde af reformen.
At der så i øvrigt er tale om en perlerække af gode forslag - det drukner desværre
mediemæssigt i ovennævnte roderi. Ærgerligt.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Højesteret afsagde her i sommer dom over 3 rumænere. De var anklaget i Rumænien for grov menneskesmugling, og var begæret udleveret til retssag i Rumænien.
Dem vender vi tilbage til i næste afsnit.
Nu forholder det sig imidlertid sådan, at vi i 1953 skrev under på et godt og meget
naturligt dokument, udarbejdet i skyggen af 2. Verdenskrig, nemlig ”Den Europæ-

iske Menneskeretskonvention”. Teksten heri er der intet i vejen med, og 47 europæiske lande har derfor også tiltrådt disse menneskerettigheder.
Problemet er så lige, at med konventionen følger også en fælles DOMSTOL i Strasbourg, ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol”. Via den oprindelige aftale
(Konventionen) har de deltagende lande bekræftet at ville følge Domstolens afgørelser.
Ingen havde troet, at Domstolen her 60 år efter dens oprettelse kunne finde på at
beskæftige sig med alt – under henvisning til det, domstolen kalder ”dynamiske

fortolkninger”, hvor domstolen selv føler sig kompetent til at udvide sit område. Et
par eksempler:
- Domstolen har bestemt, at landene i Europa ikke må forbyde grimme parabolantenner på altanerne i boligbyggerier. Det strider nemlig mod artikel 10 om frihed til at modtage og meddele oplysninger.
- Domstolen har bestemt, at artikel 8 om ret til familieliv afskærer os fra at udvise
vaneforbrydere som Levakovic (23 domme på straffeattesten!)
- Domstolen har bestemt, at et land ikke må udlevere forbrydere til strafforfølgning og afsoning i deres hjemland, hvis der her er frygt for, at de kan blive placeret til afsoning med andre, således at der ikke er min 3 m2 pr. mand.
De enkelte landes nationale domstole (f.eks. de danske domstole) og parlamenter
er forpligtet til at rette ind efter, hvad Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
siger. Og det gælder selvom det emne, som Europadomstolen nu eksempelvis har
kastet sig over, slet ikke kan udfindes af den gamle konvention, vi engang for 60
år siden underskrev.
Det er en helt uacceptabel situation. Som selvstændigt folk, må vi på denne måde
konstatere, at denne domstol råder over Folketinget og over de danske domstole.

Til november bliver Danmark formand for Europarådet (der ”huser” domstolen), og
det bliver i den forbindelse regeringens store opgave at få os ud af den suppedas.

En tur til Rumænien
Jeg har i min tid i Folketinget ikke slidt på rejsekontoen. Imidlertid foranledigede
jeg, at 5 personer fra Retsudvalget – mig selv incl. – i sidste uge fik mulighed for
at besøge Bukarest samt besigtige de fængselsforhold, som Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol (og derfor den danske Højesteret, jf. ovenfor) har
fundet, var til hinder for udvisning af grove forbrydere.
Vi besøgte således et af de efter sigende ”mildere” fængsler – og det skal da ikke
være nogen hemmelighed, at 18 mænd i etagesenge i et ca. 36 m2 stort rum ikke
er rart at se på, om end de pågældende øjensynligt kun sov i rummet og faktisk
syntes at have rimelig gode aktivitetsmuligheder resten af dagen – nogenlunde
som i Danmark.
De meget sympatiske ministre, embedsmænd og fængselsfunktionærer, som vi
mødte, var selv kede af, at Domstolen havde udelukket udlevering af forbrydere
(ikke blot fra Danmark, men fra hele Europa til Rumænien) og havde derfor netop
lempet på fangernes forhold, ligesom der var igangsat nye fængselsbyggerier mv.
De virkede meget oprigtige – men nogen garanti for, at vi ikke blev præsenteret
for en iscenesat virkelighed, har jeg selvfølgelig ikke.
En rumænsk kriminel skal således bare flygte til Danmark, så kan han ifølge Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke udleveres til straf for sine grove forbrydelser i hjemlandet, fordi nogle af landets fængselsceller er overbefolkede. På
den måde bliver vi ”helle” for rumænske forbrydere, der slipper for den straf, der
pt. overgår de 26.130 ”kollegaer”, der i dag afsoner i de rumænske fængsler.
Jeg har foranlediget et møde med en af vore bedste eksperter på området (professor Mads Bryde Andersen) i næste uge, ligesom der i oktober afholdes en større
konference om emnet – alt sammen for at få sat så meget skub i processen om
hjemsendelse, som overhovedet muligt.

Responstider
I forgangne uge blev politiets udrykningstider for 2. halvår af 2017 offentliggjort.
Dvs. for en periode, hvor politiet i den grad har været presset af bl.a. grænsekontrol, terror-bevogtning og en tiltagende bandekonflikt.
Selv om vi i Nordjylland i stort omfang har leveret assistance til de landsdækkende
indsatser, så er den generelle responstid i Nordjylland faldet med 2 minutter,
nemlig fra 12.25 til 10.23 minutter. Det er flot og skyldes ikke – som nævnt i
nogle medier – at ”mange hurtige udrykninger i Aalborg tæller væsentlig ned” –
det gjorde de faktisk også sidste år.
Udrykningstiden til Brønderslev er faldet med to minutter. I Hjørring er den faldet
fra 16.33 til 10.46 og i Frederikshavn Kommune fra 12.19 til 10.49.
Selvom det så afgjort går i den rigtige retning, så er der desværre pletter på landkortet. At udrykningstiden er faldet med 3 minutter i Fjerritslev er fint, men når
borgeren stadig skal vente over 20 minutter på, at politiet er fremme, så er det
slet ikke godt nok og efterlader utryghed hos borgerne. Det skal der gøres noget
ved.
Politiets responstid er borgerens tryghed, og det er derfor et af de forhold, jeg fokuserer på under de igangværende forhandlinger om politiets forhold. En hurtigere udrykning kan eksempelvis ske ved en opnormering af de patruljevogne,
som i forvejen kører dag og nat i Nordjylland, så de i højere grad og væsentligt
hurtigere kan dirigeres af vagthavende til de sorte pletter, som desværre fortsat
findes på Nordjyllandskortet. Det arbejder jeg på.
Som udgangspunkt kan man imidlertid ikke – modsat udmeldingen fra flere af
mine kollegaer – opprioritere alt! Med mindre man da tilfører nye resurser. Det
gør vi derfor også bl.a. med langt større optag på politiskolen, indsættelse af
hjemmeværn, indsættelse af kadetter og allersenest beslutningen om at lade militæret afløse politiet ved de faste bevogtninger.
Så der gøres noget, og der burde være håb om endnu kortere udrykningstider i
fremtiden – ikke mindst for de borgere, der i dag venter uacceptabelt længe.

Overfaldet af læge
NORDJYSKE kunne 29.8. under overskriften ”Ægtepar: - Vi blev overfaldet af

læge”, berette, hvorledes et afghansk ægtepar efter kun 7 år i Danmark i bogstavelig forstand havde fået det danske sundhedssystem at føle.
Lægen var – efter det oplyste - blevet ophidset og havde stukket manden et knæ i
skridtet, hvorefter hustruen var besvimet med den følge, at en anden person på
klinikken havde givet hende en lussing. Som vi alle ved, er det en helt normal procedure ved et lægebesøg i Danmark.
NORDJYSKE vælger at bruge en tredjedel side på denne historie. Og politiet bekræfter oveni købet, at der er modtaget en anmeldelse. Når det står i avisen, og
når politiet bekræfter, at ægteparret har indgivet anmeldelse – så er der jo nok
noget om snakken.
I en anden ”sag”, refereret i NORDJYSKE den 20.6., lød overskriften på en 10 spalters reportage: ”Elev anmelder lærer for vold efter overlevelsestur”. Efterskoleeleven havde i henhold til artiklen valgt at indgive politianmeldelse 2 måneder efter,
at han af andre grunde var blevet bortvist fra skolen. Også her bekræftede politiet, at man havde modtaget en anmeldelse.
Det står enhver frit i Danmark at anmelde en anden person til politiet. At politiet
øjensynlig bekræfter modtagelsen af anmeldelsen – og efter min opfattelse bryder
tavshedspligten – er beskæmmende, specielt i en situation, hvor der synes at være
stor sandsynlighed for, at anmeldelsen er grundløs.
At NORDJYSKE føler sig forpligtiget til at viderebringe de pågældende anmelderes
egen henvendelse til avisen, må selvfølgelig være op til avisens redaktionelle linje
at afgøre. Som et minimum – når man nu har bragt den lidet flatterende omtale af
hhv. lægen og læreren – må læserne da i det mindste forvente, at sagerne følges
til dørs af avisen (selv), og at afslutningen af den politimæssige efterforskning/straffesagen refereres over mindst lige så mange spalter.
Det virker alt for let at få en borger/virksomhed hængt ud i dagspressen under

store overskrifter og på et – mildt sagt - særdeles spinkelt grundlag.

Marinemuseet
Regeringen har en mindre pulje på finansloven til støtte for særlige lokale projekter. Herfra lykkedes det mig forrige år at få skaffet 10,4 mio. til indretning af Regan Vest-bunkeren i Rold Skov, så den i 2019 bliver en turistattraktion af de helt
store.
I år lagde jeg billet ind på et tilskud til Marinemuseets renovering, og det resulterede i ½ mio. kr. Det har jeg det helt fint med, og lever gerne med beskyldninger i
medierne om, at tilskuddene som udgangspunkt er faldet i Venstre-ledede kommuner. Tilskuddet til Marinemuseet beviser, at det er noget sludder.
I øvrigt er jeg – når der ligger en tilskudsmulighed til Nordjylland – bedøvende ligeglad med, hvilken farve borgmesteren har.

Kronik om straf for grov vold
Jeg havde i forrige uge denne kronik i Jyllands-Posten. Den illustrerer ganske godt
mit syn på domstolenes straffastsættelser i sager om grov vold og mishandling.
Se bort fra karikaturtegningen!

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

