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Dengang der var Venstre-folk til
I 1885 skulle Venstres (og Folketingets) formand, Christen Berg tale ved et politisk
møde i Holstebro. Det var i ”provisorietiden”, dvs. den tid i Danmarkshistorien
(1885-1894), hvor regeringschefen, J.B.S. Estrup regerede udenom Folketinget
(hvor han ikke havde flertal), men via provisoriske (midlertidige) finanslove.
Klimaet mellem Estrup og Berg var anspændt og Estrup besluttede, at politiet altid
skulle være til stede på politiske møder og kontrollere, hvad der blev sagt. Berg
nægtede imidlertid at tale på mødet i Holstebro, så længe politimesteren sad på
scenen som kontrollant, hvilket fik to lokale venstrefolk til at fjerne politimesteren. Sådan. De blev hver idømt 6 mdr. fængsel for vold mod embedsmand i funktion. Højesteret fandt, at Berg var medskyldig, så han fik også 6 mdr. fængsel på
almindelig fangekost.

Politiet var derfor meget opmærksom på hans løsladelse og var således mødt talstærkt frem både ved fængslet på Blegdamsvej og på Bergs bopæl. Det forhindrede dog ikke Venstre i at arrangere en festsejlads, hvori deltog 16 store skibe
med musikkorps fra Kvæsthusbroen til Marienlyst, hvor han blev modtaget af
9.000 tilhængere.
Det var tider.

Formandskabet

”Formandskabet” (læs: 2 formænd i Venstre) er uigenkaldeligt afgået ved døden i
september 2019, og så må det være op til historikerne at klarlægge i hvor høj
grad, skabet overhovedet har været i funktion. Nogen succes kan man i hvert tilfælde næppe kalde denne styreform.
Således er det befriende, at vi i Venstre i dag har orden på organisationen med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen. Til dato har han – i en ganske turbulent tid – klaret opgaven flot. Det gælder både indadtil såvel som udadtil. At de socialdemokratiske meningsmålinger stikker af sted er ikke hans skyld – der er set utallige
eksempler i historien på, at folk i krisetider samler sig om landets leder.
Den tidligere formand (LLR) er mildt sagt ikke ramt af passivitet og har naturligvis
som folketingsmedlem sin fulde ytringsret. At det så måske kan virke forvirrende
– og for Ellemann sikkert ikke helt optimalt – at en tidligere så central person udlægger sine holdninger på fast ugebasis i BT, det er så en anden sag. Mange vælgere og for den sags skyld også pressen har forståeligt nok vanskeligt ved at sondre mellem, hvad der er den tidligere formands egne udmeldinger, og hvad der er
Venstres officielle politik.

Folketinget i en corona-tid
Folketingets arbejde p.t. er i sagens natur præget af corona-situationen.

Således har partierne aftalt, at kun de vigtigste love fremsættes, og at der til afstemninger i folketingssalen pga. smitterisiko alene bør deltage 95 af de 179
medlemmer. I debatterne deltager kun partiernes ordførere. Resten er henvist til
TV-transmissionen fra folketingssalen.
De fleste nødlove har været vedtaget med 1., 2. og 3. behandling på én og samme
dag. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det er da også været en usædvanlig situation. Lempelserne af div. forbud kan derimod ske alene ved regeringsbeslutning.
Det korte af det lange er, at det sædvanlige folketingsarbejde de facto har været
sat på holdt. Derfor er det besluttet, at folketingssamlingen forlænges med 4 uger
dvs. indtil den 1. juli. Så der skulle være mulighed for at komme på omgangshøjde igen.
Som Formand for Folketingets Retsudvalg kommer en god del af de næste par
måneder til at gå med behandling af regeringens forslag på Justitsministeriets
område samt – ikke mindst – forhandling om en ny stor aftale vedrørende politiets
og anklagemyndighedens arbejde de næste 5 år. Der bliver nok at tage fat på, for
politiet har desværre langt fra på alle parametre fungeret tilfredsstillende. Der
skal således bl.a. sikres flere kørende patruljer i aften og nattetimerne, og desuden kommer vi heller ikke udenom en total omorganisering af Rigspolitiet og ikke
mindst Bagmandspolitiet (SØIK).

Corona-situationen
Som det er læserne bekendt, synes corona-situationen p.t. under sundhedsmæssig kontrol. Den 29. marts var der over 500 corona-indlagte på hospitalerne med
pilen pegende opad. Hovedsagelig foranlediget af ”nedlukningen” den 11. marts
er status i dag omkring det halve. Det tyder godt, men vi skal lempe med lempe –
hvor træls og økonomisk belastende, ventetiden så end kan være.
Jeg er af den opfattelse at regeringen sammen med Venstre ved nedlukningen
handlede rigtigt og med et efterfølgende sundhedsmæssigt meget acceptabelt re-

sultat sammenlignet med andre lande, hvor ligkisterne bliver kørt til fjerntliggende krematorierne på lastbiler om natten. Således tyder alt på, at vi trods alt
sundhedsmæssigt er langt bedre stillet end størsteparten af verdens lande.
Når jeg finder anledning til at præcisere dette, så skyldes det en vis ærgrelse over,
hver dag at høre politikere fra alle partier, der deltager i den daglige ”find-fem-

fejl”-konkurrence om regeringens corona-politik. For selvfølgelig er der sket fejl –
det sker for enhver, der tager fingrene op af lommen!
Efter at have konstateret, at situationen sundhedsmæssigt synes under kontrol,
går kritikken imidlertid nu på, hvad der skal åbnes og hvornår. Her er regeringens
(herunder Erhvervsministerens) udmeldinger desværre ikke altid helt logiske.
Det er i realiteten et spørgsmål om at finde den rette balance mellem den
sundhedsmæssige risiko ved åbning og den erhvervsmæssige skade ved at holde
samfundet lukket.
I al beskedenhed tror jeg faktisk ikke, at Mette Frederiksen har nogen som helst
interesse i at lukke Danmark ned en dag mere end nødvendigt.

Hjælpepakker og økonomi
Folketinget har vedtaget i alt 17 hjælpepakker til erhvervslivet m.v. Det er en lovgivning til foreløbig astronomiske 400 milliarder kroner. Trods alt en skilling, der
kun har udsigt til at blive større. Til orientering er statens samlede totale årlige
udgifter på godt 700 mia. kr.
Hver og én af disse pakker har min fulde tilslutning, for vi kan ikke komme videre
med et erhvervsliv, der er gået konkurs eller på vej til det.
Skulle vi så ikke starte med at sende en tanke til de politikere, som man altid har
været hurtige til at kritisere. Det gælder Schlütter, Jelved, Corydon og Løkke for
blot at nævne et par af de, der har været modige nok til at gennemføre de reformer, der har skabt grundlaget for en bomstærk dansk økonomi. Reformer via

”kartoffelkure”, skattereform, reduktion af dagpengeperioden, afskaffelse af efterløn osv. Reformerne er sjældent gennemført med hjælp fra venstrefløjen, der
imidlertid dag optræder som julemænd.
Stort set alle hjælpepakker har været vedtaget af et enigt folketing. Gad vide om
enigheden også rækker til den dag, hvor der skal ske en genopretning af økonomien: læs hjælpepakke-lånene skal tilbagebetales. Og med en statsminister i folkelig topform og et socialdemokrati med + 10 % i meningsmålingerne, kan et folketingsvalg komme før end vi aner………
Også på den baggrund er det mildt sagt dybt betænkeligt, at Venstre af borgerlige
partier (K, LA, NB) nu hænges ud for at være fremkommet med det yderst logiske
og rimelige forslag om at et selskab, der har modtaget hjælpepakke-støtte, skal
være afskåret fra at udbetale udbytte til aktionærerne i 2 år. Bedste argument fra
vore ”venner” har været, at der var tale om et gammelt Enhedsliste-forslag!
Alt sammen hindrede det dog ikke de kritiserende partier i at tilslutte sig den pågældende aftale. Forvirret ?????

Domstolene åbner
Som stort set alt andet har også domstolene været lukket i de seneste 6 uger. Det
er i sagens natur ikke godt, for domstolene havde i forvejen et voldsomt efterslæb
af sager, der betød, at flere tiltalte blev frifundet, fordi vidner ikke kunne huske
detaljer, skyldige fik strafnedsættelse pga. langsommelig sagsbehandling, og sager mellem virksomheder og borgere trækker ud i årevis. Sådan var situationen
den 11. marts, og 6 ugers yderligere lukning har bestemt kun gjort ondt værre.
Derfor skal det hilses med glæde, at domstolene nu er åbnet igen. Der er imidlertid tale om en åbning under så mange restriktioner, at jeg højest forventer 50 %
sædvanlig drift. Som alle andre offentlige organer ønsker dommerne generelt flere
penge til løsning af problemerne. Jeg har på den korte bane efterlyst længere åbningstid i Retten (i dag 9-15) og evt. weekendåbent for at komme over puklen. På
længere sigt skal systemet forenkles, hvilket altid er op ad bakke. Men jeg klemmer på overfor Justitsministeren.

Arbejde til Nordjylland
Masser af statsligt arbejde skal nu igangsættes som et led i genopretningen af
Danmark. I den forbindelse er det vigtigt at være vaks ved havelågen.
Derfor har jeg bl.a. rettet henvendelse til forsvarsministeren mhp. forskellige ordrer til nordjyske virksomheder og ikke mindst til vore værfter. Skiftende regeringer har i den grad været bange for at holde eks. reparationer af krigsmateriel
(herunder skibe) udenfor EU-licitation. Men specielt i den situation vi befinder os i
pt., er vi nødsaget til at lempe den politik og (med hjemmel i EU traktatens art.
346 om krigsmateriel) holde disse arbejder på danske hænder. Der er ingen grund
til at bede et polsk værft reparere et dansk krigsskib, når arbejdet kan holdes
hjemme, eks. på et af de nordjyske værfter.
På tilsvarende vis må tiden også være inde til, at regeringen opfylder et af valgløfterne: igangsætning af 3. limfjordsforbindelse - ganske som da man i 30érne
byggede en stor del af vore broer, og dermed fik folk beskæftiget med noget
samfundsgavnligt. Det så jeg gerne kopieret.
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