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En sommer-oplevelse
Sommerens historiske ferieoplevelse bestod for mit vedkommende i 3 dage ved
Invasionskysten i Normandiet.
Alene på Omaha Beach mistede 2800 amerikanske soldater livet den 6. juni 1944
- FØR de kom hen over stranden. De ofre, der blev ydet fra allieret side kommer
tydeligst til udtryk på den smukke kirkegård bag stranden, hvor 10.000 amerikanske soldater har fundet hvile. Og skulle man være i tvivl om krigens meningsløshed, kan man køre et par kilometer og se den tyske kirkegård for faldne i Normandiet. Her ligger 30.000 - dog under knap så flotte omgivelser.
Området er præget af det ene – levende - museum efter det andet. Jeg kan varmt
anbefale alle at tage turen Billund-Paris, leje en bil og køre i to timer. Specielt i
denne tid, hvor det er ”in” at lægge afstand til USA's politik på mange områder
(grundet en uværdig præsident), så kan det være på sin plads at blive mindet om
de ofre, der er gjort for vor frihed - ofre, som vi selv tog meget, meget lidt del i.

Det er absolut ikke en given ting, at amerikanske forældre en gang til sender unge
mennesker til et andet kontinent for at kæmpe en krig for velhavende lande, der
som Danmark kun yder 1,2 % af bruttonationalproduktet til forsvaret (modsat de 2
%, som vi har forpligtet os til) – og i stedet satser på hjælp fra det USA, der har lavere levestandard end os selv.
Jeg tør næsten ikke sige det, men på det punkt forstår jeg så udmærket Trump,
når han kræver, at vi i Nato lever op til vore forpligtelser.

En hædersmand
I forgangne måned har vi fået en ny verdensmester. Han hedder Mads Pedersen –
mere dansk kan det næsten ikke være, og han vandt en traditionel dansk disciplin
nemlig landevejs-cykling.
Efter sejren bliver den ny-kårne verdensmester naturligvis stillet spørgsmålet:
”Flytter du så til udlandet? ”

”Jeg bliver hjemme”, lød svaret fra en mand, der sikkert kunne tjene mange flere
millioner på lidt skatteoptimering i Monaco, ganske som tilfældet har været for
danske golfspillere og tennisstjerner.
Det er sørgeligt, at så mange succesrige idrætsfolk – når kasseapparatet ringer –
hurtigt glemmer, hvorfra de fik deres sportslige opdragelse samt de mange frivillige, der ”har båret tasken” gennem tiden.
Så meget desto mere var det glædeligt, at Mads Pedersen hverken har glemt Tølløse og omegn eller for den sags skyld det samfund, der har støttet ham i ungdomsårene.

Penge af anden etnisk herkomst

Folketinget er præget af rigtig mange kloge akademikere, som ikke i særlig grad
har været luftet i det samfund, de nu regulerer.
Det giver sig ofte udtryk i lovforslag, der lyder effektive, men i bedste fald er fuldstændig uvirksomme. Et godt eksempel er det lovforslag, der nu er fremsat på
skatteområdet (L21/2019-20). På baggrund af en fantastisk idé – fostret under
den tidligere venstre-regering (!) – skal det fremover være muligt for SKAT at
kræve, at specielle brancher, eksempelvis kiosker, pizzarier, cafeer, købmænd og
værtshuse, for den nette sum af 10.000 kr. skal investere i et nyt elektronisk kasseapparat, der er online med SKAT.
Det er noget, der duer!
For med det gamle kasseapparat på disken kom indehaveren desværre ofte for
vane at tabe pengene ned i cigarkassen under disken. Med en udskiftning til et
nyt elektronisk kasseapparat til på disken, bliver ejeren øjensynlig meget bedre til
at ramme den rigtige kasse!
”Hvor naiv kan man være? ”, spurgte jeg i Venstres folketingsgruppe, der – i lighed
med alle Folketingets partier – var begejstret over, at den omfattende skattesnyd i
disse brancher nu var elimineret.
Bare tanken om, at en skattemedarbejder kunne købe en cola for herefter ½ time
senere at gå ind med skiltet i hånden og bede om at se kassestrimlen, ja den er jo
helt oldnordisk og slet ikke visionær, moderne og konstruktiv. Kombineret med
en straf, der kunne mærkes, ville den ellers have en kolossal præventiv virkning,
men fakta er, at vi – desværre med Venstres medvirken – har droslet ned på skattekontrollen i et helt uacceptabelt omfang.
Det skal der selvfølgelig rettes op på, men det sker ikke med en lov om tvungen
brug af elektronisk kasseapparat i pizzarier. Det er folketings-teori. Et andet er
praksis i virkelighedens verden.
PS: I forgangne uge har Skatteministeriet i øvrigt offentliggjort et notat, der viser,
at danskerne skylder 123 mia. kr. – ja, der står 123 milliarder kroner - i skatter og
afgifter m.v. Heraf har SKAT opgivet at inddrive de 100 milliarder kroner, fordi
man ikke mener, at folk kan betale. Beløbet udgør hovedsagelig skyldig skat,

skyldige børnepenge (udlagt af det offentlige), samt gæld hos folk, der eksempelvis bliver ved med at køre gratis i tog. Jeg har nu bedt skatteministeren om nærmere at redegøre herfor, herunder hvilke inddrivelsesforsøg, herunder inkasso,
løntilbageholdelse etc., der har været anvendt. Så den sag slutter ikke her.
Men det er selvfølgelig småpenge sammenholdt med pizzariaet…….Vi har da styr
på proportionerne.

Flere video-kameraer
Regeringen har fremsat forslag om flere videokameraer i gaderne. I alt 300 stk.
fordelt rundt om i Danmark. Det er et glimrende forslag, som fortjener stor ros.
I Aalborg har vi kameraer i Jomfru Ane Gade samt på hele boulevarden. Som advokat ved jeg, hvor effektive de er, når sagen kommer for retten: Skyldige bliver
dømt, og uskyldige går fri.
Det var ærgerligt, at politiet ikke i Emilie Meng-sagen fik tjekket overvågningskameraer, før optagelserne var slettet. Det tror jeg de fleste er enige med mig i. Så
meget desto mere forstår jeg slet ikke, at de samme personer generelt kan være
af den opfattelse, at kameraerne (som vi i øvrigt møder i taxa, tog, stormagasin,
bank, lufthavn, banegård osv.) er et frygtelig instrument.
Fakta er, at udnytter vi ikke de tekniske hjælpemidler, der findes i dag, så sikrer
vi, at en stor politistyrke skal allokeres til efterforskning på traditionel vis for at
finde vidner og opklare forbrydelsen. Men hvad værre er, vi strammer også retssikkerheden i en grad, så langt flere skyldige går fri, hvad enten der er tale om
terrorister, voldsmænd eller almindelige hærværksfolk.
Vi er forhåbentlig alle interesseret i, at skyldige bliver dømt – og uskyldige går fri.

Hvad betyder et JA?

Forud for valget spurgte Nordjyske (25.5.2019) folketingskandidaterne: ”Vil du

stemme for, at Folketinget afsætter penge til at indlede byggeriet af en tredje
Limfjordsforbindelse over Egholm i den kommende valgperiode? ”
Det kneb ikke – før valget (!) - med klare svar fra de nordjyske socialdemokrater:
Prehn: ja, Husted: ja, Halsboe: ja, Flemming Møller M.: ja, Mette Frederiksen: ja,
Hav: ja, Valgren: ja, Laustsen: ja, Kollerup: ja.
Mon ikke disse - for politikere trods alt rimelig klare - svar hos vælgerne har efterladt en forventning om, at alle disse gode folk så stemmer for? Det kan man
dog slet ikke være sikker på, for det forudsætter, at transportministeren også
fremsætter forslaget om byggeri af en 3. Limfjordsforbindelse. Og det er der bare
ikke udsigt til pt. ”Bordet er ryddet, og vi tager en helt ny trafikforhandling”, siger
han.
Jamen så må der vel rejse sig et ramaskrig fra alle de, der ville stemme JA – ikke
mindst fra nordjydernes statsminister, der trods alt rangerer lidt over transportministeren?
Men ak, der er bare larmende tavshed, og det samme gør sig gældende fra de
gode socialdemokratiske borgmestre, hvis arbejde var medvirkende årsag til
VLAK-regeringens fuldt finansierede forslag om den 3. Limfjordsforbindelse.
For alle os andre, der mente vort JA (også efter stemmeoptællingen) bliver opgaven i den kommende samling at få forslaget tilbage i trafikplanen.
På den måde vil også de socialdemokratiske folketingsmedlemmer kunne få ren
samvittighed.

Endnu engang: Ingen ansvar
Danmarkshistoriens største rets-skandale.
Det er betegnelsen hos de fleste, der har fulgt den såkaldte ”teledata-sag”, hvor
det har vist sig, at politiets teleoplysninger i mange tilfælde har været unøjagtige
eller muligvis forkerte. Det kan have betydet, at der er blevet fængslet folk på et

urigtigt grundlag, hvilket i sig selv er dybt betænkeligt. Ligeledes er det mildt sagt
problematisk, at skyldige muligvis er gået fri pga. politiets fejl.
Justitsministeren – der er ganske uskyldig i sagen – har fremlagt en 300 siders
lang rapport, udarbejdet af myndighederne selv, dvs. af politi, anklagemyndighed
og Justitsministerium. For de fleste af os var det mest spændende hvem og hvor
mange, der skulle fyres som følge af, at man i mange måneder har skjult for
domstolene, at bevismaterialet kunne være fejlbehæftet - alt imens domstolene
afsagde fængselsdomme og varetægtsfængslede folk på baggrund af selvsamme
”nydelige” beviser.
Men det gik ganske som i så mange andre sager. Jo større skandalen er, jo mindre
er ansvaret.
Systemet frifandt systemet.
Det var selvfølgelig dybt beklageligt, at eksempelvis Justitsministeriet havde kendt
til fejl i beviserne i flere måneder uden at advare domstolene. Men det var alligevel ikke så galt, så nogen skulle fyres – mente embedsmændene om embedsmændene. Og justitsministeren gav dem ret.
Dybest set er der tale om en flot fortsættelse af den praksis, der blev statueret i
den såkaldte Britta-sag. Også her frifandt systemet (inkl. Kammeradvokaten) systemet. Ingen skulle stilles til ansvar for manglende kontrol af Brittas udbetalinger, for der var jo tale om en ”nedarvet fejl”, og havde forgængeren sovet i timen
og undladt kontrol i mange år, så var det selvfølgelig oplagt, at den næste chef
ansvarsfrit kunne lulle videre.
Gad vide, hvordan det var gået i et privat firma?

Klima-PR
Alle partier er enige om en reduktion af CO2-udledningen på 70 %. Ingen har dog
stadig løftet sløret for, hvordan dette tal skal nås, herunder hvilke afsavn den enkelte dansker skal lide. For det er selvfølgelig ikke gratis, som man ellers godt

kunne få fornemmelsen af. Regeringen har imidlertid varslet en klimalov til december. Så vi må vente i spænding, og se om vi får svar.
Klimaretorikken er desværre generelt særdeles usaglig. Senest har Greta på 16 år
sejlet turen fra Storbritannien til NY i en stor sejlbåd for ikke at udlede CO2. Det
er flot. Måske mindre flot, at en 6 mands ny besætning herefter blev FLØJET til NY
for at sejle båden hjem. Som Gretas kaptajn sagde til Der Spiegel: ”Selvfølgelig

flyver de derover”.
Ja, selvfølgelig gør de det.

Klitødelæggelse
Den ødelæggelse af klitlandskabet, som vi i weekenden har været vidne til på Skagen Sønderstrand, er helt uhørt og skal straffes.
Jeg har derfor i Folketinget nu bedt miljøministeren om straks at redegøre for,
hvilken straf, der ifølge retspraksis idømmes i disse situationer, idet jeg desværre
har en formodning for, at vi alene taler om bøder uden nævneværdig præventiv
eller afskrækkende virkning overfor andre med samme tanker.
Noget kunne tyde på, at den antagelse er korrekt. I så fald skal loven ændres.
De tilfælde, hvor man forsætligt og planlagt rekvirerer tungt materiel og midt om
natten foranlediger et klitlandskab ryddet, skal selvfølgelig straffes proportionalt
dvs. med en fængselsstraf. Herudover skal samtlige retableringsudgifter selvfølgelig erstattes.
Som ved enhver anden forbrydelse skal de, der på den ene eller anden måde
medvirker til arbejdets udførelse, naturligvis også straffes.

Savnet litteratur - eller spild af penge?

I forbindelse med budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune har Socialdemokratiet iflg. Nordjyske (12.10.19) ønsket at bruge 300.000 kr. på en bog om indvandringen til Aalborg siden 1970.
Det sker øjensynlig via noget, der hedder ”MultiAalborg”, der iflg. budgetforslaget
skal ”etablere nye relationer mellem indvandrere/indvandreforeninger i Aalborg

og Aalborg Stadsarkiv med det formål at få nuanceret det at være aalborgenser”.
Citat slut.
Hold da op, hvor har vi savnet den bog!
Umiddelbart tror jeg dog, at kommunens ældre på plejehjemmene i højere grad
savner de 300.000 kr., selvom den socialdemokratiske gruppeformand Nuuradiin
S. Hussein iflg. avisen præciserer, hvor lille beløbet er: ”Vi snakker om – og hold

nu fast – 300.000 kr., som vi skal bruge til at få skrevet en bog”.
Ja, det er lige det, vi gør.
Vi snakker om 300.000 kr.

FN
Hvert år sender Folketinget en delegation på 9 politikere til FN med henblik på at
følge organisationens arbejde og ikke mindst arbejdet i den danske delegation.
Med 8 års anciennitet er det nu blevet min tur – i øvrigt sammen med en anden
nordjyde, Orla Hav (S).
Derfor vil den kommende uge i den grad stå i verdensfredens tegn, så det bør
ikke komme som nogen overraskelse, hvis vi en af dagene ser Korea genforenet
eller en varig fred etableret i Mellemøsten.
Mere herom i næste nyhedsbrev.
Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

