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Medaljen
Som det næppe er mange borgere i Europa ubekendt, så havde jeg i forgangne
måned 10 års jubilæum i Folketinget. Det indbringer traditionelt ”Dannebrogordenen” i form af en medalje fra Hendes Majestæt Dronningen.
Desværre bliver den ikke overrakt af Dronningen på Amalienborg. Det havde jeg
ellers glædet mig til – ikke mindst som 100 % tilhænger af monarkiet og af den
kongelige familie. Nej, medaljen tilsendes efter det oplyste pr. post, og er man
ikke hjemme, kan den som alle andre pakker hentes på den lokale Shell, hvor en
ung pige – Majestætens befuldmægtigede – overrækker den, forudsat valid legitimation.
Så da jeg i forgangne uge fandt afleverings-sedlen i postkassen, var jeg ikke sen
til - Mads Skjern og Ingeborg i klar erindring - at invitere min hustru på en lille
frokost i dagens anledning som en værdig opfølgning på udleveringsceremonien
hos Shell-tanken.

Frokosten tog vi – også selv om det viste sig at pakken desværre indeholdt en reservedel til vor kaffemaskine Miele model XW2045.
Velpoleret og skinnende var den dog

Jeg – et klimasvin
Folketingets åbningsdag – i år den 5. oktober - starter altid med gudstjeneste i
Slotskirken, som er beliggende 100 meter fra Christiansborg. Klokken 9.30 begav
Anna Marie (min hustru gennem foreløbig 39 år) og jeg os hen over Slotspladsen
sammen med andre folketingsmedlemmer på det, vi forventede, skulle blive en
rolig tur til kirke.
Imidlertid er denne dag og dette sted – udenfor Slotskirken – gennem de senere år
blevet stedet, hvor det alternative demokrati udspiller sig i form af masser af demonstranter (”Men in Black”), som år efter år – i hvert fald verbalt - bliver mere og
mere pågående.
Det viste sig således, at jeg var et stort ”Klimasvin”. Jeg troede ellers jeg var blevet grøn og bæredygtig. Anna Marie røg samtidig med som sidegevinst.
Så der var i høj grad brug for biskoppens velsignelse, syndernes forladelse og
ikke mindst ønsket om det evige liv under en i øvrigt fantastisk flot gudstjeneste
afholdt af den - i bil (!!) - hidkaldte biskop fra Maribo.
Ca. halvdelen af folketingets medlemmer deltog i kirken. Efter gudstjenesten
fandt politiet det bedst, at alle vi klimasvin blev geleidet ad bagvejen ud af kirken
og over til Christiansborg, hvor vi så kunne sidde og skamme os indtil åbningen
af Folketinget kl. 12.00.

Folketinget åbner
Grundlovens § 36 lyder: Folketingsåret begynder den første tirsdag i oktober og

varer til samme tirsdag det følgende år. På folketingsårets første dag klokken 12
sammentræder medlemmerne til møde, hvor folketinget sættes på ny.
Og det var lige, hvad der skete. Kl. 12.00 arriverede den kongelige familie på tilhørerpladserne i en blomstersmykket folketingssal og kl. 12.02 dukkede visse radikale, SFérne samt medlemmerne fra Enhedslisten op. De har åbenbart svært
ved at acceptere Dronning Margrethe. Det gik væsentligt bedre for flere af dem
med at acceptere div. diktatorer i det gamle Østeuropa.
Som ikke den ældste – men derimod den med længst anciennitet i folketinget (41
år) - ledede Bertel Harder valget af folketingets formand. Det blev heldigvis genvalg til socialdemokraten Henrik Dam Kristensen, som er hæderligheden selv.
Herefter holdt statsministeren sin tale om Rigets tilstand. Ikke et ord om mink.
Meget om at vi mangler arbejdskraft. Ikke et ord om, hvordan vi øger arbejdsstyrken. Og ellers som man kunne forvente.

Medier og politik
Statsministerens åbningstale (tirsdag) efterfølges af en ”åbningsdebat” om torsdagen, hvor alle emner kan diskuteres. Debatten varede også i år 16 timer med afslutning kl. 01.
Meget karakteristisk for den pressemæssige behandling af politiske emner på
Christiansborg, så fyldte to episoder i væsentlig omfang medierne den følgende
dag: Pernille Skipper (EL) blev af den fungerende formand diskret bedt om at forlade Folketingssalen med sin baby. Hun - der havde fået indskærpet reglen adskillige gange tidligere - valgte straks at publicere bortvisningen. Herudover
fyldte Sikander Siddique (Frie Grønne) både TV og skrevne medier. Han var blevet
overfuset af en idiot udenfor Christiansborg.
Da jeg i 2011 for første gang stillede op til folketingsvalg var pressen på tilsvarende vis ikke interesseret i politik, men derimod i tovtrækningskonkurrencen i
gågaden mellem forskellige politikere (jeg afslog deltagelse, bl.a. fordi der var

udsigt til at LA-kandidaterne Tyra Frank og Joachim B. Olsen var i den anden
ende). Politik blev der som nævnt kun begrænset plads til.
Tendensen bliver mere og mere udtalt. I gamle dag kunne man i avisen se en
gennemgang af folketingsdebatten den foregående dag. I dag ved Pernille Skipper ganske udmærket, at tager hun babyen med i folketingssalen, så er medieomtalen sikret. Og så var hun ydermere så heldig, at det var Pia Kjærsgaard, der sad i
formandsstolen – med dertil hørende kort proces.

Overnatning for jyske folketingsmedlemmer
Ganske som den udstationerede tømrersvend bliver udstyret med betalt overnatning under et arbejds-ophold på Djævleøen, så stiller også Folketinget en lejlighed til rådighed for de folketingsmedlemmer, der er valgt vest for Storebælt. Tidligere har der været en indviklet ordning med boligtilskud og hotelrefusion m.v.,
men det system blev for 15 år siden erstattet af to lejligheds-karréer hver med 40
små lejligheder i henholdsvis Tordenskjoldsgade (ved Det Kgl. Teater) og i Anker
Heegaards Gade (ved Glyptoteket).
Min lejlighed er på 58 m2 og beliggende i sidstnævnte boligblok – 1000 m fra
Christiansborg. Den indeholder soveværelse, toilet samt stue med køkken. Lejligheden må ikke benyttes af andre.
Mange kunne tro, at kollegiefeberen så greb beboerne med daglige fester, men
realiteterne er desværre ganske anderledes. Og dog. I forgangne måned kunne
Ekstra Bladet berette om, at politiet havde lukket en fest efter naboklager kl.
22.52 (det var godt nok ikke meget nabo-tålmodighed!). Lejligheden tilhørte vor
Miljø-og fødevareminister, der efter 100 (ja det står der) forhandlingsmøder nu
endelig havde landet en succesfuld landbrugsaftale sammen med stort set hele
folketinget. Det tror da pokker, at han ville fejre det! ”Jeg holdt igen med alkoho-

len, men det var et brag af en fest”, lød den politisk helt korrekte kommentar fra
ministeren. For min skyld kunne han nu godt have sagt sandheden – efter 100
forhandlingsmøder!

Onsdags-spørgsmål
Hver onsdag er det muligt i folketingssalen at stille spørgsmål til ministrene.
Spørgsmålene skal være indleveret den foregående fredag, så embedsmændene
kan ”klæde ministeren på”.
Med spørgsmålene har det enkelte medlem således mulighed for at starte eller
vedligeholde en debat om et givent emne. Eksempelvis har jeg adskillige gange
spurgt skiftende trafikministre ind til etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse
– et projekt, der nu endelig bliver en realitet.
Der stilles også spørgsmål i den mere kuriøse afdeling (læs: helt tossede). Pt. indehaves førstepladsen suverænt af et nordjysk (tidligere) folketingsmedlem med
flg. spørgsmål til Kulturministeren: ”Hvad er Ministerens holdning til DRs genud-

sendelse af Nissebanden på Grønland?”.
Tæt herpå kommer dog et spørgsmål stillet i januar 2000 af et radikalt folketingsmedlem: ”Mener Ministeren, at der bør indføres et forbud mod hovedstød i fod-

bold blandt børne- og ungdomsspillere?” (Kasper Hjulmand fik da godt nok noget af en opgave med vores unge landshold).

Beviserne er væk ??
En større kommission med en landsdommer i spidsen arbejder som bekendt pt.
med at få klarlagt omstændighederne ved den ulovlige ordre til nedslagtning af
samtlige mink i Danmark.
Det er i den forbindelse vigtigt at få belyst, i hvor højt et omfang embedsmænd
og ministre på forhånd vidste, at man brød grundloven. Problemet er så lige, at
statsministeren og de 3 øverste embedsmænd i Statsministeriet ikke har været
særlig kommunikationsvenlige.
Så meget desto mere har det været naturligt for kommissionen at anmode de fire
personer med Statsministeren i spidsen om udlevering af de sms´er, som de pågældende har afsendt i relation til minkaflivningen.

Men tænk sig: det viser sig nu, at de er blevet slettet!
Undskyld, men vi har en bestemmelse i Straffeloven (§125), hvorefter det kan
straffes med op til 2 års fængsel, såfremt man bevidst sletter bevismateriale til
brug for en offentlig undersøgelse.
Og vi har forhåbentlig lighed for loven!
Derfor har jeg bedt den øverste politiembedsmand (Justitsministeren) om at
iværksætte en politimæssig undersøgelse af omstændighederne vedrørende sletning af de pågældende sms´er.
Det har borgerne krav på. Og det har minkavlerne i særdeleshed krav på.

Nye lovforslag til behandling
I den kommende tid står der i min kalender flere interessante forslag.
Vi skal have forhandlet fængslernes økonomi mv. for de næste 4 år. Vi mangler
pladser og fængselsbetjente nu, men om 4 år vil vi mangle ikke mindre end 1000
pladser. Jeg vil i den grad presse på for at vi får etableret fængselspladser i udlandet.
Et andet emne, vi kommer forbi, er en økonomisk erstatning for den ”krænkelse,
man måtte være blevet udsat for. Efter Se og Hør-sagen, hvor eksempelvis Morten Helweg Petersen (R i Europa Parlamentet) fik sit privatliv med Line Baum Danielsen endevendt og beskrevet i Se og Hør, valgte Helweg at anlægge sag mod Aller Press (der ejer bladet). Han fik 0 kr. i erstatning og måtte i stedet betale
320.000 i sagsomkostninger. Årsagen var ifg. Højesteret, at ”krænkelserne ikke

var egnet til at påvirke hans selv- og æresfølelse”. Det system bliver der nu på
min foranledning rettet op på med mulighed for en såkaldt ”krænkelsesgodtgørelse”.
Her udover skal folketinget behandle et forslag, der skal indskrænke teleselskabernes forpligtelse til at logge teleoplysninger – dvs. opbevare oplysninger om,
hvor en mobiltelefon har befundet sig (ikke samtalens indhold). I utallige sager er

meget grov kriminalitet – eks. narkotransporter, mord og bortførelser - opklaret
ved, at teleselskaberne fra retten er blevet pålagt at udlevere loggede oplysninger
om, hvilke mobiltelefoner der har været i et givent område på et givent tidspunkt.
EU-domstolens helt virkelighedsfjerne dommere har nu i flere afgørelser statueret, at den generelle logning (opbevaring) af oplysninger er ulovlig og skal ophøre.
Hvis vi fortsat vil være medlem af EU – og det vil vi – er vi forpligtet til at følge
domstolens vanvittige afgørelser. Derfor har Justitsministeren været nødsaget til
at udarbejde forslag om, at teleselskabernes forpligtelse til at registre teletrafik
stort set skal ophøre. Se den kronik som justitsminister Nick Hækkerup og jeg
skrev i Jyllands-Posten den 22. oktober 2021 (https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13389279/hvorfor-ikke-give-politiet-de-bedste-vaerktoejer-ikampen-mod-de-kriminelle/)

Velfærdslov
På to vigtige områder, udlændingepolitik og retspolitik, har socialdemokratiet
som bekendt snurret 180 grader rundt og stort set adopteret Venstres politik.
Det kan man selvfølgelig kun hilse med glæde.
Hvis svage sjæle herefter skulle få den opfattelse, at det så er lige meget om man
stemmer på S eller på V, så er medicinen klar her:
Regeringen har netop fremsat en ”Velfærdslov”. Den fylder en halv A4-side, dvs.
16 linjer eller 124 ord. Ikke desto mindre er den et fuldgyldigt og dækkende udtryk for en rigtig socialdemokratisk tankegang anno 2021. Loven siger ganske
kort, at hvis vi i et år får flere børn og flere ældre (det demografiske træk øges),
så SKAL den til enhver tid siddende finansminister finde penge til at lade de offentlige udgifter stige tilsvarende.
Hvad sker der, hvis vi nu ikke har penge til det? Og hvorfra skal pengene komme?
Lovforslaget svarer i alt sin enkelthed til, at en familie vedtager, at man hvert år
skal på vinter- og sommerferie – uden hensyn til indkomst og arbejdsløshed i det
enkelte år.

Men min tankegang er med statsministerens ord: ”en lidt gammeldags og måske

også lidt en traditionel borgerlig måde at se det på”. Det har hun helt ret i.
Anker Jørgensen har sandelig ikke levet forgæves.

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

