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Valgekstra - en sidste hilsen?

Så går det løs
Da jeg blev valgt første gang for 8 år siden, bemærkede en af mine (nu forhenværende) venner, at intelligenskvotienten endelig ville stige i København, nærmere
betegnet i Folketinget, når jeg nu skulle tilbringe min arbejdstid der. Det kunne
jeg naturligvis fuldt ud tilslutte mig. Hvorefter han tilføjede: ”Det gør den så også

her i Aalborg! ” Jeg er desværre inhabil i at vurdere, hvordan det er gået.
Men jeg kan sige, at jeg så afgjort føler at have medvirket til at bringe Nordjylland
i centrum på Christiansborg i mange forskellige sammenhænge.
Det gælder bl.a. med udflytning af over 1000 statslige arbejdspladser, Kammeradvokatens arbejde, skibsreparationer på Forsvarets skibe, flere medicinstuderende til landsdelen osv.

Men ét projekt har dog fyldt mest nemlig beslutningen om igangsætning af den 3.
Limfjordsforbindelse. Den ligger nu fast og finansieret i det trafik-forlig, som regeringen og DF har indgået. Desværre vil en mulig socialdemokratisk regering slet
ikke give tilsvarende garanti – her er der total ”uld i mund”.

Limfjordsforbindelsen og Mettes ikke-svar
Lørdag den 25. maj sendte jeg Mette Frederiksen følgende spørgsmål gennem
Nordjyske: ”Er det sikkert, at du i næste folketingssamling fremsætter forslag om

igangsætning inden 2024 af den 3. Limfjordsforbindelse? Eller er det bare en
”mulighed”? Alt sammen skete under henvisning til beskrivelsen af projektet i Socialdemokratiets trafikplan, hvor 3. Limfjordsforbindelse alene er nævnt som ”en
mulighed”.
Det er ikke sikkert, at Mette får læst Nordjyske, og herudover har hun sikkert
travlt med at besvare mange andre spørgsmål om hendes politik. Jeg har i hvert
tilfælde ikke fået svar. Og dog:
Under et besøg i Nordjylland d. 28.5 oplyser Mette Frederiksen nu overfor
TV2Nord: ”Hvis vi får muligheden for at danne regering efter næste valg, så ind-

kalder vi til forhandlinger om infrastrukturen med henblik på at lave en bred aftale….…. Jeg står jo ikke og lover konkrete projekter, men det er klart, at den 3.
Limfjordsforbindelse er med på blokken hos os, som den er det hos regeringen”.
Så nåede vi så langt. Hvor den borgerlige regering har 3. Limfjordsforbindelse
med igangsætning senest ved udgangen af 2024 som 1. prioritet i en fuldt finansieret og offentliggjort trafikplan, så er den hos S med ”på blokken”.
Den er altså rykket frem hos S fra at være et ”mulig relevant projekt” i S’s infrastrukturplan (der indeholder dobbelt så mange projekt-tanker, som der er penge
til), til nu at være ”på blokken”.
”Nordjydernes Statsministerkandidat” efterlader desværre nordjyderne i total uvished om, hvad hun vil gøre med 3. Limfjordsforbindelse, når de bil-fjendske partier fremsætter deres krav om offentlig transport for en S-regering. Egne tillidsfolk, borgmestre, og folketingsmedlemmer er nu efterladt i en pinlig situation,

hvad deres tavshed da også bevidner. De har alle knoklet for dette projekt og jublet sammen med os andre, da regeringens forslag blev kendt.
Og nu vil Mette ikke garantere for andet end, at den er ”på blokken”.

Paludan
Rasmus Paludan var i sidste måned på besøg i Aalborg med henblik på at gå med
i Karnevalsoptoget. Det betød 300 ekstra betjente (samt et ukendt antal PET-betjente) til bevogtning af hans udflugt til karnevallet.
Jeg har forståelse for politibeskyttelse under valgkamp. Her skal man kunne ytre
sig i demokratiets hellige navn.
Men efter valget kommer vi til at se meget alvorligt på dette problem. Er det rimeligt, at samfundet skal betale for politi (indtil videre i 2019 mindst 41 mio. kr.) til
beskyttelse af Paludan og hans handlinger, der dybest set intet har med ytringsfrihed at gøre – eksempelvis at smøre koranen ind i lort. Masser af Paludans
handlinger har kun ét formål, nemlig at provokere. Skal samfundet betale for den
hobby? Og forestil sig så, 10 af hans slags rundt om i Danmark, der provokerer på
tilsvarende vis og fordrer samme beskyttelse. Det vil jo i realiteten dræne landet
for politifolk.
Vi er ganske enkelt nødsaget til at se på, om politiet har fornødne muligheder for
at flytte disse happenings eller på anden måde begrænse resurseforbruget. Man
kan vel ikke udelukke, at en person, der kun har selvvalgte provokationer for øje,
må være indstillet på en anden service end en sædvanlig dansk fredelig demonstration.

Valgkamp og PR-spin
Sjældent har jeg oplevet en valgkamp med så meget PR-spin som denne.

Samtidig har man – hvis man er PR-kyndig – kunnet se, hvordan ”nyheder” er timet til en valgkamp. Et eksempel: TV2 afslørede ved hjælp af en journalist, der var
blevet ansat som pædagogmedhjælper i en børnehave, hvorledes Københavns
Kommune helt havde mistet styringen og kontrollen over den pågældende børnehave, der i forvejen var på kommunens ”observationsliste”. Og ja, det var grelle
ting, man blev vidne til (!), ting der ikke under nogen omstændigheder burde
finde sted i en børnehave/vuggestue (men bedre blev det selvfølgelig ikke af, at
den ene pædagog var optaget af at finde de rigtige vinkler og episoder til filmoptagelse).
Udover de helt uacceptable forhold, som blev vist, kunne det undre, at udsendelsen – der er blevet optaget i perioden september 2018 til januar 2019 – først bliver vist en uge før valget i juni 2019. Det kan man jo tænke over – børnenes ve og
vel har i hvert fald ikke bestemt sendetidspunktet.

Valgkamp og løfter
Ikke bare PR-trommerne har lydt ganske voldsomt i valgkampen.
Hver dag har også haft sine milliard-løfter til alle tænkelige grupper i det danske
samfund. Ingen partier har kunnet sige sig fri for at deltage i denne konkurrence,
der som oftest har været kendetegnet ved, at ingen finansieringskilder har været
nævnt. Så glider budskabet da også lettere ned.
Der er således masser af partier, der gerne vil uddele en større del af kagen, men
ingen taler om, hvordan erhvervslivet i så fald skal gøre samfundskagen større.
Tværtimod synes de få finansieringsformer, der trods alt er sluppet ud, klart at
angive, at det skal være mindre attraktivt under S at drive virksomhed i DK. Således skal arveafgiften fordobles fra 15 til 30 % af penge, der allerede er betalt skat
af én gang. Aktie-udbytteskatten og skat af kapitalafkast skal forhøjes. Der indføres en aktie-handelsskat, der sikkert vil gøre ”godt” for pensionsopsparingerne,
ligesom flere ikke definerede ”transaktionsskatter” er varslet - for slet ikke at tale
om SF’s og EL’s ønsker om en formueskat.
Alt sammen forslag, der alt andet lige afskrækker investorer eller iværksættere. Så
det kommer der ikke mere kage ud af.

TAK
Gennem de seneste uger har en hær af hjælpere på den ene eller anden måde været aktive i min valgkamp. Det gælder bl.a. med bannerpladser, skiltning, plakater,
biler, omdeling, arrangementer af enhver art - eller for den sags skyld et kontant
bidrag.
Uanset resultatet af morgendagens valg skylder jeg alle og enhver en stor
TAK. Uden jeres indsats kunne valgkampen ganske enkelt ikke gennemføres.
TAK!

Stem personligt
Jeg er naturligvis alt for fint et menneske til at anbefale en enkelt kandidat frem
for andre eller for den sags skyld pege på et bestemt parti.
Men skulle man overveje et kryds ved Venstre, så betyder det meget for mig, at
det ikke bare bliver på partiet, men derimod på mig PERSONLIGT.
Meget groft sagt afgøres antallet af valgte kandidater af såvel listestemmer som
personlige stemmer indenfor et parti. Hvem der vælges afgøres imidlertid ud fra
de personlige stemmer. Og alle venstrefolk er ikke ens.

PS:
Et genvalg er også din garanti for, at du fortsat modtager nyhedsbreve og ikke
sidder med sidste udgave foran dig. Teoretisk kan du være henvist til kollegaernes minutiøse gennemgang af finanslovens løbende poster. Velbekomme!

Rent faktisk har jeg nemlig flere meget saftige rygter fra Christiansborg, som jeg
efter mange og tunge overvejelser har besluttet at involvere læseren i. Sådan bør
det være i et frit og oplyst samfund.
Og det er ikke småting, jeg agter at løfte sløret for!
Men det må desværre vente til et muligt næste nummer, da de sidste valgforberedelser skal på plads……

Med venlig hilsen
Preben Bang Henriksen

