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Flygtninge. Hjælp
i nærområderne
Peter Kofod Poulsen,
folketingskandidat,
Dansk Folkeparti,
Rolighedsvej 30, Haderslev
Millioner af mennesker flygter i disse år fra krige og katastrofer i Mellemøsten. De
fleste - og fattigste - må tage
ophold i nærområderne,
mens de mest privilegerede,
der har råd til at betale menneskesmuglere for at komme til Europa, flygter hertil.
Nuvel, fra et dansk perspektiv kommer vi allerlængst ved at sætte ind i
nærområderne. Så kan flygtningene hurtigere vende
hjem, når krigen er slut, vi
kan hjælpe flest muligt for
de samme penge, og i Danmark undgår vi bøvl og ballade med integrationen.
De såkaldte humanister
på venstrefløjen påstår fejlagtigt, at nærområderne
skulle være fyldt op. At der
ikke kan være flere flygtnin-

ge i Mellemøsten. Det er faktuelt forkert og er alene en
dårlig undskyldning for at
komme udenom at stramme
udlændingepolitikken op.
For skal man tro FN, er
der flere lande i Mellemøsten, der ikke har taget én
eneste flygtning fra borgerkrigen i Syrien. Der er tale
om rige, olieproducerende
lande i samme region, der
altså intet ansvar tager. Set
fra deres perspektiv er det
nemlig lettere at sende folk
til Europa end at betale selv.
Lad det være sagt med det
samme: Det er ulogisk og tåbeligt at tro, at man i Danmark eller Europa kan eller
skal bære omkostningen eller ansvaret for balladen i
Mellemøsten ved passivt at
acceptere
masseindvandring fra disse lande.
Danmark hverken kan eller skal redde hele verden.
Flygtninge skal hjælpes i
nærområderne, hvor det giver den bedste mening.

Marianne Jelved vil ikke redde DR Underholdningsorkestret...

Sundhed. Ingen stoleleg

Arbejdsmarked. Man kan så let lyde hyklerisk
Morten Skovlund,
medlem af
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle
Nyhedshedsbilledet i sidste
uge gav anledning til
undring,
hvis
man
som jeg følger med i de
liberales og
erhvervslivets forsøg på at
sætte en toneangivende
dagsorden. En dagsorden
om at dansk arbejdskraft er
for dyr, for ineffektiv, og at
mulighederne for at skabe
overskud i virksomhederne
er for ringe.
Vi har hørt det igen og
igen. Danske lønmodtagere
skal være mådeholdende og
rimelige med deres løn- og
ansættelseskrav, så danske
virksomheder kan skære i
omkostningsniveauet.
Sker det, vil virksomhederne være os nådige, og
undlade at udflage voldsomme mængder af arbejdspladser til lavtlønslande. Jo,
med trusler skal land bygges!
I sidste uge viste DR1 pro-

”Sker det, vil virksomhederne være os
nådige, og undlade at udflage
voldsomme mængder af arbejdspladser
til lavtlønslande. Jo, med trusler skal land
bygges!”
MORTEN SKOVLUND (S)

grammet ”Da de fremmede
forsvandt”, der forsøgte at
stille skarpt på udfordringen
med, at der tilsyneladende
er job i Danmark, som ledige
ikke ønsker at tage, grundet
manglen på økonomisk incitament hertil. Helt uden en
vinkel på, hvorvidt den
udenlandske arbejdskraft
under disse vilkår reelt ville
kunne opnå samme levestandard, vi som danskere,
høj som lav, vel helt legitimt
har tilkæmpet os - vores vidt
forskellige lønrammer taget
i betragtning - fra arbejder
til direktør.
Og længe inden programmet var vist, væltede libera-

le politikere frem fra gemmerne, satte retorikken på
automatpilot og brugte programmet til at styrke den
ideologiske dagsorden.
Angrebene på de ledige
generelt var i bedste fald
kun småperfide. De plæderede alene for, at der på den
ene side skal skæres i ydelserne til ledige for at tvinge
disse i arbejde, og samtidig
råber de på, at lønomkostningerne i Danmark skal
sænkes, så virksomhederne
kan få bedere vilkår - kunne
skabe øget overskud! Alt
imens forventer de, at vi tager dem seriøst?
Men ak. Det hele skete

sammenfaldende med, at
Danmarks store medicinalkoncern, Lundbeck, afskedigede sin direktør grundet
brud på interne etiske regler.
Fred være med det, tænker man, og vel helt uden
betydning for den skingre
debat om det urimelige profitbegrænsende lønniveau i
Danmark. Men frem kommer det, at direktøren modtager knap 18 mio. kr. i forbindelse med fratrædelsen.
Ikke fordi han er fyret, ikke
et gyldent håndtryk. Nej, de
18 mio. er såre simpelt kompensation for, at direktøren
ikke må tage job i en lignende virksomhed de næste 18
måneder! En million om måneden.
Mådeholdende og helt anstændige løn- og ansættelsesvilkår i tider som disse så det er det, der menes!
I virkeligheden behøvede
jeg ikke skrive mere.
Men jeg vil alligevel minde
om, at man blandt de liberale partier og det danske
erhvervsliv skal være endog
meget varsomme med at
forsøge at definere mådehold og anstændige lønniveauer.

Ulrik Sand Larsen,
medlem af regionsrådet
i Region Syddanmark,
Venstre,
Halfdansvej 41,
Thurø, Svendborg
Det har været alment kendt ,
at hvis man er psykisk syg og
afhængig af stoffer eller alkohol , har det mange gange
været svært at få behandlet
sit misbrug og psykisk sygdom samtidig.
Det er kommunerne, der
behandler misbrugsproblemer, og regionerne, der tager sig af behandlingen af de
psykisk syge.

Det har vi gjort noget ved i
Region Syddanmark. Regionen og de 22 syddanske
kommuner har lavet en samarbejdsaftale, hvor der lægges vægt på , at den enkelte
borger med dobbeltdiagnose og vedkommendes netværk inddrages i behandlingsforløbet, og at den fælles indsats skal ske med afsæt i den enkeltes ønsker,
behov og ressourcer.
Denne fælles koordinerede indsats, som vil ske parallelt i kommune og region, vil
efter min mening klart forbedre behandlingen for den
enkelte borger med psykisk
sygdom og misbrug.

Valg. Venstres løgnehistorier
Poul W. Nielsen,
Lumbyesvej 8,
Fredericia
Løkke erklærer bombastisk,
at nu skal socialdemokraterne angribes i valgkampen
for at være en “løftebrudsregering”.
For det første er det en
gammel “traver”.
For det andet er Løkke

åbenbart parat til at føre
valgkamp med en løgn!
Da den gamle traver blev
lanceret i sidste valgkamp,
lavede ugeavisen Mandag
Morgen en undersøgelse,
som viste, at regeringen ikke
havde brudt nogle løfter.
Jeg opfordrer Mandag
Morgen til at offentliggøre
undersøgelsen, så vi allerede i starten kan få afsløret
Venstres løgnehistorier.

