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debat
Fradrag. Fagforeningerne
må oppe sig
Mette Bock,
folketingsmedlem,
Liberal Alliance,
Sehestedsvej 4, Horsens
Er det en god idé, at vi har
fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i
Danmark?
Ja! Er det en
god idé, at
vi har en arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler vilkårene på arbejdsmarkedet? Ja!
Er det en god idé, at staten via fradrag skal tilskynde til medlemskab af bestemte foreninger eller organisationer? Nej!
Regeringens forslag om
at hæve fradraget for fagforeningskontingenter til
6000 kr. er derfor et skridt
i den helt forkerte retning.

Liberal Alliance vil hellere end gerne give borgerne bedre råd til at melde
sig ind i lige præcis den faglige organisation eller forening, de lyster. Vi vil nemlig indføre et beskæftigelsesfradrag på 7000 kr. om
måneden for alle. Og så
bliver der rigeligt råd til
fagforeningen, eller hvad
man nu ellers ønsker at anvende egne penge til.
Vi går hverken ind for
fradrag til fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger.
For vi støtter den frie organisationsret og borgernes
frie valg. Har fagforeningerne problemer med at
hverve medlemmer må de
oppe sig. Fortælle, hvorfor
det er en god ide at blive
medlem. Arbejde for sager,
som potentielle medlemmer kan se meningen med.
I stedet for at overleve på
indirekte statsstøtte.

DF. Galopperende
storhedsvanvid
Morten Skovlund,
medlem af
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26, Vejle
Kære Pia Kjærsgaard.
Hvor ville jeg dog inderligt ønske, at du og alle de
andre værdikrigere i Dansk
Folkeparti ville holde jer til
kun at udtale jer på vegne
af jer selv og de vælgere,
der stemmer på jer, og
nedtone jeres galopperende storhedsvanvid blot en
smule og venligst undlade
at udtale jer på vegne af
hele den danske befolkning!
For jeg ønsker ikke mine
holdninger og synpunkter
varetaget af jer.
Når du, Pia, mandag aften i 22 Nyhederne siger:
”Jeg tror ikke, nogen danskere ville arrangere en demonstration, fordi muslimske kvinder bliver chikaneret, fordi de har tørklæde
på”, så taler du i hvert fald
ikke på mine vegne og

kommer aldrig til det. Uanset hvem der måtte blive
chikaneret/forfulgt som
følge af deres religiøse eller
kulturelle påklædning - kalot, tørklæde, sælskindsluffer eller nonneslør - vil
jeg da ikke finde det acceptabelt og stille mig op imod
det.
Det er forskellen på det
menneskesyn, der ligger til
grund for dit parti og mit
parti. Dit parti er blevet
stort på at splitte befolkningsgrupper og mennesker, mens mit parti har
overlevet større kriser end
denne - på at samle. Det
har gennem generationer
samlet og opbygget, og på
et tidspunkt bliver det en
moderne egenskab igen heldigvis.
Og ligegyldigt hvad, vil
Dansk Folkeparti aldrig
opnå 100 procents opbakning i befolkningen, alene
af den grund, at jeg ikke
overgiver mig til det moralske og det medmenneskelige forfald og splittelse!

Uddannelse. Brug for dygtige ingeniører og håndværkere
Fleming Frederiksen,
formand
DS Håndværk & Industri,
Stubhøjvej 6,
Ringe
De unge strømmer til ingeniøruddannelserne. Det viser
friske tal for optaget på de
videregående uddannelser.
Størst er stigningen i søgningen til den meget erhvervsrettede diplomingeniøruddannelse. Den har 10 pct.
flere søgt i år. Det er vi rigtig
glade for i DS Håndværk &
Industri. Vores medlemsvirksomheder og Danmark
generelt har brug for masser
af dygtige ingeniører.

erhvervsuddannelse i hånden har de unge rigtig gode
udsigter til beskæftigelse og
særdeles gode muligheder
for at blive selvstændige.
Skulle de senere få lyst til at
læse videre, er den vej også
åben.
I DS Håndværk & Industri
arbejder vi på at få gjort op
med den misforståelse, at
en håndværksuddannelse
karrieremæssigt er lidt af en
blindgyde. Faktisk viser de
seneste tal fra tænketanken
DEA, at faglærte med et
svendebrev i hånden, der
læser videre på en videregående uddannelse - for eksempel til ingeniør - har et
lavere frafald end deres

medstuderende. Derudover
har det uden tvivl stor værdi
på skolebænken at være i
besiddelse af praktisk erfaring om det område, man
studerer. Derfor så vi gerne,
at langt flere folkeskoleelever valgte en erhvervsuddannelse frem for per automatik at søge mod gymnasiet. Husk på, at de seneste
fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der om bare
seks år vil mangle 30.000
håndværkere. Men det er
som om, at der med de seneste tal for uddannelsesvalg
generelt er kommet mere
håndværks- og industrivenlige boller på suppen.

stille kup udført af en hemmelig elite, som overtager
landene og Europa.
Det lykkes ham at afdække ganske mange sammenhænge af personel og politisk karakter, ligesom han
får det til at se ud, som om
bemandingen af EU-institutionerne til en vis grad kan
relateres til den Roths teori;
for når han kæder Helle
Thorning-Schmidt sammen
med Nicolas Sarkozy, forstår
man bedre visse europæiske
mediers fascination.
Han påstår, at den økonomiske krise i Middelhavsområdet ganske enkelt har gjort
lande som Grækenland,
Spanien og i hvert fald Por-

tugal langt, langt fattigere
end nødvendigt og fremskaffet en arbejdsløshed,
som er helt uacceptabel.
Det duer bare ikke - vi må
udtænke en ny slags Marshall-plan, som ikke får karakter af en Argentina-løsning eller medfører yderligere mellemøstlig syge.
Det samme gælder de lande, som er på vej til at blive
nødlidende eller sådan da.
Vi kan let blive et af dem,
hvor det bliver nødvendigt
med et vækstprogram, men
princippet skal være, at få
skal have for meget og færre
for lidt og ikke et land, hvor
få har for meget og alle andre for lidt.

Krisen. Det stille kup
Hans Stengaard Jessen,
hovedbestyrelsesmedlem
i Europabevægelsen,
Egernvej 1, Sønderborg
En af de mest kendte og produktive tv-journalister i
Tyskland
Jürgen Roth,
har netop
skrevet bogen
”Der
stille
Putsch” - på
dansk ”Det stille kup”. Han
har den opfattelse, at en
hemmelig elite fra politik og
erhvervsliv snupper Europa
og Tyskland.
Det er noget skidt, og det

bør nogen gøre noget ved.
Han starter forordet med
at konstatere, at der findes
et grundlæggende charta i
Den Europæiske Union, og
at medlemsstaterne udtrykkeligt har erklæret, at Den
Europæiske Union har sit
grundlag i udelelige og universelle værdier såsom menneskenes værdi, frihed, lighed og solidaritet og grundsætningen om en demokratisk styreform og en retsstat.
Udviklingen i de seneste
år har efter hans mening været forkert, fordi stærke
kræfter har overtaget styringen i ly af den økonomiske
og politiske krise.
Det er det, Roth kalder det

Kriminalitet. Hårdere straf for indbrud
Søren Vanting,
folketingskandidat for Det
Konservative Folkeparti,
Nørregade 2, Hornsyld
Dagligt møder jeg alt for
mange danskere, der
har
haft
ubudne gæster.
Ubudne
gæster
er
det mest u-behagelige at få
besøg af. Det ved alle, der
har prøvet at have indbrud.
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Men vi har også brug for
dygtige håndværkere, og
her kunne man tidligere på
året også glæde sig over en
vis fremgang, da flere folkeskoleelever for første gang
siden 2001 valgte at søge ind
på en erhvervsuddannelse.
19,6 pct. af folkeskoleeleverne valgte at sætte kryds ved
en erhvervsuddannelse.
Stigningen er kun på 0,8
procentpoint. Men det er alligevel betydeligt, hvis det er
det første tegn på, at kurven
er knækket.
Fremover vil man måske
opleve en stadig større søgning til erhvervsuddannelserne. Og det vil der også
være god grund til. Med en

For mange er det en voldsom oplevelse, de aldrig
kommer over. Når andre
mennesker bevæbnet med
brækjern tiltvinger sig adgang til vores hjem, erstattes
tryghed af utryghed, og vi
mister livskvalitet.
Alligevel straffes indbrud
blot som simpelt tyveri. Det
hænger ganske enkelt ikke
sammen.
Derfor skal der indføres
en særlig indbruds-paragraf,
hvor den maksimale straframme hæves fra ét år og
seks måneder til seks års

fængsel. En straframme, der
tydeligt markerer, at indbrud er langt mere end tyveri af fysiske genstande.
Det kan ikke være rigtigt,
at tyveknægte stort set
ustraffet kan invadere det
mest betydningsfulde rum i
vores liv. Krænker vores
hjem, gennemroder vores
inventar og efterlader familierne med et chok, det for
mange kan tage år at komme
over. Nogen slipper aldrig
angsten for, at tyvene kommer igen.
Løsningen er at sende fle-

re udenlandske forbrydere
retur til hjemlandet til afsoning. Selv om de kun har fået en dom på en måned mod
i dag seks måneder.
Og så skal vi gøre mere for
at holde de udenlandske kriminelle ude af landet.
Som en naturlig følge af,
at straffen for indbrud skærpes, er der flere udenlandske kriminelle, der indkasserer et indrejseforbud til
Danmark. Omgår de det,
bør det udløse en straf på ét
års ubetinget fængsel.

