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OpinionLad folket få
sandheden

Charlotte Dyremoses beskriver i
læserbrevet »Hvad gemmer Lyk-
ketoft i skuffen?« 31.12.03, hvor-
dan Socialdemokraterne vil rib-
be de stakkels folkepensionister.
Om dette er Socialdemokrater-
nes agt, kan jeg ikke vide, men
jeg ved derimod, at de Konserva-
tive deltog i forliget om efterløn-
nen for nogle år siden. Her konfi-
skerede man en del af efterløn-
neres pensionsopsparing i form
af modregning i efterløn. Dette
under foregivende af, at man
dermed kunne motivere de æl-
dre til at blive længere på ar-
bejdsmarkedet.

Er der i en situation med sti-
gende arbejdsløshed jobs til de
ældre, der bliver ledige som
60-årige? Lykkes det dem ikke
at finde et job inden dagpenge-
rettens udløb, kan de gå på efter-
løn – til reduceret sats – natur-
ligvis og med modregning af de
pensionsmidler, de pågældende
måske i årevis har sparet sam-
men for at sikre deres alderdom.
Ja, og også til at bl.a. de Konser-
vative og Venstre kunne forgribe
sig på deres midler.

Så når Charlotte Dyremose ta-
ger parti for pensionister, der
skal være skaffedyr, burde hun
medvirke til at afskaffe den helt
uanstændige modregning af pen-
sionsmidler i den efterløn, en
langtidsledig kan opnå! Og hun
kunne inspirere sine politiske
kolleger til at dele deres viden
med folket; især den del, der for-
tæller os, at der snart bliver
mangel på arbejdskraft. Hvor-
når? Hvilken slags? Hvor?

Måske kunne hun også snak-
ke med statsministeren. Han til-
kendegav i sin nytårstale, at
dansk økonomi er bundsolid, at
der bliver brug for alle hænder
og hoveder, og at vi står sam-
men i et samfund præget af fri-
hed, frisind og fællesskab. Kræ-
ver det ikke lidt af en uddyb-
ning?

På forhånd tak. For alle vælge-
re har en berettiget forventning
om, at alle landets politiske parti-
er spiller med åbne kort, ikke?

Kirsten Birck
Hellerupvej 39
2900 Hellerup

DRs biografreklame
på markedsvilkår

I et læserbrev 2. januar rejser
Torben Aaskov en række spørgs-
mål om markedsføringen af DRs
nye dramaserie »Krøniken«. Årsa-
gen er, at DR denne gang har
valgt at reklamere for serien i en
række biografer landet over.

DR bruger kun yderst sjæl-
dent andre medier til at mar-
kedsføre vores tilbud til seerne,
men vi har fra tid til anden
brugt annoncer og andre initiati-
ver på at gøre opmærksom på
programmer eller tjenester. Gan-
ske enkelt fordi vi har vurderet,
at det var et stærkt supplement
til vores egne TV- og radiokana-
ler.

Når vi har valgt at bruge bio-
graferne til at vise klip fra »Krø-
niken«, så skyldes det et ønske
om, at så mange danskere som
muligt – og i alle aldre – får glæ-
de af en flot serie om livet i Dan-
mark. DR kommer via sine to
TV-kanaler i berøring med langt
de fleste danskere, men især
den yngre del af befolkningen
bruger os ikke så meget, som vi
kunne ønske. Og da vi meget
gerne vil præsentere netop en hi-
storisk serie som »Krøniken« for
dem, ja, så har vi valgt at mar-
kedsføre serien dér, hvor de især
kommer, og det er i biografen.
Det sker på helt normale vilkår
– til markedspris og inden for
det budget til markedsføring af
vores TV-programmer, som vi
har sat af i 2003. Hvorvidt vi
igen gør brug af biografreklamer
afhænger af de erfaringer, vi får
med »Krøniken«.

Jørgen Ramskov
TV-Direktør, DR

I søndags valgte christianitterne at rydde
Pusher Street. Bag den dramatiske nedriv-

ning ligger en fællesbeslutning, som er truf-
fet på Christiania, og som næsten vækker
mindelser om BZernes kontroversielle flugt
fra Allotria i 1983, hvor offentligheden, eller
samfundet, som det vist hed dengang, ikke
mødtes med bål og brand, som i dag på
Christiania, men af banneret »Vi bestemmer
selv, hvornår vi vil slås«.

Dengang opgav BZ-brigaden det besatte
hus i Korsgade, men formåede samtidig at
gøre grundig grin med ordensmagten, bl.a. i skikkelse af
overborgmester Egon Weidekamp og en talstærk kamp-
klædt politistyrke, idet de rømmede huset i løbet af
natten ad en hemmelig underjordisk gang og blot efter-
lod den tavse men iøjnefaldende bemærkning om, at det
ikke er ordensmagten, som bestemmer, hvornår man skal
slås.

Helt så spektakulært tog det sig ikke ud i søndags på
Christiania, og det er derfor til dels tvivlsomt, om Christia-
nia nu slipper fri fra sin lukningstrussel, ligesom det
heller ikke lykkedes BZ-brigaden at undgå voldsomme
konfrontationer med politiet.

Det er meget vanskeligt ikke at se rydningen af Pusher
Street som en overraskende sejr til det brede politiske
sammenhold, som ønsker at bekæmpe Christiania. Det så
i søndags ud til, at man ved at manifestere sig radikalt og
opsigtsvækkende over for det formynderiske Danmark
og landets strikse konservative ledelse har taget et væ-
sentligt skridt i retning af en decideret lukning.

For pusherne og Christiania handlede kampen i søn-
dags jo ikke om opgøret med hash eller Christiania, men
om opgøret med hashboderne, som – ifølge pusherne –
har været en mere og mere eksplicit torn i øjet på
kritikerne. Og ved således – under postyr og snurrende
TV-kameraer – at jævne alle boderne med jorden og
afbrænde de farverige facader og ugenkendeligheder i
store bunker rundt omkring på kamppladsen, forventer
man at få ro til at sælge sin hash i fred.

Man ofrer med andre ord de både skumle og karismati-
ske boder – nogle ret gamle og enkelte rene institutioner
for de tusinder af mennesker, der i årenes løb har gæstet
Pusher Street for at købe hash – med henblik på at få
stoppet politisk modstand og jævnlige razziaer.

Men for Christianias kritikere er hashboderne på Chri-
stiania ikke det samme symbol som det, pusherne i
søndags stod og smadrede med koben og bajonetsave.
Pusher Street vil helt sikkert få noget tiltrængt spalte-

plads i et par dage, og vi kan vel også forvente, at
man fra Christianias side vil deltage i debatten.

Det er dog vanskeligt at forestille sig, hvordan
man kan bruge manifestationen til andet end at
bede ordensmagten og landets og byens politiske
ledelser om at lade hashsalget være i fred. Det er
nemlig klart, at hashsalget ikke tænkes afskaffet
blot ved at rive hashboderne ned. Og det ser
således ud, som om man har overvurderet hashbo-
dernes symbolske betydning, for når det kommer
til stykket, er kritikerne nok ligeglade med, om
hashen bliver solgt fra en bod eller fra et gammelt

skolebord.
Selv om symbolværdien var tydelig nok i søndags, har

vi næppe oplevet det slående argument, som sikrer
Christianias fremtid eller en tiltrængt lempelse i det
opskruede danske formynderi. Vi oplever derimod en
optrapning af konflikten om det illegale hashsalg i Dan-
mark, og at Christiania overgiver sin eksistensberettigelse
til Pusher Streets hårdtarbejdende hashsælgere. Det er
blevet pusherne, som tegner Christianias billede udadtil.

Hvis Christiania vil gøre sig berettiget til andet end
hashsalg i fred og ro, skal der mere til end at smadre nogle
træskure og brænde dem af i fuld mediebevågenhed.

Hvis man ønsker at fremme kulturen og retten til sit
eget liv – som man jo faktisk formåede i begyndelsen af
firserne med BZ-bevægelsen, der kulminerede i foråret
1983 efter den kontroversielle flugt fra Allotria – skal
man først og fremmest være konstruktiv og ikke destruk-
tiv.

Spørgsmålet er, hvad det er, man vil bevare på Christia-
nia, og om man er rede til at sætte alt det på spil for også
at bevare en tvivlsom ret til at sælge hash.

På den anden side må man tilsvarende spørge Christia-
nias kritikere, om de omsider er tilfredse med den
markante devaluering af Christiania, som de seneste års
øgede indsats har medvirket til at holde gang i.

Er det rimeligt – eller overhovedet fornuftigt i en
samfundsmæssig forstand – at kriminalisere Christiania
og tvinge det til at lægge grund til en optrapning af
konflikten mellem dansk ordensmagt og kriminel hash-
handel? Klogere ville det nok være at afkriminalisere
hash og i stedet satse på indsatsen mod de hårde stoffer
og den hertil hørende hårde kriminalitet.

Desværre ser det med dagens demonstrative nedriv-
ning af Pusher Street ud til, at Christiania er godt på vej til
at blive tabt for både christianitter og den danske offent-
lighed, og selv om det længe ikke har været rigtig
hyggeligt på Christiania, er det tab alligevel en skam.

Anne Grete og mændene
n Vælger man soldaterlivet, må
man lære at klare alt selv. Alt. Nu
er det nemlig ved at være slut for
de udstationerede danske soldaters
natlige raids i de skumle »red light
districts« i fremmede lande. SF vil
skærpe kursen mod soldatersex –
også kaldet købesex.

Anne Grete Holmsgaard fra SF vil
ikke høre tale om, at forsvarskom-
mandoen kun nøjes med en fader-
lig pegefinger i form af en lap med
etiske retningslinier om udsendte
soldaters opførsel. Disse retnings-
linier opfordrer soldaterne til ikke
at besøge de lokkende bordeller.
Men der foreligger intet decideret
forbud, og netop det gør SFeren ra-
sende.

»Ét er, at man ikke direkte kan
forbyde soldaterne at bruge prosti-
tuerede i fritiden, men man kan gø-
re utrolig meget andet,« siger Anne
Grete Holmsgaard uden at fortælle,
hvad »meget andet« indeholder.
Hun fortsætter: »Soldater repræsen-
terer ligesom diplomater deres
land, også når de er på orlov, og

der skal være et sæt synlige spille-
regler for god opførsel.«

Ja, vore jenser repræsenterer Dan-
mark og skal kunne styre sig. De er
soldater og ikke talebanere; men
hvorfor er det kun soldaternes hand-
linger, der står for skud? SF burde
hellere kræve et sæt spilleregler for

en anden gruppe, der også repræ-
senterer landet. En gruppe som fak-
tisk er med til at opdrage jenserne,
nemlig danske turister. Turisternes
meget synlige, pinlige og uheldige
opførsel i lande som Spanien, Græ-
kenland, Polen og Thailand er ikke
noget, Danmark kan være stolt af.

For slet ikke at tale om sexturister-
nes grumme handlinger.

 Farshad Kholghi

Anne Grete og kvinderne
n Et rimeligt krav til folketingspoli-
tikere er vel, at de er i stand til at
holde mere end én bold i luften ad
gangen. Det har Anne Grete Holms-
gaard, SF, indlysende store proble-
mer med i sin bastante afvisning af
den helt rimelige opfordring, som
Venstres ligestillingsordfører, Troels
Lund Poulsen, forleden formastede
sig til at fremsætte. Han påpegede
den indlysende svaghed i ligestil-
lingsdebatten, at den i det væsent-
ligste vælger at forholde sig til dan-
ske kvinders problemer på arbejds-
markedet – herunder den manglen-
de ligeløn – mens den ikke på mind-
ste måde afspejler indvandrerkvin-
dernes massive problemer.

De er således ikke engang nævnt
i Socialdemokraternes ligestillings-
oplæg, hvilket naturligvis ikke kan
bebrejdes Anne Grete Holmsgaard,
som til gengæld betegner Lund Poul-
sens oplæg som »det rene propagan-

distiske sludder« og afviser, at dis-
kussionen om ligeløn bør ryge ned
ad listen. Hendes argument er dog
ikke krystalklart:

»Det er klart, at det umiddelbart
er langt voldsommere at være om-
skåret eller prostitueret, fordi det
går så hårdt ud over din selvfølelse
og fysik. Men det er også ydmygen-
de at få at vide, at man får mindre i
løn, fordi man er kvinde.«

Det er da givet, men Groft sagt
er sikker på, at Anne Grete Holms-
gaard ikke på nogen måde forforde-
les i forhold til mandlige kolleger,
når den månedlige ydelse for hen-
des politiske indsats udbetales.

Men Anne Grete Holmsgaard ud-
taler sig med sikkerhed ikke på eg-
ne vegne, men på vegne af den gen-
nemsnitligt undertrykte danske
kvinde, og det vil naturligvis kun
forvirre billedet, hvis hun også skal
til at forholde sig til indvandrerkvin-
der. Egon Balsby

Profetisk tale
n Med den autoritet, som kun den
allerstørste indsigt giver, fastslår

valgforskeren Ole Borre over for Jyl-
lands-Posten, at den borgerlige valg-
sejr i 2001 kun skyldtes en kortids-
bølge forårsaget af udlændinge-
spørgsmålet. Man må forudse, siger
professoren, at denne bølge er stil-
net af ved næste valg, og derfor kan
Kristendemokraterne »meget vel«
blive det parti, der sikrer de borger-
lige endnu en regeringsperiode.

Groft sagt bøjer sig som altid
dybt i støvet for sagkundskaben.
Professoren har givetvis ret i, at
målt med evighedens målestok
repræsenterer udlændingespørgs-
målet kun en kortidsbølge, og det
er også pænt af ham at minde om,
at der er et parti, som hedder
Kristendemokraterne. Vælgerne kun-
ne ellers nemt gå hen og glemme
det, og hvad skal de borgerlige så
stille op, når korttidsbølgen ebber
ud?

Næste gang Borre minder om Kri-
stendemokraternes eksistens, bør
han imidlertid også nævne forman-
dens navn.

Groft sagt er næppe de eneste,
der har glemt det.
 Claes Kastholm Hansen
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Anne Grete Holmsgaard (her fra sin
tid som VSer) har problemer med
både mænd og kvinder.
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