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STATSMINISTEREN

» 
Der er ingen partier i det danske Folketing, som på  nogen 
måde fortjener at blive slået i hartkorn med uhyret fra Norge.

TONNY HANSEN

Tonny Hansen
Holmevej 110A, Højbjerg

EKSTREMISME: Ikke 
uventet har venstre-
ekstremister og selvfølgelig 
Politiken efter massakren 
i Norge fået ekstra luft un-
der vingerne i deres har-
me over Dansk Folkeparti. 
Selv denne avis’ chefredak-
tør Flemming Hvidtfeldt 
kommer i lederen 11.8. helt 
ud af  busken og får på for-
underlig vis draget Dansk 
 Folkeparti ind i massakren 
og mener, det er tid for selv-
ransagelse i partiet.

Jeg vil godt slå fast: 
Der er ingen partier i det 
danske Folketing, som på 
 nogen måde fortjener at 

blive slået i hartkorn med 
uhyret fra Norge. Anders 
Breivik er heldigvis en 
ener, som ville blive smidt 
ud af  ethvert parti, der-
som man kendte hans dags-
orden.

Siden massakren i Nor-
ge har Politiken, der også 
mente sig kaldet til at si-
ge undskyld for Muham-
medtegningerne, boltret 
sig med kritik mod højre-
ekstremisme herunder DF 
med bl.a. åbent brev til Pia 
Kjærsgaard. Man mær-
ker hensigten og bliver for-
stemt. Og man må spørge 
kritikerne, om det egentlig 
var højre ekstremisme, der 
forår sagede Breiviks mor-
dergang?

LÆSERBREVE

Norsk massakre misbruges

B.H. Jensen
Havremarksvej 18, Harlev

»STORE ROBERT«: Så-
fremt kunstværket  vil 
 reagere som en vindhar-
pe, må de toner, der frem-
bringes være ved meget 
lave frekvenser p.g.a. skulp-
turens store masse, og volu-
men vil være afhængig af   
vindstyrken.

I mit arbejde med hospi-
tals- og laboratorieudstyr 
fik vores afdeling for ca. 45-
50 år siden en forespørgsel, 
om vi kunne fremstille en 
tonegenerator, der kunne 
give toner fra ca. 25-30 Hz. 

til 5-10 Hz. altså på kanten 
til og under ørets nedre 
grænse.

Da den første prototype 
var klar, afprøvede vi den 
med hovedtelefoner, og det 
var en meget ubehagelig 
oplevelse. Så skiftede vi til 
en blitzlampe - med samme 
resultat. En kollega  sagde, 
at det føltes som »kasketten 
lettede«, uanset om det var 
lyd eller lys. Dette meddel-
te vi kunden, og projektet 
blev opgivet.  

Hvis dette kan bekræf-
tes, så er det vel ikke så 
godt med »Store Robert« 
placeret ude på Nokken?

Lydskulptur?

Bünyamin Simsek
Folketingskandidat (V)

Østerløkken 45, Tilst

AFLØNNING: Som det er 
i dag, kan alle borgmestre, 
rådmænd og folketings-
politikere få eftervederlag, 
hvis de selv vælger at ud-
træde eller ikke bliver gen-
valgt.

I en tid hvor vi er nød-
saget til at lave om på ef-
terlønsalder, folkepension 
og mange andre velfærds-
områder, mener jeg at lov-
givning om eftervederlag 
for politikere bør ændres, 
så at de, der træder fra som 
borgmester, rådmand eller 

folketingspolitiker før tid, 
ikke skal have nogen form 
for eftervederlag.

Det giver god mening at 
sikre eftervederlag til poli-
tikere, der ikke genvælges, 
så de sikres en indtægt i 
den periode, hvor de  er job-
søgende og skal tilbage på 
arbejdsmarkedet.

I den tid de har været i 
politik har de jo været af-
skåret fra at passe et job.

Men når politikere selv 
træffer en beslutning om 
at udtræde før tid, sker det 
ofte er i forbindelse med et 
nyt job og dermed ikke har 
behov for dobbeltløn i op til 
12 måneder.

Eftervederlag 
skal begrænses

Jeppe Mikkelsen
Folketingskandidat (R)

Eslundvej 24, Brædstrup

KRIMINEL LAVALDER: Alle-
rede da VKO sidste år valgte 
at sænke den kriminelle lav-
alder, var der ikke plads på 
de sikrede institutioner for 
unge kriminelle under 18 år. 

Alligevel valgte VKO at 
stemme forslaget igennem. 
Og det er nu kommet frem, 
at 22 14-årige har siddet i 
 almindelige fængsler eller 
arresthuse siden juli 2010. 
Den samme situation har 507 
andre unge mellem 15-17 år 
ligeledes været i.

Det sker til trods for, at det 
for unge er direkte  skadeligt 
at komme i et regulært fæng-
sel. 

Til trods for, at fængsel-
spersonalet slet ikke er ud-
dannet til at tage sig af  børn. 

Til trods for, at FN’s bør-
nekonvention dikterer, at 
børn ikke må afsone fæng-
selsstraf  samme sted som 
voksne.

I praksis omgås FN-kon-
ventionen ved, at de 14-17-
 årige kommer i isolations-
fængsel, så de ikke har kon-
takt med ældre fanger. Men 
her skal man huske på, at 
isolationsfængsel normalt er 
et meget barskt virkemiddel 
over for hærdede kriminel-
le. Og børn har endnu mere 
brug for social kontakt. 

Derfor kommer de unge tit 
ud af  fængslet mere krimi-
nelle og mere asociale, end 
de kom ind. Det er en taber-

situation ikke alene for den 
unge, men også for det dan-
ske samfund.

Man kunne tro, at VKO 
ikke var advaret. Men det 
var de. Forud for lovfor-
slaget modtog regeringen 27 
 høringssvar. Knap 100 tæt-
skrevne sider. Ikke én eneste 
sætning var positivt stemt 
over for lovforslaget. 

Hverken børneorganisati-
oner, retsvæsnet eller fængs-
lerne selv så det som en god 
idé.

Hele sænkelsen er i mine 
øjne symbolpolitik af  værste 
skuffe. Det er mig ubegribe-
ligt, at man tillader sig at ud-
nytte udsatte unge for selv at 
fremstå som en handlekraf-
tig politiker.

LÆSERBREV

14-årige skal ikke i fængsel

Daniel Carlsen
Partileder i Danskernes Parti

Vestervangsvej 67, lejl. 112, Viborg

DANSKERNES PARTI: 
Tirsdag 2. august bragte 
Århus Stiftstidende en 
lederartikel, hvor Flem-
ming Hvidtfeldt gør et 
stort nummer ud af  at 
 tage afstand fra Dansker-
nes Parti.

I sin iver for at tage 
 afstand, kalder Hvidtfeldt 
en veldokumenteret de-
mografisk fremskrivning 
for en »påstand, der sav-
ner bevisførelse«. Desvær-
re for Hvidtfeldts propa-
gandakorstog, så er den 
sørgelige udvikling, jeg 
omtaler, dokumenteret 
i rapporten »The decay 
of  Western civilization: 
 Double relaxed Darwi-
nian Selection«. Altså er 
det videnskabeligt under-
bygget, når jeg siger, at 
danske klasseværelser i 
år 2050 vil være domine-
ret af  ikke-vestlige lav-IQ 
børn.

Jeg vil ikke spilde 
 Stiftens dyrebare spalte-
plads på at argumentere 
for, hvorfor Danskernes 
Parti ikke ønsker denne 
udvikling. Jeg vil i ste-
det nøjes med at konsta-
tere, at Helle Thorning-
 Schmidt har flyttet sit 
barn til en etnisk homo-
gen privatskole. 

Denne mulighed 
 ønsker Flemming Hvidt-
feldt øjensynligt ikke for 
alle danskere - så kom 
 ikke her og tal om lighed.

LÆSERBREV

Kom ikke 
her og tal 
om lighed


