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Om ytringsfriheden
I romanen ”Catch-22” beskriver
forfatteren Joseph Heller et dilemma, som ikke kan løses: En
amerikansk pilot under Anden
Verdenskrig kunne kun blive fritaget for tjeneste, hvis han kunne bevise, at han var mentalt
utilregnelig. Hvis han imidlertid
indgav en ansøgning om fritagelse med netop den begrundelse,
beviste det – under henvisning til
missionernes farlighed – at han
netop måtte være tilregnelig.
Direktør Jacob Andersens kronik i JP 22/10 er en lang kritik af
Flemming Roses bog ”Hymne til
friheden”. JA mener, at Roses forsvar for den ubetingede ytringsfrihed – kun indskrænket af opfordring til vold – er for snævert.
Citat: »Forbuddet mod at opfordre til politisk vold bygger på et
demokratisk hensyn, der er bredere end hensynet til ytringsfriheden (...) vi lever i et demokratisk retssamfund, og det vil vi
gerne fortsætte med«.
JA er i øvrigt enig i, at »ingen
jyde eller jøde skal finde sig i
overgreb«. Trues de, er det en
trussel mod hele samfundet, og
hvis samfundet ikke griber ind,
er de truede henvist til selvtægt.
Hermed har man – stadig ifølge
JA – jungleloven eller Afghanistan. Her gælder den stærkes ret.
Så »ytringsfriheden hører med
til retssamfundet; men den er en
del af en samlet pakke, der også
indeholder demokrati og statslig
beskyttelse af borgerne og andre
vigtige frihedsrettigheder«. Hvilket fører JA frem til hovedkonklusionen: Ytringsfriheden har
ikke en særlig ophøjet status i
forhold til resten af pakken.
Det er jo ret ligegyldigt, om
ytringsfriheden retligt er mere
eller mindre ”ophøjet”, blot den
kan praktiseres. Men at JA’s hensigt med al den snak ikke er at
forsvare ytringsfriheden, men at
gradbøje den, afsløres i hans
afsluttende retoriske spørgsmål:
»Hvordan bør vi praktisere vores
ytringsfrihed, så også vores voksende muslimske mindretal føler
sig respekteret og beskyttet?«
Her har vi det: ”Catch-22”. I et
demokratisk retssamfund kan det
nemlig ikke lade sig gøre at
respektere sharialovgivning og
diverse koranforbud. Det danske
samfunds opbygning med grundlovens borgerlige frihedsrettigheder hviler jo på, hvad man bredt
kan definere som dansk kultur.
Så, ja, det er rettidig omhu at
afskaffe blasfemiparagraffen, for
en sekulær, dansk lovgivning bør
ikke tage hensyn til en gud, som
kan fornærmes.
JA underminerer med al sin tro
på egen evne til principiel og logisk argumentation ikke blot den
enkelte danske borgers ytringsfrihed til fordel for et udefineret
kollektiv (»hvordan bør vi praktisere …«), men han kommer formentlig uforvarende til at forklare det multikulturelle samfunds
umulighed som en ”Catch-22”.
Villi John Petersen
pens. skoleinspektør, forfatter
Lundhøjvej 36, Hjørring

Højere sygdomsfravær
Jeg har aldrig kunnet forstå,
hvorfor det skulle være et problem med udflytning til f.eks.
Jylland fra København. København har et sygdomsfravær, der
ligger væsentligt højere end f.eks.
Lemvig. Ergo må man gå ud fra,
at københavnerne bliver sundere, hvis de forlader hovedstaden,
da det jo er bevist sort på hvidt,
at det er usundt at bo i hovedstaden.
Hvad grunden er, aner jeg ikke
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Danmark er på gal kurs. I det nye finanslovsforslag skærer regeringen
400 mio. kr. fra den fri forskning
og skævvrider forholdet mellem
fri og strategisk forskning.
Strategisk forskning er forskning, hvor emnet for forskningen
på forhånd er defineret af regeringen og interesseorganisationer. I
årets finanslov er det danske styrkeområder som fødevarer, sundhed og teknisk forskning, der skal
styrkes, og målet er, at der skal
skabes flere job gennem strategisk
og målrettet forskning.
Det er en god og indlysende
rigtig del af en forskningsstrategi;
forskning er ikke noget, vi støtter
for forskernes skyld, forskning er
en investering, der skal være en
gevinst for samfundet både på
kort og langt sigt.

noget om, men det kunne være
stress, gadeos eller andre faktorer – jeg vil slet ikke bruge ordet
pjæk. Men en ting vil jeg gerne
påpege. Der er en væsentlig
grund til, at jeg skriver dette
indlæg, nemlig det økonomiske, for det må da være klart for
selv de mest fanatiske fra Enhedslisten, SF og De Radikale, at
der er en økonomisk gevinst,
når der er mindre sygdomsfravær på en arbejdsplads.
Håber, flere københavnere får
øjnene op for, at det er vigtigere
med et godt helbred for dem og
deres børn, end hvor de arbejder. Få en fra Enhedslisten til at
udarbejde en oversigt over besparelserne vedr. sygdomsfravær i hovedstaden kontra det
øvrige Danmark.
Hugo Pedersen
Ternevej 54, Ikast

Kirkens mindedag
Det sekulære gøgl i halloween
har mange danskere taget til sig
i de seneste år. Men faktisk er
dens alvorlige indhold noget af
det letteste, man også kan overtage fra kristendom. På dansk
betyder halloween allehelgensaften. Kirken ærer sine helgener, men alle kan mindes helte,
heltinder og personlige forbilleder, som har levet og kæmpet til
gavn for andre i samfundet.
Den 2. november er kirkens
mindedag for dem, der trofast
udførte de mere ydmyge opgaver – arbejdere og græsrødder,
fodsoldater, gode venner og
især familiemedlemmer. Man
mindes dem, som ikke blev
berømte, men som alligevel
gjorde en uundværlig indsats
for andre. Besøg evt. kirkegården, og hold endelig en god fest
– de fortjener det, men lad ikke

Samlet set vil regeringen dog
spare på forskningen, og besparelsen falder udelukkende på den
frie forskning. Fri forskning er
forskning, hvor emnet alene bestemmes af forskeren selv, og der
er således ikke forudbestemte emner.
Fri forskning er både grundforskning, hvor anvendelsesperspektiverne er langsigtede, og det
er teknisk og sundhedsvidenskabelig forskning, hvor forskere og
virksomheder i fællesskab arbejder sammen om konkrete problemstillinger. Af årets uddelinger
fra Det Frie Forskningsråd gik ca.
30 pct. af midlerne således til anvendelsesorienteret forskning.
Eksempelvis har rådet støttet
forskere fra DTU, der arbejder
med at udvide kapaciteten af lyslederkabler. Projektet finder sted i
samarbejde med OFS-Fitel, der
producerer de avancerede optiske
fibre i København. Andre projekter leder efter nye og billigere metoder til at bekæmpe virusinfektioner sammen med udenlandske
virksomheder, og andre igen laver
katalysatorer sammen med Haldor Topsøe A/S i Lyngby.

Rammer ofte ved siden af
Hvem er egentlig bedst til at forudse fremtidens teknologier, og
hvem skal bestemme, hvad vi
skal forske i? Siden 1940’erne har
mange udvalg og kommissioner

rådgivet regeringer herhjemme
og i udlandet om, hvad det bedst
kan betale sig at forske i. De rammer nogle gange plet, men oftere
rammer de faktisk ved siden af
målet og overser således de nye
strømninger.
I dag er nogle af de fremherskende vækstteknologier baseret
på trådløse systemer, grafen-materialer, big data, sociale medier,
elbiler og droner. Går vi 20 år tilbage og bladrer igennem strategirapporterne, så finder vi ikke disse teknologier, men helt andre
ting, der så af den ene eller anden
grund ikke rigtig blev til noget.

Balance forskubbes drastisk
Derimod opstod de to måske
mest lukrative universitetspatenter nogensinde, patenterne på Giant Magnetoresistance, som anvendes i alle harddiske, samt på gensplejsning (Axel-patenterne), i fri
forskning. Så det er svært at spå,
og en sund balance mellem fri og
styret forskning er afgørende.
Denne balance forskubber sig drastisk og stærkt uhensigtsmæssigt
med den foreslåede fordeling.
Vi opfordrer ministeren til at
stå fast på sit liberale udgangspunkt og opgive troen på den
statslige detailstyring som det
eneste saliggørende. Den frie
forskning er forskningens markedsplads, og et sundt samfund
balancerer styring og marked.

det hele gå op i skræk og spøgelseshistorier.
Christine Andersen
oversætter
Marsk Stigs Vej 3, Ebeltoft

Grov politisering
Jeg blev meget skuffet over at se
direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, optræde sammen
med udenrigsminister Kristian
Jensen (V) i et debatindlæg 19/
10: et rendyrket politisk partsindlæg til fordel for at afskaffe
det danske retsforbehold i EU.
Vi er vant til, at Mellemfolkeligt
Samvirke politiserer på det groveste – det er trist, at Børns Vilkår nu også slår ind på den vej.
Det er umuligt her at argumentere mod de mange misvisende påstande i udenrigsministerens og direktørens indlæg.
Lad mig nøjes med at sige, at
afskaffelsen af retsforbeholdet
slet ikke er nødvendig for at
samarbejde med andre EU-landes politi. Ja, faktisk er der slet
ikke tale om samarbejde, men
om underlæggelse. Afskaffer vi
vort retsforbehold, underlægger
vi os en ny overstatslig myndighed og lovgivning. Naturligvis
kan vi fortsat samarbejde med
andre landes politi, i Europa og
over hele verden, som vi allerede gør via Interpol.
Regeringen og de partier, som
vil afskaffe retsforbeholdet,
glemmer også at omtale alle de
civilretlige forhold, hvor Danmark mister sin selvstændighed. Afstemningen handler
ikke om at få gennemført et
politisamarbejde, men om at få
Danmark underlagt en ny, fjern
og fremmed myndighed.
Bo Torp Pedersen
mag.art.
Bremensgade 19, 1., København S
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En ny undersøgelse, som analysevirksomheden YouGov har gennemført blandt mindre virksomheder, viser, at det, to tredjedele
af ejerne frygter mest, er, at de
bliver alvorligt syge eller invalide.
Det er en frygt, der er til at tage
at føle på. Ikke mindste fordi det
jo netop er de mindre virksomheder, der skal være med til at
sikre væksten i Danmark. Reelt er
der her tale om erhvervsdanmarks livsnerve, idet de mindre
virksomheder udgør den altdominerende gruppe af virksomheder. Det paradoksale er, at mens
det er ganske naturligt i alle virksomheder at forsikre sig imod tyveri eller brand, er de små virksomheder ladt i stikken, hvis
ejerne bliver alvorligt syge eller
invalide, for der er ikke taget højde for, hvem der dækker et eventuelt driftstab.
Ejerne kan nemt tegne traditionelle invaliditets- og arbejdsløshedsforsikringer, men de omfatter ikke driften. Så hvis uheldet
er ude, får de først effekt, efter at
virksomheden er død. I de små
og mindre virksomheder er udfordringen endvidere, at ejeren
ofte har mange roller. Bliver han
sat ud af spillet, er situationen alvorlig.
I YouGovs undersøgelsen svarer 9 ud af 10 da også, at det er
sandsynligt, at virksomheden må
lukke, hvis ejeren bliver alvorligt
syg. Undersøgelsen viser også, at
hvis uheldet er ude, vil ejerne
gerne have mulighed for et pusterum, altså en tid hvor de ved,
at de har det fornødne økonomiske sikkerhedsnet til at sikre driften, så de kan koncentrere sig om
at blive raske eller overveje, hvad
der skal ske med firmaet.
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To tredjedele af ejerne af de mindre virksomheder ønsker, at de
kan forsikre sig mod et evt. driftstab ved alvorlig sygdom. På den
måde får de en sikkerhed, så de
kan sove trygt om natten i visheden om, at hvis uheldet for alvor
er ude, er de ikke tvunget til at gå
fra hus og hjem. I en verden,
hvor mængden af administrative
rutiner og arbejdsgange er stadigt
stigende og kræver flere ressourcer, siger ejerne også, at hjælpen
bør ske på en måde, så den er enkel, forståelig og overskuelig.
Konklusionen er efter vores
mening klar: De mindre virksomheders frygt for økonomisk kollaps i forbindelse med alvorlig
sygdom bør og skal minimeres. I
den forbindelse kan et samarbejde mellem virksomheder og forsikringsudbydere være løsningen.
På den måde skaber vi sammen
letforståelige og enkle produkter,
som giver et sikkerhedsnet for de
små virksomheder, og som dermed i sidste ende er med til at
sikre væksten i Danmark.

