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Ja-siden er dybt pinlig
Politikernes kampagne vokser og
bliver mere og mere intens og
hysterisk – og med god grund, for
flere og flere danskere har gennemskuet og vil gennemskue,
hvad afstemningens tema er. Og
det er slet ikke Europol og stakkels børn.
Europol kan vi samarbejde
med ved en parallelaftale eller
ved en tilvalgsordning, der ikke
omfatter alt i retsforbeholdet, eller ved simpelthen at afgive de
dele af forbeholdet, det er relevant at afgive i den forbindelse.
Men Europol, som snart skal
topstyres, er blevet politikernes
helt nødvendige løftestang, og
den mulighed får de aldrig igen,
så det er nu, de håber, at deres
drøm om at få hele retsforbeholdet afskaffet kan blive opfyldt.
Det er lige til at se tværs igennem.
Temaet, vi skal stemme om, er:
Skal vi danskere forære vores
ejendom – retsforbeholdet – til
Folketinget, som over kortere eller længere tid ved tilvalg af EU’s
regler vil overdrage det hele til
EU – herunder retten til selv at
bestemme udlændingepolitikken. Det har de ønsket i mange
år, men her før afstemningen er
det det sidste, de kunne finde på,
siger de.
De er så utroværdige, at det gør
ondt, og Lars Løkke udsteder en
desperat garanti, som er en hån
mod almindelige menneskers intelligens.
Retten til selv at bestemme sin
udlændingepolitik er noget af
det, der definerer et land (i modsætning til en provins), og dens
sikkerhed skal ikke bindes op på
gode løfter, tilkendegivelser og
hensigtserklæringer før en afstemning. Det er bare for dumt.
Der står alt for meget på spil
til, at vi må lade os tage ved næsen og blive blændet af tomme
garantier, løftestænger og andet
røgslør.
Steen Ørsted
Vestergade 55, Kerteminde

Vigtigt med et ja
Om lidt under en måned skal vi
til stemmeurnerne. Vi skal stemme om retsforbeholdet.
Der skal ikke herske nogen
tvivl om, at danskernes afgørelse
har stor betydning i forhold til
politiets fremtidige samarbejde
med de øvrige politisamfund i
Europa. Vælger vi at sige nej, er
der stor usikkerhed om vores
fremtidige deltagelse i Europol.
Vi kan ikke være sikre på at få
det samme ud af samarbejdet,
som vi ville, hvis vi var fuldbyrdet medlem. Vi kan risikere, at
der går flere år, før vi får en aftale.
Vi kan sågar risikere, at landene i
EU siger nej til vores parallelaftale, som nej-siden ønsker.
Derfor er det altså vigtigt, at vi
tager det her alvorligt. Det danske politi er for alvor svækket,
hvis de ikke kan trække på de ressourcer, som de kan i dag. Det er
helt enkelt; grænseoverskridende
kriminalitet skal bekæmpes med
grænseoverskridende samarbejde.
Christoffer H. Thomsen
næstformand for
Venstres Ungdom Sønderborg
Parallelvej 2, Sønderborg

Panik på ja-holdet
Nu går der da vist panik i den på
ja-siden i anledning af folkeafstemningen om ja eller nej til det
danske EU-retsforbehold.
Nu begynder man fra ja-siden
at invitere udenlandske embedsfolk – f.eks. Europols direktør,

Er familiesammenføring
grund til landsforvisning?
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landske ægtefælle« (nyidanmark.dk), det vil sige, at man i løbet af de sidste tre år ikke må have modtaget offentlig støtte (fx
kontanthjælp), og når man indsender ansøgningen, skal den
herboende ægtefælle fraskrive sig
retten til offentlig støtte de næste
fem år.

Mere vægt på uddannelse

Lad os starte med at slå en ting
fast: Der er to slags familiesammenføring; den for folk, der opholder sig i Danmark, fordi de har
fået asyl, og den for danske og
nordiske statsborgere samt for
herboende indvandrere, som har
fundet sig en ægtefælle i udlandet.
Familiesammenføringer for
flygtninge følger internationale
konventioner, og politikerne kan
derfor ikke gøre noget ved antallet, og staten står med ansvaret
for at forsørge dem. Er man ikke
asylsøger, men eksempelvis en almindelig dansker, der har fundet
sin ægtefælle i udlandet, skal
man stille bolig i tilfredsstillende
størrelse til rådighed og stille økonomisk sikkerhed for 52.490,12
kr.
Derudover er det et krav, at
»ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin uden-

Robert Wainwright – på besøg i
Danmark og drage ham ind i argumentationen via TV 2 News
om, hvad afstemningens resultat, hvis det bliver et nej, kan
ødelægge for Danmarks forhold
til Europol, og hvor dårlige muligheder der er for et videre
samarbejde. Det minder i uhyggelig grad om planlagte skræmmekampagner – af den grove
slags.
Denne afstemning er et rent
dansk anliggende, som jeg absolut ikke mener, at andre landes embedsværker skal blande
sig i.
Det er et spørgsmål om for eller imod, der suverænt skal afgøres på dansk grund og af danske vælgere uden udenlandsk
indblanding.
Jeg har også bemærket, at tvstationerne nu begynder at køre
med indslag om emnet – hovedsageligt positivt vægtet på
ja-siden. Det er i mine øjne som
sædvanlig ensidige fremstillinger, der præsteres der.
Aksel Nielsen
formand for DF Skanderborg
Damgårdsvej 96, Skanderborg

Skræm mig ikke
Jeg hælder til at stemme ja til
den kommende folkeafstemning om en ophævelse af det
generelle retsforbehold til fordel for en tilvalgsordning. Jeg
synes, der er mange emner inden for det retspolitiske, hvor
fælles EU-bestemmelser giver
god mening, da vi som borgere
bevæger os mere rundt i verden.
Efter at have erfaret, hvad såvel Venstre som Socialdemokraterne vil føre kampagne på, er
jeg kommet mere i tvivl. De to
partier hævder, at et nej den 3.

Er man ikke flygtning og ønsker
familiesammenføring, skal man
med andre ord være ressourcestærk og selvforsørgende, idet
man under de nuværende regler
ikke kan modtage hjælp fra staten.
Nu er der så tale om stramninger – stramninger, der kommer til
at ramme danske og nordiske
statsborgere hårdere, end de rammer indvandrere. Og hvorfor gør
de så lige det?
De personer, som regeringen
ønsker at skærpe kravene for, er
for 90,8 pct.s vedkommende danske og nordiske statsborgere og
9,2 pct. herboende indvandrere
(pr. 31/8 2015). I de foreslåede
stramninger lægger man mere
vægt på eksempelvis uddannelse
og frivilligt arbejde fra hjemlandet i stedet for det vigtigste fokus
– nemlig selvforsørgelse.

Indgreb i folks privatliv
Derudover er de krav, der opstilles
i mange lande, svære at opfylde,

da standarderne for dokumentation er helt anderledes end her i
Danmark. Tag for eksempel lande
som Kenya og Argentina, her er
der ikke kutyme for brugen af ansættelseskontrakter, i Argentina
er det de færreste, der har en
bankkonto.
Og til de kære borgerlige partier, hvordan forsvarer I, at den
danske stat skal gøre sig til herre
over, hvem der er fine nok til at
blive elsket af og bo sammen med
en dansker i Danmark? Det er da
noget af det mest indgribende i
folks privatliv og lykke, som staten kan foretage sig – og som i øvrigt ligger milevidt fra det liberale
mantra ”enhver er sin egen lykkes smed”.

Masser af bureaukrati
Og hvad med bureaukratiet? Der
skal i forvejen vedlægges et hav af
dokumentation i en ansøgning
om familiesammenføring. At bede om at vedlægge så megen ny
dokumentation (som ofte er af
vidt forskellig karakter, afhængigt
af oprindelsesland) vil skabe et
bureaukratisk mareridt uden lige
både for ansøger og Udlændingestyrelsen. Det er da paradoksalt,
at familiesammenføringer for
flygtninge er en internationalt
anerkendt menneskeret, mens
det for danske statsborgere er en
synd – en grund til de facto at
tvinge os ud af landet.

december vil betyde, at pædofile og andre kriminelle vil oversvømme Danmark. Det er en
påstand, som er 99 pct. forkert
og et udtryk for undervurdering
af vælgernes viden og dømmekraft.
Jeg tror, en fuld tilslutning til
Europol – politisamarbejdet i
EU – vil betyde et smidigere
samarbejde end ved en særlig
aftale, som de gensidige interesser selvfølgelig vil etablere i en
eller anden form.
Det er muligt, at truslerne om
Danmark som et kriminelt slaraffenland kan skræmme nogle
til at stemme ja, men V og S er
allerede tæt på at få mig til at
stemme nej. Velbekomme.

Det er underlæggelse

Bo Torp Pedersen
mag.art.
Bremensgade 19, 1. th., København S

Jørgen Olsen
koordinator i foreningen Genvej til
Udvikling, der beskæftiger sig med bl.a.
handel i forhold til vestafrikanske lande
Skovvej 24, Arden
Under forsidebilledet 2/11 oplyses,
at de danske jægersoldater, der
sendes til Mali, kan risikere at blive konfronteret med oprørsgruppen CMA. Det kan ikke helt udelukkes; men med til historien hører, at CMA pr. 20. juni indgik en
fredsaftale med Malis regering.
CMA er en sammenslutning af
tre oprørsgrupper, af hvilke den
ene repræsenterer det arabiske
mindretal i det nordlige Mali og
de to andre det tuaregiske folk i
samme område.
Alene kommunikationsvanskelighederne i et kæmpemæssigt
ørkenområde gør det svært at
overholde en fredsaftale – begge
parter må leve med en usikkerhed om, hvorvidt alle ens egne
tropper har fået oplysning om aftalen. Ikke desto mindre har de
lokale myndigheder taget det bemærkelsesværdige skridt, at de
pr. 19. oktober åbnede de fleste af
skolerne i Malis tre nordlige regioner, og det for første gang i
næsten fire år.
Aftalen er og bliver skrøbelig –
ikke mindst er det afgørende for
succes på længere sigt, at Malis
regering bryder med den praksis,
den har anvendt i det meste af
landets historie, som går ud på,
at over 80 pct. af statens budget
bruges i hovedstaden Bamako.
Når skiftende oprørsorganisationer igen og igen har grebet til
våben og erklæret en uafhængig
stat, bestående af de tre nordlige
regioner, skyldes det bl.a., at ganske få promiller af statens penge
er blevet anvendt i regionerne,
Timbuktu, Gao og Kidal.

Islamistiske grupper

Ole Olsen
Munkesøvej 21B, Roskilde

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) og folketingsmedlem
Britt Bager (V) har hhv. 28/10
og 31/10 repliceret på mit debatindlæg ”Grov politisering”
26/10, hvor jeg argumenterede
for et nej til at ophæve det danske retsforbehold i EU. Det er
tydeligt, at de to Venstre-folk
ikke ønsker at tale om retsforbeholdet som helhed, men kun
taler om politisamarbejde. Jeg
ser politisamarbejdet som en
del af pakken, hvor ”politisamarbejdet” fremover ikke bliver
samarbejde, men underlæggelse.
Det er svært at diskutere, når
den ene part ikke vil tale om
sammenhængen – og i øvrigt
taler om politisamarbejde, som
om der ikke eksisterede et Interpol.

Fredsaftale og
skoleåbninger
i Mali
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Det, som yderligere har kompliceret situationen, når det gælder
de seneste 5-10 år, er tilstedeværelsen af salafistislamister, som
stort set deler tankegods med Boko Haram i Nigeria, Taliban i Afghanistan og Islamisk Stat i Mellemøsten.
Disse islamistiske organisationer, AQMI og Mujao, sad på
magten i de nordlige regioner
samt halvdelen af den centrale
Mopti-region i slutningen af
2012 og frem til den franskledede
invasion i 2013. De kan – i modsætning til CMA – ikke henregnes under betegnelsen ”oprørsgrupper”. AQMI og Mujao var og
er besættelsesorganisationer, i og
med at langt under halvdelen af
deres medlemmer er maliere – resten er fra Nigeria, Pakistan og
arabiske lande.
De to organisationer finansieres af statskasserne i Saudi-Arabien og Qatar, men også af indtægter fra gidseltagninger, narkosmuglinger og landevejsrøverier.

Farefuld færd
Det vil primært være AQMI og
Mujao, som danske tropper risikerer sammenstød med. Der skal
ikke være tvivl om, at det er farefuldt at færdes i Mali; men det er
sandsynligvis en god idé – set i et
langsigtet perspektiv – at styrke
det danske engagement netop
nu, da de egentlige oprørsorganisationer samlet i CMA har slået
ind på en besindig kurs, der har
gjort det muligt at få hundredvis
af skoler åbnet.

