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På tide vi siger stop

Regeringen lokker fagbevægelsen
Indslusningsløn: V
 enstrere-

geringen med integrationsminister Inger Støjberg og
beskæftigelsesminister Jørn
Neergaard Larsen vil indgå
trepartsforhandlinger med
fagbevægelse og arbejdsgivere. Det sker næppe, fordi
Venstreregeringen i sig selv
sætter fagbevægelsen særligt
højt. Men nok så meget, fordi
regeringen håber at få fagbevægelsen med til at betale til
et øget økonomisk råderum
for regeringen.
Dagsordenen synes fra
Støjberg og Jørn Neergaard
Larsens side for det første
at handle om at sikre virksomhederne mere billig arbejdskraft og for det andet at

reducere antallet af folk på
overførselsindkomst, herunder indvandrere og flygtninge på integrationsydelse
og kontanthjælp.
Men problemet er, at Venstreregeringen vil forsøge at
skabe et økonomisk råderum
til kommende lempelser af
topskatten, hvilket Liberal
Alliance har sat som et krav
for fortsat at støtte regeringen.
Flere Venstrefolk og andre
borgerlige har tidligere talt
til fordel for en lav indslusningsløn på 70 kroner. Det
kræver imidlertid, ifølge den
danske arbejdsmarkedsmodel, at fagbevægelsen går
med på at indføje det i over-

enskomsterne ved de kommende forhandlinger herom.
Til gengæld lokker regeringen fagbevægelsen med
signaler om indrømmelser
om praktikpladser, efteruddannelse og social dumping.
Men regeringen har i
forbindelse med de nylige
dagpengeændringer klart
demonstreret, at enhver indrømmelse til fagbevægelsen
skal betales af indrømmelser
fra den selv.
Men fagbevægelsen bør
holde sig væk fra en sådan
aftale. En indslusningsløn vil
ikke blot skabe et nyt lavtlønsproblem, men også åbne
for en lavtlønsspiral, som vil
presse mindstelønningerne

på arbejdsmarkedet i det hele
taget.
Man skal da heller ikke
regne med, at en indslusningsløn vil blive begrænset
til kun flygtninge. Også unge,
kontanthjælpsmodtagere
m.fl., vil blive søgt omfattet.
Og så vil det i næste omgang
udløse nyt pres fra regeringen for yderligere at forringe
de sociale ydelser, for ”det
skal kunne betale sig at arbejde”. Løndumping og stigende ulighed bliver konsekvensen, hvis fagbevægelsen kører
med på regeringens galej.
Af Bent Hansen
Grønnevangen 22, Odense NV

synspunkt

Sørens sidste rejse
Søren havde en svulsti den

Statsministeren

øverste del af rygmarven.
Den blev opdaget, da han
var 69 og folkepensionist.
Selvom den var godartet,
voksede den ganske langsomt. Han kunne ikke opereres, fordi den sad på et
sted, hvor livsvigtige centre
regulerer blandt andet vejrtrækningen. En operation
kunne derfor slå ham ihjel.
Han havde ellers haft et
godt liv, var stærkt fodboldinteresseret og havde dyrket
naturen bl.a. som jæger.
Han var glad for sin jævnaldrende kone, med hvem
han havde tre voksne børn,
og der er flere børnebørn.
Hans far var død på et
plejehjem, langsomt og pinefuldt, og Søren nærede
en sand rædsel for at ende i
samme situation.
Han var klar over, at også
hans egen død kunne blive
grusom både for ham selv
og omgivelserne, fordi svulsten efterhånden ville give
vejrtrækningsbesvær og synkevanskeligheder, så maden
blev tilbøjelig til at sætte sig
i luftrøret.
Men svulsten var trods alt

Svend Lings
[ Hidtil er det
lykkes en lille
minoritet at bevare kontrollen
og forhindre
majoriteten i selv
at vælge. Det er
skandaløst. Hvor
er demokratiet
omkring døden?
langsomt voksende.
Han håbede derfor a
 t kunne

klare sig et års tid, fordi der
var flere mærkedage, han
gerne ville opleve. Desuden

var han nødt til at spare op
til rejsen og de dyre hoteller
i Schweiz. For en sikkerheds
skyld havde han dog via en
dansk formidler reserveret
plads i køen til Dignitas, og
alle papirer var ordnet.
Et par måneder senere
efter en pludselig forværring
måtte han indse, at mærkedagene ikke kunne nås.
Det gik støt ned ad bakke.
Efterhånden blev han sengeliggende med tiltagende
synkebesvær. Han ville til
Zürich, men havde ikke nået
at samle penge nok, slet ikke
nu hvor det var nødvendigt
med liggende lufttransport
og ledsager. Hverken bank
eller forsikringsselskab ville
betale.
Lægen spurgte flere gange,

om han havde ondt, vistnok
fordi han søgte et påskud til
at starte morfinbehandling
(der kan jo opstå rygter),
men Søren svarede ærligt
nej.
Hosten tiltog, og han fik
vanskeligere og vanskeligere
ved at holde luftvejene frie
for mad og spyt. Endnu havde han kræfter til at skyde
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sig selv med sit jagtgevær,
men det ville blive en blodig og griset affære - og så
i hjemmet. Situationen var
desperat.
Så trådte en gammel ven
til. Han var håndværker og
ejede en stor varevogn med
plads til både seng og Sørens kone. Af sted gik det til
Schweiz, og to dage senere
sov han roligt ind under
ordnede forhold med sin
kone i hånden.
I de fleste vestlige lande g
 år

70-80 pct. af befolkningerne
ind for aktiv dødshjælp.
Nogle mennesker har ikke
taget stilling.
Hidtil er det lykkes resten,
altså en lille minoritet - der
antagelig overvejende består af troende kristne - at
bevare kontrollen over dette
område og forhindre majoriteten i selv at vælge. Det er
skandaløst. Hvor er demokratiet omkring døden?
Af Svend Lings
Bøjdenvej 30, Kværndrup - læge,
forfatter, ph.d., Læger for aktiv
Dødshjælp, www.aktive-laeger.dk

Indvandring: N
 æsten hver

dag er der et eller andet sted
i verden, hvor muslimer slår
uskyldige mennesker ihjel
ved selvmordsaktioner. Disse
mordere gør det i profetens
navn, og meget ofte er deres
sidste ord, inden de udløser
sprængladningen, at Allah
er stor.
Når de på denne måde
bruger profetens navn for at
retfærdiggøre en ugerning, er
det en gåde for mig, at deres
trosfæller blev endog meget
fornærmede, da en dansk
tegner portrætterede profeten med en bombe i hovedbeklædningen.
Det førte til diverse optøjer, mordforsøg på tegneren,
angreb på danske ambassader, importforbud af danske
varer, afbrænding af Danne-

brog m.v.
Som jeg ser det, har tegneren bare redegjort for virkeligheden. Heller ikke jeg ser
islam som en fredens religion, som det påstås af mange.
Jeg imødeser med ubehag
den dag, hvor vi danskere i
traditionel forstand udgør et
mindretal i vores eget land.
Det er ikke rart at tænke på,
hvordan forholdene så kan
udvikle sig.
Det er efter min bedste
opfattelse på tide, at vi stopper tilstrømningen af folk fra
Mellemøsten, Afghanistan og
Nordafrika. Hverken Danmark eller Europa kan klare
dette pres.
Af Søren Clemmensen
Kildevangen 67, Ringe

De skal yde, ikke nyde
Flygtninge: F
 or en flygtning
og bekvemmelighedsindvandrer skal det ikke være en
naturlig ting at kunne få kontanthjælp her i Danmark.
Danmark skal ikke passivisere flygtninge/indvandrere
på sociale ydelser. De skal
absolut yde og ikke nyde, og
hvis de ikke vil det, skal de
omgående sendes tilbage,
hvor de kom fra og desværre
igen på samfundets regning.
Det må være sådan, at det
ikke er os som danske borgere, der skal tilpasse os dem,
men dem der skal tilpasse sig
vores system, hvis de ønsker
at være gæster her.
Der bliver talt meget om,
at det er så synd for flygtningebørn at skulle lide den tort

at flygte; men det er i bund og
grund deres forældres valg.
Man påstår, at flygtninge tilfører noget til vores land. Det
skal man da lige love for, og
det er da forringelser for den
almindelige danske borger.
De er bl.a. årsag til, at vores
egne tusindvis af arbejdsløse
borgere, som er på enten
dagpenge eller kontanthjælp,
bliver nedprioriteret, så det
er et meget stort svigt fra den
ynkelige regering, vi har. Lige
bortset fra fru Støjberg, der
snart er den eneste, der har
rygrad til at sige sin ærlige
mening.
Af Palle Pedersen
Villestoftehaven 241, Odense NV

Stærke tyrkiske bolsjer
Visum: D
 et var en gang stærke

tyrkiske bolsjer, Semi Seven
Brylle fik delt ud til os andre
blegfede, blåøjede, hykleriske, dobbeltmoralske, bedrevidende danskere i tømmermændsramte danskerkroppe
i FS 16. februar.
Som dansker med tyrkiske
forældre, der har fået dansk
statsborgerskab, er der umiddelbart noget, du har misforstået. Kedeligt for dig og
din familie, at de flyttede til
Danmark for at udstille og
føle jer tvunget i offerrollen.
Som danske statsborgere har
I samme rettigheder som vi
andre . Om I er brune med
turkisfarvede øjne, sorthårede eller skaldede er uden
betydning. Kedeligt, du har

så lidt tiltro til det danske
retssystem og demokrati. Du
mener åbenbart, du skal hæves over dette. Dermed også
vi andre.
Har du lyst til at se din kusine eller fætter, står det dig
frit at besøge dem. Om de er
fætre eller kusiner, der vil på
besøg i Danmark, er de sidestillet med andre tyrkere.
Du kan som dine danske
venner købe en feriebolig
dernede. Dine forældre tog
et valg og rejste til Danmark,
ikke dig. Du er dansker, så fri
os for dit xxxxxx. Du kan selv
indsætte et af dine egne ord
fra første afsnit.
Af Bjarne Hilmersson
Mosegårdsvej 43, Odense C

