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Edith Thingstrup 
Økonomernes magt
Politikens klummeskribent Per Michael 
Jespersen spår, at økonomernes tidsalder er 
ovre. »Den særlige økonomiske tænkning, 
som har domineret magtens maskinrum 
siden Viggo Kampmann-generationen, er 
magtesløs over for fremtidens udfordringer: 
klimakatastrofen, presset på velfærdsstaten, 
den voksende ulighed, utrygheden og den 
� erde industrielle revolution,« forklarer 
Jespersen. Én ting er hans fromme ønsker. 
Men han ser også konkrete tegn i sol og 
måne på, at det er slut med økonomernes 
magt. »Vi ser det også på den politiske scene, 
hvor partier som Alternativet, Enhedslisten 
og Dansk Folkeparti gik frem ved 2015-val-
get, mens Trump og Sanders gik frem i USA, 
og højre- og venstrepopulismen sejrede i 
Europa,« fastslår Per Michael Jespersen. 
»Hvad har de til fælles? At de alle er i 
opposition til djøf-tænkningen.« Jovist, 
jovist. De har også det til fælles, at de ikke 
bryder sig om virkeligheden. Groft sagt 
vover en beskeden profeti: Hvis valget står 
mellem U� e Elbæk og Donald Trump på den 
ene side – og kedelige djøf’ere på den anden 
– er djøf’ernes herredømme i Danmark 
næppe slut.

LÆSERNE MENER 

Tra� klukninger 
fremmer banderne
Jeg er borger i København, og jeg 
undrer mig ikke over udviklingen i 
vor by eller andre lignende steder, 
når politikerne maltrakterer byen 
med konstant at bygge nye 
lukkede boligkvarterer, og lukke 
veje, hvor biler og andre tra� kan-
ter ikke naturligt passerer igen-
nem. Det bliver nemt for bander og 
lokale lyssky elementer at gemme 
sig og se, om der bliver holdt øje 
med dem. Endvidere opstår der let 
ejerfornemmelser hos dem, der 
bor i området.

 Luk op for tra� kken, også på 
lukkede veje, f.eks. Nørrebro, så 
banderne ikke kan gemme sig og 
politi og borgere bevæge sig frit og 
naturligt i områderne. Det vil 
hjælpe fra dag ét. Men visse 
politikere er så forblindet af had til 
bilisme, at der desværre nok her 
tales for døve øren. Fundamenta-
lisme har mange ansigter. SØREN 
JENSEN, KØBENHAVN

Prinsen som 
pensionist
Tidligere nærede jeg blandede 
følelser over for HHK prins Henrik, 
men efter at have læst bogen 
»Enegænger«, vendte jeg på en 
tallerken og følte faktisk sympati 
for manden. Da prins Henrik så for 
nylig fortalte, at han ikke ville 
stedes til hvile i Roskilde sammen 
med sin hustru, blev jeg ærlig talt 
lidt sku� et og tænkte: Mon Dieu, 
hvad har han gang i? Måske er det 
svært for ham at være pensionist?

Når man går på pension, skal 
man vænne sig til � ere nye 
problemstillinger. Et eksempel 
kunne være, at en pensionist af og 
til bliver overset og ikke kan få alle 
sine ønsker opfyldt, hvilket man 
nok må vænne sig til, for det er jo 
nu engang sådan, at der er mere 
fremtid i yngre folk. Jeg er selv 
gået på pension og har fået mange 

gode råd om, hvordan jeg skal 
forvalte min tid – jeg kunne gå til 
foredrag, tegne, lære nye sprog, 
passe børnebørn, gå til yoga, 
svømme, lave frivilligt arbejde osv.

Mit bedste forslag til prins 
Henrik er at melde sig ind i 
foreningen »Loyal to Familia«. 
SUSANNE RASKOV HVIDT, GRÆ-
STED

Marxistisk 
børnepolitik
Ane Halsboe-Jørgensen mener 7/8, 
vi skal have uddannet personale i 
daginstitutionerne, og at børnene 
allerede skal skrives op til en 
plads, når de er ét år. Hun kan have 
ret, når det drejer sig om børn af 
forældre, som ikke taler dansk 
grundet forfejlet integration. Men 
bortset fra det, mener jeg nu nok, 
at en moder ved bedre end et 
personale, hvilke behov hendes 
barn har, og hvorledes det skal 
opdrages. Pædagogerne lærer 
ganske vist hvilken »knap«, der 
skal drejes på, når børnene ikke 
opfører sig efter reglerne, men der 
er altid en eller to, som reagerer 
anderledes. Disse er så utilpassede 
tilfælde, som skal have særlig 
hjælp for at blive rettet ind. 

Ane Halsboe-Jørgensens idé er 
ikke ny. Den er en del af den marxi-
stiske ideologi, som også har stået 
fadder til en del af Socialdemokra-
tiets udvikling. Denne form for 
børneopdragelse blev allerede 
praktiseret i Sovjetunionen. Den 
hedder ensretning. Det burde de 
moderne danske mødre måske 
tænke lidt nærmere over, inden de 
udover barn/børn vælger Villa, 
Volvo og Vovse. CHRISTIAN 
KJELLERUP HANSEN, FREDERIKS-
VÆRK

Retssikkerhed står 
over falsk tryghed
Det er fuldstændig uacceptabelt, 

hvis Center for Cybersikkerhed får 
adgang til borgernes fortrolige 
patientjournaler uden forudgåen-
de dommerkendelse. I en liberal 
retsstat er man uskyldig, til det 
modsatte er bevist. 

Man kan kun underlægges 
overvågning eller gennemlæsning 
af dokumenter efter begrundet 
mistanke og efterfølgende 
dommerkendelse. Sådan skal det 
være, da man som borger skal 
være sikker på, hvem der har 
adgang til ens dokumenter. Det er 
nemlig et enormt knæk i den 
grundlæggende retssikkerhed og 
ikke mindst i det bærende princip 
om fortrolighed mellem patient og 
læge, hvis staten får så vide 
beføjelser til personfølsomme 
dokumenter.

Samtaler, recepter og anden 
kommunikation mellem borger og 
læge er underlagt tavshedspligt for 
alle andre end behandlingsteams 
og dem, som borgeren har givet 
tilladelse. Det er meget vigtigt, at 
vi i kampen mod folk, som vil os 
det dårligt, ikke udhuler de 
rettigheder, som vi gerne vil 
beskytte. Retssikkerheden står 
altid over falsk tryghed. Vi skal 
fastholde vores grundlovssikrede 
ret til privatliv. CARL ANDERSEN, 
ALBERTSLUND, OG JACOB ROSEN-
BERG, FREDERIKSBERG, BEGGE 
BY- OG REGIONSRÅDSKANDIDATER 
FOR LIBERAL ALLIANCE

Politiet gør det
skam godt
Lad os nu tage ja-hatten på over for 
politiet. De gør et fantastisk 
arbejde ved udøvelse af hastig-
hedskontroller. 

Opklaringsprocenten er 
omkring de 100, synderne bliver 
taget til fange øjeblikkeligt, 
stra� en falder uden nåde, og 
pengene fosser ind i statskassen. 
JØRN HODAL, DRAGØR

Mads Fuglede
Licens er noget vi stjæler
Menneskeheden har skabt mange menings-
løse jobs. Der � ndes hestehviskere, aurakon-
sulenter, pornohistorikere, astrologer, 
spåkoner, kæledyrspsykologer, telefonsæl-
gere, hårterapeuter, parkeringsvagter, syner-
gikonsulenter, USA-eksperter, agurkekon-
trollanter og kunstkritikere. Listen er 
uendelig og et vidnesbyrd om, at selv om vi 
som art er kommet langt, siden vi sad i huler 
og malede på væggene med vores a� øring, 
så dingler vi som gruppe af og til ned ad 
evolutionære blindgyder. Indimellem skaber 
vi meningsløse eller decideret destruktive 
institutioner som eksempelvis DSB, Skatte-
ministeriet, RUC, PostNord, Københavns 
Kommune, Taliban, Wa� en SS og KVINFO. 
Blander man de to, får man et evolutionært 
sort hul, eller det man også kalder for en 
DR-mangfoldighedskonsulent.

Eva Selsing 
Migrant-tips
Det kan nok være svært at være afrikansk 
migrant i Danmark. Sproget, kulturen, 
traditionerne, det hele. Måske derfor måtte 
en vandringsmand fra Gambia lade sig 
anholde, fordi han simpelthen gik i nødspo-
ret på motorvejen ved Rødby, uden gyldig 
rejselegitimation. Og det er jo ikke nogen 
lykkelig historie.  Mandens fejl var dog ikke 
at være i landet uden ærinde. Ej heller, at 
han var uden gyldigt ID. Nej, fejlen var, at 
han gik i nødsporet alene. Havde den 
gambianske mand taget en stor mængde 
andre migranter med sig, var der ingen ko på 
isen. Det så vi jo i 2015, under daværende 
justitsminister Søren Pind, som tårevædet 
faciliterede masselovbrud på de danske 
motorveje med � okke af migrerende folk. 
Hvis den anholdte mand bare husker det til 
næste gang, er der ingen problemer.

E
fter mange års politisk (selvfølgelig) 
bestemte e� ektiviseringer i bl.a. 
politiet og forsvaret, er det efter min 
opfattelse hård kost, når man fra 
politisk side klandrer topcheferne for 

deres prioriteringer og vurderinger med 
henvisning til, at medarbejdere i f.eks. 
politiet har »en anden opfattelse af situatio-
nen«.

Topcheferne i bl.a. politiet, forsvaret og 
beredskabet er i snart en del år blevet 
trukket stadigt tættere på departementerne 
og dermed helt uundgåeligt tættere på de 
»politisk mulige rammer«. Og dermed også 
væk fra »de fagligt mulige rammer«, både 
objektivt og i medarbejdernes perspektiv. 

Den proces har utvivlsomt gjort os i 
»beredskabsbranchen« mere e� ektive, men 
også mere sårbare når »just enough-tanke-
gangen« fra Moderniseringsstyrelsen møder 

de udsving i virkeligheden, som sker fra tid 
til anden. Det være sig terror, bander, 
Rusland eller kommunal brandslukning.

Uden at kende noget som helst til 
Rigspolitichefens ledelse og prioriteringer 
forestiller jeg mig, at det er noget af et kryds-
pres at være i som chef. »Damned if you do, 
damned if you don’t« eller på moderne 
dansk: »Ve den chef, der siger nej til e� ekti-
viseringer – og ve den chef, som ikke kan 
løse opgaven«. Det pres bliver ikke mindre, 
hvis politikerne signalerer, at de hellere 
lytter til medarbejderne end til 
cheferne. Spørgsmålet er, om 
det gør cheferne mere e� ekti-
ve? NICOLAS T. VEICHERTS, 
OBERST, CHEF FOR HÆRENS 
OFFICERSSKOLE, KØBENHAVN

Effektive, men sårbare offentlige chefer

jacobrosenberg
Fremhæv


