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K
an man tillade sig at kalde sig 
udenrigsminister, når man kun 
kigger indad? Jeg vil kalde Jeppe 
Kofods titel falsk varebetegnelse, 
efter at han under coronakrisen har 
demonstreret et mangel på udsyn, 

der gør, at Albanien og Polen lige nu er mere 
solidariske end Danmark. Det er måske ikke 
lige der, vi forventer, at Danmark skal være.

Der %ndes et oldgammelt citat af Euripi-
des, der lyder: »Venner viser deres kærlig-
hed i svære tider, ikke i lykkelige«.

De europæiske lande, hvis hospitaler lige 
nu er overrumplet af covid-19, og hvor 
ligene hober sig op, skal åbenbart ikke regne 
med Danmarks venskab. Regeringen med 
udenrigsminister Jeppe Kofod har indtil 
videre ikke reageret på en direkte henven-
delse om hjælp fra Italien, der i skrivende 
stund har 14.000 dødsfald som følge af 
coronavirus.

Undskyld mig, men har denne regering 
overhovedet et udsyn ud over Valby Bakke? 
EU er i sin største krise nogensinde, og 
alligevel afviser den danske udenrigsmini-
ster at svare på en direkte henvendelse om 
hjælp fra et medlemsland, der har måttet 
sende militæret ind for bare at kunne 
transportere ligene ud af hospitalerne.

Tomme ord
Det mest barokke er, at udenrigsministeren i 
samme ombæring kalder EU-samarbejdet 
for vigtigt i arbejdet med at løse den enorme 
krise, som landene står i netop nu. Det er jo 
tydeligvis tomme ord. Hvordan kan EU-
samarbejdet være vigtigt, når man ikke vil 
hjælpe, hvor det brænder på, selvom man 
kan? Hvad hvis vi selv havde brug for 
hjælp?Ja, Danmark har også selv en stor 
udfordring med coronavirus, men faktum 
er, at det danske sundhedsvæsen langt fra er 
presset til bristepunktet og forhåbentlig 
heller ikke bliver det.

Det er netop samarbejde, der skal sikre, at 
vi aldrig igen står i en situation som denne. 
EU må aldrig igen ende i en sundhedskrise, 
hvor medlemslandene pludselig må kæmpe 
med hinanden om mundbind, engangskitler 
og andet medicinsk udstyr, som man har set 
det under coronapandemien. Derfor foreslår 
Radikale Venstre, at vi på EU-plan begynder 
at indkøbe medicin og udstyr til at bekæmpe 
infektionssygdomme. Derudover skal der 
oprettes et fælles, centralt lagersystem, så 
der altid er lægeudstyr og medicin klar, hvis 
medlemslandene skulle blive ramt af en ny 
pandemi.

Lande som Polen, Tyskland, Albanien og 
Tyrkiet har sendt personale, udstyr og 
medicin til Spanien og Italien. Danmark har 
travlt med at hjælpe sig selv. Det er naturlig-
vis et valg. Men man skal ikke forvente, at 
det er et valg uden konsekvenser. Hvis vi 
fravælger det internationale samarbejde, 
skal vi heller ikke forvente, at andre lande 
vil træde til, når vi selv har problemer.

Det er trist at være vidne til en dansk 
regering med så lidt udsyn.

Morten Helveg Petersen er medlem af 
Europa-Parlamentet for Radikale Venstre
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D
et er ikke kun på sygehusene, at medarbejderne 
løber stærkt og udsætter sig selv for smitterisi-
ko. Også de ansatte i supermarkederne har ydet 
en kæmpe indsats. Derfor glæder de sig nu til 
velfortjent påskefri.

Lukkeloven siger nemlig, at supermarkeder, der 
omsætter for over 34,9 millioner kroner om året, kun 
må holde åben lørdag i påsken. Men nu ser de store 
kæder deres snit til at tjene ekstra på coronakrisen. 
Altså kæder, som i forvejen har tjent godt på ham-
stringsbølgen og på, at de hjemmearbejdende 
danskere nu selv skal købe ind til frokosten i super-
markedet.

Disse kæder med Salling (Bilka, Føtex og Netto) i 
spidsen ønsker nu lukkeloven tilsidesat, så de kan hol-
de åbent skærtorsdag og påskedag. Venstres formand 
Jacob Ellemann-Jensen og erhvervsminister Simon 
Kollerup (S) har ædt ideen. Tilsammen har deres 
partier det nødvendige &ertal til at kunne suspendere 
lukkeloven.

Handlede det om, at de ansatte skulle udvise endnu 
mere af det samfundssind, som de i den grad har 
leveret, siden Danmark blev coronaland, var det fair 

nok. Men man suspenderer ikke love for sjov, og 
argumentet for de ekstra åbningsdage holder ikke 
vand – at påskeåbent i de store kæder vil sprede 
danskernes store påskeindkøb og dermed mindske 
smitterisikoen.

Kære supermarkedskæder. Lyt nu til statsministe-
ren. Der bliver ingen store påskefrokostindkøb, for 
danskerne skal ikke samles til påske. Det er jo ikke for 
sjov, at Folketinget har indført et forbud mod forsam-
linger på mere end ti personer. Sæt bundlinjen i 
baggrunden og vis jeres ansatte respekt. De har siden 
regeringens delvise nedlukning af Danmark knoklet 
og været både &eksible og overordentligt loyale over 
for jer. Lad dem nu 'å de to påskefridage, de har 
planlagt ud fra. Får I lyst til at udvise samfundssind, 
så glæd jer over, at lukkeloven sikrer, at rigtig mange 
mindre supermarkeder, købmænd, kiosker, bagere og 
andre specialforretninger må holde åben hele påsken. 
Mange af de små butikker er under særligt pres på 
grund af coronakrisen. Så udvis solidaritet og lad dem 
beholde deres påskeomsætning. HENRIK TONNESEN, 
FORMAND, FØDEVAREFORBUNDET NNF!SJÆLLAND & 
ØERNE

Lad ikke ansatte arbejde ekstra i påsken

Tak for sangen
Tusind, tusind tak til Phillip Faber 
og til andre for at bidrage med 
fællessang i denne tid. Herligt at 
»synge med - hver for sig«, akkom-
pagneret af følelsen af at synge 
sammen med tusinder af andre 
danskere til morgensang. Det er lige 
præcis det, vi har brug for lige nu, 
det hjælper på ensomheden og 
letter hjertet. Tak, tak, tak.

Aftenprogrammet på DR1 
»Fællessang – hver for sig« er også 
dejligt, og det er %nt, at forskellige 
kunstnere bidrager. Kunne de dog 
blot lade det være »fællessang« og 
ikke egne fortolkninger. Det virker 
ikke helt efter hensigten. KLAVS 
WEIS!FOGH, HØRSHOLM

Det er 
velfærdsstaten og 
ikke nationalstaten, 
som sejrer
Flere nationalkonservative 
debattører bl.a. Eva Selsing, 
Martin Henriksen og senest Kasper 
Støvring har i Berlingske benyttet 
sig af coronakrisen til at fejre det 
store comeback til nationalstaten. 
I Kasper Støvrings klumme 
»Nationalstaterne er tilbage for 
fuld kraft« hævder han, at det åbne 
samfund, bygget på det liberale 
demokratis værdier, er yt – vi er nu 
alle »orbanitter« i hvert fald i 
»grænsespørgsmålet«.

Uha da, tænker jeg, det var dog 
et dårligt eksempel, Orbans 
Ungarn, der mere og mere ligner et 
illiberalt autokrati. Er det virkelig 
den vej, de nationalkonservative 
drømmerier går i retning af? 
Hvorfor ikke holde fast i, at det er 
vores velfærdsstat, som i denne 
krise træder i karakter og »er 
tilbage med fuld kraft«? Den gode 
gamle velfærdsstat udviklet og 
forankret i det liberale demokrati, 
hvis rødder suger næring fra 

oplysningstidens grundtanker om 
lighed, frihed, tolerance og 
fornuft.

Al den snak om nationalstaten, 
der skal redde os fra grænseover-
skridende virusepidemier, de 
fremmede og sædernes forfald, 
fører lige over i nationalisme, og så 
ved vi fra historien alt for godt, 
hvor vi risikerer at havne. PAUL 
GANDIL, BIRKERØD

Nyt sundhedsvæsen
Når vi er vel igennem coronakri-
sen, bør der nedsættes en sund-
hedskommission. Alle erfaringer, 
for hvordan sundhedsmyndighe-
derne håndterede krisen og med 
hvilken hastighed, bør klarlægges 
med henblik på en evt. reorganise-
ring af det danske sundhedsvæ-
sen.

Umiddelbart springer det i 
øjnene, at der bliver reageret for 
sent og med for lille en indsats - og 
her tænkes på værnemidler og 
testkapacitet m.m. Der er simpelt-
hen for mange spillere på banen. 
De fem regioner har hver især 
ansvaret for at drive hospitalerne 
og gør det i et vist omfang på hver 
deres måde og med hver deres 
systemer. Hertil kommer en 
sundhedsstyrelse, som kun kan 
udgive retningslinjer over for 
regionerne – men ikke påbyde. 
Oveni har vi så Statens Serum 
Institut og Lægemiddelstyrelsen, 
som alene optræder som rådgivere.

Vi har et indbyggerantal i 
Danmark, som svarer til Stor-Ham-
borg, men samtidig fem regioner, 
der optræder som selvstændige 
forvaltningsenheder i lille Dan-
mark. Alene koordinationen 
mellem disse enheder dræner 
energi og personale. Sundhedsvæ-
senet giver minder om en matrix-
organisation, som er velegnet til 
projektarbejde, men ikke til 
e(ektiv drift. En stærk driftsorga-
nisation er præget af entydighed 
og klare ansvarsplaceringer i alle 

led. Der er behov for et enheds-
sundhedsvæsen med én ansvarlig 
topledelse for alle væsentlige 
enheder: sygehusene, Sundheds-
styrelsen, Lægemiddelstyrelsen 
m.&.

Hvis sundhedsvæsenet var en 
privat virksomhed, ville den være 
stærkt konkurstruet som følge af 
uklare kommandolinjer og 
ansvarsplaceringer - med deraf 
følgende langsommelighed og 
ine(ektivitet. CLAUS JEPPESEN, 
HØRSHOLM

Bare et lille bitte 
smil
Det er så %nt og rigtigt, at vi skal 
spritte, vaske hænder og holde 
afstand i denne coronatid. Og det 
tror jeg, at de &este er enige i og 
gør. Men hvorfor kan vi ikke stadig 
smile til hinanden? Folk går forbi 
mig med et skulende blik, eller ser 
væk, som om jeg har pest og 
bylder, eller har begået en forbry-
delse. Jeg ville være glad for bare 
et lille bitte smil. JETTE STENBJER!
RE, GENTOFTE

Missing link i dansk 
coronastrategi
Den mest oplagte strategi er at 
trække sygdomstrykket så meget 
ud, at vi alle kan 'å en e(ektiv 
vaccine. Dette vil )erne al diskus-
sion om &okimmunitet ved 
almindelig smitte. Vi skal have 
&okimmunitet gennem en vaccine, 
så er der færrest, der dør af 
sygdommen, og samfundsøkono-
mien lider mindst overlast. Det er 
meget ubehageligt at læse om, at 
vi skal have smittet så mange som 
muligt nu her i 1. bølge. Usmage-
ligt. Du er også i risiko for at kunne 
dø ved smitte. Husk det. JACOB 
ROSENBERG, PROFESSOR, OVER!
LÆGE, DR.MED., FREDERIKSBERG


