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berlingske.dk/satiren

Helge Adam Møller 
 Hvorfor så besværligt?
Dansk Folkeparti foreslår en vidtgående 
løsning på problemet med danske 
statsborgere, der har tilsluttet sig terrorbe-
vægelsen Islamisk Stat. 

Folketingsmedlem Peter Kofod Poulsen 
forklarer til aviser og radio, at den danske 
efterretningstjeneste bør dele oplysninger 
om syrienskrigerne med f.eks. amerikan-
ske styrker, så disse danskere kan blive 
udpeget og dræbt. Retsordføreren udtaler, 
at det er fornuftigt at eliminere disse 
personer så de ikke kan rejse tilbage til 
Danmark og lave et terrorangreb.

Groft sagt forstår ikke den besværlige, 
usikre og vanskelige procedure med at 
involvere udenlandske specialstyrker i et 
rent dansk problem. Groft sagt foreslår 
derfor DF og den retspolitiske ordfører en 
langt enklere og sikrere metode til at 
eliminere syrienskrigerne: Vent med at 
skyde krigerne, til de når tilbage til den 
danske grænse. Så kan de elimineres på 
nært hold og uden risiko for kun at såre 
dem.

LÆSERNE MENER 

Flere indsamlinger 
til u-lande, tak
Det synes at være et tilbageven-
dende emne for diskussion, om vi 
yder nok i bistand til udviklingen i 
fattige lande. Jeg vil derfor gerne 
advokere for, at der etableres fl ere 
landsdækkende indsamlinger til 
støtte for disse lande. Det vil 
nemlig gøre det muligt for alle de 
personer, som mener, at vi ikke 
yder nok, til at de selv kan komme 
til lommerne og gøre noget ved 
sagen ved at yde det bidrag, de 
selv fi nder rimeligt. Jo fl ere 
indsamlinger, jo bedre.

Nogle vil så givetvis yde et 
større bidrag end andre, men det 
står dem jo frit for. På et tidspunkt 
vil de indsamlede midler givetvis 
nå et stabilt leje på årsbasis. Det vil 
ske, når de indsamlede midler har 
nået det niveau, der reelt er 
folkelig opbakning bag. Samtidig 
kan man så håbe på, at vi slipper 
for de ligeså tilbagevendende 
klagesange fra dem, som gerne vil 
være gavmilde, men kun når det er 
andre, der skal betale.

Det er sjældent, at man som 
borger har direkte og bestemmen-
de indfl ydelse på noget, der er så 
vigtigt som at hjælpe til i de fattige 
lande. Men det har man her. Det 
afspejler demokratiet i dets fi neste 
form. DIMITRIS BALANITIS, 
KØBENHAVN Ø

Hjemmegående 
uden dansk
Jeg har læst reaktionerne på mit 
læserbrev i sidste uge. Jeg er 
naturligvis enig i de fordele, som 
det vil have at tale dansk, der er 
nævnt i Elly Petersens indlæg 25. 
februar. Men hvorfor har myndig-
hederne ikke fortalt kvinden om 
det, og hvorfor har hun ikke selv 
forstået fordelene ved at tale 
dansk? Mit indlæg gik primært på 
den dårlige journalistik, det er at 
lave et interview på dansk med en 

person, som ikke taler dansk. Det 
andet var, at vi lever i et frit land. 

Loven er lige for alle. For at få 
kontanthjælp skal man stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Men 
det er ikke pengene, det drejer sig 
om, det er derimod friheden til at 
vælge, som jeg beskrev. HOLGER 
HAGELBERG, HELLERUP

Utzon og det 
storslåede operahus
Tak til Berlingske og Jon Stephen-
sen for den berigende artikel om 
Jørn Utzon og Operahuset i Sydney. 
Det mest betagende er dog at 
besøge Operahuset og opleve, 
hvordan detaljerne understøtter 
storheden i arkitekturen samt 
fornemmelsen af bygningernes og 
rummenes storhed, hvad enten 
man sidder i teatersalen eller nyder 
en drink i restauranten ud mod 
vandet. Det bedste ved Jon 
Stephensens artikel er dog beskri-
velsen af barndommen og stedet, 
som for Jørn Utzons vedkommende 
nok har lagt kimen til udformnin-
gen af Operahuset med de store 
skaller af form som stævnen på et 
skib. HENNING JENSEN, STENLØSE

En sag for 
privathospitalerne
Kvinder er i mere end 140.000 
tilfælde blevet indkaldt for sent til 
screening for brystkræft. De fl este 
tilfælde er sket i Region Hovedsta-
den, hvor man i årevis har indkaldt 
kvinder for sent til mammografi . 
Regionen har fået penge til at 
varetage opgaven, og det har man 
åbenlyst ikke magtet. 

Man kan overveje, om regionen 
så overhovedet skal have opgaven. 
Hvis man i stedet sender det i 
udbud, kan private aktører byde 
ind på lige fod med regionens 
enheder, og den bedste og billigste 
bør have opgaven. Bedste betyder, 
at man både foretager undersøgel-

serne til tiden og med høj faglig 
kvalitet. Dette kan sagtens 
varetages af andre end regionerne, 
og ved fund af kræftsygdom sendes 
patienten til hurtig behandling på 
et off entligt sygehus. Screening for 
brystkræft passer perfekt til 
privathospitaler, og det samme 
gælder for kikkertundersøgelse af 
tyktarmen i screeningsprogrammet 
for tarmkræft. Så kan det gøres til 
tiden og garanteret til en konkur-
rencedygtig pris og kvalitet. JACOB 
ROSENBERG, PROFESSOR, OVER-
LÆGE, DR.MED. OG MEDLEM AF 
REGIONSRÅDET I REGION HOVED-
STADEN (LA)

Morten Østergaard i 
virkeligheden
Formanden for Radikale Venstre 
har været ude i virkeligheden i 
Vollsmose. Nu konstaterer han, at 
det var forkert at stemme imod 
bandepakken. Det kunne være 
interessant at vide, om Morten 
Østergaard også fortryder, at hans 
parti i den tidligere regering med 
stolthed gennemførte 42 lettelser af 
udlænge- og asyllovgivningen.
CLAUS JEPPESEN, HØRSHOLM

Udfl ytning og 
udligning
Mange tak til Jarl Cordua, John 
Engelhardt (V) og Martin Geertsen 
(V) for at debattere udfl ytning og 
udligning. Udfl ytningen af 
arbejdspladser fra København har 
fået et uforståeligt omfang, og 
udligningsordningen mellem 
kommunerne bliver mere og mere 
uretfærdig. Nu venter jeg spændt 
på, hvornår de københavnske 
politikere på Christiansborg lader 
høre fra sig? Alle har tidligere sagt, 
at stærk vækst i hovedstadsområ-
det giver store fordele i alle dele af 
Danmark. Hvad er grunden til, at 
analyserne nu overhøres af 
politikerne? POUL BIRCH, MÅLØV

David Holt Olsen 
Den kreative kulturby
Da vi fl yttede i parcelhuse i 1960erne, 
feticherede vi livet på landet med 
hestevognshjul på gavlen af parcelhuset 
og en spinderok i stuen. I 00erne ville alle 
byer være kreative kulturbyer, og vi 
feticherede livet i industribyen og lavede 
kreative kontorer og kultur i funktions-
tømte industribygninger og møbler af 
genanvendte paller. 

Automatisering og robotter har 
imidlertid gjort, at nogle byer igen 
brander sig på at have produktion og 
arbejdspladser. Kommer vi mon i denne 
nye, højteknologiske produktionsby til at 
fetichere 00ernes kreative kulturby? Med 
pallemøbler på gavlen af huset, og 
krydderurteskjulere, der engang blev 
brugt i et autentisk, kommunalt byrums-
krydderurteprojekt, som dekorativt 
element i stuen? 

Hans Hauge 
 Sex i Afrika
Det er noget af en tilståelse, som general-
sekretæren for Folkekirkens Nødhjælp, 
Birgitte Qvist-Sørensen, kommer med. 
Oven i købet i Politiken, og ikke i Kriste-
ligt Dagblad. Altså i det blad der bekæm-
per folkekirken, og ikke i den avis, hvis 
læsere fi nansierer hende. Hun bekender 
nødhjælpsorganisationernes synder og 
indrømmer, at de var racister og sexister i 
1980ernes Tanzania, som det fremgår af 
DRs »Liberty«. Den er ikke fi ktion, siger 
hun, den er realistisk. Og det var ikke just 
missionærstillinger, de humanistiske 
missionærer indtog. Heldigvis er skurken 
svensker. Men vi er blevet bedre, praler 
den fl ove generalsekretær. Det ser helt 
anderledes ud i dag. »Gud ske tak og lov,« 
udbryder hun. Men hvorfor i al verden 
indrømmer hun først alt det nu? Hvorfor 
gjorde hun det ikke, før hun og hendes 
medsammensvorne blev afsløret af 
»Liberty«?

I 
fredags fi k jeg e-post fra Feriefonden. Et 
to-sidet brev om, at jeg havde ferie til 
gode, og hvis jeg ville have mine penge, så 
skulle jeg afh olde den resterende ferie 
inden 1. maj 2018! Det er jeg klar over, og 

jeg har planlagt den resterende uges ferie i 
samarbejde med min arbejdsgiver, som i rette 
tid vil indsende mit feriekort.

Jeg ved godt, at der er nogle lønmodtage-
re, som ikke afh older deres ferie, men hvorfor 
kan deres feriepenge ikke blot blive udbetalt, 
når ferieåret er gået? Det ville spare arbejds-
tid hos Feriefonden, og vi andre kunne blive 
fri for at modtage unødvendig e-post.

I mandags 26. februar har jeg fået endnu 
en e-post fra Feriefonden. Det er igen et 
to-sidet brev om, at jeg har feriepenge til 
gode, som jeg kan få udbetalt, når jeg holder 
ferie mellem den 1. maj 2018 til den 30. april 
2019. Brevet indeholder intet link til mit 

feriekort, men derimod fl ere links til borger.
dk, hvor man så skal gennem Nem-Id endnu 
en gang.

28. december 2017 fi k jeg med e-post fra 
Dansk Erhverv tilsendt mit feriekort, som 
gælder til ferien 1. maj 2018 til 30. april 2019. 

Ved de forskellige instanser ikke, hvad de 
andre gør? Det er jo absurd, at man igen skal 
have e-post og gå via Nem-Id for at få noget at 
vide, som en anden instans allerede har 
fortalt en.

Jeg har i 45 af mine 49 år på arbejdsmarke-
det heldigvis været ansat med fast måneds-
løn med ferie. I de sidste fi re år har jeg 
haft et pensionistjob på timebasis, og 
er derved kommet ind i det overadmi-
nistrerede feriekort-rod. Det må 
kunne gøres nemmere for lønmodta-
gerne. Det er trods alt os, Feriefonden 
arbejder for. LISE SCHOU, BALLERUP

Fri mig for fl ere feriebreve
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folkelig opbakning bag. Samtidig 
kan man så håbe på, at vi slipper 
for de ligeså tilbagevendende 
klagesange fra dem, som gerne vil 
være gavmilde, men kun når det er 
andre, der skal betale.

Det er sjældent, at man som 
borger har direkte og bestemmen-
de indfl ydelse på noget, der er så 
vigtigt som at hjælpe til i de fattige 
lande. Men det har man her. Det 
afspejler demokratiet i dets fi neste 
form. DIMITRIS BALANITIS, 
KØBENHAVN Ø

Hjemmegående 
uden dansk
Jeg har læst reaktionerne på mit 
læserbrev i sidste uge. Jeg er 
naturligvis enig i de fordele, som 
det vil have at tale dansk, der er 
nævnt i Elly Petersens indlæg 25. 
februar. Men hvorfor har myndig-
hederne ikke fortalt kvinden om 
det, og hvorfor har hun ikke selv 
forstået fordelene ved at tale 
dansk? Mit indlæg gik primært på 
den dårlige journalistik, det er at 
lave et interview på dansk med en 

person, som ikke taler dansk. Det 
andet var, at vi lever i et frit land. 

Loven er lige for alle. For at få 
kontanthjælp skal man stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet. Men 
det er ikke pengene, det drejer sig 
om, det er derimod friheden til at 
vælge, som jeg beskrev. HOLGER 
HAGELBERG, HELLERUP

Utzon og det 
storslåede operahus
Tak til Berlingske og Jon Stephen-
sen for den berigende artikel om 
Jørn Utzon og Operahuset i Sydney. 
Det mest betagende er dog at 
besøge Operahuset og opleve, 
hvordan detaljerne understøtter 
storheden i arkitekturen samt 
fornemmelsen af bygningernes og 
rummenes storhed, hvad enten 
man sidder i teatersalen eller nyder 
en drink i restauranten ud mod 
vandet. Det bedste ved Jon 
Stephensens artikel er dog beskri-
velsen af barndommen og stedet, 
som for Jørn Utzons vedkommende 
nok har lagt kimen til udformnin-
gen af Operahuset med de store 
skaller af form som stævnen på et 
skib. HENNING JENSEN, STENLØSE

En sag for 
privathospitalerne
Kvinder er i mere end 140.000 
tilfælde blevet indkaldt for sent til 
screening for brystkræft. De fl este 
tilfælde er sket i Region Hovedsta-
den, hvor man i årevis har indkaldt 
kvinder for sent til mammografi . 
Regionen har fået penge til at 
varetage opgaven, og det har man 
åbenlyst ikke magtet. 

Man kan overveje, om regionen 
så overhovedet skal have opgaven. 
Hvis man i stedet sender det i 
udbud, kan private aktører byde 
ind på lige fod med regionens 
enheder, og den bedste og billigste 
bør have opgaven. Bedste betyder, 
at man både foretager undersøgel-

serne til tiden og med høj faglig 
kvalitet. Dette kan sagtens 
varetages af andre end regionerne, 
og ved fund af kræftsygdom sendes 
patienten til hurtig behandling på 
et off entligt sygehus. Screening for 
brystkræft passer perfekt til 
privathospitaler, og det samme 
gælder for kikkertundersøgelse af 
tyktarmen i screeningsprogrammet 
for tarmkræft. Så kan det gøres til 
tiden og garanteret til en konkur-
rencedygtig pris og kvalitet. JACOB 
ROSENBERG, PROFESSOR, OVER-
LÆGE, DR.MED. OG MEDLEM AF 
REGIONSRÅDET I REGION HOVED-
STADEN (LA)

Morten Østergaard i 
virkeligheden
Formanden for Radikale Venstre 
har været ude i virkeligheden i 
Vollsmose. Nu konstaterer han, at 
det var forkert at stemme imod 
bandepakken. Det kunne være 
interessant at vide, om Morten 
Østergaard også fortryder, at hans 
parti i den tidligere regering med 
stolthed gennemførte 42 lettelser af 
udlænge- og asyllovgivningen.
CLAUS JEPPESEN, HØRSHOLM

Udfl ytning og 
udligning
Mange tak til Jarl Cordua, John 
Engelhardt (V) og Martin Geertsen 
(V) for at debattere udfl ytning og 
udligning. Udfl ytningen af 
arbejdspladser fra København har 
fået et uforståeligt omfang, og 
udligningsordningen mellem 
kommunerne bliver mere og mere 
uretfærdig. Nu venter jeg spændt 
på, hvornår de københavnske 
politikere på Christiansborg lader 
høre fra sig? Alle har tidligere sagt, 
at stærk vækst i hovedstadsområ-
det giver store fordele i alle dele af 
Danmark. Hvad er grunden til, at 
analyserne nu overhøres af 
politikerne? POUL BIRCH, MÅLØV

David Holt Olsen 
Den kreative kulturby
Da vi fl yttede i parcelhuse i 1960erne, 
feticherede vi livet på landet med 
hestevognshjul på gavlen af parcelhuset 
og en spinderok i stuen. I 00erne ville alle 
byer være kreative kulturbyer, og vi 
feticherede livet i industribyen og lavede 
kreative kontorer og kultur i funktions-
tømte industribygninger og møbler af 
genanvendte paller. 

Automatisering og robotter har 
imidlertid gjort, at nogle byer igen 
brander sig på at have produktion og 
arbejdspladser. Kommer vi mon i denne 
nye, højteknologiske produktionsby til at 
fetichere 00ernes kreative kulturby? Med 
pallemøbler på gavlen af huset, og 
krydderurteskjulere, der engang blev 
brugt i et autentisk, kommunalt byrums-
krydderurteprojekt, som dekorativt 
element i stuen? 

Hans Hauge 
 Sex i Afrika
Det er noget af en tilståelse, som general-
sekretæren for Folkekirkens Nødhjælp, 
Birgitte Qvist-Sørensen, kommer med. 
Oven i købet i Politiken, og ikke i Kriste-
ligt Dagblad. Altså i det blad der bekæm-
per folkekirken, og ikke i den avis, hvis 
læsere fi nansierer hende. Hun bekender 
nødhjælpsorganisationernes synder og 
indrømmer, at de var racister og sexister i 
1980ernes Tanzania, som det fremgår af 
DRs »Liberty«. Den er ikke fi ktion, siger 
hun, den er realistisk. Og det var ikke just 
missionærstillinger, de humanistiske 
missionærer indtog. Heldigvis er skurken 
svensker. Men vi er blevet bedre, praler 
den fl ove generalsekretær. Det ser helt 
anderledes ud i dag. »Gud ske tak og lov,« 
udbryder hun. Men hvorfor i al verden 
indrømmer hun først alt det nu? Hvorfor 
gjorde hun det ikke, før hun og hendes 
medsammensvorne blev afsløret af 
»Liberty«?

I 
fredags fi k jeg e-post fra Feriefonden. Et 
to-sidet brev om, at jeg havde ferie til 
gode, og hvis jeg ville have mine penge, så 
skulle jeg afh olde den resterende ferie 
inden 1. maj 2018! Det er jeg klar over, og 

jeg har planlagt den resterende uges ferie i 
samarbejde med min arbejdsgiver, som i rette 
tid vil indsende mit feriekort.

Jeg ved godt, at der er nogle lønmodtage-
re, som ikke afh older deres ferie, men hvorfor 
kan deres feriepenge ikke blot blive udbetalt, 
når ferieåret er gået? Det ville spare arbejds-
tid hos Feriefonden, og vi andre kunne blive 
fri for at modtage unødvendig e-post.

I mandags 26. februar har jeg fået endnu 
en e-post fra Feriefonden. Det er igen et 
to-sidet brev om, at jeg har feriepenge til 
gode, som jeg kan få udbetalt, når jeg holder 
ferie mellem den 1. maj 2018 til den 30. april 
2019. Brevet indeholder intet link til mit 

feriekort, men derimod fl ere links til borger.
dk, hvor man så skal gennem Nem-Id endnu 
en gang.

28. december 2017 fi k jeg med e-post fra 
Dansk Erhverv tilsendt mit feriekort, som 
gælder til ferien 1. maj 2018 til 30. april 2019. 

Ved de forskellige instanser ikke, hvad de 
andre gør? Det er jo absurd, at man igen skal 
have e-post og gå via Nem-Id for at få noget at 
vide, som en anden instans allerede har 
fortalt en.

Jeg har i 45 af mine 49 år på arbejdsmarke-
det heldigvis været ansat med fast måneds-
løn med ferie. I de sidste fi re år har jeg 
haft et pensionistjob på timebasis, og 
er derved kommet ind i det overadmi-
nistrerede feriekort-rod. Det må 
kunne gøres nemmere for lønmodta-
gerne. Det er trods alt os, Feriefonden 
arbejder for. LISE SCHOU, BALLERUP

Fri mig for fl ere feriebreve


