Det talte ord gælder.
****
Inger Støjberg er i store problemer. Jeg er ikke i tvivl om at
hun har brudt ministeransvarlighedsloven.
Vi fejrer i dag vores Grundlov. En lov der ligger grunden for
livet i Danmark. En lov, der giver borgerne rettigheder, og
som ikke bare kan fjernes. Grundloven beskytter borgerne
mod overgreb fra staten. Det samme gør
menneskerettigheder og konventioner. De største
forbrydelser mod mennesker er blevet begået af stater.
Borgerrettigheder er vigtige. Noget af det allermest hellige,
vi har i vores demokrati.
Støjberg sætter sig ud over de rettigheder, som mennesker
er blevet givet. Rettigheder, som en politiker eller et flertal
ikke bare kan sætte til side. Venstres ordfører siger at
Venstre sætter moral over lov. En sådan tilgang må og skal
afvises på en dag, som i dag, hvor vi fejrer vores grundlov
og grundlæggende rettigheder. Hvad et flertal synes er
moral, står ikke over individets frihed og ret.
Unge under den seksuelle skal selvfølgelig ikke være gift.
Deres ægteskaber er også hele tiden blevet opløst. Er man

mellem 15 og 18 år har man ret til at få sit ægteskab
individuelt vurderet. Støjberg valgte at de alle skulle skilles
ad. Det har ikke noget med danskhed at gøre, for her til
lands har man altid kunne blive gift, selvom man ikke var
fyldt 18 netop ved en individuel vurdering. Det satte
Støjberg sig ud over.
Eller gjorde hun? Det bliver helt patetisk, når hun nu siger
at det bare var en holdning i en pressemeddelelse. Hvem
tror på det? Jeg går ikke i al fald.

I ugen her havde jeg også en god oplevelse med en
Venstremand, nemlig forsvarsminister Claus Hjort
Frederiksen, som var til møde i den radikale
folketingsgruppe. Hjort har bestemt sig for at
efterretningstjenesterne skal være mere åbne. Han tror på
at vi kun bliver mere sikre ved at tale om problemerne.
Hvor har han ret!
Hjort kunne fortælle om hvordan russerne forsøger at
splitte EU og de europæiske lande ad.
Putin investerede 9 mio. Euro i Le Pen.
Russerne har spredt falske nyheder om at en tysk soldat
voldtog en litauisk kvinde.

Det samme skete i Berlin med historien om asylansøgeres
gruppe voldtægt af en kvinde.
Og ja, Ruslands indblanding i det amerikanske
præsidentvalg står vist efterhånden meget klart.
Rusland forsøger bevidst at splitte os fra hinanden og ikke
mindst EU med falske nyheder på de sociale medier.
Når det kombineres med en minister, som uden skrupler
tilsidesætter lovene for at få likes på facebook, så må man
sige at vores grundlov, og demokrati er presset.
Jeg forstår heller ikke at det nærmest er en mærkesag for
regeringen og DF at skære i licensen; altså skære i de
medier, som vi bør kunne stole på og hvor journalister
gennemarbejder sagerne. Hvis vores fælles medier fjernes,
bliver vi mere sårbare.
Jeg forstår heller ikke at regeringen sender hjemmeværnet
og politi i stort omfang ned på grænsen for at kontrollere
uskyldige og fange de små fisk. Vi skal da prioritere at
bekæmpe russerne, organiseret kriminalitet og terror. Jeg
tror ikke Putins hackere er bange for et hjemmeværn ved
Kruså.
At skære i licensen og lave grænsekontrol er som at sige ’
jeg kører bevidst den forkerte vej på motorvejen, men
bare rolig, jeg har bestilt plads på kirkegården’!

Akademikeren Alexander, officeren Kjeld og smeden
Jimmy. Man taler ofte om hvad de ikke har til fælles, men
fælles for dem er at medlemmer af deres familie er udvist.
Selvom de selv er pæredanske statsborgere.
I Ryde ved Holstebro sidder Alexander. Han skal være far,
men hans sydafrikanske kone er udvist.
I Ejstrupholm sidder Jimmy. Hans australske kone er udvist,
fordi han ikke tjener over 400.000 kr. Deres datter har lige
fået 12 i dansk i 9 klasse.
I Silkeborg sidder Kjeld. Hans bonusdatter på 13 år er
udvist fordi myndighederne ikke tror barnet nogensinde
kan integreres.
I Radikale siger vi Gør Danmark Større. Det er der bestemt
brug for. Det er et småligt land, som ikke lader deres
statsborgere bo i landet, fordi de har fundet udenlandsk
familie. Det er et frygtens land, som af frygt for terror og
islam lader sine statsborgere gå igennem den her slags
ubehageligheder og urimeligheder.
Jeg bliver ked af det hver gang. Jeg forstår ikke regeringen,
DF og Socialdemokraterne, som står bag de her love.
Familieliv er en ret. En ret, der bør indføres igen.
Glædelig grundlovsdag.

