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OPINION

Danmark har længe
gemt sig bag rygeskuret i skolegården
– det er på tide,
at vi tager ansvar

J

eg er født i Polen og opvokset i
Aalborg Øst. Mit hjerte er dansk, men
mit fundament er europæisk.
I Danmark fik jeg muligheden for at
bygge en virksomhed op, som på
grund af fri samhandel i Europa nu også kan
etablere sig andre steder på kontinentet. I
Storbritannien har jeg på nært hold set,
hvorledes en nation er blevet splittet i
forhold til EU-spørgsmålet, og hvor stor en
forvirring og manglende fokus på, hvad der
er vigtigt, har medfødt. I andre lande, også i
Danmark, er der stærke politiske bevægelser, som argumenterer imod et stærkere
Europa. Vores virkelige konkurrenter i USA
og i Asien buldrer derudaf, mens vi holder i
nødsporet og skændes på bagsædet om,
hvor vi skal hen, og om vi skal køre sammen.
Næste uges EU-topmøde om Brexit er en
mulighed for en ny start. Svaret er at gå
tilbage til igen at samles omkring, hvad der
forener os som europæere. Nu blot med blik
for fremtidens teknologiske muligheder. På
samme måde som det indre marked skabte
fundamentet for det EU, vi kender, skal vi
fremadrettet tale om det digitale marked. Vi
skal også finde et svar på de økonomiske
gældsproblemer mod syd, og tilliden skal
genoprettes til de ydre grænser. Men de
virkeligt store muligheder i at videreudvikle
Europa mod et nyt fællesskab ligger i, at vi
sammen tilkæmper os den globale digitale
førertrøje.
Europa har alle muligheder for at lykkes,
hvis vi vil. Århundreders krige på tværs af
landegrænser har også vist, at vi kun kan
lykkes, hvis vi samarbejder. Ja, EU har
bagudrettet tabt folkelig forankring ved at
tale strukturer frem for i øjenhøjde til
befolkningerne, men den digitale udvikling
rummer præcis alle de positive muligheder
for, at europæernes tillid til EU kan genetableres ved at give dem de rigtige løsninger og
svar.
Men Europa bliver kun en digital supermagt, hvis nogen anviser vejen med et godt
eksempel og klare argumenter. Her tænker
jeg ikke mindst på Danmark. I for lang tid
har vi gemt os bag rygeskuret i skolegården,
mens de store drenge har styret slagets gang.
Nu er det vores tur til at råbe de andre op.
Der ligger et stort ansvar på Danmarks
skuldre. På afgørende områder skal Danmark vise, at det er muligt at skabe langtidsholdbare stabile velfærdssamfund baseret
på vækst og en rivende teknologisk udvikling.
Ja, vi kan skabe væsentligt flere arbejdspladser, end teknologien fjerner. Det sker
allerede. Ja, vi kan kurere væsentligt flere
sygdomme ved hjælp af teknologi samt
effektivisere administration og behandling
til helt nye niveauer. Ja, vi kan vinde
klimakampen gennem nye teknologier. Er vi
dygtige og modige, kan vi igangsætte en
bevægelse, der ikke kun bliver afgørende for
det europæiske samarbejde, men som også
kan bidrage væsentligt til, at vores børn i
fremtiden vil vokse op i et af klodens rigeste
samfund. Som både danskere og europæere
er dette en af vores generations helt store
muligheder, som vi ikke må lade forpasse.
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DAGENS BREV Sluk mobilen i Folketingssalen

D

atoen er 2. oktober. Umiddelbart virker det
som en helt almindelig dag. Men for demokratiet er det en festdag, fordi Folketinget
åbner. For en politisk interesseret som jeg er
det en af de bedste dage på året. Folketinget
er fuldtalligt, og alle 179 medlemmer er til stede.
Statsministerens åbningstale er prikken over i’et.
Men hvad laver folketingsmedlemmerne? De
sidder, naturligvis, fristes man til at sige, med deres
mobil. Enten er de på de sociale medier eller laver
noget andet. Det, synes jeg, er et problem, da de skal
have fokus på at være til stede og lytte efter, hvad
statsministeren har at sige.
Mobilen er som nutidens stoffer. Hver gang den
siger en lyd, får man et behov for at tjekke den.
Mobilen er som en magnet, vi alle er tiltrukket af.
Simon Sinek er forfatter, og er kritisk over for folks
stadigt stigende mobilforbrug. Når man lægger sin
mobiltelefon på bordet, mener han, at det signalerer,
at »du er ikke specielt vigtig«.

Mobiltelefoner er et redskab, man skal bruge
arbejdsrelateret. Man skal ikke bruge den, når man
er i kontakt med andre mennesker. Det er simpelthen bare uhøfligt.
Hvis du sidder og spiller på din mobiltelefon kan
du sammenligne det med, at du tager et fysisk
brætspil med ind i salen. Forestil dig, at Henrik Sass
Larsen og Mette Frederiksen sidder og spiller ludo.
Det er simpelthen bare et no-go.
Derfor foreslår jeg, at Folketinget indfører en form
for mobilordning, hvor medlemmer skal aflevere
deres mobil inden de går ind i salen. På skoler har
man gode erfaringer med at indsamle børnenes
mobiler, så hvorfor ikke prøve i Folketinget, når
problemet åbenbart er det samme?
Er det nødvendigt i 2018, at man skal samle
voksne menneskers mobiler ind? Åbenbart, de kan
ikke håndtere den djævelske rektangel, de har i
deres lomme. ALEXANDER SENNELS, 16 ÅR, HØRSHOLM

LÆSERNE MENER
Hvor skal strømmen
komme fra?
Danske politikere og TV-medier
kan ikke tage klimatruslerne
alvorligt, når de aldrig nogensinde
nævner atomkraft, som ifølge IEA
og WHO er den energiform, der
næst efter vandkraft, har det
laveste samlede CO2-udslip og
faktisk er en meget sikker energiform. Hvorfor er der praktisk talt
ingen blandt politikerne eller i TV,
der diskuterer eller bare spørger
om, hvor strømmen til elbilerne
skal komme fra på en kold
vinterdag, når det ikke blæser, og
solen ikke skinner?
Vi kunne for eksempel tilbyde
svenskerne samarbejde om fælles
udbygning af atomkraftværker,
der sikrer stabil, relativt billig og
miljøvenlig elforsyning, uanset om
det blæser og solen skinner. I
stedet for at bygge endnu flere
vindmølleparker og importere
dyre træpiller, der produceres ved
at fælde skovene i Østeuropa og
nogle u-lande. PETER SCHOUBYE,
HØRSHOLM

Kom i gang!
Det er udmærket at spare CO2 ved
at bruge grønne biler, men det er
samtidig forstemmende at få at
vide, at et transportskib med
dieselmotor udleder lige så meget
CO2 som adskillige tusinde biler.
Når f.eks. et hangarskib kan drives
af atomenergi, må det også kunne
lade sig gøre for transportskibene i
langtursdrift. Det er muligvis
dyrere med atomenergi, men det
skal ikke være afgørende. Vi skal
reducere co2-udslippet væsentligt,
koste hvad det koste vil. Bare se at
komme i gang! TORSTEN BILLE,
BIRKERØD

CO2-udslip
Regeringens stort anlagte og
ambitiøse klimaudspil med 38

forslag vil sikre renere luft og
meget mindre CO2-udslip i
Danmark – og det er rigtigt godt.
Det er også fint at vise vejen for
andre lande. Men tillad mig en
stille refleksion: Hvis Danmark
udleder 0 pct. CO2 vil det medføre
en reduktion på verdensplan på 0,1
pct. Kina, EU og USA tegner sig for
mere end halvdelen af al CO2-udslip. Top 10-landene af udledning
tegner sig for 75 pct. af den
samlede udledning, og der er ikke
tegn på væsentlige reduktioner
heraf. Virkningen af CO2-udslippet
er som bekendt globalt, og vil
ændre klimaet for alle lande i
verden, inklusive lille Danmark.
CLAUS JEPPESEN, HØRSHOLM

Flere veje at gå
Mette Frederiksen mener, at en
regering skal måles på de resultater, den har opnået. Det lyder
klogt. Skal den enkelte politiker
ikke også det, Mette? Nu har du
siddet på Borgen i 17 år og har
blåstemplet en rød regerings blå
beslutninger over flere valgperioder. Hvorfor er det så lige, at du er
en så meget bedre statsministerkandidat end Lars Løkke? De røde
vælgere bør erindre, at der findes
andre røde partier end socialdemokraterne, som siden Corydons
enevælde aldrig rigtigt er kommet
ud af det røde ringhjørne igen.
Danmark er ikke USA. Der er flere
veje at gå. MICHAEL PEDERSEN,
VEJEN

Stavnsbåndet bør
genindføres for
ministre
Når toppolitikere sidder forventningsfulde ved telefonen om
aftenen/natten nogle dage efter et
folketingsvalg og venter på en
opringning fra den kommende
statsminister, er der ingen grænser
for begejstringen, når/hvis opkaldet
kommer: »Hurra, jeg blev minister!«

Men med forløbet på Christiansborg det sidste halve år in mente
fristes jeg helt alvorligt til at
foreslå, at stavnsbåndet bør
genindføres. I hvert fald for
ministre, der jo med stor glæde
sagde ja tak, da telefonen ringede.
I det private erhvervslivs kontrakter indgår der almindeligvis
opsigelsesvarsler for begge parter
med økonomiske konsekvenser,
hvis man ved fratrædelse ikke vil
overholde de aftalte opsigelsesvarsler. For ministre synes jeg det
ville være rimeligt, at de – i
loyalitet over for den statsminister/den regering, de med stor
begejstring trådte ind i – at de kun i
tilfælde af svær sygdom kan »stå
af« i utide. Det er himmelråbende
illoyalt, at nu ikke mindre end fire
ministre med forskellige begrundelser mod slutningen af bare en
enkelt regeringsperiode ikke har
haft stamina nok til at kunne holde
ud, indtil regeringen næste gang
skal stå til ansvar over for vælgerne. Det er ganske enkelt helt
uanstændigt over for regeringens
ledelse, og hvad værre er: Illoyalt
over for regeringens mulighed for
at vinde det næste valg. NIELS
PETER MØLLER, HELLERUP

Lukkede toiletter
Som det fremgår af diverse medier
har DSB besluttet at lukke toiletterne på en række stationer. I et
TV-interwiev fortalte en repræsentant for DSD, at formålet hermed
bl.a. er på sigt at reducere billetpriserne. Af indlysende årsager er
beslutningen ikke specielt
populær blandt DSBs brugere, og
der må efter undertegnedes
opfattelse være andre muligheder
for besparelser. En mulighed vil
være at indføre betalingstoiletter i
lighed med dem, der forefindes på
Hovedbanegården. Prisniveauet er
for så vidt underordnet, idet
brugeren er villig til at betale
næsten hvad som helst for at blive
lukket ind, når behovet opstår.
HANS J. BLOKMANN, KGS. LYNGBY

