
  

Det er svært at være 
medbestemmende i 
Danmark. 

 
Mads Palsvig tidligere Investment Banker har 

udtalt at de rigeste styrer bankerne, der laver 
finansiel spekulation i uhyggelig grad og styrer 
det hele den vej. 

Under en konference, som Financial Times 
holdt i London i november 2017, blev 
kapitalismen skarpt kritiseret. Shriti Vadera, 
bestyrelsesformand for San’tan’der i  
Storbritannien, en af klodens vigtigste banker 
sagde: 

”Selve grundpræmissen for den vestlige 
kapitalisme – nemlig at den som en stigende 
tidevandsbølge løfter alle i bådene op – er 
brudt sammen… Vi har brug for en bedre 
model,”  

I den franske økonom Thomas Pi’ketty’s bog:  
“Kapitalen i det 21. århundrede” viser han 
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hvorfor de, der ejer meget, har en hurtigere 
voksende rigdom end dem, der blot har en 
lønindtægt. Derfor vil rigdom koncentere sig og 
han fortæller: “at vi er på vej mod en verden, 
hvor Forbes liste over de 400 mest velhavende 
mennesker i USA ikke vil blive domineret af 
grundlæggerne af nye virksomheder, men af 
børnebørn af nutidens superelite. Det lugter 
ikke ligefrem af den form for dynamisk 
markedsøkonomi, som skaber effektivitet og 
placerer værdier der, hvor de gør mest gavn for 
samfundet” 

Dertil kommer skatteunddragelse, 
virksomhedernes indflydelse på politik, 
udhuling af arbejdstagernes rettigheder, og 
omkostningsbesparelser, som er med til at 
skabe den hurtigt voksende kløft.  

Hvis vi ikke griber ind overfor den hurtigt 
stigende ulighed, som Oxfam i den grad har 
tydeliggjort i mange undersøgelser vil 
Demokratiet blive tilintetgjort. 

Eks. fra Oxfam: Omkring 82% af de penge, 
der genereredes sidste år, gik til den rigeste 1% 
af den globale befolkning. 

I Danmark har vi ry for at have en meget lav 
korruption, men hvordan kan det være, at man 
ikke kan få oplyst af chatten på Folketingets 
hjemmeside hvad Mærsk har givet for 
rettighederne i Nordsøen, som de har solgt for 
47 mia, de plejer ellers nok at kunne finde det 
man spørger til. 

Og det er helt ude i hampen, når man giver 
Mærsk 5 mia. til renovering af anlæg i 
Nordsøen, samtid med, at at Mærsk  er ved at 
sælge rettighederne til olien i Nordsøen - det 
lugter langt væk af korruption. 
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Bjarne Corydons Dong sag lugter også langt 
væk og det var vel ikke noget tilfælde, at der 
var en i skat, der kom til at makulere akterne.  

Kristian Weise, Direktør i tænketanken Cevea, 
oplyste på Ulighedens topmøde d. 4/12 - 2017 
at direktørlønningerne i Danmark er steget med 
60% de sidste 3 år. 

De rigeste får af politikerne lov til at kræve 
mere og mere.  

De rige fester medens nogle i Danmark er så 
fattige at de må skralde mad for at få det til at 
løbe rundt. Uligheden i Danmark har taget nye 
højder, således kan økonomen Paul Tiedemann, 
i altinget d. 8/10 - 2017 fortælle, at man er 
nødt til at se på formuefordelingen for at få et 
retvisende billede af uligheden. Gør man det 
ligger Danmark tredjesidst kun overgået af 
Namibia og Zimbabwe. 

Hvorfor er dette lille hyggelige land ved 
hurtigt at forandre sig.  

Jeg kan kunne finde en forklaring. Under en 
overflade af floskler skjuler sig nogle politikere, 
der er parate til at sælge ud af det hele for at 
være med “der hvor det sner” / eller tilgodese 
de rigeste. 

For den almindelige befolkning sker 
forringelserne så hurtigt, så de ikke kan kan nå 
at reagere. 

• Pensionsalderen er blevet så høj, at 
mange vil være så slidte at de ikke kan få 
noget ud af deres senior tilværelse. 

• Arbejdsforholdene er blevet forringet, så 
mange får stress. 

• Arbejdstilsynet er blevet beskåret 
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• Overvågningen er øget 
• Kontrollen med Folketinget er mindsket 
• Forholdene for ledige er stærkt forringede 
• Forholdene for syge er stærkt forringede 
• Velfærdsydelserne er stærkt forringede 
• Især de rigeste har fået skattelettelser 
• Politikkerne bryder grundloven- alle er ikke 
længere lige for loven 

• Man har beskåret skat, så de ikke har 
ressourcer til, at gennemgå komplicerede  
skattesager i virksomhederne. Der er folk i 
skat der har forladt en 
tjenestemandspension, fordi de ikke kunne 
se på det der sker i skat. 

• Ghettopakken tager 12 mia. fra 
Landsbyggefonden, som er lejernes penge til 
renovering. Det er yderst frækt. 

• 2000 almene boliger i Vollsmose skal 
fjernes, hvor og hvordan skal disse 
mennesker finde en bolig? 

og man kan desvære blive ved. 

I andre Europæiske lande har man en 
forvaltningsdomstol, så man kan komme efter 
forvaltningen, hvis de misbruger loven. Det har 
vi ikke i Danmark så forvaltningerne kan slippe 
ustraffet afsted med at bryde loven. 

I mange lande har man en 
forfatningsdomstol, det har vi ikke i Danmark, 
så politikkerne kan slippe godt fra, at bryde 
grundloven. 
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Ligeledes bliver de rige godt hjulpet af EU. 

Jacques Delor(s), medlem af EU-
kommissionen, udtalte i  1993: “De europæiske 
virksomheder kan ikke konkurrere med 
velfærdsstaten, som en lænke om anklen. 

Man må sige at det har et flertal af danske 
politikere, virkelig forsøgt at gøre noget ved, 
selv om det måske ikke var den retning 
befolkingen ønskede udviklingen skulle have. 

Vi har tilsluttet os EU's finanspagt, selv om 
det ikke var et krav, da vi ikke er med i Euro-
samarbejdet, men nu har vi accepteret at få en 
nyliberalistisk nedskæringspolitik 

Rina Ronja Kari har udtalt, at da regeringen i 
2011 og 2012 gennemførte reformerne af 
efterløn, fleksjob og førtidspension, skete det 
også på baggrund af henstillinger fra EU. 

 

Naturen får også et hug. 

For et flertal af politikere er det vigtigere på 
kort sigt at give erhverslivet produktionsvilkår 
uden for mange hensyn til naturen, end det er 
at tænke langsigtet, så der også er en god 
natur til vore børnebørn. 

Landbrugspakken er et eksempel på, hvordan 
en minister forsøgte at føre andre politikere og 
befolkningen bag lyset. 

Selv om det blev afsløret, at der var fusket 
med tallene er den sag åbenbar ikke færdig 
endnu, da bladet Ingeniøren d. 1/3 - 2018 kan 
fortælle at: “Den analysemetode, som private 

Mundtlig beretning 2018 af Poul Eck Sørensen Side �  af �5 10

EU

Naturen



laboratorier har benyttet i målinger for 
Miljøstyrelsen i hvert fald siden 2010, måler  
konsekvent indholdet af både fosfor og kvælstof 
for lavt.” 

Man har også fundet ud af, at hvis man 
analysere vore drikkevandsboringer med en 
bedre metode er der flere boringer, der grundet 
et nu forbudt sprøjtemiddel, ikke kan bruges.  

Det burde ikke være lovligt at bruge noget, 
som man ikke med sikkerhed kan sige, dette 
skader ikke naturen, det er faktisk til gavn for 
naturen.  

Økologisk drift burde være det eneste mulige. 
 

Freden i Europa er også ved at blive 
skrøbelig. 

Der er mange der er ved at skabe et fjende 
billede af Rusland, så man kan øge 
oprustningen og mindske velfærden. 

Mange falder I. Således omtaler mange f.eks. 
kun Rusland og Assads bomber, men ikke 
oprørernes mortergranater, der rammer helt ind 
i centrum af  Damaskus, så der er nok mange i 
Damaskus, der gerne ser al-Qaidas baser i 
G(h)outa uskadeliggjort.  
Vi er nødt til at tale om, at alle civile skal 
beskyttes, ikke kun dem i de områder 
oprørerene eller al-Qaida kontrollerer. FSA er 
der ikke mere tilbage af, det er lang tid siden 
den ophørte med at eksistere. 

Atomvåben er også et problem, langt større 
end tidligere. 
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USA truer med, at de kan finde på at bruge 
atomvåben, blot nogen laver et voldsom 
cyberangreb mod dem.  

USA har gjort klar tll en begrænset atomkrig i 
Europa mod Rusland, ved at opstille antimissil- 
baser hele vejen rundt om Rusland. 

Autonome dræber robotter er på vej frem, 
trods mange specialisters advarsler.  

Får vi ikke stoppet dette vanvid bliver det 
umuligt at kontrollere hvem der slår hvem ihjel. 

En gruppe racister, kan f.eks beslutte at slå 
alle muslimer i Danmark ihjel. 

Danmark deltager ikke i forhandlingerne om 
et forbud mod atomvåben selv om 122 lande 
har vedtaget et forbud i FN. 

Danmark deltager ikke i forhandlingerne om 
forbud mod autonome dræberrobotter. Jeg 
forsøger at få FN forbundet, der har stort set 
alle partier som kollektive medlemmer til at 
lave et borgerforsalg om at danske politikere 
skal deltage i forhandlingerne i FN med henblik 
på at få et forbud igennem. 

For mange danske politikere er det vigtigste i 
udenrigspolitik, at tilfredstille USA, så de kan 
beskytte os mod Rusland- som ikke udgør 
nogen reel trussel mod os. 
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Formår vi ikke at gøre noget, viser historien 
fra 30’erne os tydeligt hvad vi har i vente.  

Den måde muslimer, syge og ledige 
behandles på og omtales har stærke paralleller 
til 30’erne. 

Vi skal huske at den udformning 
menneskerettighederne har i dag netop er 
udtryk for at politikkerne ikke ønskede at 
30’erne skulle vende tilbage. 

Vi skal behandle alle i vort samfund på en 
værdig måde og vi skal overholde 
menneskerettighederne. 

Artikel 1. 

Alle mennesker er født frie og lige i 
værdighed og rettigheder. De er udstyret med 
fornuft og samvittighed, og de bør handle mod 
hverandre i en broderskabets ånd. 

Artikel 7. 

Alle er lige for loven og har uden 
forskelsbehandling af nogen art lige ret til 
lovens beskyttelse. Alle har ret til lige 
beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i 
strid med denne erklæring og mod enhver 
tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling. 

Advokat Birgitte Ei’riksson, der er 
projektleder i tænketanken Justitia, kalder det 
for udansk og ulighed for loven. 

- Når de lokale i en ghetto begår den samme 
kriminalitet som en borger i Gentofte, får 
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vedkommende en dobbelt så stor straf. Det er 
ikke lighed for loven, og det hører ingen steder 
hjemme i et retssamfund, siger hun 

Artikel 25. 

    Enhver har ret til en sådan levefod, som er 
tilstrækkelig til hans og hans families sundhed 
og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale goder og 
ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, 
sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, 
alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed 
under omstændigheder, der ikke er 
selvforskyldt. 

    Mødre og børn har krav på særlig omsorg 
og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i 
eller uden for ægteskab, have den samme 
sociale beskyttelse. 

Lad os arbejde for at fremme kendskab til 
menneskerettighederne, baggrunde for 
menneskerettighederne og deres overholdelse. 

Hvad kan vi gøre. 

Vi har et stærkt kampmiddel og det er 
fælleskab. For  at få det til at virke, skal vi 
arbejde på at ærlighed og let til tilgivelse for 
fejl bliver tydelige holdepunkter i afdelingen.  

Vi skal vise i vore egne rækker, at fællesskab 
kan fungere, så vi kan være med til at styrke 
andre fællesskaber. 
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Derudover er mine løsningsforslag her og nu 
til opnåelse af mere lighed: en større arveafgift, 
genindførelse af en formueafgift, 
bruttobeskatning af store virksomheder der 
flytter fortjenesten til skattely og så øget 
medindflydelse til borgerne i form af direkte 
demokrati, da mange politikere er i lommen på 
de rigeste. 
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