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Trads’ jantelov
på steroider

D

en 25. april udgav avisen.dk David Trads’ indlæg, »Tid
til opgør mod de vulgært rige«, som indeholder en
pæn portion afsky over for nogle af de mennesker, der
har knoklet hele deres liv for at opnå det, de færreste af
os har. Folk, som har investeret tid (væk fra deres kære og ting, de
hellere ville bruge tid på), sved og tårer i den tilværelse, som vi i
dag misunder, og ikke mindst folk, som hvert år betaler millioner til vores alles velstand.
Blandt de mennesker, som Trads ikke har noget tilovers for,
er Asger Aamund og Lars Seier Christensen. Asger, fordi han
angiveligt udstiller i forvejen svært stillede danskere i adskillige TV-programmer, »Asger og de nye danskere« på DR, og Lars,
fordi han flasher sin formue på sociale medier.
Ifølge Trads skal vi ligefrem bekæmpe de absurd rige. Men
hvem vil så holde samfundet kørende, når disse mennesker
beslutter at pakke deres forretning sammen og forlader Danmark? Vil Trads? Det tror jeg næppe, da han tidligere har givet
udtryk for, at socialt ansvar ikke er hans ansvar, men statens,
siden han betaler skat (dengang var der nok tale om flygtninge,
som Trads mente, vi skulle modtage mange flere af).

DAVID TRADS GLEMMER, at den selvsamme Lars Seier, som
han udstiller som en, der er blevet rig på andres bekostning, betaler skat i Danmark, har stiftet en bank, som hvert år bidrager
med trecifret millionbeløb til statskassen og ikke mindst har
over 600 vellønnede ansatte, som ligeledes betaler skat i Danmark. Desuden har denne mand placeret Danmark på verdenskortet i cykling og F1-verdenen, hvert år støtter han et utal
af projekter, foreninger og hjælper der, hvor staten har fejlet.
Asger Aamund har, som David Trads selv skrev, tjent mange penge, og han har også et navn, enhver dansker kender, så
hvorfor har han brug for at promovere sig på landsdækkende
TV? Fordi han keder sig? Fordi han ikke har andet at give sig til?
Har det nogensinde slået Trads, at visse mennesker gerne vil
yde noget til samfundet, andet end at betale skat og overlade
de mest udsatte til staten, som har svigtet dem, gang på gang.
De mennesker, som angiveligt udstilles i disse programmer,
er ikke tvunget til at deltage. Det er noget, de selv ønsker, i håb
om, at denne mand vil lære dem noget, de ikke selv var klar
over.
I samme indlæg skriver Trads: »JEG ER PÅ INGEN MÅDE
modstander af ulighed. Tror faktisk at en rimelig grad af ulighed er motiverende. Selv har jeg haft job, som har givet mig trefire gange mere i løn end de fleste – og jeg tjener fortsat rigtigt
godt.« Vil det sige, at det er ok at være i det øverste samfundslag,
så længe David selv befinder sig der, men ligeså snart man når
et niveau, uopnåeligt for ham, er det vulgært og skal bekæmpes?
NU KAN MAN undre sig over, hvad en perker som jeg, der bor
i socialt boligbyggeri i Ishøj, får ud af at forsvare samfundets
øverste lag. Og for at være helt ærlig, ved jeg det ikke selv. Jeg fik
bare kvalme af at læse denne jantelov på steroider, som indeholdt så meget misundelse, afsky og opfordring til at bekæmpe
dem, vi så stærkt har brug for. Jeg har nemlig selv været i en situation, hvor jeg har nydt godt af andres hårdt tjente penge. Og
det har David Trads, sjovt nok, også. Jeg synes ikke, der er noget
så ucharmerende, som en journalist, der skælder ud på dem,
der har betalt for hans uddannelse og forsørget ham i studieårene.

Jeg respekterer de fem politikere,
der vil styrke respekten for retten.
Men det er de sædvanlige store ord
uden handling. I dagens Danmark
koster retten for meget. Den bliver
sparet væk. Der er ikke råd til at
håndhæve loven.

Niels Gangsted-Rasmussen

Esplanaden 18

1263 København K

Russiske trusler
I marts sidste år truede Ruslands
ambassadør i Danmark med russiske atommissiler, hvis Danmark
tilsluttede sig NATOs missilforsvar, og nu truer også den russiske
udenrigsminister Sergej Lavrov
med militære repressalier, såfremt
Sverige skulle formaste sig til at
ansøge om NATO-medlemskab.
NATO er ganske vist en forsvarsalliance, og man kan vel næppe forestille sig, at hverken Danmark eller
Sverige påtænker at invadere Rusland. For ikke at tale om Finland.
Alligevel mener venstrefløjen
og de altid »fredselskende« Radikale ikke, at der er behov for at styrke
vort militære beredskab, idet pengene er bedre anvendt til bygning
af børnehaver og plejehjem samt
ikke mindst øget offentlig forsørgelse. Det kan vel kun være, fordi
man ikke mener, at hverken terrorbekæmpelse eller russernes åbenlyse trusler skal tages alvorligt. Eller
fordi man mener, at NATO under
alle omstændigheder kommer os
til hjælp, selv om vi traditionen tro

kører på frihjul og ikke selv bidrager til festen. Danskerne er som
bekendt altid parat til at kæmpe til
sidste englænder og amerikaner.
Og i modsat fald kan der vel
stadig – selv om vi skulle kløjs i velfærd – blive råd til den automatiske
telefonsvarer med »Vi overgiver
os«. Så fik vi den lille sag klaret, for
mon ikke også Putin er en rigtig
flink lille mand, når blot vi ikke står
i vejen for hans missiler og drømme om verdensherredømme?

Steen Møller

Strandgårdshøj 21

8400 Ebeltoft

Nu er det nok
Omprioriteringsbidraget set i sammenhæng med udligningsordningen mellem kommunerne er galimatias! Nu er det nok.
Regeringen og Folketinget skal
holde fingrene væk fra kommunernes budgetter. Hvor er demokratiet
efterhånden henne? Det hele ender
med, at der bliver tale om kortsigtede løsninger, fordi den enkelte
kommune ikke ser sig i stand til at
indgå aftaler på længere sigt. Det vil
også give en skævvridning.
Jeg vil anmode om, at regeringen offentliggør en oversigt over
udligningsordningen: Hvem betaler og hvor meget, og hvem modtager og hvor meget. Hvordan ser den
enkelte families realløn egentlig ud
i den enkelte kommune, når alt bliver afvejet? I Nordsjælland bliver vi
beskyldt for, at vores økonomi rækker ind i »himlen«, men sådan forholder det sig ikke, når alt er betalt

DAGENS BREV

Posten kommer ikke ud
Jeg hører, at regeringen nu vil ændre postreglerne, så postvæsenet nu bl.a. må bruge flere dage på at bringe post ud. Men
du milde, det gør de allerede. I hvert fald i mit distrikt.
At danskere får bragt post ud seks dage om ugen har ikke
været gældende her i flere år, idet der kun bliver bragt post ud
tirsdag-lørdag.
En af mine venner sendte fire invitationer ud, og da det var
vigtigt, at de kom hurtigt ud, ofrede han en mindre formue
på frimærker og sendte det med A-post. De to kom rettidigt
ud, det tredje (mit) kom tre dage efter, det var poststemplet,
og det fjerde svæver endnu ude i intetheden – det dukkede
aldrig op.
Jeg har også i en del år abonneret på et ugeblad, og de første mange år kom det sammen med morgenavisen, og der var
aldrig noget at klage over. Nu bliver det sendt med posten, og
der er kun problemer. Bladudgiveren har oplyst til mig, at aftalen med postvæsenet er, at det skal ud på udgivelsesdagen.
Men det sker sjældent. Som regel modtager jeg det to, tre eller fire dage efter. Et par gange er der så blevet sendt et erstatningsblad, og jeg får oplyst, at det vil komme en-to dage efter,
alt efter hvornår på dagen jeg har klaget. Men det gør det aldrig, det kommer som regel fire-fem hverdage efter.
Nu har jeg mistet tålmodigheden, jeg har opsagt abonnementet. Bladudgiveren har mistet en kunde, og jeg er blevet
bestyrket i, at postvæsenet skal man bruge så lidt som muligt,
da de ikke leverer den vare, der er blevet betalt for.
Jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg ikke bor et eller andet sted i udkantsdanmark, men inde midt i en by.
Så kære politikere, I behøver ikke at ændre reglerne – postvæsenet har allerede indført det.

Jette Badstue

Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand

inkl. ejendomsværdiskat, grundskyld o.s.v.
Vi kan bare konstatere, at serviceniveauet forringes år for år, bl.a.
for de ældre borgere.

Birte Roll Brandt

Holmevænget 59

2970 Hørsholm

Taxafolket
Mandag 2. maj skriver avisen om
en sygeplejerske der synes, det er
spændende at være Uber-chauffør
og samtidig kunne tjene lidt ekstra
ved siden af sit job som sygeplejerske. Hun synes, det er ubehageligt
at blive anråbt og registreret, det
kan jeg godt forstå, og taxafolket
bør ikke være aggressive.
Men er der nogen Uber-chauffører, der tænker over, hvad de udsætter taxafolket for?
Taxachauffører er nødt til at sidde bag rattet ti timer om dagen fem
dage om ugen for at tjene 2/3 af det,
en sygeplejerske tjener. Taxachaufføren kan ikke lige tjene lidt ekstra
ved siden af sit job, kun ved at blive
længere i sin Taxa, men det betaler sig heller ikke mere, nu da Uber
skummer den fløde, som det var at
køre om natten og i weekenden.
Der er vel ikke noget at sige til, at
taxachaufførerne er frustrerede!

Julie Simonsen
Sygeplejerske

Ib Schønbergs Alle 17

2500 Valby

EU – Not cool!
Den europæiske identitet er på spil
mere end nogensinde før. I takt
med, at flygtningekrisen og EUs
manglende handlinger (specielt
nationalstaternes) har svækket
vores identifikation med den europæiske identitet. Denne tendens
er gældende i hele Europa, hvilket
kom til syne ved valget 3. december i Danmark, »Brexit« i Storbritannien og generelt den stigende
EU-kritik med f.eks. Geert Wilders i
Holland og Marine Le Pen i Frankrig. Dette er et væsentligt problem.
Et problem som ikke kun skader
vores interne relationer i Europa,
men faktisk sætter spørgsmål ved
EUs eksistens i fremtiden.
Det er især den unge generation
af vælgere i Europa, der er skeptiske. Og forståeligt nok. Vores generation har aldrig oplevet krig og
nød. Noget vi især kan takke EU for.
Freden skyldes i høj grad gensidig
afhængighed og forståelse på tværs
af Europas grænser. En forståelse,
der desværre ikke er så selvfølgelig
længere. Men vi unge skal ikke tage
denne fred for givet. Vi skal fortsætte med at opbygge den europæiske
union, ikke nedbryde den. Det er
til gavn for os alle. Danskere såvel
som andre europæere. Sammen er
vi stærkest!

Dogukan Jesper Gür
Gymnasieelev

Anna Kirkegaard
Statskundskabsstuderende
 Europæisk Ungdom København

