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LEDER Messerschmidt beskyldes for rod med knap tre millioner EU-kroner, men trækker ...

DF’s forfølgelseskort
”Hvis alt andet glipper - slå straks glasset ind og
træk chikanekortet”. Og det gjorde Dansk
Folkepartis europa-parlamentariker Morten
Messerschmidt da også øjeblikkeligt med
søvngængeragtig sikkerhed fredag.
Det lille europæiske parti Meld, som DF har
været medlem af og Messerschmidt formand
for, og partiets fond Feld har ifølge EuropaParlamentets generalsekretær misbrugt tre
millioner støttekroner. Hvis parlamentets
præsidium følger praksis, beslutter det på
mandag at kræve millionerne betalt tilbage.
Revisionsfirmaet Ernest & Young fastslår i sin
kritiske rapport blandt andet, at ”fundamental
information mangler”.

Den bedste
beskyttelse
Af Monika Elend
formand,
Europæisk Ungdom Nordjylland,
Østerbro 31, 9000 Aalborg
me@euro.dk

EU/MINORITETER: Mottoet for

EU - ”Forenet i mangfoldighed” - er ikke uden mening.
I århundrede har de dominerende kulturer i Europa
prøvet at isolere og eliminere minoritetskulturer, for at
sikre homogenitet.
En del minoritetskulturer
er nu en del af historien,
mens andre har overlevet
den homogenisering, som
mange af EU-landene har
gennemgået.
Det er ikke en overraskende, at catalonierne ikke ønsker at være en del af Spanien, eller at Skotland ikke ønsker at være en del af United
Kingdom.
De har i mange år forsøgt
at at acceptere den dominante kultur, mens de i stilhed forsøgte at bevare deres
egen identitet.
På den anden side har oprettelsen af EU sat minoritetskulturer tilbage på agendaen, nogle af dem er endda
blevet genoplivet. Som f.
eks. kasjubere fra det nordlige Polen.
Nationalismen har skadet
mange kasjubere, så mange
af dem ikke længere er i
stand til at identificere deres
kultur, efter flere årtier under intens polskhed.
Derfor er argumentet, at
EU prøver på at homogenisere kultur og ødelægge deres individualitet, ikke validt.
Siden EU aktivt arbejder
på at beskytte den kulturelle
mangfoldighed.

Messerschmidt kalder den foreløbige afgørelse for EU-systemets”åbenlyse politisk
chikane” mod de EU-kritiske kræfter. Der er
ikke, som Ernest & Young ifølge DR skriver, tale
om misbrug af EU-midler til at profilere DF, og
der er ikke rod i regnskaberne, siger han.
Det kan godt være, at Morten Messerschmidt
kan vinde gehør for, at Europa-Parlamentets
præsidium er en ”politisk domstol”. Men den
”dom”, der måtte falde på mandag, baserer sig
på en uafhængig revisionsrapport.
Det klinger hult, når Messerschmidt optræder som den (politisk) forfulgte uskyldighed.
Er pengene brugt forkert, skal de selvfølgelig
betales tilbage. Det er offentlige midler.

Med næsten 466.000 personlige stemmer
ved Europa-parlamentsvalget 25. maj 2014 suveræn dansk rekord - er Morten Messerschmidt en EU-sværvægter.
Men manden, der aldrig er bleg for at slå
både en lige højre og venstre, hvis han mener at
have fundet noget råddent i EU-systemet, må
ikke få lov til at bokse sig ud af sine egne
vanskeligheder ved at gøre en alvorlig økonomisk sag til politisk fnidder. Det gør kun en
bokser, der er nødt til at løbe baglæns.
Hvis der er fejlet, har Messerschmidt et
alvorligt problem. Det er ikke ”systemets”
skyld. Men det er måske et tegn på, at teflon
ikke er, hvad teflon har været ...

SYNSPUNKT

Vindenergi ikke nok
Af Peter Prinds
Koldingvej 201, 6070 Christiansfeld
peterprinds@dadlnet.dk

KLIMA: Hvad sker der? Før vi
blev globale, drog vi verden
rundt og missionerede. I
dag nøjes vi med at tage af
støtten til verdens fattige og
giver dem i stedet et gavekort i vores Vestas-butik.
I Danmark søger vi at løse
klodens klimaproblemer
primært gennem opsætning
af vindmøller.
Mens EU har sat en 20 pct.
reduktion af CO2-udledningen som mål i 2020, er vi i
Danmark tæt på 40 pct. I
energiforliget af 2012 beskrives delmål med 500 MW
ekstra landvindmøllekapacitet. Det nåede vi allerede i
2014.
Klimamødet i Paris resulterede i en aftale, som man
betegner som historisk og
ambitiøs. Af aftalen fremgår: Verden skal arbejde for
at holde temperaturstigningen under halvanden grad.
Lande skal hurtigst muligt
nå toppen af deres CO2-udslip. Der tages højde for, at
dette vil tage længere tid for
visse lande. Eksempelvis Indien, hvor 300 millioner
mennesker endnu ikke har
adgang til elektricitet.
Fra 2020 skal der samles
100 mia. dollar om året i klimafinansiering til de fattige
lande. Der er ingen straf for
lande, der ikke overholder
deres selvdefinerede klimamål.
Om aftalen skrev pressen:
Et springende punkt er de
lande, der endnu ikke har
nået toppen af deres CO2-

udslip. Eksempelvis Indien,
Kina, Indonesien og andre
store udviklingsøkonomier.
Et løst overordnet mål er
blevet etableret, hvor aftalen lyder, at landenes emissioner af drivhusgasser skal
toppe ”snarest muligt”. Efterfølgende løber man an
på, at ”hurtige reduktioner”
skal sørge for at begrænse
udledningen. Kina har erklæret at de vil øge CO2 udledningen til 2030 og derefter reducere. Altså en aftale
om at løfte i flok, uden nogen ved, hvem der skal løfte
hvad.
Hvordan fordelingen af
betalingen af de 100 milliarder dollar skal være er heller
ikke aftalt, ligesom finansieringen kan tages fra udviklingsbistanden. Altså kan
man skære i hjælp til lægebehandling og skolegang for
at give penge til køb af grønne løsninger i de industrialiserede lande. Ligesom G7landene tidligere har bestemt, skal det fossilfrie
samfund først nås i 2100.
Med en middellevetid på
25 år vil de møller, vi sætter
op i dag, være skiftet ud tre
gange.
Sandheden er, at klimaproblemer ikke kan løses
med vindenergi. Der skal
andre energikilder til. Enhver realistisk opstillingshastighed er i kapløb med befolkningstilvækst, øget levestandard og industrialisering. Og mens vi venter, tiltager de menneskeskabte
klimaforandringer.
Storsatsningen på landvindmøller vil altså ikke red-

de klimaet. Den er ikke nødvendigt for vores eksport af
vindmøller eller beskæftigelsen. Den givne støtte er
ikke lovlig, og værst af alt:
den giver en falsk opfattelse
af, at den gavner. Som en
politiker sagde til mig: ”jeg
ved, det ikke gavner klimaet, men noget skal vi jo gøre”.
Tyskland, Frankrig, Spanien, Kina og Indien producerer vindmøller. Danmark
kan ikke konkurrere på arbejdsløn, ligesom de tekniske fortrin vil mindskes.
Danmark vil ikke kunne holde sin førerposition. Derfor
skal vi udnytte vores forskningsmæssige potentiale og
søge efter nye energiformer.
Vores ensidige satsning på
vind blokerer for dette.
Desuden skal vi presse industrien til konkurrencedygtige produkter. En mølle
betales fuldt ved summen af
statsstøtte og afskrivning.
Ved salg til udlandet støtter
Klimafonden salget, og skulle det gå helt galt, betaler
Eksportkreditfonden. Den
samlede støtte til vindindustrien overstiger langt aflønningen af den enkelte medarbejder.
Hvad kan vi gøre? Jo, der
er mange ansat i vindindustrien, og der er en stor eksport. Men al industri, hvor
man først pålægger borgerne at støtte denne industri
og derefter tvinger dem til at
købe produktet, vil få ”succes”.
Vestas giver kæmpeoverskud. Der udbetales bonusser, Ordrebøgerne er bug-

nende. Der står i dag 55.000
Vestas-møller i 74 lande. Vi
behøver altså ikke at opstille
møller på dansk grund for at
fremme eksporten. Vestas
skriver i Børsen: ”Vores største fjende er den vilde
vækst”.
At opstille vindmøller i
Danmark kan aldrig redde
klimaet. Klimaforandringerne er synlige i dag. Er de
vedvarende, og er de menneskeskabte, skal der gøres
noget nu. Ikke om 50 år, når
genplantede træer er vokset
op igen, ikke om 85 år, som
er målet i Parisaftalen.
Vil vi påvirke klimaet, skal
det ske nu. Først af alt kunne
vi spare på energien. Isolere
bedre, udnytte energien
bedre, køre mindre. Vi kunne bruge milliarderne i kampen for at finde en energikilde, der kan konkurrere med
fossile brændsler. Vi kunne
arbejde hårdere på at påvirke resten af verden. Før vi
blev globale drog vi verden
rundt og missionerede. I
dag vil vi tage af støtten til
verdens fattige, og i stedet
give dem et gavekort i vores
Vestas butik.
Flygtningestrømmen skyldes fattigdom og krig. Krig
skyldes delvis fattigdom. For
at komme ud af fattigdom
kræves adgang til billig stabil energi. Vi er bekymrede
for klimaet. Vi er bekymrede
for flygtningestrømmen.
Men det eneste vi byder på
er kunstigt opretholdte arbejdspladser. ”Således tilfreds med egne præstationer lagde vi os trygt til at sove”.

Vildledning
af pensionskunder?
Af Ulf Nielsen
Kollerup Strandvej 19,
9690 Fjerritslev
broendum.noergaard@mail.dk

MILLIARDER: Med godt 20 års

ansættelse som assurandør
med salg af forsikringer og
pensionsordninger springer
det mig i øjnene, når man
(2.5.) kan læse om 5,2 milliarder kroner fra Danica Pension til Danske Bank på to år.
Fra 1980, da jeg startede i
forsikringsbranchen, solgte
vi pensionsordninger med
garanteret minimumsrente
på 4,5 procent årligt, altså et
minimumsafkast på 4,5 procent hvert år.
Denne rente/bonus var
latterlig, idet kreditforeningsrenten dengang var
omkring 20 procent.
I løbet af 1982 faldt renten
til godt det halve.
I de senere år, hvor kreditforeningsrenten er faldet til
2-4 procent, er bonusgarantien på 4,5 procent kommet
under pres, og pensionsbranchen har med domstolenes hjælp fået indført, at
garantirenten/bonussen var
4,5 procent i gennemsnit
over årene.
Vi tidligere assurandører
har åbenbart vildledt vores
kunder, når domstolene er
kommet til et andet resultat.
Dernæst videregav vi den
oplysning, at pensionsindbetalingerne gik i en kasse
for sig, og at der var vandtætte skotter, så de indbetalte midler var øremærket til
pensionsopsparerne, efter
der var betalt administrationsomkostninger til selskabet.
Når man så kan læse, at
Danske Bank kan malke Danica for 5,2 milliarder kroner over en periode på ti år,
samtidig med renten/bonusen til pensionsopsparerne
med domstolenes velsignelse, er kørt helt i bund, får
man dårlig samvittighed
over at have solgt pensionsordninger, der i dag er i Danica Pension.

Til trøst
Af Steen Tobiasen Larsen
Strøms Vænge 23,
9240 Nibe
steen.larsen@dukamail.dk

SINDSLIDENDE: Til trøst: Skul-

le der være sindslidende,
der føler sig diskrimineret
og dårligt behandlet, så
tænk på at for at kunne miste sin forstand, skal man
være i besiddelse af en.

