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Ufornuftig 
energipolitik

Af Tone Brix-Hansen
civiløkonom, formand
for Landsforeningen
Naboer til Kæmpevindmøller
Engvej 6, Stege

Her i Sjællandske den 28. 
maj kunne man læse, at 
Danmark nu må importere 
el fra udlandet hver eneste 
uge, og at Danmark er blevet 
et af tre lande i Europa i ka-
tegorien »ekstremt afhæn-
gige af el-import«. 

Dansk Energi beklager, at 
regeringen ikke vil i dialog 
omkring den danske forsy-
ningssikkerhed. Det kan 
man godt forstå, at rege-
ringen vægrer sig mod, for 
hvad skal de dog sige, hvis 
de tvinges til at være ratio-
nelle omkring deres udeluk-
kende idealistisk drevne, og 
temmelig naive sats på vind-
energi?

For det lyder ikke godt at 
indrømme, at vi i Danmark 
lukker ned for vores effekti-
ve og faktisk meget rene kul-
kraftværker for at erstatte 
dem med import af mindre 
ren kulkraft og sågar atom-
kraft fra udlandet. I dag im-
porteres der atomkraft sva-
rende til 14% af danskernes 
el-forbrug, mod kun 1-3% 
for bare et par år siden.  Det 
er heller ikke så godt for re-
geringen at indrømme, at 
danskerne betaler fuld pris, 
inkl. fuld PSO-afgift for, at 
vindmøllerne skal produce-
re el som nærmest foræres 
væk til de lande, som vil tage 
imod den, når det blæser 
godt.  

Og hvordan skal regerin-
gen forklare fornuften i at 

blive ved med at opstille 
vindmøller og i at bygge flere 
dyre havvindmølleparker, 
når vi alligevel ikke kan ud-
nytte den vindmølle-strøm, 
vi producerer i dag, hvis 
bare det blæser?  

Hvad gør vi, når udlan-
det efterhånden ikke øn-
sker at aftage vores over-
skuds-vindmølle-el … skal 
vi lukke ned for vindmøller-
ne, når der blæser godt?  Det 
gør de til dels i Tyskland. 
Dette er selvfølgelig ikke 
attraktivt for vindmølle-
ejerne, som så må vente i 
længere tid på at indkasse-
re deres statsgaranterede 
og subsidierede profit. Den 
slags fornuft vil de »grønne« 
vindmølleinvestorer og de-
res magtfulde interesseor-
ganisationer nok modsætte 
sig på det kraftigste.  

I 2014 betaler dansker-
ne 7,5 milliarder kroner i 
PSO-afgift til vindmølle-
ejerne uafhængig af, om 
vi kan udnytte den el, som 
produceres, eller om vi ikke 
kan. Og dette beløb stiger for 
hver eneste vindmølle, der 
stilles op. 

De danske el-forbrugere og 
folketingspolitikere burde 
spørge sig selv, om det over-
hovedet er lovligt at ekspor-
tere et produkt (vindmøl-
le-strøm), som er produceret 
med subsidier. Det er det 
normalt ikke.

Jeg kan godt forstå, at re-
geringen vægrer sig mod at 
gå i dialog om den danske 
forsyningssikkerhed. Men 
der er al mulig grund til at 
tvinge dem til at gøre det!  
Forsyningssikkerheden og 
fornuften i den danske ener-
gipolitik er nemlig helt bor-
te med blæsten.

Vi er afhængige
af import af el

Patienter rammes

Af Grete Christensen
formand for 
Dansk Sygeplejeråd,
Camilla Rathcke
formand for Yngre Læger,
Karen Stæhr
sektorformand i FOA,
Anja Mitchell
formand for FAS
og Soile Friis
formand for DL.
Alt tyder på, at landets fem 
regioner igen skal igennem 
besparelser i milliardklas-
sen. Det vil betyde, at stil-
lingsnedlæggelser, bespa-
relser og massevis af fyrin-
ger i det kommende år vil 
rulle ind over sygehusene. 

Det er helt absurd at tro, 
at man kan afskedige læger, 
sygeplejersker, sosu’er, læ-
gesekretærer m.fl. på lan-

dets sygehuse uden, at det 
får konsekvenser. Færre 
hænder giver større travl-
hed. Derfor vil der ske flere 
patientfejl, som kan være 
livsfarlige. 

Det hænger ikke sammen, 
at regeringen på den ene side 
har flere ambitiøse og visio-
nære planer for sygehusvæ-
senet, eksempelvis udred-
ningsgarantien, en forbed-
ret indsats for patientsik-
kerhed og et markant løft af 
psykiatrien. Mens selvsam-
me regering på den anden 
side tvinger sygehusene ud i 
massive sparerunder. 

Vi synes, at regeringen 
burde løfte blikket fra reg-
nearket og tage et kig ud i 
virkeligheden. Landets sy-
gehuse har brug for en øko-
nomisk håndsrækning, ikke 
en lussing!

Fyringer forude
på sygehusene

VÆLGERSUCCES:  
Uforståeligt at nogle 
konkluderede, at 
»der er noget galt 
i Danmark«, når  
Dansk Folkeparti 
får så markant en 
vælgertilslutning

Af Karin  
Nødgaard
MF, Dansk  
Folkeparti
Social- 
ordfører
Valgt i  
Sjællands  
Storkreds
Søndag aften den 25. maj 
2014 var ganske særlig for 
demokratiet. Folkeafstem-
ningen var afholdt, og dan-
skerne havde afgivet deres 
stemme til det parti eller den 
kandidat, de mener vil være 
bedst til at repræsentere 
dem de kommende fem år i 
Europaparlamentet. 
For Dansk Folkeparti var 
det en festaften. Det er det 
altid, når der afholdes valg, 
for uanset resultat er det for 

os så utrolig vigtigt, at be-
folkningen spørges, så det 
ikke kun er politikere på 
Christiansborg eller i Euro-
paparlamentet, der bestem-
mer. Faktisk ser Dansk Fol-
keparti gerne, at vi afholder 
flere folkeafstemninger. 

Denne søndag blev dog 
en ganske særlig aften for 
Dansk Folkeparti. Dansk 
Folkepartis resultat over-
steg alle forventninger. Vi 
fik 26,6 procent af stemmer-
ne, vi fik fire mandater og 
flest stemmer i 71 ud af lan-
dets 92 valgkredse. Det er en 
af Dansk Folkepartis største 
bedrifter siden partistiftel-
sen i 1995.

Ingen tilsvining
Dansk Folkeparti vil med 
vores fire mandater i parla-
mentet gøre alt for at sikre, 
at den tillid partiet er blevet 
vist vil blive forvaltet med 
stor ydmyghed. Det har væ-
ret en glæde at opleve, at der 
er danskere, der ved dette 
valg har stemt på DF for 
første gang. De har gjort det 
fordi, DF har ført en sober 
kampagne med klare hold-
ninger og uden at tilsvine 

vores modkandidater. Des-
værre har vi set, at især vo-
res spidskandidat, Morten 
Messerschmidt, har været 
udsat for adskillige umoti-
verede verbale angreb fra 
andre kandidater, men mon 
ikke det siger mere om dem 
selv end om Morten Messer-
schmidt og har været gen-
nemskuelige for store dele af 
befolkningen?

Vi oplevede i valgkampens 
slutfase, at statsminister 
Helle Thorning-Schmidt 
brugte sin taletid på at lange 
ud efter Dansk Folkeparti i 
stedet for at tale om sin egen 
politik, og efterfølgende gav 
Venstre ”skylden” for Dansk 
Folkepartis flotte valgresul-
tat. 

Ganske uforståeligt var 
der også dagen derpå me-
ningsdannere og politikere, 
der nedgjorde Dansk Folke-
partis vælgertilslutning og 

sågar konkluderede, at ”der 
er noget galt i Danmark”, 
når resultatet er blevet såle-
des, at Dansk Folkeparti får 
så markant en tilslutning.

Bestemme i eget hus
Det er arrogant at påstå, at 
der er noget galt, når ikke 
lige man selv vinder og ar-
rogant at fremføre, at godt 
en fjerdedel af befolkningen 
ikke har forstået noget. An-
erkend dog, at der er en skep-
sis overfor EU. At godt en 
fjerdedel af danskerne ger-
ne vil bestemme mere i eget 
hus og ønsker en anden vej 
i EU-politikken, dvs. mere 
Danmark og mindre EU. Det 
er vi ikke alene om, det gør 
sig også gældende i en lang 
række af andre EU-lande. 
Det må også jubel-europæ-
erne sande!

En af vores største
bedrifter siden starten

Morten Messerschmidt slog alle hidtidge rekorder i antal personlige stemmer. Her fester han på valgaftenen sammen med kæresten Dot 
Wess man og Dansk Folkeparti på Christiansborg. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

LOKALE MENINGER
FRA CHRISTIANSBORG

» Det er en af Dansk Folkepartis største bedrifter 
siden partistiftelsen i 1995. Karin Nødgaard


