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Femstjernede
fængsler lokker

Er den danske rege-
ring blevet fuldstændig

vanvittig?
Jeg tænker her på deres

planer om et femstjernet
fængsel med alle faciliteter.
Det skal da nok tiltrække
endnu flere forbrydere.

Forleden i tv kunne vi se,
at de østeuropæiske fæng-
sler står tomme. Det tror da
pokker – forbryderne er på
ferie i Danmark med alt be-
talt.

Helle Thorning melder
ud, at hun vil se, om flere
asylsøgere kan sendes hjem

– sikkert tom snak. Hvad
med at sende alle de forbry-
dere, vi føder på, hjem til
afsoning i deres egne lande?
Det er en god ide, DF er
kommet med, i stedet for
nye superfængsler, og så
kan de nedlagte kaserner
bruges.

Byg nye superboliger til
unge og ældre. Det andet er
en hån mod de danske skat-
teydere.
L. Ahrentzen
Tomsgårdsvej 3
Kbh. NV

Danske fængsler minder efterhånden om lækre hotel-
ler, bemærker L. Ahrentzen. ARKIVFOTO: NIELS HOUGAARD

Ynkelig dekan i
vindmølle-sag

Danmarks førende
akustiker, professor

Henrik Møller, advarede i
2011 Miljøstyrelsen om pro-
blematikken om den lavfre-
kvente støj fra vindmøller.

Vindmølleindustrien kla-
gede officielt til dekan
Eskild Holm-Nielsen, Aal-
borg Universitet, som efter-
følgende fyrede professoren
1.4.2014 med seks måneders
varsel med begrundelsen
dårlig økonomi.

Efter at meddelelsen om
professor Møllers fyring er
gået verden rundt, strøm-
mer protesterne ind, idet
naboskab til vindmøller er
et globalt problem. Som
svar på disse protester har
dekanen svaret, at Møller
sandelig stadig er knyttet
til universitetet som emeri-
tus. Det kunne give omver-
denen indtryk af, at profes-
soren stadig er ansat, men
det er ikke korrekt. Emeri-
tus er blot en titel. Dekanen
har selv underskrevet uni-
versitetets vejledning om
emeritus-ordningen, og her
står netop: ’en emeritus er

ikke ansat, og der er ingen
lønudgifter forbundet med
titlen’. Omfanget af en efter
fyring følgende ’tilknyt-
ning’ bestemmes suverænt
af dekanen.

Dekan Eskild Holm-Niel-
sen forsikrer omverdenen
om, at universitetet grundet
dårlig økonomi har måttet
afskedige professorer. Og
det er rigtigt, at økonomien
i 2013 var dårlig. Man ofre-
de 13 mio. på møbler, man
alligevel ikke skulle bruge,
mens man bare de første ot-
te måneder af 2013 øgede
antallet af professorer med
29. I 2014, hvor professor
Møller blev fyret, har der
været det budgetterede
overskud. At dekanen med
adresse på den institution,
der skal finde og formidle
sandheden, ynkeligt forsø-
ger at skrive verden rundt
for at retfærdiggøre sine
handlinger, er en skændsel
for enhver dansker.
Peter Prinds
Koldingvej 201
Christiansfeld
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SELVSKABT ASYL-BOOM 

Antallet af asylsøgere
fra Eritrea er eksplode-

ret.
I de sidste måneder var

antallet af personer fra det
afrikanske land Eritrea, der
ansøgte om asyl i Danmark,
omkring ti pr. måned. Men i
juli måned i år steg tallet
pludselig til mere end 500.

Det får nu justitsminister
Karen Hækkerup (S) til at
annoncere en undersøgelse,

der skal klarlægge, hvad
der ligger bag den voldsom-
me stigning.

Ministeren kloger sig: Ka-
ren Hækkerup frygter, at år-
sagen til den pludselige
stigning kan være organise-
ret menneskesmugling. Her
har hun sandsynligvis ret.

– Det virker jo påfalden-
de, når rejsemønstret for en
bestemt gruppe af asylsøge-
re pludselig – og uden no-

gen oplagt forklaring – æn-
drer sig så radikalt, som til-
fældet er her. 

Men politiet kan næppe
hjælpe. 

Det er netop den socialde-
mokratiske regering, som
har fjernet næsten al kon-
trol i Københavns Lufthavn
med indvandring. En mand
i paskontrollen skal kon-
trollere flere hundrede rej-
sende i timen. Det medfører

forsinkelser, som jævnfør
politiets tillidsmænd løses
ved at lade grupper på 500
eller flere rejsende komme
ind uden nogen form for
kontrol. Til gengæld er alt
disponibelt politi sat på be-
manding af fotofælder til
fordel for statskassen og 
politiledelsens bonusser.
Morten Dreyer
Ålegårdsvænget 27
Dragør

Det er Karen Hækkerups eget parti, der har været primus motor på de lovændringer, der kraftig har øget
flygtningestrømmen til Danmark, mener Morten Dreyer. ARKIVFOTO: JENS DRESLING

HVAD SKAL DE HELT HEROPPPE, REISSMANN?
blandt mennesker, der sø-
ger mod Skandinavien for
at få et bedre liv, og de fleste
søger netop herop med det
ene formål at skabe sig et
bedre liv. Ikke fordi de flyg-
ter fra krig. 

Regeringen fører tydelig-
vis ikke en stram flygtnin-
gepolitik, da det som aldrig
før vælter ind med flygtnin-
ge, og bl.a. Københavns
Lufthavn er en åben lade-
port. 

Vi er ikke bange, men
nærmest glade for at høre
MR’s udgydelser om udlæn-
dinge- og værdipolitikken,
da MR på fineste vis udstil-
ler den nuværende rege-
rings slappe holdning og de-
route mod et sviende neder-
lag ved det kommende fol-
ketingsvalg.
Hans Jensen
Danmarksgade 4
Aalborg

Det er på grund af kri-
ge og ikke regeringens

politik, at vi ser flygtninge-
strømmene til Danmark,
mener Mette Reissmann
(MR), udlændinge- og inte-
grationsordfører i S, i Eks-
tra Bladet 14.8. 

Hvorfor redder flygtnin-
gene sig så ikke ud i nær-
områderne, hvor krigen ik-
ke raser? Hvorfor tage den
lange vej flere tusind kilo-
meter væk til et fremmed
sted med en anden kultur?
Hvordan kan det mon være,
at disse flygtninge ikke slår
sig ned i Rusland eller Ru-
mænien, hvor der ingen
krig er? Det er i allerhøjeste
grad vores velfærdsydelser,
der driver flygtningene til
Danmark, og det er det, som
menneskesmuglere pri-
mært sælger deres ydelser
på. Kom til Danmark og
modtag livslang forsørgelse
– det sælger rigtig godt

Mette Reissmann udstiller på fineste vis sit eget partis
utilstrækkelige flygtningepolitik, skriver Hans Jensen.
ARKIVFOTO: JACOB EHRBAHN


