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KORT SAGT

Debat
Telefon 99353535 E-mail debat@nordjyske.dk   
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Af Finn Wagner
tidligere iværksætter,  
opvokset i Nordjylland, 
Bækkevej 17, Heden, 5750 Ringe 
finn@33323100.dk

ROS: Kys dit barn til selv-
værd. Jeg var barn/ung fra 
børnehjemmet, hvor kys var 
et fremmedord . men ikke 
daglige tæsk. Vi var så man-
ge ”umulige” børn, at det 
næsten var umuligt at blive 
”normal”. En svær opgave 
for de voksne på børnehjem-
met Kildevang i København.

Dem fra skolen med små 
familier og dem med en 
kærlig mor og far fik de gode 
lærepladser, og enkelte kom 
i gymnasiet.

I disse tider med coronavi-
rus er det mere end vigtigt, 
at vi husker at rose børnene 
og de unge, ja, også sin æg-
tefælle/kæreste.

Vi voksne med en ulykke-
lig barndom fik stort set al-
drig et normalt selvværd, og 
det kan ske igen for dem, der 
går hjemme i disse ulykkeli-
ge tider, hvis ikke...

Min erfaring har jeg som 
selvstændig og familiefar til 
fire sønner. De ansatte, der 
fik ros og en rimelig løn, 
havde den fordel, at de var 
årevis på arbejdspladsen, 
selvstændige og ofte rasen-
de dygtige. I en periode på 
fem-seks år var der så stor 
økonomisk krise på to af mi-
ne tre virksomheder, at jeg 
pga. travlhed for at hente 
økonomien hjem glemte at 
rose mine egne.

Selv ved runde fødselsda-
ge ser jeg ikke og hører ikke 
fra de fleste af mine børn.

Kys dit barn 
til selvværd

Af Søren Gade
medlem (V) af Europa-Parlamentet,  
60 Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles:

BREXIT: Da urets visere trillede forbi 
midnat på årets sidste dag og bød det 
nye år 2021 velkommen, blev briternes 
farvel til EU samtidig endegyldigt. Et 
farvel, der inden da var blevet klædt på 
af en aftale, der desværre ikke er faldet 

ud til fiskernes fordel.
For mig står det klart, at briterne vandt kampen og EU 

solgte fiskeriet for at få en europæisk aftale. For som det er 
landet, skal de danske fiskere i løbet af de næste 5,5 år afgi-
ve en fjerdedel af deres fiskekvoter, som de har haft i britisk 
farvand. Indtil nu har danske fiskere fanget 40 procent af 
deres fangst i britisk farvand. 

Det er derfor indlysende, at aftalen vil kunne mærkes ne-
gativt for fiskerne. For når man skærer i kvoterne, så mister 
man også omsætning i havnene, og det kommer til at koste 
jobs.

Det er et hårdt slag for sær-
ligt Nord- og Vestjylland, 
hvor fiskeriet spiller en sær-
lig rolle og er livsnerven i 
mange lokalsamfund. Fiske-
riindustrien går en usikker 
fremtid i møde, fordi fisker-
ne ingen permanent forsik-
ring for fremtiden har fået for, at de kan beholde deres kvo-
ter og dermed deres levebrød.

I kølvandet på dette er EU-Kommissionen kommet med et 
forslag om at give Danmark 1,74 mia. kr. i år fra en særlig 
EU-pulje, som skal dække omkostningerne ved Brexit. Af 
det beløb er 1,1 mia. kr. tiltænkt som kompensation til fiske-
riet. 

Men det er bare ikke nok. Det er kun en dråbe i vandet for 
de mennesker, der kan se deres livsværk og levebrød lang-
somt smuldrer mellem hænderne på dem.

Jovist, det ikke er et erhverv, der fylder i den brede befolk-
ning. Men betyder noget herude i Nord og Vest, hvor der er 
længere mellem husene. 

Jeg håber derfor, at man både fra Folketingets side og på 
europæisk plan vil steppe op og hjælpe fiskeriet, alt det de 
kan, så vi ikke ender med et erhverv, der må bukke under.
Mange tusinde menneskers skæbner står på spil.

Vi må ikke lade 
fiskeri i stikken

Af Henning Sørensen
æresmedlem af  
Danmarks Afholdsforening,”Villa 
Pax”,  Irisvej 17, 8500 Grenaa

AFHOLDSMAND: I 1954 talte 
den verdenskendte redak-
tør, Lars Larsen-Ledet 
(1881-1958) til nægterne i 
militærnægterlejren i Oks-
bøl om ”sabelraslen, flaske-
klirren og andre former for 
barbari” og om ”samfundets 
rotter”. Hans far var dran-
ker. Men Lars blev afholds-
mand i konfirmationsalde-
ren. Uddannet som journa-
list ved Vendsyssel Tidende.

Han grundlagde Afholds-
dagbladet (1906-40). Fore-
dragsholder, journalist og 
forfatter. 10 bindsværket 
”Mit livs karrusel” (1946-
57). I Aarhus er der en Lar-
sen-Ledetgade samt Rosen-
gade, hvor Afholdsdagbla-
det havde redaktion.

Husk ham

 » Det, jeg med tanke på, at vi måske ikke slipper helt af med virus, anbefaler, 
er defensiv pessimisme ... Defensiv pessimisme er ikke det samme som mod-
løshed, men en forøgelse af muligheden for at blive glædeligt overrasket.
SVEND BRINKMANN, psykologiprofessor på AAU, i Berlingske

Af Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35,  
9900 Frederikshavn 
post@arnehansen.net flygtningeogfred.dk 

FLYGTNING: Et stort til lykke til Fariha Olawi med, at du nu har 
gennemført uddannelsen til læge, og til dig, Zahra, der som 
moder rettelig kan være stolt. Ikke mindst når man tager i 
betragtning, at du og Sayed først måtte tage turen på flugt 
til Danmark med familien og her kæmpe for at opnå en vær-
dig integration i Frederikshavn for hele jeres familie. 

Og her ærer Fariha nu i gennemførelsen af sin lægeuddan-
nelse så sine forældre, det danske samfund samt ikke 
mindst gruppen af flygtninge, som et godt eksempel til ef-
terfølgelse.  Og lægeeksamen er samtidig en dokumentati-
on over for flygtningeskeptiske indfødte om, at vi i Danmark 
kan få stor gavn og glæde af at tage imod mennesker, der 
har behov for beskyttelse, idet vi jo har hårdt brug for læger 
ikke mindst i Frederikshavn hvor Fariha er vokset op. 

Som del af Olawi-familiens engagement i socialt udvik-
lingsarbejde i Afghanistan igennem Dansk Afghansk Huma-
nitær Forening bruger Fariha og søsteren Nasima nu også 
deres lægefaglige kompetencer til at uddanne afghanske læ-
rere i førstehjælp. Dette altsammen glæder jeg og min nys-
gerrige mikrofon sig til snarest at lægge øre til og optage for 
at viderebringe det til den danske offentlighed, som vi skyl-
der at informere om sådanne opbyggelige historier. 

Til lykke til ny læge

Af Jens Laurits Larsen
professor dr.med.vet.,  
Rådyrvej 2, Nødebo,  
3480 Fredensborg  
ellen@jeanty.dk

PELSAVL: Status: Hvis ikke af-
livningerne af mink stoppes, 
må konklusionen være, at 
Danmark bevidst har over-
trådt al anstændighed i be-
handlingen af et erhverv,  
med ødelæggelse af flere tu-
sinder familiers økonomi 
samt aflivning af vor planets 
suverænt bedste avlsmateri-
ale af mink.

Det er samtidig en kends-
gerning, at aflivningerne ik-
ke reddede folkesundheden, 
men det kostede samfundet 
20-30 mia. kr. 

Den anden og mest alvor-
lige bølge af pandemien 
stod menneskene for.

Rådgivning og beredska-
ber: Kåre Mølbak (Statens 
Serum Institut), og Søren 
Brostrøm (Sundhedsstyrel-
sen) var centrale  i kommu-
nikationen på tv og i rådgiv-
ning af regeringen. 

Kåre Mølbak rådgav 
(2.11.) regeringen med fo-
kus på en mutant af SARS-
CoV-2, som var fundet hos 
mink. 

SSI mente, at cluster 5 
havde pandemi-potentiale, 
og neutralisationstest viste 
en ringere beskyttelse, som 
man mente ville betyde no-
get for en kommende vacci-
nation.

Kendsgerningen var, at 
cluster 5 sikkert var død. 

Den var senest fundet 
15.9. og var kun påvist i fem 
minkfarme og hos 12 perso-
ner. 

Af dem var de fleste symp-
tomfrie eller viste vage 
symptomer, og hos minkene 
blev en farm gennemsyget 
på ca. to uger uden væsentli-
ge tab. 

Mølbak fremhævede sene-
re på tv, at der var ca. 
300.000 coronasmittede 
personer, mens der var tre 
mio. mink, der var smittede. 
Derfor udgjorde mink en 
større risiko. 

Det er en absurd betragt-
ning, for minkene er jo sam-
let på ca. 800 farme, hvor de 
er i bure. 

Kun få mennesker havde 
adgang, men nåede åben-
bart i første fase at sprede vi-
rus 7,8 km. 

Mølbak og andre lægers 
udtalelser om mink viste, at 
de har beskeden viden om 

minkavl, og derfor intet ane-
de om omfang og konse-
kvenser af deres rådgivning 
vedrørende mink. 

Al risikovurdering var for-
kert, og lægerne kendte in-
tet til den famøse risiko-
håndtering (aflivning), der 
fulgte, og som danskerne 
med bekymring fulgte på tv.

Det veterinære beredskab: 
Startede op  1.1. 2020 på 
SSI efter at være misrøgtet 
og systematisk ødelagt gen-
nem ca. 10 år. 

Dyrlæger, der har fostret 
både ph.d.’er og doktoran-
der på minkområdet, har 
den faglige viden og kompe-
tence om minkene - både 
mht. produktion og syg-
domme. Men de fik ingen 
indflydelse. 

De ville have koordineret 
aflivningerne  med den årli-
ge pelsning, der normalt vil-
le begynde en uge efter 
dødsdommen. 

En veterinær ekspert ville 
have spurgt til cluster 5’s vi-
rulens, dens smitsomhed 
samt evnen til at overleve. 
SSI har ingen sikre test til at 
lave en vurdering vedrøren-
de det. 

Men den engelske mutant 
illustrerer jo, hvad det drejer 
sig om. 

Det skal påpeges, at den 
engelske mutant ikke stam-
mer fra mink.

Mette Frederiksens ordre og 
danskheden: Ordren kom for 
åben skærm og var et chok 
for mange danskere. Hendes 
sidste ord blev: ”Vi er nødt 
til at træffe denne beslut-

ning, og den konklusion la-
der sig ikke forhandle.” 

Det, der fulgte, viste tyde-
ligt, det var en ordre. 

Minkavlerne blev presset 
ved opringninger fra politi-
et, og der blev lovet bonus 
per aflivet mink for at frem-
skynde processen

Desuden deltog militæret - 
endda direkte i aflivninger. 

Jeg mindes ikke tilsvaren-
de overgreb på lovlydige 
danske borgere, og det bør 
analyseres nøje.

Det paradoksale blev, at 
embedsmændene ikke op-
dagede og gjorde opmærk-
som på, at dette overgreb på 
minkavlerne var Grundlovs-
stridig.

Derfor kom L77, forslag til 
lov om aflivning af og mid-
lertidigt forbud om hold af 
mink. 

Loven blev vedtaget i de-
cember.

Forslaget viste med al ty-
delighed, at Mette Frederik-
sen gav en ordre og ikke 
”himler”, før alle minkene er 
væk. 

Lovforslaget inddrager ik-
ke sund fornuft, men har det 
ædle formål at lovliggøre 
ulovlighederne. En ny æra i 

Stop aflivning af 
sidste mink - nu

» Mølbak og andre 
lægers udtalelser 

om mink viser, at de 
har en beskeden viden 
om minkavl.

» Fiskeriindustrien 
går en usikker 

fremtid i møde.
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PÅ KANTEN

USA M.M.: Jeg er ærligt talt 
ved at være lidt træt af at hø-
re om ham Trump. 

Han interesserer mig ikke 
– og jeg formoder, at han og-
så er ret ligeglad med mig og 
velmenende danskeres me-
ning om, hvad der sker i 
USA.

Jeg mener helt generelt, at 
hvert bord skal passe sit. 

Det ændrer næppe en tød-
del på de faktiske forhold, 
når stort set alle danske bru-
gere af Facebook bedyrer, at 
de ikke kan lide ham. 

Så lad dog være. Det er ba-
re unødigt trætte.

SITUATIONEN med pø-
beloptøjer i Washington for-
leden kommer heller ikke 
bag på mig.

 Det måtte jo ske en dag, 
for der er mindst lige så me-
get pøbel i USA som andre 
steder. 

Men det glæder mig da, at 
venstrefløjen nu også har få-
et øjnene op for problemet. 

JEG SER frem til håndfast 
reaktion med gummikugler, 
vandkanoner og tonsvis af 
tåregas, næste gang miljø-
tosser lænker sig til fyrretræ-
er, bz’ere stormer butikker i 
det indre København, 
Greenpeace overtræder 
grænserne for anstændig 
opførsel og fagforeninger 
etablerer fysiske blokader.

Men det er ligegodt sært, 
at de gamle kommunister på 
venstrefløjen er bekymret 
over lidt uro hos hovedfjen-
den, det kapitalistiske USA. 

For uro, ballade og sam-
menbrud er jo det, der altid 
har været målet med deres 
evindelige ævl, kævl og un-
dergravende virksomhed.

JEG HAR aldrig brudt mig 
særlig meget om USA. For-
står ikke, at den såkaldte 
smeltedigel er interessant.

 Når man blander kulturer, 

vil det uvægerligt ende i bal-
lade og normløshed. Og i 
den henseende er USA jo ba-
re et socialt eksperiment – 
akkurat som Christiania. Så 
måske skal man – i lighed 
med Christiania – overveje 
at lukke skidtet.

Så fri os for flere skriverier 
om Trump. Men det er nu ik-
ke særlig smart at lukke 
hans Twitter-konto. For det 
bekræfter bare hans prose-
lytters tro på, at ytringsfri-
hed kun er for de andre.

OG NU vi er i gang. Jeg gider 
heller ikke læse om tv-vær-
ter, der bliver fyret. 

Jeg har aldrig ment, at det 
er særlig interessant, når 
journalister skriver om jour-
nalister, og medier skriver 
om medier.

Det er jo heller ikke nogen 
stor nyhed, at folk bliver fy-
ret efter en advokatundersø-
gelse. 

Det ligger ligesom implicit 
i advokatundersøgelser. 
Virksomheden, der bestiller 
undersøgelsen, forventer re-
sultater. Og advokaterne bi-
der sjældent den hånd, som 

fodrer dem – så selvfølgelig 
leverer de skyts til skuepro-
cesserne. 

Det har vi set i Støjberg-sa-
gen – og det har vi set i TV 
2-sagen.

I DET hele taget findes der 
næppe en advokat, som ikke 
kan levere argumenter til 
kundens fordel. For advo-
kat-virksomhed er jo forret-
ning som alt andet – og så 
skal man naturligvis levere 
varen.

At man bruger advokater 
til at løse samarbejdsproble-
mer i en virksomhed i stedet 
for civiliseret samtale er sik-
kert noget, vi har lært i USA.

Det er velkendt i det ame-
rikanske sociale eksperi-
ment. 

DET PÅSTÅS på slyngelstu-

erne, at 90 procent af ver-
dens advokater har deres 
udkomme netop i USA, hvor 
der ikke skal meget til at få 
en erstatningssag på halsen 
– for eksempel hvis man ser-
verer friskbrygget kaffe og 
glemmer at fortælle, at frisk-
brygget kaffe er varm. Der-
for bliver varer produceret i 
USA også unødigt dyre, for-
di det er nødvendigt med 
tårnhøje produktansvars-
forsikringer.

MEN DET kommer os allige-
vel til gavn i disse dage. 

For et amerikansk firma 
vil næppe sende en vaccine 
mod corona på markedet, 
hvis der er andet end forven-
telige bivirkninger ved stof-
fet.

Så jeg tager min vaccine, 
når tiden kommer. Ikke fordi 
eksperterne anbefaler det. 

Jeg tror helt generelt ikke 
på myndigheder og eksper-
ter. Men jeg tror, den er sik-
ker nok, når de amerikanske 
forsikringsselskaber siger, at 
den er god nok.

JEG TAGER i øvrigt ikke mit 

stik for Nordjyllands skyld, 
som nærværende dagblad 
anbefaler det. Jeg tager stik-
ket for min egen skyld.

Det har jeg gjort jævnligt 
gennem hele livet. Calmette, 
stivkrampe, leverbetændel-
se, malaria og så videre. 

Herregud, det er jo hver-
ken thalidomid eller ddt, vi 
taler om. Og i øvrigt er jeg af 
naturlig vej vaccineret mod 
mange andre dårligdomme, 
fordi jeg er vokset op med 
frisk komælk og altid har 
spist syv kg skidt om året. 

MIN STØRSTE bekymring 
er sådan set, at de opvoksen-
de generationer går glip af 
denne naturlige vaccination 
på grund af overdreven hy-
giejne. Et problem, der ikke 
bliver mindre i denne 
håndsprittid. Hvor der ikke 
er nogen, der tør røre føde-
varer med de bare næver. 

Det mindsker modstands-
kraften og ender uvægerligt 
med nogle skrog, der råber 
på mor, hver gang livet går 
imod planerne. 

Men det er godt for indu-
strien, der gladeligt leverer 
cykelhjelme, gummihand-
sker, grønne sikkerhedsve-
ste, håndsprit og vacciner. 

For uanset hvad, så kom-
mer vi ikke uden om, at sik-
kerhed og medicin er indu-
stri og en god forretning – li-
gesom advokatvirksomhed. 

DERFOR lykkedes det også 
på kort tid at skabe en vacci-
ne mod coronaen. 

Hvis det havde været den 
offentlige sektor, der stod 
for udviklingen, var man 
stadig i gang med problem-
formuleringen. 

Så det lever jeg fint med.
Nu skal vi så bare tilbage 

til normale tider. 
Og det sker næppe lige 

med det samme. 
I så fald vil det være første 

gang i historien, at politike-
re frivilligt har sluppet mag-
ten. 

Men det er en helt anden 
historie.

JESPER HANSEN fra Øland er de-
battør, foredragsholder og fortæller. 
Hjemmeside: www.dovregubben.
dk. E-mail: jeps@dovregubben.dk.

Lad hvert bord passe sit

51 pct. af alle voksne dan-
skere er overvægtige  
- det svarer til 2,4 mio. 
personer. 

 » Man får den tanke, at Støjberg aldrig har interesseret sig for flygtningepiger. 
At stod det til hende, var de aldrig kommet til Danmark, at hun hellere havde 
efterladt dem i krig, terror, flygtningelejre eller i armene på korrupte smuglere.
KHATERAH PARWANI, projektchef og foredragsholder, i Information

dansk politik?
Andre landes håndtering af 

minkene: En artikel fra Sve-
rige viser, at svenske mink er 
coronafrie, og danske mink-
avlere overvejer at starte en 
produktion i Sverige.

Fra Finland skrives: Co-
vid-19 er ikke kun en virus, 
der har alvorlige helbredsef-
fekter for mennesker 

Vi stræber efter, at den ik-
ke spredes til landbruget, 
pelsindustrien og dyreriget i 
finsk natur”

I Finland er pelsindustrien 
gået sammen med universi-
tetet i Helsinki om at udvikle 
en coronavaccine til mink.

I Rusland startede man i 
december med at udvikle en 
vaccine til mink, og de klini-
ske forsøg bliver færdige i ja-
nuar, og man vil satse på et 
salg til EU og USA.

Tanker om pelsdyr: Serien 
om dyrebørn på DR1 viste 
den fantastiske havodder, 
som nu er frede, fordi dens 
fine pels blev en trussel for 
arten. 

Alle husker de skrækkelige 
aflivninger af nyfødte sæ-
lunger i Nordatlanten. I Sibi-
rien og Canada fanges der 
”zobel og mår” i fælder, 
hvori de fryser ihjel. Så er 
der madmarkeder for ekso-
tiske dyr, som truer adskilli-
ge dyrearter. I naturen bli-
ver en meget lille procentdel 
af dyrene voksne, og de må 
altid kæmpe for livet. 

Hos mink bliver 20 pct. 
avlsdyr, de fodres, passes og 
er beskyttede.

Minkavl startede kystnært 
i Jylland, hvor der var frisk 
foder og masse af arbejds-
kraft. 

Foder, klima, pasning og 
avl gjorde Danmark til cen-
ter for  verdens minkpro-
duktion og -avl med. 

Kopenhagen Fur var et 
verdenskendt centrum for 
omsætning af pelsdyrskind. 
Beundringsværdigt for en 
industri i et lille land som 
Danmark!

Det er et paradoks, at de 
kommunistisk inspirerede 
partier i Danmark er mod en 
produktion af mink, hvis 
skind overvejende bæres af 
kommunistiske medsøstre i 
Kina og Rusland. 

I øvrigt vil kineserne gerne 
støtte genetablering af 
minkavl i Danmark. 

Det drejer sig fagligt set 
om kvalitet!   

STATSMINISTEREN

» Jeg er ærligt talt 
ved at være lidt 

træt af at høre om 
ham Trump. Han  
interesserer mig ikke.


