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Godt at Sundhedsstyrelsen vurdering – dog - kunne bruges!
Først var det forsvarsministeren Trine Bramsen (TB) som omtalte forsvaret som en
“styrelse” og ifm. den nye forsvarschefs tiltræden blev han omtalt som en styrelseschef.
Hvis man nu skal blive i den “styrelses terminologi” så må forsvarsministeren vel så
kunne anses for en administrerende styrelseschef?
Senere så omtalte justitsminister Nick Hækkerup (NH) Politiets Efterretningstjeneste (PET)
som en styrelse ifm. PETs vurdering omkring risiciene ang. børnene i flygtningelejrene i
Syrien. Som NH lakonisk udtalte i den forbindelse så “er PET kommet med en vurdering

(om at tage børnene og forældrene hjem) men regeringen er ikke forpligtet
til at indordne os efter, hvad en styrelse måtte mene, og den stemmer bare ikke overens
med regeringens politik. Vi lytter til vores efterretningstjenester, men vi lader ikke vores
politik diktere af vores efterretningstjenester”.
Man må forstå, at NH og hans regering har langt mere indsigt i sikkerhedspolitiske
spørgsmål for Danmark end PET og andre sammenlignelige efterretningstjenester.
I min optik er det en ret så bekymrende og skræmmende samt arrogant holdning
fra en regering, at tilsidesætte en vurdering fra en proffecionel organisation som PET!
Så vidt jeg har forstået, har der været tradition for, at skiftende regeringer har fulgt
efterretningstjenesterne anbefalinger.
Men man må vel forstå med bla. forsvars- og justitsministerens udtalelser, at det er
magtpåliggende for regeringen at få sendt et klart signal til bla. forsvaret og ligeså
PET (og sikkert også andre) at de “kun” er styrelser og ikke mere. Et nedladende udtryk.
Altså hvis de enkelte ”styrelser” kommer med vurderinger som er tilvejebragt af faglige
kompetente personer og er velunderbygget, så er de vurderinger ubrugelige hvis de
kommer på tværs af regeringens politik. Altså hvor højt et træ er regeringen klatret op i?
Man får umiddelbart den tanke: Er der ikke en voksen til stede?
Her har vi i over et år fået indprentet, ifm. Corona situationen, at hver gang regeringen
igangsætter restriktioner, så sker det på baggrund af sundhedsfaglige ”anbefalinger” fra
diverse sundheds styrelser! Men man må jo så også forstå, at det er jo kun fordi
de anbefalinger ikke kommer på tværs af regeringens politik – pyha – godt da - der var
vi som befolkning vel nok heldige, at Sundstyrelsen anbefalinger – dog - slap igennem!
Gad vide hvornår der er nogen i regeringen og dens støttepartier der kan sige ”Rom”
midt imod og komme med et ”borgerligt” ord til regeringen. Denne socialdemokratiske
regering er vel den mest enerådende regering i nyere tid.

