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GRUNDLOVEN
Jess
Kommentar på bt.dk 13:16

Opfordres der på mødet til vold mod danske 
interesser eller vores FN-udsendte styrker 
i Afghanistan, så er det på grænsen til 
landsforræderi, og så må foreningen HUT 
opløses. Kan man ikke acceptere Grundloven, 
er man i sagens natur ikke dansker.

NEJ TIL HIZB UT-TAHRIR
Casper Clemmensen
Kommentar på bt.dk 12:57

Jeg kan næsten ikke rumme den naivitet, som 
Det Kongelige Bibliotek forsøger at forsvare. Når 
selv størsteparten af muslimske lande har forbudt 
denne bevægelse på grund af ekstremistiske 
holdninger, hvorfor er der så ingen danske 
politikere, der tør at få gennemført et forbud?

SELVFØLGELIG SKAL HT HAVE LOV
Adam
Kommentar på bt.dk 13:35

Der er intet ulovligt i HTs arbejde, når det er en lovlig 
organisation, som kun har ord at forsvare sig med. 
Derfor er det en falliterklæring, at ingen har formået 
at modargumentere med solide argumenter. 

ANVEND YTRINGSFRIHEDEN
Michael
Kommentar på bt.dk 13:53

Sålænge HT er en lovlig forening, har de deres 
grundlovssikrede ret til at afholde møder. Så 
det er indiskutabelt udfra et grundlovsmæssigt 
synspunkt, om foreningen skulle have lov 
til at afholde et møde i Diamanten. Men jeg 
opfordrer alle til at tage aktiv del i kampen mod 
HT – udfra de virkemidler som loven giver. 

SKAM JER, POLITIKERE
Lars Christensen
Kommentar på bt.dk 21:05

Det demokrati, som politikerne angiveligt i deres 
vattede retorik forsøger at forsvare, skader 
de nu endnu mere ved at give efter og lade 
ekstremisterne udgyde deres hadske retorik. Det 
er simpelthen skammeligt og for blødsødent.

ØKONOMI
Kristian Jensen
Gruppeformand for Venstre

SF har præsenteret det første konkrete bud på, hvor de vil spare 
2,2 mia. kr. på erhvervsstøtten for at fi nansiere deres løfter: Det 
blev til – hold nu godt fast – 39 mio. kr. på zoologiske haver! Helt 
ærligt Steen Gade – var det et forsøg på at være sjov eller hvad?

HÅNDBOLD
Lise Tønnesen
Brøndby 

Skønt at se Ulrik Wilbeks drenge folde sig ud mod Algeriet 
og vinde samt at se deres glæde ved hver scoring, men kan 
man da ikke blive fri for Bent Nygaards sure opstød over alt? 
Det var dejligt at høre, at Ulrik ikke tog sig af, hvad andre siger.

X FACTOR
Palle Madsen
Kommentar på bt.dk kl. 23:50

Jeg havde savnet Thomas 
Blachman i X Factor. Han er 
med til at løfte underhold-
ningsniveauet væsentligt.

Vi kan alle have godt af 
at lære af Blachmans grund-
holdning om, at man skal 
sørge for at være god til det, 
man gør, i stedet for kritik-
løst at sjuske sig igennem 
hele livet og tro, at man ale-
ne på hovmod og et opblæst 
ego kan være en god rolle-
model for andre.

Lyt til 
Blachman

X FACTOR
Karin Fink Eriksen
Kommentar på bt.dk kl. 9:00

Jeg giver Blachman helt 
ret. Moderen, som men-
te, at hun blev overfuset, 
har vist aldrig prøvet at bli-
ve rigtig overfuset. Hun fi k 
blot ren besked – hun skul-
le skamme sig over, at ud-
stille sin datter og gøre hen-
de til grin.

Blachman 
har ret

EFTERLØN
Helge Sander
MF (V)

Ét af fagbevægelsens hoved-
argumenter mod en afskaf-
felse af efterlønnen er, at det 
rammer personer med et dår-
ligt helbred. Men efterlønnen 
er slet ikke en ordning for 
nedslidte. Hvis man er syg 
eller nedslidt, er der en ræk-

ke andre muligheder. Derfor 
er kritikken helt forfejlet.

Det er også en tilsnigelse, 
når Harald Børsting taler om 
at redde de ufaglærte, for kun 
40 pct. af de ufaglærte betaler 
efterlønsbidrag.

Den energiske kamp for at 
bevare efterlønnen skulle vel 
ikke være for at redde fagbe-
vægelsen frem for at redde 
danskerne?

Efterløn til pampere?

TUNESIEN
Kjeld Krageskov
Slagelse

Jeg savner støtteudtalelser fra 
den danske udenrigsminister 
samt EU til den folkelige re-
volution i Tunesien.

En forsigtig støtteudtalel-
se til en demokratisk udvik-
ling for landets hårdt prøve-
de befolkning ville være på 
sin plads. Landet bør stilles 

EU-støtte i udsigt til opbyg-
gelse af demokratisk styre, 
og EU bør støtte bestræbel-
serne på at få gang i beskæfti-
gelsen af det store antal unge 
uden arbejde, som tuneserne 
slås med.

Det islamistiske parti, som 
i dag er forbudt i Tunesien, 
vil sætte hårdt ind med støt-
te og pengestrømme for at få 
indfl ydelse i landets fremtidi-
ge politiske liv samt kommen-

de regeringsdannelse. Lad os 
hjælpe, hvor vi kan, og hvor 
det ønskes fra den tunesiske 
befolknings side, for at imøde-
gå disse islamistiske og ude-
mokratiske forsøg på magt-
indfl ydelse.

Den almindelige dansker 
kan hjælpe på beskæftigelsen 
i Tunesien ved at tage på ferie 
i dette dejlige og udfordrende 
ferieland, når roen i landet er 
genoprettet.

Mange tunesere var på gaden for at demonstrere mod regeringen, der nu er gået af. Foto:  Fred Dufour/AFP

»De politiske tv-dueller er endnu et skridt på vej mod en 
demokratiforståelse, hvor kun de stærke høres, og hvor 

demokrati betyder, at 51 pct. af vælgerne må bestemme egenrådigt 
over de resterende, der jo alligevel er politiske analfabeter
 Vincent F. Hendricks, professor i formel fi losofi , dr. phil., ph.d., i Politiken
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 Foto: Henning Bagger

Skal Hizb-ut-Tahrir 
holde møde i Det 
Kongelige Bibliotek?

Hvad synes du? Stem og skriv din mening her:
bt.dk/skal-hizb ut-tahrir-holde-debatmøde

Støt det tunesiske oprør
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