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For få stemte, men de, der gjorde,
valgte rigtigt

H verken i Helsingør, Nordsjælland
eller resten af landet var stemmer-
ne talt op, da disse linjer blev afle-
veret klokken 20.48, men vi vidste

så meget, at det onsdag for første gang lykke-
des at overtale danskerne til at sige farvel til
et af de fire forbehold fra Edinburgh-aftalen,
som vi vedtog i 1993. Flertallet for at droppe
forsvarsforbeholdet er overvældende.

DET ER ENTYDIGT godt. Fuld respekt for dem,
der stemte nej, fordi de mener, at EU allere-
de bestemmer rigeligt i Danmark. Det kan
de have ret i på nogle punkter, for unionen
blander sig i sager, der burde være rent na-
tionale anliggender - for eksempel hvordan
mor og far skal fordele barselsorloven imel-
lem sig. EU kommer dog ikke til at bestem-
me over dansk deltagelse i missioner. Det
gør alene Folketinget. Og forsvarssamarbej-
det er heller ikke et nationalt anliggende.

Sikkerheden for landene i Europa er en
fælles sag og er i markant højere grad blevet
det efter Ruslands brutale overfald på Ukrai-

CC
Vi skal i Europa selv 

bidrage mere til 
vores sikkerhed, og 
derfor er vores ja  

det helt rigtige 
signal at sende til 

vores allierede og til 
Putin.

ne. Ikke bare på grund af massakrerne og
krigsforbrydelserne, for over for dem gør vo-
res billet til forsvarssamarbejdet desværre
ingen forskel. Men det gør den for fremti-

den. Vi står over for en Putin, der med ag-
gression vil genopbygge det sovjetiske impe-
rium, og vi står over for et USA, der de kom-
mende år vil koncentrere sig mere om Asien
end om Europas sikkerhed. Gange 100, hvis
Donald Trump - Gud forbyde det - bliver
præsident igen.

Derfor skal vi i Europa selv bidrage mere
til vores sikkerhed, og derfor er vores ja det
helt rigtige signal at sende til vores allierede
og til Putin: At Danmark ikke længere er det
eneste land i EU med et forbehold over for
forsvarssamarbejdet, men er en aktiv med-
spiller.

Så vi valgte rigtigt. Desværre var det for få,
der bidrog. Når så mange ikke gider møde
frem og stemme, er det for alt for mange
danskere ikke klart, hvor snydeheldige de er
at leve i et land, hvor deres mening faktisk
afgør, hvilken vej vi skal gå.

DET MÅ SÅ vi arbejde på. Først skal vi glæde os
over, at flertallet af dem, der stemte, sikrede
det bedste resultat for Danmark.

Borgmester jubler
efter vellykket
dronningebesøg
Borgmester Benedikte Kiær glæder sig over
det dagslange dronningebesøg, som forløb
lige efter planen.

Lasse Brohammer
lajha@jfmedier.dk

Helsingørs konservative borgmester, Benedikte Kiær, har ledsaget Dronningen hele dagen i forbindelse med
regentens første officielle besøg i kommunen nogensinde. Foto: Charlotte de la Fuente

Interview af Julia Friis
HELSINGØR: Det var en

begejstret Benedikte Kiær,
som onsdag aften mødte Hel-
singør Dagblad på Kongekaj-
en forud for den store mid-
dag på Kongeskibet Danne-
brog.

Helsingør Kommunes kon-
servative borgmester kunne
se tilbage på en lang dag i
dronning Margrethes sel-
skab. En dag, der næsten for-
løb nøjagtigt, som den var til-
tænkt.

- Det har været en så fan-
tastisk dag. Vi havde lige det
skybrud, som kom på det
mest ærgerlige tidspunkt. Det
var, mens vi ventede på, at
Hendes Majestæt skulle køre
i karet. Det skulle have været
en åben karet, men så vælte-
de det bare ned. Men vi tog

noget en anden dag. Det var
rigtig ærgerligt.

- Men ellers har der været
gode oplevelser for dem, som
bor her, og for dem, som har
besøgt os. Og så har vi fået
uvurderlig markedsføring af
vores kommune og de virk-
somheder, vi har. Vi har vist
os for den smukkeste side, og
det kan jeg kun glæde mig
over, sluttede Kiær, inden
hun trådte ombord på Kon-
geskibet.

Du kan se hele interviewet og i
øvrigt samle op på Dagbladets
massive dækning af Dronnin-
gens besøg på www.helsingør-
dagblad.dk

det med oprejst pande, sagde
en festklædt Kiær, som havde
svært ved at fremhæve ét en-
kelt højdepunkt fra det tæt-
pakkede royale program.

- Det hele har været højde-
punkter. Jeg har hørt, at der
har været tilfredshed med
programmet. Det er faldet i
god jord. Og så har man kun-
net mærke interessen, og der
var en masse spørgsmål, da vi
var ude de forskellige steder.
Vi har vist mange steder i vo-
res dejlige kommune, hvor
Hendes Majestæt har haft
mulighed for at dykke ned i
de ting, vi kan, lød det.

'Uvurderlig markedsføring'
Dronningen lagde - blandt
meget andet - vejen forbi
virksomhederne Egeværk og
Peter Beier, ligesom hun fik
store dele af Helsingørs by-
kerne at se.

- Vi har fået rigtig god mar-
kedsføring af kommunen.
Der har været presse med he-

le vejen igennem. Jeg har
kunnet følge lidt med under-
vejs, og det er jo de fineste bil-
leder, som er blevet taget. Vo-
res dejlige kommune har få-
et rigtig god omtale, og det
glæder mig, sagde borgmes-
teren.

Hvilken betydning har det
på længere sigt, at vi har fået
en hel dag med Dronningen?

- Udover den gode omtale
har vi også oplevet, at folk har
været glade alle steder. Både
mandag, tirsdag og i dag har
folk været så glade. Det har gi-
vet et sammenhold, fortsatte
Benedikte Kiær.

Det royale dagsbesøg har
kostet kommunen i omeg-
nen af 900.000 kroner, og Be-

nedikte Kiær er ikke tvivl. Be-
søget var alle pengene værd.

- Det var det i den grad. Der
har været rigtig mange ople-
velser for dem, som har delta-
get. Lige fra i mandags, hvor
der var åben stald og garde-
husarer, som havde hesteop-
visning. Man kunne tirsdag
opleve et optog gennem by-
en, sagde borgmesteren, som
dog ærgrede sig over enkelte
elementer, som gik i vasken
helt bogstaveligt.

- Der skulle have været mu-
sikkorps i både Hornbæk og
Espergærde, men de blev
drivvåde, og musikinstru-
menterne var ikke helt på
toppen efter den skyller, som
de fik. Så der må vi finde på


