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DANMARK 10. DEC. 2018 KL. 21.22

menneskerettighederne
Tusinder af mennesker demonstrerede til
aften i seks byer under sloganet ’Hold fast i
menneskerettighederne, Danmark’. En af dem
var fiskeren John Jørgensen.

Størst var demonstrationen på
Rådhuspladsen i København, hvor op mod
10.000 mennesker bar fakler i den iskolde
vind. Men over hele Danmark var der
demonstrationer mod regeringens finanslov
og udtalelserne om, at man regner med, at

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce
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menneskerettighedsdomstolen vil
protestere mod Danmarks afgørelser
fremover.

»Det er simpelthen uacceptabelt«, siger Tim
Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt
Samvirke, som for præcis en uge siden
tænkte, nok kan være nok. Og indkaldte til
en demonstration, der nærmest arrangerede
sig selv.
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Fakler på Rådhuspladsen i København til 70-årsdagen
for menneskerettigheder.ne og i protest mod
finansloven og retorikken overfor flygtninge og andre
svage grupper.

Hurtigt kom Stop Diskrimination,
Venligboerne og Red Barnet på. Og en lang
række andre organisationer har senere
meldt sig.

»Normalt ringer man rundt for at se, hvem
kan man få med på at komme i tale. I det her
tilfælde kunne vi ikke få lukket talerlisten.
Over 26.000 skrev på Facebook, at de deltager
eller er interesserede, og vores crowd
funding-kampagne, der skal køre i januar,
hvor man kan skrive under på ’Stop jeres

Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix
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angreb på flygtninge og fattige’, har allerede
fået 13.000 underskrivere«.

Nyhedsbrevet, der skraber
nyhedsflimmeret væk og giver dig
perspektiv på ugens politiske
debat. Udsendes hver fredag.

Indtast din email Tilmeld

Blandt talerne var erhvervskvinden Stine Bosse, Sara
Omar og John Jørgensen, ham med fiskerlussingerne.

Generalsekretæren mener, at mange nu er
nået et mætningspunkt, og at han og de
andre arrangerende organisationer synes, at
70 årsdagen for menneskerettighederne var

BORGEN INDEFRA
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en perfekt dag at sige fra på.

»Jeg oplever en vrede og en forargelse. Folk
føler sig måske forrådt af politikere. De har
hørt historierne fra Anden Verdenskrig om
modige mennesker, der hjælper folk, der er i
nød. Nu har man en dansk minister, der
siger, at det vil være i orden at blive udfordret
af menneskerettighedsdomstolen. Er det
virkelig, hvad Danmark vil? Skal vores
finanslov trække den vej?«

Spørger man jyden John Jørgensen, der er
blevet et Facebookfænomen med sine
opsange til nationen, så er det et klart nej.
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I alt seks byer over hele landet deltog i Hold fast i
menneskerettighederne, Danmark' - indkaldt af
organisationerne Stop Diskrimination, Venligboerne
København, Red Barnet og Mellemfolkeligt Samvirke.

»At I står her i dag, det er en flammende
syngende fiskerlussing, som de kan høre helt
ind på Christiansborg. Og hvis de ikke kan
høre det, så ved jeg dæleme ikke, hvad vi skal
gøre«, sagde John Jørgensen og fik et
stormende bifald.

»Der er ikke noget, der hedder dine
rettigheder og mine rettigheder. En regering,
kan ikke bestemme, hvem, der skal have
hvilke rettigheder. Der er vores rettigheder,
ellers er menneskerettigheder en illusion«.

   

Få avisen leveret hele julen
Bestil nu og få avisen leveret lørdage, søndage og

helligdage i december. I alt 15 aviser for kun 199 kr.
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Mest læste

er julen ikke min kop te. Det stressende
gaveræs, den alt for fede og alt for rigelige mad,
det afgrundsdybe decembermørke og så
fremdeles.

Frustreret far: Børnehaven har
bedt os redegøre for, hvorfor vi
har fortalt sønnike, at der ikke
findes nisser

1
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Det blev sandt at sige ikke bedre, da min kone
forleden blev trukket til side nede i sønnikes
børnehave og bedt om at redegøre for, hvorfor
vi har fortalt vores dreng, at nisser ikke findes.
Tja, bom bom. Hvad svarer man på det? At det
er af samme grund, som ligger bag vores
beslutning om ikke at bilde drengen ind, at

og opvokset i Danmark, med en diæt bestående
af rugbrød, salmiaklakrids, EM i 92, Olsen
Banden og rummelighed. Alligevel kan jeg ikke
blive dansk statsborger.

Jeg tog indfødsretsprøven forleden, men kan
alligevel ikke blive dansk statsborger i Løkkes,

Hvorfor? Peter er født og opvokset
i Danmark, spiser rugbrød og ser
Olsen Banden, men kan alligevel
ikke blive dansker

2
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Støjbergs, Thulesen Dahls og Mette
Frederiksens Danmark. Ikke med de utallige
nye og gamle love, der gør det at blive dansker
noget nær umuligt. Jeg er født på
Rigshospitalet, men blev automatisk tildelt

Nye økonomiske jubeltal fra Nationalbanken: Hver
dansker har i snit 176.600 kroner til gode i udlandet.
AF HANS DRACHMANN

Danmarks formue i udlandet har nu rundet
1.000 milliarder kroner.

Det viser tal, som Nationalbanken
offentliggjorde i fredags, og dermed lancerede
den endnu en nyhed om en stærk dansk
økonomi. Udlandsformuen steg i 3. kvartal
sidste år med 149 milliarder kroner, og det er
ifølge Nationalbanken den største
kvartalsmæssige stigning nogen sinde.

Solid økonomi: Danmarks formue
i udlandet runder 1.000 milliarder
kroner

3
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Overskuddet bragte helt præcist Danmarks
nettoformue i udlandet op på 1.013 milliarder

Arkitekturredaktøren sætter i fem kategorier pris på
2018, der bragte skønhed, mystik og undren ind i den
byggede verden.
AF KARSTEN R.S. IFVERSEN

God arkitektur handler om indlevelse i opgav
og sted. Det gjorde Hammershus Besøgscenter,
hvis opgave lød at give en ny ankomst til

Tre Lego-prinser har bygget sig en borg ud i
Vejle Fjord. Mursten og middelalderhåndværk
møder her computerformgivning og global
kapitalisme. Det er et hus fuldt af spørgsmål: Er
det ved at løsrive sig fra byen? Er det en
udkigspost? Vil de rige brødre forsvare byen,
når vandet stiger, eller vil de flygte i hver sin
kaptajn Nemo-ubåd?

Danmarks bedste (og værste)
arkitektur i 2018: Og årets hvad-
fanden-har-de-gang-i-pris går til ...

4
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Politikere undrer sig over, at Sundhedsministeriet
bremsede pengestrøm til center på Rigshospitalet. I
dag afleverer Peter Gøtzsche sit forsvarsskrift. Han
føler sig som offer for et ’videnskabeligt justitsmord’.
AF ANDERS LEGARTH SCHMIDT

en korte version handler om en forsker, der for
godt en måned siden blev varslet fyret fra
Rigshospitalet, som havde mistet tilliden til
ham efter 25 års tjeneste. Sagen afsluttet.

I dag afleverer han et 27 sider langt
forsvarsskrift med bilag til Rigshospitalet, hvor
han blandt andet konkluderer, at »den varslede
fyring handler om at gøre en vigtig og
troværdig stemme tavs«.

Mest påfaldende er oplysningen om, at

»Det lyder betændt«: Ministerium
spillede central rolle i sag om
Peter Gøtzsche
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