
Fandens, at Søren Pind et år for
sent undsiger ’dødedansen’ i
udlændingepolitik
Hvorfor er det kun forhenværende politikere, der
siger sandheder? Det ville være velgørende, hvis
Inger Støjberg og Lars Løkke stod frem og vedgik,
hvor meget de skammer sig

Hvorfor er det kun forhenværende politikere, der siger sandheder? Det
ville være velgørende, hvis Inger Støjberg og Lars Løkke stod frem og
vedgik, hvor meget de skammer sig

Da Fanden blev gammel, tog han glasbukser på. Sådan lyder et mundheld
om ærbarhedens knytning til alderdommen. Om den tidligere Venstre-
minister Søren Pind gælder, at det først er efter, at han har nedlagt sine
poster, at han glasklart udstiller usømmeligheden i dansk



udlændingepolitik. I et opsigtsvækkende interview i Berlingske Søndag
vedgår Søren Pind, at Venstre og Dansk Folkeparti har indledt en
»dødedans« med Socialdemokratiet.

»Udlændingepolitikken er blevet en brik i et spil, hvor man bare eskalerer
hele tiden. Det er blevet en krikke, man trækker ud af stalden, når man skal
vinde noget. Og så pisker man den. Mere, mere, mere, mere. Det er et
fuldstændigt ilttomt rum – og ud af det kommer en masse åndssvag
symbolpolitik, som er fuldstændig gak,« siger Pind til Berlingske og
forklarer videre:

»Man har svælget i udlændingespørgsmålet. Man har fået islamitis, fordi
magten er blevet det altafgørende. Man har overtrådt enhver grænse, fordi
vi aldrig kunne få nok.«

Skarpt trækker Pind sin pointe op:

»Der er opstået en ukonstruktivitet, hvor fanatikere reagerer, og hvor
Rasmus Paludans nazistisk inspirerede parti nu kræver endnu mere. Det er
fuldstændigt forfærdeligt.«

Stands dødedansen
Det kan diskuteres, hvor nøje Paludans parti kan jævnføres med nazismen.
Men ellers har Søren Pind ret. Og hvis nogen skulle kunne gennemskue
realiteterne, så er det Pind. Han var i syv måneder op til folketingsvalget
2011 minister for flygtninge, indvandrere og integration, og 2015-16 var
han justitsminister. I maj 2018 forlod Pind regeringen – ved at afgå fra sit
seneste ministerhverv: Uddannelse og forskning.

Det fandens ved Pinds udmelding er, at den kommer et år for sent. Pind
skulle have sagt fra, mens han stadig havde magten til at præge
udviklingen. At Pind nu beskriver dødedansen og fordømmer den, kan
givetvis ærgre Venstre-folk og fremme undergangsstemning i partiet. Men
Pind skulle aldrig have trådt dødedansen. Hvorfor er det forbeholdt de
forhenværende at sige sandheden om politik?

https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-soeren-pind-borgerligheden-er-i-krise-og-har-faaet-islamitis-paa


Hvor ville det være velgørende, hvis nuværende udlændinge- og
integrationsminister, Inger Støjberg (V), stod frem og indrømmede, at hun
i 2017 fik kvalme ved synet af den lagkage, hvormed hun skulle fejre
»stramning nr. 50 på udlændingeområdet«. Eller hvis statsminister Lars
Løkke (V) vedgik, at han flover sig, når hans udenlandske kolleger vantro
spørger, hvad hans land har gang i.

Få sagt fra. Stands dødedansen. Mens tid endnu er.


