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Udenrigsminister Martin Lidegaard
om Lars Hedegaard-sagen: »Når vi
ikke tager mere alvorlige diploma-
tiske skridt, er det selvfølgelig, for-
di vi er stærkt afhængige af at have
et godt samarbejde med Tyrkiet og
omvendt.«

Det var interessant nok præcis
samme budskab, som Sveriges am-
bassadør, Staffan Söderblom, med-
delte Josef Stalin i 1945 med hen-

blik på opklaring af Raoul Wallen-
bergs forsvinden. 

Söderblom var »personligt over-
bevist om, at Wallenberg allerede
var død«. Sikkert myrdet af fasci-
ster i Ungarn, så pyt være med
ham. Forholdet til Sovjetunionen
var det vigtigste, sagde Söderblom.
Det var et vink med en vognstang,
og mødet, der oprindeligt var be-
rammet til en time, blev hævet ef-
ter kun et kvarter. Sagen var fær-
dig, og Wallenberg forsvandt for
altid i den sovjetiske nat med Sve-
riges accept.

Det hedder realpolitik.

Det hedder realpolitik
Geoffrey Cain
fhv. formand
Raoul Wallenberg Foreningen
Rebekkavej 5, Hellerup

Jyllands-Posten bragte 13/11 en kro-
nik af pensioneret lektor Bent
Hvorslev om masseasyl og næste-
kærlighed. Det fremgår ikke af kro-
nikken, hvilket fag skribenten var
lektor i, men det kan dårligt have
været religion, for jeg har sjældent
læst en så uoplyst og enfoldig
drøftelse af hhv. kristendom og is-
lam som religioner. En sådan frem-
stilling ville ikke bestå første års
eksamen ved religionsvidenskab.

Hvorslev gør opmærksom på, at
Det Nye Testamente lader sig for-
tolke, fordi det er skrevet af men-
nesker. Og man må forstå, at lig-
nelsen om den barmhjertige sam-
aritaner kun kan udlægges, som
Hvorslev gør. Han citerer nytesta-
mentlige tekster, som var de man-
nakorn, man uden hensyntagen
til deres historiske og argumentati-
ve kontekst kan trække ind i dis-
kussionen. Om islam gælder om-
vendt, at her hersker ingen frihed
til fortolkning, fordi Koranen
hævdes at være forfattet af Allah,
som dikterede den til Muhammed. 

Muntert belærer lektoren sine
læsere om, at det næppe har kun-

net lade sig gøre i en analfabetisk
kultur. Spydighed og enfold bringer
os imidlertid ikke videre. Selvfølgelig
blev Koranen ikke forfattet i en anal-
fabetisk kultur, hvilket der i forsk-
ningen i alle fald de seneste 20 år
har hersket enighed om. Johannes
Åbenbaring indskærper også, at der
hverken må føjes til eller trækkes fra.
Men historien viser, at kristendom
og islam bestandigt fortolkes.

Solid faglig viden
Både kristendom og islam er åbenba-
ringsreligioner. Begge lægger derfor
afgørende vægt på, at deres hellige
tekster hidrører fra den himmelske
verden. Paulus, som Hvorslev citerer,
hævder jo netop, at han har sin vi-
den i kraft af en åbenbaring, og at
det er den, som giver ham hans sær-
lige status som apostel. I evangelier-
ne er Jesus både åbenbaringsmodta-
ger og selve åbenbaringen. Der er in-
gen kategorial forskel mellem de to
religioner i denne sammenhæng.
Begge lever af forestillingen om, at
den jordiske verden er stedt i vånde,
og at mennesket for at frelses må be-
fries fra denne verden.

Det er muligt, at Bent Hvorslev ik-
ke bryder sig om en sådan lighed
mellem kristendom og islam, men
fordomsfuldhed og uvidenhed kan
ikke erstatte solid faglig viden. 

Forblommet sludder om
islam og kristendom
Anders Klostergaard Petersen
professor
Religionsvidenskab
Aarhus Universitet

I et indlæg i JP 14/11 anbefaler
Gorm Holdt Madsen, at man giver
de store energiselskaber lov til at
etablere solcelleparker. Men er det
nu også sikkert, at solceller er så
miljøvenlige, når det kommer til
stykket? Som absolut lægmand på
dette område håber jeg, at der er
vidende mennesker, der kan be-
svare tre spørgsmål, der nager:

Er det ikke rigtigt, at udbygning
af solceller her blot vil frigøre CO2-
kvoter, der så kan bruges til af-
brænding af fossile brændsler an-
dre steder, hvor man måske ikke

tager det så tungt med miljøet?
Er det ikke rigtigt, at produktio-

nen af solceller ud over at kræve
store mængder vand og udlede en
hel del CO2 også udleder andre
drivhusgasser – som f.eks. SF6 –
der er endnu mere aggressive?

Er det ikke rigtigt, at når man til-
bageholder en del solenergi, som
ellers ville være blevet reflekteret
tilbage til rummet, bidrager det til
opvarmning af atmosfæren?

Jeg er ikke i tvivl om, at folk
med forstand på disse ting for
længst har regnet alt igennem og
er nået frem til, at solceller er en
miljøgevinst. Det ville derfor være
rart, hvis man kunne få et velun-
derbygget, beroligende svar.

En solstrålehistorie?
Christian de Thurah
c/o Ben Websters Vej 12, 1.
København SV

Tilliden til politikere – og ikke blot i
Danmark – er i de senere år blevet
stadig mindre. Det er der mange
og også konkrete årsager til.
Senest har en international grup-
pe af journalisters, International
Concortium of Investigative Jour-
nalists, afsløring af, at Luxem-
bourg indgår hemmelige aftaler
med multinationale selskaber, så
disse minimerer deres skattebeta-
linger, yderligere sat spørgsmåls-
tegn ved det politiske system. 

For hvordan have tillid til et
system, der tillader eller måske
rettere ligefrem opfordrer til om-
vendt Robin Hood-aktiviteter, og
som ovenikøbet forsøger at skjule
det, så kun insidere kan opnå dis-
se skjulte fordele? 

Det særligt alvorlige aspekt af
Luxembourg-finten er, at der er
meget, der tyder på, at den nye
formand for EU-Kommissionen,
Jean-Claude Juncker, har været
medvidende herom og måske
aktivt medvirkende hertil. Jean-
Claude Juncker bestred således de
højeste poster i Luxembourg, da
disse hemmelige aftaler blev in-
troduceret, og som efter al sand-
synlighed strider mod EU-regler.
Han var således finansminister fra
1989-2009 og statsminister fra
1995-2013 i Luxembourg.

Der er flere årsager til, at jeg
ønsker at forfølge denne sag. Alle
på min alder kan givetvis huske
den furore, som det vakte i Dan-
mark, da Mogens Glistrup advo-
kerede for det samfundsgavnlige i
at undgå skat. En konservativ
finansminister fik vel sit helbred

ødelagt på grund af dette, idet det
ikke kunne være rigtigt, at man
selv skulle kunne bestemme, om
man ville betale skat eller ej – alt-
så om man ville bidrage til fælles-
skabet eller ej. Og der blev i til-
knytning hertil endvidere rejst
straffesag mod Glistrup. I bogen
”Glistrup-sagen. Nøglen til dens
forståelse” redegjorde jeg for,
hvordan Glistrup udnyttede de
daværende skatteregler og skatte-
myndighedernes manglende
overblik til at undgå beskatning.

I udnyttelsen af Luxembourg-
finten bruges tilsvarende frem-
gangsmåder som i Glistrups skat-
tecirkus: flytning af indkomst fra
én enhed til én anden enhed,
som sættes i stand til at undvige
beskatning. I Glistrups skatte-
cirkus blev indkomst, som i til-
fældet med Luxembourg-finten,
især flyttet ved lånetransaktioner.
Glistrup fjernede skatten defini-
tivt ved at fabrikere kunstige ak-
tietab, som dengang var fradrags-
berettigede i den alm. skatteplig-
tige indkomst. Når Luxembourg-
finten anvendes, sikres nul- eller
minimalskatten ved de hemmeli-
ge aftaler i Luxembourg i kombi-
nation med de alm. regler for sel-
skabsbeskatning i Luxembourg.

Det skattetab, som Glistrups
transaktioner medførte, blegner
imidlertid ved siden af de skatte-
tab, der følger af Luxembourg-
finten. Dette understreger kun,
hvorfor vi ikke mindst i Danmark
bør være optaget heraf – og her-
under også undgå de fejl, der blev

begået i Glistrup-sagen, se nær-
mere herom på min hjemmeside
www.en-vis-mand.dk.

For det første må de selskaber
og/eller Luxembourg, der har ud-
nyttet og iværksat Luxembourg-
finten, pålægges et erstatnings-
og bødeansvar, hvis dette overho-
vedet er muligt. Og såfremt Jean-
Claude Juncker har været medvir-
kende til etablering af Luxem-
bourg-finten, bør han selvfølgelig
afsættes som formand for EU-
Kommissionen. Det bedste ville
selvfølgelig være, hvis han selv
nedlagde stillingen, såfremt med-
virken/medviden foreligger.

For det andet har sagen en ræk-
ke videregående moralske aspek-
ter. Det er f.eks. rystende, når re-
visionsfirmaet PwC begrunder sin
aktive medvirken i udnyttelsen af
Luxembourg-finten med, at den
efter deres opfattelse ikke er ulov-
lig. Kort sagt: Dette firma vil til-
syneladende medvirke til alt, der
ikke er ulovligt. Og denne hold-
ning er måske ikke begrænset til
PwC. En næsten uundgåelig kon-
sekvens heraf bliver en meget de-
taljeret regulering via love osv.

Dybt krænkende
Jeg er af den overbevisning, at
langt de fleste danske virksomhe-
der ønsker at bidrage fuldt ud til
fællesskabet med bl.a. skattebeta-
ling. Det er derfor også dybt
krænkende for retsbevidstheden
for denne gruppe, hvis store mul-
tinationale selskaber får lov at kø-
re frihjul. Dette kan denne grup-
pe f.eks. markere ved i givet fald
at opsige revisionsaftaler med
PwC og andre selskaber, der aktivt
bidrager til skatteunddragelse via
bl.a. Luxembourg-finten. 

Vi må og skal etablere en udvik-
ling, der kan vende derouten i til-
liden til vort politiske system. Et
oprør med Luxembourg-finten vil
være et meget betydeligt led heri. 

Såfremt Jean-Claude Juncker har været medvirkende til etablering af Luxembourg-finten, bør han selvfølgelig afsættes som
formand for EU-Kommissionen. Arkivfoto: Yves Logghe/AP
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Blog: Thorning var klar over, at ligestillingsdebatten i Danmark
er mere eller mindre død, og ville hun fremstå som feminist, 
ville hendes chancer for at overtage Statsministeriet være ulig
meget mindre. En god og strategisk grund at vælge det fra.
Silvana Mouazan – om statsminister Helle Thorning-Schmidt og ligestillingen
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