
 

Spørgsmål til statsministeren 
 

Af Søren Krarup, fhv. sognepræst og MF  

20. januar 2014. 

 

 

Vi er nogle ældre, upolitiske danskere, som ikke er i stand til at 

fatte, hvad der foregår i fædrelandet. Disse ministre, som tvinges 

til at gå af, disse mange samråd og forespørgsler og angreb - hvad 

er det egentlig, der foregår? Justitsminister Bødskov blev tvunget 

til at gå af, fordi han havde lavet lusk med en forklaring til 

Folketinget - men hvad var grunden? Hvorfor luskede han? Hvad 

er den egentlige baggrund for disse underlige begivenheder, som i 

sit kølvand fører til departementschefers bortvisning? 

 

Javel, det handlede om, at Pia Kjærsgaard gerne ville med 

retsudvalget på besøg i Christiania, og intet kan jo være mere 

uskyldigt og fredsommeligt. Herregud, en fremtrædende politiker, 

der gerne ville se den omtalte fristad. Hvordan kan det blive et 

problem? Javel, det kunne være, at nogle af fristadens rabiate 

beboere ville blive sure på Pia Kjærsgaard og give udtryk for 

deres surhed, men hvad har man ordensmagten til? Naturligvis 

kunne justitsministeren i denne situation give ordensmagten 

besked om at slå ring om retsudvalget og sørge for, at alt forløb 

ordentligt - og længere er den ikke. 

 

Men Morten Bødskov turde ikke. Sagde han. Morten Bødskov 

turde som justitsminister ikke løbe den risiko, at han måtte sætte 

politiet ind for at drage omsorg for, at folkevalgte politikere kan 

færdes i tryghed i særlige dele af fædrelandet, og derfor greb han 

til alskens underlighed for at forhindre Pia Kjærsgaards besøg i 



Christiania. Han kiggede illegalt i hendes kalender. Han fandt på 

løgne om justitsministeriets departementschefs færden. Han løj og 

løj for at forhindre retsudvalgets besøg på Christiania. 

 

Hvorfor løj justitsminister Bødskov? Det er det egentlige 

spørgsmål. Løj justitsministeren, den nu fhv., fordi han havde fået 

at vide, at politiet ikke kunne magte opgaven? Løj den nu fhv. 

justitsminister, fordi han vidste, at det danske politi var 

magtesløst, når der dukker uromagere op på danske veje og 

stræder? Løj justitsministeren og departementschefen og PET-

chefen, fordi det danske politi er ude af stand til at håndhæve 

ordensmagtens opgave? 

 

Dette forekommer mig og andre upolitiske danskere at være det 

egentlige anliggende i denne underlige sag om en justitsminister, 

der føler sig tvunget til at lyve. Kan den danske stat i 

virkeligheden ikke håndhæve statens opgave? Har den danske 

ordensmagt i virkeligheden kapituleret over for gadens parlament? 

Er det danske politi i virkeligheden kun til pynt? 

 

I 2003 var jeg til FNs generalforsamling i New York. Hjemmefra 

vidste jeg, at New York var en frygteligt kriminaliseret by, hvor 

ingen kunne færdes i tryghed. Men hvad så jeg? En by, hvor der 

på hvert gadehjørne stod adskillige politibetjente med pistoler i 

bæltet, som sørgede for, at New York var fuldstændigt tryg og 

sikker at færdes i. Selv undergrundsbanen var uden risiko. Politiet 

var sat til at hævde ro og lov og orden, og så var der ro og lov og 

orden i New York. 

 

Er det danske politi uden en tilsvarende evne? Uden magt og 

myndighed? Uden evne til at hævde lov og ret, fordi politiet er 

svagt og fåtalligt og hjælpeløst? Kommer justitsministerens løgn 



af en pinlig virkelighed, som han ikke tør vedgå? Har det danske 

politi i virkeligheden kapituleret? 

 

Jeg spørger i al upolitisk forsigtighed statsministeren. 
 


