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at EU tildeler dem færre kvoter, og at de
derfor ikke på sigt vil kunne øge deres
udslip som følge af opkøbet af de danske
kvoter. Også her er logikken svær at
følge: De vil vel netop bruge de danske
kvoter til at udlede mere, hvis de bliver
tildelt færre kvoter.
Diskussionen er vigtig. Beregninger
fra FNs klimapanel og Cepos tyder på,
at det vil koste det danske samfund
omtrent 100 milliarder kroner om året
at realisere den vedtagne målsætning om
at eliminere Danmarks CO2-udslip i år
2050.

Ejendomsskat
Birgitte og Kurt Havn
Damstien 13a, 2720 Vanløse
Skattevæsenet bruger for tiden mange
ressourcer på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, men systemet udvikles stadig inden for de gamle rammer.
Men at bygge videre på det gamle vil
ikke løse noget. Det giver ingen mening
at vurdere grunde, der ikke er til salg.
Men mener man, at lighed for
loven og de brede skuldre skal bære
de tungeste læs, også skal gælde for
boligbeskatningen, kan det løses med
et ganske enkelt system. Andelsboligen,
ejerlejligheden, række- og parcelhuset
med samme ejendomsvurdering betaler
samme ejendomsskat.
Ejendomsvurderingen er herefter
handelsprisen for den samlede ejendom.
Det vil sige bolig plus grund. Flere
kreditforeninger leverer præcise vurderinger, baseret på konkrete handelspriser.
Den fremtidige boligbeskatning kan
herefter eksempelvis være ti promille
af handelsprisen eller en promillestørrelse, der sikrer det hidtidige provenu.
Promillestørrelsen er naturligvis den
samme i hele landet. Kommunale særinteresser financieres af kommuneskatten.

Tvivlsspørgsmål vedrørende vurderinger
afgøres af to lokale ejendomsmæglere.
Skats ejendomsvurderinger skrottes
helt, og hundredvis af medarbejdere
kan overgå til et meningsfuldt arbejde.
Udviklingen af et nyt IT-baseret vurderingssystem bliver overflødigt. Det vil
endvidere spare befolkningen for Skats
og de politiske partiers manipulationer.

Undren
Niels Graverholt, labradorejer
Skelagervej 330, 8200 Aarhus N
Bodil Kortbæk, BA i økonomi & exam.
art. i filosofi, undrede sig sidste weekend
over de mange unge syriske mænd, som
flygter fra militærtjeneste »i stedet for at
blive og kæmpe for de værdier, de ønsker
sig«. Bodil Kortbæk ville nok undre sig
mindre, hvis hun kiggede godt 70 år
tilbage i vores historie.
’De fem forbandede år’, som vi jævnligt mindes, forekommer næsten hyggelige i sammenligning med forholdene i
dagens Syrien. Dengang risikerede man
ikke at få en tøndebombe i hovedet, få
affolket sin landsby af giftgas, blive bortført og halshugget af ISIS eller lignende
ubehageligheder. Og man kunne sige
ordet ’frihed’ offentligt uden at risikere
at blive arresteret og tortureret til døde.
Alligevel levede kun få unge danskere
dengang op til de krav, som ifølge Bodil
Kortbæk bør gælde for syriske unge: Ved
årsskiftet 1944-45 var der 20.000 illegalt
organiserede. 10.000 flygtede forståeligt
nok til Sverige i »stedet for at blive og
kæmpe for de værdier, de ønskede sig«.
De 5.000 af dem sluttede sig i Sverige til
Den Danske Brigade, som i fuld honnør
vendte tilbage til Danmark 5. maj 1945,
efter at de allierede havde befriet os.
Vi har vist ikke så meget at lade de
unge syrere høre.
Bodil Kortbæk mener, at de inter-

nationale konventioner vedrørende
flygtninge bør suspenderes. Og den slags
skriverier kan jo også være irriterende,
når man geråder i en af de situationer,
hvor det faktisk var meningen, at de skal
bruges. Desuden mener Bodil Kortbæk,
at der må skelnes mellem egentlige flygtninge, som er personligt forfulgte, og så
de mange andre.
Men hvornår mener Bodil Kortbæk
mon så, at man er personligt forfulgt?
Nok ikke hvis man går pænt på gaden
i Damaskus med et billede af Assad på
trøjen. Men hvis man råber ’frihed’ eller
deltager i en demonstration, så er der en
pæn chance for, at man i løbet af nulkomma-nul befinder sig i et af Assads
torturkamre.
Er man så personlig forfulgt, Bodil
Kortbæk, eller skal man først hænge
nogle timer med hovedet nedad og have
fingrene knust, før man er personlig forfulgt? Og mon bødlen så er én behjælpelig med at udfylde en asylansøgning og
sende den til Danmark?

De internt forsømte
Anne Marie Têtevide
oversætter og forfatter
Kære Klaus Rothstein. Det glæder
mig, at du omend forbeholdent kunne
lide forestillingen »Det store ædegilde«
i Dansehallerne. »Kunsten ligger i
antikunsten og (forestillingen) skal (…)
vurderes som virkelighedsrapport og
socialpolitisk opråb,« skriver du blandt
andet, og deri har du helt ret.
Tillad mig dog at brede perspektivet
lidt ud: som mormor til to halvvoksne,
herlige knægte, begge med diagnoser
inden for autismespektret; som nær
veninde og hyppig lytter til en medarbejder på én af byens hårdt pressede
psykiatriske afdelinger og som forhenværende mangeårig studievejleder i

VUC-systemet sad jeg i aftes i teatret
med en vedvarende følelse af, at det var
min (vores) hverdag og erfaringer, der
blev beskrevet.
Jeg ved, hvor ofte skæbner som de otte
medvirkendes knækker; hvor mange timer deres fortvivlede, rådvilde pårørende
har brugt på at spekulere over deres liv;
hvor ofte de kommuner, som skulle
iværksætte meningsfyldte handlingsplaner, ikke lever op til lovens krav; hvor
mange sagsbehandleres uvidenhed om
specifikke diagnoser eller livserfaringer
man skal igennem, før noget lykkes;
hvor ofte man kæmper med selvværd,
bristede forhåbninger, stor vrede, forvirring og afmagt.
Med denne polstring af viden så jeg
de otte modige medvirkende så himmelvidt langt fra TVs følelsespornografiske
reality-programmer udstille de oplevelser
af håb, frygt, drømme, angst, vrede og
sorg, de har og har haft. Og som vi alle
har! At koge de smertefulde og skrøbelige erfaringer ind til en vedkommende,
koncentreret tekst er vel Tue Bierings og
Jeppe Kristensens fortjeneste. Tak! At
fremføre dem, med diagnose og medicin
i kroppen, så ikke en eneste af mine tæer
følte den mindste trang til at krumme
sig, er de otte unavngivne skuespilleres.
Tusind tak!
Og hvad vil jeg så konkludere, kære
Rothstein? Du skriver ofte og godt
og skarpt om flygtningesituationen i
Europa og om vores forpligtelse over
for dem. Det glæder mig hver gang.
Men tillad mig at huske os på de internt
forsømte, hvis kontanthjælp bliver
mindre og mindre, hvis livsvilkår forringes for hvert nyt tiltag, regeringen
finder på. Det store ædegilde bygger
på Marco Ferreris film fra 1973; men
denne forestilling udstiller ikke borgerskabets diskrete charme og undergang.
Den synliggør og med værdighed en
befolkningsgruppe, som alt for ofte
mødes med nedladenhed, medlidenhed

og misforstået hensyntagen, men som
vi her mødte i menneskelig, eksistentiel
øjenhøjde.

til den radikalisering, de mener skyldes
andre, såsom Farooks meget religiøse
mor og de sociale medier?

Ikke-vold

Tonen

Dina Grossman, Ph.d., kommentator
Grevens Træer 4, 4220 Korsør

Thomas Moesgaard-Christensen
efterskolelærer, Vejle

I artiklen »Kampen om sjælene« den
4. december citeres Jonathan Russell,
Quilliam Foundation: »Den ikkevoldelige ekstremisme er sagt med andre
ord med til at tage unge mennesker 60
til 70 procent af vejen mod den voldelige
ekstremisme. Alle voldelige ekstremister
har været ikke-voldelige ekstremister på
et tidspunkt.«
Jihadisten Syed Rizwan Farook angreb sammen med konen en festsal i San
Bernadino den 2. december. Farooks
far sagde til en italiensk avis: »Min søn
var besat med Israel. Jeg sagde til ham,
at han skulle holde sig i ro og være tålmodig, fordi i løbet af et par år vil Israel
ophøre med at eksistere. Geopolitikken
ændrer sig: Rusland, Kina, Amerika vil
ikke have jøder mere. De vil sende jøderne tilbage til Ukraine. Hvorfor kæmpe
[med våben]? Vi har allerede gjort det,
og vi har tabt. Israel skal ikke bekæmpes
med våben, men med politik.«
Farook var veluddannet, vellidt og
havde et godt job. Men han var også
én af de søgende, som i dén grad havde
brug for stærke modfortællinger til
radikal propaganda og til sin egen fars
verdensbillede! En rigtig søgende kan
måske påvirkes med en stærk modfortælling, som giver mulighed for at
kæmpe ihærdigt sammen med ligesindede for en bedre verden. Men hvad
kan man stille op med hans far, som er
blandt de millionvis af både muslimer
og ikke-muslimer, som finder det naturligt at støtte tilintetgørelse af den jødiske
stat, og som ikke kan se, at de bidrager

Det tog lidt tid, før det rent faktisk gik
op for mig, at Martin Henriksen (DF) i
alvor havde foreslået at tage værdier fra
flygtninge, der ankommer til Danmark.
Og Søren Pind (V) gjorde noget tilsvarende. Jamen, er det der, vi er nået
til? Vil vi gerne sammenligne os med
samfund, hvor man gør sådan noget?
Nu må det altså stoppe. Nu må I tage
jer sammen, politikere. Nu har I i årevis
talt om, at vi ikke må drøfte »tonen«,
men sådan der taler man altså ikke om
mennesker på flugt.
Jo, vel er der lykkeriddere blandt de
mennesker, der søger asyl. Der er også
mennesker i Danmark, der snyder i skat.
Sådan er det altid. Ingen af delene skal
belønnes. Ud med dem, der lyver, og lad
os så koncentrere os om dem, der rent
faktisk har brug for vor hjælp og beskyttelse. De findes jo!
Men tonen – ja, tonen betyder noget!
Det er jo den, vi præsenterer os selv med.
Det er jo den, vi møder andre mennesker igennem. Tonen betyder noget.
Tonen er det, der skaber relationen
mellem mennesker. Ordet skaber, hvad
det nævner. Tal til kongen, ikke til stodderen. Og tænk på, hvordan en eventuel
fremtidig integration påvirkes af tonen.
Det nytter altså ikke med udmeldinger, der alt for let kan passes ind i et neofascistisk tankesæt, d’herrer. Det nytter
ikke med den konsekvente pukken på
flygtninge som mennesker, der har fortjent mistanke ud over det sædvanlige.
Upassende er et mildt ord.
Tal pænt, og tag jer sammen!

Kronik. Antallet af døde på grund af ekstremvejr er på et absolut niveau på omtrent 26.000 mennesker pr. år, og når folk dør af ekstremvejr, er det, fordi de er fattige.
Derfor giver det ingen mening, at anti-vækst-mafiaen forsøger at stoppe eller begrænse den økonomiske vækst ved at gøre energi unødigt dyrt.

Så længe det bare er opvarmning og ikke en ny istid
Af KARL IVER DAHL-MADSEN

D

en kyniske amerikanske avismand H. L.
Mencken udtalte i sin tid (i min lettere
forvanskede og oversatte udgave): »Hvis
man vil have fat i folks stemmer og penge,
gælder det om at skræmme dem fra vid
og sans med en lang række alarmistiske
påstande uden hold i virkeligheden.«
Tre politikere fra Alternativet må have læst deres Mencken
grundigt. Idet de glade og gerne udsætter Weekendavisens
læsere for uskøn klimapropaganda i kronikken fra den 4.
december.
Kronikørerne kommer med en lang række alarmistiske påstande om store temperaturforøgelser, ændringer i ekstremvejr
og klimaflygtninge, som er aldeles uden hold i den observerede virkelighed.
De glemmer bekvemt at nævne, at det kun er det »virtuelle
klima« lig med det klima, som klimamodellerne beskriver,
der arter sig så dårligt. Og at 97 procent af klimamodellerne
regner helt forkert. Siden de repræsentative satellitmålinger
af Jordens temperatur startede i 1979, har klimamodellerne
systematisk overvurderet temperaturstigningen med en faktor
2 og har været helt ude af stand til at beskrive de seneste 15-20
års »pause« i temperaturudviklingen.
Det er endvidere bredt anerkendt, at klimamodellerne ikke
egner sig til at beskrive udviklingen i regionale klimaforhold.
Forskellige klimamodeller fremskriver regionale udviklinger,
der går i direkte modsatte retninger.
Klimamodellerne kan derfor ikke bruges til at sige noget
kvalificeret om Jordens fremtidige klimaforhold, hverken
globalt eller regionalt. Så det klimapropagandistiske udsagn
om en kommende meget varm Mellemøsten har ikke noget
erfaringsmæssigt belæg.
Tværtimod viser observationer fra virkelighedens verden,
at den såkaldte klimafølsomhed: temperaturændring pr.
fordobling af CO2, ligger i den nedre ende af det meget brede
interval på 1,5-4,5 grader C, som angives af det internationale
klimapanel (IPCC). Og måske endog er endnu lavere. Så de
kommende temperaturændringer vil sandsynligvis blive (meget) mindre, end klimamodellerne og IPCC angiver. Ja, måske
kan det ligefrem gå hen og blive koldere i en periode.
Indtil nu viser summen af alle klimaøkonomiske udredninger, at klimaændringerne udtrykt som en let forhøjet temperatur, lidt mere nedbør og et tydeligt forhøjet CO2 har været
nettopositive for verdens tilstand og velfærd.
Det er måske overraskende for nogle, men det er helt selvfølgeligt, at en øget opvarmning sparer varmeomkostninger og
reducerer kuldedødelighed i den kolde del af verden, ligesom
den øgede varme og nedbør og især den øgede CO2, som er
det vigtigste plantenæringsstof overhovedet, gavner landbrugsproduktionen.
Der er ingen grund til at tro, at denne udvikling ikke skulle
kunne fortsætte selv ved en større forøgelse af temperaturen.
Godt nok vil der være områder, hvor plantevæksten vil kunne
hæmmes af varme (og især tørke), men der vil være store områder, Sibirien, Canada og Nordeuropa, som nu er for kolde
eller tørre til landbrug, som får stor gavn af varmen, væden og
kuldioxiden.
Disse forhold er indiskutable, og det ved alarmisterne
udmærket. Derfor hænger de deres hat på forøget forekomst
af »ekstremvejr« (tørke, oversvømmelser, storme), som det store
dyr i åbenbaringen.
Sagen er imidlertid, at dette ekstremvejr ligeledes kun
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kan findes i klimamodellernes virtuelle verden, men savner
grundlag i observationer fra virkelighedens verden. Det er
rigtigt, at regionalt set ændrer klimaet sig overalt i verden på
alle områder og hele tiden. I de senere år er det for eksempel
blevet varmere og vådere i Danmark. Men sådan vil det altid
være, uanset om der er klimaændringer på globalt niveau i
gang eller ej.
Globalt og samlet set har man kun kunnet observere
beskedne klimabetingede ændringer i tørke, oversvømmelser
eller storme.
Det er måske heller ikke så underligt, da vi har at gøre med
ekstremstatistik, som ofte vil kræve tidsserier på flere hundrede år, før man kan sige noget sikkert om en udvikling. Så
det kan da godt være, at der er nogle små ændringer (i positiv
eller negativ retning) i gang af ekstremvejret, som vi ikke kan
observere.
Hvad vi derimod ved med sikkerhed er, at længe inden
menneskene havde muligheder for at påvirke klimaet, har der
været voldsomme ekstremhændelser. For eksempel de danske

århundrede, og relativt set er det 30 gange mindre, idet vi
er blevet tre gange flere mennesker siden. Relativt set er
problemet ikke stort, idet dødeligheden pr. år udgør
en halv promille af den samlede globale dødelighed på knap 60 millioner om året og godt to
procent af dødeligheden for trafikulykker på
1,2 mio. pr. år.
Det er jo en meget positiv og dramatisk
fremgang og skyldes helt enkelt, at vi er
blevet rigere og dygtigere og derfor bedre
kan sikre os mod ekstremt vejr og naturkatastrofer i det hele taget. Når folk dør
af ekstremvejr, er det ikke ekstremvejret,
der er problemet. Folk dør af ekstremvejr, fordi de er fattige.
Derfor giver det ingen mening og er
direkte livsfarligt for verdens fattigste, at anti-vækst-mafiaen forsøger at
stoppe eller begrænse den økonomiske
vækst ved at gøre energi unødigt dyrt.
Og det er under alle omstændigheder
en helt urimelig dyr og helt forkert
måde at løse et problem på, som kun
rammer relativt få mennesker.
Kronikken giver endnu et eksempel
på klimapropaganda, idet man på
uskøn vis forsøger at gøre klimaændringer til en årsag til flygtningekrisen i Syrien. Det er vitterlig talt helt
hen i vejret. Når folk flygter/migrerer
i dag, er det på grund af fattigdom
og krig, og det har absolut intet med
vejret at gøre. Det har åbenbart forbigået
kronikørernes opmærksomhed, at der i
Syrien bor en grum diktator, som bruger
sine ressourcer på at smide tøndebomber
i hovedet på sin egen befolkning i stedet
for at udvikle sit lands rigdom, velfærd og
teknologiske formåen, så det på linje med
andre rige økonomier kan gøre sig uafhængigt
af naturens luner.
Klimaændringer, menneskeskabte eller ej, er et
problem på linje med rigtig mange andre problemer,
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menneskene står over for. Så længe klimaændringerne
blot medfører opvarmning og ikke en ny istid, er det
stormfloder: Den Store Manddrukning i 1362 med 6,3 meter bestemt ikke noget stort problem teknisk/økonomisk set, og
over daglig vande og Lolland i 1872 med 3,3 meter over daglig vil blive løst af praktiske ingeniører og andet godtfolk uden
vande.
særlig ståhej ved økonomisk vækst og teknologisk udvikling
Så ekstremt vejr er et naturligt fænomen, som forekommer
kombineret med en passende tilpasning af infrastrukturen på
til alle tider i alle verdens områder. Men det afgørende spørgs- udsatte steder.
mål er, om ekstremvejr er et stort problem for menneskene.
Men klimaet er desværre blevet et massivt politisk problem
Der er ingen tvivl om, at ekstremvejr er et mærkbart og
og et stort problem for verdens velfærd, fordi det optager
stigende økonomisk problem. Men det har meget lidt at gøre
alt for stor politisk opmærksomhed og spilder meget store
med ændringer af hyppighed af ekstremvejr, men skyldes over- økonomiske ressourcer, som dermed ikke er til stede for andre
vejende, at vi er blevet mange flere og meget rigere og gerne
og langt mere alvorlige problemer som for eksempel afgrundsbosætter os på udsatte lokaliteter i håbet om, at går den, så går dyb fattigdom, smitsomme sygdomme, dårligt drikkevand og
den, og ellers betaler forsikringen.
sanitet, indendørs luftforurening, regional atomoprustning,
Hvis vi derimod ser på det allervigtigste mål for menneskereligiøs & politisk fundamentalisme og ustyret migration.
lig velfærd, nemlig antal dødsfald, er ekstremvejr et stadigt og
Må jeg opfordre til, at vi snart begynder at diskutere klima
stærkt aftagende problem for menneskene.
baseret på facts og argumenter og i forhold til, hvilke tiltag
Antallet af døde på grund af ekstreme vejrhændelser (eksder virker, og ikke på basis af en primitiv »jorden-går-under-på
treme temperaturer, tørke, oversvømmelser, storme) er nu på
fredag«-retorik.
et absolut niveau på omtrent 26.000 mennesker pr. år. Det
er omkring ti gange mindre end i første halvdel af det 20.
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