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En sænkning af margi-
nalskatten giver vækst og 
velfærd. Skal det forstås 
sådan, at ved at få færre 
kroner i statskassen, så er 
der råd til mere velfærd for 
hele samfundet?

JWD er også efter de 
kandidater, der er rejst ud 
i verden for at arbejde og 
ikke er kommet tilbage. 
JWD antyder, kraftigt, at 
det er på grund af forhold 
i Danmark, at de ikke er 
kommet tilbage, men for-
holder sig ikke til det fak-
tum, at mange arbejder for 
danske fi rmaer over hele 
kloden og derved bidrager 
til indtjening for fi rmaet 
og derved DK, for jeg ud-
går fra, at danske fi rmaer 
betaler skat til Danmark 
af deres fortjeneste i ud-
landet og ikke kun betaler 
den billige skat i produkti-
onslandet.

Noget sådant er jo umo-
ralsk og nærmest krimi-
nelt, hvad enten det skyl-
des sjusk eller fusk og skal, 

ifølge konservative Rune 
Kristensen straffes meget 
hårdt.

JWD mener også, at  
udlændinge, der tager til 
Danmark for at få en ud-
dannelse, skal have be-
skæftigelsesfradrag, hvis 
de får arbejde i Danmark. 
Samtidig skal de have fl ere 
stipendier hvis de følger 
uddannelser som erhvervs-
livet efterspørger. Hvem 
skal betale disse stipendi-
er? Dansk erhvervsliv eller 
skatteyderne?

Når universiteterne i 
dag afviser næsten 15.000 
kvalifi cerede studerende 
på grund af pladsmangel, 
så er det da tåbeligt, at 
reservere endnu fl ere stu-
diepladser til udenlandske 
studerende.

Når Dansk Folkeparti 
samtidig vil lukke for læger 
fra lande, de ikke kan lide, 
og de nordiske studerende 
optager ca. en tredjedel af 
pladserne, så er der ikke 
basis for et udvidet vel-

færd på det sundhedspoli-
tiske område. I fremtiden 
bliver der kun personale til 
et til to sygehuse, men der 
bliver sikkert heller ikke 

råd til fl ere.

Georg Bleis
Ringsebøllevej 27
4970 Rødby
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Det undrer mig  i  skatte-
sagen vedrørende Helle 
Thorning-Schmidt, at en 
journalist uden videre 
kan  gå ind til SKAT for 
at undersøge Helles pri-
vatøkonomi?

Har journalisterne vir-
kelig sådanne rettighe-
der, med at de kan uden 
videre kan undersøge 
folks privatøkonomi? Så 
ved ingen sig sikre?

Eller er det således, at 
journalisterne er selvbe-
staltede  skattereviso-
rer?  Eller i dette tilfælde 
har de i SKAT sovet i ti-
men. Men hvad beretti-
ger journalisterne til at 
offentliggøre, hvad de 
har set? Der må være 
noget galt med lovgiv-

ningen.
Når nu der er journali-

ster, der er så emsige, så 
bør de hellere se nærme-
re på, hvad de tidligere 
politikere har bedrevet 
med de 165 milliarder 
kroner, som de tidligere 
politikere har stjålet fra 
pensionisterne. Så kan 
de gøre noget nyttigt, 
i stedet for at det kup 
fortsat skal forties, for 
nu er det altså på tide, at 
pensionisterne får del i 
de penge, som er stjålet 
fra de tidligere pensio-
nister.
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Lolland-Falster har bru-
ge for fl ere store attrak-

tioner, der kan trække turister 
til fra både udlandet og resten 
af Danmark. Vel at mærke tu-
rister, der bliver en ekstra dag 
på Sydhavsøerne, fordi der er 
så meget at se på. 
Vi har i dag for få “turist-
magneter”, der kan være de 
drivende kræfter i turismens 
udvikling og ikke mindst stør-
relse som erhverv.
Derfor er det et meget spæn-
dende og perspektivrigt ini-
tiativ, som formanden for 
Lolland-Falsters Veteran Klub 
Carsten andersen lørdag 
præsenterede her i avisen. 
Teknikkens Univers er initiati-
vet døbt, og det er præget af 
store ambitioner.
Der er ingen tvivl om, at det 
er sådanne initiativer, der, 
hvis det får opbakning og bli-
ver realiseret, kan blive en 
stor turistattraktion. Ideen er 
spændende, fordi det tænker 
på tværs af en række områ-
der og sætter fokus på teknik-
ken og alt det fascinerende, 
der følger i kølvandet.
Ideen rummer store mulighe-
der, og det er lige netop ideer 
af den kaliber, vi har brug for 
på Lolland-Falster. Vi har brug 

for, at der bliver tænkt ud af 
boksen og skabt noget nyt, 
hvor det ikke er lokale særin-
teresser, der skal plejes. 
Vi kan desværre risikere, at 
ideen vil møde modstand, for-
di eksisterende museer som 

traktormuseet i Eskilstrup og 
Motorcykelmuseet i Stubbe-
købing, kan føle sig truet. Lad 
os håbe, at folkene bag disse 
museer godt kan se visionen 
og de tilhørende muligheder 
i Teknikkens Univers, og der-

med være med til at gøre 
ideen levedygtig.
Initiativtageren Carsten An-
dersen har for alvor sparket 
debatten i gang om, hvordan 
vi på Lolland-Falster skaber 
en attraktion ud over det 
sædvanlige. Initiativet er ikke 
gratis, og derfor skal det ha-
ve opbakning fra alle kanter. 
Både økonomisk og moralsk 
opbakning er nødvendig i den 
kommende tid. Vores to kom-
muner og erhvervslivet skal 
også på banen for at sikre 
ideen kommer videre end teg-
nebordet.
Rundt omkring på Lolland 
og Falster fi ndes der mange 
spændende museer, der dog 
alle er præget af både mangel 
på plads og penge. Et samlet 
museum og aktivitetscenter 
med fokus på alle former for 
teknik og mekanik kan i den 
rette form godt gå hen og bli-
ve en turistattraktion ud over 
det sædvanlige.
Placeringen ved Maribo - ved 
afkørsel 48 - er optimal. Lige 
midt i det hele med gode til-
kørselsforhold fra alle retnin-
ger og med klare fremtidsper-
spektiver i forhold til den faste 
forbindelse til Tyskland.
Giv initiativet en chance.

Det populære veteranbilmuseum på Aalholm slot er lukket, og 
det har sat gang i iderigdommen hos Carsten Andersen. 
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Spændende initiativ

DAGENS JULIUS
Hveranden københavnsk restaurant byder gæsterne

på sommermenuer af bakteriesymfonier!


