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SPDs Gabriel taler
som vinden blæser

Leder

Parlamentarisk kontrol
forhindrer ikke våbeneksport.
Raning Krueger 	

rk@fla.de

Når SPDs »ærkeengel«, Sigmar Gabriel, dukker op for eksempel på værftet
med det blandede ry, HDW, i Kiel, udløser det julestemning. Sidst havde
Tysklands erhvervsminister nemlig
en gave med til militærværftet i Kiel:
Godkendelsen af to ubåds-ordrer fra
Egypten, som vil sikre 2500 arbejdspladser indtil 2018. Gabriel talte også positivt om mulige militærforretninger med Australien. Værftet i Kiel
satser traditionelt på militære leverancer, og derfor har det i mange år
været kastebold mellem koncerner.
Vi husker også tiderne, da HDW prøvede at overtage FSG-værftet i Flensborg.
Ministeren fra Berlin sagde, at det
problematiske ved ubåde ikke er selve produktet, men deres anvendelse.
»Vi holder os klart til lov og ret, når
det gælder våbeneksport«. Det må
åbenbart fremhæves som noget særligt. Hvor megen hemmelighed fra

regeringens side må de folkevalgte i
parlamentet finde sig i, og hvor megen kontrol er muligt? Det konservative CDU/CSU mener, at de nuværende regler er tilstrækkelige, selv om
de kun kræver en godkendelse af våbensalg i et lukket udvalg og et notat
i de årlige salgslister.
I øvrigt bør der også tænkes på arbejdspladser og Tysklands teknologiske uafhængighed, når det gælder
sikringen af Tysklands forsvar, fremhæver CDU.
Våbeneksporten nåede nye højder
under den rød-grønne Schröder-regering. Den nuværende store CDU/
CSU/SPD-koalition blev dog enig om,
at Forbundsdagen skal informeres senest to uger efter møder i forbundssikkerhedsrådet.
Sigmar Gabriel er kendt som en
af de største politiske vendekåber:
først fører han valgkamp mod våben

eksport - for dernæst som ansvarlig
minister at fordoble våbeneksporten
i løbet af bare ét år til 6,35 milliarder
euro. Deriblandt 12 kampvogne til
Kuwait, u-både til Israel og en fordobling af våbeneksporten til arabiske
lande og til Nordafrika. Så er det vel
bare konsekvent, at ofrene for disse
våbenforretninger i det mindste bydes pænt velkommen som flygtninge
i Tyskland.
En uge efter offentliggørelsen af
tallene for den tyske våbeneksport
advarede Gabriel så mod væbnede
konflikter, oprustning og militære
trusler.
Men forbundsregeringen vil tilsyneladende ikke begrænse våbeneksporten efter mottoet: Penge fra milliardforretninger lugter ikke. Er Sigmar Gabriel en »statsmand« eller en
»ærkeengel«, når han som nyvalgt
minister bebuder en reducering af
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våbeneksport, der i realiteten fordobles.
Vi husker tydeligt et andet mislykket medie-stunt fra Gabriel, da han
prøvede at bortforklare vælgerflugten fra SPD, hvis nyliberale Agendapolitik kostede ti millioner vælgere,
ved at bebude en mere social politik.
Hvorpå hans nu legendariske partifælle »Susi« Neumann, en rengøringsdame fra det virkelige liv Ruhrområdet, foran tv-kameraet spurgte
Gabriel skarpt, »Hvorfor klynger i jer
så op ad det sorte CDU«, mens Angela
Merkels stedfortræder og vicekansler
atter en gang ligende en stor, rådløs
bamse.
Hvert år dræbes 500.000 mennesker af våben. Og i Afghanistan
dræbte Taliban børn, kvinder og tyske soldater ved hjælp af tyske våben. Mon ikke IS også gør det. Vi er
fortsat vidner til en kedelig tendens
med, at våbeneksporten fra Tyskland
når nye rekorder - uanset skiftende
regeringers sammensætning. Mon
ikke der findes andre måder at »bidrage til verdensfreden« på - selv om
der muligvis tjenes lidt færre milliarder. Men man behøver vel ikke være
pacifist eller venstreorienteret for at
efterlyse en konsekvent og mere kritisk holdning over for våbeneksport
i Berlin.

Deutschland ist Exportweltmeister. Leider auch beim Waffen
export. Dies gilt für wechselnde
Bundesregierungen - und auch
für Rot-Grün unter Schröder.
Die Große Koalition hat sich auf
mehr Transparenz geeinigt - doch
diese allein verhindert keinen
Waffenexport. Und Sigmar Ga
briel (SPD) verkündete jüngst
ohne zu Erröten eine Verdoppelung der Zahlen. Noch bei Amtsantritt hatte er eine Reduzierung
des Waffenexportes angekündigt.
Jüngst warnte er vor Aufrüstung,
militärischen Konflikten, Waffengeschäften etc. Besonders hoch
ist der Anstieg der Exporte in arabische Länder und nach Nordafrika.
Wir wissen seit den Zeiten Olof
Palmes, dass eine Kluft herrschen
kann zwischen dem Ruf eines
Landes und dessen zweifelhaftem »Beitrag zum Weltfrieden«
in Form von Waffen. Mein lieber Schwede! Nicht nur Frauen
und Kinder, auch deutsche Soldaten riskieren bei ihren Einsätzen rund um den Erdball, mit Hilfe von deutschen Waffen getötet
zu werden. Man muss wohl nicht
Pazifist oder »links« sein, um von
unseren demokratischen Regierungen eine konsequentere und
kritischere Politik bei Rüstungsexporten einzufordern.

Har Region Sønderjylland-Schleswig en fremtid?
Mogens Therkelsen, Padborg
Ifølge Flensborg Avis fredag den 8.
juli er Region Sønderjylland-Schles
wig klar med en ny strategi. Efter
at have kendt til regionens arbejde
i de ca. 20 år, den har bestået, må
jeg klart give udtryk for, at arbejdet - set med erhvervslivets øjne
- ikke har været særlig produktivt
eller synligt, så derfor kan man jo
med rette spørge: Har regionssamarbejdet, som det er sammensat, en
fremtid?
Det har undret mig meget, at re-

gionssamarbejdet ikke har været
mere synligt med de utallige møder og sammenkomster, der i andet regi har været etableret mellem Udviklingsråd Sønderjylland og
IHK i Flensborg, men også har været etableret af erhvervssammenkomster for at udvikle og styrke det
dansk-tyske regionssamarbejde væsentligt mere, end tilfældet er i dag.
Jeg får den opfattelse, at der er alt
for meget bureaukrati i form af
embedsmænd og politisk arbejde, hvor man ikke har inddraget
f.eks. erhvervslivet, uddannelse og
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institutioner, men har lagt vægt
på det kulturelle samarbejde, hvilket også er vigtigt. Men de andre
nævnte forhold er bestemt lige så
vigtige, hvis ikke vigtigere, for at
der kan være noget kulturelt samarbejde. Det har regionssamarbejdet ikke formået at sætte fokus på.
Det er også et tydeligt bevis ved,
hvis man ser det såkaldte »Pendlerkontor« (regionskontor). Man har
aldrig haft så mange forespørgsler
og opgaver i det grænseoverskridende samarbejde, specielt i relation til erhvervslivet og uddannelse.

Det viser tydeligt, at der er så mange uløste opgaver, som man ikke har taget håndfast fat i over
de 20 år, regionssamarbejdet har
bestået. Der har været afholdt
utallige møder med landspolitikere fra begge lande, men hvor
har regionskontoret sat disse politikere stævne og været vedholdende overfor konkrete forhold?
Et stormøde for to år siden i Sønderborg indkaldt af daværende skatteminister Benny Engelbrecht sammen med Slesvig-Holstens ministerpræsident skulle virkelig flytte

noget. Men hvad er blevet flyttet?
Ser man på andre regionsudviklingsområder
f.eks.
København–Malmø–Øresund, så er der
sket væsentligt mere på væsentligt kortere tid end der er sket
her i vores region. Hvorfor det?
Så for mig at se skal regionssamarbejdet være betydeligt mere progressivt og åbent, hvor man tager
erhvervslivet med i samarbejdet og
udvikling, da det for alt andet lige
er et fundament. Derfor undrer det
mig, at erhvervslivet heller ikke er
repræsenteret i regionsudvalget.

Så latterligt som overhovedet muligt
Jakob Haahr Petersen, Flensborg,
lektor ved Duborg-Skolen.

Redaktion:

Egentligt har Jørgen Møllekær i sin
glimrende leder den 8/7 »Nej tak fra
Harreslev« sagt stort set alt, hvad der
er at sige om Harreslevs folkevalgtes
afvisning af at modtage ikke-radioaktivt byggeaffald fra nedlagte atomkraftværker, men jeg kunne alligevel
ikke lade være med at give mit besyv
med.
Affaldet har udelukkende fået al
den opmærksomhed i kraft af, det
stammer fra nedlagte atomkraftværker, og derfor er det blevet »emotionelt belastet«. Så »emotionelt belastet« at man i ramme alvor taler om,
at det kan skade kommunens image

og dermed turismen. Vor Herre bevares – tror man virkelig, at et sådant
deponi vil skræmme badegæsterne
ved Wassersleben væk eller afholde
danskere fra at køre over grænsen
for at købe billig øl?
Faktisk har både miljø- og energiminister Robert Habeck og formand
for SSW Flemming Meyer gjort sagligt rede for, at det relevante byggeaffald hverken er mere eller mindre
problematisk, end hvis det stammede fra f.eks. en privat bolig, og at det
er en fælles opgave for vores generation at håndtere det på bedst mulig vis. Desværre har de også begge
lovet, at der ikke finder deponi sted
mod borgernes ønske. Dermed har
de givet vetoret til nogle usaglige lokalpolitikere, som kun tænker på de-
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Jeg savner fortsat et klart svar fra
Harreslevs folkevalgte på, hvor det
ikke-radioaktive men »emotionelt
belastede« byggeaffald så skal deponeres, hvis andre lokalpolitikere i
Slesvig-Holsten også siger nej. Skal
man spørge andre tyske delstater eller nabolande? Her vil borgerne med
rette kunne spørge, hvorfor SlesvigHolsten ikke selv kan finde ud af at
håndtere sit eget affald, når det nu
angiveligt er så relativt uproblematisk. Eller skal man misbruge skatteydernes penge på at transportere
byggeaffaldet tusinder af kilometer
til en losseplads i et 3.-verdensland,
hvor politikerne ikke har for vane at
lytte til almindelige menneskers mening?
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So lächerlich wie überhaupt möglich
Jakob Haahr Petersen, Flensburg, Lektor an der
Duburgschule
Eigentlich hat Jørgen Møllekær in seinem ausge‐
zeichneten Leitartikel vom 8/7 „Nej tak fra Har‐
reslev“ im Großen und Ganzen alles gesagt, was zur
Ablehnung der Politiker von nicht‐radioaktivem Bau‐
schutt aus stillgelegten AKW für Harrislee zu sagen
ist, ich möchte aber dennoch meine Meinung dazu
sagen.
Der Bauschutt hat ausschließlich so viel Aufmerk‐
samkeit aufgewirbelt, weil er aus stillgelegten
Atommeilern stammt und deshalb „emotional belas‐
tet“ ist. So „emotional belastet“, dass man allen
Ernstes davon spricht, er würde dem Image der Ge‐
meinde und damit dem Tourismus schaden. Du lie‐
ber Gott – glaubt man denn wirklich, dass eine sol‐
che Deponie Badegäste davon abschrecken würde
Wassersleben zu besuchen oder Dänen davon abhal‐
ten würde, bei uns billiges Bier einzukaufen?
Tatsächlich haben sowohl der Umwelt‐ und Ener‐
gieminister Robert Habeck und der Vorsitzende des
SSW Flemming Meyer sachlich dargestellt, dass der
relevante Bauschutt weder mehr noch weniger prob‐
lematisch ist als z.B. gleiche Abträge aus einem pri‐
vaten Gebäude und dass es eine gemeinsame Auf‐
gabe unserer Generation ist, den Müll auf bestmögli‐
che Weise zu entsorgen. Leider haben beide auch
versprochen, dass eine Lagerung nicht gegen den
Willen des Volkes stattfinden würde. Damit haben
sie einigen unsachlichen Lokalpolitikern, die nur an
ihre eigene Wiederwahl denken, ein Vetorecht ein‐
geräumt.
Ich vermisse noch immer eine klare Antwort der
Politiker in Harrislee darauf, wo denn der nicht‐
radioaktive, aber „emotional belastete“ Müll hin soll,
wenn auch andere Lokalpolitiker in Schleswig‐
Holstein nein sagen. Soll man bei anderen deutschen
Länder oder Nachbarstaaten anfragen? Dort würden
die Bürger mit Fug und Recht fragen, wieso Schles‐
wig‐Holstein sein eigenes Müllproblem nicht lösen
kann, wenn es denn so relativ unproblematisch sein
soll. Oder man muss Steuergelder missbrauchen um
den Bauschutt über tausende von Kilometer zu einer
Deponie in ein Drittweltland zu transportieren, wo
die Politiker die Angewohnheit haben, nicht auf die
Stimme des Volkes zu hören.
Für die Richtigkeit:
Gert Josef Fode
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