onsdag 8. maj 2013

LAD FOLKETINGMEDLEMMERNE
STEMME FRIT OM OFFENTLIGHED
Regeringen og VK skylder at vise om de har et reelt flertal for at gøre ministerierne mere hemmelige og
lukkede ved at lade folketingsmedlemmerne i de fem partier stemme uden partitvang. Hvis man ikke tør det
må politikerne besinde sig og tage forslaget til ny offentlighedslov af bordet. Det udtaler Retsforbundets
politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen efter Folketingets spørgetid onsdag.
En lang række skandalesager ville ikke være blevet opdaget, hvis de foreslåede regler havde været
gældende lov. Det understreges igen i det seneste nummer af ”Journalisten”.
Det nye forslag vil betyde en kraftig forringelse af offentlighedens - herunder mediernes - muligheder for at
se magthaverne i kortene i den uhellige alliance mellem embedsmænd og politikere. Det kan vi konstatere
allerede nu. Vi behøver ikke nogen prøveperiode, som justitsminister Bødsgaard foreslår.
Og en gummiparagraf om, at en henvendelse om offentlighed kan afvises, hvis det ”skønnes”, at den vil tage
mere end 25 timer at behandle gør kun tingene værre, konstaterer Poul Gerhard Kristiansen og fortsætter:
– Behandlingstempoet i det offentlige plejer jo ikke at være imponerende og med den regel vil tilskyndelsen
til at sætte tempoet op være i slæbesporet.
Udviklingen burde i stedet gå den modsatte vej som Retsforbundet tidligere har påpeget – i retning af
større åbenhed og større mulighed for kontrol af magthaverne; ikke mindre.
Hverken justitsministeren, regeringen eller det folketingsflertal de mener at have med V og K, har været i
stand til i at give det mindste figenblad af begrundelse for at gøre de danske regler til de mest
magthaverbeskyttende blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. Tag forslaget af bordet.

Poul Gerhard Kristiansen kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf 28 74 78 55
eller mail poulgk@retsforbundet.dk

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.
Besøg os på www.retsforbundet.dk eller på Facebook
Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
Tlf. +45 51 20 44 63
Mail: info@retsforbundet.dk

