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Af Jens Rohde

Kriminelle Kender 
ingen grænser

D
en fri bevægelighed har givet os større frihed 
og velstand – og det gør den fortsat. Men den 
fri bevægelighed giver også fællesskabet en 
række udfordringer i et EU med mange med-
lemslande. Når vi har fri bevægelighed, kom-

mer vi også til at betale for krisens fattigdom. Netop for-
di fattigdom fører til øget grænseoverskridende krimina-
litet. Det gælder blandt andet berigelseskriminalitet og 
menneskehandel. Andre former for kriminalitet kommer 
blandt andet med en anden form for øget bevægelighed 
– nemlig internettet. Det er nok gået op for mange, at 
hackerangreb kan være farligt – både for den fælles sik-
kerhed og den individuelle bankkonto. EU er for længst i 
gang med en effektiv indsats mod cyberkriminalitet. 
Desværre står Danmark udenfor på flere punkter, og vi 
skal vel også have løst alt det andet?

 Medierne elsker de korte og kække bemærkninger, og 
mange politikere elsker at levere dem. Det skal der også 
være plads til, og jeg er bestemt tilhænger af at gøre poli-
tik sjovt. Det må bare aldrig blive på bekostning af den 
faglige debat eller de politiske løsninger. Mange udfor-
dringer som for eksempel kriminalitet kan bare ikke fikses 
af en kort bemærkning på TV2 News.

 En kort bemærkning, der ellers fylder i debatten, er 'ja-
men så luk dog grænserne'. Det er alt for nemt at efter-
spørge lukkede grænser, når vi taler om grænseoverskri-
dende kriminalitet. Det eneste, man i så fald får, er luk-
kede øjne. Det løser slet, slet ikke problemerne. Vi skal 
selvfølgelig ikke gå på kompromis med vores frihedsret-
tigheder, og derfor skal 
vi bevare og værne om 
den fri bevægelighed. 
Løsningen må aldrig 
blive at bure os selv in-
de og de andre ude. 
Løsningen er at sætte 
hårdt og effektivt ind 
mod selve problemet – 
i dette tilfælde den 
grænseoverskridende 
kriminalitet.

 Nogle store, gode 
skridt kunne være at 
styrke EU's politisam-
arbejde, EUROPOL, så 
vi bedre kan tage kam-
pen op mod de krimi-
nelle, for eksempel in-
denfor børneporno og internationale bander. Videnscen-
tre kan, som vi allerede har set inden for bekæmpelse af 
cyberkriminalitet, være et effektivt knudepunkt på tværs 
af lande.

 Dertil kan vi skabe enheder under EUROPOL, som ef-
fektivt kan sættes ind overfor specifikke grænseoverskri-
dende problemer. Et slags europæisk 'rejsehold' eller 
'FBI', som kan overtage en national efterforskning i de 
tilfælde, hvor det er nødvendigt.

 Desuden burde medlemslandene pålægges ansvaret for 
egne borgeres afsoning af fængselsstraffe, og vi skal have 
styrket EU's ydre grænsebevogtning.

 Endelig og ikke mindst skal Danmark deltage fuldt ud i 
det styrkede politisamarbejde. Det nytter ikke noget, at 
vores undtagelse på retsområdet gør Danmark til et at-
traktivt sted at være kriminel, fordi vi ikke får fuldt ud-
bytte af det europæiske samarbejde. Vi risikerer, at Dan-
mark ikke får del i den vidensdeling og kriminalitetsbe-
kæmpelse, som følger med samarbejdet – særlig hvis 
ovennævnte initiativer bliver til virkelighed.

 Det er måske blevet småpopulært med en masse korte, 
kække bemærkninger, men hvis vi skal værne om hinan-
den og vores sikkerhed, skal vi gøre det i samarbejde med 
vores europæiske naboer. Kriminelle kender ingen græn-
ser - det skal myndighederne naturligvis heller ikke. :

Benedikte Kiær (K), MF, Rosa Lund (EL), MF, og Jens Rohde (V), MEP, 
skriver på skift om dansk politik.

 
”Det er alt for nemt 
at efterspørge 
lukkede grænser, 
når vi taler om 
grænse
overskridende 
kriminalitet. Det 
eneste, man i så fald 
får, er lukkede 
øjne.”

Myndigheder overser 
lokalpersoners styrke
når borgernes 
holdning skal 
præges i kon-
krete sager, un-
dervurderer for 
mange i dag 
betydningen af 
uformelle net-
værk og lokale 
frontfigurer, 
mener ameri-
kansk forsker.

: interview
Af Sine Riis Lund
sine@kommunen.dk

Mens et flertal af polakkerne 
efter en massiv kampagne i 
landet stemte ja til at blive 
medlem af EU for ti år siden, 
skilte særlig én landsby sig ud 
fra både det nationale og 
kommunale valgresultat. 

Over halvdelen af borgerne i 
Parzynow stemte imod med-
lemskabet efter ihærdig ind-
sats fra den lokale og stærkt 
EU-kritiske leder Stanislaw 
Hemmerling. Landsbyen er 
et eksempel på, hvor stor ind-
flydelse lokale frontfigurer 
med stærke holdninger kan 
få på et helt områdes me-
ningsdannelse. Det mener 
den amerikanske forsker Eli-
zabeth Radziszewski, der i 
juni udgav bogen ’Social Net-
works and Public Support for 
the European Union’.

- Set i et større perspektiv 
viser eksemplet, at græsrods-
initiativer og lokale ledere er 
ekstremt kraftfulde i brugen 
af uformelle netværk og dis-
kussioner, når vi vil have folk 
til at tænke i en bestemt ret-
ning. Jeg mener, at vi i dag 
undervurderer denne styrke, 
siger Elizabeth Radziszewski, 
der blandt andet har gæste-
undervist ved European  
Union Center og Lehigh Uni-
versity.

 Brug færre annoncer
Derfor kan kommunale og 
nationale ledere også med 
fordel rette et større fokus på 
disse grupper, mener hun.

- Myndighederne bør i hø-
jere grad sende repræsentan-
ter ud og bruge tid sammen 
med de lokale frontfigurer for 
at overbevise dem om, hvor-
for det måske er en god idé at 
støtte et initiativ i stedet for i 
så høj grad at bruge deres 
penge og energi på kampag-
ner, reklamer og medier, som 
mange har en tendens til i 
dag.

Stanislaw Hemmerling hav-
de et godt netværk både for-
melt og uformelt i området, 
og det indebar også kontakt 
til en lang række mennesker, 
der ikke normalt engagerede 
sig aktivt i debatter og politi-
ske emner. Netop disse per-

soner kom til at spille en cen-
tral rolle, fordi de spredte den 
skeptiske holdning til deres 
venner og familier. Desuden 
gjorde han meget ud af at le-
gitimere den afvisende hold-
ning ved at fortælle landsby-
borgerne, hvilke andre fami-
lier der ligeledes ville stemme 
nej. 

Eksemplet fra Polen viser 
desuden, at det er vigtigt at 
benytte sig af både økonomi-
ske, sociale og moralske argu-
menter alt efter målgruppe, 
hvis det skal lykkes at vende 
en lokal opinion mod strøm-
men.

Bliver hørt mere
Foruden resultatet i den pol-
ske landsby lykkedes det og-
så den ihærdige EU-kritiker at 
påvirke resultatet betydeligt i 
to nærliggende landsbyer. 
Som bekendt stemte Polen 
sig alligevel ind i EU, men 
indsatsen var langtfra nytte-
løs, mener Elizabeth Radzis-
zewski.

- De viste, at de havde styr-
ken til at være en stemme i 
kommunen. Jeg talte med 
folk fra kommunen, og de 
fortalte mig, at de var blevet 
mere opmærksomme på dis-
se landsbyer, nu hvor de vid-
ste, at de her mennesker 
kunne finde på at gå deres 
egne veje. Man tog dem der-

for mere seriøst også inden-
for andre debatemner.

Andre eksempler viser, at 
lokal modstand kan påvirke 
større beslutninger. For ek-
sempel har en indædt lokal 
modstand initieret fra polske 
landmænd mod konkrete 
punkter i EU’s landbrugspoli-
tik ført til et par indrømmel-
ser, der tilgodeså blandt an-
dre de polske landmænd.

Elizabeth Radziszewski har 
særlig kigget på Polen som 
case til sin bog. Som næste 
skridt overvejer hun nu at 
studere effekten i andre vest-
europæiske lande for at se, 
om de uformelle netværk og 
debatter er lige så kraftfulde 
her. Med sin kommunistiske 
fortid har Polen en særlig 
stærk tradition for uformelle 
netværk. I disse år blev poli-
tik ikke diskuteret offentligt, 
men foregik i høj grad gen-
nem de såkaldte ’køkkende-
batter’.

- Derfor kan disse interak-
tioner måske være stærkere i 
Polen, og det er noget, som 
jeg gerne vil undersøge nær-
mere, men min research vi-
ser, at det er muligt. Også 
selvom der er stærke kræfter 
omkring dig, der forsøger at 
påvirke resultatet i en anden 
retning. :

”Græsrodsinitiativer og lokale ledere er 
ekstremt kraftfulde i brugen af uformelle 
netværk og diskussioner, når vi vil have folk 
til at tænke i en bestemt retning. Jeg mener, 
at vi i dag undervurderer denne styrke.”

 
E l i z a BEt h R a dz isz Ewsk i , foR sk E R

Selvom den polske befolkning i 2003 endte med at stemme ja til EU-medlemskab, var der massiv skepsis rundt omkring i landet.
 Foto: Polfoto
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Mål effekten af 
kommunens brand 
med Dr Sebastian Zenker
Kommunens brand og image er sammensat af 
hundredvis af kendetegn og indsatser. Historiske 
steder, områdets kultur, politiske beslutninger, 
begivenheder og kampagner. De er alle med til at 
præge opfattelsen af byen eller regionen. 
Men hvilke indsatser har effekt, når kommunen 
vil opbygge et stærkt brand?

Lær at vurdere effekten af din kommunes 
brandingindsats af professor Sebastian Zenker 
fra Rotterdam Universitet. Du kan også møde 

verdens førende city brandingekspert Wally 
Olins sammen med brandingekspert Nikolaj 
Stagis fra Stagis, chefarkitekt David Zahle fra 
BIG, og strategen bag World Design Capital, 
Pekka Timonen (Helsinki). 

Mød talerne og dine kolleger fra det kommunale 
landskab i Børsbygningen i København den 30. 
oktober. Bestil billetter til årets store branding-
begivenhed på www.branding13.dk

www.branding13.dk

Autentiske styrker er vejen til vækst

I partnerskab med

Nikolaj Stagis
STAGIS

Wally Olins
SAFFRON BRAND CONSULTANTS

Sebastian Zenker
UNIVERSITY OF ROTTERDAM

David Zahle
BIG

Pekka Timonen
HELSINKI DESIGN CAPITAL

GF Region & Kommune er en forsikringsklub spe- 

cielt for ansatte ved region og kommune. Klubben  

er en del af GF Forsikring, og hos os får du bl.a.  

overskudsdeling på bilforsikring. Ring 66 15 03 98  

eller kig ind på www.gf-kommunal.dk

GF Region & Kommune ∙ Skovbakken 1-3 ∙ 5260 Odense S

Bliv forsikret 
blandt  

ligesindede.

I 2012 betalte vi 25 %  
retur til bilkunderne. 

Forsker: Budgetdrillerier 
kan føre til DF-borgmestre
Budgetforlig udenom tre 
borgmestre kan være åb-
ningen mod landets før-
ste df-borgmester, vurde-
rer kommunalforsker.

Af Peter Christian Nielsen
peter@kommunen.dk

Borgmestrene i Frederiks-
havn, Nordfyn og Kertemin-
de er i denne uge blevet udsat 
for en decideret ydmygelse 
tæt på kommunalvalget. De 
er blevet holdt uden for bud-
getaftalerne for 2014. 

- Det sker meget, meget 
sjældent. Det svarer til, at re-
geringen bliver stemt ned på 
finansloven. Det er den ulti-
mative ydmygelse for en 
borgmester, siger kommunal-
forsker Roger Buch fra Dan-
marks Medie- og Journalist-
højskole. 

Forskeren mener, at det i 
høj grad handler om valgstra-
tegi, når en borgmester bliver 
kørt ud på et budgetmæssigt 
sidespor på nuværende tids-
punkt. 

- Det er fornuftigt af opposi-

tionen. Det signalerer, at de 
vil noget andet end borgme-
steren. For borgmesteren er 
den sikre vej til genvalg et 
bredt budgetforlig, fordi det 
binder modstanderne. Borg-
mesteren kan kun tabe på at 
blive sat udenfor indflydelse, 
siger Roger Buch.

df kigger
I Nordfyn og Kerteminde 
valgte Dansk Folkeparti at 
indgå budgetforlig med den 

røde blok. Det kan signalere, 
at kommunalvalget kan bane 
vejen for den første DF-borg-
mester.

- Når man samarbejder hen-
over midten, så sender man 
det signal, at når oppositio-
nen kan lave budget, så kan 
de sikkert også finde ud af, 
hvem der skal være borgme-
ster efter et valg, siger Roger 
Buch og tilføjer:

I Dansk Folkeparti er man 
begyndt at kigge på borgme-

sterposter. Og vejen til det vil 
primært være gennem sam-
arbejde med de røde partier, 
da DF er et lille parti på kom-
munalt plan. Venstre står me-
get stærkt for tiden, og de vil 
ikke afgive borgmesterposter 
til DF. Socialdemokraterne 
kan derfor tænke i at drille 
Venstre ved at støtte en DF-
borgmester. :

”Når man samar 
bejder henover 
midten, så sender 
man det signal, at 
når oppositionen 
kan lave budget, så 
kan de sikkert også 
finde ud af, hvem 
der skal være borg
mester efter et valg.”

 
RogE R Buch , 
kom m u na l foR sk E R

det er den ultimative ydmygelse, når budgetforliget 
indgås udenom borgmesteren, mener Roger Buch. 
 Foto: DJH

i   Læs også interview med 
LyngbyTaarbæks borg 
mester på side 14
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