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JydskeVestkysten er redaktionelt uafhængig af partier 
og organisationer og redigeres ud  fra et dansk, 
liberalt og borgerligt grundsyn i respekt for de 
oprindelige dagblades   kristne, nationale, politiske 

og folkelige tradition.         F r a  U d g i V E r E r K L Æ r i N g E N

Anita Bram Pedersen, 
Bernadottevej 16, 2. th, Tønder

Læserbrev: Jeg sidder gerne og ser 
tv, mens jeg hygger mig med mi-
ne hobbyting.

Jeg farer simpelthen op, når der 
kommer reklamer på tv, det ene 
spilsite efter det andet dukker op 
på skærmen, nogle gange er det 
en hel blok, der kun handler om 
spil, casino, spillemaskiner og så 
videre, og ved, at man indbetaler 
100 kroner, så får man velkomst-
bonus på 100%, eller spins, eller 
hvad de nu finder på.

Nogle opfordrer sågar til, at 
hvis man indbetaler 1000 kroner, 
får man 5000 at spille for, det vil 
sige en bonus på 4000 kr.

Man må i dagens Danmark ik-
ke reklamere for spiritus, da det 
opfordrer til alkoholisme, man 
må ikke reklamere for tobak, da 
det er skadeligt for helbredet. 
Man må dog gerne reklamere for 
spil, der kan give ludomani, men 
man skal bare skrive ”Center for 
ludomani” og www.ludomani.dk 
i reklamen, så er det helt okay at 
reklamere for spil i tv.

Når det er okay at reklamere 
for spil i tv, bare man skriver det, 
hvorfor kan det så ikke være okay 
at reklamere for f.eks. tobak, bare 
man skriver røgfri-linjens telefon-
nummer med?

Det er det samme med ting til 
at blive røgfri med, ja, du slipper 
for generne ved røgen og trangen, 
men du bliver afhængig af pro-
dukterne i stedet for.

Luksusfælden på TV3 handler 
ofte om, at unge mennesker har 
stiftet gæld, enten på grund af 
spil eller på grund af overforbrug, 
men de får folk til at stoppe med 
at ryge og dyrke sport eller vælge 
mellem spil og rygestop, og fle-
re gange nævner de kun rygnin-
gen, og folk skal af med deres dy-
re ting, men ingen nævner noget 
om spil og ludomani, men ryge-
stop er jo godt for kroppen, sport 
er også godt for kroppen, men 
det skal man stoppe med.

At spille kan man bare fortsæt-
te med. Jeg fatter ikke, at man kan 
få sig selv til den slags ting, opfor-
dre til spil og ludomani, men ik-
ke til metoder på, hvordan man 
kommer ud af det igen, men al-
kohol og cigaretter eller andet 
tobak, det skal man endelig ikke 
gøre noget ved.

Her kommer en løsningsmeto-
de fra mig.

1. Fjern reklamer med spilsites, 
det sænker ludomani og økono-
miske problemer.

2. Fjern tobaksvarer fuldstæn-
digt, og stop produktionen at det, 
det vil tvinge folk til at holde op 
med at ryge, det hjælper ikke at 
gemme det væk under disken, ej 
heller at sætte priserne op, det 
skal helt fjernes, indfør grænse-
kontrol permanent, så kan folk 
ikke indføre tobakken.

3. Fjern spiritussen totalt, så 
stoppes alkoholismen i Danmark.

Det er mine løsningsmulighe-
der.

Tv-reklamer. 
Tænk jer om med reklamer 
for spil på internettet

Marianne Mørk Mathiesen, med-
lem af Regionsrådet Syddanmark, 
Kongensgade 87,  Esbjerg

Læserbrev: Tak til alle de sosu'er, 
som er engagerede og omsorgsful-
de overfor landets ældre og hjæl-
peløse borgerne. Det er en fornø-
jelse, når man som læge oplever 
sosu'er, der kender sine borgere og 
udviser dem omsorg og kærlighed.

Desværre oplever jeg også so-
su'er, der ikke opfylder deres rolle. 
Der bliver ringet efter lægen, selv-
om de ikke har sat sig ind i borge-
rens situation. Nogle sosu'er kan 

ikke svare på simple spørgsmål 
ang. patientens tilstand.

Man taler meget om sosu’erens 
store ansvar, men ansvaret er ble-
vet dem frataget forlængst.

Sosu-hjælper må ikke tage blod-
tryk eller undersøge urin for blæ-
rebetændelse. 

Beder en ældre patient om en 
Panodil, må sosu'en ikke åbne pil-
ledåsen og give Panodilen til pa-
tienten. Lægen skal først kontak-
tes. I bund og grund en umyndig-
gørelse af borgeren.

Sosu'er må heller ikke hjælpe 
personer op på bækken eller lig-

nende. Borgers hjem indvaderes 
derfor af store hjælpemaskiner for 
at skåne FOA-medlemmer, og der 
stilles krav til borgere om total ry-
gestop, da lugten generer.

Det, der gør en sosu dygtig, er, 
om hun er kærlig og engageret, ik-
ke om hun er uddannet, har været 
på kursus eller har høj anciennitet.

Når jeg bliver gammel, vil jeg 
hellere have en kærlig ufaglært 
hjemmehjælper til at passe mig 
end et FOA-medlem.

Dennis Kristensen skal passe på, 
han ikke sejrer sig ihjel.

Sosuer. 
Dennis Kristensen sejrer sig ihjel

Statens energiselskab erstatter flere steder i landet velfungerende højspændingsledninger med 
jordkabler alene for at slippe for synet af dem. - Vi er ved at forskønne landskabet, hvad laver I?julius

CC  Forestiller 
nogen sig, at 

nogle tilfældige 
politichefer af 

sig selv har fun-
det på at bryde 

Grundloven? 
Selvfølgelig ikke.

Jo længere fordærveligt materi-
ale får lov at ligge, desto værre 
stinker det. Og snitter man lidt i 
det, slipper en endnu værre  

           stank ofte ud inde fra forrådnel-
sens kerne. Det gælder også Tibet-sa-
gen. Den lugter værre og værre, efter-
hånden som tiden går. I 2012 og 2013 
forhindrede betjente demonstranter 
i at ytre deres utilfredshed med Kinas 
behandling af Tibet, da først præsi-
dent Hu Jintao og senere andre kine-
siske topledere besøgte København.

PoLitiet vristede tibetanske flag fra 
demonstranter og afskærmede dem, 
så de fine gæster ikke skulle opleve 
synet af dem. Der blev også foretaget 
mindst én ulovlig anholdelse. Klart i 
strid med Grundlovens bud om ret-
ten til at forsamle sig og demonstrere. 

En regulær skændsel for det samfund, 
vi gerne vil være.

For et Par dage siden besluttede Kø-
benhavns Politi at betale otte demon-
stranter hver 20.000 kroner i erstat-
ning. Det manglede bare. En under-
søgelseskommission har konklude-
ret, at politiet handlede klart ulov-
ligt. Det manglede bare. Men ingen af 
delene er særligt interessante. Det er 
derimod, hvorfor betjentene optråd-
te som kolleger i et diktatur.

og det er her, sagen begynder at stin-
ke. Det har i et stykke tid været kendt, 
at undersøgelseskommissionen ikke 
kunne undersøge indholdet i en ræk-
ke politichefers mailbokse, fordi de 
var slettet. Nu har DR’s P1 dokumen-
teret, at undersøgerne heller ikke har 

Den sag stinker værre og værre
fået adgang til mails hos de relevante 
ministre og deres topembedsmænd i 
Udenrigs-, Justits- og Statsministeriet. 
Og at fremskaffelsen af de mails, un-
dersøgerne har fået lov at se, er frem-
kommet ved, at ministerierne selv 
har bedt medarbejdere indlevere de 
mails, der måtte være relevante. Og 
som det altid går, når nogen skal un-
dersøge sig selv, kom der ikke noget 
kritisabelt frem.

ForestiLLer nogen sig, at nogle tilfæl-
dige politichefer af sig selv har fundet 
på at bryde Grundloven? Selvfølge-
lig ikke. Det må og skal frem, hvorfra i 
det politiske hierarki ordren er kom-
met. Det er et spørgsmål om tillid til 
vores demokrati, at vi får fjernet stan-
ken.

Peter orry, 

anSVarShaVende  chefredaktør
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