
11.4.2019 Venstres krænkelse af valglov bliver kun takseret til en mellemstor fartbøde - politiken.dk

https://politiken.dk/debat/ledere/art7080614/Venstres-krænkelse-af-valglov-bliver-kun-takseret-til-en-mellemstor-fartbøde 1/9

Det er blandt andet bidrag til �nansminister Kristian Jensen, der ikke er blevet indberettet.
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LEDER 11. MAR. 2019 KL. 21.16

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af
medlemmerne af avisens lederkollegium.
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til. Ikke meget, når man betænker, at der ret beset af tale om en krænkelse af
en af de måske allermest grundlæggende love i det danske demokrati.

I Danmark er der lykkeligvis ikke mange markante eksempler på urent trav i
forbindelse med køb af indflydelse hos politikere eller direkte bestikkelse.
Men så meget desto mere er der behov for, at myndighederne klart markerer,
at det er tillid under ansvar, og at overtrædelser bliver fundet og straffet hårdt.

Det er mildt sagt ikke tilfældet i forbindelse med Venstres gentagne
overtrædelser. Tidligere sager om overtrædelser, der er blevet politianmeldt,
er blevet skrinlagt på grund af forældelse, og det nye bødeforlæg svarer, som
anmelderen Anders Højsted udtrykker det, til »en bøde på 100 kroner for at
køre over for rødt«.

Sagen bør give anledning til en mere generel reform af de meget beskedne
danske regler om offentlighed i partistøtten. Fra udlandet har vi i de senere år
set en række eksempler på, hvordan fjendtligtsindede magter med brug af
blandt andet penge aktivt forsøger at påvirke og undergrave vestlige
demokratier.

Det er så vidt vides ikke sket herhjemme, men truslen er åbenlyst til stede.
Samtidig er tilliden til demokratiet som styreform dalende og beskyldninger
om, at systemet er for indspist, udbredt.

Den bedste modgift mod mistroen er åbenhed og ærlighed, og her kunne de
danske politikere gøre betydelig mere end de nuværende krav om, at
støttebeløb på mere end 20.000 kroner skal oplyses i årsregnskabet. I en
digital tid med 24/7-nyheder virker det ærlig talt også ret oldnordisk, at
vælgerne først kan få informationer om, hvem der har støttet de enkelte
partier med lang tids forsinkelse.

De danske politikere har tydeligvis ikke problemer med at pålægge andre
organisationer og offentligt ansatte ganske omfattende krav i forbindelse
med løbende og intensiv gennemsigtighed og dokumentation.

De burde vende blikket lidt mere mod sig selv og få moderniseret
partistøttereglerne, så de passer til tiden og truslerne. En oplagt start er at
sænke grænsen for indberetninger, skærpe straffene for overtrædelser og gøre
det hele tilgængeligt på nettet så hurtigt som muligt.
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