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Fra Klubbens besøg hos Henrik Dam Kristensen i Folketinget.

Besøget bestod i en rundvisning ved Henrik Dam Kristensen og en af Tingets omvisere.
Derefter et uformelt møde med den tidligere landbrugsminister.
Som besøgende til Folketinget ledes man ind gennem en lille uanselig dør ved siden af
Tingets hovedtrappe, går gennem security som i lufthavne og videre til en ventesal,
hvor der udleveres gæstebilletter.
Ved indgangen til Tinget fra denne ventesal ved foden af
Folketingets indvendige trappe tog Henrik Dam Kristensen
imod. Han glædede sig helt tydeligt over besøget af folk fra
landbrugsministeriet. Deltagerne blev delt i to hold og gik
på rundvisning. Først gik turen til den 83 meter lange Vandrehal, der kaldes sådan fordi lovene tidligere ”vandrede”
fra Folketinget i den ene ende til Landstinget i den anden
og ofte tilbage igen. I et galleri ved Vandrehallen er ophængt en række statsministerportrætter, malet i vekslende stilarter fra Strøbek til
Kvium. Vi kom forbi den
nummererede cigarholder
på vejen til Landstingssalen,
som ofte bruges af både Tinget, ministerierne og organisationer til arrangementer af forskellig art. I salen hænger nogle diskrete, men meget smukke vægtæpper.
Derefter kom vi til det såkaldte samtaleværelse, hvor der umiddelbart forinden havde
været pressemøde om Demokratikanonen, som samme dag var blevet overrakt regeringen af kanonudvalgets formand. Rummet anvendes også til modtagelse af repræ-
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sentanter for andre landes parlamenter, statsoverhoveder m.v. Her befinder sig to
meget smukke vaser, som er en gave fra det franske parlament efter et besøg år 1900.
Vaserne er forgyldt med bladguld og tonet med diamantstøv. Den ene væg domineres
af et stort grundlovsmaleri.
Derefter gik turen videre forbi grundlovsmontrerne gennem Vandrehallen, der er udsmykket
med en 208 meter lang blomsterfrise malet af
”den onde maler” Rasmus Larsen, der under
udvalgsmødetavlen har malet en syltekrukke og
en snegl. På vejen til Fællessalen i stueetagen
passeredes en række portrætter af Folketingets
formænd. I Fællessalen findes Oskar Mathiesen
freskobillede Den grundlovgivende Rigsdag af 5. juni 1915. Fællessalen bruges også til
mange arrangementer, bl.a. holdt Pia Kjærsgaard sin 60 års fødselsdag der.
Mødet med Henrik Dam Kristensen foregik i Socialdemokratiets gruppeværelse, der er
udsmykket med en række store malerier, malet til værelset på Ritt Bjerregaards initiativ af Maja Lisa Engelhardt.
Først fortalte Henrik Dam Kristensen om sin tid som landbrugsminister og kommenterede de senere ressortomlægninger på området. Fra sin tid som medlem af Europaparlamentet omtalte han især Det europæiske konvent, som han havde været medlem af
og som have udarbejdet den såkaldte forfatningstraktat, som han gik ind for. Lissabontraktaten fandt han dog var en rimelig erstatning. Henrik Dam Kristensen blev kaldt
hjem ”i utide” af Helle Thorning Schmidt for at blive partisekretær.
Den efterfølgende drøftelse kom hurtigt ind på ytringsfrihed og integration, hvor Dam
Kristensen fastholdt kravet om ytringsfrihed, men samtidig gav udtryk at man ikke derfor havde ytringspligt. Han var meget bekymret for opbygningen af parallelsamfund
som i Gjellerupparken og lign. steder. Mediekulturen kan være et problem ved at fokusere på et mindretals kraftige reaktioner på begivenheder, hvor det store flertal af både danskere, indvandrere og befolkninger i Asien m.v. ikke ønsker optrapning og konfrontation.
Naturligvis nævntes også Bruxelles-proceduren, hvor det sker, at man dækker sig ind
bag det forhold, at noget er vedtaget i Bruxelles. Dam Kristensen pointerede, at EU
generelt havde været til stor gavn for Danmark, men han måtte erkende, at det ikke
altid var blevet forklaret godt nok for befolkningen. Dette forhold ville også kunne få
stor betydning i forbindelse med folkeafstemning om de danske forbehold, der føles i
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stigende grad generende for dansk deltagelse i europæisk politik, særlig forsvarsforbeholdene er direkte usolidariske overfor EU.
Det var et spændende besøg, hvor vi så og hørte om folkestyret og dets hus på en måde, som de fleste af os ikke havde oplevet før.

Du kan se flere billeder fra besøget ved at klikke her.
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