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Uhørte angreb mod hædersmænd 
 
Med SF og Enhedslisten som ivrige spydspidser har den røde regering indledt et massivt angreb mod fhv. 
forsvarsminister Søren Gade for vildledning af Folketinget vedr. behandling af fanger i Irak i 2004. 
Beskyldningerne er grundløse, idet Søren Gade mindst to gange informerede tingets medlemmer om 
mishandling af fanger hos det irakiske politi. Det kammer helt over når desperate røde politikere taler om 
en rigsretssag. Ingen kan udelukke, at der i kampens hede er sket fejl i en kampzone. Jeg har dog stor tillid 
til de udsendte danske soldater og deres chefer – også i denne sag. En hårdt trængt rød regering indleder 
nu en ressourcekrævende klapjagt i en sag, der ligger mange år tilbage. Spild af penge og gode kræfter, der 
kunne bruges langt mere konstruktivt. Tilsvarende er det sjakalagtigt og aldeles uhørt, at udenrigsminister 
Villy Søvndal har rettet et hårdt angreb mod NATOs højt respekterede danske generalsekretær, Anders 
Fogh Rasmussen. En kanonade af grundløse og skingre beskyldninger er føget fra Villy mod den fhv. 
statsminister. Herunder om vildledning og misinformation af Folketinget. En sådan tilsvining af en 
landsmand på en international toppost og en hædersmand i verdensklasse tjener kun ét formål: At bortlede 
opmærksomheden har SF’s enorme politiske problemer og Villys store bommerter som udenrigsminister. 
Nu må bunden da vist være nået. Lad os dog se fremad og bruge kræfterne på at få løst nogle af de 
gigantiske udfordringer, som venter forude – både indenfor og udenfor landets grænser.    
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Pihl Lorentzen 
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