KÆRE VÆLGERE OG POLITIKERE I DANMARK
OM DEN NYE VALGLOV OG DE VALGTES KVALITET
web-brev 4, 29/3-07
HVEM SAGDE KVALITETSREFORM?
1/1-2007 fik vi en ny valglov. Her er kvalitets-testen:

MINDSTEMÅLET PÅ VALGRET: Har en kreds 17-18 mandater, stemmer man om 10% af folketingets 175 danske
mandater; dermed er valgretten reduceret til 10% valgret.
Da halvdelen af de valgte er sikre genvalg og tillægsmandater, reduceres valgretten igen til det halve, dvs: 5% valgret.

MINDSTEMÅLET PÅ ET KREDS-MANDAT: Jakob Axel Ni- EKSEMPLET MIDTJYLLAND VEST: Ifølge den nye valglov
elsens (C) 38 kandidatstemmer i Vendsyssel og Hanherred. kan vælgerne i Midtjylland Vest sætte navn på 1 af landsdelens 14 tillægs-mandater, mens de i Øst sætter navn på 8
MINDSTEMÅLET PÅ ET SIKKERT MANDAT: Justitsminister Lene Espersens sikre genvalg i Nordjylland på helt ned Forholdet skulle være V : Ø = 4 : 5 og ikke 1 : 8
til 6.000 stemmer på liste C.
Men disse 18 MF'ere har åbenbart accepteret og vedtaget
MINDSTEMÅLET PÅ ET STEDLIGT MANDAT: Vælg selv: dette overgreb på deres vælgere på deres vælgeres vegne:
Midtjylland Øst: 15.000 vælgere for hvert af 8 t-mandater
Midtjylland Vest: 82.000 vælgere for kun 1 (ét) t-mandatA

MINDSTEMÅLET PÅ ET TILLÆGS-MANDAT: Marion PedersenB som med 1% af venstres stemmer i sin amtskreds
vinder t-valget over Flemming Møllers 11% ditto – eller sagt
på en anden måde: MP tildeles venstres 1ste t-mandat på
Øerne selvom FM har 6 gange flere kandidatstemmer.

Fra Ringkøbing amtskreds, 10: Mogens Jensen, Jens Peter Ver-

nersen, Johs Poulsen, Per Ørum Jørgensen, Kristen Touborg, Christian H Hansen, Søren Gade, Kristian Jensen, Jens Kirk og én kvinde – som ikke er et hak bedre: Hanne Severinsen.
Fra Viborg amtskreds, 8: Pernille Blach Hansen, Jens Chr Lund,
Poul Erik Christensen, Steen Gade, Jesper Langballe, Kristian Pihl
Lorentzen, Torsten Schack Pedersen og Inge Støjberg.

Dé har vedtaget en valglov hvorefter deres vælgere i den
MINDSTEMÅLET PÅ ET FOLKETINGS-MANDAT: Jørgen nye kreds - Midtjylland Vest (Ringkøbing' og Viborgs gl amtsArbo-Bæhrs 191 (en-ni-en) stemmer fra 4.003.616 vælgere. kredse uden Thy og Morsø, men med Silkeborg mm) - er vælgere
til 18 mandater, men kun sætter navn på de 15!
MINDSTEMÅLET PÅ EN FOLKEVALGT: Birthe Rønn Horn- Og dette selvom valgloven ofrer 90-95% af valgrettens bebechC på en valgliste med kún 2 andre venstre-MF'ere – eller føjelser på at netop disse 18 MF'ere - til forskel fra resten af
folketingets 175 - skulle være særligt forpligtede på at
sagt på en mildere måde: genvalgt uden modkandidater!
repræsentere vestjydernes interesser på tinge!
MM PÅ ET FOLKETINGSVALG: 25.000 V. Venstre.
x
Eksemplet Midtjylland Vest viser at de valgte ikke respekteVenstre-vælgere i Birthe Rønn HornB R Hornbech
rer vælgere som er stavnsbundne til opstillingskredse.
bechs opstillingskreds uden mulighed
for at vælge nye folk ind i venstres Fl D Larsen
EKSEMPLET LENE ESPERSEN: Hvis vælgerne i Nordjylland
folketingsgruppe – eller sagt lidt milde- J Hald Madsen
re: folketingsvalg uden kandidatvalg!
Her er venstres valg- vil stemme justitsminister Lene Espersen ud af folketinget,
liste på stemmesedlen må de konservative i Nordjylland (inkl Thy og Morsø) helt ned
MM PÅ EN VALGOPGØRELSE: 15.000 i Køge: Der er ingen på 6.000 stemmer.
Venstre-vælgere som er stavnsbundne mulighed for nyvalg!
15000 vælgere stem- Med 15.000 til 6.000 C-stemmer i Nordjylland vil Lene Estil Birthe Rønn Hornbechs opstillingste som vist. Af disse
kreds, sætter deres kryds ved partiet – stemmer overføres de persen blive valgt af vælgerne i Midtjylland Vest på et til12.000 af krydsene bliver gjort op som 12000 til stemmer på lægs-mandat – uden at stå på deres stemmesedler!
stemmer på Birthe Rønn Hornbech.
Birthe Rønn Hornbech.
Eksemplet Lene Espersen viser at tillægs-mandatet er en
ekstra sikring af ministrenes sikre valgkredse
MED DISSE 10 MINDSTEMÅL & 2 EKSEMPLER på vælgernes stavnsbånd og ministrenes sikre gen-valgs-kredse er
valglovens kvalitet dokumenteret.
En samlet konklusion på valgloven er ikke særlig rar at læse
når man ikke er forberedt på det. Så hér sammenlignes
grundlovens §31-32 blot med Flemming Damgaard Larsen der fik venstres tillægsmandat i Roskilde amtskreds:

På billedet ser man én af Birthe Rønn Hornbechs tusindvis af stavnsbund... trofaste vælgere. Uheldigvis blev
billedet taget lige som genvælgeren i et svagt øjeblik
overvejede hvor han mon kunne sætte sit kryds – uden
at stemme på Birthe Rønn Hornbech!
Læs mere om kandidatvalget & krydsets vragebeføjelse i omløbs-avisen b7 nr 5 på:
www.b7.dk
Og læs om bidrags-nytte-valg på:
www.extrapost.se

Ligesom i Midtjylland hvor 8 ud af 9 t-mandater havner i Øst,
molesterer Fl D Larsens t-mandat den stedlige mandatfordeling på Øerne – Roskilde amtskreds fik 3, Storstrøm fik 1A
Ligesom Marion PedersenB er Fl D Larsen valgt i 9 amtskredse, men stod kun på stemmesedlen i 1 – altså er hán
som er venstres 2det t-mandat på Øerne, ikke direkte valgt.

Ligesom Birthe Rønn HornbechC suspenderer Fl D Larsen nyvalget for 49.000 venstre-vælgere i Roskilde amtskreds. Og
hvis nyvalg ikke er mulig, men kún genvalg ... har man
MINDSTEMÅLET PÅ EN STEMMEOPTÆLLING: I dagene så afholdt folketingsvalg?
efter valget fandt man i Århus amtskreds 299 flere stemmer
og flyttede 374 fra liste C og 634 til liste B. De nye tal ænd- Læs mere om valglovens spilleregler i b7 nr 7 på www.b7.dk
rede landsresultatet og flyttede ét mandat fra regering til
opposition – fra kons Else Theill Sørensen i Thy med 2.978
Vh Bo Neumann, www.b7.dk, 29/3-07
k-stemmer til rad Bente Dahl i Sønderjylland med 985.

