NYHEDSBREV FRA THAILAND # 1/2017/ OLE CASTHØJ

2017/APRIL

Kære læser!
Jeg er sikker på, at de fleste af os kender Machiavelli, iscenesætteren af et
begreb, der dyrkes som aldrig før; brutalt magtbegær, hensynsløs og kynisk
udnyttelse af en magtbase.
Vi ser det alle steder, men fremstillet på forskellige måder. I mit fædreland er
vi ikke brutale, men begæret efter magt er stort og magtbasen benyttes som et
springbræt til næste station. I denne sammenhæng tænker jeg i dag på vore
politikere. Hovedproblemet for den gruppe vi kalder for levebrødspolitikere er
naturligvis;” hvis jeg ikke bliver genvalgt, hvilke alternativer har jeg?”

Når jeg via min ”langdistancekikkert” betragter de samlede kvalifikationer af Danmarks nuværende regering,
ja så bliver jeg flov; er det virkeligt det bedste de danske vælgere har at byde på? For i virkeligheden siger
det alt om, at danskerne er på vej ned af eller væk fra både den nationale og den internationale scoretavle.
Få af nuværende regeringsmedlemmer vil i dag være i stand til at få et job i erhvervslivet; måske Kristian
Jensen som direktør for en mindre lokal sparekasse og Kristian Thulesen Dahl personalechef for EU ansatte
under træning i ansvarligt bogholderi, der følger vedtage love. De mange politikere/regeringsmedlemmer er
derfor konstant på jagt efter alternativer. Vi husker sikkert Helle Thornings desperate forsøg, der alle
mislykkedes og vi ved også, at hun fik det nye job i England takket været indflydelsen fra hendes stærke
svigerforældre. At Stine Bosse beskriver Helle som en af Danmarks bedste politikere er simpelthen en joke,
Stine er godt klar over, at Helle ikke kunne passere den overligger, som Merkel havde sat for kravene til en
EU kommissær. Ups, jeg glemte lige Helles selfie med Obama, der satte hende på verdenskortet.
Da Lars Løkke i 2015 var i valgkamp mod Helle Thorning, var han usikker på, om han kunne vinde denne gang.
Han havde i 2011 tabt til hende og var nu oppositionsleder. Indtil næste valg skulle han sikre sig et flertal
blandt vælgerne, men hvis han nu ikke kunne vinde, hvad så? Derfor søgte han og fik eller, som det hed - han
blev opfordret til at acceptere - stillingen som formand for bestyrelsen for ”Global Green Growth Institute”,
en lidt svag international organisation med udspring i Syd Korea. Vi er nu i 2013. Her antog LLR, at han havde
fundet en ny mulighed, hvor andre kunne betale for hans oparbejdede luksusvaner og på samme tid et
alternativ/springbræt til en international karriere, hvis han ikke kunne genvinde regeringsmagten. Ingen ville
ansætte ham hjemme. Vi husker alle skandalen (2013) om hans misbrug af de midler, som 17 medlemslande
stillede til rådighed for GGGI, der vakte international opmærksomhed;
” A first-class scandal for ‘Luxury Lars’ Opposition leader Lars Løkke Rasmussen has used hundreds of
thousands of taxpayer kroner while travelling on behalf of climate organisation GGGI.”
Det gik ikke desværre ikke op for alle, at de 45 mio. USD, der tilførtes GGGI fra medlemslandene heller ikke
blev brugt til det ædle formål at fremme tanken om Grøn Energi. Over 70 % blev brugt til eksorbitante gager
og frynsegoder, en medarbejder i København fik 500.000 kroner til skolebetaling af sine børn. En revision
afsløre et kæmperod i regnskaberne og Norge nægtede at betale sit bidrag til denne organisation.
Jeg skal lige minde om LLRs kvajede optræden ved klimakonferencen COP 15 i København i 2009. Så lad os
slå fast, at hvis LLR bevæger sig udenfor Danmark, har han nok ikke jobmuligheder på den internationale
scene, selvom han ville passe godt ind i snylternes rækker. Så hvad gør Lars nu; ”Jo, vi fremsætter et forslag
til, at politikere, der fravælges af befolkningen bør komme i betragtning som medarbejdere på en dansk
ambassade i udlandet”. Her er der pokkers mange jobs; Lars vil være ambassadør, ingen tvivl om det, men
der er jobs som handelsattache og tilsvarende.
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Store lønninger, lav skat plus andre fordele. Men ingen af de nuværende regeringsmedlemmer har de
kvalifikationer en ambassadørpost kræver. Der skal en helt anden baggrund til.
Men det skal nok lykkes at få tanken gennemført i stort eller mindre omfang. Magten giver jo indlysende
fordele og LLR er et hensynsløst magtdyr. Det har vi set mange eksempler på.
Vi går nu en tur i kælderen: I sommeren 2014 holder partiet Venstre møde i Odense og det vigtigste punkt
på dagsordenen er formandsposten. Med Kristian Jensen som bannerfører forsøges et kup mod LLR; han er
ikke egnet til længere at lede sit parti; han er gennemkorrupt. Mere end 50 % af deltagerne ser hellere hans
hæl end hans tå. Men så tager LLR Kristian i hånden og tager ham med ned i kælderen, hvor han og Kristian
laver en lokumsaftale; hvis Kristian vil gå op på talerstolen og fortælle de måbende får, at han støtter LLR
som formand, er afstemningen aflyst. LLR havde brugt både pisk og gulerod; Han ville stille med en meget
stærk modkandidat, der kunne slå Kristian i et kampvalg, men hvis han nu faldt til patten (som vi siger i
Jylland) ville han sikre sig en solid fremtid i partiet. LLR betalte en høj pris for denne borgfred. Han er total
ligeglad med andre, bare han kan beholde sin magt, ikke baseret på respekt men ved misbrug uden grænser.
Disse negative egenskaber demonstrerede han igen i 2016, da han danner en ny regering. Her ofrer han nogle
af sine trofaste støtter, desavouerer andre venner og udnævner nye ministre, den ene mindre kvalificeret
end den anden. Han er totalt ligeglad med sit ansvar for Danmark, der findes i jobbeskrivelsen for landets
CEO; i sit spil ofrer han alt og alle, bare han kan beholde røven på sin ministerstol. Mange af holdet er hentet
i skrammelkassen.
Ingen protest fra vælgerne af hans magtmisbrug.
Vi bliver i kælderen. I 2016 da det endelig bliver meddelt offentligheden, at problemerne i SKAT er af gigantisk
format og med stor sandsynlighed vil have en prisseddel på mindst 100 milliarder, sker der ikke ret meget.
Panik, nej selvfølgelig ikke. En lidt nærgående presse præsenterer offentligheden for 8 ministre fra forskellige
partier, der alle uden undtagelse har forsømt deres ansvar og er direkte medskyldige i den katastrofale
situation, der er opbygget over en lang årrække. Tidligere har vi i Danmark haft rigsretssager, når en minister
overtrådte kridtstregen. Men denne gang? Niks. Claus Hjort, den snu ræv, kalder en del af de pågældende
sammen (plus nogle nye klubmedlemmer) til et møde i kælderen under Christiansborg. Her giver de hinanden
håndslag på, at de ikke vil rejse kritik eller søge et mistillidsvotum i Folketingssalen mod hinanden, men vil
indgå en aftale med Faust; fanden hytter sine.
Misbrug af magt; danskerne kommer til at betaler de 100 milliarder via skatter og prisen stiger dag for dag.
Ingen danskere gå på barrikaderne og siger STOP, ikke en gang, når man igen oplyser, at det nye EDB system,
der én gang for alle skal rydde op i problemerne og skaffe penge til samfundskassen, er forsinket og det
koster lige 4 milliarder mere end beregnet og sådan fortsætter menageriet. Hver måned forsvinder omkring
500 millioner fra den gæld borgerne har til SKAT, fordi de runder året for forældelse.
En af de ansvarlige ministre for skandalen i SKAT er Kristian Jensen, der med sine 6 år som skatteminister
havde rig lejlighed til at gennemføre systemer, der kunne magte opgaven at styre statens største
indtægtskilde.
Hans belønningspakke, der blev lovet ham i kælderen i Odense, blev først jobbet som udenrigsminister, en
stilling han overhovedet ikke har kvalifikationer til, nu er han finansminister, en post der i virkeligheden er
større end statsministerens, den har langt mere magt, hvad ikke mange tænker over. Men det gjorde Kristian,
der ved ommøbleringen af regeringen i 2016, bad LLR om at honorere hans tjeneste ved kongressen i
2014/Odense. LLR skulle indfri sin gæld ikke alene til Kristian men også til andre, der gerne ville have rent
bord.
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Magtmisbrug? Nej studehandler i stillinger, der har afgørende indflydelse på landets fremtid. I dette forår
har vi set mange eksempler på regeringstoppens hovmod og arrogante opførsel overfor dem, hvis interesser
de er valgt til at varetage og gageres for.
Men Machiavelli er også kendt i Thailand.
Thailand; Som I ved fra mange tidligere nyhedsbreve, er der ingen her i landet, der undrer sig over
magtmisbruget hos regeringsapparatet, det ville chokere landets borgere, hvis der en dag dukkede en
minister op, der er kemisk renset for snavs. Derimod er der i landet en stigende undren over, at det bedste
forsvar i sager, hvor man overtræder landets love, er at være styrtende velhavende eller bare være medlem
af landets mest pengestærke familier. Medlem af; ja søn eller datter, sviger ditto, børnebørn.
Vi har været vidne til en katastrofal udvikling i forskellen på at være medlem af en rig familie og være medlem
af en familie, der lige evner at overleve. For nogle år siden stjal en ung mand en mobiltelefon fra en ældre
mand, der kun vidste, hvordan han besvarede et opkald eller hvordan han skulle ringe op. At telefonen også
kunne bruges til SMS anede han intet om, og han var i øvrigt tæt på at være analfabet. Men hans stjålne
telefon blev brugt til at sende en række SMS til dagblade, der var kritiske overfor kongehuset. Politiet fandt
frem til den registrerede ejer (herude skal alle køb af telefoner også af simkort registreres), den ældre mand,
der fik 15 års fængsel for majestætsfornærmelse.
Havde han dog bare tilhørt en af landets mest velhavende familier, var det aldrig sket, for i de seneste år har
vi oplevet, hvordan rige børn behandles, når de begår lovovertrædelser. Sidste år kørte en playboy ind i en
forankørende bil, der holdt ved billetluge for at betale for at bruge motorvej. Playboyen kørte med over 150
i timen ind i den anden bil og dræbte 2. Han viste stolt sin nye Mercedes frem og fortalte os, at den er så
sikker at køre i, at der kun var sket minimale skader på ham, men hans bil var et vrag. At han havde slået to
ihjel var kun en detalje. Han er ikke dømt, men det forventes at han slipper med en bøde for at have kørt for
stærkt.
Når jeg skriver således er det med henvisning til en teenagepige, der sidste år netop havde fået kørekort og
en ny hurtig bil af sin far. På den første tur kørte hun over en rampe på motorvejen og hendes bil ramte en
minibus, hvor alle 9 passagerer bliver slået ihjel. Da hendes familie er i eliten, straffede man naturligvis ikke
pigen, som man burde, men hun fik 2 års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste, som hun aldrig
har haft tid til at aftjene. Hun er optaget af fitnesscenter, damefrisør og golf, så hun kan virkelig ikke afse tid
til sådant noget pjat, herregud 9 ofre, min far kan da bare give nogle penge til deres familier.
Ingen i juntaen tager sagen op og vi kan jo gisne om, hvorfor.
Men der er en sag nu, der optager de almindelige
Thais og som vække opsigt udenfor Thailands
grænser; Landets 4. rigeste familie har et image
problem, der begynder at give den hovedpine. En
af arvingerne er en arrogant og hensynsløs ung
mand, der for nogle år siden kørte en mand ihjel.
Han fik en ansat gartner til at fortælle, at det var
ham, der havde kørt bilen og han modtog en
betaling for denne tjeneste.
Vorayuth 'Boss' Yoovidhaya
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Senere trak gartneren sin forklaring tilbage og arvingen blev bedt om at indfinde sig hos politiet for at afgive
forklaring. Nej, jeg skriver ikke forkert, når man er rig er det meget sjældent man arresteres, man bliver høfligt
bedt om at møde op og venligst meddel os, når der er tid i din kalender!
Den unge mand samler på Ferrarier i forskellige farver og kører racerløb, som det ses på billedet. Drabet
fandt sted for 4 år siden. I 2016 var der aftalt 8 møder hos politiet, men han kom naturligvis ikke.
Han skulle have været mødt i sidste uge, men kom naturligvis ikke, han havde ikke tid.
Samme uge gav han et interview til ASSOCIATED PRESS og lagde
en del opdateringer fra dette ind på sin Facebook profil og på
Instagram. Også billedet, som ses på foregående side, ledsaget af
denne forklaring: ”Jeg har sørme ikke tid til at møde op, og det de
da kunne forstå. Jeg er i London (hans familie har en stor lejlighed
der), og har nogle ret vigtige opgaver. Mit snowboard skal renses,
for jeg skal snart bruge det, min Porsche skal til vask, jeg skal til
frisøren og må se pæn ud, for i næste uge skal jeg til grandprix i
Shanghai”.
Ingen i toppen af systemet her, der har magten, tør udstede en
arrestordre på ham og få ham bragt til Thailand, så han kan stilles
for en domstol. Han arresteres heller ikke, når han er i landet.
Han viser billeder fra sine ture rundt i verden, hvor han brænder
familiens penge af, på de omtalte medier. Han flyver i firmaets jet
og bruger løs af familien pengetank, der er på cirka 80 milliarder.
Ikke Thai Baht men solide danske kroner. Han griner af sit lands retfærdighedssystem og skal bare vente til
september, så er hans sag forældet. Sagen er den, at han en aften i beruset tilstand kører en politibetjent
ned og slæber ham 100 meter inden han standser, så hans Ferrari bliver fri for byrden, hvorefter han kører
ind i familiens palads. Her henter politiet ham og han har en meget høj promille. 4 timer efter er han fri og
da hans advokat kan skaffe bevis for, at han først nød spiritus, da han var kommet hjem, slap han for den
tiltale. Men få timer inden da, havde politichefen været på TV og udtalt, at uanset hvem der har kørt en
politimand ned, vil han blive straffet. God morgen, intet er sket. Da han blev klar over, hvem der kørte bilen,
blev han tavs som en østers, væk var de flotte ord om retfærdighed.
Men denne sidste udvikling har medført alvorlige ridser i lakken på Thailands omdømme.
Disse eksempler er ikke enestående i Thailand, hvor ordet retfærdighed ikke findes i ordbogen. De rige eller
dem i de mest magtfulde stillinger misbruger deres indflydelse. For to uger siden blev en kvindelig skolelærer
frikendt for et trafikdrab efter at have siddet i fængsel i 4 år. Det var en politibetjent, der havde kørt en mand
over, men han fik sine kolleger til at vidne på, at det var hende. Det tog så lang tid for hendes familie og en
advokat at finde beviser via eksperter for, at det ikke var hende.
Nu holder mange Thais vejret og gætter på, om den øverste politigeneral tør udstede en arrestordre på
arvingen til landets 4. største formue?
Mange gode hilsner/Ole/april 2017
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