Den 30. januar 1959 FORLISTE Den Kgl. Grønlandske Handels nyeste skib m/s
Hans Hedtoft på sin første rejse under en orkan ved Kap Farvel. Alle 95
ombordværende druknede. Besejlingen af Grønland i vintermånederne var to år
forinden blevet kritiseret. Det blev nu (efter katastrofen) hævdet, at daværende
grønlandsminister, Johannes Kjærbøl i marts 1957 havde besvaret et spørgsmål i
Folketinget på en ’ufyldestgørende og vildledende måde’…
Uden anden sammenligning i øvrigt er det i dag 300 borgeres påstand, at fire præcise
spørgsmål, som den 17. april 2012 blev stillet i Folketingets Socialudvalg er blevet
besvaret på en lignende ’ufyldestgørende og vildledende måde’ – samt at dette bør
tages i betragtning ved Højesteretssagen i marts 2017, hvor to ministerier anklages
for at være skyldige i at have sendt det folkekirkelige kirkeskib ud på en lige så farlig
sejlads.
Til at undersøge Kjærbøl-sagen blev der i forbindelse med grønlandsskibets forlis
nedsat et undersøgelsesudvalg, bestående af tre dommere, der i to beretninger tog
stilling til den rejste kritik af Kjærbøls embedsførelse. Der blev her stillet skarpt
på, hvorledes ministeren havde besvaret det alvorlige spørgsmål, som blev stillet til
ham i 1957. Den samme indfaldsvinkel bør nu iagttages med hensyn til de fire
nærgående spørgsmål, som blev stillet i Folketingets socialudvalg i april 2012.
Undersøgelsesudvalget kom for de 60 år siden til tre konklusioner: 1. ministerens
sandhedspligt over for folketinget bør overholdes. 2. ministerens pligt til at udspørge
sine embedsmænd bør overholdes og 3. ministerens pligt til ikke at udøve pres mod
embedsmændene i teknisk-faglige områder, bør overholdes.
Det er de sagsøgende borgeres opfattelse, at alle de tre områder i forbindelse med
den foreliggende sag om indførelse af et kirkeligt ritual for vielser af par af samme
køn, er blevet forulempet, idet alle fire spørgsmål (i april 2012 af socialministeren
på samme måde blev besvaret ufyldestgørende og vildledende…)
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