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SKJULER MINISTEREN NOGET?
Det drejer sig om en anmodning om aktindsigt, som journalist og
evangelist Johny Noer har fremsat på vegne af 50 borgere, som
den næstsidste weekend i november medvirker til oprettelsen af en
forening, der bl.a. har til formål i 2014 at stævne tre af
regeringens ministre for overtrædelse af grundlovens 4. paragraf.
SKJULER MINISTEREN NOGET? Efter i tre måneder forgæves at have forsøgt at få åbnet én af
ministeriernes hemmelige skuffer, har 50 danske borgere mandag d. 11. november protesteret mod endnu
en udsættelse af en afgørelse med hensyn til deres anmodning om aktindsigt! Dette er sket i en skrivelse
til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, som d. 8. november atter erklærede, at den efter én måneds
arbejde og overvejelser (citat): ’desværre ikke har været i stand til at træffe afgørelse i sagen’. Denne
drejer sig om en anmodning om aktindsigt, som journalist og evangelist Johny Noer har fremsat på vegne
af 50 borgere, som den næstsidste weekend i november medvirker til oprettelsen af en forening, der bl.a.
har til formål i 2014 at stævne tre af regeringens ministre for overtrædelse af grundlovens 4. paragraf. De
50 borgere ønsker udleveret det præcise dokument, der er Justitsministeriets konkrete svarskrivelse til de
to ministerier, som ifølge den vanlige procedure har forespurgt om deres lovforslag vedrørende kirkelige
homovielser er i overensstemmelse med grundloven. Dokumentets indhold er ikke med et ord blevet
nævnt i bemærkningerne til disse lovforslag, hvilket er blevet påtalt af tidligere kirkeminister, Birthe
Rønn Hornbech, der betegner denne (som hun kalder det): ’alvorlige forsømmelse’ som en ’eklatant fejl’.
Kirkeminister, Manu Sareen, skal for sin del efter offentlighedslovens ’7-dages-regel’ svare på den
samme henvendelse fra de 50 ’inden 14. november…”og det bliver interessant at iagttage, om ministeren
overholder denne lovbefalede tidsfrist – eller om også han søger yderligere udsættelse,” udtaler Johny
Noer, idet han tilføjer: ”Hvis også Kirkeministeriet fordrer udsættelse, forekommer det, som om der er et
eller andet ’uregelmæssigt’, som alle tre ministre har svært med at bringe frem i lyset…”

Yderligere information
Foreningen Vægterne
Lars
Tlf: 97120220
media@watchman.dk
www.pottemagerens-hus.dk
Artiklen kan findes p� adressen: http://www.get2press.dk/default.asp?pmid=7478

http://www.get2press.dk/printpm.asp?pmid=7478

Side 1 af 1

