Vi har liberaliseret
tåbeligt og blåøjet
Fyringerne pa Kirk far Jan Trojborg til at angribe regeringen
Folketingsmedlem
Jan Trøjborg (S), Horsens, vil allerede i dag
stille kommunikations og kirkeminister Torben Reckendorff (K) ni
spørgsmål i forbindelse
med afskedigelserne på
Alcatel Kirk i Horsens.
Han mener, at den danske regering har opført
sig tåbeligt og blåøjet i
gennemførelsen af EF's
liberaliseringsdirektiv.
Jan Trøjborg ønsker oplyst,
hvilke initiativer kommunikationsministeren vil foretage
for at opretholde en telefonfabrikation i Horsens.

Otte spørgsmål om
liberalisering
Desuden stiller Jan Trøjborg otte spørgsmål om liberalisering. For det første øn-

sker han oplyst, om ministeren kan bekrfte, at EF-liberaliseringen på telekommunikationsområdet er gennemført
anderledes omfattende i Danmark end i de øvrige EF-lande.
Jan Trøjborg vil gerne have
bekrftet, at de nationale teleadministrationer i EF typisk
har en markedsandel på telefonsalget på mellem 65 og 85
pct., og at 95 pct. af telefonerne, som det franske PTT
ger er fremstillet i Frankrig og
at lignende forhold gør sig
gldende i Italien, Tyskland
og Spanien.
Jan Trøjborg spørger også
Torben Rechendorff, om han
kan bekræfte, at de nationale
post- og telegrafvæsener ved
tekniske »finurligheder" i
praksis opretholder en ikke
tiltænkt protektionisme.
- Endelig ønsker jeg at vide,
om ministeriet har vret bekendt med de øvrige EF-landes anderledes liberaliserings-

praksis end den danske, siger
Jan Trøjborg.
- I bekræftende fald ønsker
jeg, at ministeren oplyser,
hvorfor der ikke i samarbejde
med de fire teleadministrationer er taget initiativ til at sikre en administration af liberaliseringen på sådanne
at telefonproduktionen i Danmark har fået en fair chance
til at vise sin konkurrencedygtighed i takt med de øvrige
landes reelle liberalisering.
- Det forekommer tåbeligt
og blåøjet, at vi har gennemført en liberalisering ensidigt i
forhold til, head der er praksis
i de andre lande, siger Jan
Trøjborg. Det er abeligt at
sælge ud af vores telefonproduktion, mens man arbejder
EF. hen mod en liberalisering i
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- Der er tilsyneladende ikke

nogle sanktioner for at ned-

lægge arbejdspladser i Danmark. Det er en meget alvorlig
sag, vi her star med, og jeg
ønsker den opklaret.
- Det er under alle omstndigheder en sag, som vi bør
tage ved af. Der har vret protesteret mod den vilde
liberaliseringsiver, der har
været lagt for dagen fra den
danske regerings side.
- Selvfølgelig har vi tilsluttet os liberaliseringsdirektiv
som de andre lande. Det kan
man ikke have noget imod det er fornuftigt. Men det, der
er så beskmmende er, at
man ikke har fuldført liberaliseringen i takt med den praksis, som er gældende i andre
lande. Det er for dumt. Der er
ingen prmie for at blive
snydt. Det er udtrykt ved lukningen af telefonproduktionen på Kirk. Man er ikke blevet prmieret for at opføre sig
som duksedreng, siger Jan
Trøjborg. (can)

