Skriv med i
FAA-debatten!

○○Fyns Amts Avis er - inden for
lovgivningens rammer - åben for
alle indlæg med tydelig afsender.

○○Venligst oplys telefonnummer.
(Nummeret kommer ikke i avisen).
○○Læsere i eller indlæg om området
Sydfyn, Midtfyn, Langeland og
Ærø nyder fortrin på debatsiderne.
○○Skriv kort! Fyns Amts Avis’
debatredaktion forbeholder sig

ret til at returnere indlæg, som
overskrider maksimum-grænsen
på 2000 anslag inkl. mellemrum.
○○Skriv gerne en ”Replik”, de korte
indlæg på højst fem sætninger.
○○Efter forudgående aftale med
Debat-redaktionen modtages her

til Debat-siderne (ikke på lokalsider) et Synspunkt på max. 4500
anslag inkl. mellemrum.
○Kronik
○
- også kun efter forudgående aftale med redaktionen:
6500 anslag incl. mellemrum.
○○Fyns Amts Avis modtager helst

læsernes debat-indlæg sendt som
mail til debat@faa.dk. Indlæg med
maskinskrift eller med tydelig
håndskrift modtages også. Postadresse står på modstående side.
○Når
○
du har har sendt dit indlæg til
debat@faa.dk, tilsendes du en

automatisk genereret kvittering
for, at avisen har modtaget din
mail. Venligst send kun indlæg til
én mail-adresse på avisen.
○Fyns
○
Amts Avis ønsker alle læsere
en god debatlyst. Skriv med!

Onsdag 7. januar 2015
Af Bjarne Gregersen, Svendborg
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Avisen sukrer
virkeligheden

bjgr@faa.dk

Dengang - på Sydfyn og øerne

FAA-artikel

■■Den 4. august 1983 f ortalte
avisen, at langt de fleste ansatte
på Daloons nye fabrik i Rudkøbing er kommet fra det lukkede
Expo Fyn, tidligere Langelands
Andels-Svineslagteri. Det drejede
sig om ca. 40, som udtrykte glæ-

de over arbejdsforholdene. Der
var megen frihed til at tage pauser, når blot produktionen kørte.
Eneste ulempe var skifteholdsarbejdet. Der blev på det tidspunkt
produceret 130.000 forårsruller
i døgnet. Alligevel kneb det med

at klare efterspørgslen. Daloon
i Rudkøbing lukkede 1. januar
2005 og fabrikshallerne står stadig tomme. 
Foto Roland P., FAA/
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.
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Udkants-politik føres med pyntelapper
Yderområder
l Synspunkt
Statsministerens åbningstaleer blevet

kommenteret efter alle kunstens
regler. Hvad Helle ThorningSchmidt sagde, er blevet kritiseret,
rost og analyseret.

Danmark. Det kan derfor i høj grad
diskuteres, om vi nu også ”fordeler
velstanden.” Og når regeringschefen er bekymret for at vort fællesskab skal slå revner, så må man
spørge sig selv, om hun da slet ikke
har registreret, at det allerede i høj
grad er sket?
Talen varså ganske oplagt starten

på valgkampen. Den er ikke kun en
affære for professionelle politikere,
Det gælder ogsåhendes formulerinmen for alle myndige borgere. Det
ger om Danmark som et fællesskab: er vores opgave at sige til statsmini”Vi skal passe på
steren og alle de andre
det Danmark, vi [ Vi hari den sidste
ledende politikere, at
kender.” Ifølge
halve snes år oplevet en i disse år forsvinder
statsministeren er
Danmark, vi kenstrøm af reformer, som ”det
det nødvendigt, at
der” i den alarmerenvi skal ”bruge lidt hver på deres måde har de skæv-vridning, der
flere penge på vo- medvirket til at tømme
sker i vort land.
res fælles velfærd. yderområderne for atfor ellers slår
traktive arbejdspladser. Det er af afgørende
betydning, at hele
vores fællesskab
revner.” Smukke ord, som det vil
problematikken om det skæve Danblive vanskeligt at finde ret mange
mark bliver et tema i valgkampen.
danskere, der vil være uenige i.
Det var fra starten et af formålene
med det ”oprør fra udkanten,” vi
Problemet er bare, at de smukke
startede på Ærø i september. Siden
ord ikke stemmer overens med
har vi opbygget et landsdækkende
virkeligheden. Uligheden vokser i
netværk af aktive mennesker. Der

udveksles mange spændende erfaringer på hjemmesiden www.oprørfraudkanten.dk. se selv efter - og
kom gerne ind i netværket.
Vi har kunnet glæde osover opmærk-

somhed i pressen og venlige kommentarer fra diverse politikere.
Men det er først nu arbejdet begynder for alvor. For skal det lykkes
at få politikerne til at blive klare i
spyttet omkring udkanten, kan man
være aldeles sikker på, at det emne
kommer ikke på dagsordenen af sig
selv. Det lykkes kun, hvis der skabes
et folkeligt pres nedefra. Og det vil
igen sige, at vi der ved, hvad det vil
sige at bo i udkanten, igen og igen
og igen må spørge politikerne, hvad
de har tænkt sig at gøre ved skævvridningen af Danmark?
De vil svare ved at henvise til positive tiltag som nedrivningspuljen
til forsømte ejendomme på landet
eller støtten til udkantskommuners
udarbejdelse af strategier for egen
udvikling. Og det er glimrende og
skal ikke undervurderes.
Men det rokker blot ikke ved, at
det er pyntelapper som skal forhindre, at det skærer alt for meget i øj-

nene, i hvor høj grad både denne og
den foregående regering har ført en
politik som i enestående grad har
centraliseret - og dermed skævvredet vort land.
Vi hari den sidste halve snes år ople-

vet en strøm af reformer, som hver
på deres måde har medvirket til at
tømme yderområderne for attraktive arbejdspladser. Skævvridningen af Danmark er nemlig ikke et
uundgåeligt resultat af udviklingen.
Nej, landet falder fra hinanden som
følge af en række politiske beslutninger
Med statsforvaltningens flytningtil

Aabenraa som en enlig svale, der er
fløjet fra øst mod vest, har vi ellers
oplevet en bølge af flytninger den
anden vej. Mod større byer og først
og fremmest mod København, som
nu vokser med mere end 1000 indbyggere om måneden.
I perioden fra 1958 til 1990 havde vi

en egnsudviklingspolitik. Navnet
sagde på smukt dansk, hvad det drejede sig om: egnsudvikling. Det var
en politik, der voksede frem, efter

finansminister Viggo Kampmann i
en kronik i oktober 1957 havde peget på nødvendigheden af at gøre en
indsats for ”de forsømte områder,”
som han skrev. Vort medlemskab
af EU gjorde efterhånden egnsudviklingen med dens direkte statslige
støttepolitik umulig, og gennem de
sidste 25 år har Danmark ikke haft
en egentlig politik for udkanten.
Så længe vi ikkehar en sammenhæn-

gende udkantspolitik, kan vi kun
håbe på en fortsættelse af den gældende triste praksis, hvor der med
mellemrum smides en luns eller to
til udkanten, for at de indfødte ikke
skal blive alt for urolige.
Valgkampen er en mulighed f or at

råbe politikerne op og tvinge dem
til at melde kulør i forhold til udkanten. Det er et emne af helt
afgørende betydning for, at ”det
Danmark vi kender,” skal have en
fremtid. Brug muligheden!
Af Finn slumstrup
forfatter,
Smedegade 6,
Ærøskøbing

