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Se lyset i Udkantsdanmark
Der blev grinet en del- og måske

især i København og medierne da musikeren og entertaineren
Niels Hausgaard, folkesangeren
Lasse Helner, tv-bonden Frank
Erichsen og seks andre særligt ministerudvalgte for tre år siden blev
sat i spidsen for en arbejdsgruppe,
der skulle skabe visioner for landdistrikterne i 2030.
For hvordan kunne landdistriktminister Carsten Hansen (S) dog
tro, at tre musikere, en bonderøv,
en forfatter, en godsejer, en ildsjæl
og to direktører ville være i stand
til at formulere noget, der kunne
fylde de mange blanke huller i ministerens egen landdistriktspolitik
ud?

Det var deheller ikke.

Men selv om der også blev gri-
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[ Tværtimod er der
lys i vinduerne hos
de mange kreative
ildsjæle og frivillige,
som holder liv i lokale
projekter og fællesskaber.

net i krogene, da visionsgruppen
efter ti måneders arbejde præsenterede den lidt flyvske rapport
”Noget tyder på ... - vision for
landdistrikter 2030”, så tyder noget allerede nu på, at gruppen kan
have set rigtigt, da den forestillede
sig et Udkantsdanmark baseret på
fællesskaber, ildsjæle og selvstyre.
Der er, antydede rapporten,
ingen fremtid i en kamp mellem
land og by:
”Vi tror på, at der kommer fornyet respekt og gensidig afhængighed mellem land og by”.

af Udkantsdanmark, som er meget
mere end blot sort og hvidt.
Der er hverken lukket eller slukket i den rådne banan.
Tværtimod er der lys i vinduerne hos de mange kreative ildsjæle
og frivillige, som holder liv i lokale
projekter og fællesskaber.
Som enhver, der læser denne
avis ved, er der blandt mange andre steder også på Sydfyn mange,
som tager sagen i egen hånd og
bare går i gang i stedet for at forvente, at ”det offentlige” gør det.

Så langter vi måske ikke nået

øje på, når snakken falder på det,
der betragtes som det alvorligste
symptom på Udkantsdanmarks
sygdom: Borgernes vandring fra
land til by.
Ærø og Faaborg-Midtfyn kom-

endnu.
Men der er, som Morgenavisen
Jyllands-Posten i en serie artikler
har kunnet dokumentere, mange
gode grunde til at tegne et billede

Behovet for nuanceringer let at få

muner er for eksempel blandt de
11 i landet, som ifølge Danmarks
Statistik har oplevet en befolkningstilbagegang over en periode
på seks år. Men tallene afslører
også, at begge kommuner samtidig havde flere tilflyttere end fraflyttere.
Det er, som den ærøbaserede græs-

rodsgruppe ”Oprør fra udkanten”
også pointerer, på tide at se Udkantsdanmark som mulighedernes land.
Det var de muligheder, landdistriktsministerens visionsgruppe
så, da Niels Hausgaard i december 2012 præsenterede visionerne
med en sang.
Og noget tyder altså på, at den
trods lejlighedvis latterliggørelse
ikke så helt skævt.
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