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Vi kan ikke leve af valgflæsk
Det er lige knapfire år siden, Udkantsdanmark sidst havde politikernes fulde bevågenhed.
Ja, der var næsten ingen grænser for den sympati og forståelse,
problemerne i yderområder blev
mødt med op til folketingsvalget i
september 2011.
Da valget var overstået, slog
den nydannede regerings regeringsgrundlag endda fast, at ”den
nye regering vil være en regering
for hele Danmark”. Og sørme og
der ikke også var en minister for
landdistrikterne at finde på det
ministerhold, Helle ThorningSchmidt præsenterede dronningen for.
Siden skete der imidlertid desværre stort set ingenting.
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[ Det skæve Danmark er ikke blevet
mere lige i den siddende regerings tid.

Her, hvor det næste folketingsvalg

står for døren, kan regeringen da
også kun sætte hak ved den ene
af de sølle to sætninger, som Udkantsdanmark i øvrigt blev omtalt
med i regeringsgrundlaget:
”Nogle af de yderste egne af
Danmark er præget af stagnation
og tilbagegang”.
Dén holder stadig.
Men det gør den anden ikke:
”Der skal også skabes en positiv
udvikling i yderområderne”.
I de knap fire år, der er gået, siden

regeringen nedfældede de velmenende ord, har borgerne i Udkantsdanmark tværtimod oplevet
en negativ afvikling.
Arbejdspladser er lukket ned,
busruter er forsvundet, skoler
står tomme, mobilnettet er fuld
af huller, de små kommunekasser

er tomme, og der er blevet endnu
længere til skadestuen, end der
var før.
Og ingen af de lappeløsninger,
som har været regeringens bedste bud på ”en positiv udvikling i
yderområderne” har tilsyneladneden haft nogen nævneværdig
effekt.
Så meget desto mere b
 ør politikerne lytte til ”Oprør fra Udkanten” - et Ærø-baseret initiativ til at
give borgerne i yderområderne en
samlet, national stemme.
”Oprør fra Udkanten” vil have
en sammenhængende udkantspolitik ind som et tema i valgkampen. Og behovet er åbenlyst.
Uden en sammenhængende
udkantspolitik risikerer yderområderne at blive Sorteper i det

politiske spil i øvrigt - som når den
ene vækstpakke efter den anden
ikke tager højde for den særlige
infrastruktur, befolkningssammensætning og erhvervsstruktur,
som står i vejen for vækst i Udkantsdanmark.
Eller når der bliver satset milliarder af skattekroner på hurtige
tog mellem landets fem største
byer, mens pendlerne på de regionale sidebaner må en fremtid med
ustabil togdrift og ringere service
i møde.
Det skæve Danmarker ikke blevet
mere lige i den siddende regerings
tid.
Derfor kan vi, der bor herude,
med rimelighed forlange, at den
kommende har andet end valgflæsk at byde Udkantsdanmark på.

Tekst og tegning: Jens Julius Hansen

Dagens Julius

Avisen er grundlagt i Svendborg 2. februar 1863. Fyns Amts Avis er i dag et
politisk uafhængigt dagblad, der ifølge vedtægterne ’skal stå som garant
for alsidighed’ og udgives på et ’liberalt, demokratisk grundlag’.

Ansvarshavende chefredaktør: Troels Mylenberg
Direktion: Jesper Rosener (adm.) og Troels Mylenberg
Redaktionsledelse:
Redaktionschef Carsten Olsen
Redaktionschef Nanna Wendt Sølvsteen
Udgiver: Fynske Medier P/S for A/S Svendborg Avis,
Sankt Nicolai Gade 3, Svendborg.
ISSN: 1399-6703
Tryk:
Fynske Mediers Trykkeri
Fyns Amts Avis er trykt på
papir fra ansvarlige kilder.

www.fyens.dk
- friske nyheder fra Fyn, øerne og alverden - døgnet rundt ...

www.mitfyn.dk
- overblik og indblik i alt indhold fra de fynske dagblade ...
Abonnement og kundeservice
Har du ikke fået avisen?
Ring venligst telefon: 63 15 15 15
Mandag – fredag: 7
 :00 – 10:00
Lørdag – søndag: 8:00 – 10:00 (kun 63 15 15 15)
og ellers til Kundeservice:

Ejendomsaviserne bugner for tiden med billige sommerhuse til salg!
- Bedre havudsigt får du ikke. Og så når grunden helt ud til tredje revle ...!!!

Kundeservice
Telefon: 63 15 15 15
Mandag – torsdag: 8
 :00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
Abonnementsrettelser til næste dag
venligst senest kl. 14:00
Fax: 62 2244 21 E-mail: kundeservice@faa.dk

Læsertal hverdage: 33.000
Læsertal søndage: 36.000

Kilde: Gallup Index DK, 2. halvår 2013

Oplagstal
Oplag: 1
 2.181 (hverdag) og 12.474 (søndag)
Kilde: Dansk Oplagskontrol 2. halvår 2013

Læs venligst mere om avislevering og
abonnement påwww.fyens.dk/kundeservice
--------------------------------------------------------Avisens postadresse i Svendborg
Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg
Telefon 6221 - 4621 (omstilling til alle afdelinger)

