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Ingen avis...?

Ja, Troels Mylenberg, vågn du op,
lige uden for døren venter
virkeligheden!
side 2

Ring venligst telefon
6315-15 15 eller 6221-4621
Se også information i 1. sektion
nederst på side 2

Oprøret har fået politiske venner
Bent Falbert

På kanten
Frederiksberg / Langeland, - forfatter, kommentator,
fhv. chefredaktør på Ekstra Bladet
Det er knap en måned siden, at 150 mennesker
samledes på Ærø under kampråbet ’Oprør
fra Udkanten’ med den optimistiske tilføjelse:
’Mulighedernes Land’.
Vi var vrede m
 en også konstruktive. Vi note-

rede den igangværende, drabelige folkevandring mod Danmarks tilløb til storbyer. Vi
spurgte, om politikerne har tænkt sig, at hele
Danmark fortsat skal være beboelig for mennesker med almene behov -eller om store
landområder skal overlades til særlinge.
Vi leverede en liste med krav om en lempet
planlov, så aktiviteter kan komme i gang uden
at blive ædt af forbud. Herunder skal den altødelæggende Naturstyrelse reformeres. Kan
den ikke blive eksporteret til Sverige?
Transport over vand skal sidestilles med
landtransport. Alle skal sikres nem adgang til
sundhedssystemet. Hele Danmark forsynes
hurtigt med mobildækning og internetadgang.
Vi opfordrede ledende politikere til a
 t stille op

med klare svar på, hvad de vil tilbyde yderområderne. Samtidig henstillede vi til menigmand at engagere sig i de reformer, der er
stærkt påkrævede. De overlevende i udkanten
skal ikke klynke. De skal gøre en personlig
indsats for sagen - og de skal lægge pres på
deres politikere.
Der er snakket nok. Tiden er til handling.
Lige præcis p
 å dét tidspunkt er folkelige be-

vægelser tilbøjelige til at gå i stå. Man synes,
alt er sagt. Man synes, intet sker. Muligheden
stiger for, at alt forbliver, som det var. Risikoen er, at hængehovederne får ret. De, der altid
siger: - Det går nok ikke...
Men sådan er det ikke gået. De mange
eksempler på mangler, vanvittige forbud og
menneskefjendske regler, som bl.a. er bragt
frem i Fyns Amts Avis, har gjort indtryk på
mange politikere.
Vi er allerede kommet så vidt, at Venstre,

■■”En milliardær får lov at bygge en gigantisk villa 30 meter fra havet, mens et ægtepar forbydes at plante to æbletræer 200 meter fra kysten”,
skriver Bent Falbert med henvisnng til Gert Johannesson på Langeland, der fik besked på at fjeren to æbletræer, der stod for tæt på kysten.

[ Risikoen er, at
hænge-hovederne får
ret. De, der altid siger: - Det
går nok ikke...
Liberal Alliance, konservative og Dansk
Folkeparti er enige om at gøre det lettere
for private og kommuner at skabe aktivitet i
udkantsområder - i stedet for at lade de herskesyge åndelige dværge i Naturstyrelse og
omegn kujonere befolkningen, så mange initiativer slås ihjel.
Senest har de konservatives leder Søren
Pape Poulsen på sit partis landsmøde lovet at
fjerne statslige miljøfanatikernes smagsdommeri, så der bliver plads til fornuft i lokale
udviklingsprojekter. Jeg ser, at også Kristian
Thulesen Dahl, DF, så sent som i sidste uge
lover at arbejde for, at Danmark hænger bedre sammen, så alle føler, de er med.
Det er f. eks. umuligt a
 t begribe, at myndigheder tillader gigantiske vindmøller så tæt på
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boliger, at de forpester folks tilværelse, samtidig med at andre forbydes anlæg af et par højbede. En milliardær får lov at bygge en gigantisk villa 30 meter fra havet, mens et ægtepar
forbydes at plante to æbletræer 200 meter
fra kysten. Jo, der skal ryddes adskilligt vildtvoksende krat bemandet med bureaukratiske
luskeres, for at der kan skabes rimelighed og
beskæftigelse.
Det er ikke så tosset, at de borgerlige har
taget godt imod oprøret. Nu skal vi bare have
den tunge ende med: Socialdemokraterne,
SF, radikale og Enhedslisten. De fire partier
nærer traditionelt en ulykkelig kærlighed til
systemer, myndigheder og alt, hvad der begynder med miljø og ender på globalisering.
Især hvis det er erhvervsfjendtligt.
Den netop udkomne bog’Klassekamp fra Oven’

kortlægger, hvor i Danmark underklassefamilierne bor. Kriteriet er antallet af husstande,
hvor de voksne har været ledige i lang tid.
De hårdest ramte kommuner med 1626 pct. arbejdsløse er: Svendborg, Nyborg,

Odense, Langeland, Lolland, Guldborgsund,
Aarhus, Vordingborg, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Morsø, Ishøj, Albertslund,
Brøndby, København.
Med et folketingsvalgi sigte vil jeg tro, at ven-

strefløjen når at vågne op til dåd. Det er jo
helt vanvittigt, at Carsten Hansen som minister for landdistrikter kun kan prale med
to aktiviteter: Regeringen bygger et fængsel
i Nykøbing S og en Femern-forbindelse på
Lolland.
Med ledighed som målestok ser udkanten
noget anderledes ud, end konstruktørerne
af begrebet Den rådne Banan troede. Det er
næsten umuligt at forestille sig, at vælgerne i
disse kommuner ignoreres af venstrefløjen.
Så er den da for alvor selvmordstruet!
Alt i alt synes jeg,Oprør fra Udkanten er kom-

met pænt fra start. Nu efterlyser vi, at partierne præsenterer konkrete planer - og at alle
partilederne engagerer sig personligt i at gøre
hele kongeriget beboeligt.
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