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➤Til
➤ sagen

Jury ser potentiale
i udkantsoprør
■■Uffe Strandby,
Gymnastikhøjskolen
i Ollerup, har nomineret Finn Slumstrup og
Viggo Mortensens initiativ ”Oprør fra udkanten”
til initiativprisen, fordi
han mener, de kan skabe
opmærksomhed om
udkantens udfordringer.
■■Du har nomineret Viggo

Mortensen og Finn Slumstrups
initiativ ”Oprør fra udkanten”.
Hvorfor?

- Der var flere initiativer
blandt de indstillede, som jeg
godt kunne have stemt på.
Men jeg nominerede fem,
hvoraf ”Oprør fra udkanten”
var et af dem, og det gjorde
jeg, fordi jeg synes, det er et
initiativ med tyngde. Det er
to herrer, som i deres tredje
alder har valgt at bosætte sig
på Ærø. Provinsen og specielt øer har brug for folk
som dem, der har en god
karriere bag sig, som stadig
er initiativrige og har gennemslagskraft. De kommer
med masser erfaringer uden
for Ærø, og derfor mener jeg,
de kan berige Ærø. Det skal
ikke forstås som en nedvurdering af Ærø, men nyt blod
i familien er altid godt. Det
er spændende, at de har lyst
til provinsen og øen, og at de
tager nogle initiativer.

■■Initiativet er i dette tilfælde

”Oprør fra udkanten”. Hvorfor
er det et godt initiativ?

Os, der bor herude, ved, det
er løgn. Og vi vil gerne fortælle den rigtige historie, siger
Viggo Mortensen.
Derfor udgiver makkerparret nu i samarbejde med Finn
Slumstrups kone, Anne Mette
Holstein, en bog med de positive og virkelige historier fra
udkanten. Derudover har de
olavet en hjemmeside, hvor
medlemmerne af ”Oprør fra
Udkanten” kan dele deres
oplevelser fra udkantssteder i
hele Danmark.

andet adgang til lægehjælp,
afstand til uddannelsesinstitutioner, landevejsprincippet og internet- og mobildækning, som bevægelsen vil
diskutere og gøre politikerne
opmærksomme på.
Ifølge Viggo Mortensen
og Finn Slumstrup er der for
meget at miste, hvis ikke centraliseringen i Danmark bliver diskuteret.
- Det er Danmarks sammenhængskraft, der er på
spil, siger Viggo Mortensen.

Danmark er på spil
Et er omtalen og skildringen
af udkantsdanmark, noget
andet er uligheden mellem
udkanten og storbyerne, som
”Oprør fra Udkanten” vil
gøre op med. Det er blandt

Af Mette-Marie Andersen
Foto: Katrine Becher Damkjær
mema@faa.dk, kada@fyens.dk

- Fordi der er brug for et oprør fra udkanten. Hvis Danmark ikke skal blive totalt
skævvredet, er det nødvendigt, at der er nogen, der råber op.

■■Hvorfor er der brug for et
oprør fra udkanten?

- Når unge fra provinsen
bliver færdige på gymnasiet eller erhvervskolen, er
det nogle, lokalområdet og

■■Uffe
Strandby
er med i
den jury,
der kårer
vinderen
af initiativprisen.
kommunen har bekostet en
opvækst med børnehave og
skolegang på. Mange af dem
rejser til Aarhus, Odense eller
København for at skulle læse.
De skal have SU, men de belaster ikke det sociale system,
fordi de er selvkørende, mens
de læser. Så får de arbejde
og bliver boende i storbyen
i deres arbejdsår og betaler
en god skat. Når de så bliver
pensionister og har mindre
indkomst, rykker nogle af
dem ud til provinsen, og på et
tidspunkt begynder de at belaste ældresystemet der. Det
vil sige, der er nogle udkantskommuner, der får udgiften
med borgere i deres opvækst
og i deres tredje alder, mens
det er de større byer, der får
borgerne, når de har gode
indtægter. Når de store byer
så samtidig har statsinstitutionerne og uddannelsesstederne, får vi et meget skæv
vredet Danmark.

■■Hvad kan ”Oprør fra Udkanten” kan gøre ved det?

- Det er jo vigtigt, at der er
nogle, der gør opmærksom
på det, og det gør Viggo Mortensen og Finn Slumstrup
med det her.

■■Hvad adskiller det her initiativ fra så mange andre?

- Der er mange gode initiativer, men der er mere tyngde
i det, de kommer med. Jeg
tror, de to her kan komme
igennem med deres initiativ,
for de er velformulerede og
har gode netværk, som kan
komme udkanten til gavn.
Af Mette-Marie Andersen
mema@faa.dk

”Oprør fra Udkanten”
➤➤Blev s kabt af tidligere professor i teologi ved Aarhus Universitet Viggo Mortensen, 72, og
tidligere højskoleforstander og
programchef i DR Finn Slumstrup, 73.
➤➤De startede med at lave konferencen ”Oprør fra Udkanten.
Mulighedernes land 2.0” i september 2014, hvor opbakningen
var stor. De skrev et manifest og
siden er et netværk, og en bog er

det også blevet til. Alt sammen
kan man læse mere om på www.
oprørfraudkanten.dk.
➤➤Vinderde Den Sydfynske Initiativpris og de medfølgende
30.000 kroner, skal pengene
bruges til at betale bogudgivelsen samt en tur til Folkemødet
på Bornholm til sommer, hvor
”Oprør fra Udkanten” vil lave et
event. Prisen uddeles 2. februar
på Kammerateriet.

det lokale
initiativ
INVITATION
Mandag den 2. februar 2015 fylder
Fyns Amts Avis 152 år. Da vi i 2013
rundede 150 år, ønskede vi os bidrag til
en pris, nemlig Den Sydfynske Initiativpris, som skulle gives til de særlige
initiativer, der på mange forskellige
niveauer beriger livet og hverdagen
for alle, der bor på Sydfyn, Midtfyn og
øerne.
Det blev en succes, og på dette års
fødselsdag kan vi altså uddele prisen
for anden gang. Det vil vi gerne invitere
dig/jer med til.
Mød derfor gerne frem i Kammerateriet,
Frederiksø 2, Svendborg:
Mandag den 2. februar 2015
kl. 14-16, hvor prisen vil blive overrakt,
ligesom der vil være foredrag og festligholdelse.
Det er en jury bestående af seks markante og initiativrige personer fra det sydfynske område, der har nomineret fem
mulige prismodtagere ud af de mange
indstillinger, som Fyns Amts Avis’ læsere
har bidraget med. Juryen vil ved festligholdelsen afslørre sit endelige valg.
Vel mødtt - og mangee venlige hilsner
oels Mylenberg
Tro
chefredaktør
Svendborg, januar 2015

