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Sent søndag aften sluttede årets Roskilde Festival, og mandag
lignede campingpladsen som altid resultatet af et bombenedslag.
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Roskilde. Ligegyldighed
i overflod
Post Danmark vil lukke posthuse og åbne flere små postbutikker med kun de basale ydelser.

Erik Munch Sørensen,
Skjoldborgvej 7 A,
Ny Højen, Vejle

Brugerbetaling. Hvad kan vi forvente?
Morten Skovlund,
kandidat til Vejle Byråd,
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle
Til borgmester Arne Sigtenbjerggaard
(V), Vejle.
Torsdag 4.
juli var der i
TV-Avisen
DR et indslag, der gav
bange anelser for fremtiden
i vores kommune.
Indslaget handlede om, at
DR blandt dine partifæller,
Venstre-borgmestre, havde
lavet en rundspørge om
holdningen til brugerbetaling i kommunerne.
Ikke overraskende, og for
så vidt også befriende, indrømmede over halvdelen, at
de ønskede mere brugerbetaling. Brugerbetaling på
helt basale velfærdsydelser.
Proppen røg af, og jeg kan
som borger ane, hvilke konsekvenser det får, hvis Venstre får magt, som det har
agt - kommunalt og landspolitisk.
Skræmmende, da jeg som
borger i Vejle rent faktisk ikke ved, hvad jeg kan vente
mig af Venstre i Vejle efter

kommunalvalget i november. For desværre er det ikke
noget, du og dine partifæller
er tydelige omkring.
Svaret fra toppen Venstre
omkring brugerbetaling er
som altid tomt og særdeles
intetsigende. Og frygten er,
at netop dette svar bliver dominerende i den kommunale valgkamp. At Venstres
kandidater i Vejle vælger at
holde tand for tunge for derved at undgå at gøre unødig
skade for partiet og nok vigtigst sig selv.
Som borger og byrådskandidat i Vejle indser jeg, at det
er vigtigt inden november at
afkræve Venstres borgmester svar på, hvad der er i
vente for vores kommune de
næste fire år, hvis det mod
forventning skulle lykkes
Venstre at genbesætte borgmesterposten.
Hvad er jeres holdning til
øget brugerbetaling?
Det er vigtigt at vide, om
jeg i fremtiden skal forvente,
at vores kommune - i endnu
større grad og i øget tempo deles op i de, der formår, og
de, der ikke får samme muligheder? Om det i fremtidens kommune bliver pengepungen, der afgør, hvilken
service og velfærd den enkelte kan se frem til?

Min og mit partis holdning er, at øget brugerbetaling ikke er løsningen for
vores kommune. I de seneste fire år har kommunen
med dig i spidsen genereret
høje budgetmæssige overskud. Overskud skabt ved at
skære ind til benet, fyre gode offentligt ansatte og dermed skabe usikkerhed og
mismod hos de mange, der
er ramt af denne politik. Ved
oveni at gå brugerbetalingens vej, som venstrefolk
brænder så voldsomt for,
udhules vores kommunes
serviceniveau yderligere.
Vi må se i øjnene, at vi
med dig i spidsen de seneste
fire år allerede har fået mere
brugerbetaling i Vejle. Et
godt eksempel er vores
sfo’er på skolerne, der efter
fire års venstreledet kommune nu reelt er fuldt ud
brugerbetalte!
Det er sket til trods for, at
du i sidste valgkamp kunne
det hele: Sikre samme serviceniveau uden at sætte skatten op eller indføre brugerbetaling - alene ved effektivisering eller rettere besparelser. Men selv en venstremand kan ikke blæse og have mel i munden!
Skulle vi ikke starte med,
at de budgetoverskud, som

ikke nu kommer den enkelte
borger til gavn, føres tilbage
og derved sikrer et anstændigt serviceniveau for alle i
kommunen.
Hvis det var udgangspunktet, ville vi på en gang
kunne skabe tryghed for alle
grupper og samtidig udvikle
vores kommune frem for at
udhule den yderligere. Helt
uden at gå ad brugerbetalingens dystre vej.
Men jeg er bekymret for,
at fremtiden i vores kommune vil byde på stadig flere
nedskæringer og besparelser, og at der oveni indføres
brugerbetaling på endnu
flere områder, som ingen
kender de fulde konsekvenser af.
Mit håb er, Arne, at borgerne i Vejle får svar på,
hvordan du og dine partifæller stiller jer i forhold brugerbetaling. Mit løfte er, at
jeg frem til 19. november vil
gribe enhver chance til at
forholde Venstres byrådskandidater dette spørgsmål.
Det samme opfordrer jeg alle andre til også at gøre.
Vi har ret til at vide, hvilken retning vores kommune
måtte tage med Venstre ved
roret de kommende fire år,
hvis det skulle blive tilfældet.

Danmarks største rock-fest
er slut - og som sædvanlig
ligger der nu flere ton affald
spredt ud over flere hektarer jord ved Roskilde Dyrskueplads. Og som jeg gør
hvert år, stiller jeg også i år
mig selv det spørgsmål, om
den lemfældighed med værdier og dermed med penge,
om den ligegyldighed med
efterladenskaber fra eget
ophold ved en fest, om den
lavmoralske adfærd måske
desværre er kendetegnende
for nutidens ungdoms generelle holdning til livet. Jeg
køber, bruger og efterlader uden hensyn til omgivelserne.
Vi har også hvert år i Danmark en debat i den begyndende sommer, der handler
om, hvordan vi skal gebærde os i sommerlandet på en
ansvarlig måde og under
hensyntagen til hinanden.
Der er stigende problemer
med brugte én-gangs grill,
som brændvarme bliver begravet i strandens sand til
stor fare for uvidende passerende med bare fødder - det
samme gør sig gældende for
knuste flasker!
Og umiddelbart er det ikke til at afgøre, om det er
menneskers uvidenhed eller
soleklare dumhed, kombineret med mangel på re-

spekt for andre mennesker,
som i deres eget sind skal
retfærdiggøre denne adfærd.
Når vi som samfund støder ind i affaldshåndteringsproblemer, kan der være to
ting galt - jeg vælger her at se
bort fra det generelle problem med emballage-overforbrug. Enten er der en
dårlig holdning til tingene,
eller også er der for få skraldespande/affaldscontainere.
Jeg tror, at begge aspekter
er i spil omkring affaldsproblemer generelt, men måske
især på visse offentlige steder som strande, parker,
torve og gågader og omkring
affaldsrodet i Roskilde.
Jeg er bevidst om, at det
månedlange oprydningsarbejde forestås af forstandige
mennesker, som ud af disse
affaldsdynger henter guld til
velgørenhed, men det bør
ikke afholde Roskildefestivalens ansvarlige fra at lave
fornødne faciliteter.
Og tendensen ser desværre ud til at brede sig til de
andre festivaler som Skanderborg og Jelling. Egentlig
underligt, når man tænker
på, hvor meget vi i tiden
som politisk bevidste forbrugere går op i miljø og bæredygtighed - troede, at ungdommen også var med på
ansvarlighed for egen adfærd samt grønne og bæredygtige festivaler.

