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debat
Lærepladser. Sociale
klausuler som løftestang
Morten Skovlund,
kandidat til Vejle Byråd,
Sleldeparken 26,
Vejle,
Dan Skjerning,
medlem af Vejle Byråd,
Socialdemokraterne,
Nebbe Møllevej 103,
Børkop
I sidste uge var regionsformanden for Region Syddanmark, Carl Holst, ude og fortælle, at for at bryde mange
års forgæves forsøg på at
skabe flere erhvervsfaglige
lærepladser, har regionen
besluttet, at der i udbuddet
til entreprise til de nye akutsygehuse i Syddanmark vil
blive indført sociale klausuler.
Målet er, at dette skal skabe op mod 600 nye lærepladser i regionen, som der i
rigtig høj grad er brug for,
hvis ikke vi som samfund
ønsker at tabe en erhvervsfaglig generation på gulvet.
Det forunderlige er, at
Carl Holst som venstremand
taler i positive vendinger om
kravet til social ansvarlighed
for de virksomheder, der
ønsker at indgå større kontrakter med Region Syddanmark.
Forunderligt, fordi kravet
ikke modtages positiv af
Dansk Industri, der mener,
at virksomhederne i stedet
skal indgå sådanne aftaler
via frivillige partnerskaber
med det offentlige. Eller sagt
på en anden måde: Uden at
de i virkeligheden binder sig
til mere, end de hidtil har
gjort - nemlig ingenting.

Denne kendsgerning har
tilsyneladende også ramt
den fremtrædende venstremand.
Virksomhederne har indtil nu ikke kunnet løfte det
vigtige ansvar, der ligger i at
være en del af samfundet.
Nemlig ikke kun at tjene på
samfundet, men også at tjene samfundet.
Et problem ved frivillighedens vej er, at ved at ville tage et samfundsansvar står
man sig som virksomhed
dårligere i konkurrencen
end de virksomheder, der
kører friløb og alene tænker
på overskuddet.
Dermed kan de sociale
klausuler blive en løftestang
for de mange erhvervsrettede unge, der lige nu mangler
læreplads, men i høj grad
også for de ansvarlige virksomheder for på en gang at
kunne udvise samfundssind
og stadig kunne konkurrere
på retfærdige vilkår.
For ønsker man ikke som
virksomhed at indgå et forpligtende samarbejde, må
man finde andre indtægtskilder end det offentlige.
Lad os i Vejle Kommune,
inspireret af Region Syddanmark, i fremtiden kræve, at
de, der skal udføre større
opgaver for kommunen, også afkræves at hjælpe de unge og samfundet, således at
vi ikke taber en hel generation på gulvet.
Ved at styrke den socialdemokratiske gruppe i Vejle
Byråd kan vi sikre, at sociale
klausuler bliver en del af
fremtidens politik - til gavn
for hele kommunen.

Kommuner. Skattekroner
tilbage til borgerne
Ole Birk Olesen,
folketingsmedlem,
skatteordfører for
Liberal Alliance,
Tofløjevej 39,
Vanløse
Pengene gør størst gavn i
borgernes
lommer og
ikke i kommunekassen. Derfor
er det også
på sin plads,
at kommunerne, der siden
2009 har øget kassebehold-

ningerne med otte mia. kr.
pga. nedskæringer og skattestigninger ifølge en ny
analyse fra Ugebrevet, afleverer pengene tilbage til
borgerne.
Kommunerne har lært at
udvise mådehold og spare og godt for det, men det kan
ikke være rigtigt, at pengene
bare skal stå og samle støv
på en bankkonto.
Skattekronerne skal retur
til danskerne i form af lavere
kommuneskat og lavere
grundskyld, så vi kan få
skabt vækst i den private
sektor.

Hvad mener du?
Mail til Folkebladet
DEBAT@JYSKEMEDIER.DK

Folkekirken. Højrefløjen er køns- og sexfikseret
René Høeg,
Peter Stentoft,
Hanne Henriksen,
Carolinelundsvej 53,
Horsens,
sognepræster ved
Horsens Klosterkirke
Henrik Højlund, sognepræst
i Løsning, og
andre
repræsentanter for den
kirkelige
højrefløj har
i en kronik i
Kristeligt
Dagblad den
15. juni givet
udtryk for,
at de ikke
ønsker
at
indgå i et
gudstjenesteligt fællesskab med
præster og
biskopper,
der støtter
indførslen af
et vielsesritual for to mennesker af samme køn.
I kronikken fremfører
Henrik Højlund og hans ligesindede, at de homoseksuelles ligestilling med heteroseksuelle i folkekirken er
”ubibelsk lære”, en trussel
mod ”kirkens oprindelige
syn på ægteskabet” som ifølge dem er en ”ideel ramme
for børn og familieliv”.
Kære Henrik Højlund, fortæl os, hvor Jesus i Det nye
Testamente beder os om at
hænge kirkeklokker op i kirketårne, bygge orgler, få de-

signet og fremstillet messeklæder og sølvtøj, ansætte
kirketjenere, kordegne, kirkesangere, organister og
præster. Og når du nu er i
gang med at lede efter stedet, hvor Jesus taler om kirke som en institution, som vi
kender den i Den danske
Folkekirke, så vis os også
gerne stedet, hvor Jesus siger, at vi skal gå hen i kirken
og gifte os, fordi ægteskabet
danner den ideelle ramme
for familielivet.
Så vidt vi ved, nævner Jesus mest familien, som den
man skulle forlade for at følge ham. Ja, han går faktisk så
vidt som at sige, at hvis vi
ikke hader vores biologiske
ophav, er vi ham ikke værdige. Sådan fremkommer Jesus med mange andre familienedbrydende og samfundsomstyrtende udsagn.
Nå, men hvad så med Paulus
- ham, der (sikkert med god
grund) bad kvinderne holde
mund, når han talte? Paulus
så faktisk helst, at man helt
undlod at gifte sig og stifte
familie. Den slags luksus var
der ikke tid til, for Kristi genkomst var nær. Kunne man
dog slet ikke styre sin seksuelle lyst, var ægteskabet en
nødløsning.
Kirken som institution og
kirkelige vielser er svage argumenter mod vielse af homoseksuelle.
Det ville klæde højrefløjen
at tage konsekvenserne af
dens bibelsyn. For hvis de
synes, ritualet for vielse/velsignelse af to af samme køn
er ”ubibelsk”, hvorfor fin-

der de sig så i ritualet for
konfirmation? Hvorfor har
de så ikke frabedt sig fællesskab med alle os præster,
der glade og gerne konfirmerer de unge i 7. eller 8.
klasse, selv om der intet bibelsk belæg findes for konfirmationen? Og hvordan
kan de holde ud at være i
den samme kirke som alle vi
præster og biskopper, der
begraver de døde ved en kirkelig højtidelighed. Godt
nok døde folk også på bibelsk tid, men hvor står det,
at den tidlige menighed
skulle stå for det?
Det ville klæde Henrik
Højlund og den kirkelige
højrefløj, hvis de ville indrømme, at det handler om
køn og sex. Hver gang de råber op om ”ubibelsk lære”,
handler det om noget under
bæltestedet. Først var det
modstand mod kvindelige
præster (forkert køn), så var
det modstand mod vielse af
fraskilte (løssluppenhed) og
nu deres modstand mod vielse af homoseksuelle (forkert seksualitet).
Henrik Højlund og højrefløjen er køns- og sexfikseret, men i stedet for at indrømme det, fører de sig frem
som de eneste sande præster med det eneste sande
bibelsyn i de eneste sande
menigheder.
At Henrik Højlund og højrefløjens øvrige kirkeledere
mener, at den kamp, kirken
anno 2013 skal kæmpe, er
kampen mod de homoseksuelles kærlighed, synes vi
er ubibelsk. Bibelen som

fortællingen om Gud og
hans søn, Jesus Kristus,
handler for os at se ikke om
at dømme mennesker inde
eller ude på grund af noget
så tilfældigt som seksualitet,
men om noget der sprænger
alle regler og rammer, vi
sætter op for os selv og omkring hinanden. Det være
sig ægteskab, familie, sociale forhold, race, nationalitet
og så videre. Fortællingen
om Gud handler om en kærlighed, der tåler alt, tror alt,
håber alt og udholder alt.
Kan Henrik Højlund og
hans ligesindede ikke udholde at være i folkekirken, fordi de påtvinges alle mulige
ubibelske handlinger som
konfirmationer, vielser og
begravelser, så ved vi ikke
af, at der er nogen, der tvinger dem til at blive. Det må
være hårdt i længden at blive påtvunget alt muligt ubibelsk, når man nu betragter
sig selv som bibeltro. Måske
synes Henrik Højlund også,
at det er ubibelsk at få løn
som præst? Husk på Paulus,
han boede hverken i tjenestebolig, fik en fast månedsløn eller kunne se frem til en
tjenestemandspension. Han
var telt- og sejlmager ved siden af sin forkynder- og missionsgerning.
Vi er stolte og glade for at
være præster i Den danske
Folkekirke og har tænkt os
at vie alle, der måtte ønske
det - ligesom vi heller ikke
kunne finde på at nægte at
døbe, konfirmere eller begrave nogen - seksualitet
uagtet.

Kolonihaver. Kommunal arrogance
Niels Pedersen,
Merianvej 15,
Vejle
Øv-bøv, Nordly. Men i har
kæmpet godt, det har været
Davids kamp mod Goliat lige
fra begyndelsen. Vejle Kommune og visse byrådspolitikere har da fået noget at
tænke over. Desværre er de
fleste i Socialdemokratiets
byrådsgruppe blandt dem.
Lad os nu blive ved at stå
sammen og få disse personer smidt ud af byrådet.
Husk at stemme personligt,
og husk på, hvem der har
stået bag os i denne sag, og
St. Lihme- og Borchsmindesagen - hele vejen igennem.
Det har SF med Morten Kristensen i spidsen.
Dette handler nemlig ikke
om landspolitik. Jeg vil opfordre alle i Vejle By og især
dem fra vestbyen til ikke at
stemme på Venstre, Dansk
Folkeparti eller de konservative til byrådsvalget til november. Sjældent har jeg
mødt sådan en arrogance,
som Venstre har udvist over
for disse kolonister fra Nordly - især borgmester Arne

Sigtenbjerggaard og Peder
Hummelmose. Har man
spurgt ind til Nordly-sagen
på byrådsmøderne, har
borgmesteren (og teknisk
udvalgs formand Peder
Hummelmose) på sin vanlige arrogante måde fejet vores spørgsmål af bordet eller
afbrudt os midt under vores
spørgsmål.
Vi har bl.a. spurgt, hvor
beboerne skal have erstatningshaver, og om, hvor de,
der bliver hjemløse, skal bo.
Borgmesterens svar til det
sidste var, at de i hvert fald
ikke skal bo i en grøft. Rigtig
et svar, man kan bruge til
noget - og så fra byens borgmester. Det skinner helt
klart igennem, at han ikke
regner kolonisterne fra
Nordly for noget. Selv om
Vejle Kommune havde tabt
sagen i Nordly, var den sikkert bare begyndt forfra,
den har jo hele apparatet af
topjurister (som ikke engang kunne kolonihaveloven ved byrådsmødet den
16. juni, selv om den var på
dagsordnen, ”pinligt”) og
alle deres såkaldte embedsmænd i baghånden, og så
har de den fordel, at de ikke

selv skal betale, det skal Vejles skatteydere.
I St. Lihme er Vejle Kommune netop ved at køre en
ny sag, efter at de lige har
tabt i Natur- og Miljøklagenævnet. Ja, det er nemt for
sådan nogle deltidslandmænd med Peder Hummelmose i spidsen og borgmesteren at strø om sig med
vore byboers penge. Så husk
at stemme personligt til byrådsvalget, så vi kan få tyndet (er det ikke sådan, man
siger i landbruget?) ud i alle
disse deltidslandmænd.
Se lige denne udtalelse
vedr. Nordly i Vejle Amts
Folkeblad fra planchef Lars
Buksti, teknisk forvaltning
Vejle. Lars Buksti er ikke bekymret over skovbyggelinjen. Den har vi mulighed for
at dispensere for.
”Dispensere” for er for
teknisk forvaltning i Vejle
Kommune et valgsprog. Vejle Kommune med Lars Buksti i spidsen dispenserede
også for at deponere forurenet jord ulovligt på Deponivej i Vejle Enge, som den så
tabte en sag om efterfølgende i Natur- og Miljøklagenævnet og blev dømt til at

fjerne jorden igen med store
udgifter for Vejles borgere til
følge. Sådanne mennesker
har man ikke lyst til at have
til at styre teknisk forvaltning i Vejle.
Når kommunen ikke kan
få ret, dispenserer den sig
blot ud af alle problemer.
Det var den lige ved at tabe
en millionsag på ude i Tirsbæk Bakke. Sådan kan man
blive ved at finde i hundredevis af eksempler.
Som et par byrådspolitikere udtalte i VAF og radioen for nylig, har embedsmændene i Vejle Kommune
alt for meget magt. De ville
ikke sætte navne på, men
det vil jeg godt. Venstre med
Peder Hummelmose og
borgmester Arne Sigtenbjerggaard følger slavisk,
hvad der kommer fra teknisk forvaltning, og når så
sagerne kommer til høring,
og befolkningen kommer
med indsigelser, bliver der
ikke så meget som flyttet et
komma, men det er selvfølgelig også de samme medarbejdere fra teknisk forvaltning, der har lavet planerne,
som skal tage stilling til vores indsigelser.

