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debat
Landbrugsstøtte. Er vi de
kloge?
Gitte Frederiksen,
medlem af Vejle Byråd,
Venstre,
Ballevej 105,
Bredsten
Regeringens beskæring af
den direkte
landbrugsstøtte er nu
offentliggjort.
En
støtte, erhvervet også gradvis ønsker afskaffet,
hvis de øvrige EU-lande er
med.
Regeringen spiller hårdt
ud og fjerner nu 2,1 milliarder kroner, svarende til syv
procent, mens de lande, vi
sammenligner os med,
Holland, Frankrig og Tyskland ligger mere tæt med
2,5, 3,3 og 4,5 procent. Ungarn, Polen og Slovakiet
tilføres flere penge.
Det store spørgsmål er
nu, om det er os, der er de
klogeste, mest ansvarlige
og bæredygtige og de an-

dre lande, der bare er nogle dumpapper, der ikke er
så dygtige og fremsynede
som os?
Det forlyder, pengene
skal forblive i systemet,
men faktum er, at traditionelt landbrug er for kedeligt for politikerne. De vil
styre pengene på trods af,
at det er der, væksten og
arbejdspladserne er. Jeg
frygter, landbrugets 2,1
milliarder kroner nu vil gå
til puljer, løse projekter,
bureaukrati og flere eksperter, der kloger sig på de
få, der er tilbage til at udføre arbejdet, men flot ser
det ud på papiret.
Som kommunalpolitiker
burde jeg nok klappe i mine små hænder, da Vejle
Kommune får del i pengene til innovation og forskønnelse, men jeg er bange for, det vil blive på en
falsk baggrund, og at vi i
stedet mister vækst og arbejdspladser, fordi produktionen flytter ud af
Danmark.

Venstre. Kan meningstyranni gradbøjes?
Morten Skovlund,
medlem af
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle
Efter Venstres pludselige
og voldsomme indtog
på en ellers
DF-domineret arena
har jeg gået
i mit stille
sind og funderet over følgende:
Er der i grunden den
store forskel på religiøse
lærdes prædiken om, hvad
mennesker må og ikke må,
og hvordan de skal gebærde sig jf. diverse religiøse
forskrifter og tanker, og så
Venstre- og DF- imamernes

dunderprædiken
om,
hvordan folk fra andre lande, alle skåret over samme
læst, skal og bør gøre, og
hvordan de helt sikkert
skal leve for at være velkomne her i landet?
Begge dele er vel i virkeligheden meningstyranni
og i den henseende udansk
og et voldsomt angreb på
det frisindede. Hvis jeg har
ret i min antagelse, mener
jeg ikke, at nogle af siderne
i virkeligheden har noget
at lade hinanden høre!
Begge falder de for tyrannernes angst, kontrolbehov og smålighed.
Ægte liberalt? I så fald
glemte jeg at høre ordenligt efter i skolen, og Venstre skal om nogen have
justeret partiets eget værdigrundlag.
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Sundhed. 120.000 midtjyder venter for længe
Anne. V. Kristensen,
næstformand for
regionsrådet
i Region Midtjylland,
Venstre,
Nylandsalle 4,
Horsens
Region Midtjylland er i dag næsten et år
efter indførelsen - langt
fra at leve op
til den udrednings-garanti på 30
dage, som regionerne skulle

Region Midtjylland lagde
budget sidste efterår.
Selv når vi skræller alle de
patienter fra, der selv vælger at vente længere, er der
hver måned ca. 10.000 patienter, som ikke engang er
trådt ind ad døren til en påbegyndt udredning inden
for de 30 dage. Vi er altså
langt, langt bagefter at leve
op til regeringens højtidelige løfte.
Venstre kræver handling med det samme:
Der er et menneske bag
hver eneste patient. Og vi
skal bruge alle midler for at
sikre, at vi lever op til kræft-

pakker og udredningsretten. Kan vi ikke selv løfte
opgaven, må vi inddrage andre regioner og private til at
bistå os. Det vil Venstre bede
om opbakning til efter sommerferien.
For Venstre er det hjerteblod, at vi lever op til, hvad
patienterne er blevet lovet.
Det vil vi selvfølgelig holde
sundhedsministeren og regeringen ansvarlig for. Regeringen vandt magten på en
række gyldne løfter - og nu
giver man ikke regionerne
mulighed for at leve op til
dem.
Det er en skændsel.

Børn. Omsorgssvigt i børnehave
Helle Pedersen,
Grydedalvej 9,
Randbøl
Jeg er dybt, dybt rystet! Vi
skal åbenbart som forældre i
2014 acceptere, at vores
børn bliver omsorgssvigtet,
mens de er i institution.
Vi har haft vores dreng på
tre år i en integreret institution og været sindssygt glade for det, mens han var i
vuggestue. Det var et helt
fantastik sted og har anbefalet det til alle.
Men der slutter det positive så også brat.
Han kommer i børnehave,
der er ingen rum til ham, og
han har lige smidt bleen. Vi

oplever flere gange at hente
ham rent ud sagt med lort i
bukserne, fordi de ikke har
tid til at hjælpe ham med at
blive tørret. Han er jo en
dygtig dreng, får jeg at vide
af lederen, de mange gange
jeg har fat i hende.
To måneder nåede vores
dreng at gå der, han blev
mere og mere ked af at blive
afleveret, og der var absolut
ingen kommunikation fra
medarbejderne på stedet.
Hver gang jeg klagede, var
det samme svar, at han var
en dygtig dreng, så de ikke
brugte så meget tid på ham.
Bægeret flyder over en
dag, da han i 20 graders varme går rundt i termotøj og
gummistøvler, fair nok, men

det eneste, der ikke var vådt
af tis, var hans jakke - det
kunne hældes ud af gummistøvlerne.
Jeg tager igen fat i lederen
og får det svar, at han jo ikke
selv har sagt noget.
Så er mit spørgsmål: Skal
en dreng på tre år selv tage
ansvar? Jeg konfronterer
hende samtidig med, at vores dreng er ked af at blive
afleveret, og at jeg er dybt
utilfreds. Hendes svar er,
han aldrig er ked af det, til
trods for hun to gange pågældende uge har ”vinket”
med en stortudende dreng.
Dette bekræfter hun senere i
telefon.
Jeg ved med mig selv, at
her kan jeg bare ikke afleve-

re mit kæreste eje igen og
finder derfor en anden institution, men man har tre måneders opsigelse i den gamle
børnehave.
Jeg klager til både institutionen og forældrebestyrelsen om at få de tre måneder
sat ned, da jeg ikke kan have
min dreng sådan et sted, og
lederen har selv indrømmet, at de har for mange
børn i forhold til voksne.
Men jeg får afslag, sagen går
videre til Vejle Kommune,
men heller ikke de kan gøre
noget.
Hvor er vores velfærdssamfund, når vi i 2014 ikke
kan sættes vores børns behov og krav øverst? Jeg er i
chok.

Nulvækst. En stemme på DF er en stemme på Løkke
Leif Lahn Jensen,
folketingsmedlem,
arbejdsmarkedsordfører
for Socialdemokraterne,
Anemonevej 13,
Grenaa
Det er på tide, at Dansk Folkeparti toner rent flag
og står ved,
at en stemme på partiet er en
stemme på
nulvækst. For Dansk Folkeparti har én mærkesag, og
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leve op til fra 1. september
sidste år.
Mere end 10.000 midtjyske patienter venter hver
måned stadig for længe.
Derfor kræver Venstre handling.
Over et år venter 120.000
midtjyske patienter for længe. Det er utilfredsstillende,
at vi her få måneder efter en
valgkamp, hvor vælgerne fik
tudet ørerne fulde af forsikringer om, at alt er i skønneste orden, lever Region
Midtjylland ikke op til vores
forpligtelser. Det skal vi
handle på - sådan som Venstre foreslog, allerede da vi i

det er, at Løkke skal være
statsminister. Lars Løkke vil
have nulvækst, og Kristian
Thulesen Dahl har tidligere
sagt, at de ikke har nogen ultimative krav til Løkke. En
ærlig udmelding er derfor
på sin plads.
For nulvækst betyder et
velfærdstop. Det resulterer i
forringelser på sygehuset, i
ældreplejen og i børnehaven. Det udsulter vores fællesskab og fører kun til underskud i hverdagen: i skolen, på sygehuset og i ældreplejen. Det er ikke i orden.
Socialdemokraterne vil in-

vestere i menneskers hverdag - og det er det præcis
modsatte, Venstre og Dansk
Folkeparti vil. Det har danskerne krav på at vide.
Særlig hult klinger det,
når Dansk Folkeparti lover
danskerne guld og grønne
skove, men ikke vil fortælle
hvad det koster, og hvem
der skal betale. Siden valget
har de givet gaver for 170
milliarder kroner uden finansiering. Dansk Folkepartis lokale kandidat, Hans
Kristian Skibby, har for eksempel selv foreslået et afgiftsstop på reklametryksa-

ger, der vil koste 400 millioner kroner. Uden at svare på
hvor pengene skal komme
fra. Måske Skibby kan forklare, hvordan de 170 milliarder skal finansieres?
Jeg tvivler. Skulle Skibby
have mistet overblikket over
sit partis mange ufinansierede løfter, kan han kigge
forbi hjemmesiden Hvorerpengene.dk, og få syn for
sagen. Indtil da kan man
blot konstatere, at en stemme på Dansk Folkeparti er
en stemme Løkke som statsminister og dermed hans
planer om nulvækst.

