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DEBAT

Rolig nu! – et angreb er det bedste forsvar

Akutpakke med
udfordringer

ne, som han ønsker at de Konservative skal løse, er sket. Samtidigt
er det også deres budget for 2013
der viser hvor og hvordan pengene skal bruges (eller ikke bruges,
som f.eks. cykelstier, til trods for
massive skatteforhøjelser).
Omkring sygehuset – det er da
godt at der er nogen, som prøver at
tænke ud af boksen og se på hvad
vi kan gøre – Men kan man håne
og får opmærksomheden fjernet
fra at det er Hr. Saggau’s partikam-

Af Tim Hvolgaard
Helsingør

Rolig nu! siger Christian Saggau
om i et læserbrev den 14. november. Man kan jo spørge Christian
Saggau om de ikke har taget det
FOR roligt.
Hvorfor har Socialistisk Folkeparti ikke løst problemerne?
Nu har han og hans borgmester
haft magten i flere år, og det er under deres ”styre” at forværringer-

D

er er ingen tvivl om, at de seneste måneders politiske diskussion om akutpakke og langtidsledige med risko for
at falde ud af systemet, har været en medvirkende årsag til, at antallet af udfalds-truede
ledige er stærkt reduceret fra i sommer. I Helsingør var der bare for en måned siden 180 ledige, der var på vej ud over kanten, nu er der
blot 111 tilbage.
Al forskning viser, at folk i højere grad selv
finder arbejdsmæssige løsninger, når skæringsdatoen nærmer sig, og det er præcist det,
der er ved at ske lige nu.
Men der er fortsat 111 mennesker tilbage
i Helsingør, som står til at miste dagpengene
den 1. januar 2013. Tallet vil formentlig blive
endnu mindre i løbet af den kommende måned, men den 1. januar vil der helt givet være
en stor flok mennesker, der mister deres dagpenge og dermed sendes ud i fattigdom.
Regeringens Akutpakke er beregnet for disse mennesker. Aftalen med arbejdsgiverne er,
at de skal ansætte de udfaldstruede før andre
for at forhindre den sociale katastrofe. Det vil
der muligvis komme noget godt ud af.
Mange arbejdsgivere, både private og offentlige, vil måske følge aftalen og ansætte de
udfaldstruede før andre ansøgere til jobs. Men
ikke alle - slet ikke.
For eksempel vil Helsingør Kommune ikke
lade de udfaldstruede komme først til fadet
omkring besættelse jobs. På foranledning af
SF'eren Christian Saggau besluttede kommunes beskæftigelses- og erhvervsudvalg, at det
fortsat skal være den bedst kvalificerede, der
får jobbet. Og ikke folk, der står først i køen til
kontanthjælp.
Kommunens holdning kan virke kynisk.
Men kommunen skal ikke stå til ansvar for
Folketingets beslutninger. Kommunen skal
bestyre borgernes skattekroner på den bedst
mulige måde, og herunder hører selvfølgelig
at besætte stillinger med de bedst kvalificerede ansøgere.
Det samme vil muligvis ske hos alle de private arbejdsgivere og på mange andre offentlige arbejdspladser. Selv om topfolkene er blevet enige om at gøre en ekstra indsats, så kan
man frygte, at det i den rigtige verden kun er
meget få akut-jobs, der skabes via regeringens
tiltag.
Tilbage står at konstatere, at rigtig mange
af de udfaldstruede ledige formentlig pr. 1. januar har fået jobs og således ikke sendes på
kontanthjælp. Men der vil være en restgruppe - stor eller lille - som ikke har fået job, og de
sendes ud i fattigdom.
Det er ikke kønt i et rigt samfund som den
danske.

merater og deres venner, som står
bag planen om at lukke Helsingør
Sygehus, så er man nået langt…
men der tror jeg at der gøres regning uden vært.
Jeg tror ikke, at der er borgere i
Helsingør Kommune som ikke er
bevist om, at lukningen skyldes
Socialistisk Folkeparti, Venstre og
Socialdemokraterne og at Konservative med Per Tærsbøl i front har
kæmpet for bevarelsen.

God begrundelse for mit holdnings-skift
HH-forbindelsen, men jeg kan love dig, at mit skifte er efter nøje
overvejelser, og fornylig bekræftet
i et seminar, som Region Hovedstaden havde foranlediget i Københavns lufthavn.
På seminaret, hvor vi diskuterede vækst i Region Hovedstaden, var der et panel, som bestod
af 3 kompetente foredragsholdere,
heriblandt også en svensk trafikforsker, og på et direkte spørgsmål
fra mig svarede han meget kontant, at næste forbindelse mellem
vore 2 lande uden tvivl blev inde
ved København, og hans saglige begrundelse var meget enkel:

Af Per Tærsbøl
Byrådsmedlem og
borgmester emeritus (C)

Christian Saggau har i avisen forleden nogle betragtninger omkring min holdning til forbindelsen mellem Helsingør og
Helsingborg, nogle betragtninger
han selvfølgelig har lov til at have
,men som ikke skal have lov til at
stå alene, og kender jeg Christian ret, så forventer han garanteret
også et svar!
Det er fuldstændig rigtigt, at jeg
efterhånden har ændret holdning
til, hvad der skal ske heroppe med
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Send dit læserbrev til debat@hdnet.dk

Derinde er infrastrukturen i orden, mens det bliver meget vanskeligt at etablere noget heroppe.
En anden begrundelse for min
holdning er ligeså enkel: Ingen
bilister vender bilen om, når de
kommer op i Mørdrup og tager tilbage til Helsingør, de kører ligeud
med kurs mod København, og det
ville højst sandsynligt være med
til at sørge for, at H- overfarten forsvinder, hvilket ville være en katastrofe for handelslivet.
Forstår du det, Christian Saggau???!!!

Egedalsvænget
i Kokkedal

Helsingør Teaterhus
lukker

Af Per Jørgensen
Bjarkesvej 1B, st. tv
3000 Helsingør

Af E. J. Hansen
Stenfeldtsvej 15
3000 helsingør

Vores samfund er både sekulært og
tolerant.
At skjule religionskrig under dække af demokrati er da udtryk for naiv
og ligegyldig forestilling om det land,
der har taget imdo og hjlupet de mennesker, der engang havde hjælp behov.
Der er nogen, der bør skamme sig,
hvis man overhovedet er i stand til
det. Hjælp dog til et godt samfund
istedet for. Det andet har ingen gang
på jord.

Så blev det slået fast, at Helsingør Teaterhus lukker.
Efter først at have prøvet
at skjule sine intentioner har
kulturudvalg og kulturforvaltning hen over sommeren – med vilje, fristes man
til at tro - smølet så længe
med at få genoptaget og genforhandlet sagen, at det blev
for sent.
Helsingør Amatørscene
skal være ude af huset pr. 1.

december, og så må det vise
sig om foreningen kan overleve. Men mest af alt er det
tragisk, at der ikke længere er et godt sted i selve Helsingør, hvor der kan spilles
amatørteater.
Så meget for Helsingør
Kommunes flotte tanker
om, at Helsingør skal være
en kulturby. Åbenbart skulle
der have stået ”finkulturby”
i stedet. Held og lykke med
det projekt – det har lange
udsigter!

Det er det bedste mål, jeg nogensinde har set.
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Steven Gerrard., engelsk landsholdsanfører efter Zlatan
Ibrahimovic' drømmemål i onsdagens landskamp mellem
Sverige og England. Til flere medier.
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