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SYNSPUNKT
Mange kan rose Borgmester Winni Grosbøl 
(S), da hun markedsfører sin person mester-
ligt, især når oppositionen stort set er usyn-
lig.

Også flere roser til hende, da hun i en 1. 
maj-tale sagde, at den politiske dagligdag 
kunne indsættes i et regneark, idet den kun 
handlede om økonomi. 

Der mangler partipolitiske holdninger, 
måske eksisterer de slet ikke? Man kan sige, 
at forskellen er ens partierne imellem, og 
vælgerne kan slå plat og krone om, hvor de 
skal sætte krydset, hvis de overhovedet vil 
stemme.

Anskuer man den politiske situation fra 
oven, så tegner der sig et billede, som ligner 
den verden, vi lever i. De politiske holdnin-
ger er generelt ens, uden perspektiver, alt 
bliver gjort op i penge og vurderet i forhold 
til det. 

Måske tror man, at vælgerne bedre kan 
forstå, hvad det går ud på, og hvad der er bil-
ligt eller dyrt, men det er ”sort snak” for 
mange.

Det er uforståeligt for pensionist, kon-
tanthjælpsmodtager, almindelig lønmodta-
ger og andre, når beløbende er i millionklas-
sen eller mere.

I forhold til de midler, den enkelte admi-
nisterer i dagligdagen, bliver det uforståeligt 
for den enkelte. Derfor kan man ikke forhol-

de sig til, hvad det koster, uden man sætter 
det i forhold til det, man får for pengene, og i 
forhold til de forskellige ”kasser”, som tilhø-
rer de områder, der er tale om.

De politiske udtalelser, som gerne skulle 
omhandle politiske forskelle partierne 
imellem, viser ingen forskel, da det mere el-
ler mindre handler om personfnidder, og 
man kan ikke definere partiernes forskelle.

Målet er at opbygge en personlige plat-
form, som skal give flest mulige stemmer 
ved næste valg, uden versioner for fremti-
den, i de fleste tilfælde er det kun projektori-
enteret.

Man kunne sammenligne det med skue-
spilleren Ebbe Rode, der havde en monolog 
engang, der hed ”Har man overhovedet en 
politik?”

Man kan spørge sig selv, hvorfor det er 
blevet sådan?

Ser man på, hvem der overtager ledelser-
ne, så er det enkelpersoner, der har en ny 
måde at skabe politik på. Se for eksempel det 
amerikanske valgresultat. Trump fik godt 
nok ikke et flertal i befolkningen, men han 
fik det største antal valgmandsstemmer. 

Man kan så bare undre sig over, at han i 
det hele taget blev valgt, idet business og po-
litik ikke er skåret over samme list?       

Man kan huske Jacob Haugård, der blev 
valgt til folketinget med 23.000 personlige 
stemmer, som byggede på eftervind på cy-
kelstierne. Det var morsomt dengang, men 
var det nu det? Eller var det et vink med en 
vognstang om, at man er led og ked af en 
idéforladt måde at skabe politik på?

Når både Jacob Haugård og Trump kan få 
den opbakning, så kan årsagen kun være, at 
det byggede på en afstandstagen til den må-
de at lave politik på og manglende leder-
skab.

Det skyldes måske flere ting, men tre ting 
falder mest i øjnene:

1. Politikerne (i alle partier) har ingen 
fremadrettet politik (måske bag lukkede dø-
re?), det handler kun om økonomi.

2. Penge bør ikke være målet, men midlet 
til at nå målet (kravet er, at man har en poli-
tisk målsætning).

3. Den politiske dagsorden i dag omhand-
ler kun daglig drift, som administrationen 
kunne klare uden politisk indblanding.

Det minder om et rent forretningskon-
cept, uden et visionært politisk indhold, 
uden en kort- som en langsigtet politik.

Der mangler en politisk målsætning, som 
borgerne kunne forholde sig til, og personer 
der kan sælge varen, hvor vælgerne så kun-
ne være for eller imod og derved skabe 
grundlag for en folkelig demokratisk debat.

Men målet er måske nået både socialt 
som økonomisk? 

Hvis det er konklusionen, så vil der åbnes 
op for ekstreme holdninger i form af enkel-
personer eller grupper, som tager over, det 
ser man en tendens til rundt om i Europa. 

Det skete i Danmark i 1973, da Glistrup 
kom buldrende ind i Folketinget og ville an-
befale nul skatteprocent og nedlægge for-
svaret og erstatte det med en automatisk te-
lefonsvarer. Dette byggede også på en mang-
lende tillid til det bestående.

Den politiske situation
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Der er ingen politiske roser uden torne, fast-
slår Tonny Jensen.

Folkeskolen - svar
LÆSERBREV
Ove Andersen har 27/10 nogle centrale spørgsmål om folke-
skolen. Jeg vil på SF-Bornholms vegne prøve at svare.

Spørgsmål A handler om lærernes forberedelsestid, og 
om vi vil arbejde for at forbedre den: Svaret er entydigt JA. 
Folkeskolens ansatte -  lærere, pædagoger m.fl. - har krav på 
og brug for ordentlige arbejdsvilkår for at gøre skolen endnu 
bedre. Lovindgrebet i sin tid ødelagde det, og SF-BORN-
HOLM vil afsætte penge til at genoprette situationen - selv-
følgelig også forberedelsesmuligheder.

Spørgsmål B handler om inklusion. Som ide er inklusion 
en god ting, men med 2 forbehold:

Dels skal det være hensynet til både det enkelte barn og 
klassen/gruppen, som afgør om inklusion er det rigtige - det 
skal ikke være et regneark!

Dels kræver en vellykket inklusion, at der er de nødvendi-
ge resurser - tid, støttepædagog, o.s.v. 

Er inklusionen på Bornholm gået for langt, og er der for få 
penge til den? Ja, det mener jeg!

Spørgsmål C er om jeg vil vurdere ledelsen af folkeskoler-
ne. Her må jeg sige ”nej” - jeg vil ikke som (måske kommen-
de) politiker vurdere enkelte af kommunens ansatte. Jeg vil 
derimod gerne sige, at det er vigtigt, at folkeskolens ledere 
både får resurserne til, mulighederne for og uddannelsen til 
at være ledere i samarbejde med ansatte, forældre og elever. 
Det er ikke altid tilfældet i dag.

Spørgsmål D er, om jeg vil arbejde for en kortere skoledag. 
Svaret er ”ja”. SF-Bornholm vil arbejde for en kortere obliga-
torisk skoledag, så vores børn og unge får mulighederne for 
at lave alt det andet, der også er vigtigt for et godt børne- og 

ungeliv.
Til gengæld mener vi, at folkeskolerne bør have tilbud ud 

over den normale skoledag  til de børn/elever/forældre, som 
ønsker det.

Børneområdet - institutioner og skoler - er et af de 3 om-
råder, som SF-Bornholm vil tilføre penge i den kommende 
periode - netop for at løse nogle af de problemer, som Ove 
Andersen nævner.

Leif Olsen
Spidskandidat for SF-Bornholm
Sdr. Strandvej 80, 
Tejn


