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Jeg har respekt for og forsvarer religion, og jeg mener, det er vigtigt. Jeg gider dog
ikke gå i kirke. Det er kedeligt.
Jean Fischer, kultursociolog og debattør (Kristeligt Dagblad)

Løkke vil
forære vores
hospitaler til
direktørerne

Carl Eiler Carlsen mener, at der skal være parkeringspladser på arealet overfor Føtex.

Boligspekulation frem for p-pladser
Efter at jeg havde skrevet
et debat indlæg om banegården, så udkommer næste dags avis. Nu er vores
borgmester på bane, angående anvendelse af alt det
»overskydende« plads, der
er ved den nye banegård,
det skal nu bruges til boligspekulation. Nu ved jeg
ikke om kommunalpolitikerne interesserer sig for
trafik- og parkeringsforhold
og ville ofre 2 timer på sagen, for så skulle de en dag
drikke morgenkaffe i Føtex i myldretiden, samtidig
med de iagttager trafikken.
Har de så lidt kreativitet,

så skulle de forestille sig,
at der var beboelser og butikker på det ledige område, som krævede til og frakørsel af varer og personer.
Jeg ved ikke, hvad vi skal
med flere boliger, da befolkningstallet i Skive er faldende og det er sværere
og sværere at få en ordentlig pris for sit hus. Angående butikker, så betyder den
stærk stigende internethandel, at der i fremtiden
vil blive behov for færre butikker. Nogle byer oplever
at genbrugsbutikker rykker ind i gågaderne.
Det der er behov for, er or-

»Abrahams Børn«
På lørdag, 17. januar, åbner
på KunstCentret Silkeborg
Bad en udstilling omkring
et helt usædvanligt og
yderst aktuelt kunstværk,
kaldet »Abrahams Børn«.
En skulpturel videoinstallation, af kunstneren Jens
Galschiøt, med fokus, som
titlen antyder, på de tre religioner af mellemøstlig oprindelse, der alle ser sig i
traditionen fra Abraham –
jødedom, kristendom, islam.
Installationen består primært af en cirkulær opstilling af i alt 28 videoskærme,
hvorpå der konstant vises
korte, løsrevne citater fra
de tre religioners helligskrifter – den jødiske Tora,
det kristne Ny Testamente,
den muslimske Koran. 200
citater fra hver bog veksler
mellem hinanden - opdelt i
to kategorier: De »mørke«

citater, der vender indad i
installationen, og de »lyse«
citater, der peger udefter.
Og de fleste vil nok forbløffes over, hvor hårde »mørke« udsagn man kan møde,
afvekslende med de smukkeste »lyse« ord!
Over det hele hæver sig
dystert truende, i 2½ meter
høje blokbogstaver, ordet
FUNDAMENTALISME,
formet som monumentale
skriftsøjler, støbt i bronze
- som en visuel påmindelse om faren for en fastlåst
skrift-forståelse - en fare
der gælder alle tre religioner, mere eller mindre, og en
trussel vi alt for ofte møder!
Pointen ved denne skriftinstallation er en dobbelt:
Dels at vise de tre religioners indbyrdes slægtskab,
dels at påpege hvorledes de
alle tre rummer modsatret-

dentlige parkerings forhold
ved den nye trafik trafikterminal, der er i dag ingen
langtidsparkeringspladser
til busrejsende. Langtidsparkeringen på en nedlagt
perron, kan vi simpelthen
ikke være bekendt. På et
tidspunkt sagde man, at
en elevator ville koste ca.
300.000 kroner, prisen passer bedre på en griselift til
en lastbil, min vurdering er,
at en personelevator koster
over 1 million kroner og hertil kommer bygningsændringer. Drop den parkeringsplads, der er for få pladser
og den vil aldrig komme til

at fungere tilfredsstillende.
Forvaltningen har bevist at
de ikke evner, at lave trafikterminalen færdig, det er på
tide, at kommunalbestyrelsen træder i karakter og gør
det, de er valgt til. Det ledige
område skal bruges til etablering af parkeringspladser,
som der er stor mangel på i
området. Så kan man spekulere i butikker og boliger
i forbindelse med ådals-projektet.

tede impulser: Disse skrifter, alle tre, kan inspirere til
det højeste og det bedste retfærdighed, fredelig sameksistens, medmenneskelighed - men også, alle tre,
misforvaltet, lede til konflikt, overgreb og forfølgelse.
Installationen rummer
på den måde en stærk tilskyndelse til religionshistorisk oplysning på alle niveauer: At se disse tekster
som kulturelle dokumenter
udsprunget af en historisk
sammenhæng. Men rejser
også krav om en livsnær teologisk refleksion - en fortolkning med sigte mod at
åbne for teksternes eksistentielle bud-skaber for
nutidens mennesker, på nutidens vilkår. Et krav, der
naturligvis må gælde alle
tre religioner.
Således formidler da

»Abrahams Børn« i en og
samme bevægelse respekt
for den enkelte religion –
og et generelt krav om kritisk tanke! Og det i en situation, der har givet værket
en stærk og tragisk aktualitet - Nærmere information
kan findes på Silkeborg
Bads hjemmeside http://
www.silkeborgbad.dk/.
Samt på hjemmesiden for
»Abrahams børn« http://
fundamentalism.dk/ - her
med tilhørende instruktiv og tankevækkende citat-quiz, hvor man kan øve
sig i at skelne de tre skrifter
fra hinanden!
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Carl Eiler Carlsen
Durupvej 33B
Glyngøre
7870 Roslev

Med venlig hilsen
Torben From
pens. gymnasielærer
Ahornvænget 34
7800 Skive

Vores gode hospitaler i
Herning, Holstebro og Viborg bliver om få år slagtet på centralismens alter. I hvert fald hvis det
står til de borgerlige partier på Christiansborg.
Liberal Alliance, Dansk
Folkeparti, de Konservative og Venstre vil nemlig
aflive vores regioner, hvis
Lars Løkke Rasmussen
får udleveret nøglerne til
statsministeriet efter det
kommende folketingsvalg.
Planen er, at vores folkevalgte politikere i Region
Midtjylland skal fratages
styringen af hospitalerne
og afløses af fjerne bestyrelser bestående af direktører, forretningsfolk og
statslige embedsmænd.
Et skræmmende men ikke
desto mindre ganske realistisk fremtidsscenarium.
Får de borgerlige held til
at rulle en sådan bølge af
centralistisk statsstyring
ud, er jeg ikke et sekund i
tvivl om, at også vores hospitalsvæsen i det midt- og
vestjyske vil blive forringet betydeligt på en række markante områder. Vores adgang til sundhed vil
ganske enkelt blive dyrere,
dårligere og mere udemokratisk.
For det første vil den
centralisering, de borgerlige lægger op til, betyde,
at Danmark bliver endnu
mere skævvredet, end det
er tilfældet i dag, og at vi
her i det midtvestjyske helt
mister vores nære tilgang
til hospitalsdriften. Hvem
kan lige forestille sig, at en
eller anden embedsmand
eller forretningsmand i
mørk habit, der befinder
sig i den anden ende af landet, vil interesse sig for én
ambulance mere eller mindre i Herning? I Norge har
man forsøgt sig med en model, der nogenlunde svarer
til den, de borgerlige Christiansborg-partier nu vil
indføre. Resultatet har været nærmest katastrofalt.
De lovede gevinster er helt
udeblevet samtidig med,
at der fortsat er meget store forskelle i behandlingen
mellem de norske hospitaler.
For det andet vil borgerne miste yderligere demokratisk indflydelse og mulighed for at holde snor i
udviklingen af serviceniveauet på de midt- og vestjyske hospitaler, hvis sty-

ringen bliver overladt til
embedsmænd og forretningsfolk. Til forskel fra
regionerne kan fjerne, lukkede bestyrelser nemlig
ikke stilles til ansvar for
sine handlinger ved et demokratisk valg. Borgerne i
f.eks. Struer, Skive, Skjern
eller Ikast får med den borgerlige model ingen som
helst mulighed for på demokratisk vis af vælge de
politikere, der skal organisere sundheden i Midt- og
Vestjylland. Det er helt urimeligt. Med mindre man da
helt bevidst forsøger at indføre en model, der kan bane
vejen for et helt igennem
privat sundhedsvæsen. Vi
har brug for mere demokrati i styringen af vores velfærd. Ikke mindre.
Og for det tredje kan man
med rette spørge sig selv,
hvad det er for et problem,
de borgerlige vil løse med
habit-modellen. For sagen
er jo, at regionerne faktisk
har gjort det rigtigt godt.
Landets førende eksperter
peger ganske entydigt på,
at der ikke er noget som
helst belæg for, at en aflivning af regionerne vil give
penge i kassen. Snarere
tværtimod. En ny analyse
viser, at regionerne administrerer sundhedsvæsenet ganske effektivt. Udgifterne til administration
er i bund samtidig med, at
produktiviteten på hospitalerne er steget betragteligt over en årrække. Vi
har fået mere behandling
for de samme penge. Senest har en spritny, international undersøgelse med
deltagere fra 29 lande vist,
at danskerne er blandt de
allermest tilfredse med den
behandling, de får på hospitalet.
Jeg har svært ved at se,
at styringen af hospitalerne kan ske mere effektivt og
med en højere kvalitet med
andre aktører end regionerne. Mit håb er, at alle gode
kræfter i det midt- og vestjyske – det være sig borgere, virksomheder, medier
eller politikere – frem mod
det kommende folketingsvalg vil holde rigtigt godt
øje med partiernes meldinger for fremtidens hospitalsvæsen.
Marianne Køpke
formand for
HK Kommunal MidtVest
Jægervej 12
7800 Skive

