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14.574 protester gør stort indtryk
Regionsformand Bent Hansen er imponeret over den folkelige opbakning mod truslen om at spare lokal
udrykningslæge væk.
Af Søren Andersen
soan@amtsavisen.dk

»Det er et fantastisk flot resultat, I har nået. Et godt bevis på, at demokratiet fungerer i vort samfund.«
Sådan kvitterede regionsformand Bent Hansen, S, resolut, da han i går i Region Midtjyllands hovedkvarter i Viborg tog imod
en lille delegation fra Syddjurs, der med opbakning fra ikke færre end 14.574 lokale borgere kræver luget ud i
embedsapparatets forslag om at spare 300.000 kroner om året ved at fjerne ordningen med den lokale udrykningslæge på
Mols og Helgenæs.
Men han kvitterede også på mere traditionel vis - ved at sætte sin underskrift på et stykke papir - for det forlangte Knud Bak
fra SOS Gruppen, der har taget slæbet med at samle de mange underskrifter. Da man gik i gang, håbede man at få 7000 til
at skrive under på kravet, der også omfatter en bevarelse af akutbilen i Kolind aften og nat samt i weekender. Nu nåede man
så godt og vel det dobbelte.

Begrundelsen
Formand for Borgerforeningen Mols, Jørgen Ørgaard, begrundede underskriftsindsamlingen således: »Undertiden sker det, at
store politiske beslutninger træffes mod objektive kendsgerninger, mod bedre vidende eller på et meget tyndt grundlag,
netop fordi det er politiske holdninger og langsigtede interesser mere end hensynet til denne eller hin kendsgerning, der
tæller.«
»Vi kommer så nu her med den for os meget glædelige og helt unikke manifestation af en massiv opbakning. Vi er taknemlige
over og glade for, at vore synspunkter i den grad har kunnet samle tilslutning fra snart alle, der har haft mulighed for at
skrive under. Vi har modtaget mails og telefonopringninger fra mennesker, som ville vide, hvor man kunne medvirke, og
undertiden har man måttet stå i kø ved skrivepulten. Dagligt hører man spørgsmålet: Hvor mange underskrifter har vi nu? Og ikke, hvor mange underskrifter har I nu? Den sætning er symptomatisk for ejerskabet til manifestationen og viser graden
af sammenholdet omkring essensen i budskabet til Regionsrådet: Bevar udrykningslægen og placer akutbilen midt på
Djursland,« lød det fra Jørgen Ørgaard.

protester med bånd. Bunken med
de 14.574 underskrifter var pænt
pakket ind. Her lytter
regionsformand Bent Hansen i
midten til argumenterne fra Jørgen
Ørgaard fra Borgerforeningen Mols.
Til venstre Hanne Melin fra SOS
Gruppen. Foto: Rune FeldtRasmussen

plus ARTIKLER
z Tre års udrykningslæge
eller tilskud til bogprojekt

z Penge betyder mere end
mennesker

God tid
Bent Hansen tog sig god tid til at lytte til hele delegationen.
»Vi er midt i en situation, som slet ikke er sjov. Der skal spares en milliard kroner på sygehusområdet i regionen. Og hvor
skal man så gøre det? De rigtige beslutninger findes ikke, og nu er det så politikernes lod at vurdere i embedsmændenes
katalog. Vi er valgt til at sige nej, for at sige ja til det hele tiden vil være det letteste, og det gør da indtryk på mig, at i en tid,
hvor vi sætter den præhospitale indsats højt, er det også kerneområdet for jer. Men vi har nedsat et midlertidigt udvalg, der
skal se på hele området, og så er det ikke rigtigt af mig at begynde at udtale mig om de enkelte punkter. Det er ikke her, vi
skal forhandle, så I får ikke mig til at sige noget negativt eller positivt om forslaget.
Også de to lokalpolitikere, viceborgmester Jørgen Brøgger, L, og udvalgsformand Ninna Thomsen, S, var på banen med
opbakning til den aktion, som SOS Gruppen og Borgerforeningen Mols har gennemført.
De var begge optimister efter mødet med Bent Hansen.
»Det var helt sikkert positivt. Jeg har endnu ikke mødt nogen, der ikke har forståelse for vore argumenter, og jeg synes, at
det var det tætteste vi kunne komme på at høre fra Bent Hansens mund, at han også bakker os op,« sagde Jørgen Brøgger.
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Penge betyder mere end mennesker

plus ARTIKLER

Af Søren Andersen
soan@amtsavisen.dk

z 14.574 protester gør stort
indtryk

syddjurs: »Hvis - eller rettere når - responstiden i menneskelige nødsituationer væsentligt overstiger, hvad responstiden i for eksempel
brandvæsenet foreskriver, så har vi for megen fokus på materialisme og for lidt fokus på det menneskelige i vores samfund. Men sådan
ser vi altså realiteterne hos os.«
Formanden for Borgerforeningen Mols, Jørgen Ørgaard, har svært ved at forså, at penge betyder mere end mennesker, men det gør det,
når man ser på den såkaldte responstid - den tid, det tager for et udrykningshold at nå frem til en nødsituation.
Dit navn:

Loven kræver, at hver eneste brandbil i Danmark kan være afsted på fem minutter, når der skal reddes bygninger ved en brand, men når
det drejer sig om mennesker, så accepterer man, at responstiderne er forskellige i de enkelte dele af Danmark, og også, at responstiderne
måles i gennemsnit.

Din e-mail:
Dit tip:

»29 minutter er altså lang tid at vente på akutbilen,« sagde Hanne Melin fra SOS Gruppen.
Det prøvede hun for nylig i forbindelse med et alarmopkald fra Skødshoved, hvor en badegæst fra Århus omkom.
»Det har du helt ret i, og enhver kan sætte sig ind i, at sådan skal det ikke være. Men i politik drejer det sig om at prioritere. Tag sådan
noget som kræftområdet. Her har vi sagt til lægerne i Skejby, at de skal spare 100 millioner kroner, selv om de er utroligt dygtige og gør
det godt. Det gør også ondt,« sagde Bent Hansen.
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DANSK SUPERMARKED A/S

Mest læste lige nu
z Brøndbyfolk i slagsmål med kontrollører
z Uro i byen op til Brøndby-kamp
z Windfeld: ’Ballade er Brøndbys ansvar’
z 22 fans anholdt - alle løsladt
z Brøndbyfans amok i Århus
z Bøller den ene dag - pæne drenge den næste
z Brud på dæmning nær Grand Canyon
z Valencia snuppede første opgør i Super Cup
z Jury beklager nøl i sejldrama
z Tvang skal mindske brug af sprøjtegift

Mest læste i sidste uge
z Politiet: White Pride er farlig
z Det var så det
z Topløse badesild brander Århus
z Hasarderet biljagt gennem midtbyen
z Se video: Århus om 500 år
z Uro i byen op til Brøndby-kamp
z Min ven blev plukket ud til voldsorgie
z White Pride lagt for had
z Bøller den ene dag - pæne drenge den næste
z Nøgen mand ventede i hotelseng
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