Tale ved aflevering af 14.574 underskrifter
på Regionshuset i Viborg den 11. august 2008 kl. 12.30!
Indledningsvis vil vi gerne sige dig tak, fordi vi må komme her og aflevere vores helt
enestående manifestation på god og demokratisk vis.
Der er vist ingen grund til at tro, at hverken du, Bent Hansen, eller de øvrige medlemmer
af Regionsrådet er uvidende om, hvorfor vi har bedt om foretræde her i dag.
Gennem mange brevudvekslingsrunder er årsagen belyst på snart sagt alle tænkelige
måder. Det skal jeg ikke trætte med her, og jeg kunne jo også komme til at tale mig meget
varm, fordi det undertiden sker, 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.
Så den korte version er ganske enkelt, at vi for det første vil advokere for, at akutbilen
placeres midt på Djursland og ikke i et hjørne, hvor bilens halve aktionsområde ligger helt
ude i Kattegat - ganske vist til glæde for mange mennesker, men osse med tilsvarende
ulempe for flere – ikke mindst i sommerperioden, hvor det nævnte område har et meget
stort indbyggertal, som kan sammenlignes med eksempelvis Randers!
For det andet vil vi kæmpe for at bevare udrykningslægefunktionen dér, hvor responstiden
under alle omstændigheder er problematisk stor, og dér hvor de moderne
telekommunikations-midler ikke altid fungerer på betryggende vilkår.
Alle vore argumenter er - som nævnt - beskrevet og dokumenteret i vore omfattende
henvendelser og kan ses af enhver på vores hjemmeside, www.borgerforeningen-mols.dk
Vi er bevidste om, at Regionsrådet står foran nogle vanskelige beslutninger. Vi ved også
godt, at der er stor lægemangel. Men netop derfor er det vigtigt at fordele ressourcerne
mest hensigtsmæssigt og det er altså efter vores opfattelse ikke det, der er lagt op til i
beslutningsindstillingen, og som vi kan forstå nu også skal endevendes yderligere i et
særligt udvalg.
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!
Idet vi tillader os at antage, at udgiften til akutbilen er den samme uanset placering i Kolind
eller Grenå og udfasning af udrykningslægen kun vil reducere udgifterne med 300.000, så
må vi spørge, hvor i regionen findes bedre effekt for dette i sammenhængen fuldstændig
latterligt lille beløb?
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!
Syddjurs kommune har gennem både udvalg, borgmester, viceborgmester og det samlede
byråd givet udtryk for de samme synspunkter. Synspunkter - som vi hele tiden har
forsvaret - nu snart gennem mange år – ja, vi startede vel i slutningen af forrige årtusind,
endnu før området overgik som regionens første nationalpark.
På det seneste har såvel Randers Dagblad som Århus Stiftstidende gennem quickpoll
afstemninger bidraget med et indslag om den seneste badeulykke ved Skødshoved. Her
pegede 93% mod 7% af de adspurgte på, at responstiden var uacceptabel lang.
I den anledning må det være mig tilladt at erindre om, at rygtet vil vide, at man ved
alarmering - når det erkendes på hospitalet, at alarmen kommer fra Mols og Helgenæs –
lidt grotesk - men dog spøgende siger til hinanden på modtageholdet: ”Ja, men så har vi
da god tid, og når patienten endelig dukker op, så er der i øvrigt ikke mere at gøre!”
Der er såmænd ingen basis for at kalde os egoistiske og mere krævende end øvrige
borgere i regionen.
Bemærk endvidere, at mellem 60 og 80% af sommerhusejerne i området har Århus og
Randers som hjemkommune og dér er vant til helt andre og meget kortere responstider.
Paradoksalt nok er trenden i dag, at myndighederne afsætter midler fra EU, Stat, Region
og Kommune til at støtte livet på landet gennem LAG, men det er de samme myndigheder,
som beslutter budgetmæssige reduktioner på rigtig mange af de vitale områder for at
opretholde livet på landet.
Derfor vil vi nu – SOS-gruppen og Borgerforeningen på Mols og Helgenæs – gerne
overrække dig, Bent Hansen, som Regionsrådets formand, alle disse underskrifter som
udtryk for, at vi er rigtig mange, ja, ganske overvældende mange, der mener, at her bør de
fremførte argumenter nyde fremme i den videre politiske behandling!
Så træf – som jeg indledte - ikke store politiske beslutninger mod objektive
kendsgerninger, mod bedre vidende eller på et meget tyndt grundlag. Sæt ikke kikkerten
for det blinde øje, som vi tidligere har udtrykt det, men se i øjnene, at man opretholder

lighedsprincippet på en bedre måde ved, at særlige områder får særlige løsninger, som
ikke nødvendigvis passer andre steder i regionen.
Næppe har vi nogen sinde været så enige om en enkeltsag i det sydlige af Syddjurs
kommune suppleret med de mange sommerhusgæster, som ganske rigtigt fylder meget i
dagligdagen med vital betydning for lokalsamfundet.
Så værs´go´! Her er de – de mange enslydende meningstilkendegivelser!
Ja, så mange, at vi er nødt til at være 3 om at bære dem.
Bevar udrykningslægefunktionen og placér akutbilen midt på Djursland! Det er
budskabet!
Tak for ordet!
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