Fremtiden tilhører byerne, medens resten af landet er fortabt
Sådan vil det gå, hvis man skal tro de meninger, der kommer fra parnasset i Hovedstadsområdet.
Men centralisering ødelægger både landets sammenhængskraft og økonomi.
”Mens det langstrakte Vestdanmark tømmes for job, kvinder og offentlige institutioner, er det tæt
befolkede Østdanmark blevet centrum for størstedelen af den økonomiske og kulturelle udvikling”.
Og videre:
”Unge mænd, der er vokset op vest for den jyske højderyg, er ofte lige så dårligt integreret som de tyrkiske
gæstearbejdere, der kom hertil fra den anatolske højslette i 1960’erne: De er alt for dårligt uddannede og
bliver derfor dybt afhængige af offentlige overførsler”. Ja, sådan har det lydt i dagbladet Politiken.
Sociologen Henrik Dahl har formuleret situationen enkelt i Information: »Landbefolkningen må indse, at de
har tabt«. ”Den nye kulturkamp i det 21. århundrede handler om at udvide østkystens normer om
uddannelse og produktivitet til hele landet, så borgerne i Vestdanmark ikke efterlades i fattige
parallelsamfund præget af en nykonservativ taberkultur”.
Sjovt nok har undersøgelser vist, at gymnasier i Taberlandet er ene om at være bedst til at løfte
gymnasieeleverne. Hovedstaden må ty til Bornholmerne for at komme med i top 10, medens
bundplaceringerne (125-134) næsten udelukkende præges af Hovedstaden. Se selv her:
Gymnasieeffekt for de 10 bedste
Gymnasium:
GymnasieKarakterRegion
og 10 dårligste gymnasier:
effekt:
gennemsnit*
1
Det Kristne Gymnasium
1,22
6,95
Midtjylland
2
Ikast-Brande Gymnasium
0,62
6,27
Midtjylland
3
Horsens Statsskole
0,55
7,10
Midtjylland
4
Bornholms Gymnasium
0,54
6,58
Hovedstaden
5
Herning Gymnasium
0,54
6,71
Midtjylland
6
Vestjysk Gymnasium Tarm
0,53
6,47
Midtjylland
7
Rønde Gymnasium
0,48
6,54
Midtjylland
8
Silkeborg Gymnasium
0,45
6,96
Midtjylland
9
Ringkjøbing Gymnasium
0,44
6,51
Midtjylland
10
Viborg Katedralskole
0,39
6,86
Midtjylland
125
Nykøbing Katedralskole
-0,42
5,18
Sjælland
126
Ordrup Gymnasium
-0,43
6,04
Hovedstaden
127
Brøndby Gymnasium
-0,45
4,90
Hovedstaden
128
Frederikssund Gymnasium
-0,49
5,62
Hovedstaden
129
Christianshavns Gymnasium
-0,50
6,19
Hovedstaden
130
Ørestad Gymnasium
-0,51
5,49
Hovedstaden
131
Midtsjællands Gymnasieskoler
-0,52
4,60
Sjælland
132
Rungsted Gymnasium
-0,57
5,78
Hovedstaden
133
Fjerritslev Gymnasium
-0,63
5,01
Nordjylland
134
Helsingør Gymnasium
-0,79
5,36
Hovedstaden
Anm.: Gymnasieeffekterne er beregnet, som et gennemsnit af perioden 2011-2013. Dette er for at eliminere store årlige udsving. *Det rene karaktergennemsnit af
elevernes skriftlige eksamener, dvs. før der er taget højde for elevens faglige og sociale baggrund.

Retorikken om Provinsen savner basis i dannelse og værdighed
De herrer redaktører og meningsdannere må have frekventeret et hovedstadsgymnasium. Måske en
studenterhue fra det højst placerede Kristne gymnasium i Ringkøbing Skjern kommune - eller blot fra
Rønde på Djursland - kunne have bidraget til en mere differentieret opfattelse hos de mange
meningsdannere, som særligt i det østlige Danmark opfatter sig selv som veluddannede og progressive, selv
om Hovedstaden må importere eksempelvis Overborgmestre og Politidirektører m.fl. for at få embederne
besat på kvalificeret vis.
Kan nok være, at hovedstaden rummer mange højt uddannede. Men lidt mere dannelse og en værdig
debatform vil ikke skade!
Var der tale om undtagelsesmeldinger, så kunne provinsens storsind sagtens bære over med de
nedladende bemærkninger fra hovedstadseliten. Men det er lidt trivielt i længden at høre sin hjemstavn
nedgjort og så usselt omtalt.

Væksten kommer ikke alene fra Hovedstaden
Uden Provinsen ville mange ting se anderledes ud i Hovedstaden. Provinsen afleverer mange milliarder
hvert år til de store byer. Tænk blot på lønninger til de mange arbejdspladser, som staten efterhånden via
politiske beslutninger har koncentreret i hovedstadsområdet. Dertil de mange milliarder til kunst, kultur,
uddannelses- og transportsektoren for ikke at nævne eksporten af sociale klienter. Pengene kommer ikke
alene fra vækst i hovedstaden.
Størstedelen af Carlsbergs produktion foregår i Fredericia, men hovedsædet ligger i Valby. Af den grund
tæller Carlsberg i regnskabet for vækst i hovedstaden. Vindmøller produceres i Jylland. A.P. Møller-Maersk
har adresse i hovedstaden, men henter pengene uden for hovedstaden. Mange store firmaer producerer
uden for hovedstaden, men er adresseført i hovedstaden. Jo vist er hovedstaden vigtig, og man må gerne
have hovedsæde i hovedstaden. Men stop al snak om, at det er hovedstaden, der alene trækker vækst og
velfærd i Danmark. Det gør både hovedstadsområdet og provinsen. Eksemplerne er mange for uden de
allerede nævnte: Lego, Blue Water, Danfoss, Novo, ISS, ARLA, DLG, COOP, Grundfos, TDC, Bestseller, Alfa
Laval, Terma, Nordisk Wavin og mange, mange flere.
Ligestillingsminister for placering af offentlige arbejdspladser
Danmark har et ligestillingsråd og -minister. Det er åbenbart nødvendigt i kønsdebatten. Man kunne også
tænke ligestilling for at mindske den skæve fordeling af arbejdspladser.
Hvorfor skal energistyrelsen eksempelvis lokaliseres i hovedstaden, når energisektoren stort set har alle
sine kræfter i Esbjerg? Flytningen ville kunne spare staten på både løn- og huslejebudgetter. Offshore
industrien i Esbjerg har været, og er fortsat vigtig for hele landet. I Foulum, øst for Viborg ligger Centret for
Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi samt forskergrupper fra Institut for Fødevarer, Institut for
Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab. AU Foulum huser store dele af
universitetets forskning i fødevarer og jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, fødevarer,
økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi. Hvorfor skal Miljø- og Fødevareministeriet så
absolut ligge på Børsgade 4 og Slotsholmsgade 12 i København?
Kystdirektoratet må godt have adresse i Lemvig.
Offentlige arbejdspladser tiltrækker andre arbejdspladser
Når der er relativt flere advokater Viborg, er det en følgevirkning af en politisk beslutning om at lægge
Vestre Landsret i den by. En anden følgevirkning gælder Regionsrådets placering. Så med en god fordeling
af offentlige arbejdspladser følger af sig selv et stærkere samfund. Hvorfor skal der så reduceres i antallet af
skattecentre på landet? Hvis der kun skal være et skattecenter, behøver det så ligge i Hovedstaden, når
begrundelsen for at reducere i antallet er, at digitaliseringen mindsker behov for personligt fremmøde.
Men lur mig, om det Hovedstadens storsind rækker så vidt. Det går aldrig med et skattecenter i
Taberlandet.
Vi kan kun standse den stigende og omfattende centralisering ved at rejse en debat og i fællesskab kræve,
at udviklingen vendes. Politikerne må stå sammen om at tage hele landet i brug og sige fra over for de
forventelige indvendinger fra parnasset i Hovedstaden.
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