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DELTAG I DEBATTEN:
Debatindlæg og kronikker mailes til
debat@fyens.dk - vedhæft  gerne foto.

Manuskripter kan sendes til: 
Meninger, Fyens Stift stidende, 
Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C

Angiv altid navn og adresse. Redaktionen forbeholder 
sig ret til at forkorte indlæg.

Længde på indlæg:
Læserbrev: Maksimalt 1000 anslag
Kommentar: Maksimalt 3500 anslag

Alfred Hansen, Hole Skovvej 6, Odense NV 
- formand for Borgerlisten

LÆSERBREV: Med de løft er, partierne og kan-
didaterne har strøet om sig med, kan vi i 
Odense eft er valget tirsdag se frem til lyk-
kelige og problemfrie tilstande for børnene, 
de unge, de ældre, de handicappede – og selv 
forstæderne skal også eft er dette valg have et 
mærkbart løft . Men, kære byrådsmedlem-
mer, det er jo det, I rent faktisk har haft  fi re 
år til at realisere. Hvorfor skal vi tro på jer 
denne gang? 

Desværre er ingen af jer kommet med en 
demokratipakke, så borgerne også bliver 
inddraget i drøft elser og beslutninger mel-
lem valgene. I Borgerlisten mangler vi for-

slag til faste træff etider hos borgmesteren 
og rådmændene, borgermøder i forbindel-
se med budgetbehandling, åbne udvalgs-
møder.

Borgernes spørgsmål til byrådet skal be-
svares på byrådsmøderne og ikke henvises 
til administrationen, enkeltsager skal kun-
ne lægges ud til en vejledende folkeafstem-
ning, og kommunen skal medvirke aktivt 
ved oprettelse af lokalråd og beboergrup-
per etc.

Ved valghandlingen tirsdag bør vi i høj 
grad også tage hensyn til den førte politik 
i den seneste valgperiode. Kort sagt: Døm 
politikerne på deres gerninger og ikke kun 
på deres løft er.

Døm politikerne på deres gerninger

Nur Beier - kandidat til Ældrerådet i 
Odense, tidligere næstforkvinde i Rådet 
for Etniske Minoriteter, tidligere medlem 
for Indvandrerrådet i Odense Kommune, 
tidligere suppleant for De Radikale i 
Odense Kommune

LÆSERBREV: Jeg læser og genlæser udmel-
dingerne fra vores byrådskandidater med 
indvandrer/fl ygtningebaggrund - overve-
jende kvinder, og jeg kan ikke gøre mig 
klogere på dem.

Der er ikke en eneste af dem, der gider 
profi lere sig på ældreområdet. Det eneste, 
der interesserer dem, er typiske emner om 
kvindetypiske problemstillinger, hvor sel-
voff ergørelsen og en eksotisk og orientalsk 
selvprofi lering (ikke mindst i deres fysisk 
udstråling og styling) er i højsædet. Nu kan 
det være nok at høre om deres liden og rå-
ben om, hvor meget de blev undertrykt 
af forældrene, deres kultur, deres (altid 
tvangsgift e) mænd, som de nu er skilt fra 

og derved emanciperede osv osv. Disse er 
naturligvis meget bekvemmelige emner, 
der fi nder genlyd og jubel hos det danske 
publikum.

Og hvis de er mænd, altså disse kandida-
ter, så hører vi overvejende en afstandsta-
gen fra terror og IS mm.

Hvor er de, når det kommer til ældreom-
rådet? Ellers er de så stolte, når de tager pa-
tent på store emner som forældrekærlig-
hed og familiesammenhold, hvor de praler 
som en påfug. Men ikke et ord om ældre-
politik.

Det hænger ikke sammen. Har de slet ik-
ke bekymringer på deres ældres vegne og 
for deres fremtid uden et ordentligt dansk 
sprog og kulturkendskab? Har de stærke 
forældre, der ingen bekymringer har for al-
derdommen? Eller har de måske tænkt sig 
selv at passe dem, når tiden kommer? Eller 
måske sende dem over til hjemlandet for 
hjemlig hygge?

Hvor er indvandrerne i ældrepolitikken?

Arne Therkildsen, Mågebakken 22, 
Sanderum, Odense NV

LÆSERBREV: Hvad enten det er forskellige 
debattører eller de velkendte gengangere, 
der vedholdende påpeger de samme evige 
mangler i vores ældrepleje, så hænder det 
fejlagtigt, at en plejeassistent tager til for-
svarsmæssig genmæle i den misforståelse, at 

kritikken er adresseret til vedkommende el-
ler til vedkommendes gruppe. Nej, kritikken 
går udelukkende på de politikere, der med 
minut-stramninger gør det umuligt for det 
pligtopfyldende, fortravlede plejepersonale 
at overkomme, hvad der skal til, for at stille 
vore ikke selvhjulpne ældre tilfreds. Netop 
her har kommunens Ældreråd sin vigtige 
mission - overfor byrådet.

Misforstået kritik af ældreomsorg

Anne-Mette K. Jensen - formand for Odense 
Lærerforening

LLÆSERBREV: Åbent brev til deltagere i valg-
møde 14. november. Odense Lærerfor-
ening takker for jeres deltagelse i valgmø-
det, hvor 700 odenseanere gennem deres 
fremmøde satte folkeskolen øverst på den 
kommunalpolitiske dagsorden. Vi takker 
også for jeres pæne ord om folkeskolen og 
lærerne samt jeres løft er om at investere i 
folkeskolen. 

Odense Lærerforening noterer med glæ-
de, at samtlige kandidater på valgmødet 
fandt behov for fl ere folkeskolelærere med 
henblik på at styrke faglighed og kvalitet.

Der var på valgmødet uenighed 
om, i hvilket omfang velfærdspro-

centen har ført til fl ere lærerstillinger. 
Odense Lærerforening fi nder, at forbed-
ring af folkeskolen og dermed fl ere lærer-
stillinger er for vigtigt et område til at være 
genstand for politisk uenighed og uigen-
nemskuelige beregninger.

På den baggrund tilbyder Odense Læ-
rerforening at indgå i et samarbejde med 
Odense Kommune om at dokumentere 
antallet af nye lærerstillinger som følge af 
velfærdsprocenten eft er udmøntningen 
af budget 2018 og dermed nå frem til gen-
sidigt anderkendte tal, der fremover kan 
bruges i den politiske og faglige debat.

Odense Lærerforening håber, at I vil 
støtte et sådant samarbejde og dermed 
medvirke til at få skabt et solidt faktu-
elt grundlag for udvikling af kvaliteten i 
Odenses folkeskoler.

Mere kvalitet i skolen

Bjarne Hilmersson, Mosegårdsvej 43, 
Odense C

LÆSERBREV: Det er nu, vi skal sætte vores 
kryds. Eft er et utal af mere eller mindre in-
tetsigende valgmøder, jeg har været til, var 
jeg så heldig, at deltage i vælgermødet på 
Billedskærervej i Odense i fredags.

På alle de foregående valgmøder har jeg 
haft  svært ved at beslutte mig til, hvem der 
skulle have min stemme. Nu ved jeg det, 
eft er et godt og ægte vælgermøde, ledet af 
Camilla Ahlmann-Jensen, der viste sig som 
ikke bare den dygtige journalist på Fyens 
Stift stidende, vi kender hende, men også 
som en fremragende mødeleder.

Jeg ville stemme på alle fi re kandidater, 
Araz Khan (V), Peter Julius (V), Anne-Met-
te Ebensgaard (S) og Kasper Ejlertsen (S). 
Det var de fi re kandidater, der var skyde-
skiver til mødet. Fire nye kandidater, der 
alle fortjener at komme i byrådet. Og vil 
være den fornyelse, vi har brug for.

Jeg kan kun stemme på en. Derfor anbe-
faler jeg, at vi alle stemmer på en af disse 
nye kandidater. Jeg gør, for jeg vil have for-
nyelse, af ærlige og troværdige kandidater. 
Her ser jeg muligheden. Fire unge menne-
sker, der har empati for de handicappede 
og de ældre. De fi re forstår, og er enige om, 
at maden igen skal laves på plejehjem-
mene.

To krydser til V, to krydser til S

Fynske Billeder: Margaards Pianofabrik, der havde til huse i Vestergade 100, kunne for 50 år siden fejre 
75-års jubilæum. Forretningen kunne dog ikke længere basere sin eksistens på salg af klaverer på trods af, 
at klaveret havde fået en renæssance i de danske hjem. Det var simpelt hen for dyrt at producere klaverer i 
Danmark. Forretningen var derfor nødsaget til at have et stort udvalg af andre musikinstrumenter. Her ses 
tre generationer Margaard ved et klaver i forretningen i Vestergade. Siddende på klaveret er det fi reårige 
Carsten Margaard, der smiler til sin farmor, Ellen Margaard, der sidder og spiller et lille stykke musik til ære 
for fotografen. Stående i midten er det fabrikant Vagn Margaard (Fyens Stift stidendes pressefotosamling, 
Stadsarkivet).

November 1967: Margaards Pianofabriks fylder 75 år

Klaus Hummelhoff , Lunde Bygade 42, 
Otterup - nr. 13 på liste A, Nordfyns 
Kommune

LÆSERBREV: Som eft erlønner og opstillet til 
kommunalvalget for Socialdemokratiet har 
jeg erfaret, at skulle jeg blive valgt, vil jeg bli-
ve modregnet i min eft erløn, som jeg selv 
har betalt til, siden den blev indført og væ-
ret medlem af Metals a-kasse i 30 år, som 
loven foreskriver. Eft erløn bliver betegnet 
som overførselsindkomst.

Jeg er ikke alene. Folk, som har forsikret 
sig yderligere mod sygdom og arbejdsløs-
hed, oplever, at de også modregnes i deres 
ydelser fra det off entlige, selvom de troede, 
de havde sikret sig.

Hvad med landbrugsstøtte fra EU og an-
dre støtteordninger fra det off entlige til er-
hvervslivet? Bliver de også modregnet, hvis 
de er valgt til kommunalbestyrelsen?

Er der overhovedet nogle krav til land-
brug og erhvervsliv, om de skal være med-
lem af en arbejdsgiverforening, så deres 
medarbejder som minimum kan få mind-
stelønnen og optjene til arbejdsmarkedets 
pensionen med forsikring, kritisk sygdom 
og ferie. Jeg tror det ikke, men til gengæld 
kan de kvit og frit modtage fra det off ent-
lige uden nogen form for modregning, for 
de er jo ikke på overførselsindkomst.

Så konklusionen må være, at ens - det er 
vi ikke.

Er vi alle ens i kommunen?

Poul Torbensen, Villestoft ehaven 66, 
Odense NV

LÆSERBREV: Endelig er der en valgforsker, 
der kommer med en demokratisk selvføl-
gelighed, nemlig konkrete oplysninger om 
byrådskandidaternes personlige baggrund 
(FS 17. november).

Som der står skrevet på forsiden: "Sæt 
alder og job på stemmesedlerne". Hvor de 
bor i kommunen er ret ligegyldigt, men at 
få kendskab til kandidatens liv og levnet i 
form af et cv, vil være en stor hjælp til val-
get af kandidaten.

Demokratisk selvfølge

Peter Storm, skribent, Søndergade 8, 
Middelfart

 LÆSERBREV: I dag kom så valgdagen. Nu er 
det alvor. Nu skal krydset sættes. Helst skal 
der sættes mange krydser. Partierne, kan-
didaterne og medierne har gjort en stor og 
mangfoldig indsats.

Når valghandlingen kan forløbe, skyl-
des det, at vi har tradition for at afvikle 
valget fair og ordentligt. Kommunernes 
forvaltninger har sat hele det store appa-
ratet på skinner på en lang række valgs-
teder.

Kandidater og borgere er indkaldt som 
valgtilforordnede. Fra morgen til aft en 
kan folk indfi nde sig og afgive deres stem-
me. Når valghandlingen er slut, skal der 
tælles op til kommuner og regioner. Det 
foregår systematisk og ordentligt. 

Jeg har været valgtilforordnet ved fl ere 
valg. Og hver gang må jeg beundre, hvor 
sikkert og ordentligt det alt sammen går 
til.

Et velordnet valg


