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ældre:  DR har for nylig for-
talt om en Odense-borger, 
der har haft den tvivlsomme 
ære at få besøg af ikke færre 
end 36 forskellige hjemme-
hjælpere på syv måneder.

Ældredirektør Helene 
Bækmark, hvis arbejde, lod 
og skæbne det jo er at bort-
forklare forvaltningens fadæ-
ser, forklarer det med, at det 
skyldes en ny struktur, hvis 
mangehånde velsignelser 
blot endnu ikke er slået igen-
nem. Og sjovt nok lader hun 
skinne igennem, at borgerne 
ellers er godt tilfredse. Det 
er sjovt nok også en variant 
af, hvad hun sagde, da hun 
skulle forsvare, at en proble-
matisk, overmedicinerende 
psykiater kunne få arbejds-
adgang til et bosted her i 
Odense: At der ikke var kom-
met klager.

Nå, men bortset fra det. 
Intet er nyt under solen, siger 
man, og således heller ikke 
her. Alt er ved det gamle, blot 
endnu værre: Mange vil hu-
ske den borger, der ved årtu-
sindskiftet kunne byde vel-
kommen til hjemmehjælper 
nr. 100 i løbet af 2½ år. Hvis 
ellers Helene Bækmark kan 
holde trit med dette strabad-
serende tempo, viser en sim-
pel forholdstals-beregning, 
at vores borger anno 2015 
skulle kunne nå at tælle frem 
til ca. 150 sosu’er indenfor 
samme tidsrum.

Men o.k. Godt ord igen. 
Man kan selvfølgelig ligeså 
godt gøre tingene med ma-
ner. Også, hvis det er det frie 
fald, vi taler om.
 
Af Kristian Kristiansen
Svinget 37 C, Odense SV - forfatter

Skandale-reprise

Flygtninge:  Jeg synes, flygt-
ningedebatten nemt kører 
af sporet. Situationen under 
og efter Anden Verdenskrig 
med jødernes flugt til Sverige 
og de tyske flygtninge i Dan-
mark tåler ikke, overhovedet 
ikke, sammenligning med de 
nutidige flygtninge/migrant-
problemer.

Danskere hjalp deres egne 
medborgere til flugt fra en 
fremmed besættelsesmagt, 
og disse medborgere vendte 
hjem til Danmark igen, så 
snart der blev fred. 

De tyske flygtninge var 
borgere fra vores fjende, be-
sættelsesmagten, de kunne 
ikke stille krav, som nutidens 
flygtninge gør, og de fik san-
delig også en behandling, 
ofte skammeligt umenneske-
ligt, som fjender, men også 
disse vendte hjem til deres 
fædreland så hurtigt som 
muligt.  

Derfor synes jeg, at de 
naive og selvgode lovover-
trædere fra Enhedslisten og 
De Radikale bør skamme sig, 
og til de af vores nydanskere, 
som også synes, de har ret 
til at bryde deres lands love: 
Skam jer.

Jeg kan så ironisere over, at 
disse mennesker, som hjæl-
per de illegale videre til Sve-
rige, gør det for simpelthen 
af slippe for at have dem i 
Danmark. Sjov tanke, ikke?

Tak for gode sobre indlæg 
fra Jørgen Jelstrup, Karen 
Lohmann Jensen, Uffe Clau-
sen, Morten Messerschmidt, 
m.fl. 

Så vil jeg slutte med et, som 
dronningen håbefuldt ud-
trykker det hvert nytår, Gud 
bevare Danmark.
 

Af John G. Andrea
Vindegade 52, Odense C

Naive og selvgode

Flygtninge:  Ikke fordi jeg 
mener, at vi skal afvise flygt-
ninge, men der er noget, der 
undrer mig, når jeg ser alle de 
syriske flygtninge i Danmark. 
Jeg husker, at vi under Mu-
hammedkrisen så mange sy-
rere, der brændte det danske 
flag og havde plakater med 
skriften ”Fuck Danmark”. 

Gad vide, hvor mange af 
disse flygtninge, der var med 
til at demonstrere dengang, 
for dengang var det næsten 
alle syrere, der hadede Dan-
mark. 

En anden ting er de kristne 
fra Mellemøsten, som kom-
mer til Danmark. Dem sæt-

ter man i samme lejre som 
muslimerne. Den forfølgelse, 
de udsættes for i hjemlandet, 
fortsætter i flygtningelejrene, 
hvor de bliver overfaldet og 
bestjålet. Danske politikere 
nægter at tage stilling til de 
forhold, da de er bange for 
at blive kaldt racister. Som 
kristen, der tidligere har op-
holdt sig i Mellemøsten, ry-
ster det mig, hvor lalleglade 
og uvidende politikerne 
opfører sig i sådanne sager. 
De glemmer, at forfølgelse af 
kristne i de lande er normalt.
 
Af Ole Bøwig
Brandsøvænget 4, Odense C 

Før hadede de os ...
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nødkald:  Efter at have læst 
en artikel om TDC’s ”fastnet 
Mini” henvendte jeg mig til 
TDC for at få sådan et abon-
nement til 49 kr./md. Jeg har 
fastnettelefon hos anden ud-
byder og et nødkald. Jeg fik at 
vide hos TDC, at ordningen 
kun var for gamle kunder, 
men hvis jeg blev kunde, ville 
½ års anciennitet kunne gøre 
det. I kroner ville det så be-
løbe sig til omkring 950 kr. 
for oprettelse og to kvartals-
regninger á ca. 280 kr., altså 
ca. 1500 kr. i ren administra-
tionsomkostning for en te-

lefon, jeg ikke har tænkt mig 
at sige et kvæk i, og som lever 
sit stille liv bag gardinet som 
mellemled mellem brandsta-
tionen og mit nødkald.

Det er så det private er-
hvervslivs prispolitik og be-
tingelser, og det kan jeg synes 
om eller lade være.

Men Odense Kommunes 
nødkaldspolitik er mig da 
helt uforståelig. Hvorfor kan 
nødkaldene ikke aktiveres 
via mobiltelefonen? Jeg har 
spurgt og fået det svar, at 
antenne-sikkerheden er for 
ustabil. ”Vil du måske bryde 

dig om at være fanget i en 
nødssituation, hvis kaldet 
ikke virker pga. masteproble-
mer” sagde man til mig.

Nej da … uha. Men så kom 
jeg til at spekulere over, om 
jeg nogensinde har oplevet, 
at min telefon ikke fik forbin-
delse ved et opkald indenfor 
bygrænsen - nej, aldrig. Og 
jeg sidder og kigger på en 
astronaut ude i rummet, der 
ringer hjem til sin mor - det 
går da udmærket, og i øvrigt 
forventer den verden, jeg le-
ver i, at jeg har tillid til min 
mobiltelefon (og masterne), 

når jeg overfører penge, låner 
e-bøger osv.

Er der da ikke en eller an-
den, der kan oplyse mig om, 
hvorfor det i 2015 ikke kan 
lade sig gøre at aktivere et 
kommunalt nødkald i Oden-
se Kommune ved et enkelt 
tryk på den mobiltelefon, vi 
alle render med i lommen? 
Jeg har hørt, det kan lade 
sig gøre i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Har de mere styr 
på masterne på de kanter?
 
Af Birthe Rasmussen
Enebærvej 58, Odense S

Uforståeligt nødkald

SynSpunkt

byrådet i odense har valgt  en 
strategi, der har fokus på 
vækst. Det er selvfølgelig en 
vigtig og afgørende dags-
orden at arbejde på at sikre 
fremtiden.  

Hvad der til gengæld er 
alvorligt bekymrende er, at 
folkeskoleområdet i Odense 
i årevis har været stærkt 
nedprioriteret og ikke tæn-
kes som en ressource, der 
kan være en del af vækststra-
tegien. Børn og Ungefor-
valtningen skønner på bag-
grund af sammenligninger 
med andre storbyer, at der 
mangler 112 mio. kr. til årlig 
drift af skolerne.

At investere i børnenes 
skolegang er afgørende. En 
god folkeskole, hvor vores 
børn lærer, udvikles og tri-
ves, har høj prioritet for de 
fleste. 

Børn og unge klarer sig 
bedre i livet efter folkesko-
len, hvis deres skolegang har 
været god. Og ikke alene 
klarer børnene sig bedre i 
livet. For mange børnefor-
ældre har skolernes kvalitet 
stor og ofte afgørende be-
tydning, når de skal finde sig 
et sted at slå sig ned.
 
Spørgsmålet er,  hvor lang 

tid vi i Odense har råd til at 
underprioritere vores fol-
keskole. Og spørgsmålet er 
også, hvor længe Danmark 
har råd til, at en stor by som 
Odense har et skolevæsen 
med et markant lavere ni-
veau end andre storbyer?

Som repræsentanter for 
skoleledelserne og lærerne 
genkender vi B&U-forvalt-
ningens og forældrenes be-
kymringer, og vi deler dem.   

Besparelserne på sko-
leområdet i Odense har 
blandt andet medført, at 
der akut mangler resurser 

til inklusion, undervisnings-
midler og vikardækning, og 
generelt er det et problem, 
at der de seneste år er blevet 
væsentlig mindre lærertid 
pr. elev. 

Det går ud over undervis-
ningsdifferentiering, elever 
med særlige behov og evner, 
integrationen af tokulturelle 
elever og det gode undervis-
ningsmiljø.  
 
konsekvenserne for eleverne 
 er desværre tydelige. Karak-
tergennemsnittet er falden-
de, testresultaterne stagne-

rer, og trivslen er dårligere.  
B&U-forvaltningen har op-
summeret udfordringerne i 
et notat fra august 2015. Nu 
er der skaffet et overblik. Nu 
er det afgørende, at der føl-
ges op med de nødvendige 
investeringer og en genop-
retningsplan. Udviklingen 
skal vendes. 

Derfor har vi den over-
bevisning, at folkeskolen 
må tænkes ind i Odense 
Kommunes vækststrategi og 
være en vigtig del af den. Li-
gesom der investeres i byens 
udvikling, må der investeres 
i skolernes udvikling.

der ligger en tung byrde  på 
politikernes skuldre, som er 
valgt til at have ansvaret for 
at sikre en god uddannelse 
for vores børn. Det er for-
ståeligt nok en stor og van-
skelig opgave, for de sam-
lede midler er knappe. Men 
det er vores og vores børns 
og også Odenses fremtid, 
der er på spil.
 

Af Dorte Andreas og  
Anne-Mette Kæseler Jensen
formand, Skolelederforeningen i 
Odense 
formand, Odense Lærerforening

Nu er det børnenes tur

[ Ligesom der investeres i byens  
udvikling, må der investeres i  
skolernes udvikling.

Dorte  
Andreas

Anne-Mette 
Kæseler Jensen


