
Sydfyn Style
Hvordan i alverden  kan regi-
onsdirektør i Syddanmark 
Mikkel Hemmingsen tilken-
degive, at det er fuldstændig 
ligegyldigt, om man formid-
ler EU – midler og regionale 
udviklingsmidler til betaling 
af et erstatningskrav for brud 
på ophavsretten? Og så oven 
i købet med den bemærkning 
at ” Så håber vi bare, at de 
bruger resten fornuftigt”. 
    Hør lige her, 
det er penge 
gode, hårdt ar-
bejdende EU 
- borgere har 
spyttet i kas-
sen, for at vi kan 
udvikle. Endnu 
et eksempel på 
de mange EU 
- millioner der 
hvert år formøbles til totalt 
tåbelige projekter. Og det 
mens hele Sydeuropa mildest 
talt balancerer på grænsen af 
økonomisk kollaps.  
   Videoen med Curt Sørensen    Videoen med Curt Sørensen    
(S) og respekten for ophavs-
retten, tangerer til det mest 
groteske, man længe har set. 
En legeplads har projektet 
været for talentløse og upro-
fessionelle projektledere.  
Hvis Curt Sørensens (S) vi-
deo kommer til at koste bor-

gerne i Svendborg kommune 
så meget som en bøjet fem-
øre, så bør de ansvarlige fyres 
og det på gråt papir. Borgme-
steren ham afsætter vi bare til 
næste kommunalvalg. Han 
er åbenbart fuldstændig li-
geglad med, om han er med-
virkende til  misbrug af EU 
midler til tåbelige projekter. 
Mon sagen tåler sammenlig-
ning med Socialdemokrater-
nes gøren og laden i Svend-
borg kommune? Hvad mon 
de tænker i Sydeuropa, hvor 

folk sættes 
på gaden? 
Hurra for 
EU, når bare 
vi ”hytter” 
vores egen 
baghave. I 
det her til-
fælde tænker 
jeg bestemt 
ikke som Si-

mon Spies ”at dårlig omtale 
er bedre end ingen omtale”. 
Jeg er � ov på Svendborg 
kommune og borgmesterens 
vegne, og mine tanker går 
ikke til søens folk, men til de 
mange Spanierne, der hver 
dag sættes på gaden og frata-
ges deres hjem.

Af Annelise Ømand
De socialkonservative, 
- Kirkeby Sand 1, 
Stenstrup

EU-millioner 
formøbles til totalt 
tåbelige projekter

Beskæftigelse
Danmark har underskud  i kas-
sen. Regeringen slingrer. Det 
skaber for få nye arbejds-
pladser.

I Venstre er vi naturligvis 
glade for de aftaler der er la-
vet med os og som går i ret-
ning af at skabe � ere arbejds-
pladser.

Problemet er bare, at rege-
ringens slingrekurs med En-
hedslisten trækker Danmark 
alvorligt i forkert retning, 
når de gør det dyrere at være 

dansker med nye skatter og 
afgifter i milliardklassen. Det 
reducerer 
arbejds-
udbuddet 
med � ere 
tusinde.

Thor-
ning bru-
ger store 
ord som 
kickstart 
og reform-
amok, men fakta er desværre, 
at Danmark er blevet fatti-
gere i  SRSF-regeringens tid. 
Danmarks statistik viser, at 

dansk økonomi skrumper, og 
nu hører vi om nye nedjuste-

ringer.
Det handler 

om jobskabelse. 
Hvem er så bedst? 
Tallene taler sit 
tydelige sprog.

Helle Thor-
ning’s såkaldte re-
formamok vil øge 
arbejdsudbuddet 
med 23.000 i år 

2020.
Lars Løkke øgede arbejds-

udbuddet med 95.600 som 
� nans- og statsminister.

Der er altså brug for at 
standse slingrekursen med 
Enhedslisten og få lavet � ere 
reformer med Venstre- per-
spektiver, der sikrer forbed-
ring af dansk konkurrence-
evne, � ere arbejdspladser og 
regler, der sikrer, at det kan 
betale sig at arbejde.

Thornings slingrekurs bør 
a� øses af sikker fremtidskurs.

Af Erling Bonnesen
MF (V), valgt på Fyn.
- Kløverbakken 12, 
 Broby
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 ■50 års realister  I 1963 
forlod 50 elever Faaborg 
Mellem- og Realskole 
med realeksamen, og 
de var de sidste, som 
sluttede 9/10 års sko-
legang med først en 
mellemskoleeksamen 
og derefter en realek-
samen. På lørdag den 1. 
juni mødes en del af de 
nu lidt ældre elever til 
50 års skolejubilæum i 
deres gamle skolegård. 
På det øverste foto ses 
Real A. Stående fra ven-
stre: Poul Pedersen, Lars 
Jørgen Mortensen, Jør-
gen Kaae, Jens Jacok-
sen, Jørgen Bejerholm, 
Tonny Storm, Hans Erik 
Andersen, Kurt Rosen-
dahl, Lars Havn Eriksen, 
Ebbe Carlsen, Sten An-
dersen, Poul Hansen, 
Bendt Hansen, Henning 
Jørgensen, Lars Augu-
stenborg, Bent Anders-
son. Siddende fra ven-

stre Karlo Elmelund, 
Steen Thomsen, Ritta 
Rasmussen, Bodil Nis-
sen,  Annette Hansen, 
Mette Langaa Jensen, 
Anne Mette Rasmussen, 
Esther Milling.

 ■Nederste foto vi-
ser  Real B:  Anne Bente 
Jørgensen, Tove Chri-
stiansen, Kirsten Trelle 

Pedersen, Thora Lar-
sen, Hanne Moustgaard, 
Hanne Wallentin Han-
sen, Anne Lise Hansen, 
Kirsten Villadsen, Ole 
Pedersen, Jørgen Hil-
debrandt, Hans Jørgen 
Nyegaard, Jens Jørgen 
Westergaard, Poul Hen-
ningsen, Bente Theilsby, 
Eric Reymann, Niels 

Larsen, Kirsten Christi-
ansen, Ernst Pedersen. 
Sidende fra venstre Hen-
ny Stage, Kirsten Marie 
Pedersen, Jane Justesen, 
Kirsten Knudsen, Inger 
Kjær Hansen, Jonna Ol-
sen Hansen, Birgit Han-
sen, Tove Malmos. 
Foto udlånt af Jonny Kaj, 
Faaborg. 

Af Bjarne Gregersen, Svendborg.  - bjgr@faa.dk

Dengang - på Sydfyn og øerne

[ Thorning bruger 
store ord som kickstart 
og reform-amok, men 
fakta er desværre, at 
Danmark er blevet 
fattigere i  SRSF-
regeringens tid. 

[ Hvis Curt Sørensens 
(S) video kommer til 
at koste borgerne i 
Svendborg kommune 
så meget som en bøjet 
femøre, så bør de 
ansvarlige fyres og 
det på gråt papir. 

Skriv med i 
FAA-debatten!

 ○  Fyns Amts Avis er - inden for 
lovgivningens rammer - åben for 
alle indlæg med tydelig afsender.

 ○  Venligst oplys telefonnummer. 
(Nummeret kommer ikke i avisen).
 ○  Læsere i eller indlæg om området 
Sydfyn, Midtfyn, Langeland  og 
Ærø nyder fortrin på debatsiderne.
 ○  Skriv kort! Fyns Amts Avis’ 
debatredaktion forbeholder sig 

ret til at returnere indlæg,  som 
overskrider maksimum-grænsen 
på 2000 anslag inkl. mellemrum. 
 ○  Skriv gerne en ”Replik”,  de korte 
indlæg på højst fem sætninger.
 ○  Efter forudgående aftale med  Efter forudgående aftale med  Efter forudgående aftale
Debat-redaktionen modtages her 

til Debat-siderne (ikke på lokalsi-
der) et Synspunkt på max. 4500 
anslag inkl. mellemrum.
 ○Kronik - også kun efter forudgå-

    ende aftale med redaktionen:
    6500 anslag incl. mellemrum. 

 ○  Fyns Amts Avis modtager helst 

læsernes debat-indlæg sendt som 
mail til  debat@faa.dk. Indlæg med 
maskinskrift eller med tydelig 
håndskrift modtages også. Post-
adresse står på modstående side.
 ○Når du har har sendt dit indlæg til

    debat@faa.dk, tilsendes du en

    automatisk genereret kvittering 
    for, at avisen har modtaget din
    mail. Venligst send kun indlæg til
    én mail-adresse på avisen.

 ○Fyns Amts Avis ønsker alle læsere
    en god debatlyst. Skriv med!

debat@faa.dk

Slingre-kurs trækker Danmark i forkert retning 

Rockerborge
Bandekrigen  har i lang tid sat 
sit præg på hele bydele, hvor 
borgerne lever i konstant 
utryghed og frygt for bander-
nes hærgen og voldsomme 
skyderier. Det er derfor gan-
ske ubærligt, når rockergrup-
per og indvandrerbander op-
fører deciderede fæstninger 
rundt om i landet, hvorfra de 
nærmest uhindret kan sælge 
narkotika og sprede vold og 
frygt. 

   Det vil vi have sat en stopper 
for ved at stoppe opførelse af 
rockerborge og lukke de eksi-
sterende. 
   Indvandrerbanderne og 
rockerne skal stoppes i at op-
føre fæstninger, som ikke blot 
har stor symbolsk betydning, 
men også virker som kon-
krete motorer i de kriminel-
les aktiviteter, der omhandler 
rufferi, vold og narkohandel.

Af Peter Skaarup, 
MF (DF), retsordfører 
og gruppeformand

Fæstninger spreder 
vold og frygt


