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I forbindelse med offentliggørelsen af regeringens 
ghettoplan og deraf følgende omtale er Lindholm-
området i Nykøbing fra tid til anden blevet nævnt. 
Det lokale boligområde har tidligere været på den 
såkaldte ghettoliste, har så været af listen - men 
endte alligevel med at optræde på den seneste li-
ste. Og det selv om der de senere år er sket rigtig 
mange positive tiltag i området, ofte i regi af Re-
start Lindholm, der har været frontløber på mange 
projekter, som har involveret unge i området og 
skabt synlige resultater. 
For ikke mange år siden var daværende inden-
rigs- og socialminister Karen Ellemann på besøg 
og kunne ved selvsyn se det store arbejde, der fra 
mange sider blev lagt i at skabe gode rammer for 
områdets beboere - få dage efter sit besøg endte 
ministeren i øvrigt med at købe et par malerier af 
boligblokkene, som kom op at hænge på Christi-
ansborg. Malet af lokale unge.
I nær fremtid vil der være nye motiver at male i om-
rådet. Denne gang af et vildt, grønt strøg, som det 
blev præsenteret i gårsdagens Folketidende. Målet 
er at skabe fl ere nye aktivitetsområder og binde det 
hele sammen med et sti-forløb kaldet ”Det Vilde 
Strøg”. Samlet skal det hele have et stort grønt 
løft. Og være et sted til fælles brug og skabelse af 
nye relationer, som det udtrykkes af formand Peter 
Bring-Larsen, teknik, miljø og ejendomsudvalget i 
Guldborgsund Kommune.
Bag projektet står netop Guldborgsund Kommune 
og boligselskaberne Nykøbing Falster Boligselskab, 
Boligselskabet Fjordparken og Boligselskabet Ven-
dersbo Guldborgsund, og allerede til næste år skal 
selve anlægsarbejdet i gang. Det er et godt tænkt 
tiltag og vil forhåbentlig være et af midlerne til at 
skabe endnu fl ere aktiviteter i grønne omgivelser 
- og fjerne ghettobetegnelsen. Forude venter nu 
en fase med involvering af områdets borgere i det 
store projekt - og det skal blive spændende at se, 
hvordan det lokale engagement kan være med til 
at forme ”Det Vilde Strøg”.

Nye aktiviteter i
grønne omgivelser 

Lindholm-området i Nykøbing kan se frem til fl ere ak-

tiviteter og et omfattende grønt løft.
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- Vent, til du kan se

det gule i dens øjne!

Får- og kvægavlere vil have 
lov til at skyde ulve, der 
kommer for tæt på.
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 Total: Digital:  FLEX: (Digital   
   + papir weekend)

Måned    312 238  - 
Kvartal        896 658  -
Halvår 1.725 1.238  -
Helår 3.336 2.449 2.575
Løssalg mandag - fredag   17 
Løssalg lørdag   17

Så blev det offi cielt: Lige nu er der 
rekordmange danskere i sving. Ikke 
færre end 2.278.000 danske løn-
modtagere er der ifølge nye tal fra 
Danmarks Statistik. Det er der alle 
mulige gode grunde til at glæde sig 
over. Også statsminister Lars Løkke 
Rasmussen konstaterer, at beskæfti-
gelsesrekorden med syvtommersøm 
slår fast, at det går godt i Danmark. 
Det har han helt ret i.

Men det er bekymrende, at ledige 
kun i lille udstrækning har bidraget 
til at løfte beskæftigelsen, og den 
vigende afgang fra ledighed til job 
lægger rent ud sagt gift ud for en 

fortsat økonomisk vækst. For lige 
nu er der tusindvis af virksomheder, 
som mangler arbejdskraft, og det er 
svært at se, at den i nævneværdig 
grad skal komme fra ledighedsreser-
ven, siden det ikke har været tilfæl-
det indtil nu. 

Når en virksomhed mangler ar-
bejdskraft, så er der en risiko for, at 
de må sige nej til ordrer. Det betyder, 
at ordren kan blive helt droppet, eller 
at ordren ender i udlandet. Ved begge 
tilfælde går Danmark glip af vækst 
og arbejdspladser. Vi er altså i et op-
sving, men der er en risiko for, at op-
svinget løber tør for arbejdskraft.

Derfor må der handles.
Vi kan for eksempel se på mulighe-

den for at lempe adgangen for uden-
landsk arbejdskraft, få fl ere ledige i 
sving, få fl ere til at arbejde længere 
og så videre. Mulighederne er man-
ge i forhold til at sikre, at vi får mest 
muligt ud af opsvinget.

Peter Halkjær
arbejdsmarkedspolitisk
chefkonsulent i Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K.

Lad os få mest muligt ud af opsvinget

Det kræver mod at foreslå en moder-
nisering af den danske model. Ikke 
mindst i denne tid, hvor vi aktuelt 
kan stå over for en storkonfl ikt, der 
vil omfatte store dele af arbejdsmar-
kedet. 

Men ikke desto mindre er den aktu-
elle situation for mig at se en oplagt 
mulighed for at diskutere modellen. 
Jeg anerkender selvfølgelig de resul-
tater, som den traditionelle fagbevæ-
gelse har opnået gennem mere end 
100 år, og anerkender også, at den 
danske forhandlingsmodel har haft 
sin berettigelse. 

Men når det kommer til konfl ikt på 
det offentlige arbejdsmarked, bliver 
det helt tydeligt, at den danske model 
er skabt til det private arbejdsmar-
ked. Modellen fungerer ikke hen-
sigtsmæssigt inden for det offentlige 
arbejdsmarked, som er politisk sty-
ret, og hvor arbejdsgiveren har en 

dobbeltrolle som både forhandlings-
part og myndighed.

Hvis medarbejderne på en privat 
virksomhed nedlægger arbejdet, er 
det arbejdsgiveren, der rammes di-
rekte på pengepungen. Arbejdsgive-
ren har ikke nogen til at udføre op-
gaverne, og kunderne får ikke deres 
varer eller tjenesteydelse. Det er til 
at forstå. 

Helt anderledes ser det ud, når 
der er konfl ikt på det offentlige ar-
bejdsmarked. Uanset om der er tale 
om strejke eller lockout, så sparer 
arbejdsgiverne penge på lønudgifter, 
samtidig med at de fortsat får ind-
tægter i form af eksempelvis skatte-
indbetalinger. 

Det er jo ellers en helt grundlæg-
gende præmis i en faglig konfl ikt, at 
begge parter presses. Men når kon-
fl ikten udspiller sig på det offentlige 
arbejdsmarked, så tjener arbejdsgi-

veren ligefrem på konfl ikten. Det er 
kort sagt ikke arbejdsgiveren, man 
straffer, når der iværksættes strejke 
eller lockout i den offentlige sektor. 
Til gengæld går det ud over børn, 
gamle og syge for hver eneste dag, 
velfærdssamfundets kernetropper 
ikke arbejder. 

Jeg appellerer til, at man kigger 
den danske model efter i sømmene 
og overvejer, om det er hensigtsmæs-
sigt, at offentlige arbejdsgivere fort-
sat - med hele statskassen i ryggen 
- skal kunne lockoute skolelærere, 
sygeplejersker og andre offentligt 
ansatte. Det er en ulige kamp. 

Venlig hilsen
Vera Hansen
regionsformand
Region Sydsjælland
Dyssevænget 11,
4800 Nykøbing F.

Den danske model straffer de forkerte
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