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Lotte Helms skriver i en mail til redaktionen:
»Jeg vil efter en henvendelse via Facebook
gerne prøve at finde en pige ved navn Lærke
Marker (Marcher??) Hansen på cirka seks år.
En mand fra København mener at have
hendes taske indeholdende billeder med mere, men han har forgæves forsøgt at finde
hende og hendes familie på øen via Krak.
Kender nogen Lærke og familien, og mangler
hun en taske, kan de kontakte mig på 2939
5380, hvorefter jeg sætter dem i forbindelse
med manden«.
tøm

Også kl. 05.11 lørdag pågreb politiet
en gadetisser. Denne gang var det i
Lille Magstræde i Rønne, hvor en
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20-årig mand urinerede op ad en metallåge.
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Vandlukning i Hasle
Bornholms Forsyning lukkede for
vandet i Hasle mandag fra kl. 10 til
11.
Det var dog kun Fælledvej nr. 33 til

Lotte Helms. Arkivfoto

61, der blev berørt, oplyser Allan Kure,
der er håndværker i Bornholms Forsyning.
dqz

Bornholm
91 procent af unge
bornholmere siger ja til
ny type værnepligt
Foreningen Folk & Sikkerhed er af den generelle
holdning, at den almindelige værnepligt er grundlaget
for ethvert dansk forsvar, men at ordningen med fordel for samfundet som helhed kunne tilpasses samfundsudviklingen til derved at omfatte endnu flere.
Det kunne eksempelvis ske på en sådan måde, at
hver ungdomsårgang bidrager til samfundets samlede
beredskab gennem en »værnepligt«, som baserer sig
på frivillighed og samtidig tilpasses samfundsudviklingen, så en stor del af hver ungdomsårgang får mulighed for at bidrage til samfundets samlede beredskab.
Medinddragelse af de unge er afgørende for engagement, medejerskab og medansvar.
Det skriver Johnny G. Larsen, formand for Folk &
Sikkerhed Bornholm, i en pressemeddelelse.
Budskabet om en eventuel ny frivillig samfundspligt for unge blev fremsat i Folk & Sikkerheds dialogtelt på Folkemødet i Allinge i juni af sognepræst
Katrine Lilleør og formanden for Folk & Sikkerhed,
direktør Frank E. Andersen, og det blev bakket op af
den kommitterede for Hjemmeværnet Jens Hald.
Udgangspunktet for dialogmødet var den konstatering, at kun cirka 4.500 unge af en ungdomsårgang på
70.000 i øjeblikket aftjener værnepligt. Tallet er faldet
drastisk gennem de seneste år, samtidig med at interessen og debatten blandt de unge for forsvars- og beredskabsmæssige emner er faldet tilsvarende.
Men en 1.g-klasse, 1.k på Campus Bornholm, foretog i forbindelse med en projektopgave en analyse for
Folk & Sikkerhed under Folkemødet og ifølge den,
siger 91 procent af de adspurgte unge ja tak til en frivillig samfundspligt for på den måde selv at medvirke
til at skabe et robust samfund, skriver Johnny G. Larsen.
Folk & Sikkerhed aftalte således med de unge fra
1.k og deres lærer, at de skulle interviewe 150-200 andre unge i løbet af de fire Folkemødedage, og resultatet foreligger nu i en færdig analyse, hvor de bornholmske unge altså blandt andet siger ja tak til en
samfundstjeneste baseret på frivillighed.
Samfundstjenesten kunne eksempelvis ske gennem
et kortere praktikophold hos for eksempel forsvaret,
redningsberedskabet, politiet, sundhedssektoren eller
i en organisation, som har med det frivillige indsatsområde at gøre. Det kunne være Hjemmeværnet, Beredskabsforbundet, Ungdommens Røde Kors, Natteravnene, sundhedsområdet eller veteranhjemmene
for blot at nævne nogle få af de mange muligheder.
Lysten til at aftjene denne frivillige samfundstjeneste udspringer af de unges ønske om selv at bidrage til
at fastholde og udbygge det robuste samfund, som befolkningen normalt ellers blot tager for givet, noterer
Johnny G. Larsen.
tøm

Trygfonden har
lokale flagskibe

Hurtig udrykning fredag aften har skabt irritation i andre partier:

Venstre erobrede Store Torv
Kommunalvalg
Af Holger Larsen

Venstre har erobret øens mest attraktive plads for valgplakater, Store Torv i Rønne. Det er til en del irritation i andre partier – især hos
Socialdemokraterne.
Lørdag kunne man konstatere, at
Enhedslisten havde plakater i en
enkelt lygtepæl, Socialdemokraterne i én, og at »sosserne« deler en
pæl med Venstre. I alle øvrige lygtepæle på og omkring torvet hænger
der Venstre-kandidater.
Erik A. Larsen, valgplakatansvarlig for Rønne Venstre, bekræfter, at
man allerede fredag ved 21-21.30-tiden havde »besat« lygtepælene for
at have plakaterne klar til at sætte
op, når det blev tilladt kl. 24.
– Vi var mange medlemmer ude,
blandt andre VU’ere, fortæller Erik
A. Larsen.
Da socialdemokraterne opdagede Venstres »overraskelsestaktik«,
blev socialdemokrater mobiliseret,
og det skulle være kommet til lidt
tumult og mundhuggeri.
– Verner Landin kom og kaldte
os de værste ting, siger Erik A. Larsen om den socialdemokratiske
partiformand i Rønne-Hasle, der
har ansvaret for sit partis valgplakater i Rønne.
– Jeg kalder det sund konkurrence. Andre år har socialdemokraterne været kvikke til at få deres plakater op på torvet. I år havde vi sat
os for, at vi ville være først. Det er
en del af valgkampen. Det skal man

Husk det nu
Der er faste regler for valgplakater.
De må ikke hænge langs veje, hvor hastigheden er højere
end 60 km/t.
Valgplakaterne skal ved
dette års kommunalvalg være
taget ned igen senest onsdag
den 27. november 2013 inden
midnat.

Af Flemming Kofoed

– Det var sandelig en fornøjelse at være fra Bornholm ved Trygfondens (Tryghedsgruppens) repræsentantskabsmøde fredag og lørdag. Både den nye konstruktion omkring Mosteriet og resultaterne fra hjertestarterprojektet på Bornholm blev fremhævet som
nogle af flagskibene i Trygfondens virke de seneste år.
Det fremgår af en pressemeddelelse fra socialudvalgsformand og regionsrådsmedlem Leila Lindén,
der er næstformand i Trygfondens repræsentantskab.
– Jeg er ret stolt på øens vegne over, at vi nu faktisk
er det sted i landet, hvor der er størst chance for at
overleve et hjertestop uden for selve hospitalet, fordi
rigtig mange bornholmere har gået på kursus i førstehjælp og betjening af de mange hjertestartere, der findes rundt omkring på øen, tilføjer hun.
Bornholm blev også fremhævet af direktøren for
Den Sociale Kapitalfond, Lars Jannick Johansen, der
fortalte om den nye konstruktion omkring Mosteriet,
som nu skulle konkurrere på markedsvilkår, men fortsat med en stab med mennesker, der har svært ved at
deltage på almindelige vilkår i arbejdslivet.
– Det var spændende at høre Lars Jannick Johansen
fortælle om fremtidsvisionen for Den Sociale Kapitalfond, der bl.a. har investeret i Mosteriet. Trygfonden
har investeret 25 mio. kr. i den nye fond, der både investerer og rådgiver socialøkonomiske virksomheder,
fortæller Leila Lindén.
På mødet besluttede Tryghedsgruppens repræsentantskab, at man igen i 2014 afsætter 550 mio. kroner
til Trygfondens uddelinger.
Den nye strategi for Trygfonden blev vedtaget på
mødet. Den fokuserer på at løse en række udvalgte
samfundsproblemer indenfor kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Tryghedsgruppens bestyrelsesformand Jørgen Huno Rasmussen ser frem til, at den
nye strategi skaber værdi og tryghed for danskerne:
– Vi har besluttet at fokusere yderligere på vores almennyttige aktiviteter. Det betyder, at vi adresserer
færre samfundsproblemer, men fra flere forskellige
vinkler. Vi vil for eksempel gerne gøre en markant
indsats for, at flere danskere overlever et hjertestop
uden for hospital. Det gør vi ved at donere hjertestartere, udbrede kendskabet og adgangen til dem, ved at
uddanne danskerne i at redde liv og ved at oprette
Danmarks første fire akutmedicinske professorater i
Aalborg, Odense, Aarhus og København, fortæller
han, og Leila Lindén fremhæver, at det i høj grad er
erfaringerne fra Bornholm, der nu bygges videre på.

ikke hidse sig op over, mener Erik
A. Larsen.
De radikale er blandt de mange
lister, der ikke har kunnet få plakater op på torvet:
– Vi er meget lovlydige, og derfor
irriterede det mig lidt at komme til
Store Torv præcis klokken 24 og se,
at der hang Venstre-plakater over
det hele, siger den radikale Bente
Johansen.
Hvad siger du til Bente Johansens
kritik?
– Der var ikke valgplakater oppe
i pælene på torvet før klokken 24.
Men hvad der er sket ude i periferien af centrum ved jeg ikke. Jeg
havde kun styr på, hvad der skete
på torvet, svarer Erik A. Larsen,
som sammen med sit hold satte plakater op til klokken 2 natten til lørdag og derefter i tre en halv time
lørdag.

Brud på tradition
Verner Landin fra Socialdemokraterne:
– Vi – og alle andre partier – er
lidt overraskede over den måde,
Venstre opfører sig på. Det har tidligere altid været sådan, at vi kunne
deles om lygtepælene, så der var
plads til alle. Det foregik på en hyggelig måde, hvor man pjattede lidt
med hinanden, siger Verner Landin.
Men pjattet blev der tilsyneladende ikke denne gang:
– Nej, vi fik en enkelt stander bevilget, og det var nok den, der var
lidt tumult omkring. Jeg oplevede
det ikke selv, siger Verner Landin.
Er dette en sag, I vil gøre noget
ved?
– Nej, nej. Venstre har ikke overtrådt nogen regler, men de har
brudt traditionerne. Det er fremgangsmåden, vi kritiserer. Hvis
man tror, at det er på den måde,
man formidler et samarbejde, tager
man fejl, mener Verner Landin.

Venstre er nærmest totalt dominerende på Store Torv i Rønne, og det
irriterer især socialdemokraterne.
Foto: Allan Rieck

Valgplakaterne er kommet op
Kommunalvalg
Af Holger Larsen

Natten til lørdag kom de første valgplakater op på Bornholm. Flere partier og lister var ude i nattens mulm
og mørke med stiger, plakater og
strips.
De store partier, Socialdemokraterne og Venstre, har været flittige
rundt omkring på øen. Men også de
mindre partiorganisationer har været flittige. Det gælder for eksempel
de radikale, som havde flere hold
ude for at dække hele øen.
– Jeg var selv i Rønne, Aakirkeby
og Pedersker og kom først i seng kl.
4 lørdag morgen. Ny forskning viser, at plakaterne er vigtige. Det synes jeg er interessant. Men for mig
handler det mere om at signalere, at
cirkus er i byen. Nu er der valg.
Bente Johansen oplyser, at de radikale bruger genbrugsplakater fra
seneste folketings- og kommunalvalg:
- Vi tager det med det bæredygtige alvorligt og har fravalgt at bruge
ressourcer på nye plakater, siger
Bente Johansen.
Enhedslisten Bornholm var også
massivt ude – med assistance fra
partiets svenske søsterparti, Vänsterpartiet, oplyser listens spidskandidat Morten Riis i en mail til Bornholms Tidende.
– Otte svenskere havde taget tu-

ren til Bornholm, og sammen med
11 lokale aktivister satte de i alt cirka 200 plakater op over hele øen.
Aftalen om hjælp i valgkampen
kom i stand i forbindelsen med, at
vi i sidste måned besøgte vore kammerater fra Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Skurup og Sjöbo. Her
spurgte de, om der var noget konkret, vi kunne hjælpe hinanden
med.
– Det er naturligvis altid skønt
med en hjælpende hånd, men det
udvider også vores perspektiv og
politiske viden bare at komme på
den anden side af landegrænsen. Og
så er der jo både kommunalvalg og
valg til Rigsdagen i Sverige næste år.
Med sig hjem fik svenskerne også
en god stak af Enhedslistens lokale
valgbrochure, som de svenske venstrefolk vil dele ud til de rejsende i
Ystad, fortæller Morten Riis.

De har effekt

SF venter
Det er dog ikke alle, der har været
ude med plakater endnu. For eksempel glimrer SF’erne ved deres
fravær i lygtepælene:
– Vi har plakaterne, men det haster ikke med at få dem op. Det er
vigtigt, at plakaterne kommer op for
at fortælle, at der er valg, men jeg
tror ikke på, at de flytter nogen
stemmer, siger Poul Overlund Sørensen, SF.
Martin Sten Jørgensen stiller op
på sin egen nye liste, Vækst- & Velfærdslisten. Han genbruger ligesom de radikale nogle gamle valg-

Her har Socialdemokraterne fået lov til at liste sig ind med et par plakater. Men
ups, er der ikke en regel om, hvor højt plakaterne skal hænge? Foto: Allan Rieck

plakater.
– Jeg har et større antal V-plakater. Der skal jeg bare have tilføjet
»ækst- & Velfærdslisten«, fortæller
han om den kreative idé.
– Men jeg tager det roligt. Jeg ser
også fortrøstningsfuldt på mine mu-

ligheder. Jeg får mange positive tilkendegivelser. Jeg lægger ikke så
meget vægt på, at jeg i en meningsmåling kun får 0,4 procent af stemmerne. Min liste er jo kun nogle få
dage gammel, siger Martin Sten Jørgensen.

Valgplakater har stadig en
stor effekt, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet efter kommunalvalget i 2009.
– Påvirkningen går i to
retninger. Den ene er, at
valgplakaterne på lygtepælene har en effekt på
antallet af kandidaternes
stemmer. Den anden er, at
plakatophængningen er et
startskud til at mobilisere
medlemmer og aktivister
i den lokale partiorganisation, hvilket har en effekt på
resten af valgkampagnen,
siger Karina Kosiara-Pedersen, lektor i statskundskab
på Københavns Universitet,
til BNB.
Hun påpeger, at plakaterne sjældent rykker stemmer
på tværs af partierne, men
er afgørende internt mellem
partikandidaterne.
Noget tyder på, at der
i år kommer rigtig mange
valgplakater op. Hos landets
største leverandør af valgplakater – Lasertryk.dk – har
der været en fordobling i antallet af bestillinger i forhold
til valget i 2009. Det kan
skyldes, at der i år ikke er
begrænsning på antallet af
valgplakater per kandidat.

