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Fredag den 28. juni 2013 Debat 25

Tyrkiet skal aldrig være fuldgyldigt
medlem af EU. 75 mio. flere musli-
mer i EU, som om vi ikke har pro-

blemer nok med dem, som er ind-
vandret til EU. Det vil være begyn-
delsen på et muslimsk kalifat med
alt, hvad det indebærer. Lad Tyrki-
et få en handelsaftale, men aldrig
mere end dette.

Et rungende nej til Tyrkiet
Magne Nielsen
Møllevænget 2a, Auning

I sidste uge kunne man i Jyllands-
Posten læse, at Vestas går til an-
greb på vindmøllemodstandere
med en verdensomspændende
kampagne, som skal »erstatte sejli-
vede myter og usandheder om
vindenergi med dokumenterede
fakta«. Kampagnen har fået det
velklingende, men også forpligten-
de navn ”Act on Facts”. Når det
drejer sig om fakta, er kampagnen
desværre kommet rigtig skidt fra
start. Et af kampagnens store em-
ner er støj, og Vestas fortæller, at
støjen 400 meter fra en vindmølle
er mindre end støjen fra et gen-
nemsnitligt køleskab.

Det er nok de færreste naboer til
vindmøller, der kan genkende
sammenligningen, og det er da og-
så det rene vrøvl. En vindmølle
udsender flere millioner gange så
meget støj som et køleskab, og selv
på 400 meters afstand larmer vind-
møllen meget mere end et køle-
skab. 400 meter fra en moderne
vindmølle er lydtrykket typisk om-
kring 43 decibel.

Kigger man på de 20 mest solgte

køleskabe hos en stor butikskæde,
opgives støjen til mellem 37 og 42
decibel. Tager man kølefryseskabe
og amerikanerskabe med, er der
enkelte op til 44 decibel. Gennem-
snittet ligger omkring 40 decibel.

En regulær skrøne
Imidlertid angiver støjdata for kø-
leskabe slet ikke det lydtryk, man
vil måle i nærheden af skabet,
men en teknisk størrelse kaldet kil-
destyrken. Lydtrykket én meter fra
et køleskab er typisk 8-10 decibel
lavere end kildestyrken. Lydtryk-
ket fra det gennemsnitlige køle-
skab vil således være 30-32 deci-
bel.

Vindmøllen larmer ikke mindre
end køleskabet, men mere end 10
decibel mere. Det var altså en re-
gulær skrøne, Vestas fortalte.

Når nogen kommer frem til et
forkert resultat, skal man være for-
sigtig med at forklare hvorfor, når
man ikke kender mellemregnin-
gerne, men det er svært at frigøre
sig for den tanke, at Vestas har ro-
det i de akustiske begreber og sam-
menlignet kildestyrken fra køle-
skabe med lydtrykket fra vindmøl-
ler. Vestas har ret i, at der er mange
myter om vindmøller og vindmøl-
lestøj, som ikke holder for et reali-
tetstjek. Desværre føjer Vestas’ hi-
storie om køleskabet blot endnu
én til listen.

Vestas’ selvmål
Steffen Pedersen
civilingeniør
Christian Sejer Pedersen
lektor, ph.d.
Henrik Møller
professor
alle Aalborg Universitet

Hænger en piges selvværd sammen
med størrelsen af hendes bryster?
Spørgsmålet dukker op i mit ho-
ved, efter at jeg har set slutningen
af ”Generation plastic” på DR3.
Her mødte jeg den 19-årige pige
Marie, som har fået foretaget en
brystforstørrende operation pga.
manglende selvværd.

Hm, tænker jeg. For jeg kan godt
sætte mig ind i Maries problem.
Jeg er en 18-årig pige med en A-
skål. Det er, hvad jeg har. Altså in-
genting. Absolut ingenting. Næ-
sten ingenting. Da jeg var lidt yng-
re, misundte jeg de piger, der kun-
ne fremvise en stor kavalergang og
med denne tiltrække drengenes
opmærksomhed. I forhold til dem
følte jeg mig hverken sexet eller
godt tilpas i min egen krop. For
der manglede noget. Nogle store
bryster. Dengang troede jeg nem-
lig, at en piges værd lå i størrelsen
af hendes bh-skål. En pige næsten
uden bryster var altså en pige næ-
sten uden værd. En pige, som for-
resten heller ikke kunne virke se-

xet og tiltrækkende på det modsat-
te køn. Jeg tog fejl. Hvorfor? Fordi
jeg er mere end mine bryster. Fordi
jeg er min krop. En krop, hvor næ-
sen egentlig er for lille, ansigtet
måske for bredt og munden for
stille, men det er min krop. Det er
mig. Mig med mine A-skålsbryster.
Min krop hænger sammen. Jeg er,
som jeg skal være. Punktum. I
modsætning til Marie i DR3-pro-
grammet ”Generation plastic” vil
jeg under ingen omstændigheder
gennemgå en brystforstørrende
operation. Til jer piger, der står i
samme situation, vil jeg gerne be-
de jer om at tænke jer grundigt
om. For hvem er I? Er I bare bry-
ster, eller er I mere? Hvor er jeres
selvværd? 

Jeg har fortalt jer, at jeg tidligere
hverken følte mig sexet eller til-
trækkende på nogen måde. Som
alle piger ønsker jeg også at virke
sexet og tiltrækkende på mænd.
Jeg kan også godt lide at flirte og få
opmærksomhed for min krop. Vel
at mærke min krop, ikke en pla-
stickrop. Så piger med små bryster:
Hvem vil have os til at tro, at små
bryster ikke er noget værd? Dem,
der ikke selv er noget værd.

Selvværd i brysterne?
Ingegerd Balle Sjøstrøm
gymnasieelev
Hostrupholzer Weg 13, Havetoft, Tyskland

Fhv. minister Britta Schall Holberg
rejser en vigtig og interessant de-
bat om kommunalbestyrelses-
medlemmernes arbejdsvilkår (JP
19/6). Der fremføres mange gode
argumenter for, at politikerne
skal overtage styringen i forhold
til embedsmændene og forlange
bureaukratiet væk.

Meget enig, men det er svært.
Siden dannelsen af de nye store

kommuner er vilkårene blevet
meget sværere for de folkevalgte.
Vi bliver overdynget med dagsor-
dener, bilag, dokumentationer
med videre, men det hele kan ik-
ke nåes, hvis man samtidig skal
passe sit arbejde. Der er simpelt-
hen ikke tid nok til at passe det
politiske arbejde, som man gerne
vil.

Den største fejltagelse
Hvis man er medlem af to-tre fa-
ste udvalg og af de bestyrelses-
poster, som automatisk følger
med, har man som regel næsten
alle ugedage i brug for at deltage i
møderne, og så kommer forbere-
delsen, som kan tage rigtig lang
tid. Det gør det selvfølgelig ikke
spor nemmere, hvis man er selv-
stændig forretningsdrivende, som
det efterhånden er meget ualmin-
deligt at finde i danske byråd. Det
kan jeg sagtens forstå. Den største
fejltagelse i dansk kommunalpoli-

tik var indførelsen af de store
kommuner, som i den grad fratog
nærheden i kommunalpolitik-
ken. Det er gået ud over de små
enheder, det nære samfund (der
var engang et parti, der gik vold-
somt ind for det, men det er man-
ge år siden) og selvfølgelig nærde-
mokratiet.

Der er en trend til centralise-
ring i samfundet pt., og der er ik-
ke grænser for, hvordan vi skal
opnå større enheder.

Mantraet er rationalisering
I vores kommune har man nu
planer om at nedlægge to bestå-
ende rådhuse for at centralisere
dem i den største by – og mantra-
et er at opnå rationaliseringsge-
vinsten, som vi endnu mangler at
se på de områder, som vi hidtil
har sammenlagt.

Vi får ikke en anden struktur
foreløbig, end den vi har nu, så
derfor må vi agere ud fra det. Vi

arbejder nu i et system, hvor det
er embedsmændene, som har den
største magt, og den vokser. Vi
skal naturligvis kræve mindre bu-
reaukrati, nemmere sagsgennem-
gange og så videre, men det er ik-
ke nok.

Hvis det skal være de folkevalg-
te, som skal bestemme kommu-
nernes fremtid på borgernes veg-
ne, skal vi have bedre vilkår.

Byrådsmedlemmer skal frikøbes
Det kan ske ved, at man simpelt-
hen frikøber byrådsmedlemmer-
ne nogle timer hver uge. Man
skal fortsat have sit private job, så
man bevarer kontakten til borger
og erhvervsliv, og kommunalpoli-
tikken skal heller ikke være et
fuldtidsjob. Det er nødvendigt,
hvis vi fremover vil rekruttere
borgere til at stille op til byråde-
ne, og det er nødvendigt, hvis vi
fortsat vil, at det er de folkevalgte,
der bestemmer, og ikke embeds-
værket.

Der skal vælges repræsentativt,
hvad det også kniber med pt. pga.
betingelserne.

Folk står ikke i kø for at opstille,
og det er som regel pga. erhverv,
hvor man ikke kan afse tiden – og
økonomien.

Mange borgere har interessen i
og visionerne for det politiske ar-
bejde, men tør ikke springe ud i
det pga. erhverv og økonomi.
Derfor skal vi give bedre vilkår, så
det igen bliver de folkevalgte, der
har styringen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver overdynget med dagsordener, bilag, dokumentationer med videre, og det hele kan
ikke nåes, hvis man samtidig skal passe sit arbejde. Arkivfoto: Polfoto

Bedre vilkår for byråds-
medlemmer er påkrævet

Mange borgere har
interessen og 
visionerne for det
politiske arbejde,
men tør ikke springe
ud i det pga. erhverv
og økonomi.

Ole Rørbæk Jensen
radiohandler, byrådsmedlem (S)
Hans Åbelsvej 12, Sæby

Blog: Det åbne samfunds debatmekanismer, som
ideelt skulle gavne den demokratiske proces og
landets vel, endte med at gavne de synspunkter
omkring asyl, der var mest skadelige for landet. 
Rubén Palma – om 30 års ophedet debat om asylansøgere og flygtninge

Den frie, åbne debat: Et damoklessværd

Læs flere indlæg på jp.dk/blogs
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