Læserbrev af 1. december 2021 i Amtsavisen:
Flemming Østergaard, medlem af Kristendemokraterne, Pilevænget 14, Fårup
Tillad at tage lidt af din dyrebare tid, for du har jo sikkert nok at se til for tiden. Men jeg tror, vi er
mange i det her land, som undrer os over din ledelse af landet med baggrund i de enorme
udfordringer, du har kastet landet ud.
I sommer greb du ind i sygeplejerskekonflikten og dikterede lønniveauet for sygeplejerskerne.
Stort set det eneste, sygeplejerskernes bad om, var en opretning af den uretfærdighed, der skete i
forbindelse med tjenestemandsreformen i 1969, hvor sygeplejersker lige siden har udvist en
tålmodighed langt ud over det rimelige og anstændige. Du kvitterede med et lovindgreb, og
samtidig nedsatte du en lønstrukturkomite, som skal se på området.
Dagligt forlader sygeplejersker faget, alt imens hospitalerne udsætter behandlinger og udredninger i
tusindvis. Bare i Region Midt er der udsat over 20.000 behandlinger/udredninger, og billedet er det
samme i flere andre regioner. Og nu rører Corona en igen på sig
Det vil sige, at der lige nu går bekymrede borgere rundt i Danmark i uvished om, hvornår de kan få
den undersøgelse, som deres læge har henvist dem til, om de fejler noget alvorligt, eller borgere,
som gentagne gange har fået udsat deres operation.
Jeg undrer mig over, at du som landets statsminister i en sådan enorm krise på
hospitalsområdet kan sidde passivt at se på, imens det her udfolder sig.
Alt imens der er en vrede blandt sygeplejersker, og at der ofte sker arbejdsnedlæggelser. Nu her
senest hører vi så om, at flere hundrede sygeplejersker påtænker at opsige deres job i frustration
over blandt andet arbejdsbetingelserne, de mange ekstra vagter, de tager, og den løn, de får med
videre. Det er alarmerende.
Jeg undrer mig over, at du som landets statsminister i en sådan enorm krise på hospitalsområdet kan
sidde passivt at se på, imens det her udfolder sig. Du bærer hovedansvaret for det kaos, du har
kastet hospitalsområdet ud i, hvor sagesløse danskere betaler prisen for din stædighed ved ikke at
erkende, at du begik en kæmpe fejl, da du greb ind i sygeplejerskekonflikten. Vis nu, at du ikke er
for stolt til at erkende den fejl og ret op (du sagde jo ved din tiltræden som statsminister, at ”vi
kommer til at begå fejl”). Det er på din vagt, det her foregår – hvad er dit svar til sygeplejerskerne
og de tusindvis af danskere, som venter på behandling?
Den her konflikt eskalerer dag for dag, og du bærer ansvaret for de konsekvenser, den har. Endelig
brakning news: Nu har din regering så omsider erkendt, at I hellere må gøre noget med en
hjælpepakke. Hvorfor skulle det komme så vidt? Jeg håber ikke, du vil leve med det – Mette - og at
du nu endelig erkender, at du fejlede, og at den hjælpepakke, du kommer med, er andet og mere end
”honninghjerter”, for så gør du bare ondt værre.
Du må tro mig – jeg er godt nok kun folkepensionist – men på trods - så lev med det.

