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Send mere tryghed til Ærø
Ærø og ærøboerne er noget for sig.

Det ved enhver, som har været
der eller bare har fulgt med i den
lokale presse.
Men at der hersker noget, der i
perioder nærmest ligner lovløse
tilstande på Østersøens fynske
perle, er nok mere særegent, end
de fleste - og især ærøboerne selv bryder sig om at tænke på.
Det er ikke desto mindre sådan,
man må karakterisere konsekvenserne af den mangelfulde ordenshåndhævelse, en stribe artikler i
Fyns Amts Avis den seneste uges
tid har afsløret.

Mange ærøboers mistanke om, at

den tryghed og retsikkerhed, som
politiet skal give dem, ikke er til
stede på øen, blev vakt efter banale
uroligheder i påsken på et værts-

Carsten
Olsen
Fyns Amts
Avis mener

Redaktionschef Fyns Amts Avis,
caol@faa.dk

[ Og mere betryggende er det slet ikke,
at nogle ærøboer i
politiets fravær tilsyneladende vælger at
”ordne” sagerne selv.

hus i Ærøskøbing.
Politiet blev alarmeret - men
eftersom balladen opstod uden for
den lokale politistations normale
åbningstid, og Ærøs to lokale politibetjente ikke var disponible,
måtte Fyns Politi flyve to betjente
fra hovedøen ind.
Det gav uromageren to timer til
at stikke af - og fik med rette ærøske lokalpolitikere til at tale om
utryghed og krænkelser af retsbevidstheden.
At der i påsken også skete to trafik-

uheld på Ærø - det ene med personskade - som politiet hverken
rykkede ud til eller registrerede i
døgnrapporterne, underbygger
kun flere ærøske politikeres aktuelle krav om en styrkelse af politiets beredskab på øen.

Det siger da også sig selv, at et
ø-samfund med rundt regnet 6700
indbyggere ikke kan være tjent
med den utryghed, som fraværet
af en politimyndighed uden for almindelig åbningstid fører med sig.
Og mere betryggende er det slet
ikke, at nogle ærøboer i politiets
fravær tilsyneladende vælger at
”ordne” sagerne selv.
Det var således som at høre en
røst fra en svunden tid uden for
lands lov og ret, da formanden for
Ærø Ungdomsråd her i avisen forleden konstaterede, at ”der er ikke
noget, der hedder, at man ringer
til politiet herovre. For der er ikke
noget politi. Folk tager kampen og
får det overstået”.
For, som han tilføjede, ”det ligger dybt i den ærøske kultur at
klare tingene selv ...”

Det er muligt - men der er nogle
ting, borgerne i et velfungerende,
demokratisk og retssikkert samfund ikke skal klare selv.
Og blandt dem er politiets opgave med at holde ro og orden.
Hvorvidt det på Ærø fører til en opnormering eller en omorganisering af politiets beredskab, så ærøboerne for kan regne med hurtig
udrykning, når det kniber uden for
almindelig åbningstid, må Fyns
Politi finde ud af i en fart.
For der er flere helligdage og en
hel turistsæson i kalenderen - og
dem må både ærøboerne og deres
gæster have krav på at kunne nyde
uden at skulle vente på politiet i
timevis, hvis ballademagere eller det alvorlige uheld skulle være
ude.
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Rettelse

I søndagens udgave af Fyns Amts Avis stod der i artiklen ”Byråd skal tage stilling til center,” at Jesper Kiel i Erhvervs-, Beskæftigelse- og Kulturudvalget havde stemt imod forslaget om
et øhavscenter ved Hotel Christiansminde.
Det er imidlertid ikke rigtigt, da det er Steven Legene,der
sidder i Erhvers-, Beskæftigelse- og Kulturudvalget og derfor
også ham, der stemte imod.

Dagens Julius

Avisen er grundlagt i Svendborg 2. februar 1863. Fyns Amts Avis er i dag et
politisk uafhængigt dagblad, der ifølge vedtægterne ’skal stå som garant
for alsidighed’ og udgives på et ’liberalt, demokratisk grundlag’.
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