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Der er ingen samlet plan for Rådhuspladsens 
fremtid. Det er måske den vigtigste plads i byen. 
Det kan de københavnske politikere ikke være 
tilfredse med.  De går som katten om den varme 

grød, uden at hugge til. I de områder, der støder op til selve 
Rådhuspladsen, realiseres i disse år ofte flotte delelemen-
ter. Vester Voldgade mod Vartov, Scalabyggeriet. Det min-
dre heldige Industriens Hus og Tivolihjørnet mod Bern-
storffsgade, som er i høring. Bygning af  metrostationen på 
selve Rådhuspladsen med forplads er også nået langt. 

Man må uvilkårligt spøge, om man er på rette vej, når 
der ikke er en plan for selve Rådhuspladsen.

FORUD FOR KOMMUNEVALGET sidste år mere end 
antydede de fleste partier på rådhuset, at de var enige 
om, at der selvfølgelig må udarbejdes en plan for Råd-
huspladsens udformning. Det skulle dog først være efter 

valget, så der ikke gik valgkamp i 
sagen. Men intet er sket. 

Rådhuspladsen er en vanskelig
plads. Den er ikke voldsomt stor, så 
man blot kan boltre sig. På den an-
den side er den så stor, at den er en 
vital plads for byen. Ikke mindst på 
grund af placeringen. Det er aldrig 
lykkedes, trods flere forsøg, at ud-
færdige den rigtige udformning af 
pladsen. 

Opgaven bør nytænkes og den 
skal passe ind mellem perler som 
Palads Hotel og Politikens hjørne. 
Med Rådhuset som den helt store, 
noget bastante, bygning for enden. 

RÅDHUSPLADSEN SKAL VÆRE 
et rart sted at stoppe og opholde 
sig. Samtidig skal den være den 
samlende plads, hvor titusindvis 
kan fejre landsholdets europame-
sterskab. Ikke nogen let opgave. 
Ikke som nu, hvor alle iler over den 

forblæste plads på vej fra Strøget til Vesterbrogade/Ho-
vedbanegården. 

Udformningen af en ny attraktiv Rådhusplads er ikke 
nogen banal opgave. Det vil derfor være oplagt at ud-
skrive en international arkitektkonkurrence. Der må gås 
helt fordomsfrit til opgaven. Ikke blot udformningen af 
selve pladsen, men også randbebyggelsen må inddrages  
Hvordan kan de mange flotte røde murstenshuse kom-
bineres med glas og stål, hvis det er det, man vil? Belys-
ningen vil være et kapitel for sig. 

Det er netop nu, Københavns Kommune har de øko-
nomiske muskler til at finde den rigtige løsning. Det po-
litiske klima på rådhuset er også gearet til at finde en løs-
ning, som et stort flertal kan bakke op om. Skal det nås i 
indeværende valgperiode, skal arbejdet gå i gang nu. 

MÅSKE KAN PLANERNE for en ny Rådhusplads ikke 
realiseres inden for en kort tidshorisont, men hvis man 
ved, hvad man på længere sigt vil med Rådhuspladsen, 
kan planlægningen af de områder, der grænser op til 
Rådhuspladsen, ske på fornuftig vis.  Uden en overordnet 
plan for Rådhuspladsen vil løbet på mange måder være 
kørt, og der vil være spændt ben for den helt rigtige Råd-
huspladsløsning. 

For borgerrepræsentationsmedlemmerne må det 
være en sten i skoen, når de mødes på Rådhuset, at de 
endnu ikke har formået at få skabt en storslået plan for 
Byens Plads. Det er en hasteopgave, hvor verdens bed-
ste arkitekter bør udfordres gennem en konkurrence, så 
Københavns Rådhusplads kommer til at kunne måle sig 
med centrale pladser i andre storbyer. 

Hvor er planen for 
Rådhuspladsen?

Fyr Flyverstaben!
Det forlyder, at Forsvarsministeriet har hyret 
et civilt konsulentfirma, der skal analysere 
Danmarks behov for jagerfly, flymekanikere 
og reservedele. Den økonomiske situation i 
Forsvaret er nok ikke så alvorlig, som nogle 
såkaldte eksperter hævder. 

Civile konsulenter koster rigtig mange 
penge, og de ved intet om jagerfly. Det for-

lyder, at der indirekte er tale om et besparelsesinitiativ. I fly-
verstaben sidder der højt professionelle folk med stor viden 
om jagerfly, flymekanikere og reservedele. Når deres arbejde 
overtages af intetvidende DJØFere, kan man med fordel fyre 
de professionelle og på sigt spare penge. Genialt! Denne me-
tode er med stort held blevet anvendt i SKAT. Det er bare med 
at klø på.

/Lars Møller

Kamms Danmarksbillede
Hvad er det for en forestilling om Danmark, 
der findes bag de mennesker, der f.eks. kri-
tiserer indførelsen af integrationsydelsen? 
Det er altså ikke deres kritik af regeringen 
og befolkningsflertallet, der er emnet, men 
deres bagvedliggende Danmarksbillede. For 
de har et. De siger »vi«. De kalder det »vores 
samfund« eller »det danske samfund«, og når 

de bliver patetiske blot »fællesskabet«. Ordene bruges af gene-
ralsekretær i »Dansk« Flygtningehjælp, Andreas Kamm, i den 
danske avis, Politiken. 

Der kommer en underklasse, siger han. Danmark er altså 
ikke nu et klassesamfund, men bliver det. Børn går til spejder i 
Danmark. Gør de? Skal syrerne være FDFere? De tager på »hyt-
teture«. Med hvem? Så kommer socialrådgiverkortet: Hvad 
med børnefødselsdage og gaverne? Husk: store gaver.

Og til slut den sande idyl. Kvarterets gadefest, hvor man kan 
medbringe en middagsret. Mon de gør det i Kamms kvarter? 
Det er Danmark som Lærkevej. Han har ikke opdaget, at det »vi«, 
dette »vores samfund«, dette nationale fællesskab for længst er 
forsvundet, så hvad er det lige, der skal integreres i? De foragter 
jo halvdelen af den danske befolkning, de onde nationalister.

/Hans Hauge

Goyim 
Så er der guf til de forargelseshungrende, der 
fylder godt på alle medieflader. 

Dagspressen videreformidler en historie 
fra England om en ortodoks jødisk børne-
have, der i et spørgeskema angiveligt spørger 
børnene, hvad de onde ikke-jøder (»goyim«) 
ville gøre mod jøderne. Svaret er: »dræbe 
dem.« 

Spørgeskemaet er lavet i anledning af børnehavegrundlæg-
gerens flugt fra nazisterne i 1944, og er derfor med et historisk 
afsæt, omhandlende krigstiden. Det har vakt velbehageligt 
anstød flere steder (så kan der nemlig skrives »Jødisk børne-
have til børnene: ikke-jøder er onde«).

Akkeja. Forargelsen kan kun opstå i en hjerne, der ikke er 
bekendt med ellers uskjulte dele af Europas historie. Og, lad os 
være ærlige: Dén hjerne kunne sagtens sidde et sted i den kom-
munikerende klasse. 

/Eva Selsing

Ligestilling til den bitre ende
Enhedslisten vil gøre op med den kvindeun-
dertrykkende praksis, at de fleste vejnavne 
er opkaldt efter mænd.

»Et bykort fyldt med mandenavne ud-
trykker, at det kun er mænd, der er noget 
værd. Det er en forrykt og oldnordisk tanke-
gang, som vi gerne vil gøre op med,« udtaler 
partiets borgmester i København, Morten 

Kabell, til MetroXpress. Han vil have mere vej-ligestilling.
Det kan Kabell studere nærmere i enhver dansk forstad. 

Her hedder vejene allesammen noget med blomster eller træ-
sorter. Det er både fantasiforladt, historieløst og – i bogstave-
ligste forstand – kønsløst. 

Utallige moderne byplanlæggere har hadet forstadens li-
gusterhække, men har taget en grusom hævn ved at bebyrde 
dem med navne som Anemonevej og Bøgeparken. 

Så kan man heller ikke beskyldes for antropocentrisme.
Fjern mennesket og alle dets særheder, dets køn, dets histo-

rie, dets personlighed. Først da vil de totalitære planlæggere 
helme. For så er de også selv væk.

/Edith Thingstrup
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AF CHEME ANDERSEN
Læge på Bispebjerg Hospital og for-
mand for Læger uden Grænser

Jeg er selv flygtning. Min mor har fortalt 
mig om dengang, hun og familien flygte-
de fra Tibet over Himalaya-bjergene for 
at finde et bedre sted at være. De forlod 
hus, landejendomme og ejendele. Andre 
flygtede sammen med dem. Mange mi-
stede livet eller lemmer på den hårde tur 
over verdens højeste bjergkæde. I Indien 
og Nepal levede de i flygtningeområder 
og måtte gå sultne i seng, hvis ikke de 
fandt noget mad i skraldebunker og con-
tainere. Det var ikke et liv for noget men-
neske. Jeg blev selv født i en flygtninge-
landsby i Nordindien, og som et-årig var 
jeg tæt på at dø af underernæring. Men 
jeg er en af de heldige, der fik hjælp. Og 
kom her til Danmark.

Grunden til, at jeg fortæller dette, 
er, at jeg i den grad mangler at se, at de 
danske medier og de danske politikere 
fortæller om baggrunden for den nuvæ-
rende flygtningekrise. Jeg mangler at se, 

at bombningen af og angreb på civile 
og hospitaler i Syrien og Yemen bliver 
beskrevet lige så intensivt som flygtnin-
gekrisen. Jeg mangler at se oplysninger 
om, at tusindvis af civile i Irak mangler 
adgang til selv den mest basale læge-
hjælp, og jeg mangler fokus på, at men-
nesker i Eritrea flygter fra forfølgelse og 
mangel på for eksempel lægehjælp. 

DET ER BEKVEMT at fokusere på, at 
Europa opleves som værende i knæ på 
grund af de mennesker, der flygter til 
Europa. Jeg tænker, at man nemmere kan 
lukke øjnene for deres lidelser, når man 
glemmer alt om deres baggrund. Men det 
gør ikke de danske vælgere og mediefor-
brugere en tjeneste, når baggrunden for 
flugten mangler. Tværtimod er det pro-
blematisk, når man ikke også får at vide, 
hvilke forhold, de flygtende har forsøgt at 
overleve, der, hvor de kommer fra. Vi mi-
ster muligheden for at danne os en me-
ning på et oplyst grundlag.

Jeg tror, at det er den manglende infor-
mation der gør, at det tilsyneladende er 
umuligt for visse mennesker at vise den 
mindste form for sympati med menne-

sker på flugt. Læger ude Grænser sejler 
med tre både i Middelhavet og har red-
det næsten 15.000 bådflygtninge, siden vi 
startede i maj.  Nogle af de kommentarer, 
vi får, når vi fortæller om vores næsten 
daglige redningsaktioner, er negative og 
så hårrejsende, at jeg må spørge mig selv 
om, hvorvidt de danskere overhovedet 
har forstået, hvad flugt drejer sig om. 

Vi ser mennesker, der forlader alt for 
at finde bedre kår. De risikerer fængsling, 
sygdomme, stigmatisering og død. Jeg 
tror ikke på, at man sætter sit barn på en 
båd, medmindre man håber, at havet er 
mindre farligt, end det land, man forlod. 

Så jeg opfordrer medier og politikere 
til at ofre mere tid på baggrunden for 
flygtningetrykket i Europa. Nu bliver si-
tuationen i Europa betegnet som kritisk. 
Det er et udtryk for, at den er meget, me-
get mere kritisk i de lande, som menne-
sker er flygtet fra.

Vi, der arbejder med nødhjælp til dag-
lig, ved, at man ikke kan holde flygtende 
tilbage, hvis deres situation er desperat 
nok. Første skridt til en løsning må være, 
at alle får at vide, hvordan det står til de 
steder i verden, som folk flygter fra.  

Flygtningedebatten er vendt på hovedet
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