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BAGSIDEN

DAGENS AVIS
FOR 26 ÅR SIDEN
Helsingør skal blomstre
DEN 3. MAJ 1993: Blomsterkasser på Stengade og

rundt omkring i byen, kolonihaveudstillinger og
rundvisninger, altankasse-konkurrence og ikke
mindst udlægningen af 57.000 blomsterløg. Det er
nogle af ingredienserne i kampagnen "Helsingør i
Blomst", der løber fra maj til september måned.
I næsten et år har en komité med deltagelse af
stadsgartner Christian Vang Christensen samt repræsentanter fra Cityforeningen, Østifternes Haveselskab og Kolonihaveforeningerne, arbejdet på at
stable arrangementerne på benene.
- Det er en kombination af Ren By, Mindre druk i
byen og et slag for turismen, siger Mogens Peulicke
fra Teknisk Udvalg.
Kampagnen starter med en kolonihaveudstilling i
Kulturhusets gård. Derefter går det slag i slag: Cityforeningen sponserer 100 blomsterkasser, som opsættes på Stengade. Østifternes Haveselskab uddeler
blomsterfrø til børn fra 60 daginstitutioner og skoler
i kommunen, og Green Card og Teknisk Forvaltning
placerer yderligere 80 blomsterkasser på såkaldt
strategiske steder i byen.
- Vi formoder og håber på, at folk vil være med til
at bevare dem. Vi kan i hvert fald ikke gøre ret meget
andet end at håbe på det, siger Mogens Peulicke om
en blomsterkasses forventede levetid på eksempelvis Stengade.

SUDOKU



 

Helsingør Gymnasium havde besøg af seks EU-parlamentskandidater på begge sider af ﬂøjen.


  



 
    
 

  



 

Elever deltog i
medrivende EU-debat
Flygtninge, immigranter og klimaet var til
debat, da Helsingør
Gymnasium inviterede til EU-paneldebat.
Af Ulrik Høgsbro,
borgerjournalist og lektor på
Helsingør Gymnasium
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ker på valget til Europaparlamentet, som afholdes den
26. maj, som noget lidt fjernt
og uvedkommende, er man
næppe elev i 2. eller 3.g på
Helsingør Gymnasium. Her
blev der nemlig mandag afholdt en særdeles medrivende paneldebat mellem seks
engagerede, unge kandidater til Europaparlamentet.
Blandt debattørerne var på
den EU-skeptiske løj Tobias
Weische fra Dansk Folkepartis Ungdom, Kuzma Pavlov Jensen fra Konservativ
Ungdom og Susanna DyreGreensite fra Ungdommen
mod EU (som er Folkebevægelsen mod EU’s ungdomsafdeling).
Debat med bølgeskvulp Den
EU-positive løj var repræsenteret Alexander Bjørn
Jensen fra Radikal Ungdom,
Kira Marie Peter-Hansen fra
Socialistisk Folkepartis
Ungdom og Casper Pedersen fra Venstres Ungdom.
Debattens første emne var

lygtninge/migrant-situationen. Der i ndes næppe noget mere følsomt emne i
dansk – eller for den sags
skyld i europæisk – politik.
Og bølgerne gik da også særdeles højt. Der er 68 millioner lygtninge i verden, påpegede Tobias Weische
(DFU), og det er helt urealistisk, at de kan få ophold i
Europa. De skal i stedet hjælpes i nærområderne, hvor
man i øvrigt kan hjælpe tre
gange lere for de samme
penge.
Kuzma Pavlov Jensen
(KU) og Casper Pedersen
(VU) var enige. Men nærområderne er ”knækket”, sagde
Alexander Bjørn Jensen
(RVU), og faktisk er det nu
EU som er nærområdet. Vi
må tage et medansvar. Men
er f lygtninge/migrantspørgsmålet overhovedet et
noget, vi skal overlade til
EU? Nej, mente Kuzma Pavlov Jensen og Tobias
Weische, og det vil der heller
aldrig blive lertal for blandt
medlemslandene.
Enighed om grøn indsats

Med hensyn til klima og miljøproblemerne mente alle
deltagere, i tråd med tidens
store interesse for emnet, at
der skal ske forbedringer.
Venstreløjen (SFU og Unge imod EU) ville især gennemtvinge adfærdsændringer ved fx at lægge afgifter på

Paneldebatten henvendte sig til gymnasiets 2. og 3.g'ere.

lyrejser. På højreløjen (KU
og VU) var der større tillid
til, at industrien gennem
forskning kan nå tilfredsstillende resultater.
-Se blot på, hvor meget lyproducenterne på eget initiativ forsker i mindre forurenende ly, sagde Casper Pedersen.
-Og se på udviklingen inden for mobiltelefoner, sagde Kuzma Pavlov Jensen, der
lukkede debatten med denne stikpille til venstreløjen.
-Hvis man nogensinde er i
tvivl om, hvorvidt en politiker er venstre- eller højreorienteret, sagde han, skal man
blot se på, om vedkommende vil gøre almindelige borgeres liv mere besværligt (så
er politikeren venstreorien-

teret) eller mindre besværligt (så er politikeren højreorienteret).
God tone og højt humør

At debatten var så vellykket
skyldes for det første, at selvom debattørerne politisk set
er så forskellige som næsten
muligt, er de også unge mennesker med et venskabeligt
forhold.
Derfor var hele debatten
var præget af højt humør og
hjertelighed. For det andet
er gymnasiet i disse år i den
heldige situationen at have
en elev, Mikkel Westh Jepsen, som med sin naturlige
myndighed og store viden
om politik er den fødte ordstyrer.

