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Arrogant melding fra Bent Hansen
I dag gennemføres en vigtig konference om Hærvejsmotorvejen som rigtige vej til at fremtidssikre den store
jyske transportkorridor nord-syd. Erhvervsfolk, borgmestre, byrådsmedlemmer, folketingsmedlemmer og
andre interesserede vil strømme til naturgassen i Viborg fra store dele af Jylland. Hovedtaler er
transportminister Hans Chr. Schmidt. Deltagerne kommer fordi der er tale om et projekt af allerstørste
vigtighed for hele Vestdanmark. Derfor er det ufatteligt nedslående at læse regionsrådsformand Bent
Hansens (S) arrogante og destruktive kommentar til konferencen i dagspressen i lørdags: "Der er gået for
meget valgkamp i den".
For det første har en regionsrådsformand en fornem opgave i at varetage hele regionens interesser. Og er
der noget, som vil gavne udviklingen i hele Region Midtjylland, så er det netop en Hærvejsmotorvej, der vil
løse de trafikale udfordringer og skabe fornyet udvikling i store dele af Jylland.
For det andet er det grotesk at tale om valgkamp. Nok bliver Hærvejsmotorvejen og anden infrastruktur et
vigtigt tema i valgkampen. Det vil jeg selv sørge for. Men denne konference har intet med valgkamp at gøre.
Vi er mange, der længe har kæmpet for en hærvejsløsning som det oplagte alternativ til en dyr og kaotisk
udbygning af Østjyske Motorvej og en bro nr. 2 ved Vejle. I januar måned blev der dannet en Hærvejskomité
på tværs af alle partier - og med deltagelse af politikere og erhvervsfolk fra store dele af Jylland. Målet er at
fremføre de stærke saglige argumenter i sagen, så der senest i 2013 kan træffes en principbeslutning i
Folketinget. På samme måde, som vi skal have en principbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat
som varig løsning på øst-vest forbindelserne. Den tværpolitiske Hærvejskomité med Lego-direktør Chr.
Iversen i spidsen skal have stor ros og tak for at sætte forstærket fokus på denne vigtige sag. I øvrigt glæder
det mig meget, at Bent Hansens engagerede og kloge partifælle, MF Jens Chr.Lund også har kæmpet hårdt
for en hærvejsløsning i lang tid. Måske Bent Hansen skulle lytte lidt mere til Lund, der faktisk er valgt til
Folketinget med et stort personligt stemmetal. Dette er en uhyre vigtig sag for Jylland - på tværs af partiskel,
regioner og kommuner. På denne baggrund er yderst arrogant at affeje en vigtig og måske
skelsættende konference med en arrogant bemærkning om "valgkamp". Måske er det naivt, men jeg
håber da fortsat på at se Bent Hansen som aktivt medlem af Hærvejskomitéen, så han derved kommer til
at varetage borgernes og erhvervslivets interesser i Region Midtjylland. Lad os nu samle kræfterne om en
vigtig sag - på tværs af de traditionelle partiskel.
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