Udvikling under afvikling
Gårdsdagens synspunkt havde fra forfatterens side ovennævnte overskrift, og ikke ”Udviklingen er nu
under afvikling”, som den havde fået i avisen i går. Den oprindelige overskrift søgte således at dække over,
at vi på Bornholm både har en udvikling samtidig med, at vi har en afvikling. Det sidste som en konsekvens
af det faldende indbyggertal og det vigende beskatningsgrundlag, der har ramt udkantregioner i den
globaliserede verden.
Men medens udvikling har status og fremmes af gode kræfter i kommunalbestyrelsen, Vækstforum,
Business Center Bornholm og erhvervslivet, er der langt minder status i strategierne omkring afvikling, hvor
man spiller sorteper de involverede parter imellem.
En vellykket udvikling i en tid, hvor vi også må tåle afvikling, kræver, at man forholder sig lige så seriøst til
afviklingens udfordringer som til udviklingens udfordringer. Ellers fremmer man frustrationer og
politikerlede, når man trækker (eller lader andre trække) upopulære beslutninger ned over hovedet på
medborgere, der ikke har haft en chance for at kende beslutningsgrundlaget og ikke har haft en chance for
at ytre sig. På den måde får ingen af de berørte men udenforstående indsigt og forståelse for
beslutningerne. Og så florerer myterne, når kun ganske få har indsigt i beslutningsgrundlaget og ejerskab til
beslutningerne. Derfor er anbefalingen fra BBS´s side, at specielt forholdene omkring afvikling skal
håndteres i dialog og ved tidlig inddragelse af de berørte borgere, så der ikke graves grøfter, men vi sikrer,
at der er størst mulig forståelse for og medejerskab til de nødvendige beslutninger. Det vil i tilgift være et
klima, der også vil fremme lysten til at bidrage med kreative idéer, der kan fremme en udvikling under
afviklingen. Og er det i grunden ikke rarere at have en konstruktiv dialog inden en beslutning, frem for at
have en dialog præget af bitterhed og misforståelser efter en beslutning, få har forstået og færre haft
medejerskab til?
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