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Regeringens nedlukning af råd og nævn har
skabt bekymring for, at samfundet kommer til at
mangle vigtig viden. I Ingeniørforeningen i
Danmark, IDA, udkrystalliserer bekymringen sig
formentlig allerede i morgen, lørdag, i en
beslutning om at påtage sig rollen som
indsamler af viden og som en af samfundets
kollektive hukommelser.
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Den ekspertise, som de nedlagte råd og nævn
har givet den politiske debat, er nødvendig for
en kvalificeret samfundsdebat, mener
ingeniørforeningen:
»Vi ærgrer os over, at regeringen
tilsyneladende ikke har ofret listen over
nedlagte råd og nævn en overordnet, saglig
vurdering. Både politikere og samfundet som
sådan har brug for uvildig rådgivning om alt fra
arbejdsmiljø til transport,« siger IDAs formand,
Per Ole Front.

Læs mere i
Nyhedsmagasinet
Ingeniøren
Eksperterne tilbage i
elfenbenstårnet
Magten vil ikke have
viden. Politikerne er ved
at forskanse sig bag
Christiansborgs tykke
mure i et uoplyst
flertalsdiktatur, hvor de
svære problemer
uimodsagt bliver en
opgave for
statsapparatet.
Eksperterne bliver godt
nok fri for snærende
mundkurve, men mister
samtidig det økonomiske
fundament 1. sektion
side 10 - 11
Debat og leder 1.
sektion side side 2

• Milliardoverskud hos Elsam
• Firmaet bag Dolly tæt på
konkurs
• Amagermetroen graves ikke
ned
• Skinnefejl afsporede tog
• Svag forskning truer EU's
velstand
• Hård kritik af tænketank
hilses velkommen af DI
• Junckers skal strømlines
• Innovationsmiljøer vil
evalueres
• Konsulenthuse har stor
appetit på ingeniører
• Postkassetast-programmering
• Wirtschaftwunder med stress

Professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet,
forsker i magt. Han siger:

• Katinka kigger med

»Der er ingen tvivl om, at det vil gå ud over
den offentlige debat, hvis alle eksperterne, som
Anders Fogh Ramussen har været ude efter,
bare holdt mund i en måned.«

• Sådan håndterer du stresset

Overlevelseskamp
Rundt omkring kæmpes der for, at en række råd
og aktiviteter, som har fået kniven, alligevel
består. Danmarks Naturfredningsforening (DN)
har udsigt til at miste et årligt tilskud på ca. én
million kroner fra 2003 med nedlæggelsen af Den
Grønne Fond.
Pengene er givet til internationale aktiviteter, og
især EU-arbejdet er dermed i fare, fortæller
direktør Gunver Bennekou, DN:
»Vi overvejer at snakke med EU-oplysningen, om
der er andre fonde, der vil være med til at
finansiere området. Men generelt synes jeg, at
Det økologiske Råd og Naturrådet kommer klart
til at mangle i debatten. De har lavet et flot
stykke arbejde, siger hun.
Det Økologiske Råd har fået 3,3 millioner kroner
de sidste to år fra Den grønne Fond, og er nu på
jagt efter nye bidragydere - f.eks. privatpersoner,
fortæller Christian Ege, Det økologiske Råd:
«Vi opfatter os selv i en formidlerrolle, hvor vi
forsøger at hæve niveauet i miljødebatten. Det er
de færreste forskere, der formår at få deres
resultater ud over rampen til beslutningstagere og
borgere,» siger Christian Ege.
I Danmarks Cyklistforbund siger direktør Jens
Pedersen:
«Vi vil forsøge at registrere og lokalisere viden på
cyklistområdet i et videncenter, forhåbentlig med
støtte fra fonde og sponsorater, men dem bliver
der nu rigtig meget rift om.»
Naturrådet har også meldt ud, at det ikke agter
at lade sig nedlægge, og søger alternative midler.
Landbrugsrådet er villig til at diskutere fremtiden
for Måltidets hus.
IDA overvejer
I det tomrum, der er ved at opstå, overvejer IDA,
hvordan organisationen kan medvirke til at
udfylde det:
«Allerede i morgen skal repræsentantskabet have
en spændende debat om, hvordan vi kan sørge
for at samle viden og skabe en debat i
befolkningen. Samfundet er nødt til at tage hånd
om nye teknologier, om man skal bruge dem
eller ej og under hvilke præmisser,» siger Per
Ole Front. j

Andre relevante artikler om emnet på Ingeniøren|net
• Det Økologiske Råd vil søge EU-støtte
16. december 2002

Hårdt ramt af den svigtende økonomiske støtte fra regeringen svarer
Det Økologiske Råd nu offensivt igen ved at etablere en ny forening i
håb om derved at få EU-støtte til sit lobby- og oplysningsarbejde.
• Dødsliste over råd og nævn skaber usikkerhed om job
18. januar 2002

På flere offentlige arbejdspladser holder ingeniørerne vejret efter, at
regeringens nedskæringer i råd og nævn blev lagt frem i sidste uge.
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• And and and osv.
• 72 ansatte fyret fra Lego i
Billund
• DSB ud af 2003 med
overskud på 997 mio. kr.
• Microsoft: EU-dom gør
websites ubrugelige
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