Kære sømand og borger
Der er brug og behov for nye ideer og tiltag for at finde veje til bevarelse af vores
sejlskibsflåde.
Alle steder hvor man retter kikkerten ser man skriften " der er ingen penge" eller vi har
"økonomisk krise". Med den nye skattelov (afskaffelsen af 33A) kan jeg se, at de projekter som
sejler uden for Danmark går en hård vind i møde. Ved afskaffelsen af det inddirekte tilskud, som
man tidligere har opnået med den gamle skattelov, vil priserne for staten stige meget ved en
anbringelse på et sådant skib, hvis man skal kunne holde den afløningsstandart der er idag.
Mon ikke at kommunerne vil slå sig i riggen, når de skal til at betale mere for en anbringelse af
"unge mennesker som har valgt de forkerte forældre" på danske sejlskibe generelt, hvilket vil
afstedkomme, at man vender kikkerten i en anden retning.
Mellem lægmænd og søfolk har der altid været en forståelse for "det at sejle til søs" giver en
grundbassis og uddannelse, som man kan bruge resten af livet.
At lære at respektere naturens kræfter, betydningen af sammenhold og have respekt for andre,
fordi han er "min sikkerhedsmand" er en naturlig tilstand ombord på et skib.
Et skib kan samlignes med vores samfund, hvor vi alle har brug for hinanden for at kunne leve
sammen og opnå et godt, sundt og sikkert liv. Men hvorfor vil de folkevalgte politiker ikke tage del
i eller give mulighed for det? Ankerkæden er ikke knækker endnu, men der skal ikke mange flere
bølger til.
Lige nu, ligger flere af disse skibsprojekter med for meget vand på dækket og det gør, at
ankerkæden er på bristepunket. Som sømand og borger bør vi/du gøre vores lokale
folketingsmedlem opmærksom på problemstillingen. Hvorfor ikke invitere hende/ham med på en
tur eller bare komme se hvor meget der bliver gjort rundt omkring på de forskellige skibsdæk i
Danmark.
Skulle vi ikke sammen prøve at forhindre en skibskatastrofe og sætte alle sejl nu, inden den her
kuling får blæst os omkuld.
Er du være i tvivl hvem der er valgt i dit område er her et link:
http://www.b.dk/forward/emailref?path=node/16575916
God vind.
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