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BETRAKTNINGER 

GaIJte-Hål<onBleivik 
journalist 

Bill.mrl<.: 
«Fødselshjelp» 
ni dere som et' I ferd med å tro på at 
Haugesund sentrum er et a;høb: 
Dere tar feil. 

Tll dere som mener Haugesund 
sentrum flyter over av kriminelle: 
Dere tar feil. 

Ttl dere som regner med Hauge
sund sentrum snart dør: Den gle
den får dere ikke. 

Jeg har med stadtg stltm forbau
selse sett debatten om sentrum 
vakle med ustø skritt på en tynn 
egg de siste ukene. 

På den ene siden en dyp avgrunn, 
også kalt nedleggelse av butikker 
og etablering av et sentrum av ute
lukkende opplevelser. 

På den andre siden et like dypt 
hull, også kalt kjedebutikker, tak 
over hodet og strømlinjeforming av 
handelssentrum. 

Når jeg analyserer dypere, finner 
jeg noe urovekkende: De som 
bærer fanen høyt under det falske 
slagordet Kvi vil sentrum godbl, pre
senterer få løsninger. 

Na, lVH-debattant Ragnar Larsen 
hevder at han i Haugesund sen
trum m~ albue seg ve.i mellom kri
minelle. for ~ komme seg til butik
kene, kan det jkke være annet enn 
en opplevelse basert p~ inng~ende 
kjennskap til hvitsnippforbrytere 
og promillekjørere i byen. 

Når han dernest krever endring i 
politivedtektene for ~ bortvise kri
minelle fra sentrum, er det en med
menneskelig skivebom. Et grelt for
slag født av et politisk regime Nor
ge neppe ville anerkjenne. 

Men argum entet er egentlig bare 
en forlengelse av m eningen h
debatt-skribent Jørgen Knudsen 
proklamerte: KHaraldsgata er et 
sammensurium av fyll, hor og dop, 
fra morgen til kveld». 

Det samme argumentet som har 
fordrevet byens rusmisbrukere i 
~revis- fra Bytunet til Steinparken 
til Rådhusplassen til under Risøy
brua til Gryta til Byparken. 

Og tilbake igjen, bare: i en annen 
rekkefølge. 

HaugHllnd har rusmisbrukere. 
Punktum. 

Det m~ befolkningen leve m ed. 
Eller flytte. 

Disse menneskene skal ha et sted 
~ være, og naturligvis velger de seg 
sentrum. 

Slik er det i andre storbyer. Og 
selv om Haugesund er en sm~by, 
harvi utfordringer nok til å. kunne 
kalle oss storby. 

Sp0rsm~let kan ikke være: om vi 
kanjage rusmisbrukerne ut av sen
trum. Vi trenger ikke engang å stille 
spørsmål 

SNE GLEDE: Skulpturen ((Gledes· 
sprederen» bidrar med sitt til at 
Haugesund sentrum skllileve videre. 
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Vi m~ finne svar, slik atvi kan ser
vere disse, våre medborgere (I), et 
alternativ til ~ bli skremt fra sted til 
sted. 

Jeg skjønner at fo lk synes det er 
lite hyggelig å se narkotika skifte 
hender i Haugesund sentrum. 

Men det er faktisk på høy tid å 
erkjenne at rusmisbrukere og nar· 
kotikahandel vil være en del av vårt 
samfunn også lenge etter at vår tid 
er omme. 

Det store spttrsm61et er likevel ikke 
løst: «Hvordan ønsker vi oss Hauge
sund sentrum»? 

Se, deteren debatt som krever 
planlegging, samarbeid, langsiktig
het, kreativitet - og penger. 

Men atvårt bysentrum skal ha 
noe eget, et unikt tilbud som man 
ikke finner andre steder i distriktet, 
er ganske sikkert veien l g~. 

Haugalandet er et lite sted pl. 
kartet. Haugesund er Norges ster
keste handelssentrum, om man 
kun regner bykommuner. 

Og vi er et kjøpesterkt folk. 
Haugesund sentrum levervidere 

også etter denne debatten. Vi 
trenger bare noe så enke1tsom 
noen som kan gå i bresjen for ~ 
finne løsningene. 

De som skal ta Byen inn i de neste 
100 årene. 

Da holder det ikke å sutre over at 
Dressmann forsvant. Vi må kreve 
ideer som holder vann. 

Og rollen som fødselshjelper for 
IINye Haugesund sentrumIl er ledig. 


