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Jammerbugt Kommune er endnu en gang lukket
ned på grund af smittespredning, men kommu-
nalbestyrelsesmedlem Winnie Aakjær (S) kan
stadig se lyset for enden af corona-tunellen.

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

J
ammerbugt er en
af de syv nordjy-
ske kommuner, som
nu for anden gang
er lukket ned på
grund af sprednin-
gen af corona-smitte.
Selvom kommunal-
bestyrelsesmedlem

Winnie Aakjær (S) godt kan mærke
corona-trætheden, er hun stadig
optimistisk.
– Jeg håber, at det kun bliver fire
uger. Det er nemmere at forholde
sig til nedlukningen, hvisman ved,
hvornår det slutter. Den anden ned-
lukning er stadig ny, men vi skal bare
lige i gang igen, og så tror jeg, at der
kommermasser af nye tiltag. Det
skete også sidst, siger hun.
Winnie Aakjær arbejder til daglig
som konsulent i kommunens borger-
service ogmed sinemere end 30 års
erfaring i det kommunale – først i
borgmestersekretariatet i Brovst og
senere i borgerservice i Jammerbugt
– har hun en solid følingmed borger-
ne og de emner, der rører sig.
Lige nu fylderminkfarmemeget i
medierne, og det gør de også i Jam-
merbugt, men borgerne er stadig vil-
lige til at gøre, hvad der er nødven-
digt, fortæller hun.
– Jeg har haft grædende voksne
mænd i røret, som harmistet deres
livsværk, og det er da forfærdeligt at
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Jeghåber, at det kun
bliverfireuger.Det er
nemmere at forholde

sig til nedlukningen, hvisman
ved, hvornår det slutter.
WinnieAakjær (S), byrådsmedlem
i JammerbugtKommune

sige farvel til. Der skal vi også som
kommune have fundet ud af, hvad vi
gør bagefter. Der kommer til at være
gæld fra minkfarmerne, de skal må-
ske have fundet nye job, og de ved
endnu ikke, hvad de får i erstatning.
Det er også en stor indtjening, som
kommunenmister. Men umiddel-
bart synes jeg faktisk, at der er en
velvilje blandt borgerne, og selvom
minkene selvfølgelig tager meget fo-
kus lige nu, synes jeg ikke, at vi må
glemme de andre erhverv, som også
er lukket ned nu, siger hun.
IfølgeWinnieAakjær er debatten om
mink kørt lidt af sporet, og hun synes,
det erærgerligt, at det er blevet en po-
litisk diskussion.
–Vi bliver allemere ogmere påvir-
kede af pandemien, og vi er nødt til
at prøve at hjælpe hinandenmed at
komme igennemdetmed sundheds-
aspektet øverst. Vi er nødt til at have
tillid til, at dem, der tager beslutnin-
gerne, også er dem, der ved bedst. Det
er altid nemt at være bagklog,men
der er jo ingen, der kan vide, hvor vi
ville være, hvis vi ikke havde lukket
ned, siger hun og fortsætter:
– Jeg tror på, at vi kan komme til at
ståmeget stærkere som land – også i
resten af verden – fordi vi netop sæt-
ter sundhedenhøjest og går indmed
alt, hvad vi har.

Nyt perspektiv
ForWinnieAakjær har nedluknin-
gerne og hele corona-situationen også
betydet, at der er kommet fokus på
den ensomhed, sommange oplever
nu, hvor fritidsaktiviteter ikke læn-
gere kan afholdes.
– Jeg er ved at blive nervøs for den
gruppe af unge, handicappede og
ældre, som i stigende grad oplever
ensomhed. Vigtigheden af, at vimø-
des fysisk i fællesskaber,må absolut
ikke undervurderes. Vi skal være
opmærksommepå, at disse fælles-
skaber ikke kun foregår på de sociale
medier, ogderhar vi alle enkæmpe
opgaveogansvar, sigerhun.
WinnieAakjærhar gennemhele sit liv
væretmeget engageret i foreningsmil-
jøet, hvorhunblandt andethar været
med til at starte et kulturcenteropog
siddet i flerebestyrelser for sports-
klubber.Hununderstreger vigtighe-

denaf fællesskabet, oghvordanman i
fremtidenkanbrugeerfaringerne fra
nedlukningen til at gentænkekom-
munensaktiviteter.
– Vi har nogle kæmpe store, unikke
naturområder heroppe, og de er en
stor del af Jammerbugt, som vi alle
kan have gavn af at kommemere
ud i. Det synes jeg, at vi skal blive
bedre til at udnytte i kommunen –
både for ældre, handicappede, børn
og unge. Sport og fritid er ekstremt
vigtigt, siger hun.

KV21
Selvomder stadig er et år til det næ-
ste kommunalvalg, regnerWinnie
Aakjærmed, at flere af de store valg-
temaer vil blive præget af dennuvæ-
rende situation iNordjylland.
– En stor del af det, vi lever af her
i kommunen, er turisme. Der er
rigtig mange fra Aalborg, som har
sommerhuse heroppe, og demmå
de jo ikke tage op til. Så corona vil
helt sikkert få stor indflydelse på et
af Jammerbugt Kommunes vigtigste
områder og valgemner, siger hun og
fortsætter:
– Vores erhvervsliv og beskæftigelse
kommer også til at betydemeget,
især efterminkfarmene bliver luk-
ket ned, for alle demennesker skal jo
også ud at finde nye job, siger hun.
MenWinnie Aakjær er dog stadig
sikker på, at helt ”almindelige” valg-
emner stadig vil komme til at fylde
meget i Jammerbugt næste år.
– Det ermeget lokalsager, der fyl-
der heroppe. Der kan godt gå lidt
gammel sognerådspolitik i den. For
eksempel skal vi til at bygge en kæm-

BLÅ BOG

• Født i 1963.
• Konsulent i bor-
gerservice i Jam-
merbugt Kommu-
ne og personlig
handicaphjælper.

• Ansat i borgme-
stersekretariatet i
tidl. Brovst Kom-
mune i 18 år, indtil
den sammenmed
tre andre kom-
muner blev slået
sammen til Jam-
merbugt Kom-
mune i 2007.

• Valgt til kommu-
nalbestyrelsen
ved KV17, hvor
hunmodtog 364
personlige stem-
mer –medlem
af beskæftigel-
sesudvalget og
folkeoplysnings-
udvalget.

• Næstformand for
kultur-, fritids- og
landdistriktsud-
valget.

• Gift med Jan, som
hun har to voksne
piger med.

• Medlem af Ma-
sterplan Brovst.

• Har været for-
mand for to hånd-
boldklubber.

pestor skole i Jetsmarkområdet, og
vi har udviklingsprojektetMaster-
plan Brovst, og det har stor interesse
blandt borgerne.Men jeg tror også,
at handicapområdet og tilgængelig-
hed bliver et stort emne, og så selv-
følgelig børn ogældre, siger hun.

Styr på retssikkerheden
Især handicapområdet betyderme-
get forWinnie Aakjær.
–Minmand væltede på cykel for 20
år siden og komså slemt til skade, at
han er blevet erklæret 100 procent in-
valid. Det harmedført, at noget af det,
jeg kæmper allermest for, er retssik-
kerheden for handicappede i kommu-
nen, fortæller hun og fortsætter:
–Kommunerne er for små til atmag-
te det her område.Manhar fået 13 år
til at prøve, og nu er det nok.Det er de
sammemennesker, der afgør sager,
revurderer sager og betaler, og det
fungerer bare ikke. Jeg synes ellers, at
loven er fantastisk på området, så vi
skal have styr på retssikkerheden.
Det er blandt andet kampen for
retssikkerheden og hendes mange
års erfaring i den kommunale ver-
den, der har fåetWinnie Aakjær til
at beslutte sig for at stille op igen til
KV21.
– Nogle gange kan du komme til at
sidde i nogle dilemmaer, hvis du
er politiker og skal beslutte nogle
ting, som kan gå udover dig selv som
ansat. Jeg ser det numest som en
kæmpe fordel, fordi jeg har fingeren
på pulsen på flere områder, og det
skaber et godt grundlag for at præge
den gode udvikling i kommunen.•
frst@kl.dk
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