Så slukkes der lys igen
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DEBAT Så blev restaurationer
og cafeer lukket ned igen. Bio
grafer og teatre blev også luk
ket, også her i Gentofte.
Tænk jer, hvad den bran
che har været igennem i snart
ni måneder, og det hjæl
per ingenting i forhold til de
mange døde, Mette frede
riksens nedlukning kommer
til at betyde, når folk mister
deres job, sygehuse ikke kan
behandle folk på grund af
hjemsendelse, og virksomhe
der lukker.
Restauranter, biografer og
fitnesscentre har ustandseligt
fået nye restriktioner, så de

{

og deres personale har ligget
vandret med sprit, handsker
og mundbind.
De har ustandseligt flyttet
borde og stole for at opfylde
afstandskrav og undgå, at der
ankom et par voksne betjente
med en kæmpebøde.
Nu skulle de endelig til at
tjene Lidt penge i denne jule
tid, hvor folk skulle lidt ud at
hygge sig med gløgg og æble
slåver, og hvor man inviterede
lidt familie på en bid brød.
Lyset er endeligt slukket.
Nu kan de gå hjem med en
omsætning lig nul og husleje
og regninger, der skal betales
lige om lidt, og de kompensa
tioner, de blev lovet fra sidste
nedluknmg, er endnu ikke
nået frem til deres efterhån-
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den tomme kasser. Sagsbe
handlingen kan tage op til en
måned.
Hvis ikke de virksomheds
ejere får ondt i maven, så ved
jeg ikke, hvem der får ondt.
Det er forståeligt, at regerin
gen har opfundet et 'gavekort'
på 1.200 krnner, som virk
somhedsejerne kan give skat
tefrit til deres medarbejdere
til restauranter, cafeer og bio
grafer, for det er der ved gud
behov for.
Men det fordrer jo, at disse
forretninger ikke er lukkede
og slukkede, og det er de igen
frem til den 3. januar.
Hvad skal der dog blive af
denne branche? Er det en ny
minkskandale? Man tænker
sit.

