
Marts 2015

Nyhedsbrev 16. marts 20151

Af Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg

Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien
fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt for Venstre, at partiet nu
ofrer formuer på annoncer, hvor man fejlagtigt skaber indtryk af, at det
for tusinder af mennesker ikke kan betale sig at arbejde.
Det gør man ved at fremhæve, at et ægtepar på kontanthjælp kan få
454.215 kroner om året i offentlige ydelser. Men det er dybt
manipulerende, for børnefamilier, hvor forældrene arbejder, får mange
af de samme ydelser.
Man forsøger at skabe en hetzagtig stemning mod mennesker, der ikke kan
finde et arbejde.
Jeg synes i stedet, man skulle bruge kræfterne på at skabe flere job,
for det er det eneste middel, der kan flytte folk væk fra passiv
forsørgelse.
At gøre de fattigste mennesker i samfundet endnu fattigere løser derimod
ingenting. Man bliver ikke mere opfindsom, dygtigere i skolen eller mindre
mobbet af at gå i gammelt slidt tøj, ikke at kunne snakke med om

ferieoplevelser eller af at
måtte melde sig ud af
fodboldklubben, fordi
der ikke er råd til udstyr
og kontingent.

V gør fattige børn fattigere
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Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)

Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Mads på mreinholdt81@gmail.com

Hvorfor gik jeg ind i bestyrelsesarbejdet?
Jeg deltog i et debatmøde i kredsen i foråret 2014, og næstformand Karin Dubin sagde til mig, at man
manglede folk i bestyrelsen, så efter en snak med formanden stillede jeg op som suppleant. Jeg har været
medlem af Socialdemokraterne i snart fire årtier, men lagde alle kræfterne i fagbevægelsen indtil nu.
Jeg har således nået en alder, hvor fortiden fylder mere end fremtiden. I politik handler det om samtid og
fremtid; fortiden kan vi jo ikke ændre, men forhåbentlig kan vi lære af den, så vi bedre former fremtiden.
Når jeg tænker tilbage i tiden, så ser jeg mange paralleller, men også forskelle.
- Jeg oplevede mange arbejdsulykker, nogle med dødelig udgang, på B&W Skibsværft, da jeg var
kranfører dér. De kunne være undgået, hvis arbejdsmiljøet havde været i orden. Og sådan er det nok også
på Metrobyggeriet i dag. Men i modsætning til dengang, er der nu stærke fortalere for at svække
reguleringen af arbejdsmiljøet af hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. Og der er opstået et
europæisk arbejdsmarked omkring store byggeprojekter, hvor magtbalancen mellem lønmodtagere og
arbejdsgivere er næsten lige så ulige, som den var i England under industrialiseringen i 1800-tallet, før
lønmodtagere fik stemmeret.
- I 1970’erne blev jeg formand for vores arbejdsløshedsudvalg i fagforeningen, dengang oliekrisen ramte,
og vi fik massearbejdsløshed i Danmark. Vi involverede os i lovgivningsarbejdet omkring
arbejdsløshedsunderstøttelse, og udfaldet blev en forlængelse, siden en reel ophævelse af
tidsbegrænsningen, så der var hånd under ledige hele vejen igennem. Men væksten kom aldrig for alvor
op i gear efterfølgende, og siden har vi set for mange nedskæringer på den økonomiske understøttelse af
ledige og for få planer for, hvordan vi som samfund sikrer beskæftigelse for alle arbejdsføre borgere - ikke
kun på toppen af “boblerne", men stabilt, således at arbejdsmarkedet reelt er til rådighed for de ledige. Vi
har ingen lovfæstet minimumsløn i Danmark, men satserne på dagpenge, kontanthjælp m.m. udgør
minimumslønnen i praksis. Så jeg er enig med tænketanken Cevea i, at Venstres planer om at sænke
kontanthjælpen i virkeligheden er et ønske om at sænke lønningerne. Konsekvensen vil være arbejdende
fattige, som det er sket i Tyskland.
- Dengang i 70’erne var der diskussion om udvidelse af demokratiet - både på arbejdspladsen og i
erhvervslivet. Det sidste ville fagbevægelsen sikre gennem forskellige forslag om Økonomisk Demokrati,
men ingen af dem kom igennem Folketinget. (Blandt andre stemte SF imod). Resterne af disse intentioner
blev til Arbejdsmarkedspensionsfonde, som i dag råder over store formuer, som tilhører lønmodtagerne.
Men hvordan tilrettelægges fondenes investeringspolitik, i forhold til behovet for stabil vækst og
beskæftigelse i Danmark? I en frokost-debat herom på 3F’s kongres i 2007,
svarede Industriens Pension, at det var første gang, nogen overhovedet havde
stillet dem det spørgsmål.
På baggrund af de sparsomme private investeringer i Danmark er den debat
efter min mening ikke blevet spor uaktuel.

Og der er højt til loftet i debatten hos Socialdemokraterne på Frederiksberg.
Personligt er jeg rigtig glad for, at jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet og kan kun
takke for, at andre viste mig den tillid.

Irene Odgaard

Stafetten
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Af Michael VIndfeldt, Rådmand

Når man lige er blevet far eller mor, kan det synes så uendeligt langt ude i fremtiden,
at ens lille datter eller søn på et tidspunkt skal passes af pædagoger i en
dagsinstitution. Man har fokus på den første tid og at få den bedst mulige start på
tilværelsen for familiens nyeste medlem.
Men hverdagen melder sig alt for hurtigt, og ikke mindst når junior fylder 4 måneder
og man allerede derfor skrive sit lille barn op til en plads. Og så vender tankerne måske
tilbage, for hvad er det nu for et sted, ens barn skal passes.
Man besøger måske en lang række institutioner i nærområdet og vender sig måske lidt
mere til tanken. Selvom det kan være svært.
Men langt om længe finder man måske en institution, som man kan lide og ikke alt for
langt væk fra familiens hjem.
Imidlertid er det desværre så bare sådan, at hvis man bor i det østlige Frederiksberg, er
der næsten garanti for, at man ikke får plads tæt på sit hjem, fordi der er babyboom i
det østlige Frederiksberg, mens der i det vestlige Frederiksberg enkelte steder er
tomme pladser.
Socialdemokraterne forstår simpelthen ikke, hvorfor vi ikke i højere grad har
pasningspladserne der, hvor behovet er? Socialdemokraterne vil derfor arbejde for, at
vi på sigt får en garanti for, at man kan få institutionsplads tæt på, hvor man bor. Så
kan mor og far nemlig have mindre transporttid til og fra institution – og mere tid
sammen med junior og den øvrige familie. Det burde være sund fornuft og noget som
kunne sikre bred politisk opbakning.

Nybagt mor eller far - læs her!
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Gadeaktion i lørdags med roser og balloner til børnene. Første gang
S Frb var på gaden siden regions- og kommunalvalget. Og vi blev
godt modtaget af folk, der ville snakke politik. En rigtig god dag
med flot opbakning fra partiforeningen. Næste gadeaktion er den
18. April, vi starter kl. 10 på Rolfsvej med morgenkaffe, og er på
gaden kl.11-13. Vel mødt.

Valgkampen er indledt!
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Fremtidige aktiviteter
24/3: Foredrag om Grækenlands sparepolitik, Frederiksberg Hovedbibliotek, 19-2130

8/4: Fællesgeneralforsamling kl. 1830-2200, Partikontoret.

13/4: Møde i seniornetværket 10-12. (Ændret fra den 20/4!)

18/4: Kampagnedag Folketingsvalget.

1/5: 1. maj møde. Byggeriets Hus/Metronomen

30/5: Kampagnedag Folketingsvalget.

5/6: Grundlovsarrangement på 5. juni plads kl. 10.00 – 13.00

13/6: Kampagnedag Folketingsvalget.

24/8: Møde i seniornetværket 10-12.

13/9: Cykeltur på Frederiksberg. Arrangør: Teknik- og miljøgruppen. Turen starter kl. 14.30 og
slutter 16.30. Michael Vindfeldt fortæller. Tilmelding til Erik Jensen på erje1234@gmail.com

9/11: Møde i seniornetværket 10-12.

Annoncering af foredrag.
Den græske krise er historien om regeringssvindel med budgettal, manglende
skatteinddrivelse og lyssky aftaler med finansvirksomheden Goldman Sachs. Men det er
også historien om et samfund, der er ved at sejne under nedskæringer på velfærd og
arbejdsløshed. EU-samarbejdet betyder, at vi også i Danmark er dybt berørte af disse
forhold. Hvordan håndteres den græske krise og hvad kan konsekvenserne blive for
Europa? I mellemkrigstiden førte den hårde politik over for Tyskland til politisk
ekstremisme og krig.

Socialdemokratiet på Frederiksberg og AOF indbyder til offentligt debatmøde:
Krisen i Grænkenland - hvad kommer det os ved?
Fhv. overvismand, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Århus, Christen Sørensen
fortæller om den græske krise og binder historiske bånd fra sparepolitikken i
mellemkrigsårene til Grækenland i dag.
Ordstyrer Sine Heltberg (S), folketingskandidat på Frederiksberg
Tid: 24. marts kl. 19-21.30
Sted: Foredragssalen på Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, 2000
Frederiksberg

Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig


