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Ældrehykleri fra Christiansborg

Af Sine Heltberg, medlem af
kommunalbestyrelsen og
folketingskandidat (S) på
Frederiksberg

En undersøgelse viser, at langt færre
svage ældre i dag får hjælp til
praktiske opgaver i hjemmet end for
ti år siden. Det sker, fordi
kommunernes økonomi er presset,
mens andelen af ældre stiger. Det er
præcis samme udfordring, der er på
sundhedsområdet.
Hvad er løsningen så? At piske
kommunerne, som LA foreslår, eller
afskaffe det kommunale selvstyre
på ældreområdet, som DF foreslår?
Det er lidt det samme som at
afskaffe regionerne og håbe blindt
på, at pengene så rækker
længere i sundhedsvæsenet.
Det gør de ikke. Og det gør de
heller ikke i kommunerne.
Kommunalpolitikere har ikke
en særlig glæde ved at spare
på de ældre. Vi sparer, fordi
pengene ikke er der, og fordi
Folketinget holder
kommunerne i stramme
økonomiske tøjler.

Kommunerne straffes økonomisk,
hvis de bruger flere penge på
service, end regeringen dikterer -‐
selv hvis vi faktisk har pengene i
kommunekassen. Dertil kommer, at
Folketinget har forsømt at
gennemføre en udligningsreform,
som tilfører de dårligt stillede
kommuner flere penge.
Derfor er det rent hykleri, når DF og
regeringen nu vil lægge ansvaret fra
sig og tørre det af på kommunerne.
Det ville klæde de borgerlige partier
at stå ved den politik, de fører –
velvidende at det går ud over de
syge og ældre – eller at ændre deres
politik, så velfærden kan prioriteres
over skattelettelser.
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Banker, forbrydelser, skattepolitik og valget til Europaparlamentet

Af Irene Odgaard, suppleant i
fællesbestyrelsen

”Hvordan verdens reneste banker blev
et fristed for russiske forbrydere” – det
var overskriftenhosmediet Bloomberg
1. marts.
Historien under overskriften

handlede om lyssky aktiviteter hos
Swedbank, Danske Bank og Nordea.
Nordea blev politianmeldt af
Finanstilsynet tilbage i juni 2016 efter
lækombistandtil hvidvask idesåkaldte
”PanamaPapers”. Og banken har
senest ramt forsiderne i kraft af nye
oplysninger, som dokumenterer
omfattende hvidvask i filialen i
København gennem hele ti år. Danske
Bank hvidvaskede for et
verdenshistorisk stort beløb -‐ ikke her i
hovedstaden,menvia sin filial i Estland.
Man kan vist roligt konkludere, at det
estiske finanstilsyn ikke havde
musklerne til at løfte ansvaret -‐ og det
danske finanstilsyn var af den
formening, at ansvaret udelukkende lå
i Estland. Finanstilsynet frikendte
således sig selv i sin rapport omDanske
Bank-‐skandalen. Hvilket fik EBA, den
europæiske bankmyndighed, til at
beslutte sig for at kigge Finanstilsynet i
Danmark nærmere efter i sømmene. I
den proces bliver det givet ikke
nemmere for Finanstilsynet, at der nu
er dokumentation på, at en filial af
Nordea i København har hvidvasket
omkring 5 milliarder….
Socialdemokratiets spidskandidat til

valget til Europa-‐Parlamentet, Jeppe
Kofod, der arbejder med
hvidvasklovgivning, sagde om sagen til
Politiken:

»Det dokumenterer, hvad jeg har
set og frygtet længe: Vi har et

gigantisk, systemisk problem med
hvidvask i Europa«.

»Vi er nødt til at gøre noget
fælles i Europa for at håndtere

dette her«.

Lovgivningen er på plads omkring
hvidvask: det er ikke tilladt. Men et
beslægtet problem for vore
velfærdssamfund i Europa er den
skatteunddragelse fra
virksomhedernes side, der er fuldt
lovlig, og som bl.a. finder sted
gennem ”ræset mod bunden” i
selskabsskatten i EU. Der er tale om
en såkaldt regimekonkurrence, hvor
landene underbyder hinanden i deres
krav til virksomhederne for at
tiltrække investeringer. Store
virksomheder løfter ikke deres del i
forhold til finansiering af
infrastruktur, uddannelse, sundhed og
ældreomsorg, og det er efterhånden
blevet så stort et problem, at senest
Lars Løkke på Venstres EU-‐landsmøde
har udtrykt sit ønske om en fælles
bund for selskabsbeskatning i EU – til
de øvrige borgerlige partiers raseri,
for det ligner jo fuldstændig noget fra
”den europæiske solidaritetspagt”,
som Mette Frederiksen lancerede for
et par år siden. Joachim B. Olsen
sagde om Lars Løkkes udmelding:

»De springer her ud som
fuldtonede socialdemokrater
i EU-‐politikken og foretager
en 180 graders kovending«
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Socialdemokratiet har med andre
ord et suverænt godt grundlag at gå
til valg til EU-‐parlamentet på.
Konkurrence på lav skat, lave krav til
miljø og social sikring er skadelig og
skal begrænses, og det kan kun gøres
i fællesskab på et fælles marked, der
omfatter mange nationalstater.
Tænketanken Europa har for nylig

afholdt en konference om årsagerne
til EU-‐skepsis – værd at bemærke fra
konferencen er, at selvom der er
blevet større opbakning til EU-‐
samarbejdet i Danmark, så har vi
danskere en særlig slags skepsis, når
det kommer til
”suverænitetsafgivelse”. De
borgerlige partier spiller på denne
form for skepsis, når de insisterer på,
at skattepolitik er en national sag.
Dertil må man bare sige, at de store
bankskandaler, som har gjort
Skandinavien til ”et fristed for
russiske forbrydere”, og ræset mod
bunden i selskabsbeskatning, er to
vidnesbyrd om, at vi ikke længere har
vores suverænitet intakt i Danmark i
forhold til store, multinationale
selskaber. Meget taler for, at det, at
”tage kontrollen tilbage” må gå
gennem at lægge suveræniteterne
sammen i EU.

Husk at stemme 26. maj!



Af Hanne Illum, nyvalgt
rådsmedlem for S-Frb
Frederiksberg har afholdt valg til
Ældrerådet i perioden 14. februar til 7.
marts 2019.
A-‐nyt præsenterede 4
socialdemokratiske kandidater -‐ Anders
Kaare, Aino Vedel, Henrik Jessen
Petersen og Hanne Illum -‐ i et
ekstranummer af A-‐nyt 1. februar. Der
var 20 kandidater til 9 pladser.

Kommunen udsendte valgmaterialet i
perioden 14. -‐ 19. februar. Materialet
indeholdt bl.a. en pjece, hvor alle
kandidater præsenterede sig selv og en
stemmeseddel. Det var muligt at
stemme pr. brev eller elektronisk via
hjemmesiden. Og der var invitation til
at møde kandidaterne i rådhushallen
mandag den 18. februar 14.00-‐16.00.

Kandidatmødet var meget velbesøgt og
der var stor spørgelyst fra borgerne i
salen ligesom alle kandidater var meget
oplagte. Dog var der en anke over, at
kandidatmødet fandt sted, før al
materialet var uddelt og at det fandt
sted i dagtimerne. Mange +60 år er
stadig på arbejdsmarkedet. -‐ Og det må
man jo give borgeren ret i. Så måske er
her noget for det nye Ældreråd at se på.
Mødet kom vidt omkring ældre
borgeres hverdag fx. seniorboliger,
billige boliger, smart teknologi,
ensomhed, hjælp til pårørende og
Sundhedshus på Hospitalsgrunden.

Alle 20 kandidater var inviteret til at
deltage i åbning og sortering af
brevstemmerne på Rådhuset

torsdag den 7. marts kl 17.00, når valget

lukkede. De fleste kandidater var mødt
op. Stemningen var fin, men selvfølgelig
også spændt. Tidligt på aftenen var de
2.390 elektroniske stemmer talt op og
det foreløbige resultat så for mit
vedkommende fint ud med en delt 2.
plads.

Efterhånden som brevstemmerne blev
lagt i bunke ud for hver kandidats navn,
tegnede der sig et tydeligt billede. Claus
Kortzau blev en suveræn vinder med
1.316 stemmer og jeg fik en fornem 2.
plads med 659 stemmer. Desværre fik vi
ikke flere kandidater valgt ind i
Ældrerådet. Anders Kaare fik 243
stemmer, der rakte til en 12. plads, Aino
Vedel 164 og Henrik Jessen Petersen 22
stemmer. Stemmeprocenten var 30,5%
med i alt 6.802 afgivne stemmer.

Nu bliver det spændende at få omsat
stemmerne i aktivt arbejde i
Ældrerådet, hvilket jeg har fuld tillid til
vil ske. Første og konstituerende møde
finder sted 4. april.
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VALG TIL ÆLDRERÅDET
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Aktivitetskalender
3. april. Kl. 1930, Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10

27. mar. Kl. 1900, Medlemsmøde, Børn i samarbejde m. AOF, Den Gule VIlla

6. apr. Kl. 1000, Gadekampagne, Vi mødes på Rolfsvej 10

1. maj,Morgenkaffe, Metronomen
4. maj, tilgår

7. maj, Kl 1900, Generalforsamling, Den Gule Villa
5. juni, Grundlovsdag

VALGKAMPEN KOMMER SNART
Hvis du ønsker at bidrage økonomisk til den kommende
valgkamp, kan du sende et bidrag på Mobilepay til

47480.
Alle bidrag bliver værdsat


