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Stop med at holde hånden over Danske Bank
Af Sine Heltberg, folketingskandidat på Frederiksberg
Hvidvaskskandalen i Danske Bank kalder på reaktioner, og flere kommunerne ser
heldigvis på, hvordan de kan skifte bank. Det er glædeligt, at politikere i kommunerne
ønsker at sende et klart signal. Nu bør Christiansborg følge trop.
Situationen i dag er, at Staten holder hånden under Danske Bank, Nordea og Jyske
Bank, der alle er udpeget som ”systemisk vigtige finansielle institutioner” (SIFI), og
skiftende regeringer har åbnet statskassen ved bankkriser. Nordea undersøges pt. af
Bagmandspolitiet og har erkendt, at man ”ikke har været god nok” til at opdage, at
banken blev brugt til hvidvask. Danske Bank har frivilligt tilbudt at betale sin
fortjeneste på hvidvask til et velgørende formål. Jyske Bank er, efter afsløringer fra
bankens ansatte, tidligere dømt for at have hjulpet formuer i skattely på Gibraltar.
Man giver altså de banker, der har haft mere end almindeligt ondt i moralen de senere
år, en unfair konkurrencefordel. For det siger sig selv, at mange store kunder, herunder
landets kommuner, hellere vil være kunde i en bank, der ikke kan gå konkurs, end i én,
der kan.
Kommunerne bør ændre finansiel politik og vælge ansvarlige banker, der bidrager til at
bekæmpe hvidvask og svindel. Regeringen bør støtte op om
dette ved at tilbyde at begrænse den øgede risiko,
kommunerne løber og garantere kommunernes indeståender
op til et vist beløb – sådan som man i øvrigt gør for os
forbrugere. Det ville være mere fair konkurrence.
Herudover bør regeringen selvfølgelig overveje, om Staten
fortsat skal være kunde i Danske Bank. Statens
betalingssystem er fx pt. i udbud. Herfra skal lyde en klar
opfordring til at vælge et pengeinstitut, hvor moralen er i
orden og indarbejde betingelser, så aftalen kan ophæves i
tilfælde som dette, hvor den finansielle institution har
handlet, som det, man har set Danske Bank gøre.
Foto: Anders Kaare
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Et æresmedlem fyldte 100 år
Af Erik Jensen, Formand for Socialdemokratiet på Frederiksberg

Æresmedlem Gudrun Christensen fyldte 100 år den 19. juli
2018. I den anledning besøgte jeg Gudrun i august måned
hjemme i hendes lejlighed på Wilkensvej, hvor hun har boet i
75 år sammen med hendes mand Paul, der også var
æresmedlem og deres børn. Gudrun er stadig frisk og følger
godt med, ikke mindst i familiens liv. Paul, der var et år ældre
end Gudrun, døde da han var 82 år.
Gudrun havde til sin fødselsdag ønsket og fået gode
oplevelser: Et besøg i sønnens sommerhus i Jylland, en tur til
Nice i et barnebarns ferielejlighed og en frokost hjemme med
tre af oldebørnene. Selve dagen blev fejret i hjemmet med
mange besøg og efterfølgende var der en privat
sammenkomst i det kolonihavehus hun og manden Paul selv
havde haft i mange år, men som nu ejes af en svigerdatter, der har været gift med
sønnen Jørn, der døde for nogle få år siden.
Gudrun blev gift med Paul i 1940, de mødte hinanden i afholdsbevægelsen, hvor de
begge var aktive livet igennem. Paul, der havde været aktiv DSU’er tog Gudrun med til
1. maj arrangement i 1940, hvorefter hun meldte sig ind i Socialdemokratiet
Partiarbejdet har altid fyldt meget i ægteparrets liv og vi lavede alting sammen,
fortæller Gudrun med et stort smil. Paul var den udadvendte, hun tog sig at det
derhjemme og var i øvrigt leder af en børnegruppe i afholdsbevægelsen. Når der var
valg, blev der produceret valgplakater i et par kælderlokaler lige under Gudruns
lejlighed. Når Paul gik på arbejde, gik Gudrun i kælderen og fortsatte arbejdet med
plakaterne. Der skulle klæbes på masonit, der skulle laves huller, sættes snore i osv.
Gudrun, der er dygtig til at dekorere, har malet mange roser på plakatsøjler gennem
tiden, bl.a. til partiets nu afdøde borgmesterkandidat Grete Andersen.
Gudrun havde haft besøg af en ung mand fra partiet centralt i anledning af hendes
runde fødselsdag, der havde fortalt hende, at der var otte socialdemokrater, der havde
rundet de 100 år. På Frederiksberg er vi stolte og glade for at have vores egen Gudrun.

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 Erik på erje1234@gmail.com
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Annoncering

Kom til debatmøde med tidligere overvismand Christen Sørensen den 22. november!
Fundamentet under EU vakler! Løsningsforslag på EU’s nuværende problemer.
I 2015 afholdt S Frederiksberg et velbesøgt møde med Christen Sørensen om den
græske krise. Siden har Christen Sørensen sammen med tidligere departementschef
Jørgen Rosted researchet til en bog om Den Økonomisk Monetære Union, som
udkommer sidst i oktober. Derfor gentager vi succesen - Stedet er ikke på plads endnu,
men tidspunktet ligger fast, så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den den 22.
november, kl. 19-21.
Hvad skriver Christen Sørensen og Jørgen Rosted om i
bogen?
Om, at der i EU er opstået en økonomisk kløft mellem
medlemslande i nord og i syd, en kløft, der vokser og vil
blive ved med at vokse, medmindre EU ændrer politik.
De sydlige EU-‐lande befinder sig i en benlås, de ikke kan
komme ud af. De nordlige EU-‐lande har skabt store
overskud i samhandlen med andre lande. Det har ført til
høj beskæftigelse i nord, men for EU-‐landene i syd har
det betydet lavere beskæftigelse og et stort underskud
på de offentlige finanser – et underskud, som EU
kræver fjernet ved besparelser.
Den Økonomiske Monetære Union blev bygget på den
antagelse, at markedskræfterne kunne skabe ligevægt i
samhandlen og høj beskæftigelse i alle medlemslande –
hvis inflationen var lav, og der var ligevægt på de
offentlige finanser. De seneste tyve år har tydeligt vist,
at den antagelse ikke holdt – så stærke er
markedskræfterne ikke.
Det nuværende krav om ligevægt eller overskud på de offentlige finanser er overflødigt
og skadeligt, mener Rosted og Sørensen. De ønsker et opgør med reglerne for
økonomisk samarbejde i EU og foreslår en Samordningspagt, hvor alle medlemslande
forpligter sig til en solidarisk politik, der sigter mod at skabe ligevægt i handlen mellem
landene og høj beskæftigelse. Og en Holdbarhedskontrakt, der forhindrer landene i at
opbygge uholdbar stor offentlig gæld.
»Utopia er et sted, der ikke findes – en fantasi, der ikke kan gøres til virkelighed. Utopi
kan også være et positivt begreb, når det beskriver et samfundsideal, som er værd at
stræbe efter. Tænk, hvis EU-‐landene kunne blive enige om nye spilleregler, hvor ingen
lande må føre en politik, der har negative konsekvenser for andre. Tænk, hvis fælles EU-‐
beslutninger kunne tage toppen af uligheden. Og tænk, hvis alt det banede vej for en
fælles EU-‐politik, der kunne dæmme op for migrationsproblemet. Det er en utopi, hvis
realisering kunne skabe en ny politisk virkelighed.«
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Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Bo Kømler Næstformand
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Uffe B Rasmussen, Sekretær
Camilla Arent, Kampagneansvarlig
Asger Gelting, Frivillighedskoordinator
Asbjørn Dalgaard, Aktivitetsansvarlig
Elvis Camacho, Web-ansvarlig
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
20 21 79 33, bokomler@hotmail.com
23 96 36 79, mlk@oao.dk
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
24 24 16 75, ufferasmussen@yahoo.com
24 79 59 53, arent@arent.se
42 75 41 22, asgergelting@yahoo.dk
20 13 48 20, asbjorn.dalgaard@mobile.trade.gov.uk
81 71 68 12, camachocv@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup39@gmail.com
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
Oktober:
23. Medlemsmøde aflyst
November:
6. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl 1930
17. Kick-off for folketingskandidat Sine Heltberg kl. 14-17, sted tilgår
December:
12. Juleafslutning, Cafe Cadeau, kl 1800
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