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Hvor skal arbejdspladserne komme fra?
Af Sine Heltberg, tale ved Socialdemokratiests kongres 2016

”Hvor skal pengene komme fra?” Lyder det på et skilt, som finansminister Claus Hjort
Frederiksen efter sigende har på sit kontor. Vittige hoveder påstår, at skiltet efter
fremlæggelsen af den usolidariske 2025-plan er blevet afløst af et nyt med teksten: ”Der er
altid råd til skattelettelser!”

Han har ikke ret i det sidste, men har faktisk en pointe med det første: Vi kan ikke bruge
penge, vi ikke har. Men når der forhåbentlig igen snart sidder en socialdemokrat i
finansministerens stol, vil jeg alligevel ønske at have det første skilt stående – men med en
lidt ændret tekst. Der bør nemlig stå: ”Hvor skal arbejdspladserne komme fra?”
Faktum er, at vores solidariske samfundsmodel står og falder med dets evne til hele tiden

at skabe vækst og arbejdspladser. Det gælder også vores
parti: Uden arbejde – intet arbejderparti.
Faktum er, at Danmark ikke er blevet rigt ved et tilfælde,
men ved hårdt arbejde, innovation og en stålsat,
socialdemokratisk vilje til at investere i arbejdspladser og i
et arbejdsmarked og et samfund, hvor der er plads til alle.
Faktum er, at den vilje ofte har gjort os upopulære på
venstrefløjen, hvor man kun tænker på fordeling og på
højrefløjen, hvor man kun tænker vækst. Men vi skal
holde fast.
Hvor skal arbejdspladserne komme fra? Ja, de vokser
frem af investeringer i uddannelse og i de studerende, i
grøn omstilling og i kravet om, at vi bærer i flok. Danmark
bliver ikke et bedre land af, at de rige bliver rigere og de
fattige bliver fattigere. Det skaber faktisk heller ikke
nødvendigvis flere arbejdspladser.

Sine Heltberg taler ved
velfærdsdemonstration på Rådhuspladsen

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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Valg til Frederiksberg Kommunalbestyrelse november 2017

Når robotterne eksempelvis overtager det hårde, triste slid. Så skaber det nye muligheder:
Bedre konkurrenceevne, specialiserede, højtlønnede arbejdspladser til dem, der udvikler,
vedligeholder og programmerer robotterne. Men også tabere – dem, der bliver overflødige i en
robotdreven virksomhed.
Vores budskab til dem må aldrig være, at de mister dagpengene, at deres børns muligheder for
uddannelse bliver forringet, eller at de skal tage jordbærplukkerjob til 40 kroner i timen. Nej, vi
skal klart og tydeligt sige til dem, at vi er der for dem. Vi hjælper dem med uddannelse til et nyt
job. Med understøttelse til at kunne lande på benene. Vi kræver ordnede forhold på
arbejdsmarkedet – for alle, ikke kun for funktionærerne. Vi vil ikke overlade dem til sig selv,
mens arbejdsgiveren skummer fløden og både scorer en højere profit og en lavere skat.
Partiets nye udspil, Stol på Danmark, er et vigtigt skridt på vejen. Jeg er glad for, at det også er
en investeringsplan, ikke kun en fordelingsplan. Glad for, at vi tør præsentere en plan, der giver
et realistisk bud på hvordan vi også fremover kan skabe vækst og nye arbejdspladser – ligesom
i de gode dage under Nyrup. Vi kan med rank ryg besvare spørgsmål: ”Hvor skal
arbejdspladserne komme fra?” med målrettede vækstinitiativer, investeringer i de kommende
generationer og en retfærdig skattepolitik.

Tak for det - og tak for ordet.

Kandidatudvalget arbejder stadig på at samle et stærkt hold til det kommende valg til
kommunalbestyrelsen, vi er langt, men du har endnu mulighed for at melde dig som
interesseret. Du skal kontakte 2. viceborgmester Michael Vindfeldt på
mivi02@frederiksberg.dk eller telefon 2876 5755 eller formanden for
Socialdemokraterne på Frederiksberg Erik Jensen på erje1234@gmail.com eller telefon
2172 5800. Erik Jensen er formand for kandidatudvalget. Fristen er den 31. oktober
2016.
På den ekstraordinære generalforsamling den 20. september blev det besluttet, at
kandidaterne opstilles sideordnet og at rækkefølgen på listen afgøres på en
ekstraordinær generalforsamling i februar måned 2017. Michael Vindfeldt er allerede
valgt som vores borgmesterkandidat og skal derfor stå øverst på listen.
Generalforsamlingen godkendte også de etiske regler for kandidaterne, samt at det
nuværende kandidatudvalg bliver valgudvalg, dvs. udvalget overfor bestyrelsen får
ansvaret for den generelle tilrettelæggelse af valgarbejdet.
Efter generalforsamlingen gav vores kommunalbestyrelsesmedlemmer en orientering
om de aktuelle budgetforhandlinger og hvordan det kommende budget rækker ind i
valgkampen.
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Solidaritetspagt og ræs mod bunden
Af Irene Odgaard, Kongrestale

Kære Mette
Tak for løftet om en revolution i den offentlige sektor - lille eller stor, alt er velkomment,
bare der sker noget...
Vi havde ikke brug for de markedskræfter i vores offentlige sektor, som New Public
Management slap løs.
Og vi har heller ikke brug for, at vores offentligt ejede forsyningssektor bliver privatiseret.
Tak, Mette, fordi du fik sagt, at ”det, Socialdemokratiet har gjort godt, netop er, at regulere
markedskræfterne”.
Tak for tankerne om en socialdemokratisk solidaritetspagt i Europa, der skal standse ræset
mod bunden i forhold til virksomhedernes skattebidrag til samfundet. Vores økonomi er for
længst vokset ud over landegrænserne - derfor skal vi regulere på tværs af grænser, hvis
markedet ikke skal gøre sig til herre over os, i stedet for at være vores tjener.

EU er i gang med at skabe overblik over, hvor mange lande uden for EU, der bør kigges
nærmere på i forhold til vilkårene for at lade virksomheder fifle med deres skattebidrag.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09-15_scoreboard-
indicators.pdf

Der er 81 lande på listen - USA er med. Og man har ikke set på EU-landene selv. Også
Danmark fungerer som skattely på nogle områder.

Så vi har brug for EU til at forhindre ræs mod bunden. Også på andre områder end skat.
Det er stærke kræfter, vi er oppe imod: Vi har brug for en social dimension af EU, hvis
vores humlebi skal kunne blive ved med at flyve. Vi har brug for regulering på tværs af
landegrænser.

Tak for ordet
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Fremtidige aktiviteter
Oktober
4. Poul Schmidt fortæller om Viggo Kampmann, Velfærdsstatens glemte arkitekt. Fælleslokalet,
Mariendalsvej 18, kl. 19.00-21.30. Tilmelding nødvendig senest 1. oktober til hastrup@dbmail.dk
11. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10 kl. 19-21
November
7. Debatmøde om ældrepolitik. Metronomen, kl. 10-12.
8. Besøg i Folketinget kl. 17.00-18.30. Pernille Rosenkrantz-Theil viser rundt på Borgen
Tilmelding senest 1. nov. til hastrup@dbmail.dk
16. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 19-21
22. Politisk medlemsmøde om arbejdsmiljø og pensionsalder, oplæg ved næstformand i LO,
Morten skov Christensen, Fælleshuset Chr. Paulsens Vej 15, kl. 1830-21

Erik Jensen, Formand, 21 72 58 00, erje1234@gmail.com
Iben Cort Eiby, Næstformand 38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
Hanne Illum, Sekretær 28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig 33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
Marie Louise Knuppert, Kasserer 23 96 36 79 mlk@oao.dk
Anna Sofie Munck, kampagneansvarlig 21 29 51 35, annasofiemunck@gmail.com
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt 28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
Andreas Røpke, WEB-master 61 77 13 79 roepke@outlook.com
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper 24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant 30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
Flemming Hansen, 2. suppleant 38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
Bo Kømler, 3. suppleant 20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen 28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen 24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fællesbestyrelsen


