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Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Omsorg med få ansigter
Af rådmand Sine Heltberg (S)
Ældre der modtager meget hjælp oplever ofte, at deres
rolige hjem forvandles til en banegård med et rend af
forskellige personer. Det viser en ny undersøgelse af
hjemmehjælpen. Igen. En del af forklaringen er, at vores
personale skal have fri og ferier, ingen kan være på
arbejde både morgen, middag, aften og nat. Men en del af
forklaringen er også, at kommunen vælger at udlicitere mange opgaver. Det betyder,
at det firma, der leverer maden er et andet end dem, der gør rent, køber ind eller
hjælper dig med genoptræningen og personlig pleje.
For år tilbage arbejdede jeg i hjemmeplejen. Her var det altid Gerda, der købte ind for
Otto, smurte hans madder, gjorde rent og vaskede hans tøj. Altid Mette der var
ansvarlig for Poul og altid Lone, der var snarlig for Grethe. Der var styr på familie,
sygdomme og værdier. Det var omsorg.
Siden er opgaverne delt op, privatiseret og udliciteret. Og mere er på vej. Det
borgerlige flertal på Frederiksberg har netop besluttet at privatisere dele af
genoptræningen, og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) meldte for en uge
siden ud, at han drømmer om at tvangsprivatisere kommunernes hjemmesygepleje!
Resultatet bliver endnu flere ansigter i hjemmet.
Socialdemokratiet vil en anden vej. Gøre op med den nidkære detailstyring i det, vi
kalder en fingrene-væk reform. Vi ønsker at vende udviklingen. Skabe bedre omsorg
med færre ansigter. Ikke flere firmaer, der kun tager sig af en lille del af hjælpen.
Der skal være én ansvarlig som sørger for, at Grethe, Poul og Otto får den hjælp, de
har brug for. Uanset hvem der leverer den. Èn ansvarlig som de pårørende kan ringe
til, hvis man er bekymret over noget.
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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Peter Sabroe: Børnene og de udsattes beskytter

Af Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbest. og børne- og socialordfører.
Den 23. januar var det 150 år siden, at børnene og de
udsattes beskytter, socialdemokraten Peter Sabroe blev
født. Han er en af de største, vi har haft.
En politisk pioner, der med uortodokse metoder
kæmpede for bedre vilkår for de nederste på
samfundets stige. For tjenestefolkene, de fattige, de
udsatte og ikke mindst børnene. Peter Sabroe sagde
selv: “Børnene ejer sig selv og skal vurderes som
selvstændige individer med ret til kærlighed, tryghed og
anerkendelse.” Ord som blev et pejlemærke for hans politiske virke livet igennem.
Peter Sabroe blev født i Gødvad ved Silkeborg og kom tidligt i lære som skomager. Men han
skiftede fag og blev journalist, men allerede som ung blev han aktiv i politik. Senere blev han
medlem af kommunalbestyrelsen i Aarhus og sidenhen af Folketinget. Han lagde sig flere
gange ud med sit eget parti og var datidens mest kendte og kontroversielle menige
folketingsmand.
Han var både elsket og hadet for sine aktivistiske metoder for at skabe fokus på ulighed og
”det skæve Danmark”.
Det fortælles, at Peter Sabroe engang medbragte en portion nærmest uspiselige, stinkende
fedtegrever pakket ind i avispapir i Folketinget, som han så åbnede for, så medlemmerne
kunne se og lugte den elendige mad, man serverede for børnehjemsbørn. På den måde
kunne de fine Christiansborg politikere opleve stanken af den elendige mad, som børnene
fik.
En anden gang tog Peter Sabroe en gennempryglet skoledreng med ind i Folketinget for at
vise sine kolleger, hvordan lærerne tævede børn med spanskrør i datidens skoler. Det
politiske etablissement på Christiansborg var dybt forargede, men det var Peter Sabroe
ligeglad med, for han fik skabt opmærksomhed på tæv og mishandling i datidens skoler. Og
sagen var altid det vigtigste for ham!
Peter Sabroe fik bølgerne til at gå højt. Men han skabte også resultater og skubbede hårdt til
den måde, man i begyndelsen af 1900-‐tallet så på (-‐ eller lukkede øjnene for) samfundets
udsatte og udstødte. Og hans vedholdende indsats bidrog til gennemførelsen af Børneloven i
1905 og senere var han også hovedmanden bag Enkebørnsloven.
Han nåede ikke at se alle sine idéer realiseret. Men dem har vi glæde af i dag herunder
afskaffelsen af læreres ret til at prygle skolebørn i 1967 og afskaffelsen af revselsesretten i
1997. Hans arbejde var syv mile skridt hen mod en egentlig social-‐ og børnepolitik i
Danmark.
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Peter Sabroe døde ved en tragisk ulykke 46 år gammel. Ved begravelsen i Aarhus deltog
50.000 mennesker. Eller næsten 2% af Danmarks befolkning. Et helt uhørt stort antal, som
vidnede om Peter Sabroes enorme popularitet.
Hvad er arven fra Peter Sabroe? Der er ingen tvivl om, at hans idéer og hårde arbejde for et
mere retfærdigt samfund har gjort en verden til forskel for mange mennesker. I dag er der dog
fortsat børn, som har en kaotisk opvækst, har svært ved at stå på egne ben som voksne og
derfor falder ud af fællesskabet.
Det er derfor det er vigtigt, at vi socialdemokrater holder fast i et stærkt velfærdssamfund,
hvor vi sikrer, at ingen falder igennem. Uanset om du kommer fra højhusene eller
villakvartererne. Om dine forældre er akademikere eller på kontanthjælp. For vi er både et
stærkere og et mere rigt samfund, når alle er med i fællesskabet. Og det tror jeg, at Peter
Sabroe ville være enig i.

S: Nej tak til mikroplast
Af Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen

Vi har efterhånden allesammen hørt om det, mikroplast. I de seneste par år er
der heldigvis kommet et stigende fokus på de alvorlige miljømæssige
konsekvenser af mikroplast, som bl.a. findes i de kulørte engangsklude.
Mikroplast er svært at se med det blotte øje, men kan indeholde sundheds- og
miljøskadelige stoffer, som binder sig til miljøgifte fra omgivelserne. Og hvis
mikroplast spises og optages af dyr kan giften i værste fald havne i vores mad.
En undersøgelse af 400 silde- og torskemaver fanget i danske farvande viste, at
der var mikroplastik i næsten 25%. Eller hver fjerde fisk. Det er uhyggelige tal,
som desværre kun bliver værre. Der er ingen tvivl om at vores have er belastet,
men det meste mikroplast stammer faktisk fra landjorden. Og på verdensplan
regner man med, at 10 mio. ton plastik hvert år ender i havet. Mikroplast er et
kæmpe globalt problem for vores fælles miljø. Og det starter lokalt! Derfor har
Socialdemokratiet på Frederiksberg stillet forslag om, at Frederiksberg
Kommune udfaser kommunens forbrug og udledning af mikroplast. Det mener
vi er til gavn for vores miljø og fælles fremtid.
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Ekstraordinær generalforsamling - Reserver dagen!

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. februar kl 10-13
hvor vi skal vælge og opstille vores kandidater til det kommende kommunal- og
regionsvalg.
- jo flere der kommer jo bedre.
Generalforsamlingen vil foregå på KU.BE på Dirch Passers Alle 2, og der vil
være brunch for tilmeldte.
TILMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR, til Irene Odgaard på iodgaard@kranen.dk, hvis du ønsker brunch

Fællesbestyrelsen
Erik Jensen, Formand,
Iben Cort Eiby, Næstformand
Hanne Illum, Sekretær
Irene Odgaard, Aktivitetsansvarlig
Marie Louise Knuppert, Kasserer
Anna Sofie Munck, kampagneansvarlig
Rune Nicolaisen, Redaktør for A-Nyt
Andreas Røpke, WEB-master
Uffe B Rasmussen, politiske følgegrupper
Jørgen Mørup Pedersen, 1. suppleant
Flemming Hansen, 2. suppleant
Bo Kømler, 3. suppleant
Lene Paludan Hastrup, valgt af Slotskredsen
Svend Dittman, Valgt af Falkonerkredsen

21 72 58 00, erje1234@gmail.com
38 33 22 77/ 20 29 28 63, ibce35@gmail.com
28 34 87 04, illumhanne@gmail.com
33 97 14 04, iodgaard@kranen.dk
23 96 36 79 mlk@oao.dk
21 29 51 35, annasofiemunck@gmail.com
28 71 18 60, rrn82@hotmail.com
61 77 13 79 roepke@outlook.com
24 24 16 75 ufferasmussen@yahoo.com
30 55 76 23 joergenmp@outlook.dk
38 86 87 79 hansflemming@gmail.com
20 21 79 33 bokomler@hotmail.com
28 56 82 58 hastrup@dbmail.dk
24 20 09 55 svend_dittman@msn.com

Fremtidige aktiviteter
Februar
4. Ekstraordinær generalforsamling, KU.BE. Perfomancesalen, Dirch Passers Allé 2, kl. 10-13
14. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10 kl. 19-21
23. Rundvisning på Rådhuset for nye medlemmer. Tilmelding til Erik Jensen,
erje1234@gmail.com
Marts
8. Politisk medlemsmøde, kvindernes internationale kampdag, Danasvej 30 B kl. 19-21
15. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10 kl. 19-21
30. Foredrag ved Christel Schaldemose, kl. 19-21, sted tilgår
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