Maj 2017
Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Årets generalforsamling
Tirsdag den 25. april blev der holdt generalforsamling i Socialdemokratiets to
kredse på Frederiksberg, Slotskredsen og Falkonerkredsen.
Efterfølgende samledes de to kredse til fællesgeneralforsamlingen, for at høre
årsberetningerne og (gen)vælge den siddende fællesbestyrelse.
I praksis foregår aktiviteter og beslutningerne i fællesbestyrelsen,
Der blev sunget sange og gjort status over økonomi, aktiviteter og medlemmer,
og stemningen var god.
Der blev også givet 4 årsberetninger af hhv. fællesformand Erik Jensen,
borgmesterkandidat Michael Vindfeldt, folketingskandidat Sine Heltberg og
regionsrådsmedlem Pia Illum.
De kan ses på nedenstående links:
http://s-‐frb.dk/wp-‐content/uploads/20170425ErikJensen.pdf
http://s-‐frb.dk/wp-‐content/uploads/20170425MichaelVindfeldt.pdf
http://s-‐frb.dk/wp-‐content/uploads/20170425SineHeltberg.pdf
http://s-‐frb.dk/wp-‐content/uploads/20170425PiaIllum.pdf
Hele den siddende fællesbestyrelse blev genvalgt, mens Pia Illum meddelte
under sin beretning, at hun har valgt ikke at genopstille. Erik Jensen har som
bekendt valgt at stille op som kandidat til regionsrådet i stedet for Pia.
Stort tak til hende for indsatsen i regionsrådet!

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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Bæredygtighed skal fylde mere
Af Rune Rummel, Redaktør på A-nyt og kandidat til Kommunalvalget 2017
For nylig fik Socialdemokratiet et nyt principprogram for første gang siden 2004. Det er
ikke noget man opdaterer til hvert valg, men der er sket meget i Danmark og Verden
siden da.
I den sammenhæng blev Dan Jørgensen intervievet om arbejdet og resultatet af det
nye program*. Han peger i artiklen på, at de to ting der fylder mest for
socialdemokratiske medlemmer er bæredygtighed og ulighed.

Det blev jeg personligt rigtig glad for at læse, da bæredygtighed også er et helt centralt emne for mig som
kandidat.
Flygtningekrisen og integrationspolitikken har fyldt rigtig meget i medierne det sidste års tid, både nationalt
og kommunalt. Men på landsplan er det faktisk ikke det, der fylder mest for socialdemokraterne.
Jeg anerkender fuldt ud, at integrationspolitikken, og hvor mange penge vi bruger på den, betyder noget.
Men som mange andre socialdemokrater synes jeg trods alt, der er ting der er vigtigere.
Det kom for nylig frem, at flygtninge og invandrere hvert år koster samfundet 28 mia. kr. Selvom det er
mange penge, er det ingeting ift. hvad vi kommer til at bruge i fremtiden på de mange afledte
konsekvenser af manglende fokus på bæredygtighed og miljø. Og det gode ved bæredygtighed og miljø
er, at man som borger rent faktisk kan gøre ting i sin hverdag, som er med til at sætte fokus på og
nedbringe forureningen
På landsplan er bæredygtighed altså noget af det vigtigste for socialdemokratiske medlemmer. Sådan
håber jeg også det er på kommunalt plan. FRB kommune bør blive ved med at sætte ambitiøse mål på
alle de grønne områder. Det skylder vi os selv og vores børn.
Dette gør vi bl.a. ved at få endnu flere folk til at cykle. Det bør være det primære transportmiddel for de
fleste FRB-borgere. Men jeg kan godt forstå, hvis forældre ikke har lyst til at sende deres 10-årige børn
afsted til skole på cykel, hvis de skal køre på en større vej uden cykelsti, og dem er der stadig nogle af.
Hvis vi vil have flere til at cykle skal vi også tilbyde dem bedst mulige vilkår til det, og når det kommer til
sikkerhed spiller cykelstier en stor rolle
Jeg ved at vores nuværende gruppe i kommunalbestyrelsen allerede har arbejdet hårdt for at få flere
cykelstier, og det skal vi blive ved med.
I vores eget valgprogram for det kommende kommunalvalg er bæredygtighed og ulighed også et centralt
emne:
"For os socialdemokrater ligger det dybt i vores DNA, at økonomisk ansvarlighed går hånd i hånd med
social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed. Ansvarlighed er forudsætningen for, at der er penge
til bedre velfærd."
I det nye principprogram står der også: "Mennesker vil altid søge at skabe vækst og fremgang. Opgaven
er ikke at forsøge at stoppe udviklingen. Opgaven er at gøre den bæredygtig."
Begge citater sætter en tyk streg under socialdemokratiets prioriteter. Jeg mener det er vigtigt, at vi
fremover tænker bæredygtighed ind i alt hvad vi foretager os. Derfor er det også et godt og ambitiøst mål,
formuleret i valgprogrammet, at vi skal være CO2 neutrale i 2030. Det er min overbevisning, at
bæredygtighed og nedsat forurening er det, der skal sikre os og Jorden i fremtiden.
Det er efterhånden en brugt floskel, men der er virkelig meget sandhed i den - vi skal overdrage en bedre
jordklode til de kommende generationer, end den vi overtog - og det gælder også på kommunalt plan.
Så det er mit håb, at vi fortsat kan være med til at sikre, at Frederiksberg også i fremtiden bliver en af
forgangskommunerne på området.
* https://www.information.dk/indland/2017/04/fordi-udlaendingepolitik-laengere-vigtigt-s-bare-vigtigere
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1.maj 2017 - Historien om Danmark
Af Sine Heltberg, medlem af KB og folketingskandidat (forkortet)

Hjemme hos os er søndag aften blevet en rigtig tv-aften. Der samles min mand og mine to
sønner på 8 og 11 år foran skærmen kl. 20 og ser Historien om Danmark. Det er public service
tv, når det er bedst - og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er ret vild med Lars Mikkelsen.
Historien om Danmark er en fortælling om, hvordan Danmark blev til Danmark og om
opbygningen af et fællesskab. Det fællesskab, vi i dag kender som Danmark.
Her er konger og dronninger, bønder og fiskere. Her er folkevandringer, krig - men også
kærlighed og sammenhold. Her er ikke nogen arbejdere - endnu, for vi er kun nået til
middelalderen, men mon ikke de kommer?
Vi har brug for vores historie. Det er nemlig vores historie, der har givet os vores stærke
fællesskab, vores rødder - og dem har vi brug for i nutiden, for uden rødder risikerer vi at blæse
omkuld, når ufredens vinde blæser over Europa, over USA og over den øvrige verden.
Velfærd gør os rige
Historien om Danmark er historien om et land, der tog fællesskabet alvorligt. Det er historien om
et Socialdemokrati, der førte et lille fattigt land frem til stor rigdom. Vi har sagt det så mange
gange, og alligevel er det, som om der er nogen, der nægter at høre det: Danmark er rigt ikke
på trods af vores velfærdsmodel, men på grund af den.
Vi er rige, fordi vi har investeret i uddannelse og forskning, så den kommende generation kan
blive klogere end den nuværende.
Vi er rige, fordi vi har investeret i børnehaver og sundhedsvæsen, så kvinderne kan komme på
arbejdsmarkedet - og alle med behov få hjælp af mennesker, der er uddannet til at hjælpe på
bedste vis.
Vi er rige, fordi vi har investeret også i de familier, der har det svært. Det sidste er vigtigt. Vi vil
ikke acceptere fattigdom, fordi vi ved, at fattigdom er ødelæggende for familier.
Fattigdom
Det er under pres nu. Ikke fordi vi ikke har råd, men fordi vi har et blåt flertal, der tager penge
fra de fattige børn for at give dem til de rige børn. Jeg vil gerne slå fast engang for alle:
Danmarks problem er ikke, at de rige er for fattige, og at de fattige er for rige!
Historien om Danmark har jo faktisk lært os, at vi allesammen vinder, hvis ingen taber. At vi
allesammen bliver rigere, tryggere, lykkeligere, hvis vi får alle med. Alligevel er der ingen i dette
land, der er så jantelovsagtige som rige mennesker, der bliver forarget over fattige. De skal ikke
tro, at de er noget! De skal ikke tro, at de har ret til noget! De skal ikke tro, at de betyder noget!
Og de partier har et flertal af danskerne stemt på. Var det virkelig det, vi ville?
S lytter til folk
Historien om Danmark har lært os, at vi kun er ét lille land i en stor verden. Og ude i verden er
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der altså nok at være bekymret for. Tænk bare på, hvad der er sket siden sidste 1. maj.
Terrorangreb. Brexit. Et præsidentvalg i USA, hvor et flertal godt nok stemte på Hillary, men
hvor Trump løb af med sejren. Og lige om lidt et valg i Storbritannien, hvor Labour står til det
dårligste valg i min levetid. Hvilket i øvrigt er en lærestreg - man vinder ikke nødvendigvis ved
bare at gå til venstre.
Men her i Skandinavien ser det faktisk lovende ud. Socialdemokraterna har magten hos vores
naboer på den anden side af sundet, og såvel her i Danmark som i Norge står vi til sejr - hvis
man skal tro på meningsmålinger.
Det giver da stof til eftertanke. Hvad er det, vi kan her i Skandinavien, som socialdemokrater
ikke kan andre steder?
Jeg vil gerne pege på én ting: Vi lytter til folks bekymringer. For folk er bekymrede, og med god
ret. Finanskrise. Flygtningestrømme. Terror. Børnenes skoler. Om man bliver fyret. Om man
kan få hverdagen til at hænge sammen. Klimaforandringer.
Det er de bekymringer, vi historisk set har lyttet til. Og fundet svar på.
I de skandinaviske socialdemokratier har vi en tradition for at finde løsninger på de problemer,
folk oplever - løsninger, der er forankret i virkeligheden og ikke i verdensfjerne marxistiske
teoribøger eller i CEPOS’ lige så verdensfjerne ønsketænkning.
Udlændingepolitik
Og jeg ved godt, at det ikke er alle her, der er enige, men vi lytter også til folks bekymringer, når
vi fører en stram udlændingepolitik.
Jeg er ikke enig i hvert eneste komma, nejet til kvoteflygtninge er jeg lodret imod - men vi er
nødt til at erkende, at antallet betyder noget. At vi ikke kan tage imod flere, end vi har mulighed
for at integrere. Og at det gør noget ved vores land, hvis vores boligområder, vores skoler, dele
af vores arbejdsmarked skifter nationalitet.
For hver flygtning, vi tager imod, er der flere derude, der har brug for hjælp. Vi er nødt til at
hjælpe de rigtige steder i stedet, i Afghanistan, i Syrien, i Eritrea og alle de andre lande, der er
på eller over kanten for sammenbrud - ikke bare ved at sige det, som regeringen gør, men ved
at gøre det.
I Sverige har Socialdemokraterna bestemt, at det de sparer på at der kommer færre
asylansøgere efter indførelse af grænsekontrol og EU’s aftale med Tyrkiet, skal bruges på
ulandsbistand. Det er en flot melding. Det skal vi også gøre!
EU - ganske kort
Flygtningeproblemerne er et af de mange, mange områder, hvor vi har brug for EU. Og hvor EU
faktisk er bedre end sit rygte.
Men EU bliver i disse år undermineret af populister, der prøver at bilde befolkningerne ind, at
alting vil blive meget bedre, hvis vi svækker det europæiske samarbejde eller ligefrem trækker
os ud og står på egne ben.
Vi har en forbandet pligt til at sige fra over disse falske profeter og ikke lade dét falde til jorden,
som vi har kæmpet for i så mange år: samarbejde, samhandel, frihedsrettigheder og et fredeligt
Europa.

4

Nyhedsbrev 8. maj 2017

A

Nyhedsbrev

Hvis vi har lært noget af de sidste 100 års europæiske historie, så er det, at fællesskab gør
stærk! Der er aldrig – aldrig nogensinde – kommet noget godt ud af nationalisme og national
selvtilstrækkelighed. Det er en pest, der skal bekæmpes!
Men nok om EU. Lad os slutte hjemme:
Historien om Danmark er historien om et lille land, der
opnåede stor rigdom. Vi er stadig et lille land, og vi er også
stadig rige, de fleste af os, men vi bliver kun ved med at
være rige, hvis vi har et stærkt socialdemokrati, der tør
tage de rigtige, svære beslutninger om fattigdom, om
økonomi, om udlændige og om klima.
God første maj!

Foto: Anders Kaare

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
Maj
17. Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid. Fhv. overvismand, professor Niels Kærgård holder
oplæg i Landbohøjskolens gamle festauditorium, , og fortæller også lidt om Landbohøjskolen og
bygningens historie. Bülowsvej 17, Frederiksberg, kl. 17-19

20. Gadekampagne, Frederiksberg Centret, kl. 10
23. MF Mattias Tesfaye fortæller om sin nye bog om udlændingepolitik. Socialdemokratiet har
gennem tiderne både haft et arbejdsmarkedsperspektiv på indvandring og et humanistisk
perspektiv på beskyttelse af flygtninge. Hvordan ser det ud i dag? Viceborgmester Mikael Vindfelt
styrer ordet. Medborgersalen, Danasvej 30B, NB: kl. 19.15-21.15.

Juni
5. Grundlovsarrangement, 5. juni plads
6. Sommerafslutning med metrobesøg
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