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Forargede politikere bør droppe de grådige banker
Af Sine Heltberg, rådmand og folketingskandidat

Lærdommen efter finanskrisen og Panama-lækket er, at moralen i visse banker er bundrådden, og
at man er skide ligeglad! Den 17. juni blev Nordea således politianmeldt for manglende
overholdelse af hvidvaskloven. Nogen større bodsgang fornemmer man ikke, for samme dag gav
Nordeas topchef et forblommet interview til Børsen om, at de seneste måneder har "været en
periode fuld af begivenheder og spændende ting"! Det var få dage efter, at Nordea Kredit hævede
bidragssatserne på boliglån.
Tilliden mellem politikere og befolkning er tyndslidt i disse år, hvor de ansvarlige partier, der har
løftet ansvaret igennem gode tider og svære tider, igennem krig, kriser og flygtningestrømme,
igennem vækst, jobfest og velstand i mere end 100 år, i stigende grad fravælges. Til fordel for
partier til både venstre og højre, der aldrig kunne drømme om selv at løfte et regeringsansvar.
Fordi det slider. Fordi man så står forrest med ansvaret, når folk rammes af konsekvenserne af
ens politik.
Stor var den politiske forargelse oven på Panama-lækket, hvor det blev tydeligt, at først tiggede
bankerne skatteyderne om at hjælpe dem ud af en selvforskyldt finanskrise og bagefter hjalp de
deres rige kunder med at snyde i skat. Kulturministeren toppede forargelsen ved at kalde Nordeas
adfærd undergravende for markedsøkonomien.
Politisk forargelse er fint. Handling bedre. Råddenskaben i dele af den finansielle sektor har lært
os, at man skal lade pengene tale, for at blive hørt. Derfor har Socialdemokratiet på Frederiksberg
foreslået, at kommunen skal afvikle alle vores million engagementer med banken. Vi har samtidig
sat et midlertidig stop for nye engagementer, mens kommunen er ved at undersøge, om vi kan
slippe ud af eksisterende aftaler, uden det koster skatteborgerne en jetjager. Jeg kan kun opfordre
politikere i kommuner, regioner og i regeringen til at følge trop. Til at lade pengene tale. Det
offentlige er en stor kunde. Den magt skal bruges.

Det vil ikke bare være en vigtig læresætning for grådige banker – det kan måske også være med til
at genopbygge tilliden mellem politikere og befolkning, at lade hidsig tale følges op af konsekvent
handling – også overfor de nydelige herrer i velpressede habitter

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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Brexit
Af Irene Odgaard
Den politiske kampagne for at forlade EU sejrede i Storbritannien for en uge siden. Uden en plan for,
hvad der så skal ske. Årsager? Folks utilfredshedmed stigende økonomiske ulighed, besparelser på
velfærd og øget pres fra immigration på arbejdsmarkedet, som har skabt fremmedfjendskhed,
vurderer man. ”Folket”, erklærede Leave-fortaler justitsminister Michael Gove, (nu kandidat til
premiereministerposten),har fåetnokafeksperter.Deter følelsernestid - ingenbrugforargumenter,
vi har brug for ”at tage kontrol” og ”få den britiske identitet tilbage”.

Vimå forstå befolkningernes skepsis, lyder det fra politisk hold. Lars Løkkehar siden valgkampen
i 2015 mobiliseret de borgerlige partier på modstand mod en social dimension af EU og fortolket
”befolkningens skepsis” ind i den ramme. Oversat til dansk betyder det, at vi går en usikker fremtid
imøde,hvorkonkurrence i stadigmindregradskalkorrigeresaf sociale ogdemokratiskehensyn.For
vi producerer stadig til hinanden og køber og sælger på det indre marked.

Men ladmig starte et andet sted. På en befærdet gågade i den polske by Poznan overfaldt tre unge
polske mænd den syriske kok George Malmlouk, og brækkede hans lemmer, imens tilskuere så på.
Nogle tilskuere råbte opmuntrende: ”Dræb ham”, men en kvinde ringede til politiet, som stoppede
mishandlingen efter 10 minutter. Borgmesteren besøgte ham på hospitalet.

Fremtiden for deunge i Poznan er ikkenødvendigvis lys. Er de sproguddannede, kandenemt finde
arbejde i outsourcede servicecentre i store virksomheder som McKinsey og Goldman Sachs. Men
stiger lønningerne - de er dobbelt så høje i Warszawa - kan jobbene også nemt forsvinde igen. Er de
ufaglærteellerhåndværkere, kandeunge tjenekassenvedat tage tilDanmark(ellerStorbritannien)
ogarbejde, sommangeafderes fædre, ogsendepengehjem.På torvet iPoznansidder tregenerationer
af kvinder og taler sammen over kaffe og kage, mens den enkelte unge mand i selskabet (for ung til
at rejse?) ser ensomud. Fremtiden i Polen ser ikke lysnokud, til at folk får børn - der fødes færre børn
i Polen end her, så nu har man indført børnepenge på 1000 zloty pr. barn. Uden klar finansiering -
skattenerkunpå18%ogmangesnyder, så fremtiden fordetpolskesamfundtegneruvis, alleredeved
næste finanslov.

De polske unges bekymringer og problemer fortjener at blive adresseret og løst - i
reformprogrammer, som må omhandle både Polen og EU, for vi lever i en økonomi, der er
grænseoverskridende. Det kommer først og fremmest til at handle om skat og om investeringer og
beskæftigelses- og fordelingspolitik.

Menskalvi ”forstå”de treungesmishandlingaf syreren?Nej, ligeså lidt somviskal ”forstå”mordet
på Jo Cox eller had-forbrydelserne mod polakker i England. De er frugten af den højreorienterede,
nationalistiske bølge, der breder sig i Europa i disse år, og somLeave-kampagnen tog et skridt videre.
Vi har set det før, i mellemkrigstiden. Højreorienterede synspunkter skal bekæmpes, ikke ”forstås”.
Ikkemere uklar tale om ”befolkningens skepsis” - lad os tale om reformprogrammer, der adresserer
åbenlyse problemer somarbejdsløshed,manglende investeringer ellermanglende gennemsigtighed.

For øvrigt: er jeg den eneste, der er træt af at blive adresseret ”danskerne”, når politikere taler om
vælgere, befolkningen eller folk i almindelighed?
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Fremtidige aktiviteter

August:
15. Debatmøde om ældrepolitik, Medborgerhuset Danasvej 30B, kl. 10-12
September:
7: Medlemsmøde om at være i KB og info om kommunalbudgettet, Rådhuset kl. 19-21
20. Ekstraordinær generalforsamling. Metronomen, Godthåbsvej 33, kl. 19-22.
23-25: Kongres.
November
7. Debatmøde om ældrepolitik. Medborgerhuset, lokale 1, Danasvej 30B, kl. 10-12.

Læs mere på folkemødemøn.dk

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
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