November 2016
Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Da jeg voksede op, rev man mure ned. Nu vinder man valg på at
bygge dem op.
Af Sine Heltberg, rådmand på Frederiksberg og folketingskandidat (S).
Indlægget blev bragt i Politiken 10.november 2016
Jeg sad i morges og så Trumps sejrstale sammen med mine børn og skulle forklare dem,
at han vandt valget ved at tale grimt om kvinder, latinoer og muslimer, men at han nu har
travlt med at tale om at blive præsident for hele USA. At han vandt på at ville lukke USA om
sig selv, men nu taler om, at USA vil opføre sig ordentligt udenrigspolitisk. Da jeg voksede
op, sagde Svend Auken, at man altid skal tale til kongen i mennesket, ikke til stodderen. I
dag lærte mine børn, at man kan blive præsident og leder af den frie verden ved at tale til
stodderen. Jeg tror ikke, Trump er skør, eller at USA går helt bananas. Men jeg tror, at folk
der går og drømmer om at vinde valg andre steder, nu efter Brexit og dette har lært, at det
handler om at lægge nogen for had og finde på noget skørt at sige for at få
opmærksomhed og omtale. At valg ikke handler om, hvem der har de bedste ideer for
fremtiden. Jeg synes, vi ser en snert af det samme i Danmark, når Pia Kjærsgaard taler om
EU som en rotterede for at trække opmærksomheden væk fra DF's skandalesager. Eller
når Venstre og LA latterliggør enkelte kontanthjælpsmodtagere og peger fingre af, at de
ryger en smøg eller har en hund, for at trække opmærksomheden væk fra den
fattigdomspolitik, som regeringen har indført for at finansiere skattelettelser til de rigeste
virksomhedsejere og billigere luksusbiler.

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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Konsekvenserne af Donald Trump
Af Irene Odgaard, aktivitetsansvarlig i fællesbestyrelsen

...kender vi ikke endnu. Valgløfterne stritter i mange retninger, men en rød tråd er viljen til at gøre op
med institutioner og social orden, som den blev etableret efter Anden Verdenskrig. Vi er kun ”et Brexit,
en valgsejr for Donald Trump og et valg af Marine Le Pen som præsident i Frankrig” fra enden på den
liberale verdensorden, som vi kender den, skrev Anne Applebaum - for to af disse tre begivenheder
siden. Og som generalsekretær for ILO, Guy Ryder har udtrykt det:
”De værste utopister er folk, der tror, at tingene vil blive ved med at være som de er nu.”
Spillereglerne er ændret i de seneste årtier: finans- og arbejdsmarkeder er blevet dereguleret, den
økonomiske ulighed i og mellem lande er steget. Der har været en politisk offensiv for at gøre staten
til en del af problemet, ikke en del af løsningen. Skatterne skal ned, og de sociale sikkerhedsnet
undermineres.
Omvendt efter Anden Verdenskrig: Her byggede man velfærdssamfund op, fordi alle politiske kræfter
var enige om, at staten skulle dæmme op for usikkerheden i markedssamfundet. Den politiske klasse
ønskede at forhindre, at Europa igen skulle hærges af fascisme. Men det er længe siden.
I Danmark er det først og fremmest nytilkomne partier som Liberal Alliance og Nye Borgerlige, der
presser på for det, jeg tror man kan kalde en kontrarevolution - i stil med den den Margaret Thatcher
gennemførte i UK - med fattigdom og afindustrialisering til følge. Farligere er måske den måde,
synspunkter, der tidligere blev anset for rabiate, siver ind i de store, gamle partier.
Fra 2008 og frem har befolkninger i mange lande måttet betale dyrt for en voldsom finanskrise. Og i
den seneste tid er vi blevet konfronteret med skatte-skandaler, der har undermineret tillid - ja, nogle
steder, som i Island, hele den politiske klasses legitimitet. Panama Papers afslørede, at knap en snes
statsoverhoveder var involveret i bedrag mod de befolkninger, de formodedes at tjene. Så ja, jorden
er gødet for forandring. Men forandring betyder ikke nødvendigvis fremskridt. Trump betyder
forandring. Men Trump betyder ikke fremskridt.
For demokrater i bred forstand er det tid til at kæmpe for de institutioner, der har tjent befolkninger godt
siden sejren over fascismen i Anden Verdenskrig. Demokratiet er under belejring i vor nabostat, Polen.
Det har længe været under belejring i Ungarn. Og det kan næppe siges længere at eksistere i Tyrkiet.
Konsekvenserne af Donald Trump kender vi ikke, men han er ikke gode venner med pressen i USA.
Vi får se.
I Como, Italien, hvor fascisten Mussolini tilbragte sine sidste dage, er der rejst et mindesmærke for den
europæiske modstandsbevægelse i Anden Verdenskrig. Uddrag af breve fra de, der ofrede deres liv
for idealerne er oversat til syv sprog og hugget i sten. Brevet fra Julius Fucikin, journalist fra
Tjekkoslovakiet, på vej mod sin halshugning i september 1943, rinder ihu:
Mankind, I loved you dearly; be ever watchful!
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Hvorfor skal der ikke gå flygtningebørn på min skole, mor?
Af Anja Camilla Jensen, medlem af undervisningsudvalget og rådmand Sine Heltberg.

Den 14. november besluttede det borgerlige flertal på Frederiksberg, at der kun skal gå flygtningebørn
på de skoler, der i forvejen har flest børn med anden etnisk baggrund. Det selv om skolerne havde bedt
om, at alle fik lov at tage ansvar for flygtningebørnene.
På alle Frederiksbergs skoler er der mange ressourcestærke børn og forældre, der kan og vil gøre en
forskel. Og på alle skoler har børn og unge godt af at færdes sammen med dem, der er flygtet. Det
udvider vores børns horisont og giver dem indsigt i, hvad det vil sige at rejse langt for at få lov til at leve
i fred.
Social forståelse for andres situation kommer ved, at man omgås hinanden i hverdagen. Vi tror på, at
det er en rigtig god og idé, at alle Frederiksbergs børn kommer til at få klassekammerater med
udenlandsk baggrund. Fordi det giver udsyn og rummelighed og åbner deres øjne for, at livet er
anderledes uden for velfærdsdanmark.
De der har fulgt skoleområdet vil vide, at vi historisk set har ret dårlige erfaringer med at belaste nogle
skoler mere end andre. Lindevangsskolen havde i mange år et problematisk omdømme netop på
grund af det. Det er i dag, med politiske greb, men også med en dygtig skoleleder, lykkes at vende det
billede, så Lindevangsskolen i dag er en af vores mest velfungerende, men dog stadig med et højt antal
børn med anden etnisk baggrund end dansk.
Vi skal lære, også af de mindre gode erfaringer. Det er simpelthen en glidebane, at lade nogle skoler
stå alene med ansvaret og de faglige, sociale og etniske problemer, der kommer ud af en ulige
fordeling.
Dette års ændring af distrikterne var i høring på skolerne. Og her, som også tidligere, var skolerne ret
klare i spyttet. De mener, at det er et fælles ansvar at undervise og rumme vores flygtningebørn, og
det er så godt at høre dem være solidariske. Vi er selvfølgelig enige og ville gerne, at vi tog denne
udstrakte hånd som en mulighed for nu at tilrettelægge vores skoledistrikter, så vi fremadrettet kan få
en mere ligelig fordeling af både flygtningebørn, men også tosprogede børn og unge i det hele taget.
Fordi vi som socialdemokrater er tilhængere af, at samfundets mange forskellige grupper blandes og
lærer af og med hinanden. Desværre rækker solidariteten ikke helt ind til det borgerlige flertal på
rådhuset, hvor De Radikale, DF, Venstre, LA og Konservative vil lade de skoler, der i forvejen har flest
tosprogede børn, tage sig af flygtningebørnene. Det mener vi er forkert.
Vi kæmpede og prøvede at opfordre vores kolleger på højrefløjen til at sørge for, at flygtningebørn
og unge bliver et fælles ansvar for vores skoler. At de bliver en fælles mulighed for byens børn til at
lære verden at kende. Men selvom de sådan set i deres taler næsten lød som om de var enige med
os, så stemte de for, at alt skulle være som før. Vi giver naturligvis ikke op og er allerede klar med et
forslag til, hvordan vi ad åre får socialt velafbalancerede skoler - på alle skoler.
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Sunde tænder = Livskvalitet for vores ældre borgere
Af Gunvor Wibroe, kommunalbestyrelsesmedlem (S)

Carries, svamp og knækkede tænder.
Det kan være nogle af konsekvenserne
af dårlig tandsundhed. Undersøgelser
har gang på gang påvist, at dårlige
tænder har negativ betydning for
menneskers livskvalitet. Ikke mindst for
vores ældre medborgere. For ødelagte
tænder og ringe mundhygiejne kan
være meget smertefuldt og gøre det
svært at spise. Det er endda påvist, at
sygdomme som lunge-‐ og
hjertekarsygdomme samt diabetes forværres af ringe mundhygiejne på grund af
bakterier i mundhulen.
Sunde tænder er en væsentlig forudsætning for god livskvalitet. At kunne tygge sin
mad uden besvær og smerter er essentielt for at spise sundt og få den mad, man bedst
kan lide. Socialdemokratiet på Frederiksberg mener, at vi som kommune skal gøre,
hvad vi kan for at støtte op om sunde tænder og god mundhygiejne hos vores ældre
medborgere. Og hellere før end siden.
Derfor har Socialdemokratiet stillet forslag om, at der sendes tandplejere ud til byens
plejehjem. Tandplejere som både skal efterse beboernes tænder og undervise
plejepersonalet i god mundhygiejne hos de ældre. Som et supplement til den
eksisterende ordning med omsorgstandpleje. For os er der nemlig ingen tvivl om, at
det kan løfte vores ældre medborgeres tandsundhed. Øge deres livskvalitet. Og det
mener vi ærlig talt, de har fortjent.

Frivillig arbejdskraft
Det politiske arbejde kræver også af og til en helt praktisk indsats fx til valgene,
medlemsarrangementer og hvad der nu ellers er på dagsordenen.
Har du lyst og mulighed for en gang imellem at hjælpe til også med det helt
praktiske, så send mig en mail på erje1234@gmail.com eller ring til mig på
2172 5800.
Erik Jensen
fmd. for Socialdemokratiet på Frederiksberg
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Julefrokost hos Socialdemokraterne på Frederiksberg - 07.

Traditionen tro holder vi julefrokost, denne gang d. 07. december, kl. 17.30. Café Cadeau, H.C.
Ørstedsvej 28, danner igen i år rammen om vores julefrokost. Café Cadeau er en socialøkonomisk
virksomhed, læs www.cafecadeau.dk
Der vil være julebuffet og kaffe. Øl, vin og sodavand er for egen regning og kan købes til rimelige
priser.
Tilmeldingsfrist: d. 29. november
Tilmelding og afbud til: Iben Cort Eiby, ibce35@gmail.com . Angiv venligst dit fulde navn ved
tilmelding og betaling.
Egenbetaling udgør kr. 25 og bedes indbetalt til Arbejdernes Landsbank reg.nr.: 5338 Kontonr.:
0000353675 i forbindelse med tilmelding (refunderes ikke ved afbud).
På gensyn til julehygge med quiz, knas og et tilbageblik på året der gik og hvor vores partikammerat
her på Frederiksberg, Henrik Hagemann, vil fortælle anekdoter fra sin tid med Anker Jørgensen.

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
November
22. Åbent medlemsmøde om arbejdsmiljø og pensionsalder, Morten Skov Christensen, LO og
Mogens Eliasen, NNF. Fælleshuset, Chr. Paulsens Vej 15, kl. 1830-20
23. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 1900-2100
December
7. Julemiddag, Cafe Cadeau
13. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 1900-2100
Januar
12. Åbent debatmåde om social dumping og social dimension i EU, oplæg ved Næstformand i LO
Arne Grevsen og MEP Ole Christensen, Medborgersalen, Danasvej 30B, kl. 1900-2100
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