Februar 2017
Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Ros til jer, der passer vores ældre
Af Rådmand Sine Heltberg (S)
Fra Socialdemokratiet skal der lyde en stor ros til jer, der passer vores syge og ældre
medborgere. Det sker for sjældent, vi standser op og anerkender den store indsats, I
yder.
Men det er der nu en god grund til. For det er sådan, at det er lykkedes
medarbejderne på Flintholm Plejeboliger at sikre, at det er over 425 dage siden en
beboer havde et tryksår. På Kastanjehaven Plejeboliger har medarbejderne i de
sidste 150 dage givet alle beboere al den rigtige medicin til rette tid, som deres læge
har ordineret. Ja, selvfølgelig, tænker du måske. Men netop dosering af medicin er ét
af de områder, der for ofte går kludder i – fordi beboerne får rigtig meget medicin og
det skal gives af mange forskellige mennesker på alle tider af døgnet. Faktisk bliver
der givet medicin 150 gange – hver dag på plejecenteret! Så det er faktisk godt gået.
I Hjemmeplejens team 32 kan de fejre 175 dage uden tryksår, og det samtidig med,
at de ansatte er blevet bedt om at løbe stærkere, fordi der spares på hjemmeplejen
oppe på rådhuset. Det er ikke de ansattes skyld. De knokler for, at borgerne får en
god service, tidligt og sent. Det er
gået godt.
Tak skal I have!

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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Generalforsamling forud for kommunalvalget 2017
Af Rune Rummel Nicolaisen, medlem af fællesbestyrelsen og redaktør på A-nyt

4. februar holdt Socialdemokratiet på Frederiksberg generalforsamling forud for det kommende
kommunalvalg, for formelt at vælge og opstille vores kandidater til både kommunal- og
regionsrådsvalget, som afholdes 21. november 2017.
Der blev lagt ud med korte oplæg fra formand Erik Jensen og borgmesterkandidat Michael
Vindfeldt, hvorefter der blev serveret lækker brunch.
Herefter fik alle kandidater hver 3 minutter til at præsentere sig selv og deres mærkesager for de
ca. 65 medlemmer der var mødt frem. Herefter blev der lavet en slags politisk ”speed-dating”, hvor
alle kandidater fik 5 minutter ved hvert bord til at svare på mere uddybende spørgsmål fra de
enkelte medlemmer, inden der skulle afgives stemmer.
Formiddagens mest optimistiske og meget konkrete målsætning kom fra Anders Kaare, som går
efter at S får 8 mandater på rådhuset. Det kan man jo kun bakke op om!
Feltet er meget bredt repræsenteret i både alder, køn og professioner, med kandidater som alle
har nogle fælles fodslag og holdninger til, hvad der er vigtigt for borgerne og udviklingen på
Frederiksberg. Men der blev selvfølgelig også, i kraft af kandidaternes baggrund, præsenteret en
lang række forskellige områder, som er vigtige for kandidaterne, bl.a de oversete unge
mennesker, den grønne omstilling, integration, grundskyldsdebatten, idrætsforeningslivet,
boligbyggeri mm. Og det understreger for os selv og vælgerne, at Socialdemokratiet er et parti,
der favner rigtig mange mennesker.
De 4 nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer genopstiller alle, og derudover er der 8 nye på
listen. Nogle af disse stiller op for første gang, og andre har været på valg før og også tidligere
siddet i kommunalbestyrelsen.
På landsplan ser det fornuftigt ud for
Socialdemokratiet med pæne tal i
gentagne meningsmålinger, og vi håber
naturligvis, at denne effekt kan smitte af på
kommunalvalget, så vi kan bruge det,
sammen med en god valgkamp, til at opnå
en stor fremgang.
Vælgerne skal overbevises om, at det også
er nødvendigt med et stort og stærkt
Socialdemokrati på kommunalt plan, og
ikke kun på landsplan.

Kandidaterne på billedet er fra venstre bagerst Rune Rummel, Marie-‐Louise Knuppert, Malte
Mathies Løcke, Jacob Christian Fabio Ringgaard, Pernille Fendrich Schmidt (har trukket sit
kandidatur), og i forreste række Erik Jensen (kandidat til Regionsrådet), Troels II Munk, Gunvor
Wibroe, Hanne Illum, Michael Vindfeldt (borgmesterkandidat), Anja Camilla Jensen, Sine
Heltberg, Nina Bach Ludvigsen og Anders Kaare.
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Imens vi venter på udkastet til et nyt principprogram....
Af Irene Odgaard og Jørgen Mørup Pedersen, fællesbestyrelsen

...Kan I læse lidt om den historiske konference: ”Den røde tråd”, som blev afholdt den
28. januar på Arbejdermuseet.
Der var kun plads til 200 i salen, og i løbet af få timer efter annoncering var pladserne fyldt
op. 500 stod på venteliste, da formand for principprogram-kommissionen, Dan Jørgensen,
bød velkommen til en fyldt og forventningsfuld sal. Irene Odgaard og Jørgen Mørup
Pedersen fra bestyrelsen var så heldige at være iblandt dem. Vi fik en perlerække af oplæg
fra historikere, politikere, journalister og forfattere. Og kunne følge Socialdemokratiets
historie i hele dets levetid over de hidtil seks principprogrammer. Vi hørte:
• Om den første, internationale tid i 1870’erne, hvor parti og fagbevægelse i konfrontation
med politi og kongemagt opbyggede arbejderklassens store organisationer som
henholdsvis Socialdemokrati og fagbevægelse - hvis legitimitet det lykkedes at få
anerkendt i både folketing og på arbejdsmarked, allerede inden århundredeskiftet.
• Om Staunings konsekvente kamp for erobringen af det fulde demokrati og brugen af den
parlamentariske vej til samfundets udvikling; en vej væk fra privilegier og social
uretfærdighed. Stauning skrev i 1935 programmet: Danmark for Folket efter inspiration
fra det svenske ”Folkehjem”. Det var først og fremmest et økonomisk program, der skulle
forklare og sælge den nye planøkonomi kombineret med statsregulering. Programmet
skulle sikre produktion, valutaforhold, beskæftigelse og eksport og appellerede til at gøre
Danmark til en klasseløs stat, hvor man arbejdede sammen og så bort fra snævre
egeninteresser til fordel for samfundets ve og vel.
• Om velfærdsstatens opkomst, efter Kanslergade-forliget i 1933, der pegede bort fra
almisse-staten. Blandt velfærdsstatens arkitekter var de røde økonomer, der gjorde
samfundets beskæftigelsesgrad til at samfundsanliggende og opbyggede
nationalregnskab og kildeskattesystem - med indbygget kompas, der pegede mod
bekæmpelsen af ”den urimelige økonomiske ulighed i samfundet, som det kapitalistiske
system skabte”, som det hed i 1961-programmet. ”Samfundet er tjent med et samspil
mellem privat erhvervsliv, kooperation, andelsbevægelse, kommunal og statslig drift”,
skrev Krag og Kampmann i en valgudtalelse i 1960, og hermed var statssocialismen
afskaffet som redskab: der måtte pragmatisk reguleres eller bruges fri konkurrence, alt
efter, hvad situationen tilsagde.
• Om brydningstiden i 70’erne, der bragte temaer som ligestilling, arbejdsmiljø,
energipolitik og forurening højt op på dagsordenen, men hvor den økonomiske krise
samtidig satte forhindringer op for velfærdssamfundets udvikling. To alvorlige kriser
satte sit præg, og oliemangel førte til en beslutning om at indføre bilfri søndage. Om
principprogrammet af 1977 sagde Anker Jørgensen: ”Meget peger fremad, men mindre
peger ned i Folketingssalen.” Det plagede Anker Jørgensen, at ”vi vil det rigtige, men
mest på langt sigt”. De økonomiske teorier havde ført ind i maskinrummet og mod en
teknisk tilgang til at håndtere kriser. Reformpolitik, krisepolitik - Anker var professionel
forhandler, og den økonomiske krise satte grænser for reformer. Anker formulerede det
som ” spændet mellem sneglefart og perspektivet: reformernes syvmileskridt.”
Reformen omkring økonomisk demokrati kuldsejlede i denne periode.
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• Lykketoft holdt oplæg om 90’erne, som det lykkedes de socialdemokratisk ledede
regeringer i perioden at skabe ”gang i” - gennem aktiv erhvervspolitik og aktiv
arbejdsmarkedspolitik. Herfra stammer begrebet ”flexicurity”. Hovedopgaven var at få
beskæftigelsen i vejret; hovedopgaven var økonomien - samtidig med at man lod
velfærden udvikle sig. Gennemsnitsvæksten i den offentlige service var på 2% i alle
Socialdemokratiets ni år ved regeringsmagten - parallelt med væksten i privatforbruget.
Ungdomsarbejdsløsheden var der fokus på at nedbringe, og det lykkedes.
• Vi fik en smagsprøve på kvindernes 150-årige historie som politisk og fagligt aktive i
Socialdemokratiet og hørte om de forskellige tilgange til, hvor det reproduktive arbejde
hører hjemme: kollektiviseret via staten eller ligelig fordelt i hjemmet mellem mand og
kvinde?
• Konferencen sluttede med et oplæg af forfatter Anders Dybdahl, som S Frederiksberg
havde besøg af for et par år siden. Han gav et overblik over den socialdemokratiske
idéhistorie:
1) I den første fase, 1871-1930, er Socialdemokratiet et klasseparti, der kæmper for
social retfærdighed og drives af social indignation.
2) I den anden fase, 1930-1989, er Socialdemokratiet et folkeparti, hvor politikkens
forrang betones. Markedet skal tæmmes af staten.
3) I den tredje fase, 1989 og fremefter, kan Socialdemokratiet kaldes et menneskeparti,
præget af reformisme. Forandring skabes gradvist gennem reformer.
Desværre kulminerede partiets styrke i den anden fase, og såvel antallet af medlemmer som
antallet af stemmer ved valgene er dykket kraftigt siden. På baggrund af finanskrisen i
2008 fremstod det daværende, danske socialdemokratiske program, Trivselssamfundet,
som et både skrøbeligt og problematisk politisk projekt. Det samme gjorde hele
ideologien omkring ”den tredje vej”, som særlig den engelske sociolog Anthony Giddens
havde fået stor indflydelse på (også kaldet nyliberalisme).
Anders sluttede med at anbefale en revitalisering gennem:
Et perspektiv på fremtiden som ”fællesskabspartiet”, der skal indeholde tre elementer:
1) Afdække potentialet i civilsamfundet. (DeltagerDanmark)
2) Begynde et ”kapløb mod toppen” i stedet for ræset mod bunden i konkurrencestaten
3) Gå ind i kampen for lighed
Hvis du har lyst til at læse hele referatet fra konferencen på en snes sider, så send en
mail til Irene: iodgaard@kranen.dk
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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
Marts
8. Politisk medlemsmøde, Kvindernes internationale kampdag, Medborgerhuset Danasvej 30B, kl.
19-‐21
15. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 19-‐21
30. Foredrag ved Christel Schaldemose om EU, Bibliotekssalen på Frederiksberg Hovedbibliotek,
Solbjerg Plads, kl. 19-‐21

April
24. Hvad går politiet på Frederiksberg rundt og laver? Oplæg v. politiassistent Lisbeth Hohwü, KU.BE,
Zen 1, Dirch Passers Alle 2, kl. 10-‐12
25. Generalforsamling, Metronomen
Maj
1. DSU arrangerer 1. maj. Medborgersalen, Danasvej 30B
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