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Historisk valgforbund på Frederiksberg

Mulighed for indbetaling af VALGBIDRAG

Kære socialdemokrat

Forleden skrev vi, at vi havde indgået et centrum-venstre valgforbund med
Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet til det kommende kommunevalg.
Det betyder, at partierne for at undgå stemmespild har indgået et valgteknisk
samarbejde. Med det nye valgforbund er der alt mulig grund til at glæde sig
som socialdemokrat - og valgkampen bliver vigtigere end nogensinde på
Frederiksberg. Vi er tættere på et centrum-venstre flertal, end vi har været
mange år.

Hvis Radikale havde været sammen med S, SF og Ø i 2013 havde der kun
manglet 1500 stemmer – og ved valget i 2009 havde der været et flertal!
Derfor har vi besluttet at sætte alle sejl til i valgkampen og det kan meget vel
blive marginaler, der afgør valget. Men det koster penge at føre valgkamp. Så
derfor håber vi, at du vil hjælpe os ved at sende et ekstraordinært valgbidrag.
Ethvert bidrag vil gøre en stor forskel!

Dit valgbidrag kan indsættes på konto 5338 0000353675. Husk at skrive
”valgbidrag”

De bedste hilsner og god valgkamp

Erik Jensen Michael Vindfeldt
formand for socialdemokratiet borgmesterkandidat
på Frederiksberg

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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Flagdagen - en hyldest til Danmarks udsendte, også på Frederiksberg
Af Rune Rummel, kandidat til kommunalbestyrelsen og veteran.
5. september dannede igen rammen om en festlig fejring af Danmarks
udsendte gennem tiden.
Traditionen startede i 2009 med fejring og parade på Christiansborg
slotsplads, og har siden bredt sig til kommuner over hele landet. På
Christiansborg deltager de soldater, som har været udsendt det forgangne
år. At traditionen er blevet taget op rundt omkring i hele landet, giver også
mulighed for at tidligere udsendte kan blive fejret, og ikke mindst at de
pårørende kan være med til fejringen i lokalsamfundet.
At den forholdsvis unge tradition markeres i stadig flere byer, vidner også
om en meget stor opbakning til soldaterne i de forskellige kommuner.
Det er dog klart, at arrangementet på Christiansborg er det, der har størst
politisk bevågenhed.
Flagdagen er en vigtig begivenhed og anderkendelse af vores veteraner. Vi
har haft udsendte i mange årtier, men de er først rigtig blevet takket officielt
for deres indsats i de senere år med indførelsen af flagdagen. Og det har været med til at øge fokus på de
krigsskader, som tidligere udsendte har pådraget sig.
Der er desværre alt for mange eksempler på soldater, der kom hjem fra vores engagement i eksempelvis

Kosovo i 90'erne, men også vores missioner i Irak og
Afghanistan i 00'erne, som ikke blev taget hånd om hverken
før eller efter deres udsendelse. Det er der heldigvis blevet
rettet op på de senere år, bl.a. med oprettelsen af
veteranhjem rundt omkring i landet, og udbetaling af
arbejdsskadeerstatning til veteraner, som har fået deres
mén for mange år siden.
En af aktørerne på flagdagen på Frederiksberg var netop
Veteranhjem København (VHK), som ligger i Frederiksberg
kommune. Hjemmet løfter en stor opgave i forhold til at
hjælpe de soldater, der har problemer med alt lige fra PTSD
og depressioner, til hjemløs- og arbejdsløshed mm.
Selvom der på landsplan er en veteranpolitik hvor der følger
nogle penge med, så mener jeg

at de kommuner rundt i landet hvor selve hjemmene er placeret, har et ekstra
ansvar for at hjælpe til med at sikre nogle rammer for en god drift at
hjemmene. En dag som denne er med til at øge opmærksomheden for VHK,
ud over de veteraner som bliver hyldet i hele landet. Og det er der brug for, til
fx at skaffe flere midler eller frivillige, som kan give en hånd med.
Man behøver ikke at have en baggrund i forsvaret eller at være pårørende til
en veteran for at bidrage på hjemmet, og de kan altid bruge flere hænder.
Man kan læse mere på www.veteranhjem.dk
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Af folketingskandidat og rådmand Sine Heltberg
Socialdemokratiet har bebudet en ”fingrene væk”-reform af den offentlige sektor, så
ansatte får større frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde. Der skal bruges mere tid
på borgernær service, mindre tid på kontrol, skemaer og afkrydsninger.
Jeg kunne ønske mig, at vi også fik en ”fingrene væk”-reform i forhold til økonomien i
kommunerne. Siden Folketinget fra 2009 indførte sanktioner mod overskridelse af de
kommunale budgetter, har kommunerne haft et underforbrug. De penge, vi politikere
afsætter til velfærd, bliver simpelthen ikke brugt. Borgerne får en dårligere service.
Forklaringen er simpel: Når kommunerne straffes med dummebøder, hver gang der
bruges en 50-øre mere end budgetteret, får lederne indprentet, at budgettet for enhver
pris skal holdes. Derfor holder de sig på den sikre side og ender typisk med et
underforbrug. Når den adfærd gør sig gældende på alle vuggestuer, skoler, biblioteker
og plejecentre over hele landet, summer det sig op.
Resultatet er, at vi siden 2010 har set et historisk stort fald i de kommunale
serviceudgifter og i den kommunale beskæftigelse. Bare de sidste fem år er der kommet
15.000 færre fuldtidsbeskæftigede i kommunerne. Det er man glad for i borgerlige
kredse, hvor man ser det som et mål at gøre den offentlige sektor mindre. Men jeg tror
også, mange Christiansborg-politikere på tværs af partiskel er glade for udviklingen. For
når kommunerne bruger færre penge, har landspolitikerne et større råderum, de kan dele
ud af. Flere gange har vi derfor set absurde forløb, hvor kommunerne i deres
budgetlægning er igennem hårde besparelser på ældreområdet, hvorefter vi få måneder
senere får en mindre del af pengene tilbage i form af øremærkede bevillinger på
finansloven.
Men er der reelt noget at være glad for? Ikke, hvis man hylder det kommunale selvstyre,
hvor servicen til borgerne besluttes så tæt på borgeren som muligt. Og hvis man ser
positivt på velfærdssamfundet og den offentlige sektor, kan jeg slet ikke se nogen grund
til begejstring.
Vi har gennem snart et årti været vidne til
historisk store nedskæringer i den borgernære
velfærd: lærerne skal undervise mere.
Tusindvis af ældre, der er blevet revisiteret og
fået frataget en del af deres hjemmehjælp.
Nedslidte veje og cykelstier, skoler og andre
kommunale bygninger, der trænger til en
kærlig hånd.
De rigide regler blev vedtaget i en tid, hvor
Danmark var ramt af den værste økonomiske
krise siden 30’erne. Nu er vi godt på vej ud af
krisen, vi har pæn økonomisk vækst, og
privatforbruget stiger. Var det så ikke på tide,
at vi slækker den ekstremt stramme styring af
kommunernes økonomi og giver plads til, at de
mindste børn, skoleeleverne, de ældre og de
syge får del i opsvinget og de bedre tider?

Det, synes jeg, bør være en central målsætning for en ny, socialdemokratisk regering
efter næste valg!

Kommunerne trænger til en ”fingrene væk”-reform
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Børn skal beskyttes mod mæslinger
Af Gunvor Wibroe (S), medlem af kommunalbestyrelsen

Det mener Socialdemokratiet. Og derfor har vi stillet
forslag om, at Frederiksberg Kommune undersøger
forskellige initiativer for at sikre en høj MFR-
vaccinedækning. MFR-vaccinen, som beskytter mod
mæslinger, fåresyge og røde hunde, har siden 1987
været en del af det danske børnevaccinationsprogram,
fordi bl.a. mæslinger kan give mange komplikationer
herunder lungebetændelse og i sjældne tilfælde
hjernebetændelse. I værste fald kan mæslinger være
livstruende.

FN’s Verdenssundhedsorganisation anbefaler, at 95
procent af alle toårige skal være vaccineret for at sikre flokimmunitet og undgå store
sygdomsudbrud. Men Danmark ligger desværre under denne målsætning. I de seneste år
har været store mæslingeudbrud i Europa, og på trods af et årtier langt
vaccinationsprogram har Danmark haft flere udbrud - hvoraf det største i nyere tid
ramte hovedstaden i 2011 med 85 anmeldte tilfælde. En tredjedel af de ramte var yngre
voksne, hvoraf de fleste var så syge, at de måtte indlægges. Senest har der her i august
været to tilfælde af mæslinger på Sjælland.

Langt de fleste forældre vælger at få deres børn vaccineret. Men i de seneste år har man
på de sociale medier desværre oplevet en stigende mistillid til det danske
vaccinationsprogram. Et program som netop skal beskytte børn fra alvorlige sygdomme.
Den udvikling vil Socialdemokratiet gerne dæmme op for. Og derfor
har Socialdemokratiet sammen med LA foreslået, at man undersøger muligheden for en
række tiltag - herunder massiv oplysning - for at aflive myterne omkring MFR-vaccinen
og beskytte børn, unge og voksne mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.
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Fremtidige aktiviteter
September:

16.-17. Kongres, Aalborg
23. Gadekampagne kl. 10

Oktober:

4. Medlemsmøde, kl. 19-21, Danasvej 10
7. Gadekampagne, kl 10, Frederiksberg Centret
11. Fællesbestyrelsesmøde, kl. 19-21, Rolfsvej 10.
21. Gadekampagne kl 10
24. Medlemsmøde - Kick-off møde til valgkamp. kl 1930-2130, Dirch Passers Alle 4.

Åbent debatmøde om, hvordan vi kontrollerer kommuners klausuler i forhold til social
dumping

De fleste kommuner har klausuler, som skal forhindre, at skatteborgerne finansierer arbejde, der
ikke lever op til normerne omkring ansættelses- og arbejdsmiljøforhold. Men hvordan sikrer man,
at klausulerne bliver mere end ord på et stykke papir?
Københavns kommune er i gang med at opruste med en kontrolenhed, og Odense kommune har
længe haft en. Kom og lyt og giv dit besyv med, når Cecilia Schwartz Førby fra kontrolenheden
mod social dumping fortæller om erfaringerne fra Odense/Fyn. Tag gerne en ven med.

Tid: onsdag, den 4. oktober, kl. 19-21
Sted: Medborgerhuset Danasvej 30B

Se: https://www.odense.dk/erhverv/udbud/kontrolenheden
http://www.kk.dk/indhold/csr-konsulenter-til-koebenhavns-kommunes-indsats-mod-social-dumping

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

Fællesbestyrelsen

https://www.odense.dk/erhverv/udbud/kontrolenheden
http://www.kk.dk/indhold/csr-konsulenter-til-koebenhavns-kommunes-indsats-mod-social-dumping

