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Ny bog om Anker

Kære Partiforening
Anker Jørgensen er den mest afholdte statsminister herhjemme i nyere tid.
Anker kom fra små kår som ufaglært og arbejdede sig op til at beklæde den
højeste politiske post i landet som statsminister.
Jeg lærte selv Anker at kende som DSU-formand i partiforeningen på Vesterbro
og i Sydhavnen, som vi kaldte ”i Ankers kreds”
Jeg har nu skrevet en bog om Anker, kaldet ”Arven efter Anker”.
Kort om bogen:
Den har fokus på Anker som fagforeningsmand, politiker og ikke mindst som
statsminister og som privatperson.
Blandt de medvirkende er LOs formand Lizette Risgaard, Kjeld Olesen, Poul
Nyrup Rasmussen. Jytte Andersen og Mogens Lykketoft.
For første gang fortæller alle Ankers fire børn Lars, Mette, Peter og Kirsten om,
hvordan han var som far, og hvordan han har været med til at præge og
inspirere dem. Og de fortæller om livet hjemme på
Borgbjergsvej 1 i Københavns Sydhavn. Og hans
sekretær Lissa Galle, som stadig arbejder på
partikontoret, fortæller om at være tæt på Anker helt
til det sidste.
Bogen koster normalt 199 kr. plus forsendelse. I/
jeres medlemmer får den for 150 kr. plus
forsendelse.
Jeg håber, at I vil omtale bogen i jeres medlemsblad,
nyhedsbrev/hjemmeside.
På forhånd tak for hjælpen og med venlige hilsner
Bjarne Henrik Lundis
Tlf. 2142 8451
mail@bjarnelundis.dk

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

https://maps.google.com/?q=Borgbjergsvej+1&entry=gmail&source=g
mailto:mail@bjarnelundis.dk
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Konference om skattesnyd
Af Irene Odgaard, aktivitetsansvarlig

Torsdag den 30. november afholdt Socialdemokratiet på Frederiksberg en konference om
skattesnyd, skattely og beskatning af internationale virksomheder. Det blev en god aften,
som vores folketingskandidat, Sine Heltberg bød velkommen til.

Vi havde ellers været lidt nervøse omkring arrangementet. I oktober oplevede vi
benspænd, i form af politianmeldelser af udenlandske forskere, der holder oplæg offentligt -
men det lykkedes heldigvis for os at få tilladelse fra Styrelsen for International rekruttering
og Integration (SIRI), så professor Brooke Harrington fra CBS kunne fortælle
konferencedeltagerne om sin forskning i rige menneskers og store virksomheders
formueforvaltning.
Brooke havde - med sin baggrund som sociolog - taget en yderligere uddannelse som
formueforvalter i Lichtenstein og Schweiz, og med denne indgang interviewet 65 andre
formueforvaltere rundt omkring i verdens skattely om, hvordan det går til, at større og større
værdier passerer under radaren i de nationale skattesystemer. Hun anså det for
sandsynligt, at hun selv har talt med “John Doe”, der lækkede PanamaPapers sidste år. Og
hun gjorde opmærksom på, at der stadig ikke er indledt en eneste straffesag på grundlag af
informationen herfra. For det er lovligt at føre sine penge i skattely. Vi ser en voldsom
koncentration af rigdom i dag - en sneboldseffekt på grund af stigende ulighed i indkomst,
men også på grund af ændrede beskatningsregler af arv- og på grund af
skatteunddragelse. Der er opstået en global klasse af superrige, som har hævet sig over
nationalstaternes regulering. De ønsker ikke bare at undgå at betale skat - de ønsker at
undgå at skulle følge lovgivning i det hele taget. Det har alvorlige samfundsmæssige og
politiske konsekvenser. Brooke Harrington pegede på formueforvalterne som det håndtag,
der er til at få fat i for politikerne: formueforvalterne er “pusherne”: mens kunderne, de
superrige, er usynlige og ikke nemme at nå, så længe de kan købe små og lidt større stater
til at forme en verden efter deres ønsker og behov.

Efter Brooke Harringtons foredrag bød aftenen på oplæg og paneldebat fra en række
meget vidende mennesker:
- Jeppe Kofod (S), som er ordfører for EU-parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg, der i
oktober færdiggjorde sit første udkast til anbefalinger. Også Jeppe peger på
formueforvaltere og advokater som et håndtag, der kan bruges.
- Hannah Brejnholt Tranberg, seniorrådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke, som satte os ind i,
hvor meget det betyder for udviklingslandene, at multinationale selskaber kan unddrage sig
beskatning af deres økonomiske aktiviteter her.
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- Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa, som foreslog, at nationalstaterne
generobrede deres suverænitet i forhold til selskabsskat og stoppede ræset mod bunden
ved at gøre denne skat ens i hele EU - og samtidig gøre det til en egentlig EU-skat mod
bortfald af EU-bidraget.
- Michael Vedsø, økonomisk rådgiver for EU-kommissionens repræsentation i Danmark,
som kunne fortælle os, at der er sket mere på skatteområdet de seneste 3-4 år end i de
foregående 25…Og at mere vil ske. Der er en langt større gennemsigtighed end der
tidligere har været.

Kristian Weise fra Cevea styrede ordet; spørgsmålene var mange og debatlysten stor,
både i panelet og i salen.
Vi gik fra konferencen med optimisme: Alt tyder på, at der er er en folkelig opinion i EU nu -
udløst af de mange læk af papirer om riges og store selskabers skatteforhold, senest
Paradise Papers for nylig. Endnu henligger 80-90% af disse transaktioner i tusmørke. Men
der vil sikkert komme flere læk - og helt sikkert flere politiske initiativer.

Det blev en “formidabel” konference, stor tak til oplægsholderne, til diskussionslystne
deltagere - og til EU-nævnet for økonomisk støtte.
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Det tætteste valg nogensinde på Frederiksberg!

4

Af Michael Vindfeldt, viceborgmester

Med kun 168 stemmer på valgaftenen vandt blå blok og konservative desværre valget. Viceborgmester
Michael Vindfeldt gør her status og fortæller, hvordan det tætte valg allerede har sat sig spor med en bred
konstituering og bl.a. formandsposter til Socialdemokratiet for første gang i mere end en generation. Og
hvordan det viser, hvad vi skal gøre bedre i næste valgkamp, der starter allerede nu.

Det er en underdrivelse at sige, at valget på Frederiksberg var spændende og tæt – for det var langt
tættere end mange af os havde turdet håbe på. Som bekendt samlede S, Radikale, SF, Enhedslisten og
Alternativet sig i et bredt valgforbund under et fælles ønske om en mere progressiv retning for
Frederiksberg.
Og kun 168 stemmer skilte altså vores valgforbund fra det blå valgforbund, der omvendt bestod af K, V, LA
og DF sammen med ”charmerende” partier som bl.a. Nye Borgerlige. Hvis Nye Borgerlige fx ikke havde
været i valgforbundet med de blå, havde vi i dag måske haft en socialdemokratisk borgmester på
Frederiksberg – eller i hvert fald efter nytår.

Valget viser, at der sker noget på Frederiksberg. Mange nye borgere stemmer ikke nødvendigvis på
Konservative men de stemmer heller ikke nødvendigvis på os socialdemokrater. Vi gik således desværre
tilbage med 500 stemmer, selvom vi stadig fik opbakning fra mere end 9500 af vælgerne, hvilket klart gør
os til største oppositionsparti.
På valgaftenen opfordrede vi de konservative til at lytte til ”valgets tale”, hvor 49,7 % stod over for 49,5 %
af vælgerne. Valgresultatet skriger således på mere samarbejde og bredere samarbejde og opgør med
den blå blokpolitik.

Det ligger i socialdemokraters DNA, at vi søger indflydelsen og ikke er bange for ansvaret. Også selvom vi
dermed ender med at skulle stå på mål for og træffe ubehagelige beslutninger.
Derfor sagde vi også ja, da vi blev indbudt til konstitueringsforhandlinger, og sammen med de radikale, er
det lykkes os at få en aftale, hvor S får formandsposten i undervisningsudvalget (undertegnede) og
formandsposten i børn og ungeudvalget (tvangsfjernelser), der besættes af Sine Heltberg.

Vi veksler dermed vores valgresultat og det tætte resultat til bedre muligheder for at gøre en konkret
forskel for borgerne på Frederiksberg og få flere socialdemokratiske mærkesager igennem. Og det er
første gang i en generation, at det sker, at der tilbydes formandsposter over midten. Det er vi stolte over!

Men vi er langt fra tilfredse, for allerede nu begynder næste valgkamp. Vi har opskriften på, hvordan man
kan vinde Frederiksberg, og det er min faste overbevisning, at hvis vi bliver mere klare i at kommunikere,
hvis vi laver mere løbende kampagne (på sociale medier som på gader og stræder) og hvis vi får opbygget
en større organisation end vi har i dag (og dermed med flere medlemmer), så er målet inden for
rækkevidde; at vi til næste valg ikke taber med 168 stemmer, men vinder og vinder større end det!

Jeg vil gerne afslutte med at takke alle for bidrag, hjælp, stemmer, anbefalinger alt der gjorde det til en
fantastisk valgkamp! Jeg glæder mig til de næste fire års arbejde sammen med jer!

Glædelig jul og godt nytår!
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Fremtidige aktiviteter
December
13. Valg- og julefrokost, Cafe Cadaeu, H.C. Ørstedsvej 28, kl. 1730 - 2230

Januar
10. Fællesbestyrelsesmøde kl 19-21, Rolfsvej 10

17. Medlemsmøde, Oplæg om Dansk Folkeferies politiske baggrund og historie
Medborgerhuset Danasvej 30B

Februar
6. Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-21, Rolfsvej 10

13. Medlemsmøde, Metronomen

Tak for opbakningen til regionsrådsvalget

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
Jørgen Mørup, kampagneansvarlig 30 55 76 23, joergenmp@outlook.dk
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

1.341 personlige stemmer, heraf næsten 1.000 på Frederiksberg rakte ikke til en plads i
Regionsrådet. Tak for den fine opbakning ikke mindst her på Frederiksberg, den er jeg rigtig glad
for.
Det mest ærgerlige ved regionsrådsvalget er, at vi i en tid, hvor bl.a. Frederiksberg hospital
nedlægges og hvor der skal planlægges nye aktiviteter på området, ikke har en repræsentant i
Regionsrådet. Som jeg sagde under valgkampen, så mener jeg fortsat, der skal være et
sundhedstilbud på Frederiksberg også efter hospitalets ophør. Det må vi så kæmpe for på anden
måde.
I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår med en stor tak for et aktivt og spændende år for
Socialdemokratiet på Frederiksberg ikke mindst en rigtig god valgkamp.

De bedste hilsner
Erik Jensen
formand for Socialdemokratiet på Frederiksberg


