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Opbrud i ligestillingsdebatten
Forandringens vinde blæser i disse år ind over ligestillingsdebatten. 

Mens diskussionen i gamle dage mest af alt handlede om, at kvinder var ”ofre” 
for et ”mandsdomineret samfund”, ja, så åbnes der i det 21. århundrede op for en 
mere nuanceret og åben ligestillingsdebat. En ligestillingsdebat, som også tager 
højde for, at mænd kan have ligestillingsproblemer. 

At opbruddet i debatten finder sted nu er ikke en tilfældighed. Årsagen er, at 
kvinderne på en lang række fronter er begyndt at overhale mændene: 

Pigerne i min generation er vokset op i et samfund, der har åbnet en masse døre 
for dem, heldigvis! Både når det handler om uddannelse, karrieremuligheder og 
uafhængighed.

Maskulin deroute
Mens mange kvinder dermed stormer frem i en lang række sammenhænge, bliver 
det mere og mere iøjnefaldende, at en stor og voksende restgruppe af mænd lades 
i stikken i andre sammenhænge – ude i periferien af samfundet. 

Mænd fylder ganske vist stadig meget i toppen af samfundets pyramide; i 
virksomhedernes bestyrelser, i forskerstillingerne på universiteterne og i magtpo-
sitionerne i den offentlige sektor. Men de fylder så sandelig også meget i bunden. 

For et halvt års tid siden bragte dagbladet Politiken således et tankevækkende 
interview med professor Martin Munk fra Aalborg Universitet. Kønsforskeren 
udtalte bl.a. følgende:

”Danmark er i fuld gang med at skabe et stort proletariat af mænd uden eksa-
mensbeviser og job, der bliver afvist af både arbejdsgivere og kvinder, og som 
vil lægge pres på Mændenes Hjem og de offentlige kasser. Det er tidens suverænt 
største ligestillingsproblem. Alligevel går elitefeministerne mere op i, om deres 
egne døtre får mulighed for en bestyrelsespost i erhvervslivet”.

Ligestilling version 2.0
Jeg håber, at fremtidens ligestillingsdebat vil bevæge sig endegyldigt væk fra 
fortidens forstenede skyttegravskrig. Skal den nye tids skævheder rettes op, må 
vi forpligte hinanden på en mere åben og fordomsfri debat – en ligestillingsdebat 
version 2.0.

Det kræver på den ene side, at kvinderne giver rum for at diskutere emnerne på 
en ny måde. At de ikke som beton-feministerne Susanne Giese og Hanne-Vibeke 
Holst forfalder til en anakronistisk offer-retorik om ”patriarkatet” og andet fra 
Rødstrømpebevægelsens og Femø-lejrens glorværdige, men svundne tid.

På den anden side kræver det også, at vi mænd melder os konstruktivt ind i 
debatten. At vi engagerer os – både i kvinders og mænds ligestillingsproblemer. 

Forandringens vinde blæser ind over ligestillingsdebatten. Det er på høje tid. 
En ny æras problemer må nemlig debatteres på en anden, mere tidssvarende 
facon.  

Leder
Af Jakob Sloth Petersen
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Forår & 1. maj
At skrive en klumme er ikke altid nemt!

Helst vil jeg jo skrive om glade, gode ting, der lige er sket eller 
endnu bedre: sker lige om lidt.

Og så har jeg lige nu kun en eneste mulighed, nemlig at skrive: 
Der er forår på vej! Det er i hvert fald en uomgængelig sandhed 
– foråret rammer os på et eller andet tidspunkt hvert år. 

Det samme gælder 1. maj – med alt hvad der hører til af 
kampdag, faner og talere – og i år falder 1. maj på en lørdag, så 
der er rigtig mange af os, der har mulighed for at deltage i dagens 
program. 

Jeg håber vi ses!

Sygehus gik hus forbi
Men der er jo også en anden side af det her. Vi får ikke noget 
stort, moderne hovedsygehus til byen, vi får heller ikke noget 
akutsygehus, vi får en ubekendt størrelse, der omtales som et 
nærsygehus med planlagte operationer – så nu må vi jo se, hvad 
det indeholder.  Ærgerligt – og efter min mening (og mange an-
dres) ikke den rigtige beslutning, men vi må erkende, at de andre 
var de fleste, og sådan er det jo nogen gange.

Til gengæld har vi kæmpet, argumenteret og arbejdet hårdt, og 
der er dannet nogle netværk og aktiveret mange mennesker, og 
det giver en samlet styrkelse på længere sigt. Hvis vi altså forstår 
at arbejde videre sammen for at opnå de bedste løsninger for 
fællesskabet. 

Men jeg skrev i sidste nummer at vi fik travlt i foråret – og det 
er altså ikke ovre endnu. Den økonomiske virkelighed rammer 
også Næstved Kommune – og med de ”håndjern”, vi er ud-
styret med fra regeringens side, så har vi ikke andre muligheder 
end at indlede sparerunder. Selv om vi ikke kan lide det, selv 
om det gør ondt på os, så er vi nødt til at diskutere og beslutte 
nedskæringer i kommunens udgifter og dermed også i servicen. 
At der kan spares i stor stil endnu en gang, uden at borgerne kan 
mærke det på servicen, det skal man nok være både rig og rask 
og uden større kendskab til sammenhænge for at se. 

Regeringsomdannelsen mener jeg da heldigvis ikke noget om.

Formandens klumme

Ida Marker, kredsformand
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Kære medlem

Hvis du er indstillet til grundlisten eller andet offent-
ligt hverv og modtager honorar i den forbindelse,
skal du efter reglerne betale Partiskat. Partiskatter 
udgør 3 % af aflønningen jf. partiets love:
§ 10. Partiskatregel for øvrige tillidshverv
Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Social-
demokratiet, betaler mindst 3 % af bruttobeløb, der 
udbetales som løn, honorarer, diæter eller lignende for 
opgaven, til partiet. Beløbet opkræves af kassereren, 
og indsættes i valg- og informationspuljen. 

Udgifter til rejse og ophold, der refunderes over
den kommunale udbetaling af løn og vederlag kan 
fratrækkes, før der betales partiskat. Der kan ikke 
foretages fradrag for andre udgifter eller løntab.

Kassereren skal have dokumentation for, at det er det 
korrekte beløb, der er indbetalt.

Der indbetales partiskat minimum én gang i kvartalet 
af det udbetalte beløb. For mindre beløb en gang om 
året. Senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår 
skal partiskatten være endeligt afregnet. 

Manglende indbetaling af partiskat medfører tab af 
medlemskab på samme måde, som manglende ind-
betaling af kontingent.  

Partiskat til kredsen skal indbetales til kontonr. 5355 
0351945. Oplys venligst navn og hvilket honorar, du 
betaler partiskat af. Du kan få nærmere oplysninger 
ved henvendelse til kredskasserer Hanne Simonsen 
5554 7974 eller hansifor@stofanet.dk.

Med venlig hilsen
Hanne Simonsen, Kredskasserer



Kortsigtet krisepolitik
Nulvækst i det offentlige forbrug og skattelettelser er ikke 
opskriften på bedre velfærd til danskerne, og det er heller ikke 
opskriften på, hvordan Danmark kommer helskindet ud af den 
nuværende økonomiske krise. Tværtimod rammer regeringens 
sparekniv nu de mest udsatte borgere og svageste grupper i 
vores samfund. Det sociale område nedprioriteres gang på 
gang af den borgerlige regering og Dansk Folkeparti, som 
tilsyneladende er mere optagede af at give skattelettelser til 
dem, der i forvejen har allermest. 

Fra regeringens side er der nu anmeldt meget store spare-
runder i kommunerne. Alle områder kommer til at stå for 
skud, men så store besparelser vil selvfølgelig især ramme de 
mest udsatte grupper. Det er jo dem, der har allermest behov 
for et stærkt velfærdssamfund. 

Det nuværende politiske flertal tænker meget kortsigtet. 
Hele den økonomiske strategi handler jo dybest set om at 
finde penge til at finansiere skattelettelserne. Besparelser, 
der vil betyde ringe normeringer i vuggestuer og børnehaver, 
højere klassekvotienter og færre timer i folkeskolen, og 
besparelser på det forebyggende børne- og familiearbejde, 

risikerer ikke alene at få negative konsekvenser for de men-
nesker, der bliver direkte berørt - det vil også gøre det sværere 
for Danmark at komme videre fra den økonomiske krise.

 Det er med andre ord foruroligende kortsigtet at lave 
besparelser på børne- og ungeområdet. Vi har behov for flere 
børn, der får uddannelse og klarer sig godt - ikke det mod-
satte!

 
Flere fattige børn
Samtidig viser tal fra AErådet, at stadig flere børn må vokse 
op i fattigdom. Under den nuværende regering er antallet 
af fattige børn steget med næsten 50 %, og omkring 65.000 
børn lever i dag i fattigdom i Danmark. Regeringen ønsker 
åbenbart ikke at skabe lige gode forudsætninger og lige mu-
ligheder for alle børn, der vokser op i Danmark. Besparelser i 
kommunerne og stigende fattigdom er en giftig cocktail for de 
børn, der vokser op med dårlige levevilkår. Og det er en giftig 
cocktail for Danmark som samfund.   

Det nytter ikke noget, at regeringen fortsætter med at pos-
tulere, at vi kan få bedre velfærd og skattelettelser samtidig. 
Jeg tror på, at langt de fleste danskere hellere vil prioritere 
velfungerende børnehaver og skoler til vores børn samt 
ordentlige sygehuse. Det er derfor, vi socialdemokrater nu 
tager et opgør med skattestoppet. Skal vi have rettet op på 
den fejlslagne økonomiske politik, kommer vi selvfølgelig 
til at sætte skatten op. Regeringen har indtil nu kunnet skjule 
sin uansvarlige økonomiske politik under højkonjunkturens 
maske, men nu kommer vi til at mærke de fatale konsekvens-
er af regeringens forfejlede politik på socialområdet. 

Det kan gøres bedre. Det skal gøres bedre. Derfor skal vi 
vinde næste folketingsvalg! 

Nulvækst rammer socialt skævt

Af Mette Frederiksen, MF,
socialordfører for
Socialdemokraterne
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Midt i en krisetid
I kommunerne står vi over for massive udfordringer de kom-
mende fire år. Vi skal på samme tid tilpasse vores økonomi og 
udvikle vores velfærdsydelser til borgerne. 

Udfordringen bliver ikke mindre af, at det ser ud til, at reger-
ingen vil sende regningen for den økonomiske krise til kom-
munernes postkasse. Regeringen siger samtidig, at nulvækst i 
den offentlige sektor ikke går ud over kommunernes service til 
borgerne. Men den holder ikke. 

Den økonomiske krise er meget alvorlig for det danske 
velfærdssamfund. Derfor nytter det ikke, at regeringen stikker 
hovedet i busken. Der er kun tre veje til at fjerne det store offen-
tlige budgetunderskud: 1) skatterne kan sættes op; 2) vi kan tage 
flere initiativer, der øger arbejdsstyrken; 3) vi kan gennemføre 
besparelser i vores service.

Regeringens plan peger desværre kun på den sidste løsning. 
Men kommunerne kan ikke løse de aktuelle udfordringer ved 
at spare velfærdssamfundet væk. Isoleret set er det faktisk den 
dårligste løsning af de tre mulige. 

Der er mest perspektiv i at øge arbejdsstyrken. Både i forhold 
til erhvervslivet og det offentlige. Derfor bliver vi nødt til at se 
på alt, hvad der på lang sigt kan få flere mennesker ind på arbe-
jdsmarkedet. Og vi bliver nødt til at se på skattesystemet. Det 
rigide skattestop skal nytænkes fra grunden. 

Et overset gyserproblem
Vi har et virkeligt gyserproblem, som der tales alt for lidt om. 
Erhvervslivets produktivitet har i hele vækstperioden fra 2000-

2008 været på niveau med de ringeste i OECD.  Kun Italien gør 
det dårligere. Det er måske det alvorligste samfundsproblem af 
alle – og det mindst debatterede. Her skal der ske noget for at 
komme op i gear igen.

Naturligvis skal vi også have en debat om, hvordan vi 
prioriterer vores velfærdsservice. Vi bliver nødt til at drøfte, 
hvordan de vigtigste velfærdsopgaver kan tilrettelægges, når vi 
i de kommende år får sværere ved at rekruttere arbejdskraft. På 
den lange bane er det manglen på arbejdskraft, der bliver vores 
største problem i Danmark. Det kan virke bagvendt i en tid, hvor 
der tales meget om krise og arbejdsløshed. Men når man tænder 
for det lange lys, tegner der sig et dystert billede. Op mod hver 
tredje sosu-medarbejder, lærer og sygeplejerske er om 5-7 år 
gået på pension. Det er en kanonudfordring for velfærdssamfun-
det og for kommunerne.

Derfor skal vi satse på innovation - undersøge alle muligheder 
for ny teknologi, der kan spare arbejdskraft. Vi skal også have 
mod til at diskutere, om der er nogle ydelser, vi skal nedpriorit-
ere eller fjerne. Der er ikke penge til alt.

Grønthøster dur ikke
Vi skal have ressourcer til at levere høj kvalitet på områder som 
folkeskole, ældreomsorg og sundhedstilbud. Det er områder, der 
berører rigtig mange mennesker. Men vi skal også have res-
sourcer til de svage grupper. Derfor dur regeringens grønthøster 
ikke. 

Sammen med mine kolleger i KL’s nye bestyrelse vil jeg arbe-
jde for, at vi i forhandlingerne med regeringen sikrer finansier-
ing til de mange velfærdsopgaver. Mit mål er at undgå massive 
nedskæringer og store fyringsrunder. Hvis det skal lykkes, skal 
vi i kommunerne give regeringen et stærkt modspil. Ikke ved at 
lægge armene over kors, men ved at spille ud med forslag, der 
hjælper. Også selvom de kan være kontroversielle.

Det vigtigste lige nu er, at vi får udarbejdet en plan for, hvor-
dan vi bringer vores velfærdssamfund sikkert igennem krisen, 
så vi står endnu stærkere til at løse de udfordringer, vi under alle 
omstændigheder ville have mødt – selv uden en global økono-
misk krise. Også det er en udfordring, der er til at få øje på.

Massive ændringer forude

Af formand for KL, borgmester
Jan Trøjborg, Horsens

•	 Regeringen	har	lagt	op	til,	at	kommunerne	skal	på	en	hestekur,	som	bl.a.	omfatter
	 nulvækst	i	2011	og	måske	også	i	2012.	
•	 Nulvækst	kan	lyde	harmløst,	men	reelt	er	nulvækst	lig	med	nedskæringer.	
•	 I	2011	og	2012	vil	regeringens	mål	om	kommunal	nulvækst	betyde	kommunale
 servicebesparelser
•	 Besparelserne	bliver	på	2	mia.	kr.	i	2011	stigende	til	godt	4	mia.	kr.	i	2012.	
•	 Kommunerne	må	reducere	personalet	med	knap	5.000	personer	i	2011	stigende
 til knap 10 .000 personer i 2012 .

Kilde:	AE-rådet

VIDSTE DU AT...



Hvad er vigtigst – velfærd eller skattelettelser ? Det er unægteligt 
et tema, der er oppe i tiden, og med god grund! Min prioritet er 
klar – fastholdelse og udbygning af velfærdssamfundet er langt 
vigtigere end skattelettelser!

Den dagsorden skal vi fastholde. Vi socialdemokrater har skabt 
velfærdssamfundet, og vi bør også påtage os ansvaret for at ud-
vikle det, og tilpasse det til nutiden og fremtiden. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at udgifterne bare skal stige og 
stige. Historien viser, at det er meget svært at styre de offentlige 
udgifter. Der har været talt om besparelser på de offentlige bud-
getter – i hvert fald i de sidste 40 år. Og retorikken har tit været 
markant – nedskæring, udsultning, bombe tilbage til stenalderen, 
omsorgssvigt og den slags ord høres hele tiden. Og de kommer 
både fra professionelle interesseorganisationer, pressionsgrup-
per og helt almindelige borgere, fx forældre. Ikke desto mindre 
er realiteten jo, at velfærdssamfundet har været under en rivende 
udvikling, og stadigvæk er det.

Indimellem er retorikken for skinger, så vi glemmer alt det 
positive. Og indimellem er velfærdssamfundet på afveje, og 
stivner i bureaukrati, procedurer og gold rettighedstænkning på 
bekostning af fleksibilitet og medmenneskelighed. Det skal vi 
politisk være på vagt overfor. Vi skal som socialdemokrater være 
kritiske overfor systemet – men vi skal være det på en konstruktiv 
måde, og ud fra en grundlæggende tro på og en grundlæggende 
vilje til hele tiden at udvikle velfærdssamfundet.

Tænk fremad
Vi skal være offensive og tænke fremad, når vi sætter mål for 
velfærdssamfundet.

-      Vi skal sikre, at alle børn og unge er klædt på til at begå sig 
i fremtidens samfund, som vi jo slet ikke kender, selvom vi gør os 
vores forestillinger. Vi rammer næppe ved siden af, hvis vi siger, 
at kravene bliver stadig større, at verden af i morgen er mere 
international og stiller endnu større krav – både til de individuelle 
præstationer og til samarbejdet end verden af i dag. Det kræver, 
bl.a. at vi investerer i udviklingen af folkeskolen. Men penge gør 

det ikke alene, og er måske ikke det vigtigste, når alt kommer til 
alt. Vi skal have modet til at gå nye veje, og gøre op med stive 
systemer. Måske højere klassekvotienter, men mere holddeling 
og større plads til eksperimenter? Måske langt tættere samarbejde 
med de lokale virksomheder? Måske andre fysiske rammer.

-      Vi skal sikre, at de ældre har en hverdag, som er værdig og 
fyldt med kvalitet, og tager udgangspunkt i den enkeltes behov 
og forudsætninger. Vi bruger mange penge i den kommunale 
ældrepleje, og gør en kæmpe indsats, men rammer vi altid lige 
der, hvor behovet er størst ? Her er også brug for udvikling, ek-
sperimenter og plads til engagerede medarbejdere og ledere, der 
brænder for deres arbejde. Jeg hilser en debat om brugerbetaling 
og tilkøbsydelser velkommen, ligesom vi selvfølgelig skal se på 
alle muligheder for at bruge teknologien.

-      Vi skal tage hånd om de svage i samfundet. Det handler 
selvfølgelig om økonomi, men det handler også om meget andet. 
Tryghed. Muligheder. Omsorg. Fællesskab. Social accept. De 
offentlige velfærdsydelser er afgørende, men det er også vigtigt, 
at det ikke kun er stat, region og kommune – men at virk-
somheder, pårørende, frivillige organisationer, osv. også hjælper 
til. Velfærdssamfundet må ikke blive et alibi for den enkelte. Så 
bliver det for institutionaliseret – og det skal vi undgå.

Rødvin og velfærd
Her har jeg bare omtalt nogle enkelte af de store velfærdsom-
råder. Vi skal overalt have fokus på en effektiv offentlig service, 
som hele tiden tilpasser sig ændrede krav. Helt grundlæggende vil 
vi socialdemokrater først og fremmest effektivisere den offentlige 
service for at kunne udbygge og udvikle velfærdssamfundet. Vi 
skal økonomisere med ressourcerne og holde skarpt fokus på ef-
fektiviteten og den løbende tilpasning til brugernes behov. Men vi 
skal ikke prioritere samtalekøkkener og årgangsrødvin højere end 
velfærd !

Man kan jo ikke være imod skattelettelser! Men man kan pri-
oritere velfærd højere – det er den socialdemokratiske vej, og det 
er jo også den vej det store flertal af danskerne ønsker.

Vi ved, at langt de fleste borgere hellere ser en uændret skat 
(eller måske endda en lille stigning) og en fastholdelse af et 
velfærdssamfund i udvikling.

Personligt mener jeg også, at en uændret samlet skattebyrde 
(opgjort i procent )  er et glimrende, langsigtet pejlemærke. Men 
den stive og rigoristiske måde, som regeringen har forvaltet 
skattestoppet på har været meget uheldig. Og den situation vi 
nu befinder os i med økonomiske krise kalder ikke på skattelet-
telser, men på offentlige investeringer og fortsat udvikling af 
velfærdssamfundet.

Velfærd eller skattelettelser?

Af borgmester Henning Jensen

6

“Jubelbrølet fra universitetsverdenen var næsten på højde med en landsholdsscoring i 
Parken, da det sidst i februar stod klart, at videnskabsminister Helge Sander efter otte år 
som øverste politiske chef for dansk videnskab blev hældt ud af ministerkontoret i
Bredgade i København”.

DJØF-Bladet	marts	2010

CITAT
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Regeringens tomme løfter
Ved valget i 2007 lovede daværende statsminister Anders Fogh 
Rasmussen, at der både kunne gives skattelettelser og bedre 
velfærd. Det er gået med det løfte, som med flere andre. Det 
holder ikke.

Ved valget i 2001 skulle alle råd, nævn og kommissioner 
afskaffes og der skulle ryddes op i regeljunglen.

Daværende Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Ras-
mussen udsendte en skrivelse til kommunerne om at komme med 
forslag til regelforenkling. 

Hvordan er det så gået?  Vi har aldrig haft så mange ad-
ministrative regler. Det betyder, at lærerne skal dokumentere 
og udfylde skemaer i stedet for at bruge tiden til undervisn-
ing. Regeljunglen betyder også, at personalet i kommunernes 
jobcentre og socialforvaltninger bruger 2/3 af tiden på at udfylde 
skemaer i stedet for borgerbetjening og hvis skemaerne ikke er 
rigtig udfyldt, bliver kommunerne trukket i statsrefusion.

Anders Fogh Rasmussen kritiserede Poul Nyrup Rasmussen 
for brug af spindoktor. Den nuværende regering har brugt 93 mil-
lioner kr. på spindoktorer i perioden 2001 – 2009. Heraf har de to 
statsministre alene brugt 26 millioner kr. på deres spindoktorer, 
men nu har Lars Lykke Rasmussen flyttet sin spindoktor over til 
Venstre, sikkert for at forberede valgkampen.

Der er blevet nedsat mange kommissioner (velfærdskommis-
sion, skattekommission m.fl.)

Vi har aldrig haft så mange kommissioner nedsat, som efter 
den borgerlige regering er kommet til og de bliver for det meste 
brugt til, at der ingenting sker så længe kommissionerne arbejder, 
men det giver regeringen mulighed for ikke at mene noget.

Skattelettelser giver hul i statskassen
Før valget i 2007 foreslog socialdemokraterne, at der blev nedsat 
en skattekommission, men Anders Fogh Rasmussen lovede 
vælgerne, at skattestoppet stod fast. Efter valget nedsatte han en 
skattekommission.

Der er siden 2001 lavet 3 skattereformer. Den første indførte 
skattestoppet. Den anden i 2007 gav ufinansierede skattelettelser 
med 10 milliarder kr. om året fra 2008 og frem. Det vil sige, at 
der hvert år fremover skal findes 10 milliarder kr. i statens budget 
til ufinansierede skattelettelser. Den seneste skattereform i 2009, 
som giver meget høje skattelettelser til de mest velstillede i Dan-
mark, er også underfinansieret i 2010, 2011 og er først endelig 
finansieret i 2019.

Skattestoppet har siden 2001 kostet det danske samfund 80 
milliarder kr.

Der vil i perioden 2011 til 2019 ske mellem 130 til 140 skat-
tereguleringer og afgiftsstigninger som følge af den senest ved-
tagne skattereform. Det kalder regeringen og Dansk Folkeparti 
skattestop.

Det er godt, Socialdemokratiet har gjort op med skattestoppet 
for at sikre velfærden.

Kommunal spændetrøje
Kommunerne har været i en spændetrøje siden regeringen kom 
til i 2001. Først kom kommunalreformen, hvor kommunerne 
skulle harmonisere de sammenlagte kommuner til mange borg-
eres store utilfredshed. Dem, der fik det bedre, tog det som en 
selvfølge og dem, der mærkede nedskæringerne, blev vrede. 

Jeg tror det kostede os flertallet i Næstved. Vi var ikke gode 
nok til at placere ansvaret for de økonomiske problemer hos 
regeringen og Dansk Folkeparti. Kommunesammenlægningen 
har kostet mange penge og først efter krisen kan rationaliserings-
gevinsten høstes. Dette var i de tider, hvor finansminister Thor 
Pedersen kunne købe hele verden. Det mærkede vi ikke noget til 
ude i kommunerne. Det kommunale selvstyre er sat ud af kraft.

Regeringen har med sine skattelettelser skabt et kæmpe hul i 
statskassen, som nu skal skaffes i kommunerne.

Det er krisens skyld siger Claus Hjorth Frederiksen, derfor skal 
kommunerne have nulvækst, hvilket på godt dansk betyder store 
besparelser på kerneydelserne i kommunerne (børnepasning, 
ældreomsorg, folkeskolen).

Stå sammen
Regeringen har støttet af Dansk Folkeparti skabt et kæmpe hul i 
statskassen på kr. 95 milliarder på grund af de meget store skat-
telettelser til de rigeste i samfundet.

Det er vigtigt, at byrådets medlemmer placerer ansvaret for 
nedskæringerne hos rette vedkommende, nemlig regeringen og 
Dansk Folkeparti. Besparelserne må ske efter en nøje priori-
tering, så de svageste borgere friholdes. Det er også vigtigt at 
borgerne ved, hvorfor der skal spares på velfærdsydelserne ellers 
vil de ved næste kommunevalg straffe de partier, der står bag 
borgmester Henning Jensen. 

Det er nu bevist, at borgerne ikke kan få både skattelettelser og 
velfærd, som Helle Thorning-Sckmidt sagde før valget i 2007.

Det er vist det, der kaldes utroværdighed og dobbeltmoral. 
Kære socialdemokrater nu må vi af med den regering. Vi skal 

stå sammen og vinde næste valg.

Velfærden afvikles
- regeringens løfter holder ikke

Af Lindy Nymark Christensen
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Tværpolitisk åbning af supermarked
Jeg støtter gerne alle initiativer, der kan skabe vækst og ud-
vikling i hele Næstved Kommune. Derfor sagde jeg straks ja, da 
en tidligere VU-formand kontaktede mig for at deltage i åbnin-
gen af hans nye nærkøb-butik. Den festlige åbning foregik i al 
fordragelighed, men tilbage i 1994, da han var formand for VU 
og jeg for DSU i Næstved, gik bølgerne anderledes højt. 

Vi havde nogle store, drabelige debatter rundt om på Næstveds 
uddannelsesinstitutioner, men de to politiske foreninger formåede 
dog også at holde julefrokost sammen - så vidt jeg husker eneste 
gang i historien, at DSU og VU på den måde festede sammen. 
Sagen var nemlig den, at VU havde mere end svært ved at 
tiltrække kvindelige medlemmer, mens DSU Næstved altid har 
været kendt for at kunne rekruttere engagerede medlemmer fra 
begge køn. Derfor bad de unge Venstreløver om lov til at deltage 
i de ungsocialdemokratiske festligheder, hvilket vi sagde ja til.

Rokade på medarbejderfronten
Den socialdemokratiske folketingsgruppe er ved at være færdig 
med en større omorganisering. Vi forsøger at samle ordførere fra 
forskellige områder i nye kontorfællesskaber, hvor vi skal blive 
bedre til at tænke på tværs af politikområderne for at fremstå 
med stadig stærkere alternativer til regeringen.

I den forbindelse har jeg fået ny sekretær, og Næstvedkredsen 
må dermed sige farvel til Lisbeth Karin Kehler, som har ydet 
en kæmpe indsats. Lisbeth rykker videre til et andet kontorfæl-
lesskab for at få kabalen til at gå op. Ny sekretær er Pauline 
Ghisalberti, som jeg er sikker på, at mange af jer vil få en rigtig 
positiv oplevelse af, når der er møder og arrangementer, der skal 
koordineres. Ny medarbejder kontorfællesskabet er også Tina 
Brinchmann Jensen, der er uddannet fra RUC og blandt andet har 
god erfaring fra at styre Frank Jensens valgkamp i København.

Gensyn med gårdejeren
Den navnkundige politiske reporter, Kaare R. Schou, er nu 
tilbage igen på Christiansborgs gange. Han blev sendt på 
tvungen afspadsering af sin arbejdsgiver, TV2, efter at Venstres 
politiske ordfører offentligt havde kritiseret, at den erfarne 
reporter for rullende kameraer havde fortalt, at kilden til den 
fatale læk om jægerkorpset skulle findes i forsvarsminis-
teriet. Den slags sandheder lever bedst i det skjulte, mener de 
i Venstre, og Kaare R. Schou blev fjernet fra skærmen, indtil 
forsvarsminister Gade som bekendt selv mærkede presset på 
egen krop og løb af pladsen.

Nu er den populære tv-journalist med kælenavnet ”Gårdejer 
Schou” tilbage i jobbet, og seerne kan dermed igen få glæde af 
hans nøgterne analyser af magtspillet på Borgen. Næste gang, 
Kaare R. Schou toner frem på skærmen, så tænk i øvrigt på, at 
selv om kameraet kun viser det pæne jakkesæt, er han altid iført 
bløde mao-sutter på fødderne.

Bertel i Greve
Nej, der er ikke tale om opfølgeren til Anders Mattesen-

filmen ”Bertel i knibe”. Det er indenrigs- og sundhedsminister 
Bertel Haarder, der netop er flyttet til Sjællands Storkreds, 
idet han har overtaget Anders Fogh Rasmussens Greve-kreds. 
Venstre håber på den måde at kunne fastholde nogle af de 
58.751 sjællandske vælgere, der satte deres kryds ud for den 
daværende statsminister ved sidste valg. Den 65-årige Bertel 
Haarder var senest opstillet i Taastrup i Københavns omegns 
storkreds, og han må have Danmarksrekord i at skifte opstill-
ingskreds. Siden han kom i Folketinget for første gang i 1975, 
har Bertel Haarder skiftet kreds seks gange, og han har tidligere 
repræsenteret Venstreforeningerne i Thisted, Sæby, Gladsaxe, 
Lyngby og Kalundborg.

Magnus Heunicke

Inden for murerne
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Nyt parti ude af fokus
På Christiansborg fortsætter politikerne på højrefløjen den 
ufrivilligt komiske stoledans med partiskift og stiftelsen af helt 
nye partier, der dog typisk ikke overlever særlig længe. Senest 
blev partiet Fokus stiftet af Christian H. Hansen, der er tidligere 
medlem af Dansk Folkeparti. Efter en måned er partiet dog løbet 
ind i temmelig store vanskeligheder, idet det kun er lykkes at 
indsamle 35 underskrifter. Som bekendt skal man som nyt parti 
skaffe 20.000 underskrifter for at være opstillingsberettiget, og 
idet partistifteren vil pege på en borgerlig statsminister, håber 
man jo næsten, at det vil lykkes for dem at komme til at stå 
på stemmesedlen, så de kan få endnu mere stemmespild i den 
borgerlige lejr. 

I øvrigt har Fokus allerede mistet partiets pressechef, Jens Erik 
Olsen. Hvem er nu han? Jo, han er den berygtede Uge-Olsen, der 
indtil for nylig var chefredaktør for en gratisavis i Krarup, som er 
kendt for at bringe paparazzi-billeder af kongehuset og historier 
baseret på så løse rygter, at end ikke Se & Hør vil bringe dem. 
Men Uge-Olsen har altså fortrudt sit engagement i Fokus og vil 
i stedet stille op for sit eget nye borgerlige parti, ”Fælleslisten”. 
Og sådan kan underholdningen fortsætte.

Dårlig reklame for ny minister
Landbrugets nye mand i VK-regeringen, fødevareminister 
Henrik Høegh, har ikke haft det let med at bytte den fede muld i 
plovfurerne på Lolland ud med de bonede gulve på Slotsholmen. 
På trods af, at ministre ikke må optræde i reklamer, deltog han 

nemlig som nyudnævnt minister i en stor, farvestrålende reklame 
for supermarkedskæden Super Best. Den går naturligvis ikke, og 
da Høegh ikke selv kunne se problemet i sagen, måtte hans chef, 
statsminister Lars Løkke Rasmussen, skride ind og kræve, at an-
noncen blev stoppet.

Familieforsøg: Et år uden bil
Vi socialdemokrater taler ofte om at styrke cyklismen og den 
kollektive trafik, og så går det jo ikke at køre rundt i en CO2-
udledende benzinsluger. Hjemme hos os har vi derfor lavet 
vores eget lille familieforsøg, der går ud på at leve et år uden bil.  
Indtil videre er vi nået ni måneder hen i forsøget, og takket være 
cykelanhænger og en stærkt tiltrængt forbedring af togdrift til 
København, er det faktisk lykkedes os at lægge hverdagsrutin-
erne om. Med to børn, der skal afleveres og hentes i børnehave 
hver dag, kræver det lidt ekstra koordination, men vi har erfaret, 
at det også handler om at gøre op med vanens magt. Så når vi 
engang anskaffer os en bil igen, skulle vi gerne slippe for de 
fleste af de korte hverdagsture, hvor man faktisk lige så godt kan 
tage cyklen. 

I øvrigt er historien om en trafikordfører, der lever et år uden 
bil, blevet vældig godt modtaget i pressen, og der har været store 
interview i både Politisk Debat på P1, Dansk Cyklistforbunds 
medlemsblad og P4 Sjælland. Tankevækkende, at den personlige 
historie ofte kan fortrænge historier om konkrete politiske udspil 
og reel politisk uenighed.

Jeg hørte forleden en udsendelse i radioen om kvindelige ledere 
i idrætsforeninger. Dem er der særdeles få af. Intervieweren 
spurgte én de få om, hvorfor antallet af kvinder i lederjobs i 
idrætsforeninger er så lavt. Svaret var, at det var en meget hård 
verden. Hvis man gør noget galt, hører man for det i lang tid, 
og ingen roser én, når man gør noget rosværdigt. Jeg kan jo af 
gode grunde ikke sammenligne med andre politiske foreninger, 
men jeg føler trang til her at sige, at vi skal meget passe på i 
Socialdemokratiet, at det ikke kan siges om os i vores behan-
dling af såvel mandlige som kvindelige medlemmer. Vi skal som 
menige medlemmer af vores foreninger lære verbalt at påskønne 
det store frivillige arbejde, der gøres af nogle. Det er vel ikke 
så svært af og til at sige: ”Tak for indsatsen, kammerat”, ”Det 
klarede du sandelig flot”, ”Det var du sgu dygtig til”, ”Godt er 

der findes folk som dig i partiet”, ”Godt arbejde” etc. Nogle af os 
gennemfører indsatsen, fordi vi kan lide det, men rigtig mange 
(måske alle) har brug for et klap på skulderen nu og da.  Jeg 
synes, man ser og hører det alt for sjældent. Til gengæld hører 
jeg desværre alt for ofte, at man opgiver et eller andet job, fordi 
man aldrig fik andet end kritik.  Husk: Vi er en flok mennesker, 
som har sluttet os sammen i et stort fletværk af foreninger, 
fordi vi har en række ideer fælles, men at drive sådan et apparat 
kræver i alle led, fra nederst i pyramiden til øverst, en meget 
stor frivillig indsats. Den skal påskønnes overalt, ellers kører de 
udvalgte medlemmer træt i det. Forståeligt nok! Personligt tror 
jeg også, at man er langt mere lydhør over for saglig kritik fra en 
bestemt kant, hvis denne tidligere har uddelt roser.                    SJ

Den nødvendige ros
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Cafe Thorvald, onsdag den 17. Februar 2010

Social indignation
Ca. 70 medlemmer var samlet i 3Fs lokaler til kyllingepasta, 
rødvin, øl eller vand. Snakken gik livligt, indtil vi blev afbrudt 
af vores folketingsmand, som debuterede som Power Point 
foredragsholder.  Og det blev absolut succesrig opvisning, som 
Magnus roligt kan fortsætte. Han gennemgik ved hjælp af et 
omfattende kortmateriale tendenserne i Danmark gennem de 
seneste 9 år. Et gennemgående danmarkskort illustrerede med al 
ønskelig tydelighed vækstområderne i Danmark, der centrerer 
sig omkring Århus og hovedstaden, altså de danske østkyster. 
Med tørre tal påviste Magnus derefter, at de socialdemokratiske 
stemmer er koncentreret her, men Dansk Folkeparti og Ventre 
generelt henter sine stemmer i områderne uden for. At også de 
største indkomster, den største friværdi og størst disponibel 
indkomst findes i vækstområderne, fik en af de mange deltagere 
i forsamlingen til at rejse spørgsmålet, om ”disse tal nu også var 
sande?”. Magnus` kildeangivelse overbeviste hurtigt forsamlin-
gen om, at alt var såre pålideligt. Også kulturforbruget var størst 
i de omtalte vækstområder. Flest fattige i den danske befolkning 
findes uden for vækstområderne. Samtlige tilhørere sad herefter 

med en klar bevidsthed om, hvor skævt Danmark var blevet vre-
det i løbet af de seneste 9 år. Med alt dette ønskede Magnus nok 
at påpege, at Socialdemokratiet burde have meget travlt uden for 
vækstområderne. Det er jo her de store sociale problemer findes.  
Det er dog et paradoks, at regeringen og dens støtteparti skal 
finde grundstammen af sine vælgere i områder, som er præget af 
sociale skævheder. Regeringen gavner ikke sine egne, men opnår 
sin støtte her. 

Den politiske debat lader sig aflede fra social indignation og 
virkelige problemer. I stedet tales der om pseudoproblemer fra 
den såkaldte værdidebat om islam, straf og skattestop.

Væsentlige problemer
Der er langt væsentligere problemer i dagens skæve Danmark. 

Den efterfølgende spørgerunde omhandlede naturligvis bl. 
a.  veje, postvæsen, DSB og SAS. Magnus påpegede den store 
risiko ved den fremtidige liberalisering. Tankerne kunne ledes 
hen på det gamle GB, hvor det lykkedes Margaret Thatcher sin 
tid som konservativ premierminister at sælge hele den britiske 
bilindustri til Japan. Det kommende valg er det vigtigste i mange 
år. Vi skal af med den borgerlige regering, inden den laver flere 
ulykker.                                                                                       SJ

Magnus Heunicke i Café Thovald

Jeg skriver før afgørelsen om placering nyt supersygehus 
besluttes.

Vi er blevet tudet ørene fulde af skræk-scenarier, hvis vi ikke 
vi får sygehuset her i området.

Jeg tilslutter mig dem, som mener, det skal placeres her i 
området, og jeg beundrer bl.a. Henning Jensen for hans ildhu i 
denne debat, og det er da også vigtigt.

Men hvad med den øvrige skævvridning af vores samfund? 
Stat, region og kommuner lægger virksomheder og arbejdsplad-
ser klods op ad hovedstaden, på trods af, at man for år tilbage 
vedtog, at bl.a. staten skal prøve at undgå skævvridninger. Dvs. 
at bl.a. staten bør lægge arbejdspladser ud i yderområderne.

Det ér muligt, hvis man vil gøre sig lidt umage, og der er 
penge at spare ved mindre transport, og vi undgår sorte pletter, 

hvor ingen vil bo. Mange mennesker kan arbejde hjemme nogle 
dage om ugen; igen spares der på transporten. Man kunne også 
forestille sig, at der blev lavet regionale kontorhuse, hvor folk 
fra forskellige firmaer og offentlige institutioner kunne møde ind 
og arbejde derfra, igen besparelse og stadig mulighed for social 
kontakt.

Jeg vil håbe, at politikere, på tværs af kommune- og region-
sgrænser, vil begynde at arbejde med dette med samme flid, 
som Henning Jensen lige har lagt for dagen. Det haster nemlig. 
Vestjylland, Lolland, Falster, Vestsjælland, ja alle Danmarks 
regioner burde være nogenlunde lige attraktive at bebo.

De enkelte kommuner må simpelt hen se at blive mere erh-
vervsvenlige, og ud over at bevare eksisterende arbejdspladser, 
aktivt prøve at skaffe nye arbejdspladser til området.

Jeg ønsker mig et Danmark, hvor folk kan slå sig ned bredt ud 
over hele landet, men det betinger, at vi prøver at være soli-
dariske med vores ”naboer”. Det bliver ikke nemt, når man på 
”tinget” inde i hovedstaden skriger på centralisering.

Det første vi skal gøre, er at få en anden regering, og så lade 
være med at hvile på laurbærrene derefter. 

Det vil være hårdt arbejde, at være regering I mange år 
fremover. Altså politikerne og ikke mindst deres bagland skal 
arbejde meget hårdere.

Uddør vores region langsomt?

Af Jan P . Toftedal



11

Små tusind mennesker deltog i et imponerende fakkeltog fra 
sygehusets hovedindgang gennem byen i stille frostvejr til 
Næstved Hallerne. Hvor vellykket kan en begyndelse være? De 
mange borgere satte ved målet de stadig brændende fakler i den 
dybe sne uden for hallens hovedindgang. Hvor smukt kan det 
blive? Varm og dejlig suppe bød os velkommen, og indenfor 
viste den store forsamling, som vel udgjorde godt et par tusind, 
at byens borgere brænder for en sag. Jeg fangede Henning i et 
ledigt øjeblik og hans umiddelbare reaktion var: ”Jeg er meget 
glad. Det går mig lige til hjertet”. Og det forstår man godt, for 
næppe nogen i byen har arbejdet så hårdt for sygehus sagen. 
Også Michael Rex gav udtryk for sin begejstring: ”Det er langt 
mere vellykket end i Roskilde. Og det betyder absolut noget”. 
Med Trine Sick som ordstyrer blev forsamlingen godt orienteret 
om baggrunden, og om den nuværende situation med de fire 
senarier. Men først rigtig vågene blev vi, da Henning tog ordet 

og påpegede to væsentlige fejl ved det materiale, som var sendt 
til høring.  Der var i materialet ikke taget noget som helst hensyn 
til spørgsmålet om regional udvikling, som jo ellers burde stå 
øverst på regionens dagsorden. Når dette indbygges i rapporten, 
vil alle regionsmedlemmerne uden tvivl indse, at en placering 
af et hovedsygehus nær København vil være helt hen i hampen, 
som Michael Rex udtrykte det. Henning forsatte med at kritisere 
hele grundlaget for udgangsmaterialet, idet man heri havde 
kalkuleret med det eksisterende sygehus på Ringstedvej og ikke 
med det gældende forslag fra Næstved om et hovedsygehus på 
Øverup Banke. Derved bliver samtlige beregninger unøjagtige 
og grundlaget, hvorpå beslutningen skal tages forkert. Mon ikke 
regionsmedlemmerne fik noget at tænke over? I skrivende stund 
er sagen fortsat uafklaret, men det var under alle omstændigheder 
herligt at se kommunens borgere slutte så tæt op om en sag af 
stor betydning for hele vores region.                                           SJ

Fakler for hovedsygehus 
på Øverup Banke

Eva Smith og Cathrine Asmussen: ”mens tid er”, udgivet 
2006, 319 sider, rigt illustreret.

Samtalebøger er sædvanligvis ikke specielt interessante. Hvad 
skal vi bruge de kendtes afsløringer til?  Indtil for nylig har jeg 
derfor holdt mig på behørig afstand, men tilfældigt fik jeg fat 
i ”mens tid er”. Mine fordomme blev gjort til skamme. Bogen 
er væsentlig og vedkommende fra første til sidste side. 

Eva Smith, professor i procesret ved Københavns Univer-
sitet og hendes datter, dokumentarfilminstruktøren Cathrine 
Asmussen tog i 14 dage i sommeren 2005 til Grønland, hvor 
de i en lille afsides bygd fik ro til i fællesskab at dykke ned i 
deres erindringer. Det lyder jo i udgangspunktet som et tem-
melig privat foretagende. Det er det ikke. Det handler ikke 
blot om  en samtale mellem mor og datter, men mellem to 
kvinder med hver deres personlighed med vidt forskellige 
temperamenter og ikke mindst på hver deres sted i livet. 

Naturligt nok er det Eva Smiths liv og værk, der fylder mest. 
Hun har jo levet længst og oplevet mere end de fleste. Født i 
1942 som datter af nu for længst afdøde justitsminister Hans 
Hækkerup. Hun bliver gift 3 gange, får 6 børn, bliver den 

første kvindelige professor ved Københavns Universitet, og så 
er hun ikke mindst en flittig og engageret samfundsdebattør. 
Ind imellem har hun også taget sig tid til at skrive børnebøger.

Klog og dejlig bog
Samtalen mellem mor og datter udvikler sig kvalificeret og 
intenst. Den ærlige selvransagelse er til sted hos dem begge. 
De stiller skarpt på hinanden og berøves begge nogle illu-
sioner undervejs, mens vi bliver klogere på livet. Eva Smith 
er ukuelig, uhøjtidelig, stærk og slagkraftig med en udpræget 
retfærdighedssans (ikke den dårligste egenskab for en jurist). 
Det mærkes, at hun bærer det videre til sine børn. Måske har 
det at gøre med, at hun med egne ord, da hun fik sin ældste 
søn Tore ” i armene første gang følte en lykke og triumf over 
det, jeg havde udført, som var stærkere end noget andet, jeg 
nogensinde havde følt. Jeg har følt det hver gang, jeg har holdt 
et nyt barn i armene. En lykke og en stolthed, som overgår alt 
andet. Min disputats kan gå hjem og lægge sig. Mit profes-
sorat. Intet kommer op på siden af at bringe et lille, levende 
barn til verden.”

En klog og dejlig bog. 

Boganmeldelse

En	familiesejlads	i	både	oprørt	og	smult	vande

Af Hanne Sand Jespersen
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Når jeg læser i aviser eller følger med i de elektroniske me-
dier, hører jeg en del om den generelle økonomiske situation 
her i landet. Og efter at have været til generalforsamling i par-
tiforening Næstved Midt og hørt kommunalpolitikker Birgit 
Lund Terps beretning om kommunens udfordringer politisk 
og økonomisk, fik jeg lyst til at komme med et lille indspark. 

Her i kommunen skal der også spares, og det kan der ikke 
laves om på. Jeg ved godt, at det ikke er kommunen, der har 
bragt sig i denne kedelige situation. Regeringens økonomiske 
politik og verdenskrisen er også faktorer, som spiller ind. Men 
en lille ting, jeg synes, man skal passe på med, er at regne 
med salg af grunde, som man regner ind kommunens drifts-
bugtet, hvilket jeg synes er meget problematisk.

Nu er det vigtig, set med mine øjne, at vi Socialdemokrater 
kommer i arbejdstøjet, og tør være bannerførere for de beslut-

ninger, der skal træffes, for at der kommer orden i Næstved 
Kommunes økonomi, især når jeg kigger på den sammen-
sætning, der er i byrådet. Skulle nogle føle sig fristede til at 
bruge grønthøstermetoden, så drop den idé, for det vil bare få 
os til at falde i ét med alle de andre partier og gøre os usyn-
lige og udvande vores politik. Jeg synes i stedet for, at man 
skulle kigge på Socialdemokratiske kærneværdier og finde 
fyrtårne inden for kommunen, som vi i videstes mulig omfang 
afholder fra besparelser. Så kunne alle i kommunen se, at vi er 
Socialdemokrater, og at vi er stolte over at være det.

Når Venstre og andre borgerlige så kommer på banen og 
kritiserer os for ikke at være ansvarlige, så tag handsken 
op og svar dem på en ordentlig måde. Det fortjener vores 
vælgere at se. Vi både tør, kan og vil deltage i debatten i 
aviser og andre steder.

Vi socialdemokrater skal i arbejdstøjet

Af Kristoffer Petersen

Socialdemokraterne i Næstved Nordvest havde sin første 
ordinære generalforsamling i den nye forening, der er en 
sammenlægning af Fuglebjerg, Næstved Vest og Næstved 
Nordøst – og det blev en særdeles velbesøgt generalforsam-
ling med over 40 fremmødte. 

Formand Lars Westermann fastslog, at den nye forening 
er i gang med en række planer for at få hævet aktivitetsniv-
eauet, så vi kan bringe den ofte hørte spådom til skamme om, 
at sammenlagte foreninger giver et lavere aktivitetsniveau. 
Foreningen arrangerede allerede et par dage efter general-
forsamlingen et tværpolitisk borgermøde i Sandved som det 
første eksempel på det forhøjede aktivitetsniveau. Desuden 
har medlemmerne fået et spørgeskema med ønsker til aktiv-
iteter – og med oplysninger om, hvor de selv gerne vil gøre 
en indsats. Der er kommet mange tilbagemeldinger, og dem 
arbejder bestyrelsen videre med. 

Interessen for at være med i arbejdet blev understreget af, 
at tre meldte sig som suppleanter, da der skulle vælges to 
suppleanter til bestyrelsen. Alle tre kommer nu med i arbejdet 
sammen med den ni mand store bestyrelse, da der er opgaver 
nok at tage fat på. Der var ikke bestyrelsesvalg i øvrigt på 

dagsordenen, da man på den stiftende generalforsamling i ok-
tober havde besluttet, at man først skulle vælge nye bestyrels-
esmedlemmer på den ordinære generalforsamling om et år. 

God kartoffelmos
Efter oplæg fra regionsrådsmedlem Susanne Lundvald var 
der en livlig debat om sygehussituationen, og kommuneval-
gresultatet blev analyseret af det afgåede byrådsmedlem Per 
Andersen. Begge dele blev afsluttet med en kraftig opfordring 
til, at det ikke kan nytte noget bare at klynke. I stedet skal 
vi i gang med at trække nye aktiviteter til Næstved, ligesom 
vi allerede nu skal i gang med at vinde det tabte tilbage ved 
næste byrådsvalg. Det skal ske ved, at vi står i spidsen for 
udviklingen af Sydsjællands største kommune – og samtidig 
skal vi hele tiden fortælle om de stadig større besparelser, som 
den borgerlige regering dag for dag overlader det til kommu-
nerne at gennemføre. 

Kun en enkelt ting kunne man have ønsket sig mere af til 
generalforsamlingen – nemlig endnu en gryde kartoffelmos til 
gullaschen. Den var så god, at den hurtigt blev spist op.      AJ

Velbesøgt generalforsamling i ny forening
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Sektion Næstved og Omegn
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Sydsjælland
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Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange om året
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Denne lille skrivelse er kommet i stand efter at jeg sad og 
blev enig med mig selv om, at der var nogle, der burde skrive 
et indlæg i Kurer. Så Henrik og jeg blev enige om at skive 
dette lille indlæg.

 
Spændte på evaluering
Vi kan samstemmende sige, at vi begge havde glædet os til 
evalueringen af kommunevalget lørdag den 27. februar 2010. 
Men det var også med spænding, vi mødte op, for hvad ville 
der komme ud af sådan en dag, hvor vi skulle se tilbage på 
valgkampen og tale om, hvorfor vi var gået tilbage fra 17 til 
11 mandater?

Ville de mennesker, vi skulle være sammen med, bare være 
negative og skælde ud? Eller ville de være kede af det, eller 
hvad ville der ske?

Desværre mødte kun 6 af de kandidater, der stillede op til 
valget, op. Og det var synd, for der var et meget godt arrange-
ment. Vi var også nervøse for, hvordan folk ville se på os, der 
stillede op, men vi blev godt modtaget og det skal der lyde en 
stor tak for. 

Vi skulle være i gruppe med forskellige mennesker fra 
forskellige partiforeninger, hvilket vi begge syndes var spæn-
dene, for så ville der komme gang i debatten?

Livlig debat
Vi blev stillet nogle spørgsmål, blandet andet: Hvad gik galt? 
I valgkampen, på det organisatoriske osv. I de to grupper, 
vi var med i, kom der hurtigt skub i samtalen og debatten, 
hvilket var rart. 

Vi kan sige, at i de to grupper, vi var med i, fremkom der 
synspunkter, og der blev diskuteret på livet løs. Vi var ikke 
enige om alt, men man fik lov til at have sin holdning til tin-
gene og der blev lyttet til de synspunkter, der fremkom under 
samtalen. Inden vi fik set os om var det frokost og vi skulle 
spise. Her mødte vi de andre fra de andre grupper og der blev 
udvekslet erfaringer.

Efter frokosten mødtes vi alle sammen til en fælles samtale 
og for at kigge fremad, hvilket vi også gjorde. Nogle af de 
ting, der fremkom, var at man ønskede backinggrupper, der 
skulle hjælpe politikerne (især udvalgsformændene), og være 
en slags tænketank for det politiske område. Man ville lave en 
salgs partiskole for kandidater, så de kunne komme bedre ind 
i tingene og være klar til at møde medlemmerne.  

Så alt i alt var det en lørdag, som vi begge var glade for at 
deltage i.

Evaluering af kommunalvalget

Af Henrik Rasmussen - og Kristoffer Petersen

1. maj i Holmegaard
Socialdemokraterne i Holmegaard  indbyder alle til 1 .maj morgenarrangement

fra kl . 7 til kl . 9 i Folkemusikhuset, Holmegaardsvej  56, Fensmark .

Kom og vær med til at starte dagen med fælles morgenbord hvor sult
og tørst kan blive stillet  - og stemmen prøvet af med en sang eller to

- inden vi tager videre til det fælles 1 .maj arrangement i Næstved
på	Grønnegades	Kassererne.	

Byrådsmedlem	John	Lauritzen	giver	et	par	ord	med	på	vejen.

Vel mødt
Bestyrelsen i Holmegaard
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Aktivitetsudvalget inviterer medlemmer til

5 tema-aftener om indflydelse 
Har du tænkt på i hvilken politiske demokratisk forsamling en beslutning ligger? F.eks.:
• Drift af skoler påhviler Kommunerne - men loven vedtages i Folketinget!
• Drift af sygehuse påhviler Regionerne - men bevillingerne til disse ligger i Folketinget!
• Hvad med skatter - dette ligger i både Kommuner og Staten, men hvordan med regionerne?
• Drift af miljø ligger i Kommuner og Folketing - men det overordnede miljø vedtages i EU!
- og har du tænkt på, hvordan du som medlem af socialdemokratiet får indflydelse på disse beslutninger?

Har du tænkt på hvordan organisationen i socialdemokratiet er bygget op
og hvordan de enkelte politikområder bliver formet? - Og har du tænkt på,
hvordan du som medlem får indlfydelse på disse?

Det har vi i aktivitetsudvalget. Vi har derfor formet 5 tema-aftener i workshop-stil
med fokus på netop disse temaer:

Onsdag den 28. april 2010, kl. 19.00-22.00 i FOA, Batal-jonsvej 3, 4700 Næstved:
Intro-aften, opstart til de kommende møder, og gennemgang af de kommende emner. 

Onsdag den 19. maj 2010, kl. 19.00-22.00 i Byrådssalen i Teatergade:
Byrådsarbejdet v/Viceborgmester Carsten Rasmussen.

Onsdag den 15. september 2010, kl. 19.00-22.00:
Regions-arbejdet v/Kate Sørensen. Sted meddeles jer senere.

Onsdag den 20. oktober 2010.
Folketinget v/Magnus Heunicke. Om alt går vel kører vi til Folketinget i bus,
og arrangerer noget spisning evt. i Snapsetinget. Mere om dette senere.

Onsdag den 17. november 2010, kl. 19.00-22.00 i FOA, Bataljonsvej 3, 4700 Næstved:
EU-arbejdet v/en EU-politiker. De er ret svære at få aftaler med, men vi håber det lykkes.

Når man tilmelder sig, er det til alle 5 aftener, man kan altså ikke vælge ud.
Tilmelding sker efter ”Først til mølle”-princippet. Der er max. 50 pladser. 
Tilmelding til alle 5 aftener til Aktivitetsudvalget v/Solveig Larsen på telefon 20 16 58 82
eller på mail solben@tdcadsl.dk senest den 23. april 2010. 

Aktivitetsudvalget
i Næstved Kredsen


