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Ramaskrig!
For ti år siden kom daværende udviklingsminister, Anita Bay Bundegaard fra
De Radikale, ud for sit livs politiske stormvejr. Årsagen var, at hun kom til at
sige, at Danmark burde overveje at give asyl til de mennesker, der var på flugt
fra fattigdom og sult i Den tredje Verden. For: Hvad er egentlig forskellen på
at være politisk flygtning og økonomisk flygtning? Har de ikke begge brug for
beskyttelse og sikkerhed?
Ministerens verdensfjerne udtalelser rejste dengang et veritabelt ramaskrig
i offentligheden. Og efter en pinagtig ydmygelse måtte hun undskylde sig og
trække sine udtalelser tilbage for at bevare sin taburet.
Bundegaards melding var selvfølgelig helt i hegnet. Danmark kan jo ikke huse
millioner af fattige; det siger sig selv. Men ved nærmere eftertanke, ramte den
blåøjede udviklingsminister så ikke en øm tå?
Satte ord på tabu
Er sandheden ikke den, at de millioner, ja, milliarder af mennesker, der sulter og
lider nød, kun bor få timers flyrejse herfra? Og er sandheden ikke også, at det
rent etisk er vanskeligt at argumentere for, hvorfor vi løfter grænsebommen for
et menneske, der er truet af politiske årsager, men ikke for et menneske, der er
truet af sult og sygdom?
Jo, men realistisk set, så forholder det sig imidlertid sådan, at alle vestlige
samfund hver eneste dag er tvungne til at foretage nogle ubehagelige
prioriteringer af, hvem vi giver adgang til vore samfund. Ingen ved deres fulde
fem vil foreslå fuldstændig fri indvandring.
Misset dagsorden
Tilbage i 1983 vedtog Folketinget ellers en meget lempelig udlændingelov.
Virkeligheden bankede imidlertid hurtigt på døren. I midten af 80’erne voksede
antallet af flygtninge og indvandrere markant. Og en folkelig utilfredshed med
udlændingelovgivningen spirede frem.
Lad os være ærlige: Centrum-venstre anlagde længe et helt uansvarligt liberalt
syn på udlændingepolitikken. Vi ville hverken se, høre eller tale om den. Kun
fremsynede vestegnsborgmestre råbte tidligt vagt i gevær. Resultatet blev, at de
borgerlige og det nye DF løb med denne dagsorden – samt at vi tabte valg på
valg på temaet.
Efter en hård intern proces er vi socialdemokrater nu landet på en ansvarlig,
regeringsduelig kurs. Vi erkender nu, at en relativt restriktiv udlændingepolitik
er en smertelig, men nødvendig forudsætning for at bevare en sammenhængende
og tillidsfuld fælleskultur, der ikke går op i limningen.
S-SF’s pointsystem
Sammen med SF har vi fremlagt et nyt pointsystem for familiesammenføringer:
”I forhold til den hidtidige 24-årsregel er vores forslag hverken strammere eller
mere lempeligt. Det vil ikke påvirke antallet af familiesammenføringer, men
sikre at de udlændinge der kommer til Danmark er mere integrationsparate – og
at nogle af 24-årsreglens utilsigtede konsekvenser afbødes.” Det lyder fornuftigt.
I den bedste af alle verdener kunne vi lytte til typer som Anita Bay
Bundegaard og hæve grænsebommen. Vi lever imidlertid i virkelighedens
verden. Og her er vi nogle gange tvungne til ubehagelige beslutninger.

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsormand

Min uge
Så gik den uge … Dette udtryk bruges tit – og det betyder
ofte, at der har været nok at se til i den sidste uges tid. Så da
det gik op for mig, at jeg (måske ikke for første gang) var sent
på den med at skrive denne klumme, så tænkte jeg ved mig
selv: Hvad lavede jeg i sidste uge? Derfor får I denne gang
en klumme, der handler om, hvad kredsformanden lavede i
sidste uge!
Tilbage til onsdag: Vi er ved at lægge sidste hånd på
planerne for den store jubilæums- og valgkampsfest på
lørdag. Der er 103 tilmeldte til at høre Mette Frederiksen
tale, og vi skal spise, tale, synge og danse til Midways
musik – vi måtte aflyse det planlagte valgkampseminar om
eftermiddagen, da der var for få tilmeldte. Jeg glæder mig
faktisk lidt over det, var en smule stresset over at skulle nå
begge dele, men vi prøver igen senere. Udveksler lige lidt
mail om vinmængder osv. med Hanne og Solveig…
Så dukker der lige noget nyt op – finansloven skal endnu
engang indsyltes i ændringer af udlændingeloven, denne
gang i form af ændrede regler for familiesammenføring
for ægtefæller. Tænker ved mig selv, at nu må det da høre
op, vi skal vel ikke give karakterer til folks valg af mand
eller kone? Pointskalaer og alt muligt andet for at begrænse
indvandringen yderligere ... tøvende og uklare udmeldinger
fra vores eget parti, det er altså svært at håndtere.
Folk begynder at spørge mig, hvad det betyder? Både
partimedlemmer fra Næstved og andre steder - jeg har kun et
svar, nemlig skriv til Helle og Henrik Dam, stil spørgsmål og
kom med kommentarer, vær med til at påvirke af de kanaler,
der er.

Torsdag, fredag, lørdag …
Torsdag og fredag kommer de så: mails og telefonopkald fra
analyseinstitutter, hvad mener du som kredsformand? Jeg
svarer ikke, det gør jeg principielt ikke. Jeg plejer at sige, at
jeg taler med folk og ikke om folk. Men jeg kan jo se, at der
er andre end mig, der er dybt frustrerede over at blive trukket
rundt i manegen af Pia Kjærsgaard og DF endnu en gang.
Men så bliver det lørdag! Fik lige mulighed for at hjælpe
det gode hold med at dække bord og snakke lidt her og
der. Fik også lige ringet rundt og organiseret sanghæfter
fra foreningsformændene, som heldigvis havde lager, fik
organiseret kopiering af Magnus’ sang fra kongressen – og så
blev det festtid! Tak for sidst til alle de glade deltagere.
Søndag fik jeg skrevet til Helle og Henrik Dam, sendte kopi
til kredsbestyrelsen og Hb-medlemmerne. Slap nogenlunde
godt fra at beskrive min holdning til ægtefællesammenføring
og min frustration, fik i hvert fald mange positive
tilbagemeldinger fra folk i baglandet, der havde modtaget min
mail.
Hurra & tak
Mandag er jeg til møde i Regionsbestyrelsen, vi er ikke
mange kredsformænd tilstede, men vi fik en god samtale om
Regionsrådets arbejde med psykiatriområdet – og en smule
om familiesammenføring og pointssystem.
Mandag og tirsdag giver masser af tilkendegivelser i
medierne – jeg føler mig glad for, at vi er mange i partiet, der
har klare holdninger til at nu må dette stoppe, vi skal ikke
værdisætte ægtefæller. Onsdag kommer den så, meldingen
om at vi ikke som parti støtter VKO’s udmelding om
pointsystem, og hurra og tak for det.
Så er jeg klar igen – så skal jeg nok se på det næste:
Medlemsmøde om skolestruktur torsdag, og det, du bad mig
se på med hjemmesiden, mødekalender, det jeg lige skal have
sendt ud og og og og …. og nu har jeg også skrevet klumme!

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Status efter et år
Af Per Andersen,
medlem af Kurers redaktion

En politisk mellemtid
Det er nu godt et år siden kommunevalget blev afholdt (17/1109). Et valg som bestemt ikke faldt ud til vores fordel. En
tilbagegang fra 17 til 11 mandater og dermed farvel til rollen som
flertalsparti er en barsk omgang. Hvad var årsagen? Og hvilken
betydning har det haft for politikken i det forløbne år?
Årsagerne er flere: Kommunalreformen, som blev foreslået
af og gennemført med Lars Løkke Rasmussen som drivende
kraft, blev oversolgt til befolkningen. Forventningerne til de
nye store kommuners muligheder blev derfor urealistisk høje.
Virkeligheden viste sig hurtigt at være en ganske anden.
Kommunalt skattestop og stram statslig udgiftsstyring
og masser af restriktioner lagde hurtigt en dæmper på
festlighederne. Harmonisering af kommunale serviceydelser
i de sammenlagte kommuner blev derfor ikke (som håbet
af mange) gennemført på højeste, men de fleste steder på
laveste niveau. Centralisering, effektiviseringer og
rationaliseringer blev hurtigt kommunale nøgleord.
Bureaukratiet voksede. Økonomien blev også strammere og
sparerunder blev kommunal hverdagskost. Utilfredsheden
blandt borgerne voksede, og ved kommunevalget gik det stort
set overalt, uanset partifarve, ud over ”borgmesterpartiet” i
kommunen.
Nogen skulle jo stilles til ansvar for borgernes skuffede
forventninger. Som både borgmester- og flertalsparti her i
kommunen blev vi straffet ekstra hårdt for utilfredsheden med en
politik, som ret beset var regeringens skyld.
Mudret valgresultat
Valgresultatet blev temmelig mudret. De landspolitiske tendenser
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slog stærkt igennem, så både SF og Dansk Folkeparti øgede
mandattallet kraftigt, SF til 4 og DF til 3. De Radikale havde
selv uændret tilslutning, men fik i kraft af valgforbundet
med Enhedslisten og Blaklisten 2 mandater. Oppositionen,
Venstre og Konservative, fik uændret 11 mandater, men opførte
sig ved konstitueringsforhandlingerne som om de havde vundet
valget. Det havde de altså ikke.
Konstitueringsforhandlingerne fik et for os yderst gunstigt
forløb. En alliance mellem Socialdemokratiet, SF og DF med
18 mandater bag sig satte sig på magten i byrådet. SF og DF fik
hver en udvalgsformandspost. Socialdemokratiet fik borgmester-,
viceborgmester- og øvrige udvalgsformandsposter. Et flot
forhandlingsresultat. At DF senere er blevet sprængt, og Michael
Rex er blevet løsgænger, ændrer ikke ved dette resultat.
Populistisk opposition
Og hvad så med oppostionen i byrådet? Blev de holdt helt
udenfor? Både ja og nej. V,K og R fik faktisk tilbudt 2
udvalgsformandsposter (som Venstre havde haft i det forrige
byråd,) hvis de ville være med i en bred konstituering, men
det var ikke nok. 3 formandspladser ville de have, og da det ikke
kunne lade sig gøre, ville de slet ikke være med. Og Venstre
har spillet fornærmet lige siden. Det sætter desværre sit præg
på arbejdet i byrådssalen, hvor det er blevet næsten umuligt at
opnå brede forlig. Venstre har åbenbart valgt den populistiske
linie at stå udenfor alle besværlige/upopulære beslutninger.
Det så vi f.eks. ved både budgetbehandlingen og nu også i
skolestrukturdebatten. Utroligt, at et stort parti som Venstre
bevidst sætter sig selv udenfor indflydelse på kommunens
anliggender.
Samarbejde belønnes
Det er naturligvis lettere at regere en kommune, hvis man har
et fast flertal bag sig. Det har vi ikke mere, og det gør arbejdet
mere besværligt. Der skal fra sag til sag skabes et flertal, og helst
et bredt flertal, for den nødvendige politik. Det stiller store krav
til udvalgsformænds og byrådsmedlemmers forhandlingsevne og
-vilje. Arbejdet i det forløbne har vist, at det kan lade sig gøre.
På sigt tror jeg, at borgerne/vælgerne vil belønne de partier, der
i samarbejdets ånd, tør tage ansvar. Også for de upopulære, men
nødvendige beslutninger.

Skolestruktur i Næstved
Af Kurt Eriksen,
medlem af Kurers redaktion

Generelt om ændringer i Skolestruktur med lukninger af
skoler og afdelinger; ændringer i skolestørrelser; flytning af
elever i forbindelse med ændringer i skoledistrikter.
Historisk i kommunerne før sammenlægningerne
I alle de fem tidligere kommuner har ændringer i
skolestrukturen i et eller andet omfang fundet sted, og altid
med en forudgående heftig debat.
Fladså har lukket Næstelsø og har været inde i overvejelser
om Hammer Skoles eksistens.
Fuglebjerg har lukket Førslev skole, og der har været
overvejelser om Grønbroskolens status.
Suså har i en længere periode drøftet muligheder for
fastholdelse af skolerne i Tybjerg og i Skelby, men kom
ikke længere, end til et formaliseret samarbejde mellem
Herlufmagle - Tybjerg og Glumsø – Skelby.
Holmegaard har gennemført en delvis sammenlægning af
Toksværd og Holme Olstrup til Lundebakkeskolen med fælles
ledelse.
Næstved har gennem de sidste 25 år lukket: Ladby,
Rislev, Kirkepladsen, Ny Holsted, Svenstrup, Jernbanegade,
Marvede, Vallensved samt flyttet godt og grundigt rundt på
skoledistrikterne.
Ved alle nævnte lukninger og tilpasninger har der været en
voldsom debat forud med skolebestyrelser, lærere og ledelse
på barrikaderne støttet af forældre, lokale klubber og andre
aktive brugere i og omkring den enkelte skole.
Beslutningerne er, som alle ved, truffet efter heftig debat i
byrådet.
Det har ført til det skolevæsen, der i dag er i Næstved
Kommune.
Hvordan gik det så?
Hvis en evaluering foretaget 1-2 år efter lukninger eller
ændringer deles op, så er resultatet overordnet:
Eleverne har klaret sig fint og længes ikke tilbage. De er
overordnet glade for flere og nye kammerater.
Skolebestyrelserne arbejder videre under større rammer og
forældrene er også positive overfor de nye muligheder.
Lærere og ledelse har måttet skifte arbejdsplads, og det har
ikke altid været lige let i de første år, men udviklingsmæssigt
har der været meget positivt i et nyt kollegialt samarbejde.
Foreningslivet, fritidsaktiviteter og lokalbefolkningen har

haft problemer de steder, hvor der ikke har været en eller
anden adgang til de tidligere skolebygninger.
Hvordan så denne gang?
I det fremlagte oplæg, der er sendt til høring, indeholdende
lukninger af skoler, nedlæggelse af afdelinger og ændret
overbygningsstruktur, er der ikke så meget anderledes, end
det tidligere kommunalbestyrelser og byråd har måttet tage
stilling til.
Begrundelserne har også tidligere været økonomi – tilsat
noget om pædagogik og faglighed. På det økonomiske
har vægtningen, som nu, været flere penge til eleverne/
undervisningen og mindre til mursten. På det sociale og
lokale har det, som nu, været lokalsamfundets muligheder og
overlevelse.
Hvad skal Byrådet så?
Byrådet skal finde den balance, der giver det fagligt og
økonomisk bedste afsæt for en fortsat udvikling af det fælles
skolevæsen, og det er færre og større enheder for at få flere
penge til undervisningen. Så lukninger og sammenlægninger
er nødvendige.
Byrådet har et afgørende ansvar for at lokalsamfundene
også har muligheder efter en skolelukning, men det betyder
ikke, at alt går i stå efter skolen som undervisningssted
forsvinder. Dette er meget fint formuleret i Byrådets
landdistrikts politik, som også kraftigt påpeger styrkelse af
lokalcentrene i Fuglebjerg, Tappernøje, Glumsø og Fensmark.
Dette kan ske ved en styrkelse af de store skoler disse steder.
Hvad så efter en beslutning?
Så skal der handles og ses fremad, og den politiske uenighed
lægges bort.
Ændringerne skal gennemføres så hurtigt, som forsvarligt
muligt, og helst uden en lang række protester med forsøg på
oprettelse af privatskoler.
Der vil hvile et stort ansvar på skolebestyrelser, lærere og
ledelse på både modtagende og afgivende skoler i denne fase
for loyalt at leve op til fremtidens krav, så eleverne, som det
handler om, kan få en god ny start alle steder.
Det skal dokumenteres, at der samlet set er kommet mere
undervisning, flere og bedre undervisningsmidler i stedet for
mursten. Der skal skaffes muligheder og rammer for et fortsat
aktivt forenings - og fritidsliv i landdistrikterne.
Hvis ingen eller en meget svag beslutning, måske en
udsættelse?? Så skal et nyt byråd på den igen i starten af
næste periode.

CITAT
”Politik er politik, men så snart et valg er overstået, må man i gang med at lave de nødvendige oprydninger på de områder, hvor det gør ondt. Min erfaring er, at politikerne smøger
ærmerne op efter et valg og gennemfører nødvendige reformer.”
Carsten Koch (S), tidligere sundheds- og skatteminister i Ræson
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Interview med Morten Bødskov
Telefon til Bødskov
Forleden ringede jeg til vort partis finanspolitiske ordfører,
Morten Bødskov. Mit ærinde var at få hold på vort partis
holdning til finansloven, grådigheden i den finansielle
sektor og behovet for reformer.
Den finanslov, som den borgerlige blok netop har
vedtaget, er blevet beskrevet som en opstramningsfinanslov, fordi den suger milliarder af kroner ud af
samfundsøkonomien. Hvad er problemet ved, at man
trækker penge ud af økonomien?
”Problemet er, at man strammer alt for hårdt op.
Næste år vil det betyde, at Danmark mister 10.000
arbejdspladser. Og eftersom de andre EU-lande er i gang
med lignende spareplaner, ja, så mister vi yderligere 10.000
arbejdspladser, fordi vore samhandelspartnere også træder
på bremsen.”
Så de lande i EU, der er i en relativt gunstig situation, bør
lette foden fra bremsen?
”Ja, vores svar er, at de lande, der har rum til det, bør føre
en mere lempelig finanspolitik. Gør de ikke det, bidrager
de til, at Europa og verdensøkonomien kan løbe ind i en ny
nedtur. Her burde Danmark føre en mere aktiv finanspolitik,
så vi fik sat folk i beskæftigelse og bidrog til, at det
skrøbelige opsving blev stærkere”.
Reformer efter valg
Mange økonomer siger, at Danmark lever over evne. I de
næste mange årtier vil vi komme ud med et underskud på
30 mia. kr. hvert år, hvilket truer velfærdssamfundet med
at kæntre. Derfor siges det, at alle på Christiansborg godt
er klar over, at der er brug for skrappe reformer, men at de
først vil blive udført efter næste folketingsvalg. Spørgsmålet
er blot, om det bliver en rød eller blå regering, der skal
eksekvere reformerne. Køber du den præmis?
”Ja, der kommer reformer efter næste valg. Og det lægger
vi op til i ”Fair Løsning”. Mens regeringen har lagt sig
fast på en ”Genopretningspakke”, der byder på dramatiske
nedskæringer og besparelser, så siger vi, at danskerne i
stedet kan arbejde og investere sig ud af krisen.”
3 håndtag
Men I kan fremover dreje på tre forskellige håndtag for at
få kassen til at stemme: 1) lavere velfærdsniveau, 2) højere
skatter eller 3) reformer. Hvad vil I vælge? De første to
håndtag er vel næppe realistiske. Så er der kun reformer
tilbage?
”Vi lægger op til tre ting. Mens Liberal Alliance og De
Konservative hele tiden snakker om at afskaffe efterlønnen,
så siger vi, at de, der har tjent styrtende, skal betale
lidt mere med en skat for millionærer. For det andet, så
lægger vi i samråd med arbejdsmarkedets parter op til, at
danskerne skal udbyde lidt mere arbejdskraft. Og endelig,
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så vil vi holde det offentlige forbrug i stramme tøjler. Vi
vil lave et nyt forpligtende samarbejde med kommunerne
og regionerne om at holde en beskeden realvækst i de
offentlige udgifter, ikke nul-vækst, som regeringen lægger
op til.”
Hvad betyder det, når du siger nyt samarbejde med
kommunerne og regionerne? Betyder det en ny type
aftalemodel?
”Vi vil give håndslag med dem om, at de får mere frihed,
end i dag, til at tilrettelægge deres aktiviteter, som de finder
bedst. Men samtidig lægger vi ikke skjul på, at vi også vil
indføre sanktioner, hvis aftalerne brydes og budgetterne
skrider.”
Grådighed skal tøjles
Den aktuelle krise er som bekendt opstået på de
internationale finansmarkeder, hvor grådighed og
uansvarlighed har hærget i en årrække. Har I – i
samarbejde med f.eks. Dan Jørgensen – planer om regler,
der skal regulere finansmarkederne bedre?
”Ja, helt konkret lægger vi – bl.a. i samarbejde med
Dan Jørgensen i Europaparlamentet – ideer frem om, at
den finansielle sektor skal have nogle mere regulerede og
retfærdige rammer. Vi vil kigge på reglerne for, hvordan
ansatte og direktører aflønnes, så man f.eks. ikke belønnes
for at være risikovillig og grådig. Vi vil sikre, at bankerne
er solide og har penge på kistebunden. Vi vil sikre, at de
ikke laver en urealistisk ’gearing’ i deres investeringer.
Og endelig taler vi for et langt stærkere finanstilsyn. Både
herhjemme og internationalt.” JSP

Inden for murerne

Magnus Heunicke

Næstved på besøg
Forleden genlød Christiansborgs gange af fodtrin fra Næstvedkredsen. En hel busfuld socialdemokrater havde taget
turen til København, og vi startede besøget med spisning
i Snapstinget. Herefter viste jeg rundt i Folketinget, og vi
sluttede aftenen af med en times debat om aktuel politik i
det socialdemokratiske gruppeværelse. Jeg vil gerne sige tak
til arrangørerne, som igennem hele 2010 har gennemført arrangementer i de forskellige politiske organer byråd, regionsråd og folketing.
Gruppen med på molen
Forleden var den socialdemokratiske folketingsgruppe i
Karrebæksminde til det årlige møde med partistyrelsen.
Også ikke-valgte folketingskandidater fra hele landet var
inviteret med til mødet i Smålandshavet, og i en pause i
debatten benyttede jeg lejligheden til at invitere deltagerne
med på en gåtur udenfor. Som bekendt har de driftige folk
i havnebestyrelsen netop fået bygget en ny mole, hvor det
er muligt at gå ud og stå midt mellem himmel, sol, blæst
og vand. Det er alle tiders idé, og jeg kan vist roligt sige, at
oplevelsen gjorde et stærkt indtryk på mødedeltagerne.

Magnus Heunicke præsenterede folketingsgruppen for den
nye mole i Karrebæksminde. Her sammen med næstformand
Nick Hækkerup og retsordfører Karen Hækkerup.
Følg valgkampen live på mobilen
Vi er i fuld gang med at planlægge vores valgkamp, og målet
er naturligvis at sikre, at stemmerne fra hele Næstvedkredsen
bidrager markant til, at Danmark får en ny regering og et nyt
flertal. Det kræver, at vi alle bidrager på gader og stræder, på
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med kampagnen,
men det kræver også nytænkning. Et af de nye tiltag er, at
vi lancerer en mobilservice, hvor man ved at sende tekstbeskeden ”S MAGNUS” til 1241 ganske gratis kan tilmelde
sig en sms-service, der sikrer, at man får valgkampens største
lokale nyheder på sin mobiltelefon.

Motorvejsskilt til Bonbon-land
Vi har i Bonbon-land Danmarks 6. største turistattraktion,
og parkens 500.000 årlige besøgende er med til at sikre, at
vi har omsætning og investeringer i vores del af Danmark.
Men forlystelsesparken kan være svær at finde. Ofte sker det,
at medarbejdere i informationskontoret bliver ringet op af
familier fra København, der er kørt helt ned på Farøbroerne
og har akut behov for kørselsvejledning. Derfor har jeg i
samarbejde med Bonbon-lands ledelse arbejdet tværpolitisk
for at finde en løsning med bedre skiltning, og det er faktisk
lykkedes nu, for trafikforligskredsen har aftalt, at der til
foråret sættes nye motorvejsskilte op med henvisning til de
største turistattraktioner i området. Problemer er som bekendt
til for at blive løst, og nogle gange er det dejligt at opleve,
at et lokalt problem faktisk slet ikke er så svært at få løst på
Christiansborg. Dermed har vi hjulpet den lokale turistindustri på vej, og vi kan således komme hurtigt videre til samfundets større udfordringer.
Wammen tilbage til Borgen
Når socialdemokraternes næstformand, Nicolai Wammen,
ved næste valg siger farvel til borgmesterposten i Aarhus
for at vende tilbage til Folketinget, bliver folketingsgruppen
efter min vurdering begavet med endnu mere politisk talent
og slagkraft. Så jeg glæder mig til at kunne byde Wammen
velkommen på Borgen, ligesom jeg er sikker på, at han vil
høste mange af de østjyske stemmer, som efter Svend Aukens
alt for tidlige død sidste år ellers var blevet hjemløse. Ny
borgmester i Smilets By bliver i øvrigt Jacob B. Johansen,
som jeg var aktiv DSU’er sammen med, da jeg i sluthalvfemserne boede i Aarhus og gik på Journalisthøjskolen. Jacob er
alle tiders fyr og var faktisk en lovende håndboldspiller, og
netop de mange medlemmer af håndboldklubben var vistnok
medvirkende til at sikre valget, da han fik sin første periode i
Aarhus Byråd.
Næstvedtalent står bag Borgen
DR1’s dramaserie ”Borgen” er for mig at se rigtig god
søndagsunderholdning. En af ophavsmændene til serien er i
øvrigt en gammel Næstved-dreng, Tobias Lindholm, der er
manuskriptforfatter på Borgen. Tobias er en af mine gamle
venner fra Næstved, og i en periode i halvfemserne var han
min næstformand, mens jeg var formand for DSU Næstved.
Efter at Tobias Lindholm blev færdiguddannet på filmskolen,
har han lavet filmene ”Submarino” sammen med Thomas
Vinterberg og fængselsfilmen ”R”, som han også selv har
instrueret, så det unge talent har haft travlt. Til Næstveds
købstadsjubilæum i sommer fik Tobias Lindholm i øvrigt den
nye kulturpris ”Grundtvig-Marie-prisen”.
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125 års jubilæumsfest
for Socialdemokratiet i Næstved

Af Sand Jespersen
medlem af Kurers redaktion

Rammerne
Alle sejl var sat til i Birkebjergparkens festsal den 13. november
2010, hvor arrangørerne skal roses for den flotte tilrettelæggelse.
Rammerne var sandelig til stede, og nu skulle de blot fyldes ud
af de godt 100 partimedlemmer, som alle var festklædte og i højt
humør. Man så i forsamlingen mange af de kendte ansigter fra
vort parti, men desværre kunne der godt have været flere ved
sådan en lejlighed. Det grå hår og de skaldede isser dominerede
forsamlingen; jeg kan dog forsikre læseren om, at ikke alle havde
været med fra begyndelsen for 125 år siden.
Mette Frederiksen
Efter velkomst fra kredsformanden serverede man en skøn
laks med diverse grøntsager. Herefter fik Mette Frederiksen
ordet. Hun holdt som ventet en kanon god tale, og det var for
mange sikkert også interessant at opleve hvilken karisma, Mette
Frederiksen udstråler. Hun er god på skærmen, men endnu bedre
i virkeligheden. Og så er hun jo yderligere en flot pige, og det er i
vore dage unægtelig ikke ligegyldigt, hvis man vil hente stemmer
hos den ene del af vælgerne.
Hendes tale
Efter et par anekdoter koncentrerede Mette sig i sin tale om
Socialdemokratiets evige kamp for de svage. Hun opfordrede
forsamlingen til at bruge en sådan jubilæumsfest til at fastholde
perspektivet: Kampen for dem, som ikke får i pose og sæk
fra fødslen. ”Dette har og skal altid være Socialdemokratiets
kendemærke”, forsatte Mette Frederiksen. ”Og derfor skal vi

af med den borgerlige regering og først og fremmest Dansk
Folkeparti.” Langvarige og høje klapsalver! ”Tanken om at
gøre en bistandsklient til bankdirektør er en amerikanisering
af hele det danske samfund, som socialdemokratiet bestemt
ikke vil være med til. Vi vil hellere bekæmpe årsagerne til,
at nogen ender som tabere. En mønsterbryder er en borgerlig
opfindelse, som vel kan agtes og æres i samfundet, men for
os er det vigtigere at bryde mønsteret. Forskellene på om man
har haft en god og motiverende barndom, eller om man vokser
op i fattige kår, materielt, kulturelt og åndeligt, disse forskelle
skal bekæmpes politisk. Og her ligger en stor udfordring, for
fattigdommen er vokset i et helt uantageligt omfang under det
borgerlige styre. Der er alt for mange, som står udenfor. Såvel
forældre som børn bør have muligheder.” Mette Frederiksen
sluttede med at spænde en ende over de tre ord, som står på
vores røde faner: Frihed, Lighed og Solidaritet, og hun lovede,
at den kommende socialdemokratisk ledede regering vil være en
regering for ALLE danskere, uanset hvor de bor.
Magnus
Endelig fik hun forsamlingen til at afgive det løfte, at
socialdemokratiet i Næstved forsat vil støtte Magnus Heunicke,
som hun ikke overraskende betegne som flittig. ”Og så er han
en rigtig god kammerat. En af vore kommende store politikere”,
sluttede hun. Stort velfortjente bifald!
Herefter sang vi ”Danmark for folket”, en sang, hvis indhold
var et flot resume af Mette Frederiksens tale.
Fortsat spisning
Buffet med såvel kolde som varme retter, mere rødvin. Magnus
hylder dem, som har arrangeret festen for os alle, og deler
derefter den sang ud, som han havde skrevet til Kongressen.
Sangen, der indeholder hip til Lene Espersen, Kristian Jensen,
Løkke og Alliancen, får sort bifald, John Lauritzen underholder
med en politisk konkurrence, der vindes af viceborgmesterens
bror. Efter flere sange, kaffe og kage spillede musikken op til
dans. Rytmerne fra 50erne blev fundet frem, og aktiviteten var
stor.

Brug for sjællandsk slagkraft
arbejdsløsheden stiger, kan det naturligvis også mærkes
her.
Derfor er det alt for tidligt, når Lars Løkke og Claus
Hjort Frederiksen taler om, at vi er igennem krisen og nu
er parate til at betale regningen.
Af Magnus Heunicke

693 ansøgninger!
Forleden kunne hele Danmark læse historien om, at hele
693 ansøgere havde søgt en enkelt stilling som pedel på
handelsskolen i Næstved.
Det er naturligvis ikke nødvendigvis negativt, at der er
693 ansøgere. Men tragedien består jo i, at 692 af dem har
fået afslag, hvilket altså betyder, at der er 692 familier i
vores område, hvor far eller mor på ny må i gang med den
næsten håbløse jobjagt.
Situationen for de ledige i Syd- og Vestsjælland ser
nemlig sort ud. Krisen rammer os ekstra hårdt, og vi har
nu en kedelig Danmarksrekord i antal arbejdsløse pr ledig
stilling. Landsgennemsnittet siger, at der er 11 arbejdsløse
pr ledig stilling, men hos os er tallet det dobbelte, nemlig
22 arbejdsløse pr ledig stilling. Ingen andre steder i
Danmark er der lige så hård kamp om jobbene.
Hvordan kan det nu være, at krisen har ramt os så hårdt?
Det skyldes først og fremmest, at vi har for dårlige vilkår
for vækst og udvikling. Vi halter bagefter, når det gælder
vigtige parametre som uddannelse, investeringsvillig
kapital og infrastruktur, og med regeringens finanslov kan
vi se, at VKO igen vil sætte Sjælland bagerst i køen.
Motorvej & nedskæringer
Særligt regeringspartiet Venstre har besluttet sig
for at gøre alt for at give politiske gaver til de
utilfredse venstrefolk i Vestjylland, og pengene finder
de åbenbart hos os på Sjælland. Vi kender alle historien
om motorvejen til Holstebro, der pludselig skulle rykkes
foran andre projekter. Og vi kunne senest se metoden, da
sygehusmilliarderne blev fordelt. Her skar Bertel Haarder
nemlig med et snuptag en milliard kroner af tilskuddet
til de sjællandske sygehuse, mens de i stedet kunne juble
i Midt- og Vestjylland, der pludselig og uden saglig
argumentation fik en milliard ekstra.
Imens mærker borgere og kommuner i vores område,
hvordan nedskæringerne begynder at gøre rigtig
ondt. Nedskæringerne rammer det fællesskab, som
vores samfund bygger på, og desværre kan vi dagligt
se eksempler på, at det især går ud over de af vore
medmennesker, der ikke har de største ressourcer i
bagagen. Flere kommuner rundt om os har chokregninger,
der skyldes overskredne budgetter, og mange balancerer
på kanten af at blive sat under administration med
kommunale massefyringer til følge. I den sammenligning
er Næstved Kommunes økonomi sund, men når
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Finansloven
Tværtimod er vores arbejdsmarked fuldstændig låst fast,
og tingene flytter sig ikke i den rigtige retning. For Vestog Sydsjællands vedkommende går det den forkerte vej,
og de fleste prognoser siger, at vi må vente helt frem til
2012, før vi får bare en svag fremgang i beskæftigelsen.
Det øger selvsagt risikoen for, at arbejdsløsheden får lov
til at bide sig fast på et højt niveau, og dermed kastes flere
ud i langtidsledighed.
Derfor er finansloven fra VKO stærkt risikabel, ikke
mindst set fra vores landsdel, hvor regeringen direkte
ødelægger vores vækstmuligheder, skærer ned på
uddannelserne og lægger en kraftig dæmper på vores
velstandsudvikling. I det lys er det ikke ansvarligt at
gennemføre nulvækst i den strammeste finanslov siden
Schlüters kartoffelkur i 1986. Tillad mig at bruge en
spejdermetafor fra bålpladsen: Først hældte de benzin
på bålet og gav skattelettelser til de velhavende, da
økonomien buldrede derudaf. Nu risikerer vi, at VKO’s
nye nedskæringer vil slukke den sidste gnist, og så vil den
økonomiske kulde brede sig til hele vores landsdel.
Brug for nyt flertal
Regeringens opstramning vil altså trække vækst og
beskæftigelse ud af dansk økonomi, og dertil kommer, at
den nye britiske regering netop er i gang med en voldsom
hestekur, der yderligere vil forværre efterspørgslen på
det europæiske marked, som jo er Danmarks primære
eksportmarked. Vi kan temmelig præcist sige, at de
europæiske nedskæringer koster en halv procent af
Danmarks vækst næste år, og det betyder et yderligere tab
af cirka 10.000 danske arbejdspladser i 2011.
Så der er ikke hjælp at hente i udlandet. Og os, der bor
på Sjælland, kan konstatere, at der heller ikke er hjælp
at hente fra Christiansborg, tværtimod. Regeringen gør
svære tider værre.
Derfor har vi brug for en ny regering, og vi har brug for
mere sjællandsk slagkraft i Folketinget. Det er det, jeg går
til valg på, når statsministeren trykker på knappen, og jeg
er overbevist om, at vi har en god chance for at vinde over
de borgerlige partier. Lad os sammen sætte en stopper
for VKO, der de sidste ti år har ført en umenneskelig og
uansvarlig politik til skade for Danmark i almindelighed
og vores region i særdeleshed.

Bag kulissen
grønne græsplæner i Iraq, hvor drengene spiller fodbold og
pigerne med smil på læben går i skole. Og de andre gæster
nikker bare. De har jo helt glemt deres oprindelige ideologi.

Af Sand Jespersen
medlem af Kurers redaktion

Dårlig politisk ånde
Scenen er sat. Længst til højre ved det store bord sidder Lars
Lykke med et tomt blik i øjnene. Nu gik det ikke med skattesagen, og heller ikke kommunistforskrækkelsen virkede.
Hvad gør vi nu? Ind kommer fra højre Dansk Folkeparti,
som et frisk pust, der nu efterhånden imidlertid er blevet til
dårlig ånde. De smider deres ulækre forslag på bordet, og ser
spørgende på Lars Lykke. Jo, det kunne skabe nogen splid i
oppositionen, så hvorfor ikke? Ved en af bordets sider sidder
et par forpjuskede gæster. Dem spørger man slet ikke. Man
ved jo, hvad de vil svare. Den ene kan kun snakke om fine

Skuespillet om finansloven
Ude bag scenen har Helle og Villy travlt med at få bagtropperne til at rette ind. Og imens breder den dårlige ånde fra
scenen sig ud i tilskuerrummet. Det er som en forurenende
fabriksskorsten, som en hel by efterhånden har vænnet sig til,
uden rigtig at være klar over at urenhederne er sygdomsfremkaldende.
Tilskuerne undrer sig såre, men måske mest over titlen
på stykket. Det hedder nemlig ”Finansloven”. Der er noget
abstrakt over det hele. Man kan ikke forstå, hvad dette seneste
forslag fra Dansk Folkeparti har at gøre med en finanslov.
Nå, men spændende er det, om nu Helle og Villy får held af
deres arbejde. Vi kan jo kun håbe i tillid til deres store evner.
Også flertallet blandt tilskuerne håber på en happy-ending.
Tæppet falder for 1. akt. Pause.
(Dette indlæg har tidligere været bragt i Sjællandske
Tidende og genoptrykkes her i Kurer efter aftale med forfatteren.)

Regeringsmagten
Af Sand Jespersen, Kurer

Tøven
Hvorfor tøvede vort parti med at offentliggøre sin stilling
til de seneste stramninger af indvandrepolitikken i den
netop vedtagne finanslov? Naturligvis fordi man vil have
regeringsmagten, og fordi man nu skal være helt enige om
holdningen i begge partier og i alle led.
I skrivende stund er oppositionen endnu ikke fremkommet
med sin mening om det spørgsmål. Mange synes sikkert,
det skulle være en smal sag at blive enige om et svar. Dansk
Folkeparti har i snart 10 år kørt tilstrækkeligt rundt med hele
Danmarks befolkning, og nu tror jeg, at mange med mig
synes, at man burde sige stop.
Vi har oplevet den ene stramning efter den anden. SF
har slugt det hele, for at være med i det regeringsbærende
flertal efter næste valg. Dansk Folkeparti har i næsten 10
år været toneangivende, når det drejer sig om at forringe
forholdene for udsatte og svage grupper og om at svække
solidaritetsfølelsen i den danske befolkning. Dette parti har
af en eller anden grund haft magt til at styrke egoismen. Hvis

det virkeligt er et sådant Danmark, vælgerne ønsker, fristes
man til at sige: ”Så får I det, som I vil have det”. Men man må
nok indrømme, at så enkelt er svaret ikke.
Solidaritet
Vi vil have regeringsmagten!!! Ja, og her ligger vel hele
forklaringen. Hvorfor er det da så nødvendigt at få den magt,
som de borgerlige nu har siddet på i næsten 10 år? Fordi
vi skal have Dansk Folkeparti sat helt og aldeles uden for
indflydelse. Og fordi vi skal have vendt hele udviklingen i
samfundet, og allervigtigst, vi skal støtte en ny og anderledes
holdning i den danske befolkning. Vi skal have gjort ordet
SOLIDARITET moderne og vedkommende for danskerne.
Og det sker kun, hvis regeringen skifter hænder.
Måske, og forhåbentlig, er det sådanne overvejelser, man
gør sig, mens man tøver med den klare udmelding. Lad os da
meget håbe, at Helle Thorning igen får kraft og snilde til at
tackle denne svære situation for vort parti. Men vi SKAL til
truget NU!!
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Medlemsmøde
om ny skolestruktur
Torsdag d. 18. nov. var der inviteret til medlemsmøde over
emnet ”Ny skolestruktur” i Metals lokaler.
Med et fremmøde på 25 - 30 engagerede skoleinteresserede
medlemmer var der basis for en god og konstruktiv debat.
Vores tre medlemmer af Børneudvalget gav en fyldig
orientering om baggrund og nødvendighed for nye rammer –
samt en status for oplægget til en ændring i skolestrukturen.
De tre byrådsmedlemmer lyttede til mange spørgsmål
og konstruktive indlæg fra medlemmerne. De blev ønsket
held og lykke i den sidste fase af arbejdet inden beslutning i
byrådet den 20. december. Kurt E.
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Vidste du at...
Voksne danskerne ser i gennemsnit 22 tv-reklamer hver dag. Børn mellem 3 og 11 år ser dagligt 10 reklamesports.
Set over et helt liv svarer det til, at danskerne bruger mere end et halvt år på at se tv-reklamer.
I de seneste ti år er antallet af tv-reklamer på danskernes tv-kanaler firedoblet. I 1999 rullede 1.300 tv-reklamer
dagligt over danskernes tv-skærme – i 2009 var antallet steget til 5.200.
Fra den 1. januar 2011 bliver det lovligt at tjene penge på ’product placement’, dvs. at placere logoer og produkter
som skjult reklame i danske tv-serier og film.
To ud af tre danskere finder det negativt, at ’product placement’ gøres lovligt fra 1. januar 2011.
I juni 2010 opsatte DSB tv-skærme i hovedstadens S-tog, der med lyd sendte reklamer og nyheder ud i togkupeerne.
Efter protester fra passagererne måtte DSB skrue ned for lyden. Nu overvejer DSB at skrue op for lyden igen.
65 pct. af danskerne finder tv-reklamer i offentlige transportmidler generende.
74 pct. af danskerne synes generelt, at reklamer på tv, i radioen og i trykte medier fylder for meget i hverdagen.
Kilde: Tænketanken Cevea - læs analysen på www.cevea.dk.

CITAT
“Det er klart, at den mest grundlæggende årsag til finanskrisen var det uregulerede finansmarked. Vi skal derfor have de finansielle produkter og aktører ud af deres skyggetilværelse. I EU er vi godt i gang med lovgivningsarbejdet. Og der er allerede opnået nogle
succeser. Faktisk er det ingen overdrivelse at sige, at vi på EU-niveau har nået mere de
sidste par måneder end i de foregående ti år.”
Dan Jørgensen, (S) MEP i Ræson

Næstved Begravelsesforretning
Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12
Næstved
Begravelsesforretning
Holmegaard,
Fuglebjerg,

Næ

Næstved
Ringstedgade
52, tlf. 55 72
tlf. 55
54Begravelsesforretning
51 12
tlf.31
5512
45 32 05
Vi
træffes
døgnet
rundt
Ringstedgade
52, tlf. 55 og
72 Fuglebjerg,
31
12
Holmegaard,
Næstved
Begravelsesforretning
En personlig
mindeværdig
afsked.
- aftaler
gerne i hjemmet
tlf. 55 54 51 12Aftaler træffes
tlf. 55i 45
32 05
Holmegaard,
Fuglebjerg,
gerne
hjemmet.
Ringstedgade 52, tlf. 55Næstved
72 31 12
HK Næstved tlf.- Slagelse
55 54 51 12
tlf. 55 45 32 05
En
personlig
og
mindeværdig afsked.
Begravelsesforretning
Holmegaard,
Fuglebjerg,
EnAftaler
personlig
og mindeværdig
afsked.
Ndr. Farimagsvej
16
træffes
gerne
i hjemmet.
tlf. 55 54 51 12
tlf. 55 45
32 05
Aftaler træffes gerne
i
hjemmet.
55 72 31 12
Ringstedgadeafsked.
52
En personlig og mindeværdig
4700 Næstved
4700
Næstved
Aftaler træffes gerne
i hjemmet.
Næstved
afdeling
Christiansen
Tina Christensen
Tlf. 33 64 37Erik 20
· Fax 33
64
37 77
www.begravelsedanmark.dk

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Erik Christiansen

Tidligere Dansk Ligbrænding

www.begravelsedanmark.dk
www.begravelsedanmark.dk
En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Tidligere
Dansk
Ligbrænding

Erik Christiansen
Erik
Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
GLUMSØ
BOGTRYKKERI
A/S
Tidligere Dansk Ligbrænding
Erik Christiansen

Din Tryksagspartner

Erik C

Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Socialdemokraterne

Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36

Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055

Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
Ø s tVinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
e rg a d e 1 7 b | 4 1 7 1 G l u m s ø | T l f . 5 7 6 4 6 0 8 5
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk
w w w. g b t r y k . d k | g b t r y k @ g b t r y k . d k
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

www.soc-naestved.dk
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
i iKurer
Kurer
ii Kurer
Kurer

Næstved

Næstved
Næstved
Svends
Møbler
Næstved
Kanalvej
1, Næstved,
tlf. 55 72 20 75
Svends
Møbler

E

Malernes Fagforening

Svends
Møbler
naestved@ide.dk
Kanalvej E-mail:
1, Næstved,
tlf. 55 72 20 75
Kanalvej
1, Næstved,
tlf. 55 72 20 75
Svends
Møbler
E-mail:
naestved@ide.dk
E-mail:
naestved@ide.dk
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk

Hvedevænget 19, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk

Bedre løn og job
Bedre løn og job

Bedre løn og job
Bedre løn og job

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark
Forbundet
Træ-Industri-Byg
Forbundet
Træ-Industri-Byg
Gl.
Holstedvej
22
i Danmark
i Danmark
4700
Næstved
Forbundet
Træ-Industri-Byg
Gl. 88
Holstedvej
Tlf.
18 68 9022 22
Gl. Holstedvej
i4700
Danmark
Fax.
88Næstved
18 68 98
4700
Tlf.
18Næstved
68
90 22
Gl. 88
Holstedvej
Danmarks
bedste
fagforening
Tlf.88
881818
68
90
Fax.
68
98
4700 Næstved
Fax. 88 18
68 98
Danmarks
bedste
fagforening

Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Danmarks bedste fagforening
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforening19

Svends Møbler

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk

19

13

Boganmeldelse

Af Jakob Sloth Petersen

Auken får det sidste ord
Hans Mortensen
”Dét, Svend mener, er …”
240 sider, Gyldendal, 2009
Svend Auken havde egentlig en ambition om at skrive sine
erindringer inden kræftsygdommen indhentede ham. Den
ambition blev desværre aldrig realiseret. Til gengæld nåede
Auken over sommeren 2009 at gennemføre en række interviews
med Weekendavisens politiske journalist, Hans Mortensen.
Resultatet kan man læse i interviewbogen, ”Dét, Svend mener,
er …”

Anker Jørgensen rehabiliteres
Auken giver også sin version af vort partis historie. Og her
udfordrer han en række gængse opfattelser. F.eks. forsøger han
ihærdigt at rehabilitere Anker Jørgensen som en stor statsmand.
”Der er ingen, der kommer op i den klasse”, siger Auken, mens
man som læser tænker: ”Tak for kaffe, det var store ord.”
Også velfærdssamfundet, udlændingedebatten og
miljøpolitikken får ord med på vejen – ligesom Aukens særlige
kristne livsanskuelse blotlægges.
Forholdet til Poul Nyrup Rasmussen pådrager sig naturligvis
en særlig interesse. I tiden op til formandsopgøret nægtede
Auken efter eget udsagn til det sidste at tro på, at grupper i
partiet overvejede at opstille en modkandidat imod ham. Det
gjorde de imidlertid – hvilket banede vejen for 90’ernes gyldne
Nyrup-æra. Da Nyrup blev statsminister satte Auken sig ikke hen
i et hjørne med korslagte arme. Derimod ”genopfandt” han sig
selv som miljøminister.

Sølvske i munden
Svend Auken blev ikke som Nyrup født ind i et klassisk
arbejderhjem. Tværtimod voksede han op i et lægehjem, hvor
der var masser af fyldte bogreoler og engagerede, kulturradikale
diskussioner henover middagsbordet.
Derfor var det ikke naturgivent, at han blev socialdemokrat.
Emotionel indpisker
Men det blev han som bekendt. Heldigvis.
Svend Auken var en stor inspirator og en enorm intellektuel
Nogle af bogens bedste passager finder man faktisk,
kapacitet – men også en emotionel personlighed. Det ene øjeblik
hvor Auken begrunder sit valg og prøver at beskrive, hvad
løftede han os alle sammen skyhøjt op over det ordinære, det
socialdemokratismen er for en størrelse. Socialdemokratismen
næste kunne hans facon virke moraliserende og megaloman.
har ikke en forestilling om et perfekt Utopia, siger han, den
Hans svaghed som politiker var, at han ikke formåede at skabe
er derimod at betragte som en særlig tilgang til verden – en
den nødvendige troværdighed og tillid om sit lederskab blandt
konstant proces, hvor det handler om at gøre verden gradvist
midterpartierne, som var nødvendig ved indgangen til 90’erne.
bedre og mere retfærdig. Med udgangspunkt i den foreliggende
Til gengæld blev han en fremragende miljøminister – og en stor
virkelighed. At være socialdemokrat betyder at organisere sig,
Bataljonsvej
3, 4700 Næstved
socialdemokratisk
ideolog og indpisker. Det fremgår på fornem
lave alliancer og gøre verden bedre. Ikke, at man overlader sin
vis
af
bogen.
skæbne
til
markedet,
som
liberalisterne
vil,
eller
finder
sin
plads
i
Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk
hakkeordenen, som de konservative appellerer til, men derimod,
at man slutter sig sammen med andre mennesker og skaber
forandringer til det bedre. I fællesskab.
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Formand for socialdemokraterne
i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: lwe@sosu-naestved.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 55 54 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 20 80 28 12
E-mail:
flemming.bjerregaard@privat.dk

Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09
Mobil: 29 43 12 17
E-mail:
christian.benzon@privat.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22,
4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92
Mobil 41 43 63 92
E-mail:
kjmo09@privat.dk
Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95,
4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22
Formand for DSU
Amalie Natali Aaboe
Læsøvej 59, Næstved
Tlf 31 44 32 50
E-mail:
amalie.nathali@gmail.com

Borgmester, Næstved
Henning Jensen
Fodbygårdsvej 111, Næstved
E-mail: hejen@naestved.dk
DUI Leg og Virke
Musvågevej 1
4700 Næstved
Carina Andersen
Tlf.: 22 27 24 96
Mail: naestved@dui.dk

