KURER
Socialdemokraterne i Næstved · Februar 2010 · Nr. 1 · Årgang 44

Indhold:

Leder

Leder
Jakob Sloth Petersen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Formandens klumme
Ida Marker. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Det er farligt at gå på arbejde
Ole Christensen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Indenfor murerne
Magnus Heunicke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Har dit barn fritidsjob?
Anders Ellegaard. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Nytårstaffel i Holmegaard
Jakob Sloth Petersen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Leder
Af Jakob Sloth Petersen

Byråd efter valget
Sand Jespersen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Boganmeldelse
Hanne Sand Jespersen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Danmarks skæveste skattereform
Lasse Jensen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Fra 17 til 11 mandater
S i Holmegaard . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

www.socialdemokraterne.dk/naestved

Kurer udgives af Socialdemokraterne i Næstvedkredsen
Redaktion:
Jakob Sloth Petersen, 33 69 13 07,
jakobslothpetersen@hotmail.com,
ansvarshavende redaktør
Sand Jespersen, 55 73 86 92,
sandj@stofanet.dk, redaktør
Mie Bergkvist, 22 42 50 30,
miebergkvist@hotmail.com, layout
Benny Larsen, 55 72 28 82, solben@tdcadsl.dk,
foto, it-koordinator
Ulf Güldner, 55 72 89 83,
a-g@adr.dk, distribution
Jan Pollas Johansen, 29 78 58 03,
jpollas@hotmail.com, annoncer
Per Andersen, redaktionsmedlem
Forsiden: Benny
Dette nummer udkommer 8. februar. Forventet distributionstid ca. 8 dage fra udgivelsesdatoen. Kurer ses også på
vores hjemmeside. Deadline for næste nummer er
17. marts og bladet udkommer den 7. april . Alle indlæg
er velkomne. Indlæg sendes til Jakob Sloth Petersen,
jakobslothpetersen@hotmail.com. Udebliver bladet,
bedes du henvende dig til Ulf Güldner.

2

Tolerance er at tåle
Jeg vil hermed gerne slå et slag for begrebet tolerance. Uden dét er vort demokrati
nemlig ilde stedt. I et samfund, der er så mangfoldigt og forskelligartet, som det
danske, ja, da er tolerance et helt afgørende begreb.
Men hvad mener jeg med tolerance? Jo, tolerance betyder ”at tåle”. Og mere
end det; det betyder faktisk ”at tåle det, man afskyr”. Det er jo let nok at tåle det,
man synes om. Sværere bliver det med det, man finder fremmedartet eller ligefrem modbydeligt. Det er i mødet med dét, at ens tolerance kommer på en prøve.
Det er her, man må tolerere, at andre kan have en anden mening eller levevis, end
ens egen.
I den offentlige debat er tolerance dermed ikke noget, som den, der ytrer sig,
skal udvise. Tolerance er derimod noget, tilhørerne må tillægge sig.
Hvis en højreorienteret debattør f.eks. udtaler, at muslimske mænd voldtager
eller dræber deres døtre, så kommer min tolerance på prøve. For jeg må jo tåle at
lægge øre til vrøvlet.
Tolerance er også modsigelse
At være tolerant betyder imidlertid ikke, at man kritikløst skal finde sig i alt,
lægge sig fladt ned på maven og siger ”alt er lige godt.”
Tværtimod indebærer tolerance i mine øjne, at man tager modparten seriøst og
går i dialog med vedkommende. At man kaster sig ind i en vedvarende samfundsdiskussion om, hvordan vi skal leve med hinanden.
Når jeg ser en kvinde indhyllet i burka eller niqab, så tolererer jeg det, selvom
jeg finder det forstemmende. Og jeg vil samtidig have ret til at kritisere det kvindesyn, der ligger bag, i den offentlige debat.
Trusselkultur
Desværre er det ikke alle medborgere i Danmark, der er tolerante.
På højrefløjen trives intolerancen som bekendt i brede kredse. Det skal vi være
opmærksomme på og bekæmpe med al kraft.
Mindst ligeså farlig for demokratiet er imidlertid den intolerance, der kommer
fra islamisterne i disse år. Den har nemlig bragt en ny ”trusselkultur” med sig.
Det så vi under Muhammed-krisen, som på mange måder var en vigtig øjenåbner. Og det så vi for nylig i en undersøgelse, der viste, at mange danske kunstnere
og personer i kulturlivet udøver selvcensur pga. frygt for repressalier fra vrede,
intolerante islamister, der ikke vil tolerere, at deres religiøse følelser bliver krænket.
Derfor vil jeg hermed sige ligeud til islamisterne:
Hvis I skal bo her i landet, så må I finde jer i, at I kan blive udsat for satire,
modsigelse, kritik og latterliggørelse. Det må I tåle - ligesom alle os andre. Til
gengæld vil vi gerne gå ind i en demokratisk diskussion med jer om, hvordan vi
kan leve fredeligt sammen. Det er nemlig sådan, man gør i et ægte demokrati.

Formandens klumme

Har vi travlt til foråret?

Ida Marker, kredsformand

Det spørgsmål kan vi altid stille os selv. Men i år er der ingen
tvivl om, at det har vi!
Vi har kun ganske kort tid til rådighed før Region Sjælland
skal beslutte den fremtidige sygehusplan. Det skal de på regionsrådets møde den 16. marts. Lige nu er de forskellige forslag
sendt i offentlig høring, og det betyder, at alle har mulighed for
at diskutere forslagene – og ikke mindst at det er nu, der skal
indsendes forslag og gode begrundelser for at placere regionens
hovedsygehus på den mest hensigtsmæssige måde. Jeg er ikke
i tvivl – hovedsygehuset skal lægges centralt i Regionen. Der,
hvor folk har nogenlunde lige langt i afstand og i transporttid, der
hvor der er social- og sundhedsuddannelser, der hvor der vil være
veje og infrastruktur, når sygehuset om en del år er færdigbygget.

Det dårligste argument for en placering tæt på Region
Hovedstaden er at det giver bedre grundlag for rekruttering
af læger. Jeg mener, vi skal vel ikke have et andenklasses
hovedsygehus? Vi skal forhåbentlig have et hovedsygehus,
som behandlingsmæssigt og uddannelsesmæssigt er på højde
med de bedste? Derfor forventer jeg da, at det vil være fuldt
konkurrencedygtigt i kampen om lægerne.
Derfor er det ikke en mulig fremtid for regionen (eller os
borgere) at lægge et hovedsygehus i ”kanten af regionen” – så
har man som region kastet håndklædet i ringen og sagt, at det er
uvæsentligt at forsøge at skabe en sammenhængende region med
egne behandlingsmuligheder og egne uddannelsessteder – og så
kan regionerne vel i princippet nedlægges?
Men altså: vi har travlt til foråret – og måske får vi endnu mere
travlt. Vi ved jo ikke, hvornår vi pludselig skal til folketingsvalg - jeg kan godt i mit stille sind undre mig over, at der ikke
er sket en regeringsomdannelse. Er det fordi Lars Løkke synes
alt er godt? Eller er det noget andet, der spøger? Vi skal under
alle omstændigheder gøre os klar, vi får kun tre ugers frist, når
”vikaren” trykker på knappen i håbet om selv at blive valgt til
statsminister...
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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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Det er farligt at gå på arbejde
Af Ole Christensen,
medlem af Europa Parlamentet
(S)

Fald fra stilladser. Fastklemte arme og fingre i maskiner.
Kroniske høreskader. Museskader og ryg problemer. Stress
og psykiske mén.
Det kunne lyde som en hårdtslående og voldsdomineret
krimifilm, der hitter i biografen. Desværre er det ikke fiktion,
men hændelser fra den virkelige verden. Det er farligt at gå
på arbejde. Der er risiko for både fysiske og psykiske skader.
Derfor er det vigtigt, at vi politikere, i samarbejde med
fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne, har fokus på
arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljø er et begreb, der dækker over mange områder.
Det handler både om, at vi skal undgå, at slagterimedarbejderen får ødelagt ryggen, og at sygehjælperen ikke får det
psykisk dårligt af frygt for ikke at kunne passe sit arbejde
ordentligt.
Jeg sidder nu på sjette år i Europa Parlamentet, hvor jeg er
medlem af Beskæftigelsesudvalget. En af de allervigtigste
opgaver, vi arbejder med, er at forbedre arbejdsmiljøet i hele
Europa. Vi har oftest, hvad man på EU sprog kalder “medbestemmelse” på lovgivning, der omhandler arbejdsmiljø.

Den lovgivning, vi vedtager, er typisk i form af minimumsregler, der dækker over sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, med mulighed for at det enkelte land kan lave bedre regler. Det betyder i praksis, at EU er med til at bestemme, hvor
meget man må løfte, hvordan din arbejdsplads skal indrettes
(APV), hvilken luft man må indånde, hvor mange timer man
maksimalt må arbejde, og hvor lidt man mindst skal hvile osv.
Jeg vil gerne give et eksempel på, hvorfor denne lovgivning
er vigtig. Vi har i dag et arbejdstidsdirektiv, som fastlægger
den maximale ugentlige arbejdstid. Du må max arbejde 48
timer i gennemsnit over en periode på fire måneder. Arbejdstiden er reguleret i overenskomsterne i Danmark, således at
man typisk har en 37 timers arbejdsuge. I Storbritannien har
man en undtagelse (opt/out), som betyder, at kun hviletidsreglerne gælder, og man kan arbejde helt op til 78 timer om
ugen. Derfor kikker man i øjeblikket på dette direktiv, for at
få briterne til at udfase deres undtagelse. Jeg sad med i forligsudvalget, og ved 3. behandlingen, nåede vi desværre ikke
i mål. Så nu prøver arbejdsmarkedets parter at nå en løsning,
ellers må Kommissionen komme med et nyt forslag, og her
vil et stort flertal i Parlamentet ikke være med medmindre
undtagelsen udfases. Vi skal ikke i Europa til at konkurrere på
dårlige arbejdsforhold.
I Danmark er vi kommet langt på arbejdsmiljøområdet,
men også her, er der plads til forbedringer. Det ser værre ud
i flere af de andre EU lande, så opgaven i Beskæftigelsesudvalget i Europa Parlamentet er – hele tiden – i tæt samarbejde
med fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer at sikre alle
arbejdende i EU mod at blive udsat for fysiske og psykiske
skader, når de passer deres arbejde.

Statistik over ulykker i arbejdstiden
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Ulykker

Erhvervssygdomme

Pludselige løfteskader

Dødsfald

2007

20.394

19.410

13

72

2008

21.620

19.120

9

48

Inden for murerne

Magnus Heunicke

Med oppositionen til dansetræning
Dronningen inviterede i januar Folketingets medlemmer og
ledsagere til middagsselskab med efterfølgende dans. Det er
det helt store udtræk med kjole og hvidt, lange festkjoler og
prinsgemalens egen vin i glassene, og naturligvis skal der danses
lanciers efter maden. Men mens de konservative har en lang
tradition for at holde dansetimer i denne franske selskabsdans,
står det mere sløjt til hos oppositionen. Men ikke denne gang, for
jeg havde inviteret hele S, SF og R med til en gratis dansetime på
christiansborg umiddelbart før middagsselskabet med en gymnasielærer fra Metropolitanskolen i København, der kunne lære
os de komplicerede trin. Det blev noget af et tilløbsstykke, og
selv om det kunstneriske niveau måske ikke var lige højt for alle,
så nåede vi i hvert fald det højere mål i mere end en forstand:
At knytte de tre partier, der skal danne regering efter næste valg,
tættere sammen.
Danmark i spidsen for nordisk samarbejde
Danmark overtog fra årsskiftet formandskabet for Nordisk Ministerråd. På dagsordenen er blandt andet, hvordan man kan skabe
bedre livskvalitet for ældre i hele norden samt en fireårsplan for
at fremme ligestilling mellem kønnene. Nordisk Råd er samarbejdsorgan for regeringerne og parlamentarikerne i de nordiske parlamenter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for
de 3 selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. I 2010
har Island præsident- og vicepræsidentposten i Nordisk Råd,
mens Danmark altså har formandskabet for Nordisk Ministerråd.
Sang i gruppeværelset
Vores sangglade gruppeformand har længe ment, at vi burde synge noget mere i folketingsgruppen. Derfor har Carsten Hansen
indført, at vi begynder hvert tirsdagsgruppemøde med en sang fra
arbejdersangbogen, som vælges på skift af gruppens medlemmer.

Det tiltag skal han have ros for. Første sang blev i øvrigt valgt
af partiformand Helle Thorning Schmidt, og hendes valg faldt
på ”Der er huse, der skal rejses” af Oskar Hansen. I øvrigt med
en kommentar om, at sangen nok have lige vel meget fokus på
mandens traditionelle arbejde og overså kvinderne.
Folketingsformand som løs kanon
Folketingets formand Thor Pedersen har netop fejret 25 års
jubilæum som medlem af Folketinget. Det er stadig usikkert, om
han genopstiller som folketingsmedlem, og måske derfor har han
højst utraditionelt for en folketingsformand indtaget rollen som
”loose cannon”, der i medierne uden sans for hverken timing
eller partidisciplin siger sin regeringschef midt imod. Det skete
blandt andet under klimatopmødet, hvor Thor Pedersen uden det
mindste gran af selvironi fastholdt, at han anså det for vigtigere
at kunne komme hjem til sin herskabsvilla med tændt lys i alle
vinduerne end at spare på energien for klimaets skyld. Meningsmålingerne spår i øvrigt, at samme Thor Pedersen står til at
ryge ud af Folketinget fra Nordsjællands Storkreds, hvis der var
valg i morgen, så måske dette kan spille ind på hans varetagelse
af hvervet?
Rokade eller ej
Christiansborg er som bekendt Danmarks værste rygtebørs, og
presset stiger stødt på statsminister Lars Løkke Rasmussen for
at afsløre, om han har planlagt en større ministerrokade eller ej.
Problemet for Løkke er jo, at han som statsminister dårligt kan
svare andet end nej på de gentagne spørgsmål om dette emne,
fordi enhver åbning fra hans side straks ville sætte processen i
gang med nye spekulationer om hvem, der bliver fyret og hvem,
der bliver udnævnt. Foreløbig afviser Løkke som bekendt, at han
skulle have nogen som helst planer om en rokade, og dermed
fortsætter han altså med Foghs ministerhold en tid endnu.
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Har dit barn fritidsjob?

Af Anders Ellegaard,
formand for LO Næstved

Som forælder har du medansvar for, at dit barns fritidsjob
bliver en god og sikker oplevelse.
Rigtig mange børn og unge har et fritidsjob. Det kan være en god
måde at tjene nogle lommepenge på og samtidig være med til at
give den unge nogle værdifulde erfaringer med det at have et job.
Som forælder til en ung fritidsjobber kan du hjælpe dit barn
med at sikre, at jobbet bliver en god oplevelse. Først og fremmest ved at interessere dig for dit barns job og for de løn- og
arbejdsvilkår, som dit barn arbejder under.
Ansættelseskontrakt
Unge fritidsjobbere har lovkrav på en ansættelseskontrakt senest
efter en måneds ansættelse, hvis de arbejder mere end 8 timer om
ugen i gennemsnit. Ansættelseskontrakten skal bl.a. indeholde
oplysninger om:
• Arbejdspladsens adresse
• Beskrivelse af arbejdsopgaverne
• Ansættelsesperiode
• Løn
• Arbejdstid
• Opsigelsesvarsler
Ansættelseskontrakten er en juridisk bindende aftale. Derfor
skal man normalt også være fyldt 18 år for at kunne underskrive
den. Det vil derfor oftest være dig som forælder, der skal underskrive dit barns ansættelsesaftale. Hvis den unge tidligere har
haft erhvervsarbejde, hvor forældrene har indgået aftale, kan den
unge dog selv underskrive med juridisk bindende virkning - også
selv om man ikke er fyldt 18 år endnu.

Dit barns fritidsjob
handler selvfølgelig om
kroner og ører, men som forælder
har du også et medansvar for de
vilkår, som dit barn arbejder under.
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Det kan være farligt
Desværre er det ikke altid ufarligt at gå på arbejde – heller ikke
for fritidsjobbere. De har ikke den samme erfaring som voksne
og de har ikke det samme kendskab til, hvad der kan være farligt
på arbejdspladsen og hvordan de undgår skader.
Mange ulykker sker inden for de første 14 dage på arbejdspladsen. Ofte kunne de være undgået, hvis den unge havde fået
en ordentlig instruktion i arbejdet – sådan som arbejdsgiveren er
forpligtet til at give dem.
Det kan gå rigtig galt: Arbejdstilsynet vurderer, at der hver dag
er syv børn og unge, som kommer til skade som følge af deres
fritidsjob. Alene i løbet af de fem år fra 2001 til 2006 døde otte
unge som følge af arbejdsulykker. Hertil kommer flere hundrede
alvorlige ulykker, der krævede behandling på hospitalet.
Fagforeningen hjælper også fritidsjobbere
Det er altid en god ide at være medlem af den fagforening, som
tager sig af den branche, man arbejder i – også for fritidsjobbere. Så kan man få svar på spørgsmål om sit job og hjælp, hvis
man får et problem på jobbet eller hvis arbejdsgiveren prøver at
snyde.
Det er billigt for unge fritidsjobbere at være medlem af fagforeningen - typisk kun omkring 30 kr. om måneden. I Guide til
Fritidsjob (se faktaboksen) kan man se, hvilken fagforening, der
tager sig af de forskellige brancher.
LO besøger folkeskoler
LO Næstved tilbyder folkeskolerne at komme ud og tale med
eleverne i afgangsklasserne om arbejdsmiljø og fritidsjob.
Tilbuddet er gratis for skolerne og varer typisk et par undervisnings-timer.
En del af skolerne i Næstved kommune benytter sig af tilbuddet, som lærere og elever er glade for, men i LO kunne vi godt
tænke os at komme ud på alle skolerne. Du kan hjælpe os ved
at gøre dit barns lærer opmærksom på tilbuddet. Lærerne kan
bestille et besøg ved at ringe til LO Næstved på 55 72 11 79 eller
maile til lonaestved@c.dk

Få mere at vide om fritidsjob
LO har udgivet to pjecer om fritidsjob, som du kan få
hos LO Næstved.
Guide til Fritidsjob henvender sig til de unge og
giver svar på masser af spørgsmål om f.eks.
• Hvad skal jeg have i løn?
• Hvornår og hvor længe må jeg arbejde?
• Kan jeg få sygedagpenge?
• Hvad med feriepenge?
Har dit barn lov? henvender sig til forældre og giver
svar på hvad man som forældre skal være opmærksom på,
når ens barn har fritidsjob, f.eks.
• Hvad skal der stå i ansættelsesaftalen?
• Hvad må børn og unge arbejde med?
• Hvornår og hvor længe må unge arbejde?
• Hvilket ansvar har jeg som forælder?
Jobpatruljens hjemmeside www.jobpatruljen.dk giver svar på de fleste spørgsmål om fritidsjob. Du er også altid velkommen
til at henvende dig til LO Næstved eller en af vores medlemsorganisationer og få et godt råd om dit barns fritidsjob.

EFTERLYSNING!
Vi bringer en efterlysning:
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg forsvandt
fra den danske offentlighed, da ledigheden
begyndte at stige og er sidst set i forrige årti.
Sidst, hun blev set og hørt, lød hun
usammenhængende og vrøvlede noget om, at
”en ledig er en for mange” samt at
”regering overvejer situationen”.

Hvis nogen ligger inde med oplysninger,
der kan bidrage til opklaringen af hendes
opholdssted og standpunkt, bedes de kontakte
Kurers redaktion. På forhånd tak.
Redaktionen

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i Fladså Partiforening
Den 17. marts 2010 kl. 19.30
i Kornmagasinet, Tappernøje
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Beretning fra kommunalbestyrelsen
6. Medlemskontingent for 2010.
7. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden
i hænde senest 14 dage generalforsamlingen
8. Valg
8.1. Formand, Flemming på valg
8.2. 2 Bestyrelsesmedlemmer, Hans E. og Keld på valg
8.3. 2 Bestyrelsessuppleanter for 2 år
8.4. 1 Bilagskontrollant for 2 år Erik Andersen på valg
8.5. 2 Bilagskontrollant suppleanter
8.6. 2 Delegerede Kredsrepræsentantskab
8.7. 2 Delegerede Regionrepræsentantskab
8.8. 1 medlem til aktivitetsudvalg i Næstvedkredsen
9. Eventuelt
Nuværende bestyrelse:
Formand (valgt 2008) Flemming Bjerregaard 55 96 55 84
Kasserer (valgt 2009) Jan Toftedal 55 76 11 70
Sekretær (valgt 2008) Hans-Erik Pedersen 44 95 13 03
Medlem (valgt 2009) Werner Elkjær Jensen 55 96 57 23
Medlem (valgt 2009) Keld Skov 55 76 15 96
Kommunalbestyrelsesmedlem Lisbet Skov 55 76 72 25
Bilagskontrollant (valgt 2008) Poul Børge Pedersen
Bilagskontrollant (valgt 2008) Erik Andersen
Der bydes på sandwich, kaffe og te efter generalforsamlingen.
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Nytårstaffel i Holmegaard
Nytårstaffel
Den 22. januar afholdte Socialdemokratiet i Holmegaard sit
årlige Nytårstaffel i Aktivitetshuset i Fensmark.
Med sang, hygge, politiske diskussioner og et veldækket
pølsebord var stemningen lun og humøret højt.
Til lejligheden var vort partis miljø- og klimaordfører, MF
Mette Gjerskov indbudt til at holde et oplæg om tidens miljøog klimadebat.
Mette Gjerskov viste sig at være en både engageret og livlig
oplægsholder. Talestrømmen var krydret med en lang række
anekdoter fra Christiansborg, Bella Centeret og omegn. Og
rejser til den tredje verden og indlandsisen blev beskrevet i
maleriske vendinger, så klimaforandringerne pludselig blev
meget håndgribelige og konkrete.
Komplekst & simpelt
En af Mettes pointer var, at klimaproblemerne på en og
samme tid er det mest komplicerede og simple problem i
det politiske univers i disse år. Kompliceret, fordi det hele
baserer sig på forskernes modeller, beregninger og ligninger.
Og simpelt, fordi løsningen er såre enkel: Vi skal blot lukke
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mindre CO2 ud i atmosfæren – hvor svært kan det være?, som
hun udbrød retorisk.
Spørgsmål
Kurers udsendte fik mulighed for at stille Gjerskov følgende
spørgsmål:
Hvordan kan det være, at ingen diskuterer problemet med
overbefolkning? I 1950 var vi to en halv milliard mennesker
på Jorden, i dag er vi over seks milliarder og om fyrre år er
vi over ni milliarder. Det er vel et langt større problem, end
meget af det, I går og snakker om til daglig. Og det stiller vel
også krav til u-landene. Hvorfor debatteres det ikke?
Til det svarede Gjerskov:
”Det emne ville åbne en ladeport, som vi ikke ønsker. Det
ville skabe en uhensigtsmæssig diskussion mellem de rige og
fattige lande. Menneskene i u-landene vil ikke slippe meget
CO2 ud. Det er os i den rige verden, der skal skære ned. I
første omgang handler det om at undgå, at de laver samme
fejl som os. Derfor må vi give dem den rigtige teknologi.”
JSP

Byråd efter valget
Hvis man var een af de mange, som ved det seneste byrådsvalg fravalgte Socialdemokratiet eller blev hjemme, så
ville man uden tvivl undre sig over, at magtforholdet i det
nye byråd er uændret. Her indtager Socialdemokraterne et
uændret antal formandsposter og har endvidere sammen med
SF og DF flertal i samtlige udvalg. Denne manøvre kan af
nogle opfattes som flot, modig og ansvarsfuld. Men altså
ikke af mig. Jeg tror, at større ydmyghed over for valgresultatet og vælgerne er påkrævet. En accept af saglig uenighed
og modtagelighed over for kritik bliver efter min opfattelse
nødvendig. I modsat fald får samarbejdet meget trange kår

i det nye bystyre, hvor der også er risiko for, at demokratiet
kan lide skade.
Umiddelbart er jeg altså uenig i den måde, hvorpå vort parti
indtil nu har tacklet problemerne efter valget, hvor vi som
bekendt tabte 6 mandater i byrådet.
Jeg er imidlertid fortsat medlem af Socialdemokratiet og
ser frem til folketingsvalget, som meget gerne skulle give
Danmark en socialdemokratisk ledet regering, som vil bringe
det samarbejdende folkestyre tilbage til Christiansborg.
SJ

Hjælp Næstved i kampen om hovedsygehuset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skal Region Sjælland´s 2 største byer have sygehuse
Skal Region Sjælland sikre flest mulige job til regionens borgere
Skal Region Sjælland´s sengepladser på sygehusene fordeles ligeligt mellem nord og syd
Skal Region Sjælland´s sygehusdækning tage højde for og underbygge udviklingen omkring Femern Bælt
Skal Region Sjælland sikre sundhedsuddannelser i den sydlige halvdel af regionen
Skal Region Sjælland placere et nyt sygehus i et område med udvikling, udbygning og uddannelser
Skal Region Sjælland være økonomisk ansvarlige
Skal Region Sjælland vælge kvalitet, i form af et helt nyt sygehus
Skal Region Sjælland med sygehusplanen sikre fremkommelighed via tværforbindelsen i regionen
Skal Region Sjælland sikre sin egen fremtid

Så skal Region Sjælland vælge forslaget med:
Hoved- og akutsygehus i Næstved samt akutsygehuse i Roskilde, Holbæk
og Nykøbing Falster. Pris 10,7 mia. kr.
De øvrige forslag som ikke efterlader noget sygehus til Næstved er:
Hoved- og akutsygehus i Ringsted samt akutsygehus i Roskilde og
Nykøbing Falster. Pris 12,7 mia. kr.
Hoved- og akutsygehus i Køge samt akutsygehuse i Slagelse, Holbæk
og Nykøbing Falster. Pris 10,4 mia. kr.
Hoved- og akutsygehus i Roskilde samt akutsygehuse i Slagelse,
Køge og Nykøbing Falster. Pris 11,5 mia. kr.
Jeg kæmper stadig for et sygehus ved Næstved, så frem med alle
argumenter som kan støtte denne placering af et hovedsygehus.
Det er nu eller aldrig.
Alle forslag skal vendes med hensyn til fordele og ulemper inden det
endelige valg d. 16. marts i Regionsrådet.

Mød op mandag d. 8. februar kl. 19.00
i Næstved Hallerne
og deltag i debatten omkring forslagene
Susanne Lundvald, medlem af Regionsrådet (A),
Lyngbakken 56, Næstved
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Generalforsamlinger
Generalforsamling Nordvest
Generalforsamling i Næstved Nordvest afholdes
den 22. marts 2010 kl. 19.00 på SOSU skolen, Herlufsvænge 14 B, Næstved.
Spisning kl. 18.00.

Generalforsamling Holmegaard
torsdag den 11. marts, kl. 19.00 i Holmegaard Hallen, Fensmark
Foreningen byder på stegt flæsk med persillesovs fra kl. 17.30. Drikkevarer er for egen regning.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig - senest fredag den 5. marts:
Gunvor Andersen, tlf. 20 59 58 28 eller gunvor@dlgtele.dk
Nye medlemmer omfattes af ovenstående invitation, forudsat at man betaler årskontingent ved døren.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Socialdemokraterne i Holmegaard

Generalforsamling Suså
Den socialdemokratiske forening Suså holder generalforsamling
fredag den 19. marts kl. 18.00 på Glumsø Kro i salen. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Tilmelding til spisning senest den 12. marts til formanden
på tlf. 4143 6392 eller mail kjmo09@privat.dk

Boganmeldelse

Af Hanne Sand Jespersen

Den lille og den store krig
Kirsten Thorup: ”Førkrigstid”, udgivet 2006, 272 sider.
Den altid lurende racisme og antisemitisme gror fromt og fint i
de gode fynboers sind. Vi befinder os i en stationsby på Vestfyn
i årene 1937 – 39. Man vil helst hygge sig i smørhullet. Man
holder lav profil, selvom verden er på kanten af en brand, men
en anden brand sætter sindet nok så meget i storalarm. Dinna,
romanens altdominerende hovedperson og indirekte fortæller, er
ved at blive ædt op af jalousi. Den martrer hendes dagligdag.
Dinna er medarbejdende hustru i sin mand Sigurds forretning,
mor til 2 raske drenge med røde kinder. Hun fortæller nøgternt
og autentisk om sin egen lille krig og store fortvivlelse: Er Sigurd hende utro? Hun fortæller om førkrigsprovinsen, men også
om den store krig, der ulmer i horisonten. Det er Dinnas tone,
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vi hører og hendes velmenende førkrigsøjne, vi ser igennem. Vi
ved ikke mere end Dinna. Vi forstår ikke mere end Dinna. Vi
ved efterhånden ikke, hvilken krig, der er størst og værst. Og det
tilsætter historien en næsten krimiagtig spænding.
Det vigtige er heller ikke gådens løsning, men den langsomme
krakelering af lillebyens verden. Bag gardinerne, bag ansigternes
pæne folder ulmer konflikterne. Idealer, normer og moral er
omdrejningspunktet – skildret med en indlevet fornemmelse for,
hvordan tilværelsens store størrelser tager sig ud fra det lille livs
perspektiv.
En roman, der, foruden et fremragende portræt af en kvinde,
hendes tid og hendes provins, viser, hvor svært det er – nu som
dengang - at tage stilling. Det er altid i bakspejlet, det tager sig
let ud.

Danmarks skæveste skattereform

Lasse Jensen,
DSU Næstved

Forårspakke 2.0
I maj 2009 blev regeringens skattereform vedtaget. Denne har
virkning fra starten af 2010 og vil selvfølgelig berøre alle danskere.
Ifølge regeringen er der to hovedformål med skattereformen.
Det skal kunne betale sig at arbejde, og derfor skal skatten på
den sidst tjente krone nedsættes. Danmark skal være mere grønt,
og derfor skal det være dyrere at forbruge og producere varer,
som er til skade for miljø, klima og sundhed. Det er umiddelbart
nogle hovedformål, som er svære at være uenige i ved første
øjekast. Men kigges reformen nærmere efter i sømmene, er der
nogle ting, som er problematiske i forhold til den fordelingsmæssige balance.
Efter min mening er regeringens skattereform problematisk
af flere årsager. For det første vil forårspakken i et regionalt
perspektiv skabe større ulighed i Danmark. For eksempel vil
Gentofte Kommune få 400 millioner kroner mere i skattelettelser
end Frederikshavn Kommune, selvom kommunerne er nogenlunde lige store. Det svarer til, at en beboer fra Frederikshavn i
gennemsnit kan se frem til 3000 kroner ekstra, og en beboer fra
Gentofte kan se frem til 11.000 kroner ekstra. Mens de rige kommuner omkring hovedstaden kan se frem til store skattelettelser,
må kommunerne i yderområderne altså indstille sig på den mindste bid af skattelettelserne. For det andet vil forårspakken også i
et individuelt perspektiv skabe endnu større ulighed i Danmark.
For eksempel vil de rigeste gennemsnitligt score en gevinst på
18.300 kroner mod 800 kroner til de fattigste. Og samlet set vil
knap ni procent af befolkningen opleve et tab på grund af skattereformens skæve fordeling. I forvejen er uligheden steget stødt
siden VK-regeringens indtræden i 2001, så den i dag er markant
højere end tidligere. Det kan nævnes, at mens de 10 procent med

lavest indkomst har fået 2.200 kroner mere til forbrug, så har de
10 procent med størst indkomst fået over 60.000 kroner mere til
forbrug. Den bekymrende store stigning i uligheden er dermed i
høj grad politisk bestemt og kan blandt andet tilskrives udviklingen i boligpriserne og skattebetalingen under VK-regeringen.
(Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).
Multimediebeskatning
Gennemførelsen af Danmarks skæveste skattereform indebærer
også, at beskatningen af multimedier ændres. Det betyder, at
den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der stilles
til rådighed af en eller flere arbejdsgivere for den skattepligtiges
private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3000 kroner (2010niveau). Det forhold, at den ansatte har mulighed for privat benyttelse af multimediet, er således tilstrækkeligt til, at multimediet
anses for at være stillet til rådighed for den ansattes private
benyttelse. Dette gælder uanset om ansættelsesmyndigheden har
tilladt privat benyttelse eller ej. Og dermed kan beskatningen af
multimediet begyndes.
For det første har ændringen i beskatningen af multimedier
en administrativ omkostning, der automatisk medfører mere
bureaukrati. Det kommer til at koste tid og penge at skulle
administrere regler og lokale procedurer. For det andet, hvilket
er det væsentligste efter min mening, vil beskatningen ramme
mennesker, der er dybt afhængige af diverse multimedier i
forbindelse med deres arbejde. For eksempel har lærerne i Køge
Kommune modtaget en arbejdscomputer. Det er vist næppe
en hemmelighed, at rigtig meget af lærerens arbejde foregår i
forbindelse med netop en computer. Her kan der laves opgaver,
informationssøgning og kommunikation med både forældre og
kolleger. Derfor er computeren et super vigtigt redskab for den
moderne lærer. I forvejen betaler lærerne selv for internet og
telefonopkald til forskellige forældre og elever. Så det er helt
urimeligt, at de nu også skal til at betale for noget så basalt som
en arbejdscomputer – blot så regeringen kan få finansieret sit
skæve og ulige skatteeventyr.
Jeg er ikke i tvivl. Jeg vil ikke være med til at finansiere
Danmarks skæveste skattereform og dermed bidrage til en øget
økonomisk ulighed, hvor Danmarks rigeste folk nu har udsigt til
at kunne hæve 11.000 kroner ekstra om året – I GENNEMSNIT.
Så Køge Kommune får snart en computer tilbage fra mig.

CITAT
“De er blevet metaltrætte de to, der styrer Danmark, Pia og Lars. Til gengæld virker det, som
om Socialdemokraternes leder, Helle Thorning-Schmidt, endelig er kommet op på stiletterne.
Og hvor har vi brug for det. Vi kan ikke blive ved at leve uden en opposition til en træt regering. Regeringen bliver nu grillet, så snart lejligheden byder sig.”
Ekstrabladets leder
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Fra 17 til 11 mandater - hvorfor?
Med så overbevisende en lussing, som en tilbagegang fra
17 til 11 mandater tilkendegiver, bør vi nøje overveje den
førte politik. Vi bør stille også de ubehagelige spørgsmål og
forsøge at opnå enighed om en kursændring. Det følgende
fokuserer på nogle af de problemer, som vores bestyrelse
har set. Vi anmoder om, at man tager seriøs stilling til disse
problemer.
I hele Næstved Kommune
I hele Næstved Kommune er S’s stemmetal i 2009 8,6 %
ringere, end i 2001 og 12 % ringere, end i 2005. De socialdemokratiske stemmer er hovedsagelig gået til SF, DF og
Venstre, som i 2009 har oplevet en stemmefremgang på
henholdsvis 9,3 %, 4 % og 2,2 %, sammenlignet med i 2005.
På den positive side kan anføres, at S trods tilbagegangen dog
fortsat er det største parti med 7,9 % flere stemmer end V.
Spørgsmålet er: Hvordan vender vi denne udvikling?
I Holmegaard
Holmegaard Kommune var i hele den tid, kommunen eksisterede, en socialdemokratisk højborg med særdeles solide
socialdemokratiske flertal.
Ved dette valg har S lokalt oplevet et styrtdyk. Fra 55,5 %
af stemmerne i 2001 og 54,8 % i 2005 er vi nu nede på sølle
36,5 % S–stemmer, dvs. en stemmeflugt på 19 % sammenlignet med 2001 og 18,3 % sammenlignet med 2005. Lokalt gik
stemmerne til SF, Kons. (Anette Brix), og DF, som henholdsvis fik 8, 3 %, 5,2 % og 3,7 % flere stemmer, end i 2005. S
ligger dog fortsat langt foran Venstre, hele 15,2 %.
Vores aktivister er under hele valgkampen blevet konfronteret med vælgerudsagn som: - Vi er utilfreds med
resultatet af kommunesammenlægningen: kun nedskæringer,
forringelser og centraliseringer i vores område, stort set ingen
nye positive tiltag. Vi er godt på vej til at blive et udkantsområde, hvor folk kun sover og hvor der ikke foregår noget som
helst af betydning. Det er ikke en udvikling, vi bryder os om.
		
I Suså
I Suså ser valgresultatet om muligt endnu ringere ud, end i
Holmegaard. I 2001 havde S 51,5 % af stemmerne, i 2005
47,7 % og i 2009 30,8 %, dvs. en tilbagegang på 20,7 %
sammenlignet med 2001 og 16,9 % sammenlignet med 2005.
Stemmerne gik til SF, DF og Venstre, som fik henholds-

vis 10,5 %, 4,4 % og 2,0 % flere stemmer, end i 2005. Det
skal bemærkes, at i Suså er S ikke længere det største parti.
Pladsen er generobret af V, som ved dette valg har 4 % flere
stemmer end S i Suså. Er dette et fingerpeg om en fremtidig
udvikling?
En kommune i balance
Hvordan får vi sat en stopper for den nedtur, som valget i
Holmegaard og Suså illustrerer? Hvordan tilgodeses udkantsområdernes interesser i den kommende periode, ikke kun i
Suså og Holmegaard, men – selvfølgelig – også i Fladså og
Fuglebjerg.? Hvad vil man gøre for at tilvejebringe en kommune i balance? Vi tror, at hvis der intet gøres, så vil stemmeflugten næste gang blive endnu mere markant.
Konklusioner
1. Efter vores opfattelse er det tydeligt, at Socialdemokratiet
ikke længere opleves som et attraktivt parti. Den førte S–
politik skuffer vælgerne.
2. Vi har lagt fem kommuner sammen, men der er forsat
mange borgere, der ikke kan eller vil identificere sig med
Næstved som deres kommune.
3. Det kommer til at tage lang tid at få skabt en følelse af, at
Næstved er ”vores kommune”. Denne følelse kommer ikke af
sig selv. Vi tror, at der skal gøres rigtig meget for at fremme
fællesskabsfølelsen.
4. Vi må blive bedre til at komme i dialog med vores medlemmer/vælgere om de kommunale beslutninger, måske via de
elektroniske medier. Vi må skaffe flere medlemmer, som
kvalificerer det socialdemokratiske budskab.
5. Vores kommunikation skal gå på to ben: Det ene ben er at
oplyse, så folk forstår det, om at regeringen fører en politik,
som udhuler de kommunale muligheder for at skabe en ordentlig velfærd på kerneområderne: uddannelse, social tryghed
osv. Det andet ben er at gå politikken efter i sømmene, lave
nogle klare socialdemokratiske prioriteringer, og turde at gennemføre dem.
Socialdemokraterne i Holmegaard

CITAT
“Pokkers så egoistisk verden er. Alle tænker kun på sig selv.
Det er bare mig, som tænker på mig”

Storm P
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Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Annoncér i Kurer
Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Socialdemokraterne

Store annoncer
(1/4)
Banegårdspladsen
2, 4700 Næstved
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pr.11
nummer
Tlf.
55kr.75
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www.soc-naestved.dk
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Næstved
og Omegn
Malernes Fagforening

Malernes Fagforening
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Café Thovald - stedet hvor mennesker mødes
LO-sektion Næstved, Banegårdspladsen 2,1. 4700 Næstved 55 72 11 79
Caféen støttes bl.a. med tilskud fra Arbejdernes Landsbank i Næstved

Program forår 2010
Alle arrangementer afholdes i 3F, Holsted park 29
i Næstved og starter kl. 19.00.
Der er spisning fra kl. 18.00
Det koster pr. person kr. 70.Øl, vand, vin og kaffe/the sælges til meget rimelige priser.
Dørene åbnes kl. 17.30.
Tilmelding
Skal ske senest fredag før arrangementet på telefon
55 72 28 82 eller mobil 20 16 58 82 eller
e-mail solben@tdcadsl.dk
Tilmelding er altid efter princippet ”Først til mølle...”
Det kan betale sig at tilmelde i god tid, da vi max kan
være 70 personer.
Ved deltagelse uden spisning er der entre på kr. 25.til arrangementerne. Tilmelding er dog stadig påkrævet.

Onsdag den 17. februar 2010
Ung i Folketinget - får man plads
- bliver man hørt?
Alt det og sikkert meget mere kommer
Magnus Heunicke, MF og fortæller lidt om,
og han er ikke kedelig at høre på.
Menu: Kylling med pastasalat, dressing og Flüte
Tirsdag den 23. marts 2010
En rejsebeskrivelse
Menu: Karbonader med stuvede
ærter/gulerødder og kartofler

Onsdag den 21. april 2010
Hyggeaften med
Kai Normann Andersen-melodier
”Toner fra Himlen” Her får vi besøg af to
professionelle musikere/sangerinde Martin Valsted,
som er en meget dygtig pianist fra Glumsø, og han
akkompagnerer sangerinden Lotte Arntsen.
Det bliver simpelthen en dejlig aften, som vi godt
kan glæde os til.
Menu: Kalkun Gordon Bleu m/råstegte kartofler
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
gensyn i4697
20092799
i Café
Thorvald
Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · FaxPåa-kassen
– e-mail:
sydsj@foa.dk

Sydsjælland
FOA´s a-kasse

Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11
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Næstved Begravelsesforretning
Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Næstved
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Aftaler træffes
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hjemmet.
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16
En
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og
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Aftalertræffes
træffesgerne
gerne
i 32
hjemmet.
Aftaler
i hjemmet.
tlf. 55 54 51 12
tlf.
55 45
05
Aftaler træffes gerne i hjemmet.
En personlig og mindeværdig afsked.
4700 Næstved
Aftaler træffes gerne i hjemmet.
Tlf. 33 64 37 20Næstved
· Fax 33 afdeling
64
37 77
www.begravelsedanmark.dk

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Tidligere Dansk Ligbrænding

Erik Christiansen

ErikChristiansen
Christiansen
Erik
Erik
Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
www.begravelsedanmark.dk
www.begravelsedanmark.dk
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Tidligere
Dansk
Ligbrænding
Tidligere
Dansk
Ligbrænding

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

Din Tryksagspartner
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Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17
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Malernes Fagforening
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Formand for socialdemokraterne
i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 55 72 01 99
E-mail: idamarker@stofanet.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92, mobil: 41 43 63 92
E-mail: kaj.karin@get2net.dk

Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.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
Tlf 20 60 95 73
E-mail: amalie.nathali@gmail.com

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk
Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: lwe@sosu-naestved.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
Formand, Holmegaard
Gunvor Andersen
Gødstrupvej 5, 4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 24 62, mobil 28 82 42 34
E-mail: gunvor@dlgtele.dk

Borgmester, Næstved
Henning Jensen
Fodbygårdsvej 111, 4700 Næstved
E-mail: hejen@naestved.dk
DUI-Leg og Virke, Næstved
formand Danijel Mujkanovic
Jomfruestræde 3, 2.th.
4780 Præstø
mobiltelefon 20 83 19 79
DUI LEG og VIRKE, fællesledelsen
formand Jes Hansen
kontaktperson Birte Petersen
55 72 24 94 / 30 61 24 02
E-mail: birteole@stofanet.dk

