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PR-stunt
For nylig skete det igen. Massemedierne gik i selvsving. Denne gang fordi
en lille politisk-religiøs sekt ved navn Hizb-ut-Tahrir havde arrangeret et
debatmøde i Den Sorte Diamant i København.
På sin vis var det et flot stykke pr-arbejde, den islamistiske organisation
havde bedrevet. Med få midler lykkedes det at tiltrække sig en enorm
medieopmærksomhed omkring et elementært demagogisk debatmøde, hvor
en håndfuld oplægsholdere skulle tale dunder mod Vesten i almindelighed og
”besættelsen” af Afghanistan i særdeleshed.
Nogle danske politikere talte om at forbyde organisationen med henvisning
til, at den ”opfordrer til vold”. Andre ville ”blot” have direktøren af Den Sorte
Diamant til at undlade at leje lokalerne ud til arrangementet.
Jeg synes, det er helt ude af proportioner. Tag ikke fejl; jeg afskyr Hizb-utTahrir lige så meget, som alle andre gør. Men jeg synes omvendt også, det
bedste vi kan gøre, er at lade disse islamistiske fantaster eksistere side om side
med os andre i det civile samfund.
Arabisk fascisme
Hizb-ut-Tahrir har nogle ganske frastødende synspunkter. De praktiserer
en forstemmende forskelsbehandling af mænd og kvinder. De arbejder for
at gennemføre en verdensrevolution, der skal indføre et globalt kalifat med
sharia-lovene som rettesnor. Og de abonnerer i det hele taget en forrykt politisk
ideologi, der minder ikke så lidt om fascisme.
Men det må demokratiet kunne rumme. Tolerance indebærer nemlig i mine
øjne, at man giver plads til det, der er forskelligt fra én selv. Det betyder ikke, at
man skal vende det døve øre til, når nogen siger noget vås. Det betyder derimod,
at man tager modparten seriøst og går ind i en vedvarende samfundsdiskussion
om, hvordan vi skal leve med hinanden.
Ytringsfrihed er det fineste vi har
Jeg mener f.eks. heller ikke, at vi ved lov skal forbyde nynazisterne. Eller
de autonome. Eller andre afvigere. Tværtimod skal der være en udstrakt
ytringsfrihed, så alle synspunkterne kan komme frem i det åbne.
Modstykket til den danske model ser vi på den anden side af Øresund, nemlig
i Sverige. Dér er der store begrænsninger af ytringsfriheden. Og en politisk
elite har bevidst i årtier undertrykt en åben debat. Men hvad får svenskerne ud
af det? De får en langt mere udbredt politisk vold. Samt en større tendens til
ekstremisme.
Nogle danskere beundrer svenskernes korrekthed og kalder den danske debat
”skinger” og ”hadefuld”. Men meget tyder på, at vores model med ”frihed
for Loke såvel som for Thor” er at foretrække. En ny værdiundersøgelse
dokumenterede nemlig for nylig, at danskerne er et af verdens mest tolerante
folkefærd. Og vi bliver faktisk stadig mere tolerante i disse år. Vi foretrækker
nemlig at rense luften med et offentligt rabalderslag. Bagefter kan vi alle
sammen ånde friere.
Lad Hizb-ut-Tahrir holde deres møder i fred – og lad os gå til kamp mod dem
med argumenter!

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsformand

Så kom dog med den valgdato!
Mens vi venter
Det er en meget underlig situation, vi alle sammen sidder i
– det er tydeligt, at valgkampen er i fuld gang, men valget er
ikke udskrevet endnu. Vi venter alle på statsministeren – og
han venter tilsyneladende på meningsmålingerne. Hvornår er
det det rigtige valgoplæg, han kommer med? Der var noget
med ægtefællesammenføringer, der var noget med et 360
graders eftersyn af folkeskolen og nu er det efterlønnen. Jeg
tror, han venter på bedre meningsmålinger både for sig selv
og især for de konservative.
Men det bliver denne gang et klart valg: Vores vej eller
deres. Skal vi sammen arbejde os ud af krisen, eller skal

vi lade enkelte grupper betale? Skattelettelserne er givet –
og de skal finansieres af de stramninger, der kommer nu:
Forkortelse af dagpengeperioden (er gennemført), afskaffelse
af efterløn (forslaget er fremlagt) og for mig at se, så handler
det ikke om at lade de bredeste skuldre bære de tungeste læs.
Vores vej
Og selvom der lige nu er arbejdsløshed, så ser det ud til
at der på længere sigt kommer til at mangle arbejdskraft –
simpelthen fordi der er forskel på hvor mange danskere, der
er født i de forskellige årgange. Det problem vil regeringen
løse ved at fjerne efterlønnen, så de ældste skal arbejde mere
– og vi vil forhandle med arbejdsmarkedets parter og finde en
fælles løsning, så det er alle, der bidrager mere. Her kommer
de berømte ”12 minutter om dagen” ind i billedet. Skal de
ældste på arbejdsmarkedet løfte byrden og løse problemet,
eller skal vi deles om det?
Vores vej bliver ikke nogen let vej. Der er et stort
oprydningsarbejde at tage fat på. Det kan ikke klares på et
halvt år og så vil den krise og den dårlige disponering være
forsvundet. Det bliver et langt, sejt træk, som vil kræve noget
af os alle sammen.
Men lad os da komme i gang, så kom dog med den
valgdato, så vi kan komme videre!

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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Nedslidte skal kunne gå på efterløn

Af Carsten Hansen,
MF og gruppeformand

Det gør mig vred
Regeringen vil afskaffe efterlønnen. Det er jeg modstander af.
Ikke fordi jeg ønsker, at raske og rørige mennesker, skal kun
trække sig tilbage før tid, men fordi jeg ved, at der er brug for,
at de mennesker, der har slidt og slæbt et helt arbejdsliv har
mulighed for at få nogle få års tidligere fred, når deres krop eller
sind ikke kan mere.
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Det gør mig virkelig vred, at den borgerlige regering sammen
med Dansk Folkeparti har besluttet sig for, at de vil afskaffe
efterlønnen. Langt de fleste efterlønsmodtagere er faglærte eller
ufaglærte mennesker, det er altså dem, der tjener mindst i det
her samfund. De skal nu betale for, at landets rigeste har fået
ufinansierede skattelettelser. Det er simpelthen ikke fair, og det
vil jeg ikke være med til. Kan I f.eks. forestille jer, at en Socialog Sundhedsassistent skal kunne tage på 24 hjemmebesøg om
dagen som 71-årig? Og det efter at hun har gjort det i måske 45
år? Jeg kan ikke. Det er ikke fair.
Fair vej
Socialdemokratiet siger derfor også klart nej til regeringens
forslag. Vi har forslået en anden vej, hvor vi alle arbejder noget
mere. Vores vej er ikke nemmere, den er måske endnu sværere,
men den er fair, og det er det, der betyder noget for os. Vores
samfund bygger på, at vi alle hjælper hinanden, ikke at man
skal træde på andre for at komme frem. Det er, hvad regeringen
foreslår. De rigeste får skattelettelser, og de fattigste betaler.

NEJ! Til regeringens og DFs pointsystem
Og seneste: Nej!! til regeringens afskaffelse af efterlønnen
VKO har altså i forbindelse med næste års finanslov fremlagt
et pointsystem, som skal erstatte 24-års reglen, og som ifølge
Dansk Folkeparti nu er de strammeste udlændingeregler i
Europa.
Pointsystemet ses på Google: Nye tider. Nye krav.
Af Sand Jespersen

Nye krav
Jeg giver nul point til Pia Kjærsgaard og hendes støtteregering.
Under titlen ”Nye tider. Nye krav” har hun håndfast skærpet
kravene til familiesammenføring, mens hun bruger den smukke
vending ”integrationsrelevante kvalifikationer.” Det hedder i
aftalen af 7. november mellem regringen og Dansk Folkeparti,
at man ønsker en politik, hvor ”den, der ikke opfylder en række
håndfaste, ufravigelige kvalifikationskrav, vil få afslag på
ægtefællesammenføring.” Desuden forhøjes den økonomiske
sikkerhedsstillelse fra 50.000 kr. til 100.000 kr.
Intelligent indvandringspolitik
I samme aftale arbejder man med begrebet ”intelligent
indvandringspolitik”, som åbenbart skal sikre flere højt
uddannede og velkvalificerede indvandrere til Danmark. De,
som opnår familiesammenføring i Danmark, skal bidrage til
samfundsøkonomien, hvilket ifølge aftalen ”vil medvirke til
økonomisk vækst og færre offentlige udgifter.” I aftalen lægger
man ikke skjul på, at der er tale om en betydelig skærpelse af det
nuværende tilknytningskrav.
Økonomiske konsekvenser for Danmark
Aftalen indeholder endvidere et helt særskilt afsnit omhandlende
de økonomiske konsekvenser af ikke-vestlig indvandring.
Pointsystemet er delt op i 1) færdiggjort uddannelse 2)
erhvervserfaring 3) sproglige kvalifikationer og 4) øvrige.

S og SF
Som modtræk har S og SF opstillet et pointsystem, som ligeledes
skal erstatte 24-års reglen, men som unægtelig ser ganske
anderledes ud, idet man her følger de regler, som er gældende i
dag, og som sådan repræsenterer det hverken en stramning eller
en lempelse.
Dette pointsystem findes på Socialdemokratiets hjemmeside.
Søg: Pointsystem. Retfærdige krav til gavn for integrationen.
Efter det kommende regeringsskifte vil man vende tilbage
til forhold, som helt svarer til de nugældende. De urimelige
stramninger vil således kun få virkning i meget kort tid.
Heldigvis! Både af hensyn til de mennesker, som er berørt af
systemet, og af hensyn til vort omdømme i udlandet.
Efterlønnen
Hvad angår regeringens seneste udspil om afskaffelse af
efterlønnen, er der ud fra mit synspunkt kun en ting at sige:
Kommunistforskrækkelsen duede ikke, Helles skattesag var
der heller ikke noget på. Regeringens nye pointsystem, som er
gennemgået ovenfor, fik heller ikke nogen vælgeropbakning.
Nu vil regeringen så gerne lægge låg på alle disse mislykkede
angreb på oppositionen, og så kommer man med et udspil
om efterlønsreform, som vel har en ikke ringe sympati i visse
vælgergrupper. Valget står for døren!! Alle muligheder for at
splitte, kuldkaste oppositionens politiske udspil skal afprøves.
Nytårsønsker
Mit og dit ønske, kære læser, for det kommende valg skal være:
Lad Helle og Villy få masser af gode ideer og kræfter til at slå
igen med samme mønt.

VIDSTE DU AT...
• I Danmark er i alt 138.220 personer, der er på efterløn. Ud af de 138.220 efterlønsmodtagere
er 58 procent kvinder, hvilet svarer til 80.157 kvinder.
• 44 procent af efterlønsmodtagerne i Danmark er faglærte, hvilket svarer til 61.040 personer.
Den næststørste gruppe er ufaglærte, som udgør 39 procent af efterlønsgruppen.
2 pct. af efterlønnerne er akademikere.
• I udkantsområderne – f.eks. Samsø, Langeland og Bornholm – er der flere efterlønnere,
end i velhavende kommuner som f.eks. Hørsholm og Rudersdal. En afskaffelse vil dermed
ramme udkants-Danmark.
• Dødeligheden blandt personer, der gik på efterløn som 60-årig, er større end dødeligheden
blandt personer, der fortsat var i beskæftigelse som 60-årig.
Kilde: AE-Rådet
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Regeringens brutale spareøvelse

Af Jakob Sloth Petersen

Brutalt
Regeringen har fremlagt sit udspil til en såkaldt
”tilbagetrækningsreform”. Og det er ikke rar læsning. Der er
nemlig tale om en brutal spareøvelse.
Mange begreber flyver gennem luften. Så man kan godt
blive lidt forvirret. Men lad os tage et eksempel:
En 40-årig rengøringsassistent med fødselsdag i december,
der er tilmeldt efterlønsordningen med de nuværende regler,
ville kunne gå på efterløn som 65-årig. Men med regeringens
reform må hun undvære efterlønnen og blive ved med at gøre
rent til hun kan gå på folkepension som 70-årig!
Er det realistisk? Er det fair? Er det det samfund, vi ønsker?
Vi socialdemokrater svarer nej. Vi siger nok er nok. I stedet
har vi fremlagt Fair Løsning, som anviser, hvordan vi vil få
enderne til at mødes i den danske husholdningsøkonomi.
Myter om efterløn
I en årrække har mediebilledet været præget af myten om den
golfspillende akademiker, der gik på efterløn og grinede hele
vejen til greenen. Men det billede passer ikke. Kun to procent
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af dem, der er på efterløn, er akademikere. Otte ud af ti er
ufaglærte eller faglærte.
Det er som om, mange af de akademikere, der dominerer
samfundsdebatten, har mistet blikket for, at der rent faktisk
stadig findes nogle mennesker ude i virkeligheden, der står
tidligt op hver morgen, bestrider fysisk belastende jobs og er i
risikozonen i forhold til nedslidning.
Vi taler om ufaglærte og faglærte i industrien og
servicesektoren. I fag, som i de senere år er blevet udsat for
effektiviseringer, automatisering og benhård konkurrence fra
udenlandsk arbejdskraft. Deres arbejdsvilkår skal vi huske
at fastholde fokus på. De må ikke have lov til at drukne i
debatten.
Huller i udspillet
Regeringens udspil fremlægges som en stor økonomisk
åbenbaring. Men vi skal huske på, at en afskaffelse af
efterlønnen ikke er gratis. Afskaffes efterlønnen, skaber det
stort hul i statens finanser, fordi efterlønsbidrag skal betales
tilbage. Det vil være et stort milliardbeløb, og hvor skal de
penge komme fra? Endvidere mister staten knap 6 mia. kr.
i årlige indtægter fra efterlønsbidrag. Hvor skal de penge
komme fra?
Ja, regeringen siger, at pengene skal komme fra fremtidige
besparelser ved, at nogle af efterlønnerne vil arbejde i stedet.
Men der skal immervæk en hel del efterlønnere i sving, før
disse beløb er tjent ind.
Regeringens udspil er udtryk for en brutal spareøvelse. Vi
vil i stedet en Fair Løsning.

Inden for murerne

Magnus Heunicke

Møde med den svenske trafikordfører
De svenske socialdemokrater gennemgår en hård tid efter
valgnederlaget for nylig. De er i gang med at vælge ny
partileder og fastlægge den politik, der skal bringe dem
tilbage ved roret og genoprette Sverige som et socialdemokratiske velfærdssamfund, og imens får dårlige meningsmålinger ikke ligefrem humøret til at stige.
Forleden mødtes jeg med min svenske kollega, den socialdemokratiske trafikordfører i Riksdagen, Anders Ykeman,
til en snak om politik i almindelighed og naturligvis trafikpolitik i særdeleshed. Svenskerne er især optaget af at få
højhastighedstog ned gennem Danmark via en fast forbindelse mellem Helsingør-Helsingborg, og selv om det ikke er lige
her og nu, så er jeg overbevist om, at disse projekter vil være
en del af fremtidens jernbaneinvesteringer i Danmark.
Ny Facebook-app fra Socialdemkraterne
Er du på Facebook? Så skulle du kaste et blik på socialdemokraternes nye Facebook-program, der skal mobilisere
socialdemokratiske sympatisører til at gøre en forskel i valgkampen. Det er en ny måde at gøre folk aktive i valgkampen
på, og inspirationen kommer fra ingen andre end Præsident
Obama, der fik 2 mio amerikanere til at organisere sig i Obamakampagnen ved sidste præsidentvalg ved at bruge samme
teknikker.
Valg betyder farvel til kendte ansigter
Næste folketingsvalg står for døren, og i kampen for et nyt
flertal er det måske et overset faktum, at valget 2011 også
betyder et farvel til flere politiske personligheder, der har
præget livet på Christiansborg i en menneskealder.
En lang række politikere har nemlig meddelt, at de ikke
genopstiller, heriblandt socialdemokraterne Jens Peter Vernersen, Lone Møller, Niels Sindal, Anne Marie Meldgaard,
Jens Chr. Lund og Lise von Selen. De radikale siger farvel
til Lone Dybkjær, Niels Helveg Petersen, Bene Dahl og Johs
Poulsen, og løsgængeren Pia Christmas Møller har også
meddelt, at det er slut med politik for hendes vedkommende.
I partiet Venstre må de vinke farvel til Thor Pedersen, Britte
Schall Holberg, Preben Rudiengaard, Jens Vibjerg og Malou
Aamund, mens Enhedslisten må klare sig uden Line Barfoed.
Folketingsvalget bliver med sikkerhed også et farvel til de to
fætre fra Dansk Folkeparti, Søren Krarup og Jesper Langballe.
Paradoksalt nok søger samtlige af de konservative folketingsmedlemmer genvalg, men skal man tro meningsmålingerne,
er det dem, der får sværest ved det.

Bestyrelsesmedlem i Sprogskolen
Integration går begge veje, siger man, og det er fuldkommen
rigtigt. Det kan man få bevis for, hvis man besøger Næstved Sprog og Integrationscenter på den tidligere Garderhusarkaserne, hvor hundredvis af entusiastiske elever fra
alle hjørner af verden kaster sig ud i det svære danske sprog.
Med smittende energi brænder de for at blive en aktiv del af
det danske samfund, og takket være dygtige undervisere og
ledere fungerer integrationen rigtig godt.
Jeg er for nylig blevet valgt til bestyrelsen af Næstved Sprog
og Integrationscenter for på denne måde at yde en del af mit
bidrag til, at vi som samfund tager godt imod dem, der kommer hertil.
Giv en hånd i valgkampen
Valgkampen er reelt skudt i gang, og vi socialdemokrater får
brug for hver en hjælpende hånd. Vi skal hænges plakater
op, uddele foldere i brevsprækker, dele roser ud, pakke breve
– og meget mere, og vi har brug for din hjælp. Hvis du har
nogle minutter, du gerne vil bruge på at være med til at vinde
valget over VKO, så kontakt din foreningsformand eller send
mig en sms på 61 62 42 22, så bliver du skrevet op og bliver
kontaktet efterhånden som de konkrete opgaver opstår.
Desuden har vores kasserer Hanne Simonsen oprettet en
valgkonto i Arbejdernes Landsbank. Alle bidrag er velkomne
på 5355 0351945 og vil blive brugt direkte på folketingsvalgkampen 2011.
Farten op på omfartsvejen
Hvor hurtigt kommer man til at køre på Næstveds nordlige
omfartsvej, som staten er ved at anlægge? Det spørgsmål fik
jeg forleden, og det viste sig, at Vejdirektoratet havde regnet
med en grænse på 80 km/t på trods af, at der bliver tale om
en stor 2+1-vej med tilkørselsramper og uden krydsene
trafik. Jeg tog derfor sagen op med trafikforligskredsen,
og efter eksperternes revurdering af sikkerheden er det nu
vedtaget, at farten bliver 90 km/t som på andre højklassede
vejforbindelser. Det betyder, at det bliver mere attraktivt for
bilerne at vælge omfartsvejen, hvilket giver mindre trafik ind
gennem Næstved, som jo er hele formålet med den 700 mio.
kroner dyre vej.
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Nick Hækkerup i Musikstalden
Fair løsning på 12½ min.
Onsdag den 12. januar holdte Nick Hækkerup et 12½
minutters indlæg i Musikstalden på Grønnegades Kaserne.
Det blev mødet med en meget engageret og levende
politiker, som forstod den kunst at præsentere sit politiske
budskab for tilhørerne på en vedkommende måde.
Hans kommissorium bestod i, på de ovennævnte 12½
minut at redegøre for Socialdemokratiets svar på krisen.
Ved hjælp af et historisk tilbageblik slog han fast, at med
de borgerlige ved roret betød det altid arbejdsløshed,
tvangsauktioner og generel usikkerhed for danskeren. Mens
de borgerliges politik går ud på at præmiere de rige og
velbjærgede, er den Socialdemokratiske politik, både før
og nu, at skabe håb og tro på, at forholdene kan forbedres
for den almindelige borger. Han understreger fællesskabets
betydning; vi skal stå sammen!
Nick Hækkerup gennemgik herefter hovedtrækkene
i Socialdemokratiets ”Fair Løsning”. Den efterfølende
spørgerunde koncentrerede sig om spørgsmålet
om konkretisering af vores politik i valgkampen.
”Socialdemokratiet kan ikke give præcise svar på alt. Vi må
afvente og se, hvad vi kan gennemføre, når vi får magten.
Vores politik er følelsernes vej. Med retfærdighed og
solidaritet i højsædet,” svarede han.
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Efterløn
Hele spørgsmålet om efterløn blev naturligvis også berørt.
Hertil var Nick Hækkerups holdning ganske klar: ”Det vil
meget hurtigt vise sig at være en branddårlig ide at afskaffe
efterlønnen”, fastslog han. ”Den enorme tilbagebetaling
af allerede indbetalte bidrag vil betyde et underskud i
statskassen på mindst 16 milliarder. Socialdemokratiet
vil bruge 15 milliarder på investeringer til fordel for
fællesskabet, hvilket vil hjælpe betydeligt på den manglende
vækst og på ungdomsarbejdsløsheden.”
Som svar på spørgsmålet om, hvad fremtiden er for
Danmark, understregede Hækkerup, at vi i Danmark
skal forbedre uddannelserne, bevare en offentlig sektor
med god service og sikre en moderne infrastruktur.
Således får vi også udenlandske firmaer til at slå sig ned i
Danmark. Disse vigtige ting sætter den borgerlige regering
i øjeblikket over styr. Desværre måtte Nick Hækkerup
standse sin inspirerende og seriøse underholdning præcis
til det annoncerede tidspunkt, så tilhørerne fik ikke noget
ekstranummer denne gang. Men det kommende valg skulle
gerne blive en stur, stur nummer for os. SJ

Hvis de andre vinder valget

Af Sand Jespersen
medlem af Kurers redaktion

Lørdagsmøde med debat
Jeg ved vel, at man ikke må referere fra et lørdagsmøde. Men da
indlægget og oplægget nu kom fra mig selv, tillader jeg mig at
gøre det alligevel.
Lørdag den 8. januar afholdt Socialdemokratiet i Næstved det
obligatoriske møde lørdag formiddag. Som sædvanligt var der
livlig diskussion og drøftelse af lokale og nationale emner. Det er
ret så berigende at deltage i disse møder.
Ved den lejlighed havde jeg et meget kort indlæg, hvori jeg
nævnede Socialdemokraternes ringe evne til at præcisere, hvad
de havde på programmet. Med udgangspunkt i efterlønsdebatten
fremhævede jeg, at når den i så høj grad giver points til
regeringen, så skyldes det utvivlsomt, at næsten alle vælgere
kender en, der er på efterløn, og ”sikke de får hver måned i pose
og sæk. Når så regeringen foreslår at afskaffe den, må det da
betyde rigtig store besparelser. Dem stemmer vi på!” I det hele
taget er regeringen langt mere konkret i sine bud på besparelser.
Jeg kommenterede den omdelte tryksag forsynet med et smukt
billede af vores fotogene og dygtige formand og med en tekst på
bagsiden, som koncentrerede sig om at fortælle, hvilke synder
regeringen havde begået. Det sådan opfører vi os ikke, nej. ” Vi

har en anden vej!” stod der. Men hvad den egentlig består i, får
vi ikke noget at vide om. Michael Rex supplerede med en nyttige
oplysning om en videnskabelig undersøgelse, der var foretaget
med henblik på en analyse af lignende kampagner: ”Ca. 20%
bør bestå af det, de andre har gjort forkert, og ca. 80% af det,
vi kan tilbyde.” Denne oplysning understreger virkelig, hvad
det er, jeg mener. Uanset hvornår man ser eller hører eller læser
socialdemokratiske indlæg, så bruger de alt for megen tid på det
første.
Kaffekande & klart budskab
Jeg er af den faste overbevisning, at vælgerne kommer tilbage i
samme omfang som før, hvis vi klart og konkret kunne fortælle
vort budskab på en letfattelig måde, som kunne købes af
danskerne. Samme aften så jeg Mogensen i TV2News. Han var
overbevist om, at nu sad Helle og Villy med en stor kaffekande
og søgte efter noget, der kunne aflede opmærksomheden fra den
famøse efterlønsdebat. Jeg er enig, men det lykkes kun, såfremt
de har endnu en dygtig kommunikationsekspert med, foruden
Helle, for at fortælle dem, hvordan deres budskab kommer ud til
vælgerne.
Der er næppe ret mange socialdemokrater, der i lige så høj
grad som jeg ønsker en ny regering med Socialdemokratiet i
spidsen. Jeg har været umådelig lykkelig og afslappet ved de
mange gunstige meningsmålinger. Men nu spidser det til, og
vi skal have gjort vælgerne opmærksomme på, hvad VI vil, og
ikke kun, hvilke fejl de andre har begået. Min overskrift må ikke
blive til virkelighed. Vores politik er langt den bedste, men det
må vores politikere fortælle folk, så de forstår det. Ellers kunne
vælgerne få den forkerte mistanke, at vi slet ikke havde noget
rigtigt program.
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Til julehygge
med andesteg og foredrag

Af Kristoffer Petersen,
Kredsnæstformand

Kære partifæller
Her er en oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer. Den
14. december var jeg til middag og foredrag i partiforening
Næstved Midt.
Oplægsholderen var Lars Andersen, direktør i
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Emnet var: Den
økonomiske krise, som Danmark står i. Hvilke muligheder er
der? Vi startede med at blive ført ud på en rejse: Hvordan har
den økonomiske udvikling været fra 1949 til i dag?
Vi blev gjort opmærksomme på, at der havde været et fald
i beskæftigelsen under den første oliekrise på ca. 58.000
personer, og i den anden oliekrise havde faldet været på
godt 80.000 personer. Men det var intet i forhold til i dag,
hvor danskerne har måttet erkende, at der er sket et fald i
beskæftigelsen på 160.000.
Anker slet ikke så ringe
Foredragsholderen henledte endvidere vores opmærksomhed
på den økonomisk positive side ved den socialdemokratiske
statsmister Anker Jørgensen, som jeg selv troede var det

menneske, der have givet Danmark det største underskud
på statsfinanserne, nemlig 2 pct. af BNP. Det er en af de
ting, som vi socialdemokrater har måttet høre for i mange
år. Men nu har den borgerlige regering præsteret et lignende
underskud. Så kan vi ikke længere gå rundt og få at vide, at
pengene fosser ud af kassen med Socialdemokraterne ved
roret.
Vi fik også en forklaring på, hvorfor Danmark er så hårdt
ramt af krisen – set i Lars Andersen og Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd perspektiv. En af grundene til, at det står så galt
til, er de skattelettelser på 51 milliarder kr., som regering har
givet danskerne. Og det bliver ikke bedre af, at regeringen
vil give danskerne yderligere 52 milliarder kr. over de
næste mange år. Lars Andersen fokuserede på, hvordan
skatlettelserne er blevet fordelt til dem, der har tjent mest.
Oprydning forude!
Nu tænker mange af jer nok, at når Socialdemokraterne
kommer til magten, bliver alting bedre. Og det gør det
også, set med mine øjne, men først skal der et stort
oprydningsarbejde i gang, som gør, at vi kommer til at tage
mange upopulære beslutninger. Men sådan er det, når man
overtager en ruin.
Så danskerne står altså ved et valg: Vælger man en
borgerlig regering, er opskriften besparelser for at komme
ud af krisen; vælger man derimod en socialdemokratisk ledet
regering, vil man arbejde og investere os ud af krisen.
Den 14. december var et godt initiativ. Tak til Lars
Andersen og Midt og de mange gode socialdemokrater, som
havde valgt at møde op denne aften.

Endelig ferie!
Lene Espersen er trådt tilbage som formand for De Konservative.
Det vil Kurers redaktion gerne kvittere for. Vi synes nemlig, det
er fornuftigt. Nu får Lene Espersen nemlig bedre tid til at holde
ferie! Dét har hun jo næppe haft tid til som partiformand.

Vi i redaktionen skal selvfølgelig ikke bestemme, hvilket
feriemål, Lene vælger, men lad os anbefale Mallorca.
Rigtigt god ferie, Lene!
Kurers redaktion

CITAT
“Dansk økonomi er kørt så dybt i sænk, at vi sandsynligvis får højere skat og mindre
velfærd, uanset hvilken regering der sidder ved magten. Men afskaffelse af efterlønnen nu
kan både give forringet tryghed og dårligere økonomi.”
Professor Jørgen Goul Andersen, AU i Information
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Farvel til de borgerlige myter

Af Magnus Heunicke, MF

På tv-kanalen Discovery Channel har de et program, der
hedder Myth Busters. Her gennemhuller videnskabsmænd og
forsøgspersoner forskellige myter på effektiv og underholdende vis.
Måske vi skulle sende en gruppe myth busters efter regeringens propaganda om den socialdemokratiske økonomiske
politik. Den er nemlig også fyldt med myter og usandheder,
som konstant skal tilbagevises, før de rodfæster sig i befolkningen.
Se selv disse tre eksempler og døm selv.
Borgerlig myte nummer 1:
”S-SF’s plan om øget arbejdstid er urealistisk, og regeringens
plan løser bedre problemet med manglende arbejdskraft.” Lad
os tage planerne en for en og tjekke hvilken plan, der er mest
realistisk:
Udgangspunktet for regeringens plan er, at vores største udfordring 10 år frem er manglen på arbejdskraft - og at det er
mest effektivt at skaffe mere arbejdskraft fra gruppen af personer over 60 år, der hidtil har benyttet sig af efterlønsordningen, selvom vi ved at efterspørgslen på de mange ufaglærte
fra denne gruppe vil være støt faldende i de kommende år.
Udgangspunktet for S-SF’s plan er også, at vores største
udfordring de 10 år frem er manglen på arbejdspladser. Men
vi mener, at man mest effektivt løser fremtidens mangel på arbejdskraft ved at alle lønmodtagere yder en ekstra indsats og
ved, at de unge kommer hurtigere gennem deres uddannelser.    

Borgerlig myte nummer 2:
Det fremhæves gang på gang, at elementerne i En Fair Løsning er usikre. At vi med trepartsaftalen indregner “fugle på
taget” og at vi kun har fremlagt “en halv plan”. Hvorimod regeringen konkret har redegjort for sine løsningsforslag. Det er
ikke korrekt. Begge planer er omfattende med mange forslag,
der rækker langt frem. Derfor kan man naturligvis diskutere
virkningen af forskellige elementer i begge planer. Men der er
ingen tvivl om, at En Fair Løsning er langt mere konkret og
mindre usikker end regeringens alternativ. Se selv:
Forudsætningen for at gennemføre en En Fair Løsning er,
at fagbevægelsen vil medvirke til en trepartsaftale, der sikrer
at danskere i gennemsnit arbejder en time mere om ugen. Det
kan ske ved at hæve normalarbejdstiden fra de nuværende
37 timer. Men der vil blive inddraget mange elementer i
forhandlingerne. Herunder et mere fleksibelt dagpengesystem, bedre muligheder for at gå fra deltid til heltid, mindre
sygefravær, senere tilbagetrækning osv. Formændene fra bl.a.
LO, FTF, 3F, HK, Metal har klart tilkendegivet, at de er klar
til at løse opgaven.
Forudsætningen for, at regeringen kan gennemføre sine
planer, er, at Dansk Folkeparti medvirker fuldt og helt til at
afskaffe efterlønnen og hæve folkepensionsalderen. Uden
at Konservative og Liberal Alliance kommer igennem med
nogen form for skattelettelser de næste 10 år. Hvilket både
Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance klart har
afvist.   
Så hvad er mest sandsynligt?
Borgerlig myte nummer 3:
De siger, at Danmark er sluppet lettere gennem krisen end
de andre lande. Men det passer ikke. Vores ungdomsarbejdsløshed stiger voldsomt, og siden september 2008 er antallet
af langtidsledige i Danmark tredoblet til nu 55.000 mennesker. Det er et resultat af, at vi taber tusindvis af arbejdspladser,
hvilket disse grafer viser.
Kilde: AE, januar 2011

Hvad er mest realistisk?

Generalforsamling i Næstved Nordvest
mandag den 7. marts kl. 19.00
i 3F Huset, Holsted Park.
Dagsorden efter vedtægterne.
Vi starter med spisning kl. 18.00.

Generalforsamling i Fladså Partiforening
onsdag d. 16. marts 2011 kl. 19.30
i Kornmagasinet, Tappernøje
Der bydes på sandwich, kaffe og te efter
generalforsamlingen.
Socialdemokraterne i Fladså
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En tyv om natten
Af Anni Güldner, fmd. 3F Næstveds Seniorklub
Busserne kører forbi!
Annoncer med ”igen og igen og …” og gule opklistrede
sedler på busstoppestederne – det er måden, som kommunens
borgere har fået kendskab til den forringede buskørsel i Næstved
Kommune – og Næstved by – på.
Mange har skrevet læserbreve om forringelserne, der bl.a.
viser sig ved at busserne ikke kører, hvor der bor mange borgere.
Og bemærk, de kører ikke, hvor der bor mange ældre borgere,
der er afhængige af busserne.
En kommune kan jo lave alle de forringelser, den politikere
ønsker, men man kan spørge sig selv, hvilket ansvar en kommune
(læs: politikerne) har for at den holdes i gang.
Og hvad værre er: Politikerne har i denne sag ikke overholdt
reglerne om, at Ældrerådet skal høres i alle forslag, der angår
ældre i kommunen.
Ingen henvendelser og forhåndsorientering og høring
overhovedet! Og den kollektive trafik må i den grad siges at angå
de ældre.
Men ændringerne er kommet som en tyv om natten!
Og resultatet er så, at busserne kører på de store veje, mens
de ikke kører i villaområderne og de befolkede områder. De
tidligere stoppesteder er nedlagt – her kører busserne forbi.

Gåtur på 1 km.
Hele området ved Holsted Park er ikke dækket. Jeg repræsenterer
3F Næstveds Seniorklub, der holder til i 3F’s lokaler på Holsted
Park 29 og flere af vore medlemmer benytter bussen for at
komme til vore mødeeftermiddage med foredrag og socialt
samvær. Men nu er busstoppestedet ved Holsted Park nedlagt.
Og det betyder en gåtur til Bilka, Næstved Storcenter, på en lille
kilometer, idet det er nærmeste stoppested nu og her. Unægtelig
en bekymrende udvikling, der netop viser, at der ikke er taget
hensyn til brugerne, der ikke har en bil stående lige udenfor! Og
der er sikkert mange andre lignende tilfælde.
Vi fra Seniorklubben kunne skrive mange ord om disse håbløse
forringelser, men vi vil i stedet stille politikerne i Næstved byråd
et par spørgsmål for at få den politiske mening:
Hvilke slags hensyn vil du tage til gavn for kommunens
borgere – herunder de ældre, som der er mange af i kommunen?
Hvad er din mening, kære byrådsmedlem, om den forringede
kollektive trafik i en by, der ikke ligefrem har den store medvind
i øjeblikket? Hvad vil du gøre?
Pengene styrer – hvornår begynder I byrådsmedlemmer at
styre til glæde for borgerne og hensynet til vores fælles by.
Hvordan har I tænkt jer at rette op på, at Ældrerådet ikke er
blevet hørt i denne sag?
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Boganmeldelse

Af Jakob Sloth Petersen

Klog bog om demokrati
Boganmeldelse:
Klog bog om demokrati
Mogens Herman Hansen
”Demokrati som styreform og som ideologi”
419 sider, Museum Tusculanums Forlag, 2010
Et flertydigt begreb
Har du nogensinde undret dig over, hvad forskellen var
på direkte demokrati og repræsentativt demokrati? Har
du spekuleret over, hvor menneskerettighederne kommer
fra? Har du grublet over, hvor demokratisk en organisation
EU egentlig er? Og har du brudt hovedet med nogle af
demokratiets paradokser – f.eks. at en demokratisk styreform
kan føre til flertalsdiktatur, hvis der ikke tages hensyn til
mindretallets interesser?
Kan du nikke genkendende til ovenstående spørgsmål, så er
denne bog skræddersyet til dig. Over 22 kapitler introduceres
læseren til alle de mest centrale problemstillinger indenfor
den moderne demokratitænkning. Og med et væld af gode
eksempler demonstreres det, hvor mange-facetteret et begreb,
vi har med at gøre.
I bogens første del stifter vi bekendtskab med de mange
”modeller”, der er for demokrati. Herunder liberalt,
republikansk, repræsentativt og deliberativt demokrati.

udgør tilsammen demokratiets ideologiske kæde: Frihed,
lighed og menneskerettigheder.
Frihed handler om retten til at være fri fra andres vilkårlige
indblanding i éns liv, men også om frihed til at dyrke den
religion og livsanskuelse man vil, være medlem af den
forening man vil og i det hele taget leve livet, som man finder
bedst.
Lighed handler om, at alle mennesker uanset køn, race,
religion, politiske anskuelser, klasse og sprog har samme
værd. At alle er født lige og gives samme rettigheder.
Menneskerettighederne beskriver netop dette sæt af
universelle rettigheder. Herunder retten til liv, privatlivets
fred, religionsfrihed, menings- og ytringsfrihed, forenings- og
forsamlingsfrihed etc.

En klog bog
Det er en god bog at få forstand af. Forfatteren øser af en
stor viden efter et langt liv som forsker på Københavns
Universitet. Sproget er krystalklart, lakonisk og stort set
blottet for politisk korrekthed. Selvom nogle af kapitlerne
er lidt ”langhårede” at læse, har sigtet tydeligvis været at
skrive en bog, der kunne læses af andre, end kollegerne
i de videnskabelige indercirkler, som forfatteren færdes
i til daglig. Det er prisværdigt. Ikke mindst for os
socialdemokrater, for hvem kampen for demokratiet altid har
Frihed, lighed og menneskerettigheder
været et kardinalpunkt.
Demokrati handler dog ikke blot om styreformer. Det har
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4700 Næstved
Næstved Holsted Park 29
4700
Næstved
afdeling
Tlf. 33
33 64
64 37
37 20
20Næstved
Fax 33
33 afdeling
64 37
37 77
77
Tlf.
·· Fax
64
GLUMSØ BOGTRYKKERI
BOGTRYKKERI A/S
A/S
GLUMSØ
Din Tryksagspartner
Din Tryksagspartner

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

HK Næstved
- Slagelse
Sydsjælland
Socialdemokraterne
Ndr. Farimagsvej
16
FOA´s a-kasse
Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
4700 Næstved
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf.2800
55 75
75
11
36afd. 4697
Telefon 4697
· Fax11
faglig
2801
4697
e-mail:
afdeling
Tlf.
55
36
Tlf. 33
64· Fax
37a-kassen
20Næstved
· Fax
332799
64 –37
77 sydsj@foa.dk
www.soc-naestved.dk
www.soc-naestved.dk

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

550
pr.11
nummer
Tlf.
55kr.75
36 Sektion

www.soc-naestved.dk
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GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Din Tryksagspartner
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved
og Omegn
Malernes Fagforening

Malernes Fagforening
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Hvedevænget
19, 4700
Næstved
| TNæstved
s t e72
rg a 81
dHvedevænget
e 111
7 b | 4 1 7 1 G 19,
lumsø
lf. 57 64 60 85
4700
5516-17
72
11 79, faxØ55
Kurer udkommer
6 onsdag
gangeTlf.
året
Partikontoret
er bemandet hver
fraom
kl.
Tlf.
82
| g72
w w w. g b t r y k . d
k 55
b t r y72
k@g
btryk.dk
Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk
Mail: wip@maler.dk
15

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

Formand, 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

