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Leder
Af Jakob Sloth Petersen

Hovmod står for fald!
”DEN ER HJEMME”. Sådan stod der henover forsiden af Ekstra Bladet
få dage før folketingsvalget i marts 1998. Det kæphøje budskab kom fra
Venstres Uffe Ellemann-Jensen, der i overmod havde ladet sig interviewe
og fotografere med en whisky-sjus i sit køkken en sen nattetime.
Meningsmålingerne gik hans vej – og han troede, den var hjemme.
Som vi alle ved, var den ikke hjemme alligevel. I valgkampens slutspurt
lykkedes det Poul Nyrup Rasmussen at skrabe de sidste afgørende stemmer
over på sin side af midterlinjen i dansk politik – og fastholde magten med det
yderste af neglene.
Siden er historien blevet et emblem på, at man aldrig – ALDRIG – skal føle
sig sikker på en valgsejr før de sidste stemmer er talt op.
En lektie
Når jeg hiver denne gamle anekdote frem fra det politiske pulterkammer
skyldes det, at den indeholder en vigtig lektie for os socialdemokrater anno
2010:
Selvom VK-regeringen lige nu mest af alt ligner Titanic en time efter
kollisionen med det berømte isbjerg, skal vi ikke vide os sikre på sejren
endnu. Meget kan stadig nå at ske. Og som politisk kommentator Erik Meier
Carlsen udtaler andetsteds i dette blad, er der en fare for, at vælgerne kan
begynde at se mere positivt på Løkkes ”Genopretningspakke”.
Det store flertal af vælgerne ved nemlig godt inderst inde, at landet er i
dårlig økonomisk forfatning. Og stadig flere føler intuitivt en villighed til
at spænde livremmen ind – for at genoprette økonomien. Det så vi sidst
et eksempel på i 1980’erne, hvor vælgerne beholdte Poul Schlüter som
statsminister – selv efter den hårde kartoffelkur.
Dengang prøvede vi socialdemokrater at beskrive Schlüters politik som en
”social massegrav” og gik derfor lidt fejl af de krisebevidste vælgere.
Is i maven
I dag er situationen ganske vist en anden. Men der skal næppe meget slinger i
valsen til, før vælgerne begynder at tvivle på os i den økonomiske politik.
Helle Thorning-Schmidt har imidlertid opnået en imponerende og hårdt
tilkæmpet troværdighed blandt vælgerne. En meningsmåling viste for nylig,
at der er dødt løb mellem blokkene, når vælgerne skal vurdere, hvem der er
bedst til at løse landets økonomiske problemer. Og på de fleste andre emner
ligger S langt foran regeringen.
Det varsler godt for fremtiden – frem mod næste valg. Men vi må ikke
dermed tro, at den hellige grav er vel forvaret. Erfaringen viser, at vælgerne
bliver mindre kritiske overfor den siddende regering, når valget nærmer sig –
og omvendt mere kritiske overfor oppositionens alternativ.
Derfor ligger der stadig et hårdt arbejde foran os. Kan vi stå distancen og
holde os på ansvarlighedens smalle sti, ja, så har vi gode kort på hånden. Men
hjemme er den ikke endnu.

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsnæstformand

Kongres i god stemning
Det føles godt at være socialdemokrat lige nu.
Den sidste weekend i september var jeg sammen med
seks andre delegerede og Magnus på Socialdemokratiets
kongres i Aalborg. Det er altid en fornøjelse og en stærk
fornemmelse af fællesskab at sidde i den store kongressal, at
høre formandens åbningstale og de mange indlæg fra salen 
for slet ikke at tale om den meget vigtige del af samværet, der
består i at tale med hinanden, både os Næstved-delegerede og
de efterhånden mange mennesker fra andre kredse, jeg lige
når at tale med undervejs.
Men i år var det en særlig fornøjelse at høre Helles tale,
hun var i topform og der er ingen tvivl om, at hun er klar
til at blive Danmarks første kvindelige statsminister. Hun
lover ikke, at det bliver nemt at være dansker, hun lover ikke
hverken gaver eller skattelettelser – ”hvor regeringen vil
spare os ud af krisen, vil vi arbejde os ud af den”. Hele Helles
tale kan findes på www.socialdemokratiet.dk – og jeg vil

opfordre jer til at se den, hvis I ikke allerede har gjort det.
Og som en del af det gode og stærke samarbejde med
Socialistisk Folkeparti, så var Villy Søvndal den første ikkesocialdemokrat, der talte på vores kongres  det viser tydeligt
vejen til den kommende S-SF regering.
Og ugen efter vores kongres, så var det de konservatives tur
i de samme lokaler  men jeg ved godt, hvor stemningen var
bedst!
Et håndværkertilbud
Vi ved ikke ret meget om, hvornår der skal være
folketingsvalg (jo, senest 13. november 2011)  men jeg tror,
at Lars Løkke læser meningsmålinger, tæller på knapper og
læser kaffegrums eller hvad han nu tror på  for at finde det
rigtige tidspunkt, og derfor tror jeg også, at han venter, hvis
han overhovedet kan. Lige nu er det jo faktisk en fornøjelse at
læse meningsmålingerne!
Men budskabet fra kongressen er enkelt og tydeligt, vi er
klar til at overtage regeringsansvaret  selvom man kan kalde
den danske økonomi et håndværkertilbud, der er meget, der
skal gøres!
Derfor vil jeg også opfordre jer alle til at komme og
være med til de arrangementer, der kommer i den nærmeste
fremtid: Jubilæumsfest den 13. november kl. 18.00 (ring tlf:
2613 3620 og hør om ledige pladser, hvis du ikke har fået dig
tilmeldt) og valgkonference også den 13. november kl. 14.00
(ring også gerne om dette).lgkamp, og vi skal have en ny
regering i Danmark.

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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Budgetforlig med perspektiv

Af Borgmester Henning Jensen

Politisk aftale
Den 2. juni indgik Socialdemokratiet, SF og De Radikale en
stor politisk aftale, som sikrer, at vi om fire år står med en
stærk økonomi.
Aftalen giver budgetforbedringer på 500 millioner
kroner over perioden. Alle skal bidrage - fra 10 pct. på
administration, hvor budgetreduktionen er størst til 2 pct. på
kernevelfærdsområderne – ældre, sundhed, daginstitutioner
og skoler, hvor den er mindst. Men aftalen er ikke kun
procenter. Effektiviseringer og strukturændringer er nøgleord
– men det er kvalitet og fokus på de svage også.
Ansvaret for, at en markant opstramning er nødvendig, må
deles mellem Wall Street, Christiansborg og os selv. Men det
er os, der må påtage os det fulde ansvar for at handle. Og det
har vi gjort!
Udfordringen har så ”bare” været at lægge budgettet
indenfor de rammer, der er fastsat i aftalen. Det har krævet –
og kræver fortsat - hårdt arbejde at omsætte aftalen i konkret
politik, og det har også krævet – og vil fortsat kræve - af os
alle, at vi må sluge nogle kameler.
Skoleområdet
Budgetarbejdet har vist, at der er meget stor loyalitet overfor
den indgåede økonomiaftale, og det er lykkedes at indgå et
stærkt budgetforlig, som ligger helt indenfor rammerne af
aftalen med et overskud på 48 millioner kroner i 2011 og 80
millioner kroner i alt i de tre budgetoverslagsår.
Og heldigvis har de Konservative vist, at de hellere
vil sidde med ved bordet. De er medunderskrivere
på budgetforliget sammen med de tre partier bag
økonomiaftalen.
Budgetforliget fastholder det samlede sparemål på 14,6
millioner kroner på skoleområdet. Udover ændringer i
skolestrukturen, skal lærernes undervisningstid øges til
landsgennemsnittet.

Og der kommer ændringer i skolestrukturen! Vi er næppe
i dag enige om hvordan, men forligspartierne er enige om,
at der nu må køre en god offentlig høringsproces, hvor alle
sten bliver vendt - og at vi herefter har ansvaret for at træffe
de beslutninger, som er nødvendige for både at opfylde
sparemålet og samtidig sikre en skolestruktur, som giver
flere økonomiske frihedsgrader og endnu højere kvalitet i
Næstveds skolevæsen end i dag. Det sidste er lige så vigtigt,
som det første.
Løsning på tre ben
Forligspartierne er også enige om, at der nu skal udarbejdes
en samlet plan for modernisering af det kommunalt ejede
Næstved Stadion i samarbejde med Næstved Boldklub og
andre mulige aktører.
Der er flere andre elementer i budgetforliget, herunder
nødvendige flere midler til cykelstier. Men det er
bemærkelsesværdigt – at forligspartierne ikke har et eneste
ændringsforslag, som indebærer forøgede driftsudgifter i
forhold til det budgetforslag, der forelå til 1. behandlingen.
Det går nu på de fleste områder godt med at overholde
driftsbudgetterne. Den eneste større undtagelse er
handicapområdet. De budgetproblemer vil vi løse, og her går
vi på tre ben.
For det første tilfører vi 15 millioner kroner i ekstra
budget, for det andet arbejder udvalg og forvaltninger med
effektiviseringer på flere områder og for det tredje kommer vi
heller ikke udenom, at det på nogle områder er nødvendigt at
tilpasse serviceniveauet.
Ansvar
Vi skal naturligvis være meget opmærksomme på, at de
nødvendige servicetilpasninger gennemføres der, hvor de gør
mindst ondt. Den enkelte handicappede skal bestemt ikke
dukke nakken, men have mulighed for at leve et ordentligt,
anstændigt og godt liv.
Ressourcegrundlaget i Næstved er under
landsgennemsnittet, og vi er ikke begunstiget af
udligningsordningen. Derfor har vi i gennemsnit kun råd
til udgifter, der ligger 5-10 pct. under landsgennemsnittet.
Men vi har en så god økonomistyring og så meget fokus på
effektiviteten, at vi alligevel godt kan overholde budgettet,
levere en god service til vores borgere, sikre udviklingen og
opbygge en stærk økonomi. Tak til dem, der er med og tager
ansvar.

Vidste du at...
• Landets kommuner overskred 2009-budgetterne med mere end 4 mia. kr.
• Denne overskridelse har truet det danske aftalesystem mellem KL og regeringen
• Størst har overskridelsen været på det specialiserede socialområde
• Ikke mindst udgifterne på handicapområdet udgør en udfordring
• I Næstved Kommunes budgetopfølgning pr. 1. august 2010 hedder det, at den “største udfordring på driften
fortsat er Handicap-området, hvor der forventes yderligere budgetproblemer på 26 mio. kr. i 2010 udover
bevillingen fra april-budgetopfølgningen på 11 mio. kr.”
• Næstved Kommune har med budgetaftalen 2011-2014 indført en række mekanismer, der skal sikre en effektiv
styring af kommunens økonomi.

JSP
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Nedskæringer og udvikling

Af Flemming Bjerregaard, fmd. i
Fladså

Prioriteringer
Nedskæringer og udvikling. Sådan har vi hele tiden
brugt udtrykkene i forbindelse med den kommunale
budgetprocedure. Nu hedder det ”prioriteringer” og det lyder
måske mindre voldsomt en tid – med det ændrer ikke ved
indholdet.
En sjællandsk kommunaldirektør ringede mig op i anden
anledning, men vi fik også lige en snak om de rigtige store
tal, der blev bragt på banen i forbindelse med reduktioner
i budgetterne i de forskellige kommuner. Han sagde, at
han ikke kunne erindre, at situationen havde været værre
tidligere. Det kunne jeg nu godt huske, at den havde været,
men det var fra den daværende Fladså Kommune i 1982,
da vi skulle lægge budget for 83. Venstre-styret havde
brugt hele kassebeholdningen på bl.a. at sætte skatten ned i
valgåret. Nu skulle der ske noget; Venstre med ny borgmester
og Socialdemokratiet besluttede at ”gå til den”. Drastiske
besparelser blev sat ind på alle områder, ejendomme blev
solgt, og vi satte skatten tre pct. op. Vilde protester, men vi
holdt fast. Ved næste valg blev begge partier ”belønnet” med
et ekstra mandat hver.

Lav ét hug!
Hvad vil jeg sige med denne historie? Jo til vores
beslutningstagere: Tag fat og få balance, således at det, der
er tilbage, kan fungere tilfredsstillende i en længere årrække.
Lyt til indvendingerne, men lad jer ikke slå ud af kurs, fordi
stormen raser. Det kræver mod at holde fast – giver I efter,
kommer de samme problemer op igen, og indtrykket af, at I
kun kan skære ned og ikke har styr på det, vil fortsætte.
Skolenedlæggelser har præget debatten op til
budgetlægningen. Hvorledes kan vi styrke vores folkeskole?!
Min mening er, at vi ikke kan blive ved med at skære en bid
af beløbene til undervisningsmidler og til timer ned. Det fører
kun til utilfredshed og ringere udgangspunkt for vores unge
og dermed mindre lyst til at tage en videregående uddannelse.
Alle vil kæmpe for deres skole, har jeg opserveret – uanset
om det er en lille eller stor skole – så bevar dog overblikket
og gennemfør det nødvendige, således at de skoler, der bliver
tilbage, bliver styrket i deres arbejde med at undervise og
udvikle vores børn.
De svageste
Husk også på vores svage – både på undervisningsområdet
og handicapområdet – find midlerne hos de, der har ”brede
skuldre”, selv om det er dem, der råber højest, når det ikke
passer dem.
Det skulle vel heller ikke gå således, at en rigtig lang
periode med en socialdemokratiske borgmestre i Næstved
Kommune slutter næste gang!!
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Samtale med en politisk kommentator
Af Jakob Sloth Petersen, Kurer
Debatmøde på Vesterbro
Jeg overværede for nylig et debatmøde på PH Cafeen på
Vesterbro. Debatten stod mellem på den ene side Yildiz Akdogan,
som er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og på den
anden side politisk kommentator og tidligere chefredaktør på BT,
Erik Meier Carlsen.
Efter debatten fik jeg mulighed for at stille Erik Meier Carlsen
en række spørgsmål om den politiske situation lige nu.
Udlændinge & økonomi
Alt tyder på, at den økonomiske politik bliver det dominerende
tema frem mod det kommende folketingsvalg. Men tror du ikke,
at udlændingepolitikken vil ligge under overfladen som et måske
ligeså vigtigt spørgsmål?
”Jeg tror ikke, at det er muligt at adskille de to emner.
Udlændingespørgsmålet involverer nemlig en bredere folkelig
bekymring omkring internationalisering, økonomi og den
samfundsmæssige elites solidaritet med de mindre privilegerede i
befolkningen. På den måde glider økonomi og udlændingepolitik
sammen. Disse emner bliver et ’prisme’ for den politiske debat.
Dansk Folkeparti har også en interesse i at sætte fokus på den
tematik, så jo, udlændingepolitikken vil stadig være et tema i
dansk politik. Det kan ikke skilles fra debatter om økonomi og
velfærd.”
Hvis vi ser tilbage på tidligere valgkampe, så har De Radikale
ofte meldt ud med meget yderligtgående liberale holdninger
til udlændingepolitikken. Mange har sagt, at det skræmte
arbejdervælgerne over i favnen på Anders Fogh, fordi vælgerne
frygtede en tilbagevenden til 90’ernes udlændingepolitik.
Tror du, at De Radikale igen vil markere sig på det punkt – og
dermed ødelægge Thornings hårdt tilkæmpede troværdighed som
ansvarlig i udlændingepolitikken?
”Jeg synes, det er interessant at se på, hvad De Radikales
intentioner er lige nu. Man kan ikke udelukke, at De Radikale
ser sig selv udenfor en kommende S-ledet regering. De vil
helt sikkert stå fast på en erklæring om, at de vil bakke op om
Thorning som statsminister, men jeg tror, de vil indtage en friere
rolle. Det vil dog ikke blive en gentagelse. Udlændingedebatten
får ikke den samme destruktive karakter, som under Marianne
Jelved.”

Tænksomme vælgere
Hvordan vurderer du Thornings skattesag? Det ser ikke ud til, at
vælgerne reagerer på den slags sager.
”Den sag har været blæst meget op, og mange journalister og
folk på Christiansborg tror helt sikkert, at sådanne personsager
er utroligt vigtige. Erfaringen viser imidlertid, at vælgerne er
langt mere rationelle. Ganske vist spiller en del vælge med i
mediehysteriet, men analyser viser, at vælgerne i sidste ende
sætter deres krydser ud fra politiske overvejelser om, hvor de
gerne ser samfundet udvikle sig hen.”
Så i sager som skattesagen bruger nogle vælgere
meningsmålingerne som et middel til at sende et signal til
politikerne. Men når røgen har lagt sig, er det det politiske, der
tæller?
”Ja, nogle vælgere er påvirkelige for stemningsbølger, som
så lægger sig igen. Men ofte er der tale om selvforstærkende
processer, hvor små personsager blæses ud af proportioner af
medierne. Det har vi set i Løkkes bilagssag, Lene Espersens
feriesag og nu med Thornings skattesag.”
Nye alliancer & valg
S og SF har lavet en ny alliance med fagbevægelsen omkring ”12
minutter”-planen. Hvilke fordele og ulemper ser du i den?
”Der er ingen tvivl om, at S-SF her bevæger sig ud i en risikabel
proces. Men der har været gode grunde til det. Det har været
helt afgørende at komme med et autentisk alternativ til VK’s
genopretningspolitik. Det er så blevet til 12-minutter-planen.
Det er klart, at der er omkostninger ved det. Nogle af de faglige
ledere har nemlig svært ved at håndtere processen. Men alt i alt
ser strategien ud til at bære frugt.”
Hvornår tror du, Løkke udskriver valget?
”Løkke har en interesse i at vente. For hans chance er, at tiden
arbejder for ham. Genopretningspakken gjorde ondt, da den blev
lanceret. Men med tiden kan det være, at befolkningen accepterer
den og erkender, at han har gjort det nødvendige. Lidt på samme
måde, som da vælgerne genvalgte Schlüter efter store indgreb i
80’erne.”

Blå bog - Erik Meier Carlsen
Født i 1947
Uddannet journalist ved A-pressen
Ansættelser på bl.a. Information, Aktuelt og
Mandag Morgen.
Chefredaktør på BT fra 2006-2009.
Har skrevet flere anbefalelsesværdige bøger om
politik, herunder “Konger uden land” fra 1996, “De
Overflødiges Oprør” fra 2000, “Den Fjerde Alliance”
fra 2007 og “Schlüters Epoke” fra 2009.
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Uddannelse er andet
end akademikeruddannelser

Af Jan Toftedal, Næstved

Håndværk også uddannelse!
Ikke et ord om skolelukninger, eller bevarelse af skoler!
Men jeg kom til at tænke lidt netop på skoler og uddannelser, da
jeg på et møde arrangeret af Socialdemokratiet i Næstved, måtte
overhøre følgende replik; ”I området Næstved og sydover har vi ikke
så højt et uddannelsesniveau. Vi har for mange håndværkere, derfor
kan vi hurtigt komme til at høre med til udkants-Danmark.”
Jeg måtte selvfølgelig protestere – en håndværkeruddannelse er
også en uddannelse, oven i købet en fireårig en af slagsen.
Jord og beton arbejdere er blevet til struktører. Der er stort set ikke
noget, der hedder ufaglærte arbejdere mere.
Vi er alle samfundsborgere
Og hvad gør vi så?
• Debattører, som minimum, må til at revidere deres
opfattelser af folks uddannelse.
• Skolerne burde nok gøre noget mere ud af
erhvervsvejledning / uddannelsesvejledning. Men her 		

Den politiske efterårssæson
Af Jakob Sloth Petersen, Kurer
Efteråret vil helt sikkert byde på en række politiske sager, som det er
værd at lægge mærke til. Hvilke det drejer sig om, er det naturligvis
vanskeligt at spå om. Men et godt bud er, at følgende to sager vil
optage en hel del spalteplads: Dels føljetonen om overbetalingen af
privatsygehuse. Dels en førtidspensionsreform. Det sidste først.
Førtidspensionsreform i sigte
En kvart million danskere modtager i dag førtidspension. Og hvert
år tilkendes ca. 14.000 personer ydelsen. Heraf ca. 3.500 til personer
unge under 40 år.
Førtidspension sikrer et forsørgelsesgrundlag for personer, der
har en varig nedsættelse af arbejdsevnen. Ydelsen udgør dermed
et vigtigt element i det sociale sikkerhedsnet, der sikrer alle
medborgere en værdig tilværelse.
Når en reform kommer på tale, skyldes det dels udsigten til, at
arbejdsmarkedet kommer til at mangle hænder i de kommende
mange år, dels at der er bred enighed om, at de, der har muligheden
for at få en bedre arbejdsevne med tiden, ikke bør have en varig
pension.
Mange unge under 30 år døjer med svære psykiske lidelser. Men

kommer forældrene altså også med ind i billedet. Det er 		
efter min opfattelse mest deres ansvar, at de unge mennesker
så tidligt som muligt gør sig nogle tanker om, hvad de vil 		
beskæftige sig med i deres arbejdsliv. Det vil garanteret 		
kræve mange samtaler og indlevelse i den situation, de unge
mennesker står i over for samfund og uddannelsessystemet.
Det er vigtigt, at folk er glade for det, de arbejder med. Det
er betingelsen for trivsel. Derfor må denne beslutning ikke
hastes igennem.
• Vi må til at forstå, at der er lige så meget status i at
være social- og sundhedsmedarbejder, skraldemand, 		
servicemedarbejdere og håndværkere, som der er i af have
et job, der kræver en længerevarende uddannelse. Vi er 		
alle samfundsborgere, der hver især yder en indsats for at 		
samfundet kan fungere.
Politik ikke kun for højtuddannede
Politisk set kan en arbejdsmand være lige så godt et
folketingsmedlem/byrådsmedlem som én, der har en akademisk
uddannelse – vi har vel folkestyre – og hele folket er jo ikke
akademikere (faktisk er det kun ca. 6 pct. af danskerne, der er
akademikere), så det vil vel være naturligt, at ikke akademisk
uddannede kan være aktive politikere.
Hvis så politikerne vil lade være med at deltage i det der med
centralisering, ja så er der forhåbentlig en fremtid også for udkantsområderne.
Færre pendlere – lavere omkostninger til samfundet. Men det bliver
vi nok nødsaget til at tale en hel del om, alt dette.

i nogle tilfælde kan lidelsen delvist fortage sig med årene. Derfor
bør unge, der tidligere ville blive pensioneret, i stedet tilbydes et
”udviklingsforløb”, hvor de gives en individuelt tilpasset indsats,
der på sigt kan hjælpe dem til f.eks. at tage en ungdomsuddannelse
samtidig med, at de modtager psykologhjælp og social støtte. Det er
vigtigt, at vi socialdemokrater indgår konstruktivt i forhandlingerne
– til samfundets og de svages bedste.
Sagen, der ikke vil dø
Den anden sag, der ser ud til at rulle videre over efteråret, er sagen
om overbetalingen af privatsygehuse. Som sagen står i skrivende
stund, ved vi, at udenrigsministeren har talt usandt til Folketinget, at
en tidligere sundhedsminister har skjult, at der fandtes en rapport om
besparingspotentialet, at Rigsrevisionen ikke har fået udleveret den
pågældende rapport – og at hele den borgerlige lejr har slået ring om
statsministeren.
Det er en meget alvorlig sag. Demokratiet bygger på, at den
lovgivende magt kan kontrollere den udøvende magts dispositioner.
I denne sag er kontrolmekanismerne sat ud af kraft. Det er dybt, dybt
betænkeligt. Og videre bekræfter det billedet af en regering, der er
blevet magtfuldkommen og som udviser tendenser til løgnagtighed
og magtfordrejning.
I denne sag bør alle sten vendes. Det er ikke kun partipolitik, det
handler om. Det er folkestyrets grundlæggende principper, der står
på spil.
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Kend din socialdemokrat

Af Lars Westermann, partiformand
Næstved Nordvest

Klapsalver & uenighed
Netop hjemvendt fra kongressen mærker jeg stadig den
fantastiske oplevelse af at være sammen med en hel sal af
gode venner, der bakker fuldt og helt op om Helle ThorningSmidt som Danmarks næste statsminister.
At føle sig beruset i fællesskabet og stærk i en lukket klub
af dem, du er enig med, er bare ikke det der gør, at vi vinder
et valg eller får flere medlemmer af partiet. Når hænderne er
blevet røde i klapsalverne, og vi sætter os ned, så begynder vi
jo nok også at tænke lidt over, om vi nu er helt enige. Det er
vi jo på de store linjer, men ikke hele vejen.
Jeg synes, det mest opløftende ved at være aktiv i politik er,
når uenigheden får frit løb i diskussioner, der får loftet til at
løfte sig.
Tværpolitiske møder
I partiforeningen Socialdemokratiet Næstved Nordvest har
vi holdt tværpolitiske møder, hvor borgerne har kunnet rejse
lokale spørgsmål og deltage i den diskussion, der ellers alt for
ofte foregår bag lukkede døre på Rådhuset.
Ideen har vi fra Hyllinge-møderne, hvor Næstved Vest i
samarbejde med lokaludvalget for Vestområdet næsten hvert
år samlede politikerne fra partierne i byrådet. I år har vi så
holdt møder i Sandved og Karrebæksminde.
I Karrebæksminde deltog 50 borgere, og dér oplevede vi
politik, når det er underholdende.
I kan regne med, at vi fortsætter møderne og kommer til

Musik-Byen, Hyllinge, Markkvarteret, Fuglebjerg og andre af
de lokalområder, der udgør vores område.
Det er nemt og naturligt at tage den store diskussion åbent,
når det er med vores politiske modstandere, men jeg tror
faktisk, vi ville vinde meget ved at turde tage vores egne
diskussioner i partiet lige så åbent.
Åbenhed betaler sig
Når jeg ser på nogle af de store diskussioner, jeg selv har
været med til i forhold til politikken i Næstved, så har det
blandt andet handlet om nedlæggelse af boldbaner i oplandet,
tilskud til frivilligt arbejde og både før og nu besparelser på
skoleområdet/måske lukninger.
Dér har det været helt naturligt for mig at gå ind i de
politiske diskussioner med afsæt i mit foreningsarbejde, og
selvfølgelig det, der påvirker min egen familie.
Jeg har f.eks. ikke følt nogen forpligtigelse til at stå bag
beslutninger om at lukke boldbaner i Vallensved og Marvede.
Derfor synes jeg også, det er godt for vores demokrati, at
partifæller i byrådet kæmper for deres egen skole, deres egen
idrætsforenings vilkår eller erklærer sig uenige i forslag om
ændringer på de sociale områder.
Derpå kendes vi …
Det er utrolig vigtigt, at vi som Socialdemokrater ikke gør
os selv til medlemmer af en lukket klub, der fremstår som en
mur af enighed.
Vi opnår meget mere, end alle reklamer i aviser og tv, når vi
på vores arbejdsplads, i foreningen eller hvor vi ellers møder
mennesker, fortæller om vores diskussioner og om de gange,
vi også som almindelige medlemmer synes, vi har påvirket
beslutningerne.
Så kender de deres socialdemokrat.

Hjælp søges
til permanent valgkamp
Af Kaj Olsen, formand Suså

Valgkampen i gang
Valgkampen til folketingsvalget, blev skudt i gang på
kongressen den 25. september. Vil du være med til at støtte
socialdemokratiet aktivt i valgkampen? På konferencen den
10.-11. september deltog fire socialdemokrater fra Næstvedkredsen. Strategien for vores stærke og svage sider blev
fremlagt. Vi står stærkt i den kommende valgkamp. Vi har
den rigtige politik for Danmark. Vi har Danmarks næste
statsminister, Helle Thorning-Smith. Vi kan vinde over de
borgerlige næste gang.
Hvordan? Dette var emnet på workshoppen i Ålborg til
kongressen, hvor alle 60 superkredse var til stede. Vi har
indtil den 13. november 2011 til at få udbredt vores rigtige
politik for Danmark. Med jævne mellemrum vil vi lave små
kampagner indtil Lars Løkke udskriver det længe ønskede
valg. Det er her, vi skal bruge din hjælp. Alle kan deltage,
ung, gammel, svage og stærke medlemmer. Der er mange
tilbud til jer, dør til dør, stande, alm. omdeling m.m. Vi finder
helt sikkert en plads, der passer til dit behov.

Støt op om partiet
Vi sørger for at klæde jer på med viden til de enkelte
kampagner på møder, hvor en kompetent person deltager
og der bliver udleveret materiale til kampagnen. En stærk
bevægelse, der støtter op om vores folketingsmedlem Magnus
Heunicke, partiformand Helle Thorning-Smith og hele
Socialdemokratiet. Kampagnerne vil foregå på alle ugens
dage. Har du skifteholdsarbejde eller en anden arbejdstid er
der også plads til dig. Kampagnen kører hele dagen og alle
ugens dage. Hvor mange timer er helt op til dig selv.
Sider du nu og tænker: ’ja det er lige mig’. Kontakt hurtigst
muligt Kaj Olsen på tlf. 41 43 63 62 eller mail kjmo09@
privat.dk. Vi aftaler, hvad du kunne tænke dig at deltage i og
hvor mange timer du kan afse til kampagnen, samt i hvilket
område du kunne tænke dig at lave kampagne. Den næste
kampagne er i uge 47 fra den 22. til 27. november.
En valgkamp foregår imellem valgene og ikke op til valget.
Løkke skal have modspil
Hvorfor går vi i gang med valgkampen lige nu? I Lars Løkkes
åbningstale var der så mange elementer, der er til skade for
den danske befolkning. Især de svage og dem uden arbejde
(sygemeldte og fyrede) dette gælder dem fra 16 til 30 år. Den
gruppe, der skal sikre vores alderdom, når vi er pensionister.
På uddannelsesområdet er det også på tide at skifte kurs, hvis
Danmark ikke skal ende som udkantsområde. På klima og
miljøområdet ser det ud til at Lille Lars virkelig sov i Bella
centret, vi vil meget mere miljø og klima.

Medlemsmøde om skolestruktur
Alle medlemmer indbydes hermed til et møde om den kommende
skolestruktur i Næstved Kommune.
Der er en offentlig høring i gang, der har været afholdt stormøder
på flere skoler og Næstved Kommune har afholdt et stort offentligt møde.
Sagen har også været drøftet på flere lørdagsmøder, men der er et ønske
fra flere sider om et medlemsmøde om emnet.
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Inden for murerne

Magnus Heunicke

Ny DR-hjemmeside
Danmarks Radios politiske redaktion har lanceret en ny
hjemmeside. På adressen www.dr.dk/statustinget kan du
læse de nyeste statusopdateringer på Facebook og Twitter fra
Folketingets medlemmer. Siden er blandt DR’s mest populære, og der er for mig ingen tvivl om, at de sociale netværk
som netop Facebook og Twitter er guld værd, når det drejer
sig om at kommunikere direkte til vælgerne.
Besøg af nye DSU’ere
Et par dage efter Folketingets åbning havde jeg besøg af 25
nye medlemmer af DSU fra forskellige byer på Sjælland,
som jeg skulle vise rundt på Christiansborg. Til min store
glæde, var der mange fra Næstved, og i en situation, hvor
valgkampen står for døren, er det godt med nye kræfter, der
har lysten og gejsten til at give en ekstra hånd med valgkampen. Næstveds DSU-afdeling har allerede udarbejdet
en 21-dagesplan, som skal effektueres,når valget udskrives.
Vores DSU’ere er bare guld værd, og jeg håber, at I vi ltage
godt imod dem, når I møder dem i forbindelse med den forestående valgkamp.
Husstandsomdelt brev fra Helle og Villy
Forleden weekend fik hver eneste husstand i Danmark et
brev fra Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal. På en side
forklarede vi vores økonomiske politik, som har været under
den forventede beskydning fra V og K. Budskabet er klart:
Først sætter vi gang i beskæftigelsen og væksten ved at frem-

rykke inveseringer i blandt andet infrastruktur. Derefter sætter vi den generelle arbejdstid op med i gennemsnit en time
om ugen, så vi på denne måde løfter i flok og sammen gør en
indsats for at betale regningen for at komme ud af krisen.
Busnedbrud sagde mere end tusind ord
Vi havde i Næstved forleden fornøjelsen af at vise transportminister Hans Christian Schmidt rundt i kommunen. Besøget
var kommet i stand, da jeg efter nogle intense forhandlinger
spurgte, hvor meget han kendte til Næstved, og det viste sig,
at han faktisk aldrig havde været i byen før. Det blev der
straks rådet bod på, og der blev sat en hel dag af i den travle
ministerkalender. Vi koncentrerede indsatsen om Næstveds
altoverskyggende problem: Gedestien på Rønnedevej ud til
motorvejen. Samtlige arrangementer i det officielle program
handlede om dette punkt, og da jeg kender ministeren ved
jeg, at han godt kan lide, at budskabet står klart od tydeligt
frem for, at det skal pakkes ind i alle mulige andre ting.
Derfor var det så meget desto bedre, at vores bu faktisk brød
sammen, da den blev holdt fast i køen på Køgevej/Rønnedevej på vej ind mod Næstved om eftermiddagen. Gearkassen
kunne ganske simpelt ikke klare presset fra stop-and-gokørslen, og derfor måtte chaufføren ud og tomle for at skaffe
en reservebus til de forsamlede trafikpolitikere. Sådan en
oplevelse siger mere end tusind ord, og jeg vil nok aldrig
glemme ansigtsudtrykket hos ministersekretæren, da det gik
op for ham, at ministerens bus var brudt sammen på grund af
den megen trafik.

Socialdemokratiet Næstved Midt inviterer til

julehygge med andesteg og efterfølgende foredrag
Emnet: ”Skal det være Rødt eller Blåt”?
ved Lars Andersen fra - AE
Tirsdag den 14. december 2010, kl. 18.00
i FOA Sydsjælland, Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
Det er gratis for medlemmer af Næstved Midt at deltage
- medlemmer fra øvrige partiforeninger er velkomne.
Ønsker man at deltage i spisning koster dette kr. 75,00 pr. person.
Kommer man til foredraget alene, er det gratis.
Tilmelding skal under alle omstændigheder ske til formand Gert Segato
på telefon 5572 4006, senest den 10. december 2010.
Partiforeningen Næstved Midt
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Fjernvarme i statsministeriet
Der er vist ingen tvivl om, at humøret hos statsministeren i
disse måneder er tæt på frysepunktet. Men det er altså blot
et tilfældigt sammenfald, at Københavns Energi netop nu
er i gang med at indstallere fjernvarme i Prins Jørgens Gård
på Christiansborg, som netop huser Statsministeriet. Arbejdet er først færdigt tl februar næste år, og i mellemtiden
er indkørslen mellem Højesteret og Thorvaldsens Museum
afspærret.
Finansloven udskydes
Det er ikke kun i DR’s dramaserie Borgen, at de finder på
at udskyde den endelige vedtagelse af finansloven. Nu har
virkeligheden overhalet fiktionen, idet finansminister Claus
Hjort Frederiksen har bedt Folketingets formand om lov til at
udskyde finansloven en uge til den 16. december, hvilket er
meget tæt på sidste chance, hvis lovene skal være klar til at
træde i kraft fra nytår.
Hvor er det grønne tårn blevet af?
Siden 2006 har tårnet på Christiansborg været helt eller
delvist dækket til af stilladser. Men nu er udbedringen af betonskader og fornyelsen af kobberbeklædningen tilendebragt,
og toppen er igen helt synlig. Da slottet blev bygget i 1907
til 1928, havde man ikke meget erfaring med at arbejde med
jernbeton. Det bevirkede, at armeringsjernene mange steder
kom til at ligge for yderligt og ikke tilstrækkeligt beskyttet af
betonlaget. Betonen skallede af og jernene rustede på spiret

af tårnet. Derfor var det nødvendigt, at tårnet kom under
kærlig behandling.
Under renoveringen var det nødvendigt at demontere kobberbeklædningen for at kunne komme ind og fjerne beton
og jern. Det gamle kobber kunne ikke genbruges, så derfor
måtte håndværkerne sætte nye kobberplader op. Og at lave
kobberarbejde, som man gjorde for 100 år siden, har i sig
selv været en udfordring.
Midt på bliver tårnet nu omkranset af otte menneskefigurer
i kobber. De er i sin tid udført af billedhuggeren Axel Locher
(1879-1941) og symboliserer de vigtigste erhverv i landet på
den tid, hvor slottet blev bygget.
Nogle af Kurérs læsere kan måske huske at have set
figurerne før, for de har tidligere siddet på tårnet, indtil man
ved årsskiftet 1999-2000 tog dem ned af sikkerhedshensyn.
Man frygtede, at de ikke kunne holde til den kraftige vind, da
en af figurerne var blæst ned tidligere. Men nu er figurerne
genopsat, efter at de er blevet renoveret under medvirken af
Nationalmuseet.
De tre kroner og fløjstangen øverst på tårnet er ikke blevet
fornyet. Her er kobberet i fin stand og skønnes at kunne
holde i mindst 50 år endnu. Derfor er toppen stadig irgrøn,
hvorimod resten af tårnet med det nye kobber fremstår brunligt. Og der går mindst 20 år, før farveforskellen på tårnet har
udlignet sig selv, og det hele vil være grønt, som vi kender
det.

Valgkonference
Folketingsvalget kan blive udskrevet når som helst, og i Næstvedkredsen skal vi være helt
klar til at levere vores til, at vi kan få den nye regering, Danmark har så hårdt brug for. Derfor
inviteres alle partimedlemmer til valgkonference, hvor vi udtænker de strategiske, politiske og
helt praktiske tiltag, der skal til for at få valgsejren i land. Der vil ligeledes være oplæg fra den
socialdemokratiske valggeneral på partikontoret i København om den nationale valgkampagne.
Lørdag den 13. november kl. 14.00-17.30
Tilmelding til kredsformand Ida Marker, tlf: 26 13 36 20
OBS: I tilfælde af, at valget udskrives før den 13. november, aflyses konferencen naturligvis.
I stedet afholder vi ekstra-lørdagsmøder hver lørdag i den tre uger lange valgkamp i Metal på
Åderupvej med morgenmad kl. 09.00-10.30, hvor alle medlemmer er velkomne.
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Viceborgmesteren fra Fladså
Af Sand Jespersen, Kurer
Torsdag den 2. september havde formanden for Fladså
partiforening, Flemming Bjerregaard, stillet sin pragtfulde
have til rådighed for et partimøde. Efter særdeles
velsmagende grillpølser med øl og/eller rødvin var vores
viceborgmester, Carsten Rasmussen, indkaldt som taler/
fortæller/underholder. Det var spændende at høre om Carstens
vej fra flaskedreng til viceborgmester. Underholdende var det
også at høre om hans familieforhold, og hvor i kommunen
han blev født og voksede op. En meget underholdende
fortælling. Han bevægede sig imidlertid også ind på politiske
emner, og i den forbindelse berørte han kommunens
budgetunderskud, vores skatteprocent, kommunens
administration og sidst, men ikke mindst, skoleområdet.
Han beroligede tilhørerne med, at kommunens budget nu
virkelig bliver holdbart, og endvidere har kommunen nu
afsat 10 mio. kr. i en pulje, som skal imødegå uforudsete
omkostninger: ”Det er svært at være kommunalpolitiker i dag,
for vores indtægter er fastlagt uændret af regeringen, mens

vore udgifter er stigende. Kommunens administration er i
dag beskåret så meget, som den tåler. Hensynet til borgerne,
ikke mindst de svage, kræver trods alt en administration i den
størrelsesorden, som vi har i dag”, sagde han.
Skoleområdet til debat
På skoleområdet kommenterede Carsten den øjeblikkelige
situation. Når socialdemokraterne støtter forslaget om
skolenedlæggelser, skyldes det en realistisk vurdering af
kommunens skolevæsen. Forbedring og højnelse af kvaliteten
bør veje tungest. Adskillige skolenedlæggelser burde nok
allerede have været effektueret. Den efterfølgende diskussion
berørte mange emner, men koncentrerede sig i særdeleshed
om, hvorvidt de lokale politikere i langt højere grad offentligt
burde placere ansvaret for kommunens nedskæringer. Der
var generel enighed om, at borgerne i Næstved Kommune i
højere grad burde konfronteres med regeringen ansvar for den
økonomisk kritisable lokalpolitik.
En flot aften med mange interessante indlæg. Tak til
Flemming og Lotte for et fint initiativ.
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E-mail: naestved@ide.dk
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Boganmeldelse

Af Hanne Sand Jespersen

Fortrængningens pris
Dorrit Willumsen: ”Det søde med det sure”, erindringer,
udgivet 2009, 258 sider.
Bogen starter tilsyneladende i den rene idyl. Den voksne
Dorrit anretter fjordrejer og snehvid brie. Hun venter sin
far på besøg. Nok er der sol gennem ruden, men der er
også skjolder på gulvet. Som altid i Dorrit Willumsens
forfatterskab aner vi en dobbelthed. Man får det poetiske med
det prosaiske, det blide med det barske, det drømmende med
det snusfornuftige, kort sagt: det søde med det sure., som er
titlen på hendes erindringer fra barndommen og ungdommen.
Det er en barndom, der begynder i 1940. En barndom,
der leves med fraværet af en far og i dyb beundring for en
smuk mor, som Dorrit i sine første leveår kun kender fra et
guldrammet portræt. Hendes anker er hendes utraditionelle
morfar, den gamle sømand med de mange tatoveringer :
”De frække, halvnøgne damer, der svøbte sig i de krøllede
hår på hans overarme”. Han bliver garanten for tryghed og
stabilitet i hendes barndomsliv.
Dorrit bor i de første år hos morfar og mormor på Nørrebro,
men flytter senere til Vesterbro med søster, mor og stedfar et spøgelseshjem, kalder hun det: ”Og vi skulle leve blandt
fine ting med tunge hjerter”. Lillesøster Jetje vokser snart
forfatteren over hovedet, for Dorrit stagnerer, da hun bliver

14: utilpas, artig og venlig, ulykkelig, klog i hovedet, klodset
og tung i kroppen. Alene. ”Hvem vil du helst lege med,
sammen med mange eller alene?” spørger de bekymrede
lærere i skolen. Og hun indrømmer: ”Alene”. Dorrit
Willumsen er en enspænder, men så meget mere overraskende
er det at følge med i hendes store fælles familie, alle de
sammenbragte og tilkoblede profiler, der befolker hendes
barndom.
Bogen er lettilgængelig og dejlig, båret af den Willumske
stemme, der altid har noget fortrøstningsfuldt i sig og her
fortalt gennem et frejdigt barnesind, der bestandigt har en
vilje til at forelske sig i verden, men erindringerne er også
båret af et vemod over vores fælles livsbetingelse. Her de
sidste linjer fra hendes introduktion til bogen:
Forbi flyver min unge mor					
med mig i en skinnende vogn
Forbi kastanjens bløde skygge
i den lille solvarme gård
Hvor den dog løber
den tid
under sig aldrig
et hvil
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Annoncér i Kurer
Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Socialdemokraterne
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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, Næstved
formand Danijel Mujkanovic
Jomfruestræde 3, 2.th.,
4780 Præstø
mobiltelefon 20 83 19 79
DUI leg og virke
Næstved afd.
Musvågevej 1
4700 Næstved
Formand Carina Andersen.
Tlf. 22 70 07 47
E-mail: naestved@dui.dk

