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3 dages kongres
– 3 dage med rigtig god stemning i salen
Efter Helles brag af en tale stod hele salen op og gav med 
minutlange klapsalver deres opbakning til Helles lederskab.

Efterfølgende var Bjarne Corydon på podiet, og han tog 
ligeledes salen med storm. Poul Nyrup indtog scenen med 
en afslappethed og charmerende tale ”sådan var det også i 
90érne”.

Det var de 3 store talere, og de bidrog til at optimismen så 
småt indfandt sig, og at vi forstod, at skulle den begyndende 
positivisme brede sig i hele befolkningen, så måtte vi – altså 
det socialdemokratiske bagland – bakke op og videregive 
vores begejstring til alle andre.   

Selvfølgelig er det trist i denne weekend at se og høre at 
pressen stort set kun leder efter noget negativt, og finder de 
det ikke, så er det indtrykket, at så finder de selv på noget. Det 
synes som om at det ikke kun er vores politiske modstandere, 
vi skal kæmpe mod, men også mod de professionelle kom-
mentatorer og journalister, der synes at det negative stof de 
udbreder, nu også er det bedste stof.

Vores medlemmer i regeringen og i Folketinget skal stå sam-
men om at løse problemerne, og gennemføre regeringsgrund-
laget i enighed med SF og de Radikale, så det bliver en god 
lang regeringsperiode, hvor de socialdemokratiske holdninger 
præger landet, og hvor vi igen får en tryg hverdag.

På kongressen fik vi håb om at vores medlemmer af Folket-
inget kan gøre fremtiden lysere for os. De kan ikke gøre de 
alene – vi skal også sørge for at region- og byråd bliver besat 
af mange socialdemokrater og at vi får socialdemokratiske 
borgmestre i rigtig mange kommuner.

Derfor er det dig og mig, der skal gøre en indsats i det kom-
mende år frem til valget i november 2013.
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Lige hjemvendt 
fra kongres
Vi har lige været på kongres i Aalborg. Det var en god og stærk 
kongres, hvor vi var ca 1000 partikammerater forsamlet i tre 
dage. Vi hørte taler og indlæg fra talerstolen, vi mødte gamle og 
nye venner, vi talte sammen og diskuterede og blev klogere på 
hinanden. Det er vigtigt, og det sker på talerstolen, i salen og på 
gangene, på hotellet og til kongresfesten – sammen er vi stærke 
og sammen kan vi meget.

Stemningen på denne kongres var fra starten noget anderledes 
end jeg tidligere har været med til – de dårlige meningsmålinger, 
fornemmelsen af, at det her er svært, hvad gør vi nu? Vi vidste, 
at der var meget presse, som søgte efter uenighed og splid…. 
Men at vi også har alvorlige problemer med at forene det, vi 
gerne vil, med de muligheder, vi har som ledende parti i en 
mindretalsregering. Helle skulle komme med en kongrestale, som 
både var partilederens og statsministerens.  Det gjorde hun! 

Dette budskab blev gentaget mange gange i forskellige former 
fra talerstolen, af Helle, af Mette, af mange andre: Vi ønskede 
ikke, vi stemte ikke for og vi elsker ikke dagpengeforringelserne 
– det er der enighed om. Men 60 % af danskerne har stemt på 
partier, der gør det – det er uomtvisteligt. Opgaven nu er at skabe 
jobs og at hjælpe de mennesker, det handler om. Hvis problemet 
er arbejdsløshed, så er løsningen at skabe arbejdspladser og 
uddanne de arbejdsløse til at påtage sig de job, der er nu og i 

fremtiden. Løsningen er arbejdspladser og uddannelse. Vi skal 
skabe den bedst uddannede generation nogensinde.

Undervejs i kongressen blev enigheden tydeligere, stemningen 
og glæden blev større -  det er godt at være mellem venner og få 
muligheden af at minde hinanden om de mange gode resultater, 
der er opnået. Vi er på vej, der er lavet meget oprydningsarbejde 
efter 10 års borgerlige forsømmelser, vi klarer den internationale 
økonomiske krise bedre end mange andre lande og der er kommet 
resultater.

Det sværeste ved dette er ”At ting tager tid”, der går simpelthen 
tid fra en reform aftales og til den er blevet til lov og får 
virkning for almindelige mennesker – det gælder for eksempel 
skattereformen, budgetter og investeringer. Og vi lever ikke i en 
tid, hvor en historie er en nyhed ret længe… så det er helt rigtigt, 
at der er mange forandringer, vi ikke har mærket noget til endnu.

Men vi har skabt en bedre måde at tale om hinanden på – mere 
respektfuldt og mindre nedværdigende. Vi taler om ret og pligt, 
lige muligheder for alle, ikke om skyld og eget ansvar - vi taler 
om en hjælpende hånd, om samtaler og hjælp til uddannelse og 
mindre om straf, kontrol, konsekvenser og træk i ydelser. 

Som socialdemokrater kan vi ranke ryggen, være stolte og 
arbejde videre. Alt er ikke godt, alt er ikke ideelt, men vi arbejder 
på det! Sammen er vi stærke og vi vil fortsat arbejde for et stærkt 
fællesskab, der ikke efterlader nogen. Det vil jeg gerne være med 
til at stå på mål for!

Helles glimrende og inspirerende kongrestale kan høres 
på Socialdemokraternes hjemmeside, men jeg tror på at vi 
kommer til at høre varianter af sætningen:  ”Det er ikke ovre, før 
blondinen har stillet stiletterne” mange gange endnu!

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand
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Ingen kan vist være i tvivl om at Socialdemokratiet er i krise. 
Dårlige valgresultater ved de seneste folketingsvalg og senest 
dramatisk lav tilslutning i meningsmålingerne. Der tales om, at 
den socialdemokratisk ledede 3 parti centrum-venstre regering 
ikke fører socialdemokratisk politik. Afskaffelse af efterlønnen 
og afkortning af dagpengeperioden nævnes som eksempler på 
beslutninger, som er gennemført i regeringens levetid, der ikke 
flugter med socialdemokraternes traditionelle politiske linje. Det 
samme gælder beslutningen om, at borgere på kontanthjælp, 
dagpenge og andre såkaldte overførselsindkomster - i en periode 
- kun vil få forhøjet deres indtægter svarende til prisstigningerne.

Samfundets svage
Noget er galt. Spørgsmålet er bare: Hvad. Jeg tror, at vi 
socialdemokrater må bruge lidt tid på at finde hvad, der er den 
socialdemokratiske sjæl i det 2100 århundrede. Vi må se tilbage. 
Vi må se frem. Og vi skal se på hvad det det er for en verden, vi 
lever i nu. Se på det med åbne øjne. Ikke bare se på den verden, 
vi nu lever i, med fortidens briller. 

Jeg tror, at alle socialdemokrater ser det som partiets mission 
at tage sig af ”samfundets svage”. Før i tiden var det ret enkelt 
at finde de ”svage”; det var alle de, der arbejdede hårdt med 
lange arbejdstider og fysiske arbejdsvilkår, som sled mennesker 
op; det var de, som var henvist til et usselt liv, fordi de på grund 
af sygdom eller invaliditet ikke kunne tjene penge; det var de, 
der boede i usle og sundhedsfarlige lejligheder og huse. Kort 
og godt: Hundrede tusindvis af mennesker, som havde det 
dårligt og som skulle have betydeligt bedre livsvilkår; bedre 
arbejdsforhold, bedre boligforhold, bedre sundhedsforhold, bedre 
uddannelsesforhold. 

De socialdemokratiske landvindinger
For Socialdemokratiet var det på en og samme tid en svær og en 
enkel opgave. 

Den var svær, fordi socialdemokraterne skulle kæmpe 
for at knække de herskende magtforhold i samfundet. 
Socialdemokraterne valgte den demokratiske vej og skabte over 
3 generationer helt enestående forbedringer for samfundets 
svage. På alle fronter fik vi løftet samfundets svage.  Rigtig 
mange arbejdere og deres børn og børnebørn fik bolig, 
uddannelse, arbejdsvilkår og lægehjælp, som havde været helt 
utænkelige nogle generationer tilbage. Det kom ikke af sig selv. 
Det kom gennem kamp; klog kamp hvor socialdemokraterne tog 
skridt efter skridt i den rigtige retning. Selv en lille forbedring 
var en forbedring.

Denne kamp var også enkel, fordi samfundets svage udgjorde 
langt hovedparten af befolkningen. Al kamp drejer sig om at stå 
sammen, at solidarisere sig med nogen. Og det er enklere at være 
solidarisk med sig selv og sine. Al politisk kamp handler om 
”os” og ”dem”. De svage (”os”) havde en helt retfærdig sag, når 

det drejede sig om at få del i de riges (”dem”) goder; velstanden 
i samfundet skulle fordeles på en anderledes måde. De svage 
skulle have en langt større del af kage, og de rige skulle have 
meget mindre.

Hvem er nutidens svage?
Selv dagens socialdemokrater bekender sig til, at partiet er til for 
”de svage i samfundet”. Det er vel også udtryk for en erkendelse 
af, at der - trods ufattelige mange landvindinger – stadig er 
nogen, som vi ser som samfundets svage. Men hvem er det? 
Hvordan ”måler” vi om mennesker i Danmark er svage og derfor 
har brug for socialdemokraternes beskyttelse og omsorg?

Der er stadig forskelle i den økonomiske velstand, som 
forskellige grupper i befolkningen har i dagens Danmark, men 
uligheden er sammenlignet med forholdene i andre udviklede 
lande dog meget mindre hos os.  For mig er spørgsmålet: Er 
det yderligere økonomisk omfordeling, som er svaret på de 
udfordringer, som mange har i dag med at få et liv, som giver 
plads til at få opfyldt drømme og ønsker? Er vejen frem at 
sygeplejersken, smeden, mureren, socialrådigiveren, montøren 
og andre ganske almindelige lønmodtagere skal betale en større 
del af deres løn i skat eller moms, så de flere og flere, som ikke 
deltager i samfundsproduktionen, kan få større økonomisk 
velstand? Med andre ord: Løser den klassiske fordelingspolitik 
vores udfordringer med at få også de, der har det sværest, med 
i velstandsudviklingen? Er der noget perspektiv i, at f.eks, 
20% af alle borgere i alderen 17-64 år i Næstved står uden for 
samfundsproduktionen, fordi vi åbenbart lever med at der ikke er 
plads til dem på ”holdet”?

Viden skal gøre ”kagen” større
Efter min mening skal kræfterne satses på at ”gøre kagen større”; 
ikke bare ved en bevidstløs vækst, der øder vore ressourcer 
væk og skaber en miljøgæld af uhyggelige dimensioner til vore 
efterkommere. Derimod skal vi have intelligent vækst, som får 
vore øjne op for de nye  muligheder, der kan bruges til at vi 
kan leve bedre i pagt med naturen. Vores natur og miljø er en 
ret skrøbelig ramme for vores liv. Vi er tvunget til at tage os 
sammen for at forhindre de klima- og miljø-trusler, som ligger 
og lurer. 

Men: Disse trusler mod vores livsførelse indeholder også 
muligheder for at få flere med på produktionsholdet. Der er 
stadig ufattelige mange opfindelser, som skal opfindes. Der er 
nye tekniske løsninger, som stadig venter på at se dagens lys. 
Vi skal finde nye måder at bygge huse på, transportere os på, 
bekæmpe sygdomme på, dyrke fødevarer på, lære på, blive 
klogere på vores historie og kultur på………. 

Der er brug for en ny fordelingspolitik; en politik som sikrer at 
viden bliver fordelt meget mere ligeligt i vort samfund. Nutidens 
svage er alle de, der ikke har den viden, som er nødvendig for 

På jagt efter en socialdemokratisk mission

Christian von Benzon, formand for 
Holmegaard partiforening
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at få et job, som giver mulighed for at forsørge sig selv og sin 
familie - til at være en del af samfundet og langt bedre forstå og 
bidrage til samfundet. Socialdemokraterne må stille sig i spidsen 
for en ”vidensrevolution”; vi skal sikre, at alle har et langt højere 
vidensniveau, også om hvad det er for en verden vi lever i, og de 
muligheder, der er for at forfølge sine håb og drømme. 

Vi ved, at viden gør en forskel. Ikke bare når det drejer sig om 
jobs og løn. Men også helbred og velvære afhænger af viden. 
Den økonomiske velstand for de enkelte bliver også større med 
større vidensmæssig velstand.  

At forlænge dagpengeperioden eller genindføre efterlønnen, 
eller give ”lønforhøjelse” til førtidspensionister og 
kontanthjælpsmodtagere vil mange nok opfatte som at gøre 
noget ”for de svage”. Men det vil ikke nævneværdigt rykke på 
uligheden. Det er ikke al ulighed, man kan betale sig fra.  Der 
bliver ikke gjort op med de grundlæggende forhold, som skaber 
mennesker, der har det svært. Den økonomiske afstand bliver 
større jo større afstand der er mellem befolkningsgrupper med 
hensyn til viden.

Mere, bedre og nyere viden er vejen til mindre ulighed
Socialdemokratiets mission er at kæmpe for alle de, som 
mangler viden, som har forældet viden eller som ikke er i stand 
til at bruge viden. Nøglen til fremgang og øget velstand går 
gennem en massiv satsning på at give også samfundets svageste 
en beskyttende og fremstrakt hånd ved at satse på, at også de 
får bedre muligheder for at udfolde og forme et godt liv. Og 
det skal ske ved at vi bliver oprustet med viden, færdigheder, 
kvalifikationer, indsigt og forståelse. Denne opgave skal løftes 
ved, at vi også finder nye veje til at lære på. Det drejer sig ikke 
bare om at få flere til at tage en videregående uddannelse. Uanset 
hvor vi er og uanset hvem vi er, skal vi som socialdemokrater 
være ambitiøse og vedvarende stille krav om, at vi får mere, 
bedre og nyere viden, og at alle finder gejst i at få og bruge 
viden til at skabe til gavn for sig selv og sine – og dermed for 
fællesskabet.

Denne mission vil også have den politiske sidegevinst, at der 
vil være færre med forsimplede og indskrænkede anskuelser af 
mennesker, samfundet og resten af verdenen. 

 

Som ung socialdemokrat, betyder det meget, at den unge 
generation kommer godt med. Derfor er der en central ting, 
der som ung socialdemokrat kan få mig op af stolen: helt 
grundlæggende  forståelsen for den socialdemokratiske 
model, hvor frasen: “gør din pligt; kræv din ret!” til stadighed 
er det bærende element. Og det ment i aller bogstaveligste 
forstand. Desværre har mange unge mennesker den holdning, 
at de ikke behøver at få sig en uddannelse, fordi modellen 
sikrer dem overlevelse. Det er et argument, som vi som 
socialdemokrater til stadighed hører og skal forsvare. 

Et problem med unge uden uddannelse
Med den udfordring vi får i fremtiden med manglende 
ufaglærte jobs, så er det centralt, at der gøres noget ved dette 
problem, mens mulighederne stadig er gode. Derfor skal der 
lyde en meget direkte opfordring til vores regering herfra: 

reguler kontanthjælpen efter SU'en. Med det skal forstås, at 
der bør inføres et loft på kontanthjælpen, således at den ikke 
overstiger en udeboende SU, gældende for ledige under 25 år 
, uden børn og videregående uddannelse. Det skal medvirke 
til, at det bliver mindre attraktivt at være på en kontanthjælp. 
Det skal på ingen måde forstås som en mistillid til de 
mennesker, som af reelle grunde, ikke har muligheden for at 
tage sig en uddannelse. Det lægger i vores solidaritetsprincip, 
at der skal være respekt for! Men de mennesker, som ikke 
gør deres pligt i dette samfund, de lever ikke inden for de 
normer, som er grundlæggende for modellen. Det er med den 
baggrund, at mit forslag har sit udspring. 

Bevar den hjemmeboende SU
Det, der derimod mange steder er blevet diskuteret længe i 
relation til attraktiv udannelse, er vores SU system, som er 
meget kritiseret for den hjemmeboende SU. For mig at se, 
er det vigtigt –  med dette forslag taget i betragtning – at den 
hjemmeboende SU, bevares. Dette har først og fremmest sit 
udgangspunkt i, at der i vores system lægger, at man som 18-
årig i højere grad skal kunne tage ansvar for sine handlinger 
og dermed også sin uddannelse. Jeg mener, at det er uheldigt 
for debatten, at man mange steder taler om at tage fra den 
studerende, som gør sin pligt og derfor gerne vil kræve sin 
ret. Og det er vigtigt, hvis vi skal sikre et fremtidig højt 
uddannelsesniveau.

Unge uden uddannelse og på 
kontanthjælp må og skal stoppes!

Michael P . Perch Nielsen 
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I september måned havde vi på mit gymnasium besøg af elever 
fra det et gymnasium i Tallinn, Estland. Jeg faldt i snak med en 
ung mand derfra, som fortalte mig hvor overrasket han var over 
den måde vi blev undervist på. Brugte vi virkelig computere i un-
dervisningen? Blev vi virkelig bare sendt ud for at lave opgaver 
på egen hånd? Hvorfor var der ikke tavleundervisning konstant? 
Der var mange ting ved det danske uddannelsessystem som 
undrede ham, og han spurgte nysgerrigt og begejstret ind til det – 
og jeg svarede ham med samme begejstring, men kunne alligevel 
ikke lade være med at overveje om vores uddannelsessystem er 
perfekt. Konklusionen blev, at det er det næppe. De faglige skel 
er tydelige i den danske gymnasieklasse, og selvom jeg har stor 
respekt for lærerne, som så hårdt prøver at differentiere undervis-
ningen og hive alle med, så er det tæt på umuligt i en klasse som 
min, hvor vi sidder 30 elever. Heldigvis er den årgang, der netop 
er begyndt i gymnasiet, underlagt en lovgivning om et fleksibelt 
klasseloft på 28 elever, og det glæder mig. Hvad der dog glæder 
mig endnu mere, er at Næstved Gymnasium og HF, hvor jeg går, 
er blevet udvalgt om pilotskole for projektet Ny Nordisk Skole, 
som skal tage fat i netop disse problemstillinger.  

Projektet skal prøve at mindske betydningen af sociale skel, 
og gøre alle så dygtige, som de kan – og projektet skal sørge for, 
at begejstre, så alle tager ansvar for at tingene sker. Det glæder 
mig!  

Det eneste jeg ikke ser i undervisningsministerens oplæg om 
Ny Nordisk Skole er et afsnit om helhedsskoler. Helhedsskolerne 
er for mig at se en hel central del af det at forbedre vores uddan-
nelsessystem, og noget som vi burde satse mere på. I Høje Taas-
trup viste resultaterne med helhedsskolen, at selvom eleverne, 
der gik der, næsten alle havde anden etnisk baggrund, så var de 
stadig dygtigere end gennemsnittet – og skolens måde at arbejde 
på, at koble leg, læring og lektielæsning, så alt bliver spredt ud 
over hele dagen, er noget som vi i langt højere grad bør tænke 
ind i det danske uddannelsessystem. Det er i min optik måden at 
skabe et uddannelsessystem med lige muligheder for alle. 

Vi har allerede et godt uddannelsessystem, hvor vi bliver lært 
at lære, er kreative, dygtige og differentierede – men vi kan og 
skal blive endnu bedre. Ny Nordisk Skole er for mig at se et 
skridt i den rigtige retning, og jeg glæder mig til at følge projek-
tet tæt! 

Af Monika Bruus-Jensen, 
Kasserer, DSU Næstved

Et skridt i den 
rigtige retning

Resten af verden ser til i mens De Forenede Stater er i fuld 
gang med at føre valgkamp, som skal afgøres d.6. november 
2012

Valgkampen præges nogle emmer som en almen dansker 
ville ryste på hovedet af. At man kan stille spørgsmål til 
kvindernes ret om abort, mener vi i DSU, er grotesk. Mitt 
Romney, der hele tiden snakker om skattelettelser, burde 
mere koncentrere sig om  at komme tilbage til virkeligheden 
og fokusere på den enorme gæld som USA, desværre har 
opbygget op til Kina. 

Barack Obama har siden han blev præsident gennemført en 
masse reformer - flere end Bush og Clinton. Dog har Barack 
Obama ikke haft den store fremgang med at fjerne den store 
arbejdsløshed som der er. 

Mitt Rommey vil bruge samme taktik som Ronald Reagan 
gjorde i 1980erne, nemlig ved at sætte Jimmy Carter skakmat 
med en kampagne med budskabet til de krisetrætte vælger: Er 
din økonomi bedre end for fire år siden?

Bill Clintons ord til konventet kan være med til at skabe 
de guldkorn, som kan være med til at Barack Obama 
bliver genvalgt, fordi Barack Obama fokuserer mere på 
investeringer i forskning, innovation og uddannelse, og dette 
øger væksten og skaber arbejdspladser.  

Vi i Danmark tager nogle gange vores samfund alt for 
hurtig for givet. Dermed ikke sagt, at der ikke er mange ting 
at kæmpe for - for det er der. Fx lige løn til mænd og kvinder, 
og at mænd skal kunne tillade sig at få mere barsel end 
tidligere.  

I USA går snakken hurtigt om, hvor vigtigt det ville være 
med en ordentlig velfærd - som at kunne gå til læge - mange 
mennesker har ikke denne mulighed, hvis de ikke har en 
ordentlig forsikring. Derfor er det virkelig vildt, når vi skriver 
2012, at der er så mange ting, der halter i det land, som mange 
andre lande ser op til - nemlig de forenede stater.

 

Af Joachim Slot Petersen,
Formand, DSU Næstved

Værdikampen 
er i gang!
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Mens arbejdsløsheden stiger, kan tusindvis af danskere 
se frem til at ryge ud af dagpengesystemet. Mange vil 
ikke være berettiget til kontanthjælp, og risikerer derfor 
så helt uden indkomst. Derfor må regeringen selvsagt 
have det som topprioritet i forbindelse med de kommende 
finanslovsforhandlinger at hjælpe de mennesker. Der er tre 
grunde til, at jeg mener, vi som socialdemokrater må hjælpe 
dagpengemodtagerne. 

For det første, så er Danmark lige nu midt i en dyb økonomisk 
krise. De seneste tal viser at arbejdsløsheden stiger, og ingen tror 
for alvor på, at det vil se væsentligt anderledes ud til december, 
når de første falder ud af dagpengesystemet som konsekvens af 
dagpengenedskæringerne. Det giver ingen mening at forsøge at 
piske folk i arbejde ved at forkorte dagpengeperioden, når der 
ikke er arbejde at få. 160.000 mennesker mangler et arbejde. 

For det andet, så er der noget grundlæggende uretfærdigt i, at 
en gruppe mennesker skal rammes dobbelt hårdt af krisen: Først 
mistede de deres arbejde, nu skal de miste deres dagpenge som 
konsekvens af de nedskæringer, Venstre, Konservative, Dansk 
Folkeparti og de Radikale vedtog for at betale kriseregningen. 
En krise, som dagpengemodtagerne ikke har det fjerneste ansvar 
for. Der havde været andre og langt mere retfærdige måder at 
betale kriseregningen på. 

Og endelig, for det tredje, så er det her ikke kun et spørgsmål 
om at hjælpe de mennesker, som risikerer at blive ramt af 
dagpengenedskæringerne. Det er også et spørgsmål om at bevare 
den danske flexicurity-model, hvor vi kombinerer et fleksibelt 
arbejdsmarked med økonomisk tryghed for den enkelte 
lønmodtager. 

Det er ikke mange år siden, at folk kom fra nær og fjern 
til Danmark for at studere vores arbejdsmarkedsmodel. 
Virksomhederne kunne nemt tilpasse antallet af medarbejdere 
til konjunkturerne, hvilket sikrede et dynamisk og fleksibelt 
arbejdsmarked. Samtidig havde de lønmodtagere, som måtte 
blive afskediget i dårlige tider, en høj grad af tryghed i form af 
dagpengene. 

 

Kontrakten var altså, at lønmodtagerne accepterer at kunne blive 
fyret med kort varsel til gengæld for at være sikre på ordentlig 
understøttelse i den periode, de måtte være arbejdsløse. Men 
med de seneste års voldsomme forringelser af dagpengesystemet 
er kontrakten under hårdt pres. 

Først besluttede Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og 
de Radikale at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år, samtidig 
med at optjeningsperioden blev hævet fra et halvt til et helt år. 
Derudover blev der med skattereformen i juni skåret ned på 
selve dagpengeydelsen, så en dagpengemodtager i 2023 får ca. 
13.000 mindre om året som konsekvens af reformen. 

Den logiske konsekvens er derfor, at lønmodtagerne vil kræve 
mere sikkerhed i ansættelsen, f. eks. længere opsigelsesperioder 
og højere kompensation ved afskedigelse. Det vil betyde et 
langt mere stift arbejdsmarked, sådan som vi kender det fra 
Sydeuropa. 

Hvis ikke regeringen i forbindelse med finanslovs-
forhandlingerne sikrer en oprustning af dagpengene, risikerer 
flexicurity-modellen at lide en stille død. Og det vil koste 
dyrt, både for virksomheder, lønmodtagere og resten af 
samfundet. Især de unge vil blive hårdt ramt, fordi et mere 
stift arbejdsmarked gør det sværere som ung at komme ind på 
arbejdsmarked. 

Konkret mener jeg, at det vigtigste er at få halveret 
optjeningsperioden, altså den periode man skal have arbejdet for 
at blive dagpengeberettiget, så den ligesom inden 2010 bliver 
på et halvt år. På den måde får folk en bedre mulighed for at 
genoptjene retten til dagpenge i forhold til i dag, hvor de skal 
arbejde et helt år. 

Så stod det til mig, gjorde socialdemokraterne derfor 
en halvering af optjeningsperioden og skabelsen af 
jobs til de vigtigste succeskriterier for de kommende 
finanslovsforhandlinger. 

 

Socialdemokraterne skal redde 
den danske model

Af Camilla Schwalbe, 
DSUs Forbundsformand
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På sygehusområdet sker der meget i Næstved den kommende 
tid. Jeg giver på redaktørens opfordring her de vigtigste 
eksempler herpå.

Non-malign (ikke kræft)  smertebehandling
Der etableres et ambulant tilbud på Næstved Sygehus i 
samarbejde med regionsfunktionen i Køge. Ombygning mv. 
gennemføres i 2012, hvorefter aktiviteten hjemtages.

Urologi
Der hjemtages en række urologiske behandlinger til Næstved, 
herunder børneurologiske ydelser på hovedfunktionsniveau. 
Første etape gennemføres primo 2013, mens yderligere hjemtag 
forventes gennemført medio 2014.

Øjensygdomme
Specialiserede funktioner hjemtages til Næstved sygehus. 
Til dette formål flyttes en operationsstue til afdelingen, mens 
en anden nyindrettes. Ombygningerne sker i 2012, hvorefter 
hjemtagning påbegyndes primo 2013.

Onkologi
Strålekapaciteten er udvidet med 3. accelerator pr. 1. maj 2012. 
I takt med acceleratoren køres i sikker drift vil der pr. 1. april 
2013 blive hjemtaget strålebehandlinger af brystkræftopererede 
patienter.
Samtidig sker der en betydelig udvidelse af den medicinske 
kræftbehandling på Næstved Sygehus.

OPP om strålefunktion
Stråleterapien i Næstved udbygges med yderligere 4. 
og 5. accelerator, hvilket planlægges gennemført som et 
OPP-projekt. Dette indebærer en betydelig udvidelse af 
behandlingskapaciteten. Samlet investeringsramme for 
projektet er over 100 mio. kr. 

Allergiudredning
Funktionen på Næstved Sygehus udvides, så det bliver muligt 
at tilbyde behandling til et større antal patienter i regionen.

Tand-, mund- og kæbekirurgi
I løbet af 2. halvår 2012 udvides funktionen, således at en 
række nye behandlingsfunktioner etableres.

Ortopædkirurgi
Den ambulante aktivitet inden for ortopædkirurgi på Næstved 
Sygehus udvides i efteråret 2012, så det bliver muligt at tilbyde 
behandling til flere patienter i regionen.

Stamcellehåndtering og stamcelleproduktion
Næstved Sygehus er som en del af specialeplanen blevet tildelt 

regionsfunktion i ’produktion af stamceller’, der er en væsentlig 
del af højdosis kemoterapibehandlingen af patienter med kræft 
i knoglemarv og lymfomer. Denne funktion er ved at blive 
etableret, og vil være fuldt etableret ultimo 2013.

Sundhedsinnovation
Regionens innovations- og rådgivningscenter, 
Sundhedsinnovation Sjælland (SIS), er placeret på Næstved 
Sygehus og arbejder med brugervenlighed, bæredygtighed, 
arkitektonisk kvalitet og god service indtænkes i kommende 
innovationer der implementeres Region Sjælland. 

Neurorehabilitering
Neurorehabiliteringsafsnittet flyttes fra den nuværende 
placering i Vordingborg til Næstved Sygehus i 2016, hvor 
funktionen udvides.

Præhospitalt Center og Befordringsservice
I løbet af 2016 flyttes Præhospitalt Center og 
Befordringsservice fra Slagelse til Næstved Sygehus. Herunder 
vil AMK-vagtcentral og lægebil  blive placeret i Næstved fra 
2016.

Afslutningsvis vil jeg nævne socialdemokraternes arbejde 
for at styrke skadestuebehandlingen i Næstved, som vi også 
har fundet finansiering til. Næstved sygehus er en meget 
stor arbejdsplads, hvor hver eneste kvadratmeter nu er fuldt 
udnyttet, sådan vil det også være fremover. Opgaverne vil over 
år ændre sig, men Næstved sygehus vil også i fremtiden være 
en betydelig søjle i vores sygehusvæsen.

Sygehuset i Næstved

Steen Bach Nielsen
Regionsrådsformand
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Af Magnus Heunicke, medlem af 
Folketinget og politisk ordfører . 
Valgt i Næstved .

Nyt fra Christiansborg

Vi ikke har en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Det ved 
du som socialdemokrat nok godt, men det er der desværre 
mange danskere, der ikke ved. Rigtig mange kender nemlig 
ikke den danske arbejdsmarkedsmodel.

 
De ved ikke, at det er arbejdsmarkedsparter, der sammen 

aftaler en overenskomst og dermed fastsætter en løn. De ved 
heller ikke, at når man ikke har en lovbestemt mindsteløn, 
er det pinedød nødvendigt, at fagforeningerne har ret til 
at lave strejker og blokader mod firmaer, der underbetaler 
deres ansatte. Og derfor ved de ikke, at konfliktretten uden 
sammenligning er lønmodtagernes vigtigste instrument på 
det danske arbejdsmarked.

 
De kender ganske enkelt ikke konsekvenserne, når 

Venstres sammen med Dansk Folkeparti vil begrænse 
konfliktretten. De ved ikke, at Lars Løkkes forslag vil 
betyde, at danske lønmodtagere ikke kan gøre andet end at 
se passivt til, hvis der kommer udenlandske arbejdere med 
en polsk overenskomst med lønninger på 30 kroner i timen 
og overtager deres arbejde.

 
Det ved de til gengæld godt i Beskæftigelsesministeriet. 

I et svar til Folketinget skriver Beskæftigelsesministeriets 
jurister, at bliver Venstres forslag gennemført, vil det være 
et ”væsentligt brud med den danske model og mindske 
muligheden for at sikre ansatte en rimelig løn, som de kan 
leve af”.

 
I Socialdemokratiet er vi chokeret over Venstres forslag, 

og vi har advaret den liberalistiske partileder. Det samme 
har eksperterne. Selv Venstres venner i erhvervslivet har 
forsøgt at tale Lars Løkke til fornuft. Alligevel holder 
Lars Løkke så stædig fast i sit forslag, at han prompte 
sendte sin arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs, i byen 
med budskabet om, at Venstre ”holder fast i det her”, da 
Beskæftigelsesministeriet kom med sit svar til Folketinget.

 
Konklusionen må altså være, at Lars Løkke Rasmussen 

ikke synes, at danskernes arbejde er mere værd end 30 
kroner i timen.

 

Men det gør vi i Socialdemokratiet. Vi har siden 1871 
kæmpet for ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked. 
Vi vil have, at en dansk løn skal gøre det muligt at leve i 
Danmark. Hos os er en times arbejde meget mere værd end 
Lars Løkkes 30 kroner.

 
Derfor har vi indrykket annoncer om Venstres vanvittige 

forslag i landets aviser, og derfor havde statsministeren 
Venstres forslag med i sin tale på vores kongres. Men vi 
kan råbe endnu højere, hvis vi er flere. For vi skal have 
forklaret alle danskere, hvad der er op og ned på det 
danske arbejdsmarked. Det håber jeg, at du vil hjælpe 
med til. Fortæl dine venner og bekendte om, hvordan det 
danske arbejdsmarked fungerer, og forklar dem, hvorfor 
konfliktretten er så vigtig. 

Venstre vil pille
ved de danske lønninger
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Det er et sundt, fremadrettet og ansvarligt budget vi har 
lavet. Det har været vigtigt for mig at samle så bredt et 
flertal som muligt. Det betyder meget, at vi i Næstved Byråd 
står sammen om fremtidens udfordringer og kan handle 
samlet. Selvom budgettet er forholdsvis stramt, glæder jeg 
mig over, at vi har afsat midler til opstart af Campus ved 
Næstved station. Det betyder kolossalt meget, at vi højner 
mulighederne for gode uddannelser. Jeg er personligt også 
glad for, at vi kan bringe balance på handicapområdet. De får 
nu tilført midler, så det bliver muligt at overholde budgettet.

Vi har stadig en lav skat i Næstved, set i forhold til andre 
kommuner i Region Sjælland, og alligevel kan vi afskaffe den 

sidste lukkeuge i sommerferien på vores daginstitutionerne, 
og vi har også fundet penge til at fjerne den første lukkeuge i 
SFO’erne.

Trods krisen vil vi i Næstved stadig bruge mange 
penge på anlæg Vi sætter penge af til renovering af 
Herlufmagle Svømmebad, og der er penge i 2013 til at 
begynde renoveringen af Susålandes skole i Glumsø. Der 
vil også næste år blive lavet nye cykelstier og mange andre 
anlægsopgaver, som er godt for beskæftigelsen.

Hele den Socialdemokratiske Byrådsgruppe har fra starten 
været fokuseret på ansvarlighed, samtidig med vi ikke vil 
skære på voldsomt på vores kerneområder.

Medlemstur på
den nye fordelingsvej

Søndag den 14. oktober kl. 13.00 – 16.00

Næstveds nye østlige fordelingsvej er ved at være 
færdig, og borgmester Carsten Rasmussen vil fortælle 
om tanker og visioner bag projektet.

Vi får mulighed for at få svar på mange af de 
spørgsmål, vi kan have om udviklingen af de store 
områder, der ligger op til den nye vej.

Vi mødes ved Næstved Firmasport på Skyttemarksvej 
og vandrer sammen med Carsten på fordelingsvejen, 
mens den stadig er bilfri.

Ta’ kaffen med, vi gir’ en øl eller vand.

Arrangør: Næstved Nordvest

Budget 2013

Carsten Rasmussen, Borgmester



AOF Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

- din lokale AOF afdeling . Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle .

Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring

AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1 . sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www .aof-naestved .dk – aof .naestved@gmail .com 
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Hilsen fra et tidligere medlem
af Næstved Byråd
Af Anni Güldner

Valget er slut. Stemmerne er talt op. Du er socialdemokratisk 
medlem af Næstved byråd.

De socialdemokratiske medlemmer af byrådet 
samles. Hvert medlem fremkommer med deres ønsker 
om hvilke områder de ønsker at arbejde med i den 
kommende byrådsperiode. Den socialdemokratiske leder 
af byrådsgruppen tildeler de valgte medlemmer de i den 
kommende byrådsperiode på 4 år skal beskæftige sig med. 
Det er ikke altid man lige får det man ønsker. Kommer man 
med en bemærkning om, at det ikke lige var det man ønskede 
får man at vide, at hvis nogen vil bytte er det da tilladt. I de 
fleste af disse situationer sker en bytning sjældent.

Efter dette forarbejde samles de nyvalgte medlemmer af 
byrådet og bliver præsenteret for hinanden. Det er vigtigt at 

man fra starten får et godt forhold til hinanden, da man skal 
arbejde sammen i 4 år om de mangeartede opgaver, der skal 
løses til borgernes tilfredshed.

Udvalgsarbejdet er den vigtigste del af arbejdet i et byråd. 
Her er et ulige antal repræsentanter af byrådets valgte partier 
repræsenteret.

Som medlem af udvalget får man materiale omhandlende 
forskellige sager, som skal behandles og drøftes i udvalget.

Som udvalgsmedlem må man bruge en del tid på at 
bearbejde det skriftlige materiale. Ofte kan det være 
nødvendigt at bruge døgnets sene timer. Hvid udvalget ikke 
kan blive enige, henvises sagen til godkendelse i byrådssalen. 
I byrådet foregår den endelige godkendelse af sagerne.

Før byrådsmøderne afholder hver politisk gruppe et møde 
hvor man diskuterer byrådet dagsorden.

Byrådet er repræsenteret i forskellige private og offentlige 
institutioner. Som byrådsmedlem udpeges man til at 
repræsentere byrådet i disse.

I de år jeg var medlem af Næstved byråd, har jeg haft 
mange spændende oplevelser på tværs af partiskel og der er 
udviklet et godt kammeratskab os imellem.

Ja, den kedelige meddelelse om lukning af afsværtnings-
anlæget på Magle Mølle, kom midt i krisetider, yderlig 50 
personer bliver ledige.

Vi må håbe det lykkes at sælge til enten tysk eller finsk 
side. Selv om der er nogen som klapper i deres hænder, for 
fabrikken lugter jo, skal jeg meddele, at fabrikken bliver 

løbende målt og den overholder de miljøtal, den skal.
Jeg har selv boet i nærheden af Magle Mølle og aldrig 

registreret lugtgener, mon ikke det ikke bare er folk, der er 
gået på pension og ikke har andet at lave end holde øje med 
om naboen slår ”en prut”.

Det er efter samme præmisse  som med vindmøllerne : ” 
Alle synes det er en god ide, men den skal ikke stå i nærheden 
af, hvor vi færdes.”

Og al den tale om at lægge en Campus i området ---- hvor 
skal alle de små erhvervsdrivende så holde til.

Det er et super arrangement med Magle Mølle 
Erhvervspark --- der skal fortsat være erhverv på Magle 
Mølle.

Og for resten er det tid at se og få noget mere erhverv til 
Næstved, så kan alle de andre goder langsomt indfinde sig.

Lige nu er der ikke plads til fine fornemmelser.

Magle Mølle Erhvervspark

Jan P . Toftedal
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For tredje år i træk har samtlige politiske partier i Region 
Sjælland nu indgået et forlig om budgettet – denne gang for 
2013. Budgettet er på godt 17. mia. kr., hvoraf de 16. mia. 
bruges på sygehusområdet. De overordnede rammer for 
budgettet kan sammenfattes i ønskerne om mere sundhed, 
vækst og tillid.

For Næstveds vedkommende indeholder budgetforliget en 
række positive elementer. Skadestuen på Næstved Sygehus 
har været meget i focus, og nu sker der forbedringer. Når 
sygehuset har modtaget akutte patienter, har man i vis 
udstrækning anvendt de samme principper som man gør på 
akutsygehusene. Det vil sige, at patientens tilstand vurderes 
med en efterfølgende diagnose og plan for helbredelse.

Problemet i Næstved har været lægebetjeningen af patienter 
på skadestuen, og for at rette op herpå tilknyttes der nu læger 
i de travle perioder, hvilket vil sige mellem kl. 12 og 22. Der 
er til formålet afsat fire mio. kr.

Region Sjælland har tidligere indgået en aftale om 
universitetshospitalet i Odense om behandling af patienter 
fra Region Sjælland. For at forbedre forholdene for disse 
patienter indsættes en patientbus, der skal køre fra Næstved 
over Slagelse og til Odense.

Samtidig forstærkes kræftbehandlingen på Næstved 
Sygehus. Det er besluttet at anskaffe yderligere to 
acceleratorer, så der bliver fem. Dette sker i et samarbejde 
med private virksomheder i et såkaldt opp-projekt. Erfaringen 
med projektet skal samles op i en model for opp for hele 
regionen, så man kan udnytte mulighederne på de områder, 
hvor private kan bidrage til en løsning af de regionale 
opgaver.

Aftalen giver også Regionsrådet mulighed for at tage 
stilling til, om en privat partner i perioder skal drive enkelte 
afsnit eller afdelinger på regionens sygehuse. Denne aftale har 
været meget debatteret, for der er her tale om noget helt nyt. 
Det er imidlertid den socialdemokratiske opfattelse, at det 
vigtigste mål er at få patienterne helbredt – også i en tid med 
mangel på læger. Det er det helt overordnede hensyn, der skal 
tages, og hvis det kan  ske ved at en privat partner medvirker, 
så er formålet opfyldt. Men det skal stadig være sådan, at de 
private tilbud er et supplement til det offentlige system.

Region Sjælland ønsker også flere arbejdspladser – 
især inden for grøn vækst og energiområdet. Derfor vil 
regionen nu opfordre Vækstforum til at arbejde for et nyt 
erhvervspolitisk focus i den regionale indsats inden for de 
nævnte områder. Her skal det sikres, at der også kommer 
en effekt ud af indsatsen. Således anbefaler regionen, 
at Vækstforum udbyder en projektaktivitet, der kan 
understøtte indsatsen for grøn vækst og med særlig focus på 
beskæftigelsen i de små og mellemstore virksomheder. Det 
kan bl.a. ske ved en yderligere indsats for energirenovering.

Regionsrådet er enigt om, at det er afgørende, at der 
ikke kun sikres balance i budgettet men også et økonomisk 
råderum. Det kommer desværre til at gå ud over den 
kollektive trafik, der til næste år skal spare 7.5 mio. kr. på de 
regionale busruter. Dette kommer dog ikke til at gå ud over 
nogen af regionens ruter i Næstved kommune.

Det er Socialdemokratiets opfattelse, at der er tale om en 
god og solid budgetaftale – ikke mindst når det drejer sig om 
forholdene i Næstved.

Budgetforlig i regionen
er godt for Næstved

Af Michael Rex, 1 . næstformand
Region Sjælland
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HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20 · Fax 33 64 37 77

Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Malernes Fagforening
Hvedevænget 19, 4700 Næstved

Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk

Østergade 17b | 4171 Glumsø | T l f .  57 64 60 85
www.gbtryk.dk | gbtryk@gbtryk.dk

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Din Tryksagspartner
Alt i grafi sk kommunikation – også specialopgaver

Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved afdeling
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Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

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

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer
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Annonce
i Kurer

Tina Christensen

Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning

55 72 31 12
Ringstedgade 52
4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
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Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

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

Riddergade 16, 1 . sal, 4700 Næstved
Tlf . 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

13
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Kongressen
i glimt



Holsted Park 29

HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20 · Fax 33 64 37 77

Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Malernes Fagforening
Hvedevænget 19, 4700 Næstved

Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

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

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

Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

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

Kurer udkommer 6 gange om året
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Sydøstsjælland



Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved  
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: susanneeasvendsen@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: westermannkyse@gmail.com.

Formand, Fladså Flemming Bjerregaard
Mårvænget,  Brøderup, 4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail: flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/fladsaa

Formand, Holmegaard Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09 
Mobil: 28 14 40 17
E-mail: christian.benzon@mail123.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

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 73 22

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 26 23 16 78
E-mail lisbethhougaard@jubii.dk

Formand DSU Joachim Slot Petersen
Tlf. 53 64 55 90, joachimslot@hotmail

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

HYLLESTED ApS 
HEDE TOFTEN 15
4700 NÆST VED
TLF. :  5370 6080
INFO@HYLLESTED.AS
W W W.HYLLESTED.AS
CVR.:  34075735
BANK : AL-BANK
REG. 5355-0328560


