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Vi skal være superdynamiske
Torvemøder, som her på kampagnedagen den 30.5. på Islev
Torv fortsætter her i efteråret. Men der kommer endnu flere
gadeaktiviteter det næste år.
Rødovre-Herlev kredsen har nemlig tilmeldt sig partikontorets nye aktivitet, hvor 10 superdynamiske kredse bliver
udvalgt . Kredse, som vil indgå i en række kampagner og
møder, undermottoet ”Vi kan, hvis du vil.”
Helt konkret får det ud på, at udvide kampagneaktiviteten
fra to årlige kampagnedage til otte årlige kampagneuger.
I første omgang skal to repræsentanter hver hver udvalgt
kreds sammen med folk fra partikontoret og Christiansborg
udvikle projektet og virkeliggøre det, så der bliver tale om
en helt ny måde at arbejde sammen på, i tæt og løbende dialog. Kredsene forpligter sig til at være aktive i de otte kampagne uger og deltage i udviklingsmøder i København fire
gange på et år.
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Leder

Flot integrations-udspil
Vi er mange, der længe har ventet på et godt politisk udspil fra
partiledelsen.
Det er kommet nu, her små tre uger før kongressen. S og SF er
kommet med et samlet udspil om en integrationsreform med 14
konkrete initiativer. Jeg hørte om det i radioavisen, men hørte
ikke noget om selve udspillet
Derimod fik man kommentarer fra både Venstre, Konservative
og Dansk Folkeparti,der i hver radioavis slog fast, at forslagene
ikke havde nogen gang på jorden, fordi der stadig var uenighed
de to partier imellem.
Først i TV om aftenen kunne man få en nogenlunde orientering.
Man kan læse hele forslaget til integrationsreformen på partiets
hjemmeside,.
Men jeg vil her gennemgå de 14 forslag kort.
De to partier vil styre efter en målsætning om, at ingen boligkvarterer, skoler og børnehaver skal stå for integrationen af mere
end 30 pct. socialt udsatte indvandrere.
Det skal gøres ved at finansiere en massiv boligsocial indsats,
stille nødvendige muligheder til rådighed og fjerne eventuelle
lovgivningsmæssige hindringer for kommunerne.
De mere velhavende kommuner skal tage et større ansvar end i
dag.
I folkeskolen skal der være obligatorisk tilbud til lektiehjælp og
indføres en læsehjælpsgaranti.
Efteruddannelse og opkvalificering af lærere og ledere skal sikre en stærkere indsats overfor elever med dårlige danskkundskaber.
Kommunerne skal sikre en blandet elevsammensætning og de
private skoler skal påtage sig et integrationsansvar.
Frafaldet på erhvervsskolerne skal mindsket ved at lave mindre
hold, afskaffelse af lærerfri timer og indfø
relse af bedre mentorordninger samt efteruddannelse af lærere.
Der skal også gennemføres en mulighed for skolepraktik.

vejledning i mulighederne for at deltage i dansk samfundsliv.
For modstandere af demokrati og ytringsfrihed sender de to partier det signal, at ingen bør blive i Danmark alene af økonomiske
årsager.
Det skal sires med en udvidelse f den gældende repatrieringsordning og udvides til danske statsborgere. Den skal gøres mere
attraktiv ved at beløbet hæves.
Med hensyn til kriminalitetsforebyggelse skal berøringsangsten
væk.
Kommunerne skal tidligere skride til tvangsfjernelser og gribe
ind langt tidligere i indvandrerfamilier, hvor den manglende
integration er til skade for barnets tarv.
Og resocialisering af unge kriminelle indvandrere efter fængselsafsoning opgraderes.
Bandekriminalitet og ballade med udspring i indvandrermiljøer
skal bremses ved mandsopdækning.

Smarte sanktioner
Der skal udvikles smarte sanktioner mod unge ballademagere
uanset etnicitet, og sanktioner gennem SSP-arbejdet – også til
unge under den kriminelle lavalder – i form af noget, der ligner
samfundstjeneste.
Starthjælp og kontanthjælpsloftet skal afskaffes.
Der skal oprettes en antinational diskriminationsenhed, som skal
kortlægge omfanget og typerne af diskrimination, aktivt gennemføre offentligt finansierede antidiskriminationskampagner.
Og der skal oprettes krisecentre målrettet nydanskere.
Asylcentrene skal i højre grad tilføres ressourcer til at sikre
børns uddannelse, psykologisk bistand og stimulerede tid i deres
opvækst. Det samme skal gælde for voksne asylansøgere, som
efter en seks måneders afklaringsperiode skal have lov til at arbejde og bo i det danske samfund, indtil de enten selv rejser, kan
sendes hjem eller får asyl.
Danmark skal fremover kræve mere kontant og offensiv fælles
indsats mod trafficking og menneskesmuglere i EU-samarbejdet.
Ned med barrirer
Illegale prostituerede skal sikres permanent opholdstilladelse,
Når det gælder beskæftigelse skal der nedbrydes barrierer hos
beskyttelse og hjælp, såfremt de bidrager til at angive deres bagarbejdsgiverne i forhold til at ansætte indvandrere, hvor de ofmænd.
fentlige skal gå forrest.
Der skal sættes ind for at indvandrere og deres efterkommere er
Ved familiesammenføringer skal det være en forudsætning, at
de udlændinge, som kommer til Danmark skal stille sig til rådig- ligeså tilstedeværende i det frivillige foreningslov som resten af
befolkningen.
hed for arbejdsmarkedet eller tage en uddannelse.
Børn fra hjem med stram økonomi skal have et klippekort, der
Der skal indføres en ny form for nærpoliti i indvandrertunge
byområder og tilføres ressourcer og socialpolitisk uddannelse til giver mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.
Kommunerne skal formidle fritidsjobs målrettet belastede unge
at arbejde som autoriteter og vejledere for unge indvandrere på
med indvandrerbaggrund og tilknyttes en kontaktperson i jobgadeplan.
bets start.
Arbejdsmarkedets pater skal fjerne barrierer for kvalificerede
udenlandske lønmodtagere via lovgivning. Og de gældende regler for familiesammenføring skal videreføres.
For at imødegå antidemokratisk radikalisering skal indvandrere Helge Møller
med vilje til integration nødes med respekt, fairness og effektiv Formand

Ansvarshavende redaktør
Formand Helge Møller
Udgives af Socialdemokratiet i Rødovre Skodborgvej 3
www.socialdemokraterne.dk/roedovre
Telefon 36709480
Email: helgemoeller@mail.tele.dk
Bladet Socialdemokraterne/Rødovre

Redaktør
Michael Dahm
Espely 22
Telefon 28565608
e-mail: mirada@post.tele.dk

ISSN 0902-5316
Tryk: Kailow
Oplag 525 eksemplarer

2

Nyheder fra partiet

Kom til budget-møde
Skal Islevbadet kun være et
foreningsbad? Skal Trekanten
ikke mere være filialbibliotek,
men anvendes i den nye ungdomsklubstruktur? Skal vi
have en ny ungdomsklubstruktur? Hvor skal der spares, hvis ikke disse forslag
skal gennemføres?

Ja, der har været mange emner oppe i lokalavisen hen
over sommeren, efter at borgmesteren og administrationen
fremlagde budgetforslaget for
2009.
Få indflydelse
Vil du have medindflydelse

Årsmøde 11. september
Så er der igen årsmøde, hvor
der igen bliver lejlighed til at
diskutere politik. Både den
lokale, og den landspolitiske.
På det landspolitiske måske
det, som vi ikke blev færdige
med på Christiansborg den 3.
september. Og det lokalpolitiske lige op til de politiske
forhandlinger om budgettet
for 2009.
Vi arrangerer årsmødet på
samme vis som de senere år,

hvor først formanden, Helge
Møller, aflægger beretning.
Derefter bliver det borgmester
Erik Nielsen. Og til sidst
Morten Bødskov. Hver indleder får højst et kvarter hver,
hvorefter resten af tiden bliver debat med salen, så der
skulle blive tid til mange
spørgsmål.
Årsmødet holdes den 11. september kl. 19 på Rødovregård.

Ny hjemmeside
Partiet har fået en ny hjemmeside. Den gamle lever stadig på
www.socrodovre, men den bliver ikke opdateret. Den nye
hjemmeside har adressen: www.socialdemokraterne dk/
Roedovre. Den er lavet af vores bestyrelsesmedlem Michel
Berg, som har påtaget sig webmaster-posten, som vi ikke tidligere har kunnet besætte. Det har hidtil været vores socialudvalgsformand, Britt Jensen, som har lagt bladet m.v. på.
Det seneste blad kan nu læses på
www.socialdemokraterne.dk/roedovre.
Sidstee nyt
Her kan man også finde vores arbejdsprogram, hvem, der
sidder i bestyrelsen og i kommunalbestyrelsen med meget
mere.
Den nye hjemmeside er lavet efter den samme skabelon som
partikontorets hjemmeside.
Dermed vil der også hele tiden være de seneste politiske nyheder fra Socialdemokratiet på vores hjemmeside.
Vi vil også lægge aktivitetskalenderen på hjemmesiden og
særlig omtale af forskellige arrangementer.
Man kan også melde sig ind i partiet via hjemmesiden, ligesom der er navne og adresser på partimedlemmer, som kan
besvare spørgsmål af forskellig art.
Med andre ord, så håber vi, at den nye hjemmeside bliver et
godt aktiv. –møl.

på, hvordan disse spørgsmål
skal tackles, så skal du møde
op til partiforeningens budgetmøde torsdag den 28.
augus kl. 19 å Rødovregård.
Her vil borgmester Erik Nielsen fremlægge den økonomiske situation, som den fremstår efter kommunalaftaler

med regeringen m.v. og fremlægge de forslag til, hvordan
budgettet kommer til at hænge sammen.
Det kan du også komme med,
så, hvis du vil have indflydelse, så mød op torsdag den
28.august.
–møl.

Vi skal diskutere
politik med
Morten Bødskov
den 3. september
Der er en del medlemmer, som af og til kommer og spørgerom, hvornår skal vi diskutere politik?
Nu er det jo et vidt begreb, og jeg mener, at der diskuteres politik mange steder.
Også i partiets baggrundsgrupper.
Der arrangeres også møder, hvor der diskuteres politik
bredt.
Det inviterer vi til nu igen den 3. september i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg.
Her mødes vi med vores folketingsmedlem Morten Bødskov, som vil lægge op til diskussion blandt andet med
baggrund i, at der kort efter starter et nyt folketingsår.
Desuden ligger den socialdemokratiske kongres lige forude i weekenden efter.
Så der er nok af emner at tage fat på.
Sikkerhedstjek
Vi mødes kl. 18.45 på hovedtrappen foran hovedindgangen til Christiansborg.
Når mødetidspunktet er sat til denne tid, skyldes det, at vi
skal igennem et sikkerhedstjek – akkurat som i lufthavnen
– før vi kan komme ind på Christiansborg.
Så kl. 18.45 skal alle være der.
Herefter går vi gennem sikkerhedstjekket i samlet flok og
kan begynde til tiden.
Kredsen står for for severiing af kaffe og kage til aftenens
deltagere.
Tilmelding skal ske til formand Helge Møller.
Det skal ske på telefon 36 70 94 80 eller på e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk, senest den 1. september af hensyn
til bestilling af kaffe m.v.
–møl.
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Sundhed
der forpligter
Udkast til Sundhedsaftale fra 1.
oktober 2008 til
31. december
2011
Ifølge sundhedsloven skal
der indgås sundhedsaftaler
mellem regionsrådene og de
enkelte kommunalbestyrelser.
En sundhedsaftale er et formaliseret, forpligtende samarbejde og handler om parternes fælles ansvar for at
sikre, at specifikke opgaver
på sundhedsområdet varetages Sundhedsstyrelsen skal
godkende sundhedsaftalerne.
Aftalen består af en grundaftale, der er fælles for alle
kommuner i Hovedstadsregionen, og en allonge, der beskriver lokale særaftaler og
udviklingsprojekter.

Sundhedsstyrelsen under
forudsætning af, at en række
konkrete krav blev opfyldt.
Det drejer sig generelt om
yderligere beskrivelse af
indsatsområder og opgavefordeling.
En sådan beskrivelse er en
forudsætning for en endelig
godkendelse af sundhedsaftalen fra Sundhedsstyrelsens
side. Aftalen skal foreligge
senest 1. oktober 2008.

Justeringer
Den administrative styregruppe på sundhedsområdet
har justeret grundaftalen i
overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens krav.
Justeringer i den reviderede
sundhedsaftale er af administrativ karakter, idet der er
tale om justeringer og præciseringer af den nuværende
sundhedsaftale.
Aftalen indeholder ikke væsentlige ændringer, der giver
anledning til ændrede konsekvenser for kommunerne.
Godkendt
Justeringerne har afsæt i
Rødovre Kommunes 1. sund- Sundhedsstyrelsens 3 genehedsaftale blev sendt til
relle bemærkninger til den
Sundhedsstyrelsen 1. april
første grundaftale:
2007 efter godkendelse i
Kommunalbestyrelsen den
Kontaktpersoner og –
27. marts 2007.
eller koordineringsAftalen blev godkendt af

funktioner skal kon- tale gælder til 31. december
kretiseres,
2010 indeholder en konkretisering og uddybning af disse
Koordinering og styring forhold på tværs af seks indaf kapaciteten skal satsområder:
uddybes
Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter, Indlæggelsesforløb, Træning, HjælKonkretisering af den
pemiddelområdet, Forebygaftalte opfølgning
gelse og sund-hedsfremme
på aftalerne
og Indsatsen for mennesker
Den reviderede sundhedsaf- med sindslidelser.

Ingen ventetid til
plejehjem

boligskift, blev visitationsmøderne i maj og juni aflyst.

I perioden 21. marts til 20.
juli i år har Visitationsudvalget modtaget 52 ansøgninger
om plejebolig til f.eks Dorthe
Mariehjemmet på ovenstående billede. 17 ansøgninger er
blevet behandlet på visitationsmøder i marts. 9 ansøgninger er blevet behandlet på
visitationsmøde i april. Pga.
sygeplejekonflikt og deraf
manglende vurderinger fra
visitatorerne i relation til

Grund til stolthed
I perioden 30. april til 20. juli
er 18 personer blevet ad hoc
godkendt. I perioden 21.
marts til 20. juli er 41 personer flyttet permanent til en
plejeplads.
Reelt er ventelisterne til vores plejehjem på nul efter de
seneste udbygninger. Det kan
vi godt tillade os at være
stolte af.

Afviser fri prisdannelse på kolonihaver
Bestyrelsen i Haveforeningen Pilemosen har sendt et
udkast til en ændret deklaration til kommunens godkendelse.
Ændringen indebærer, at der
stilles krav om, at ethvert
havelod ved salg eller senest
1. januar 2013 skal detailkloakeres, og at kravet om medlemskab af Kolonihave-

forbundet i Danmark udgår.
I både de trykte og elektroniske medier har debatten om
fri prisdannelse på kolonihaveområdet været ført meget
ivrigt gennem de seneste par
år og mundet ud i en domstolsafgørelse, der gav Kolonihave-forbundet i Danmark
medhold i, at sådan skulle
det ikke være.

Anmodningen fra haveforeningen om kloakvilkårene
har Kommunalbestyrelsen
naturligvis imødekommet,
men været afvisende over for
den frie prisdannelse og på
den måde fastholdt intentionerne for den oprindelige
mening med kolonihaver
som fristeder for almindelige
familier og uden spekulati-

onselementet.
Den holdning kan der naturligvis være delte meninger
om, men skribenten her deler
opfattelsen og beklager samtidig, at det med den fri prisdannelse er lykkedes at
smadre andelstanken på boligmarkedet.
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Kun fire klager over hjemmehjæpen
Der er i 2007 ikke videresendt
klager over hjemmehjælpen til
Det Sociale Nævn. Medlemmer af Seniorrådet og medlemmer af Klagerådet løser en
del klager, inden de bliver til
klager i Klagerådet. Ofte sker
det ved, at brugeren, evt. ved
hjælp af medlemmer fra Seniorrådet eller Klagerådet,
tager kontakt til Ældre- og
Handicapafdelingen og problemet løses i samarbejde med
medarbejderne i Visitationsafdelingen og Hjemmeplejen.
Seniorrådets medlemmer

medvirker desuden som bisidder i forbindelse med visitation og revurderinger af hjemmehjælpen. Klagerådet har i
2007 holdt 4 møder, hvor der
er behandlet 4 sager.

fra hjemmesygeplejersken i
Hjemmeplejen.

2. Klagesag: I forbindelse
med flytning til ny hjemmehjælpsgruppe ønskede borgeren en fast hjælper. Hjemmeplejen orienterede om, at borSagerne
1 Klagesag: Borgeren klagede geren havde fået en fast hjælover, at hun ikke kunne behol- per og, at der havde været et
de besøg fra de forebyggende samarbejde imellem den tidlisygeplejersker, efter at hun
gere hjælper og den nye for at
var visiteret til praktisk hjælp sikre god overgang.
fra hjemmeplejen. Borgeren
blev informeret om, at der vil 3. Klagesag: Borgeren klageblive tilbudt to årlige besøg
de over afslag på hjælp til

tøjvask. Klagerådet, var på
baggrund af den samlede helhedsvurdering, enig i visitationsafgørelsen.
4. Klagesag: Borgeren klagede over afslag på hjælp til
ugentligt bad på et af Rødovre
Kommunes plejehjem. Det er
ikke muligt at hjælpe med
badet i borgerens bolig på
grund af boligens indretning.
Klagerådet var enigt i visitationsafgørelsen, og anbefalede
at familien ansøger om en
handicapvenlig bolig.
Skoleinspektøren på Valhøj
Skole,
Formanden for Børne- og
Skoleudvalget,
Formanden for Kultur- og
Fritidsudvalget,
Formanden for Idrætsrådet og
Folkeoplysningsudvalget.

Sportens talenter skal
samles på Valhøj skole

Børne- og Kulturforvaltningen
fungerer som sekretariat for
styregruppen repræsenteret
ved skolechefen og kulturchefen. Tidsplanen er lagt med
udgangspunkt i, at der indledningsvist skal være mulighed
for at drøfte og afklare etableringen af eliteidrætsklasserne
med Team Danmark, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR)
samt de enkelte klubber.



Gennem et stykke tid har man
mange steder i landet diskuteret mulighederne for at gøre
enkelte folkeskoler til profilskoler, hvortil der er knyttet
særlige opgaver og tilbud.
Tanken er egentlig ikke ny. I
Rødovre har vi f.eks. gennem
nogle år tilbudt elever med
ordblindhed særlig undervisning på Tinderhøj Skole, men

nu hedder den slags initiativer skal gennemarbejde ideen, så
profilskoler og lanceres som
den kan iværksættes 1. august
noget nyt – fint med det.
2009. Projektet skal gælde for
elever i Rødovre, der går 7., 8.
og 9. klasse. Formanden for
Spændende projekt
På Valhøj Skole laves der nu Børne- og Skoleudvalget,
et spændende projekt for sær- Flemming Østergård Hansen,
ligt talentfulde elever, der har er formand for styregruppen.
idræt som deres store interes- Styregruppen:
se. Til at forberede projektet
Formanden for Skolebestyrelnedsættes en styregruppe, der sen på Valhøj Skole,



September 2008 møder med repræsentanter for Team
Danmark.
Oktober 2008 - møder med Team Copenhagen, specifikt
m.h.p. ledelse og
organisation i eliteklubberne.
November 2008 møder med Fællesrepræsentationen for
Idrætsforeninger i
Rødovre og de interesserede klubber.
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Her kommer ny institution: På dette område mellem Hjælpemiddelcentralen og Rødovrehallen skal
der nubygges en ny børneinstituion til 100 børn
for at afhjæpe problemrne
med børnepasning.
.

Fortsat pres på børnepasning
Fødselstallene for 2008 ligger indtil videre på samme
høje niveau som i 2007.
Samtidig er der færre ledige
pladser omkring skolestart
end tidligere år som konsekvens af det pres, der nu i
længere tid har været på
daginstitutionspladserne. Det
overvejes nu, hvordan der
hurtigt kan etableres løsninger for at løse det stadig stigende pladsbehov.

behov for vuggestue- og
dagplejepladser. I 2010 vil
disse børn have nået børnehavealderen, hvorfor det
forventes, at der vil være et
stort pres på børnehavepladserne på det tidspunkt. Forvaltningen har undersøgt
mulighederne for at etablere
pladser, der kan tilpasses de
skiftende behov.

ombyggede busser med borde, køkkenfaciliteter, hvilepladser, toilet mv. Det er
således ikke nødvendigt at
tilknytte en hytte eller lignende, da bussen også kan
bruges til at opholde sig i.
Rumlepotterne kan lejes med
chauffør eller købes og er
bedst egnede til børnehavebørn og kan med fordel tilknyttes integrerede institutiEn mulig løsning er at knytte oner med mulighed for at
busser til visse institutioner omdanne børnehavegrupper
På grund af nettotilflytninog derved øge merindskriv- til vuggestuegrupper, så der
gen og de mange fødsler i
ningen. Der er tale om såkan skabes flere vuggestuekommunen er der i dag størst kaldte rumlepotter, der er
pladser.

Hvis der i stedet tilknyttes en
hytte eller lignende opholdssted, kan der transporteres på
sædvanlige vilkår. Minibusser kan f.eks. anvendes. Disse kan leases og køres af
institutionens eget
personale, hvorfor omkostningerne reduceres. Minibusserne kan knyttes til forskellige institutioner, herunder også mindre institutioner
og vuggestuer, hvorved der
kan etableres flere merindskrivningspladser på vuggestueområdet.

Skrotbiler kan fjernes på gaderne
Rødovre Kommune har indgået en aftale med Rødovre
Politi om fjernelse af skrotbiler,
det vil sige biler uden nummerplader, eller biler med
kun én prøvenummerplade
fra kommunens veje.

Aftalen indebærer, at Rødovre Kommune fremover uden
yderligere varsel vil fjerne
uindregistrerede køretøjer fra
kommunens veje. Selve fjernelsen udføres af Bildemontering København A/S, som
også har politiets bemyndi-

gelse til at finde stelnummer
på de fjernede køretøjer, så
den sidst registrerede ejer
kan findes.
Stramning
Ordningen, som er en stramning af tidligere anvendt

praksis, vil betyde en hurtigere og effektiv fjernelse af
skrotbiler, med en pænere
kommune til følge. Ordningen oplyses ved annoncering
i lokalpressen, samt ved udsendelse af brev til autoværkstederne i Rødovre.
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Pleje og omsorg

Pleje og omsorg i fremtiden
Af kommunalbestyrelsesmedlem, Grethe Kujack
Alle taler om, at det er svært at
få plejepersonale til vore plejehjem og sosu-hjælpere til de
gamle i eget hjem.
Det har man efterhånden gjort
i flere år, og den overståede
strejke i foråret, hvor hjælperne ikke fik ret meget mere i
løn, har ikke gjort det lettere,
at få flere i arbejde indenfor
ældreplejen.
Regeringen var hverken villig
til at give de ansatte en anstændig løn eller bedre arbejdsvilkår.
Til trods for mange løfter om
det modsatte i valgkampen.
Der var heller ikke tegn på, at
man ville løse den anden barriere om, hvordan man får flere
hænder, nemlig at 99 pct. af de
ansatte i sundhedssektoren er
kvinder, således det også er et
ligestillingsproblem at skaffeflere mænd til området.
Ingen mænd
Mænd vil hverken arbejde til
den lave kvindeløn, der bydes,
eller under de arbejdsvilkår,
der er indenfor området, hvor
alt kontrolleres og dokumenteres.
Hver skridt de tager, og hver
handling, som de udfører, skal
skrives ned.
Hvor man også som offentlig
ansat ofte er i et dilemma om,
hvad der er visiteret til, hvad
behovet er.
Manglende anerkendelse af
jobbet spiller også ind i
mænds valg af job.
Og de, der skal tage sig f de
svageste i vort samfund, bliver
nemlig hverken anerkendt
eller anset for at være en værdifuld arbejdskraft. Til trods
for at de udfører et godt stykke
arbejde.
I dag er der ikke noget ”kald”
over at være omsorgsmedar-

bejder, det er snarere benhårdt sourcer. Vi i den rige del af
verden udnytter mere og mere
arbejde. Til en ringe kvindede fattige landes befolkninger,
løn.
kan vi være det bekendt.
Manglende vilje
Jeg er sikker på, at regeringens Ny kolonialisme
manglende vilje til at forbedre Flere af de private udbydere
på markedet regner med at
lønnen, skyldes, at man nu
spejder til alle sider i vort nye hente billig arbejdskraft netop
globale samfund. Der er alle- i Filippinerne og andre fjerntliggende lande, fordi de er
rede importeret arbejdskraft
billig og stabil arbejdskraft.
fra Sverige og Tyskland og
Og jeg har hørt nogen sige, at
flere kommer til i den kommende tid fra Polen, Rumæni- om fem år skal vi indstille os
en og Ungarn, ligesom en del på, at vore hjælpere slet ikke
kan dansk.
af de private firmaer vender
Efter min mening er det nykoblikket mod Filippinerne og
lonialisme, der også skaber
måske også mod Thailand.
I Danmark har vi haft en debat mangel på arbejdskraft i den
om ”salg” af kvinder til prosti- fattige del af verden. De har
tution, noget som vi vender os ikke råd til at uddanne arbejdskraft til os i den rige del af
stærkt imod. Hvorimod vi
åbenbart ikke har noget imod verden. Det burde vi selv gøre.
Og de mangler hårdt de udat importere kvinder til omdannede i deres eget land.
sorgsarbejde.
På den ene side kan en kvinde
For det er jo kvinder, som vi
tjene op til fire-fem gange
vil rekruttere i ældreplejen.
Det er kvinderne, der overalt i mere i løn i et vestligt land,
således hun er i stand til at
verden bærer hovedansvaret
for familiens ve og vel, og i en holde sine børn i skole i hjemdel kulturer har kun også ho- landet, noget hun ellers ikke
vedansvaret for familiens øko- ville have råd til.
Og så sender hun mange pennomi.
I 70’erne var der et slogan, der ge hjem til familien, der får et
bedre materielt liv.
hed ”Kvinder er den halve
verden, men de udfører en
fjerdedel af arbejdet til en fjer- Etisk ansvar
På den anden side så risikerer
dedel løn og det holder vist
vi at skabe ubalance i deres og
stadig.
i deres familiers liv, når vi
ansætter kvinder fra andre
Må forlade familien
Når en kvinde for at forbedre lande langt væk.
familiens økonomi eller for at Vi har jo lige set og hørt,
hvordan kvinder fra Filippisikre dens overlevelse tager
job i udlandet, forlade hun sin nerne, der arbejder i Saudi
familie, og der er så børn, der Arabien udnyttes. Ligesom au
savner en mor – en ægtemand, pair piger i Danmark.
Har vi i Danmark ikke et etisk
der savner sin kone, eller en
mor, der savner sin datter må- ansvar for, at fattige børn i
ske i årevis. Ja verden er san- andre lande skal vokse op
uden mor, fordi vi efterspørger
delig blevet global. Men kan
hendes arbejdskraft her?
vi i Danmark acceptere, at vi
Og hvad med problemet for de
skiller familier ad, efterlader
børn hos bedsteforældre, eller gamle. Det, at de ikke kan
at vi dræner andre landes res- forstå den hjælper, som kom-

Grethe Kujack: Problemerne med at skaffe personale
til plejesektoren er ikke
blevet mindre efter forårets
store konflikt

mer enten i deres eget hjem
eller på plejehjemmet.
Vil det ikke skabe forvirring
og frustration?
Hvis vi vil løse problemet med
hænder i ældreplejen, må der
tre ting til: Mere i lønningsposen, færre regler og større anerkendelse af jobbet.
Der er jo heller ingen politiker, der selv vil leve af den
løn, som tilbydes. Derimod
giver de store skattelettelser til
de rigeste, ligesom de ikke vil
beskatte en del af den store
samfundsskabte friværdi, når
hus eller lejlighed skal sælges.
Det har man fundet ud af i
Sverige, der tager en beskeden
del af fortjenesten ved salg.
Regeringen lover på den ene
side kvalitet og forbedringer.
Men den vil ikke betale, hvad
det koster.
Kan vi ikke få en debat om
fremtidens ældrepleje. Vi kan
jo se, at der med mange flere
meget famle mennesker vil
være et større behov for pleje i
fremtiden.
Og det løses hverken ved at
privatisere eller ved at lægge
ansvaret over på familien.
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AOF i nye omgivelser
Nye muligheder: Flytningen til Højnæsvej 77 giver
nye muligheder for AOF
fremover.

firmaer i at lave firmarelaterede kurser. Evt. opgradering af
windows styresystemer, når
det passer ind i firmaets tidsplan.
I de nye lokaler har vi samlet
administrationen og undervisningen på samme etage.
Vores motionsafdeling får et
lyst og venligt rum. Edbundervisningen har fået nye
maskiner, hvor det er muligt
at få undervisning i de nye
styresystemer, hjemmesider
m.v..
Administrationen har fået
mere plads med god skrankeplads.
Der er parkeringsmuligheder
ved huset samt på parkeringspladsen ved Rødovre Centrum.
Kom gerne op og besøge os i
vores nye lokaler, Højnæsvej
sterne ønsker. Altså undervis- 77, 1., 2610 Rødovre.
ning døgnet rundt.
Vi får mulighed for at hjælpe Dorit Svendsen

AOF flytter til nye lokaler
AOF er flyttet fra Foreningshuset får at opfylde ønsker fra kursisterne og med

mulighed for fornyelse.
AOF får mulighed får at lave
netop det kursus som kursi-

Det meget inventar fyldte godt op i flyttekasserne.

Administrationen har fået bedre arbejdsvilkår
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Store udfordringer

Store udfordringer
på specialområdet
Af Flemming
Østergaard Hansen, formand for
Børne- og Skoleudvalget
Kommunernes økonomi er som bekendt
lagt i en spændetrøje
i disse år. Der er
både bindinger på
indtægtssiden – skattestop og bindinger
på udgiftssiden –
service- og anlægsloft. Det betyder, at
vi i kommunerne har
meget vanskeligt ved
at leve op til de helt
naturlige forventninger der er til ordentlig service. Forventninger som i disse år
er stigende, da privatforbruget har bul-

dret derudad. Forventninger fra borgerne er, at den kommunale service følger tilsvarende med,
men det kan bare
ikke lade sig gøre.
Kommunerne oplever i disse år stigende udgiftspres på
ikke mindst socialområdet og den vidtgående specialundervisning. Presset skyldes dels en ændring i
demografien, hvor
der især kommer

flere ældre (og i
Rødovre Kommune
også flere børn) og
dels et underliggende
udgiftspres på børneog ungeområdet med
flere og dyrere sager,
bl.a. som følge af et
markant politisk fokus på anbringelser
af børn og unge. Her
har ikke mindst en
række historier i
medierne spillet en
rolle. Der er samtidig
kommet en række
nye diagnoser på
specialområdet, som
ofte kræver en særlig
indsats. Alt sammen
koster flere penge.
På fx specialundervisningsområdet har
der siden skoleåret
1995/1996 på lands-

plan været en udgiftsstigning på knap
25 pct.
Hvis væksten på
socialområdet og den
vidtgående specialundervisning fortsætter i samme takt som
nu, vil området kunne udsulte andre
kommunale serviceområder som fx dagpasning, skoler og
kultur- og fritidstilbud. Det er helt nødvendigt, at regeringen og Folketinget er
sit ansvar bevidst.
Det betyder på den
ene side, at kommunerne skal sikres en
ordentlig økonomi,
så vi kan tage hånd
om samfundets svageste. På den anden
side skal landspolitikerne bidrage til en
fornuftig forventningsafstemning
mellem borgerne og
de offentlige tilbud.

Valg til menighedsråd
Det er først den 11. november, der er valg til menighedsråd. Men i realiteten starter menighedsrådsvalgene
allerede den 16. september i
alle fire kirker i Rødovre, og
der skal indleveres kandidatlister den 30. september.
Socialdemokratiet har ved de
seneste to menighedsrådsvalg
foranlediget kampvalg til
menighedsrådet i Grøndalslund Kirke. Begge gange med
fiaskoer til følge, idet vi har
tabt mandater i menighedsrådet.
Derfor vil jeg ikke opfordre
til, at der holdes kampvalg til
nogen af menighedsrådene.
Mange af vore medlemmer er
ikke medlemmer af folkekirken, og det er svært at lave

kampagne for menighedsrådsvalgene. Også fordi de
oftest foregår ved fredsvalg.
Det vil sige, at de medlemmer, vi har siddende i menighedsrådene på orienteringsmøderne kontakter de øvrige
menighedsrådsmedlemmer og
aftaler, hvordan kandidatlisterne skal se ud. Det gør
man allerede på informationsmøderne den 16. september
og derefter indleverer kandidatlister den 30. september.¨

hedsråd.
I Islev kirkes menighedsråd
kunne det være Michael Hjuler, Åmosevej 35, telefon
44918220. I Grøndalslund
kirkes menighedsråd Hanne
Kjærulff, Rødovrevej 220 A,
telefon 36706850. I
Hendriksholms kirkes menighedsråd Jens Schmidt, Horsbred 143, Vallensbæk, telefon
43649042. I Rødovre kirkes
menighedsråd, Margit Grenaae, Espely 20, telefon
36701128.
De vil kunne oplyse om, der
Med i alle råd
I dag har vi repræsentanter i forberedes kampvalg, eller
alle menighedsrådene, og
om man holder fredsvalg, og
hvis nogen har lyst til at stille hvilke muligheder der er, for
op, vil jeg opfordre til, at man at man kan blive valgt.
kontakter vores repræsentan- Helge Møller
ter i de nuværende menig-
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Aktivitetskalender
Aktivitetskalender
Den 25. august kl.19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 28. august kl.19: Budgetmøde på Rødovregård
Den 30. august kl. 11-13: Islev Torv: Torvemøde
Den 3. september kl.18.45: Hovedtrappen til Christiansborg: Før folketinget åbner
Den 6. september kl. 11-13: Fakta på Fortvej: Torvemøde
Den 11. september kl.19: Rødovregaard: Årsmøde
Den 13. september kl.11-13: Viften: Sildemøde
Den 18. september kl.19-21: Vognporten Rødovregaard: Social og ældregruppen.
Den 20. september kl. 11-13: Ved rådhuset: Torvemøde
Den 27. september kl. 11-13: Netto i Kærene: Torvemøde
Den 29. september kl.19: Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde
Den 4. oktober kl. 11-13: Islev Torv: Torvemøde
Den 11. oktober kl.11-13: Viften: Sildemøde
Den 28. oktober kl. 18: Rødovregård: efterårshyggefest
Indkaldelse til Årsmøde
Den 11. september kl. 19 på Rødovregård
Dagsorden
Velkomst ved formand Helge Møller
Valg af dirigent
Formandens beretning
Beretning fra kommunalbestyrelsen
Beretning fra Folketinget
Debat
Eventuelt

Hyggefest
Det er på tide at vi holder en lille fest for Socialdemokraterne i Rødovre.
Vi - alle os partikammerater mødes til plakater der skal klistres, torvemøder, film i Viften, stemmertæller o.s.v. – o.s.v.
Men,vi når aldrig at hygge os - derfor holder vi en efterårsfest med god mad, musikalsk underholdning
og dansevenligt musik – og mulighed for en snak med dem fra bl.a. torvemøderne.
Håber I har lyst til at komme på Rødovregård lørdag den 18. oktober 2008 kl. 18,00.
Prisen for at deltage i denne efterårsfest er 100,- kr. pr. person, for underholdning, mad og 1 glas vin
eller øl.
Til festen vil det være muligt at købe drikkevarer til fornuftige priser.
For at vi kan holde styr på tilmeldinger, skal tilmeldingen ske til Dorit Svendsen, dssm@pc.dk eller på
telefon 2361 2868.
Betalingen til efterårsfesten skal ske ved indgangen den 18. oktober kl.18.

Vi ses den18.oktober kl. 18
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Adresseliste
Formand:
Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
* Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
* Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
*John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@db.dk
*Jean Jensen, Plovstrupvej 4
3641 4374 / jlj@kts.dk
*Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
*Birgitte Glifberg, Tårnvej 497
3641 3515 / birgitte.glifberg@mail.tele.dk
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2008
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
* 3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelnet.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@mail.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk
Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk

Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
3641 1831 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Regionsrådsmedlem:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
Rune Thingcvad Olsen, Slotherrensvænge 15, 2. th., 23961287
DUI Rødovre
unnekær 28, 1
Leif Olsen, Lørenskogvej 26

3670 0670 / leif.olsen@lic.maildk
Lis Olesen, Jyllingevej 177
4670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Rødovre-Kanalen:
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G
4491 7789 / lfj@regh.dk
Bladet Socialdemokraterne:
Michael Dahm, Espely 22
28565608 / mirada@post.tele.dk
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Returneres ved
varig
Adresseændring til:
Socialdemokratiet i
Rødovre
v/ Dorte Hildebrandt
Tårnvej 227, 5.
2610, Rødovre
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