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Leder

Et ventet valgnederlag
Jeg konstaterede allerede, da Mogens Lykketoft
meldte sin kandidatur som ny formand for partiet, at
han ikke ville kunne vinde det næste valg. Man kan
sige, at han havde for meget på samvittigheden, for
det var ham, der sammen med Poul Nyrup Rasmussen ændrede i efterlønnen uden at have talt med
nogen om det forinden. Til trods for at partiet havde
lovet ikke at røre ved efterlønnen. Så det var ikke
nogen fornyelse, som vi ellers trængte til, og ingen
turde dengang stille op som modkandidat til Lykketoft bortset fra en enkelt arbejdsløs fra Vestsjælland.
Derfor fik vi ingen fornyelse og den såkaldte fløjkrig
blev ikke standset, men alle bøjede nakken for Lykketoft for dog at få fred.
Nu er valget tabt, og Mogens Lykketoft har trukket sig som formand. Så kan man håbe, at vi kan få
den fornyelse, som partiet trænger så hårdt til, men
vi skal åbenbart først igennem en helt offentlig fløjkrig først.
Indtil videre har kun to kandidater meldt sig, Helle
Thorning Schmidt og Frank Jensen. Helle Thorning
Schmidt havde først sagt, at hun ikke var kandidat,
men da Henrik Dan Jensen, som den såkaldte Nyrupfløj søgte at overtale til at stille op, sagde fra, så
sprang Helle til. Dermed må hun også påtage sig, at
blive sat i bås med Nyrup-fløjen. Kort efter meddelte
Frank Jensen, at han også stillede op, og dermed
var Auken-fløjen også på banen.
Her fra Rødovre meddelte vores borgmester Erik
Nielsen på valgaftenen, at hvis Mogens Lykketoft
tabte valget, så burde han træde tilbage enten nu
eller til kongressen til september og så få sat et helt
fornyet hold gerne med en række af de unge folketingsmedlemmer i spidsen. Jeg er helt enig.
Derfor er det i og for sig godt, at en af de unge,
Helle, der er 38 år, som har mod nok til at kaste sig
ud i opgaven. Hun har det handicap, at hun ikke har
siddet i Folketinget før og dermed ikke har nogen
erfaring herfra. Hun har erfaring fra sine år i Europaparlamentet, men det er ikke det samme som folketingserfaring. Og om hun så kan samle folketingsgruppen er et ubesvaret spørgsmål. Men hun brænder igennem på en fjernsynsskærm.
Modkandidaten Frank Jensen har erfaringen,
men han har også været med gennem alle fløjkrigene,
og spørgsmålet er, hvor meget han kan samle. Han

har så til gengæld det handicap, at han ikke brænder igennem på en fjernsynsskærm, som Helle gør.
Men det er nu op til medlemmerne at afgøre. Der
er stadig tid til, at flere kandidater stiller op. Det tror
jeg dog ikke rigtigt på.
For at hjælpe medlemmerne til at træffe det rigtige valg, har vi her i bladet stillet syv skarpe
spørgsmål til de to kandidater og bl.a. på baggrund
af deres svar, kan I jo så til sin tid sætte Jeres kryds.
Desuden bliver det muligt at møde de to kandidater
på et amtsmøde, hvor og hvornår kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses, men det er aftalt med
de to kandidater, at de når ud til samtlige 13 amter,
hvor medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål.
Det er også vedtaget, at der skal være kongres
den 12. marts, men heller ikke her er stedet fastlagt.
Det er jo med kort varsel, at man skal kunne finde et
sted, man kan rumme så mange mennesker, som
kongressen fylder.
Midt i nederlaget og spekulationerne om, hvem
der skal blive ny formand, er der dog noget at glæde
sig over. Det er Morten Bødskovs flotte valg. Han
fik, som du kan læse et andet sted i bladet 30 pct.
flere stemmer end ved valget i 2001. Det er et
meget flot resultat, som han skal have et stort til
lykke med. Det viser, at det nytter at gøre en indsats
imellem valgene. Aldrig har vi haft en kandidat, der
lægger sig så meget i selen med den politiske agitation. At han så også slår igen i vores udmærkede lokalpresse, giver en ekstra bonus. Morten er en
meget flittig mand, og han er dygtig. Ham ville jeg
gerne have haft som formandskandidat, men det vil
han ikke, så vi må nøjes med at stemme på enten
Helle Thorning Schmidt eller Frank Jensen.

Helge Møller
formand
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Valget

Rødovre
har fortsat
indflydelse
Af Morten Bødskov,
Rødovres folketingsmedlem

Socialdemokratiet led et
historisk nederlag ved
folketingsvalget den 8.
februar 2005. Men i Rødovrekredsen bevarede vi
positionen som dén
kreds i Københavns Amt
med størst socialdemokratisk tilslutning. Og
det er tydeligt, at flere
års aktiviteter med torve
og sildemøder, synlighed i lokalpressen og
klare standpunkter i vigtige lokale sager gav et
stort løft i de personlige
stemmetal.
4631 personlige
stemmer blev det til i
Rødovre kredsen. En
fremgang på 35 % i forhold til valget i 2001,
hvilket betyder, at Rødovre kredsen nu har sat
sig på mandat nummer
fire af fem mulige socialdemokratiske pladser i
amtet.
Jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige en
stor tak hver og én, som
har stemt på Socialdemokratiet og mig personligt.
Ligeledes skal en stor
tak gå til de mange partifæller, som i flere år har

været med på torvemøderne, og de som i valgkampens tre hektiske
uger smed alt til fordel
for kampen for stemmer
til Socialdemokratiet.
Tak skal I have. Uden jer
ville det ikke være muligt
at præsentere et så flot
valgresultat.
Socialdemokratiet
står stærkt i Rødovre, og
jeg ser ingen grund til,
at vi ikke kan udbygge
vores styrke ved de
kommende valg. På
mange måder er vi dét,
Socialdemokratiet også i
fremtiden skal være; et
parti der lytter, er nærværende, tager folks bekymringer alvorligt, skaber resultater og samler
brede dele af befolkningen bag vores synspunkter.

Mange opgaver i
fremtiden
I denne valgperiode vil
jeg fortsætte arbejdet
for Rødovres interesser i
Folketinget. En række
sager presser sig på.
Beslutningen om
nedlæggelse af Statens
Pædagogiske Forsøgs-

center spøger stadig.
Den endelige beslutning
er nu udskudt. Mit mål
er at regeringen dropper
beslutningen. Her vil jeg
trække på alle gode
kræfter. Jeg vil følge de
meget klare udtalelser til
fordel for SPF, fra Dansk
Folkeparti og enkelte
Venstrefolk, helt til dørs,
så vi sikrer, at udtalelserne fra disse ikke bare er
fremkommet inden et
folketingsvalg.

Trafikpolitik
En beslutning skal også
træffes om Frederikssundsmotorvejen. Min
holdning er klar. Jeg
støtter den model, som
Vejdirektoratet har fremlagt, og har derfor taget
forbehold over for beslutningen i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Arbejdet for at
få flere socialdemokrater
til at bakke op om dette
fortsætter, ligesom mit
håb er, at regeringen kan
få styr på især Dansk
Folkeparti i dette
spørgsmål.
Endelig venter en ny
afgørende trafikal be-

slutning, som har store
konsekvenser for vores
kommune. Debatten om
»det femte spor« lever
igen. Regeringen – og
det radikale venstre – er
øjensynlig parat til at
genåbne diskussionen
om etableringen af et
femte spor fra København til Høje Taastrup.
Projektet skal stoppes.
Et nyt spor vil få katastrofale følgevirkninger
for beboerne langs jernbanen.
Vi kan simpelthen
ikke leve med at projektet gennemføres. Derfor
bliver kampen mod det
femte spor en ny vigtig
sag for vores lokalsamfund og mit arbejde på
Christiansborg.
Også i denne valgperiode bliver der således
nok at se til. Det bliver
hektisk og spændende.
Og ét er sikkert – sammen har vi i denne valgkamp skabt grundlaget
for endnu mere fremgang for partiet i vores
kommune.
•
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Kanditater

Kandidater til
kommunevalget
Ruder isættes
Thermoruder
Spejle
Ventilatorer
Blyruder
Råglas

På generalforsamlingen den 22. marts skal
vi vælge kandidater til kommunevalget.
Allerede nu har der vist sig stor interesse
for at stille op.
Bestyrelsen har besluttet, at vi skal opstille
19 kandidater, det samme antal som der er
kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forrige
nummer af bladet efterlyste vi kandidater,
og dem har vi fået mange af

Indramning
Skifterammer
Fotorammer
Forsatsruder
Altanglas i aluminium
Glaskunst
Broderier
Rensning af
gamle malerier

Gllarmester
Alllan
Ollsen
ROSKILDEVEJ 299 B

36 41 20 41
36 70 13 03
POUL OLSENS eftf.
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Fra den siddende kommunalbestyrelse, som
består af borgmester
• Erik Nielsen,
• Alex Nielsen,
• Kaj-Ole Gustav,
• Britt Jensen,
• Vivi Skriver,
• Jens Jørgen Jensen,
• Carl-Johan Hirsbæk,
• Dora Arvidsen,
• Henning Nielsen og
• Monica Schmidt,
er det kun Henning Nielsen og Monica
Schmidt, som ikke fortsætter.

Tak til Henning
og Monica
Vi siger dem begge en
stor tak for et aktivt arbejde, som de begge
især har lagt i børne- og
skoleudvalget, hvor de
begge har haft sæde
med Henning Nielsen
som formand.
Monica er p.t. gravid
med sit tredje barn, og
mener at arbejdet i kommunalbestyrelsen bliver
for meget, når hun både
skal passe børn og arbejde.
Henning Nielsen, der
er kriminalkommissær i
Gladsaxe, henviser også
til sit arbejde, der er blevet mere og mere kræ-

vende, og da han gerne
vil yde en 100 pct. indsats begge steder, har
han valgt sit arbejde.
Men han truer med, at
han stadig vil være aktiv
i partiforeningen.
De øvrige kandidater,
som har meldt sig, og
som skal opstilles på
generalforsamlingen er
følgende:
• Lars Selander,
• Flemming Østergaard
Hansen,
• Anni Petersen,
• Jan Hylleborg,
• Safdar Shetti,
• Dan Larsen,
• Niels Erik Abcel,
Grethe Kujak,
• Preben Rølling,
• Jan Kongebro,
• Pia Mather,
• Ahmed Ehaqane,
• John Hedegaard,
• Margit Grenaae og
• Poul Alexandersen.

Urafstemning
Der er ikke nogen tidsfrist for at melde sig
som kandidat før generalforsamlingen. Det er
her opstillingerne finder
sted, så der er stadig
mulighed for at melde
sig, hvis man er interesseret.
Den videre procedure

er den, at kandidaterne
bliver præsenteret og
indstillet på generalforsamlingen. Derefter indkaldes der til et opstillingsmøde den 13. april,
som finder sted i Valhøj
skoles festsal.
Her skal kandidaterne
præsentere sig selv,
hvorefter der vil blive
stemt om i hvilken rækkefølge, de skal opstilles
på stemmesedlen, der
så udsendes til samtlige
medlemmer til en urafstemning. Der skal være
19 opstillede på listen
incl. borgmesterkandidaten, hvilket betyder, at
de 18 som får flest
stemmer kommer på
stemmesedlen, mens
de, der ikke fik stemmer
nok, bliver sorteret fra til
den endelige urafstemning. De kandidater, som
kommer på stemmesedlen bliver fotograferet og
skal levere et lille cv. af
sig selv til redaktøren af
medlemsbladet. Bladet
med en præsentation af
alle kandidater bliver
derefter udsendt til medlemmerne.
•

Valget

Tilbagegang for A
fremgang for Morten
Mens Socialdemokratiet i
Rødovre/Herlev-kredsen
ved Folketingsvalget gik tilbage med 3,6 pct. i forhold
til Folketingsvalget i 2001,
fik Rødovres folketingsmedlem, Morten Bødskov
et flot valg. Han gik i det
personlige stemmetal frem
med 30 pct. en fremgang
på 1200 stemmer i forhold
til sidst. I alt fik han 4631
personlige stemmer, hvoraf
han i Rødovre alene trak
2808 personlige stemmer,
hvilket også gjorde ham til
den største stemmesluger i
kommunen, idet han fik
flere personlige stemmer end både Anders Fog, Pia
Kjærsgaard og Mogens Lykketoft.
Ser man på de personlige stemmer af de ca.
22.00 stemmer, der blev afgivet på Rødovres ni
valgsteder fik Morten Bødskov 2808 stemmer, Pia
Kjærsgaard scorede næstflest med 2536 stemmer,
Anders Fogh Rasmussen 2501, Mogens Lykketoft
1153, Connie Hedegaard 825, Mette Frederiksen
721, Holger K. Nielsen 450, Line Barfoed 373 og
Kjeld Daneskiold-Samsøe 280.
Der var 26.975 stemmeberettigede i
Rødovre/Herlev-kredsen, og heraf stemte 22.514,
hvilket giver en stemmeprocent på 83,46.
Liste A fik 33,3 pct. af stemmerne svarende til
12.878 stemmer, et minus på 3,6 pct. i forhold til
2001.
Liste B fik 8 pct. svarende til 3098 stemmer et plus
på 3,9 pct.

Liste C fik 8,7 pct. svarende til 3362 stemmer, et
plus på 1,8 pct.
Liste D fik 1,2 pct. svarende til 463 stemmer, et
minus på 0,7 pct.
Liste F fik 7,0 pct. svarende til 2699 stemmer, et
minus på 0,9 pct.
Liste K fik 1,4 pct. svarende til 530 stemmer, et
minus på 0,5 pct.
Liste M fik 0,3 pct. svarende til 108 stemmer.
Liste O fik 16,7 pct. svarende til 6451 stemmer, et
plus på 1,5 pct.
Liste V fik 19,5 pct. svarende til 7540 stemmer, et
minus på 2,6 pct.
Liste Ø fik 4 pct. svarende til 1565 stemmer, et plus
på 1,3 pct.
Endelig var der opstillet enkeltpersoner, som fik 8
stemmer.
•

Demokratiradioen
De politiske partier i Rødovre er gået sammen om at danne en lokalradio, der har fået navnet
Demokrati Radioen. Radioen blev dannet i foråret 2003. Sigtet med radioen er at sende politiske debatudsendelser, herunder transmissioner fra kommunalbestyrelsesmøder m.v. for at
højne den demokratiske debat om væsentlige emner både lokalt, regionalt, nationalt og globalt.
Demokratiradioen sender hver tirsdag aften i tidsrummet 18.00 – 24.00. Hvis du er interesseret i at lave politisk radio, så kontakt bestyrelsesmedlem Flemming Østergaard Hansen
på tlf. 3324 1846.
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Formandsvalget

Syv skarpe spørgsmål
til formandskandidaterne
Da det ikke er muligt for de to formandskandidater, Helle
Thorning Schmidt og Frank Jensen at komme ud til samtlige partiforeninger har »Socialdemokraterne i Rødovre«
stillet de to kandidater syv skarpe spørgsmål, så medlemmerne på den baggrund får en større viden om, hvor de to
kandidater står, når der skal sættes kryds ved urafstemningen.
Den 3. marts bliver det muligt at møde dem begge ved et
arrangement i Glostrup Bio, som Frederiksborg Amt og
Københavns Amt har arrangeret i fællesskab. Se en annonce for arrangementet på side 9.
Men her er de to kandidaters svar på de syv spørgsmål:

administration og bureaukratiet har slugt de
fleste af pengene – så
kvaliteten ikke er blevet
forbedret. Jeg har selv
været med til gennemføre privatiseringen af
det nuværende TDC –
som klart har været en
fordel for virksomheden,
kunderne og de ansatte.
Jeg kan ikke se noget
positivt i salg af hverken
Postdanmark eller TV2.
Det vil ikke sikre en
bedre kvalitet – snarere
tværtimod.

Svar: Jeg vil gerne forbedre efterlønsordning
på 2 måder. For det første skal reglen om, at
man efter 2 1⁄2 års ledighed automatisk sendes
på efterløn, fjernes. Alle
skal have en 4-årig dagpengeperiode. For det
andet skal der indføres
en ret til at tjene 30.000
kr. uden modregning i
efterlønnen. For mange
med lav indkomst er
modregningen i efterlønnen i dag for kraftig.
Derudover mener jeg
ikke at efterlønnen skal
ændres. Efterlønnen er
en mulighed for at lavtlønnede uden stor pensionsopsparing kan
stoppe. For alle andre er
der kraftig tilskyndelse til
at blive ved med at arbejde. Dels vil man først
få efterløn uden modregning fra man er 62 år, og
dels vil den skattefrie
præmie ved arbejde
efter 62 år betyde, at
man er tilskyndet til at
arbejde længere.
Det er en myte, at alle
under 40 år har gode
pensionsopsparinger.
Der vil også fremover
være behov for en efterlønsordning. De flere
mennesker, der skal på
arbejdsmarkedet i de
kommende år, skal først
og fremmest skaffes ved
at flere får en uddannelse, og at unge afslutter deres uddannelse
hurtigere end i dag. Det
er unge mennesker arbejdsgiverne efterlyser –
ikke mennesker der er i
begyndelsen af 60’erne.

– Vil du ændre på efter-

- Der skal forhandles

Frank Jensens svar:
– Hvis du bliver valgt som
ny formand, hvordan vil
du så forene de forskellige
fløje i partiet?

Svar: Jeg vil sammensætte en ledelse af de
bedst kvalificerede medlemmer af folketingsgruppe uden skelen til,
hvem der har støttet
hvem ved formandsvalget. Valgresultatet gør, at
alle ved at de har en forpligtelse til at arbejde
sammen for at genrejse
Socialdemokratiet.
– Hvis du ikke vinder formandsposten ved urafstemningen, vil du og dine
tilhængere så respektere
resultatet og gå positivt
ind i et samarbejde med
din modpart, eller skal vi
have en ny fløjkrig?

Svar: Jeg vil arbejde positivt for at styrke Socialdemokratiet, uanset
hvem der er formand.
– Hvordan stiller du dig til
privatisering og udlicitering? F.eks.: Skal Postdanmark sælges? Skal

6

TV2 sælges, skal DONG
sælges? Skal der ske en
privatisering af hjemmeplejen, sundhedsplejen,
genoptræning m.m.?

Svar: På nogle områder
kan private bidrage. På
andre områder vil det
give dårligere løsninger,
hvor arbejdstempoet bliver skruet op, og hvor
kvaliteten falder. Jeg
mener ikke, at der er den
store mening i at udlicitere plejeopgaver. Her
handler det om kvalitet.
Erfaringerne fra frit valg
af ældrepleje har vist, at

lønsordningen. I givet fald
hvornår og hvordan?

Formandsvalget
strukturreform, hvor langt
vil du gå for at få forlig
med regeringen?

Svar: Det er positivt at
regeringen har genåbnet
forhandlinger om strukturreformen i erkendelse
af at miljøområdet og
mange socialt udsatte
grupper var blevet stedmoderligt behandlet i
den oprindelige reform.
Vi skal gå åbent ind i
disse drøftelser, men det
er afgørende for Socialdemokratiet, at økonomien bag en strukturreform er på plads – således at reformen ikke bliver en spareøvelse, der
tvinger kommunerne ud
i udlicitering og privatisering af opgaver. Det
har jo allerede været påpeget af beskæftigelsesministeren, at den helt
store gevinst ved strukturreformen var at enhederne blev så store, at
de kunne udlicitere flere
opgaver.
- Hvordan stiller du dig til
en kommende udligningsreform, skal der gå flere
penge fra øst til vest Danmark eller modsat?

Svar: Det afgørende ved
udligningsreformen er
ikke nettoresultatet mellem øst og vest Danmark, men at der sikres
en udligning, der gør det
muligt at kommuner
med ens skat kan have
samme serviceniveau. I
dag er udligningen i forhold til en række sociale
udgifter utilfredsstillende
- Mener du, at der kan
findes et alternativ til 24års reglen, som kan virke
ligeså effektivt i forhold til
tvangsægteskaber?

Svar: Nej, jeg har i hvert
fald ikke set sådanne
forslag. Derfor skal 24års reglen fastholdes.

Helle Thorning
Schmidts svar:
– Hvis du bliver valgt som
ny formand, hvordan vil
du så forene de forskellige fløje i partiet?

Svar: Hvis jeg bliver
valgt som formand for
Socialdemokraterne vil
jeg sammensætte en
bred ledelse af folketingsgruppen og af partiet. Jeg ser ledelsen af
partiet som et holdarbejde, hvor holdet selvfølgelig skal afspejle
hele partiet.
Jeg mener, at tiden
for de såkaldte fløjkrige
nu må være forbi. Mit
mål er derfor at samle
partiet. Det mener jeg,
at jeg har de bedste forudsætninger for. Jeg har
erfaring, men kommer
»udefra«, og har ikke
deltaget i kaffeklubber
o.l. i folketingsgruppen.
- Hvis du ikke vinder formandsposten ved urafstemningen, vil du og
dine tilhængere så respektere resultatet og gå
positivt ind i et samarbejde med din modpart,
eller skal vi have en ny
fløjkrig?

Svar: Hvis jeg ikke
vinder urafstemningen,
vil jeg respektere medlemmernes afgørelse og
arbejde loyalt for de

mål, min modkandidat
udstikker for partiet.
Socialdemokratiet
skal tilbage til regeringsmagten. Vort partis historie er fyldt med beviser
på, at hvis partiet ikke er
samlet, så kan vi ikke
vinde regeringsmagten.
Derfor skal vi samles –
uanset hvem der vinder
urafstemningen. Anders
Fogh Rasmussen skal
ikke have fire år mere
ved næste valg.
- Hvordan stiller du dig til
privatisering og udlicitering? F.eks.: Skal Postdanmark sælges? Skal
TV2 sælges, skal DONG
sælges? Skal der ske en
privatisering af hjemmeplejen, sundhedsplejen,
genoptræning m.m.?

Svar: Jeg mener ikke, at
hverken udlicitering eller
privatisering kan sikre
bedre velfærd. Tværtimod er der efterhånden
ganske mange eksempler på, at borgerne får
ringere velfærd, når
kommunen eksempelvis
udliciterer eller privatisere en serviceopgave.
Også de kommunale
beslutningstagere oplever problemer. Ofte bliver det vanskeligere at
styre den kommunale
økonomi, fordi de økonomiske forudsætninger
for aftalen mellem kommunen og det private

firma brister.
Udlicitering og privatisering er ikke vejen til
bedre velfærd. Det er
min opfattelse, at man
ved ledelsesmæssige
reformer internt i den offentlige sektor sagtens
ad denne vej kan nå
målene om bedre velfærd til borgerne.
I dag benytter mange
kommuner sig imidlertid
af udlicitering. Det kan
der være forskellige
årsager til. For mig er
det vigtigt – hvis kommuner benytter sig af
udliciteringer – at bl.a.
medarbejderne sikres
tryghed i ansættelsen
og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Samtidig
mener jeg, at det er vigtigt, at de ansatte selv
for lov til at byde på opgaven og at der selvfølgelig ikke udliciteres så
meget, at den politiske
indsigt i opgaven helt
forsvinder.
Som parti må vi også
gøre os helt klart, at regeringens mål er mere
udlicitering og privatisering. Fogh ser velfærden
som et nyt marked. Tænk
blot på ældreplejen, hvor
regeringens frit-valgsmodel er et billede herpå. Midlet til at Fogh
kan nå sit mål er »skattestoppet«, som udhuler
den offentlige økonomi i
en sådan grad at mange
kommuner inden for få
år tvinges til udliciteringer og privatiseringer.
Det skal vi undgå. Derfor er det så vigtigt, at vi
træffer det rigtige formandsvalg nu, og socialdemokraterne kommer
tilbage i regering.
Regeringens bebudede privatisering af
TV2 mener jeg vil skade
den public-service, som
landsdækkende medier
skal leve op til. Derfor er
jeg heller ikke tilhænger
af at privatisere TV2.
Når det glæder
spørgsmålet om DONGs
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fremtid, så støtter jeg
selvfølgelig den aftale,
som den socialdemokratiske folketingsgruppe
har indgået med regeringen, og som medfører
en delvis privatisering af
DONG. Aftalen gennemføres i form af en fusion
mellem ELSAM og
DONG. Af hensyn til forsyningssikkerheden er
det afgørende, at det
det offentlige forsyningsnet forbliver under offentlig kontrol. Og det er
sikret med aftalen.
PostDanmark har vi i
folketinget gået med til
at sælge 25 % af. Og
her mener jeg så også
at grænsen skal sættes.
Det må og skal være
samfundet som har bestemmende indflydelse
også fremover.
- Vil du ændre på efterlønsordningen. I givet fald
hvornår og hvordan?

Svar: Jeg vil ikke afskaffe efterlønnen. Til et
velfærdssamfund hører
også en efterløn.
Jeg mener, at efterlønnen skal bevares, i
den form som vi kender
den i dag, for alle over
40 år. For alle under 40
år, skal vi fortsat sikre,

at der er efterløn til dem
der har mest behov –
f.eks. de ufaglærte. Men
vi må diskutere om det
også skal gælde for akademikerne, der er kommet på arbejdsmarkedet
som 30-årige. Er det ikke
rimeligt at de skal arbejde lidt længere?

Men min konklusion
er, at det sikkert bliver
vanskeligt at få regeringen på bedre tanker
om vigtigheden af et
bredt forlig på et så afgørende område. Indtil
nu har de været godt og
grundigt låst af Dansk
Folkeparti.

- Der skal forhandles
strukturreform, hvor langt
vil du gå for at få forlig
med regeringen?

- Hvordan stiller du dig til
en kommende udligningsreform, skal der gå flere
penge fra øst til vest Danmark eller modsat?

Svar: Strukturreformen
bliver en meget stor reform af det Danmark,
som vi kender i dag.
Amterne forsvinder, det
samme gør mange kommuner i takt med at de
sammenlægges til nye
stor-kommuner og mange opgaver flyttes til nye
myndigheder.
Jeg mener, at vi skal
gøre, hvad vi kan for at
blive en del af de aftaler,
som nu skal forhandles
om reformens enkelte
lovforslag.
Vi skal forhandle,
men på et fast grundlag.
Vi har fremlagt vores
grundlag for forhandlingerne. Principperne
her skal vi følge i de
kommende uger, hvor
der forhandles.

Svar: Regeringen burde
have fremlagt en udligningsreform sammen
med udspillet til den nye
strukturreform. For mig
er det vigtigt, at strukturreformen også sikrer
mulighed for rimelig
ensartet service over
hele Danmark. Det skal
en udligningsreform bidrage til.
- Mener du, at der kan
findes et alternativ til 24års reglen, som kan virke
ligeså effektivt i forhold til
tvangsægteskaber?

Svar: Hvis vi kan finde
en anden metode til at
nå de samme mål som
24-års reglen er jeg bestemt klar til at se på en

ændring af lovgivningen.
Problemet er, at en
sådan metode indtil nu
ikke er fundet.
For mig er 24-års
reglen en hjælpende
hånd til de mange unge
indvandrerkvinder, som
mod deres vilje tvinges
ind i et ægteskab. 24års reglen er derfor en
hjælpende hånd til de
unge kvinders ønske om
at blive integreret i det
danske samfund, få en
uddannelse og et arbejde.
De normer som gemmer sig bag de mange
tvangsægteskaber i indvandrermiljøerne skader
kvindernes ligestilling og
udfoldelsesmuligheder.
Som socialdemokrat –
og som kvinde – strider
normerne i indvandrermiljøet samtidig mod alt,
hvad vi som socialdemokrater, sammen med
kvindebevægelsen,
brugte forrige århundrede på at kæmpe for;
nemlig frigørelse, ligestilling og kvindernes ret
til eget liv og udfoldelse.
Vi skal hjælpe de
unge indvandrerkvinder.
Derfor er 24-års reglen
nødvendig.
•

Urafstemningen
Partiets hovedbestyrelse har besluttet den videre plan for den kommende urafstemning
mellem formandskandidaterne.
Fra den 21. februar vil der ske en præsentation af de indtil videre kendte kandidater i
de enkelte amter. Arrangementerne sker i et
samarbejde mellem partikontoret og amtsorganisationen. For Frederiksborg og Københavns amter vil der være møde mellem de to
duellanter Helle Thordning Schmidt og Frank
Jensen i Glostrup Bio den 3. marts kl. 19.
Den 1. marts er sidste frist for at betale
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kontingent for at være stemmeberettiget ved
urafstemningen.
Den 7. marts er sidste frist for at tilmelde
sig den ekstraordinære kongres, der holdes
den 12. marts kl. 12 i Odense Congress Center. Dagen før er sidste frist for anmeldelse af
kandidater.
Den 14. marts iværksættes urafstemningen, hvis det er det, kongressen beslutter
sig for, og den 11. april k. 12 bliver sidste
frist for at stemmesedlerne skal være Revisionsinstituttet i hænde, hvorefter hovedbestyrelsen vil godkende valget.

Formandsvalget
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Kommunalt nyt

Fra kommunen
Af gruppeformand Alex Nielsen

Rødovre får nyt
design
På kommunalbestyrelsesmødet i april 2004
blev det endeligt besluttet at lave en designmanual for Rødovre, herunder udarbejdelse af en
skiltemanual samt forslag til logo.
Der er tidligere taget
stilling til fremtidens mastetyper med lysarmaturer til belysning. Masterne kan ses på den del af
Rødovrevej, der er ved
at være færdig efter renoveringen. Det er nu
også taget stilling til henholdsvis en skiltemanual
for institutioner og en
skiltemanual for vejnavneskilte.
»Skiltemanual Vejnavneskilte« er en konkretisering af de oprindelig
benyttede vejnavneskilte
i Rødovre med firkantet
galge og vejnavneskilt
med fremhævet skrift.
Farve på galge er grafitgrå og skilte laves i den
røde farve »Feurrot«,
med hvid skrift.
Som institutionsskilte
er der valgt et system
»Plandesign« også i farven »Feurrot« med hvid
skrift. Skiltet kan opsættes direkte på bygninger
eller kan påmonteres en
stander, udført i en 10
mm malet aluminiumsplade i grafitgrå farve.
Logo (det kendte
med oksen), men i grå
toner sættes i produktion umiddelbart, og vil
efterfølgende blive påført
alt nyt inventar. På nyere
opsat inventar (Rødovrebænke mv.) vil logo
kunne påføres sommeren 2005.
Generelt er Rødovrebænken valgt som
bænk. I naturområder
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anvendes NH bænken
fortsat.
En tydelig og ensartet
skiltning af veje og kommunale institutioner vil
sammen med en
ensartet belysning være
det vigtigste for at give
Rødovre en klar identitet.
På de offentlige vejarealer vil der i de næste
10 – 12 år foregå en udskiftning af vejbelysningen. Arbejdet bliver udført i etaper, og området
mellem Rødovre Parkvej/
Elvergårdsvej, Tårnvej og
Roskildevej er NESA’s
første delområde, og vil
blive udført i 2004/2005.
En mulighed for at realisere designmanualen i
de offentlige byrum vil
være at følge NESA’s
udskiftning af belysningen med udskiftning af
det øvrige nedslidte inventar i delområderne,
og således gøre en
bydel helt »færdig« og
flot. På denne måde vil
der kunne ske en fornyelse og realisering over
en 10-års periode.

Informationskampagne om demens
Socialministeriet har
afsat en pulje til informations- og oplysningsaktiviteter om demens. Social- og Sundhedsforvaltningen har ansøgt
om midler fra puljen til
en målrettet information
til beboere, bestyrelser
og ejendomsfunktionærer i alment boligbyggeri
i Rødovre.
Den primære målgruppe for projektet er
Beboere i alment boligbyggeri. Vi vil nå målgruppen i samarbejde
med bestyrelserne i alment boligbyggeri og

bolig- og ejendomsfunktionærerne.
Formålet med projektet
er at
- udbrede viden om
demenssygdomme for
målgruppen
- medvirke til en aftabuisering af demenssygdomme.
- opbygge et formelt
samarbejde mellem Rødovre Kommunes Ældreog Handicapafdeling og
ejendomsfunktionærerne
i de almene boligselskaber om eventuelle problemer, der kan opstå
hos borgere med demens og om, hvordan
disse problemer kan
imødegås.
Indholdet i projektet
vil primært handle om information, da Rødovre
Kommunes Ældre- og
Handicapafdeling ofte
får henvendelser fra naboer, genboer eller andre
beboere i alment boligbyggeri. Henvendelserne
har som oftest handlet
om beboere, der forvilder sig og ikke kan finde
hjem, har problemer med
renholdelse af egen bolig
og/eller glemmer at slukke for komfur med efterfølgende lugtgener og risiko for brand. Henvendelserne fra ejendomsfunktionærerne går ofte
på, hvordan de skal for-

holde sig i mødet med
forvirrede og ulykkelige
mennesker med demens, og hvor de kan
henvende sig for at få
råd og vejledning.
I Rødovre Kommune
har vi ansat en demenskoordinator og har en
politisk vedtaget Demenspolitik fra 2001.

Rusmiddelundersøgelse - børn og unge
SSP-udvalget i Rødovre
Kommune har i samarbejde med Hvidovre
Kommune foranlediget
en spørgeskemaundersøgelse af børn og unges forbrug af alkohol,
cigaretter og hash. Skemaet er udsendt til samtlige 1455 børn og unge i
Rødovre Kommunes.
Svarprocenten var på 83
%.
Baggrunden for
undersøgelsen var et
indtryk af, at forbruget af
rusmidler er stigende, og
at nogle børn og unge
begynder at ryge og
drikke tidligere end før.
- elever i 7. klasse
drikker mindre alkohol i
2004 end i 1991
- det samme gælder
for drenge i 8. klasse
- for pigerne er forbruget steget med fra 25
% til 35 % der drikker,
så de kan mærke alkoholens virkninger en

Kommunalt nyt
gang om ugen
- forbruget er steget
svagt for elever i 9.
klasse.
I 1991 svarede 10 %,
at de drak i forbindelse
med fester i ungdomsklub o.l. Dette tal er i
2004 under 2 %. 49 %
af eleverne i 9. klasse
angav i 1991, at de drak
på værtshus eller diskotek, i 2004 er dette tal 5
%. Øget opmærksomhed har betydet, at børn
og unge ikke drikker alkohol på offentlige udskænkningssteder i
samme omfang som for
13 år siden.
Om røg har undersøgelsen vist, at
- tallene for Rødovre
Kommunes 16-årige
nedslående, idet der her
er 30 % daglige rygere
mod et landsgennemsnit
på 16 %
- generelt er antallet
af daglige rygere faldende i forhold til 1991,
idet andelen, som har
røget, men nu er holdt
op, er steget markant.
Om hash har undersøgelsen vist, at
- forbruget af hash
for de yngste er lidt mindre i Rødovre end i
Hvidovre
- det for de ældre er
større
- hver fjerde har prøvet at ryge hash i 15 års
alderen.
- der ikke mellem de
to kommuner er væsentlige forskelle
- forbruget af hash i
Rødovre og Hvidovre
viser, at over dobbelt så
mange 16-årige har prøvet at ryge hash her
som på landsplan.

Konklusionen er, at
- forbruget af alkohol,
cigaretter og hash er karakteriseret ved et lavt
forbrug for de, som er
13 år eller yngre i forhold til tal fra Hvidovre
og til landsgennemsnittet
- 57 børn og unge
mellem 12 og 17 år har
prøvet andre stoffer end
alkohol, cigaretter og
hash
- en stor del af disse
børn og unge har et omfattende forbrug af såvel
alkohol som hash – det
vurderes at de udgør
mellem 30 og 50 personer.

Ventelister til børnepasning
På optællingsdagen den
25. januar for børn, der
har behov for pasning
den 1. februar, var der i
alt 103 på venteliste,
mod 85 måneden før.
1. december var tallet
58 og 1. november 46.
Så der er i høj grad brug
for de 40 pladser, der nu
laves i Tjørneparken.
Ventelister til plejehjem (20. januar)
I januar i år var der i alt
681 ældre personer, der
venter på plads på plejehjem, heraf var
- 47 borgere i Rødovre, visiterede til plejehjem i kommunen,
- 10 borgere i Rødovre, visiteret til andre
kommuners plejehjem,
- 6 borgere i Rødovre, visiteret til kommunens eller andre kommuners plejehjem,
- 15 borgere i andre
kommuner, visiteret til
plejehjem hos os.
Så der er bestemt

brug for de mange nye
pasningspladser, der er
med i det nye budget.
Den 20. januar var der i
alt 226 permanente beboere på vores plejehjem.

Vestbad, ud- og ombygning
I Kommunalbestyrelsens
møde den 30. marts
2004 blev der bevilget
55.124.000 kr. til ud- og
ombygning af Vestbad,
dog med den halve udgift til Brøndby Kommune.
Udgiften finansieres
fra 2004 til og med 2008,
men byggeriet er planlagt til at være færdigt i
2007. I 2005 er der afsat
10.573.000, hvoraf halvdelen tilfalder Brøndby
Kommune. Byggeriet
igangsættes 1. september i år.
H.C. Andersen festival
2005
I anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag den 2. april i år blev
der i 2004 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle
fremkomme med forslag, stå for planlægning
og koordinering af arrangementer i Rødovre
Kommune i 2005.
Festivalen skal foregå
torsdag og fredag den
14. og 15. april i og omkring Rødovrehallen samt
på Rødovre Byggelegeplads. Torsdagen er tilegnet børn i daginstitutioner, mens fredagen er
for skolebørn, SFO’er,
familier og foreninger.
Programindholdet for
de to dage ligger nu fast
og består blandt andet
af:
• Koncerter med grup-

pen World of Drums
• Japansk papirteater
• En professionel fortæller
• Gamle lege
• Tre oplevelses- og
sansetelte
• Maskeværksted med
den tidligere kongelige
balletdanser og Pjerrot i
Tivoli, Morten Hansen
• HCA-musical
• Hiphop-danseforestilling bygget over Den
Grimme Ælling.
I slutningen af november
blev der udsendt informationsmateriale til skoler, SFO’er og daginstitutioner, hvor der blev
opfordret til, at man
også selv kunne bidrage
med indslag til festivalen.
Det samlede budget
for arrangementerne
udgør skønsmæssigt
145.000 kr., som er finansieret via midler fra
• Folkeoplysningsudvalget, udviklingspuljen
med 45.000 kr.,
• Børneinstitutionerne
med 35.000 kr.
• Skolerne med 38.000
kr.
• Hovedbiblioteket med
9.000 kr.
• Børnekulturpuljen med
18.000 kr.
Der har været holdt en
plakatkonkurrence for
alle børn op til 18 år.
Alle bidrag har været
vist på biblioteket og vil
blive udstillet igen på
festivalen. Den endelige
plakat for festivalen med
vindermotiverne blev offentliggjort den 29. januar, hvor vinderne ved
en reception på biblioteket fik overrakt deres
præmier.
•
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Behov for en ny kurs
Af Flemming Østergaard Hansen, medlem af bestyrelsen

Den seneste PISAundersøgelse om elevernes præstationer i en
lang række lande tegner
et forstemmende billede. De danske elever
halter langt bagefter i
vigtige fag som læsning,
matematik og naturfag.
Undersøgelsen har rejst
en vigtigt og helt nødvendig debat. Hvis vi i
Danmark skal gøre os
nogle som helst forhåbninger om at klare os i
den internationale konkurrence, skal vi have et
uddannelsessystem,
som ruster eleverne til
fremtidens udfordringer.
Her spiller folkeskolen
en afhørende rolle. Det
har derfor været rart at
se, at der er ved at ske
en kursændring af Socialdemokratiets politik.
Først og fremmest fremført af politisk ordfører
Frank Jensen og mere
tøvende af Pernille
Blach Hansen (som i
skrivende stund er uddannelsesordfører for S i
Folketinget).
Én ting er at kunne
klare sig godt i den
internationale konkurrence. Noget andet og
mindst ligeså vigtigt, er
de menneskelige konsekvenser, som er resultatet af ringe skolekundskaber. Vi taler om mennesker, som efter en
lang og i mange tilfælde
ørkesløs skolegang, ikke
er i stand til at læse en
avis og følge med i tekstede tv-udsendelser.
For slet ikke at tale om,
at de er ude af stand til
at hjælpe deres børn
med lektielæsningen.
Ikke just de bedste for-
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udsætninger for at klare
sig på arbejdsmarkedet,
eller for at kunne give
sine børn et godt rygstød i starten af deres
tilværelse.
Det er derfor foruroligende, at op mod 17
pct. af de danske elever
må betegnes som funktionelle analfabeter. Det
er ydermere beskæmmende, at folkeskolen
har meget svært ved at
gøre noget ved den negative sociale arv. Forældrenes stilling, uddannelse og hjemmets kulturelle niveau spiller fortsat en alt for stor rolle.
Pigerne klarer sig samtidig markant dårligere
end drengene, hvilket er
et særkende i forhold til
lande, vi normalt
sammenligner os med.
For mig er der ingen
tvivl om, at der er brug
for handling. Vi skal ikke
lulle os i søvn af, at der
de seneste år er sat
mange ting i gang rundt
om på skolerne, og at vi
er på vej. Der er behov
for konkrete resultater.
Jeg tror ikke på én mirakelkur, som med et
snuptag løser alle problemer. Det er i stedet
nødvendigt, at sætte ind
over en bred kam for at
udvikle folkeskolen.
Vi skal først og fremmest afklare, hvad det
er vigtigt at lære. Efter
min mening er læsning,
talforståelse, engelsk og
it helt afgørende. Det
skal være på et højt fagligt niveau, hvor eleverne opnår en egentlig
ekspertise. Det er derfor
ikke nok, at overlade
læsning til faget dansk

eller talforståelse til
faget matematik. Det er
noget, som skal gennemsyre alle fag og
være et fælles ansvar.
Udover de nævnte kompetencer, skal der fortsat være fokus på elevernes sociale kompetencer. Uden ordentlige
sociale kompetencer er
det umuligt at klare sig i
dagens samfund, både i
uddannelsessystemet,
på arbejdsmarkedet og i
ens hverdagsliv. Danske
elever klarer sig heldigvis godt på dette område, og det skal vi
sørge for at understøtte
fremover.
Et højt fagligt niveau i
folkeskolen vil især være
en fordel for elever fra
såkaldte ikke boglige
hjem. De skal møde en
skole, hvor der er store
faglige ambitioner på
deres vegne. Elever, der
kommer fra hjem, hvor
der er bugnende boghylder, skal nok blive
mødt med faglige ambitioner fra familien. Det
kniber betydeligt mere
for elever, hvis eneste
adgang til litteratur derhjemme er kulørte tidsskrifter, måske endda
kun på et fremmed
sprog. Her kan skolen
være en redning.
Også metoderne i
undervisningen skal vi
drøfte. Lærernes metodefrihed har hidtil været
en hellig ko i den danske folkeskole. Det på
trods af, at folkeskoleloven stiller krav om projektarbejde, undervisningsdifferentiering, udgangspunkt i den enkelte elev osv. Men inde

i klasseværelset er det
den enkelte lærer, der
regerer. Lærernes metodefrihed har spillet en
meget vigtig rolle i kampen mod den ”sorte
skole”, der var præget
af kæft, trit og retning.
Metodefriheden har
samtidig haft afgørende
betydning for udvikling
af forskellige undervisningsformer og metoder.
Det var helt nødvendigt i
en tid, hvor der ikke var
den store viden om,
hvad der kendetegner
god undervisning. Situationen i dag er imidlertid
helt anderledes. Både i
Danmark og internationalt forskes der i disse
år på livet løs for at
finde ud af, hvordan elevernes udbytte af skolegangen kan højnes.
Denne viden skal bruges
i lærernes undervisning;
også selv om det af
nogle kan opfattes som
et indgreb i deres hidtidige frihed.
Elevernes udbytte af
undervisningen skal hele
tiden være i fokus. Det
kræver en systematisk
evalueringskultur i alle
dele af folkeskolen. Alle
skoler bør have en strategi for at følge op på
elevernes udbytte. Udgangspunktet skal være
den enkelte elev. Nationalt udstukne eksaminer
kan vi ikke undvære,
men de må aldrig stå
alene. Det interessante
er, hvordan den enkelte
elev udvikler sine evner.
Ikke først og fremmest i
en kamp med sine klassekammerater, men i
stedet i en løbende konkurrence med sig selv.

Ny kurs

Målsætningen skal
være, at der hele tiden
sker fremdrift. Hvis det
ikke er tilfældet, skal det
vurderes nøje, om det er
selve undervisningen,
der er noget i vejen
med, eller om eleven har
nogle særlige vanskeligheder, der kræver en
særlig indsats
Vi har i Danmark en
decentral folkeskole funderet i kommunerne, og
det mener jeg også, vi
skal have fremover. Det
betyder dog ikke, at
skolerne og kommunerne kan køre på frihjul.
Der er løbende behov
for at følge op på, om
kommunerne lever op til
deres ansvar. Nationale
evalueringer er i den forbindelse et helt nødvendigt middel. Vi bør ikke
acceptere de store forskelle, der i dag er på
elevernes udbytte af
undervisningen på forskellige skoler.
Gode lærere er fundamentet for folkeskolen. Det stiller krav om

en ordentlig grunduddannelse og mulighed
for løbende efter- og
videreuddannelse. Vi må
erkende, at nye lærere i
dag har for mange liniefag. Der er behov for en
specialisering, der betyder, at lærerne kommer
mere i dybden med
deres fag. Der er samtidig behov for, at den nyeste viden om undervisningsmetoder hurtigt
kommer ud i klasseværelserne. Det kræver, at
lærerne får adgang til
denne viden. Det kan
ske gennem formaliserede kurser og uddannelse, men også via læring på jobbet og besøg
hos skoler, der er langt
fremme i skoen. Vi må
efter min mening også
drøfte, om det fortsat
giver mening, at have en
skole, hvor lærerne i
princippet kan undervise
på alle klassetrin. Også
her er der måske behov
for en specialisering.
Der er stor forskel på de
metoder og evner, som

undervisning af mindre
børn kræver sammenlignet med undervisning af
unge. Det kan kun de
færreste lærere rumme.
Erfaringerne fra Finland
tyder da også på, at
netop en faseopdelt
skole har positiv indvirkning på elevernes
præstationer.
Folkeskolen har efter
min mening i alt for
mange år været præget
af manglende ledelse.
De ansatte har hver
især, nogle gange i
teams, passet deres arbejde, men uden nogen
overordnet plan. Det
skal der laves om på.
Flere undersøgelser har
vist, at stærk ledelse er
en helt nødvendig forudsætning for, at få en velfungerende skole. Der er
ikke behov for ledere,
der sidder bag deres
skriveborde og giver
ordre til højre og venstre. Der er i stedet
behov for pædagogisk
ledelse, der foregår i en
tæt dialog med den enkelte lærer og det samlede lærerkorps. Lederne skal være synlige
på skolen og ude i de
enkelte klasseværelser.
De skal kunne udstikke
den pædagogiske kurs,
men også drage de
nødvendige konsekvenser, hvis kursen ikke bliver fulgt. Lederne skal
have tid og rum til pædagogisk ledelse. Det
betyder, at mange administrative byrder skal
fjernes fra deres skuldre.
Enten må disse opgaver
løses på rådhusene,
eller der må ansættes
administrativt personale
på skolerne, som kan
løfte disse opgaver.
Kommunalpolitikerne
har et stort ansvar for at
udstikke mål for folkeskolen, og følge op på
målene. Det sker i alt for
ringe omfang i dag.
Uden retningslinier, er
det vanskeligt for skolerne at skabe et klart

værdigrundlag, som er
en vigtig forudsætning
for, at lærerne kan
præstere gode resultater. Politikerne skal samtidig sørge for, at rammerne for undervisningen er i orden, herunder at der er opdaterede undervisningsmidler.
Der er behov for en
særlig strategi over for
tosprogede elever. Evalueringen af dansk som
andetsprog viser, at der
skal stilles større forventninger til de tosprogede elever og deres
forældre, men også til
lærerne. Kommunerne
skal sætte tydelige mål
og rammer for indsatsen
og skoleledelsen skal
følge op. Det er samtidigt vigtigt, at der uddannes langt flere undervisere i dansk som
andetsprog, og der
samtidig sættes ind med
efteruddannelse for alle
lærere der underviser tosprogede elever.
En ordentlig folkeskole med udbytterig
undervisning stiller krav
til både forældre og elever. Et stort problem i
folkeskolen i dag er
manglende disciplin og
evne til at indgå i en
gruppe, hvor andres
behov også skal tilgodeses. Vi forældre har et
ansvar for at sikre, at
vores børn er parate til
at leve op til skolens
krav. Eleverne har naturligvis også et stort ansvar i denne forbindelse.
Et frugtbart samarbejde
mellem skole og hjem
skal afklare de gensidige
forventninger og sikre,
at problemer kan fanges
i opløbet.
Vi socialdemokrater
skal være parate med
en håndsrækning til folkeskolen. En håndsrækning der skal komme
alle børn og skoler til
gavn. For folkeskolen er
et fælles ansvar.
•
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Nytårskur

Trodsede stormen
På trods af, at vinterstormen kulminerede
på netop det tidspunkt, som partiforeningen holdt sin nytårskur i Foreningshuset den 8. januar, var der kun fire som
udeblev. Det var temmelig imponerende,
da de fleste af deltagerne må betegnes at
være nogle af partiforeningens veteraner.
I alt blev vi 38, som hyggede os til tonerne fra duen ”The tequilla Sunrise” og
spiste Hanne Kjærulffs og Karen Nielssons
dejlige mad.
Erik Nielsen holdt som sædvanlig en
oplagt nytårstale, og formanden gik rundt
og solgte lodder til aftenens lotteri.
Den røde sangbog var blevet væk i Foreningshuset, men det klarede Vivi Skriver
med et sanghæfte fra Carlsros rejseklub,
så det blev til mange dansktop-melodier.
Vi fik dog sunget ”Når jeg ser et rødt flag
smælde” inden der blev budt op til dans.
Her er nogle af Vivi Skrivers fotos fra
Nytårskuren.

Der blev sunget igennem ved fællessangen.

Vivi Skriver svinger træbenet sammen med Tøffner.

Der blev lyttet andægtigt
under borgmester Erik Nielsens tale
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Formanden i fuld gang med at sælge lodsedler.

Unge

Rusmidler blandt
børn og unge i Rødovre
SSP-udvalget i Rødovre Kommune
har i samarbejde med Hvidovre Kommune gennemført en undersøgelse af
børn og unges forbrug af alkohol, cigaretter og hash. Formålet med
undersøgelsen var at få dokumentation for unges forbrug af rusmidler i
Rødovre. Undersøgelsen viser, at forbruget blandt de helt unge er faldende og at vores forebyggende initiativer virker. Vi har fortsat en udfordring med at hjælp en mindre gruppe
unge ud af misbrug.
Af Britt Jensen og Henning Nielsen

Baggrunden for undersøgelsen var også at
undersøge om forbruget
af rusmidler i Rødovre er
stigende, og om børn og
unge begynder at ryge
og drikke tidligere end
før.
Undersøgelsen er lavet som en spørgeskemaundersøgelse i foråret
2004. Skemaet er udsendt til samtlige 1455
børn og unge i Rødovre
Kommunes 6. – 10.
klassetrin. Svarprocenten er meget høj på 83
%
Hvidovre Kommune
har gennemført en tilsvarende undersøgelse
så der kan foretages en
sammenligning mellem
de to kommuner. Det er
også muligt at foretage
en sammenligning med
en undersøgelse fra Rødovre Kommune fra
1991 for at se på udviklingen.

Alkohol
Undersøgelsen viser, at
elever i 7. klasse drikker
mindre i 2004 end i
1991. Det samme gælder for drenge i 8.
klasse, men for pigerne
er forbruget steget med
10 % (fra 25 % til 35 %
der drikker, så de kan
mærke alkoholens
virkninger en gang om
ugen). Forbruget af alkohol for elever i 9.
klasse ligger på nogenlunde samme niveau i
1991 og 2004.
I 1991 svarede 10 %,
at de drak i forbindelse
med fester i ungdomsklub o.l. Dette tal er i
2004 under 2 %. 49 %
af eleverne i 9. klasse
angav i 1991, at de drak
på værtshus eller diskotek, i 2004 er dette tal 5
%. Øget opmærksomhed har betydet, at børn
og unge ikke drikker alkohol på offentlige udskænkningssteder i

samme omfang som for
13 år siden.

Røg
Undersøgelsen viser generelt at antallet af daglige rygere blandt børn
og unge er faldende i
forhold til 1991, i det andelen, som har røget,
men nu er holdt op, er
steget markant.
I Rødovre er 30 % af
de 16-årige daglige rygere mod et landsgennemsnit på 16 %, en
udvikling vi må undre os
over. Undersøgelsen
giver ikke noget klart
svar på, hvorfor det ser
sådan ud.

Hash
Forbruget af hash er for
de yngste lidt mindre i
Rødovre end i Hvidovre,
men for de ældre er det
større. I 15 års alderen
har hver fjerde prøvet at
ryge hash. Det er dog
ikke mellem de to kommuner, væsentlige forskelle, men forbruget af
hash i Rødovre og Hvidovre viser, at over dobbelt så mange 16-årige
har prøvet at ryge hash
her som på landsplan.
Undersøgelsen giver
heller ikke her et klart
svar på, hvorfor der er
den forskel mellem Rødovre/Hvidovre og resten
af landet.
•
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Skolen

Familieklasser i folkeskolen
Af Henning Nielsen, formand for Børne- og Skoleudvalget
milieklassen«. Det går i
al sin enkelthed ud på et
øget samarbejde mellem
skole og hjem for at forbedre elevernes trivsel
både fagligt og socialt.
De elever, der kan
deltage i familieklassen,
har typisk svært ved at
koncentrere sig, svært
ved at begå sig med
jævnaldrende eller svært
ved at organisere og
planlægge. Derudover
kan de også være urolige.
I de senere år har der
været meget fokus på
rummeligheden i folkeskolen. Som en del af
arbejdet med rummelighed har man i nogle
kommuner indført det,
som man kalder for »fa-

Forældrene er med i
skole
I familieklassen inddrages forældrene ved at
komme med i skole et
par formiddage om
ugen inden for en tids-

begrænset periode. De
samles i et klasselokale
sammen med 6-8 andre
familier, og her sidder
forældrene – eller en af
dem – ved siden af
deres barn og hjælper
det med at lave lektier
og andre opgaver, som
det har med fra sin normale klasse. Der er også
lærere til stede i klasselokalet.
Selvom der er både
forældre og lærere til
stede, er det eleverne
der er hovedpersonerne
i familieklassen.
Målet er at eleverne
ved en ændret adfærd
får en bedre skolegang
og bevarer deres tilknytning til deres normale
klasser.

Inspiration fra
England
Ideen med familieklasser
er oprindelig kommet fra
London, hvor den har
været praktiseret i adskillige år i Marlborough
Family Center.
Helsingør, Hillerød og
Gladsaxe er nogle af de
kommuner, der har taget
ideen op i Danmark. Så
vidt jeg er orienteret har
disse kommuner foreløbig kun haft gode erfaringer med deres familieklasser.
Måske kan vi også
tage ideen op til overvejelse her i Rødovre.
henning.nielsen@rk.dk

•

Sildemøderne er aflyst indtil videre
På kongressen i september blev det vedtaget, at
der for fremtiden skal ske
en central kontingentopkrævning fra partikontoret, hvorefter foreningerne vil få fremsendt
deres del af kontingentet.
Hovedbestyrelsen har
senere besluttet, at der
skal opkræves kontingent to gange om året i
april og i oktober. Det
giver problemer lokalt i
hvert fald i første omgang.
For os i Rødovre betyder det, at vi ikke få
kontingent indbetalt fra
den centrale ledelse før
en gang i april eller maj.

Det betyder, at der ikke
er langt til bunden i den
lokale partikasse. Og det
har igen foranlediget, at
vi foreløbig har måttet
aflyse sildemøderne indtil videre.
Filmene har hidtil
været finansieret af et tilskud fra LO-Rødovre,
som ikke eksisterer mere
på grund af en strukturændring i LO, og dermed er der ikke flere
penge herfra. Da et sildemøde i det hele koster
omkring 6000 kr. pr.
gang med leje af viften
og biografbilletter og annoncering skal der ikke
meget fantasi til for at
se, at det vil gå hårdt ud

Indtil videre er det sidste gang, at formanden byder
velkommen til et sildemøde.
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Udflugt

Socialdemokrater på
Vestforbrænding
Af Flemming Østergaard Hansen, medlem af bestyrelsen
Den 1. februar drog en
gruppe socialdemokrater fra Rødovre i samlet
flok til Vestforbrænding i
Glostrup. Formålet var
at finde ud af, hvad der
sker med vores affald,
når vi har puttet det i
vores skraldespande
eller videregivet affaldet
til genbrug.
Vestforbrænding viste
sig som en rigtig god
vært. Det er da heller
ikke første gang, at selskabet har modtaget
gæster. Rent faktisk er
der årligt ca. 6.000 besøgende. Det er især
skoleklasser fra hele oplandet, som benytter

over vore driftsmidler,
hvis vi fortsatte.
Der har selvfølgelig
været sonderinger andre
steder for at finde frem
til en eller anden sponsor i stedet for LO, men
de forhandlinger har ikke
ført til noget positivt resultat. Derfor overvejer vi
i bestyrelsen stadig,
hvordan vi kan opretholde sildemøderne, blot
i en anden form.
•

sig af det gode tilbud.
Der er blandt andet heldagskurser i affalds- og
miljøspørgsmål, som
Vestforbrænding tilbyder
i samarbejde med Statens Pædagogiske Førsøgscenter her i Rødovre.
Vi blev budt på kaffe
og kage (hvilket jo altid
er rart). Samtidig fik vi et
lille foredrag om Vestforbrænding, hvorefter vi
så en videofilm om affaldsselskabet. Vi var nu
fyldt godt op med
spændende oplysninger,
så tiden var kommet til
at tage det store anlæg i
øjesyn, og det var i

sandhed en imponerende oplevelse.
Vestforbrænding er
Danmarks største affaldsselskab, og er ejet
af 29 kommuner, herunder Rødovre Kommune. Vestforbrænding
står for behandling af
mere end 800.000 tons
affald om året fra ca.
875.000 indbyggere og
ca. 46.000 virksomheder. Selskabet har ca.
270 medarbejdere.
Vestforbrænding åbnede Danmarks første
genbrugsstation i 1981,
og genbrugsstationerne
bliver stadig mere populære. Borgere og virk-

somheder afleverer affaldet, sorteret i mere
end 25 forskellige fraktioner, hvoraf de fleste
bliver genanvendt. Vestforbrænding står for at
afsætte affaldet, og med
de store mængder bliver
det muligt at få en god
pris for det. Indtægten
går ind i regnskabet for
genbrugsstationen, der
økonomisk skal hvile i
sig selv.
Efter rundturen var vi
efterhånden godt trætte,
men også ganske tilfredse, da vores besøg
havde været både interessant og hyggeligt.
•

Sildemøderne trækker
mellem 50 og 100 mennesker hver gang alt efter
hvor god filmen er.

Der er altid kø ved sildebordet.
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Navne og adresser

Socialdemokratiet i Rødovre
Formand
Helge Møller, Skodborgvej 3

3670 9480

Næstformand
Jørgen Dam, Knudsbølvej 37

3670 3007

Hovedkasserer
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1.th.

3672 2002

Kontingentkasserer
Hanne Kjærulff, Knud Anchers Vej 93 B 3670 6850
Sekretær
Flemming Østergaard Hansen
Auroravej 21 C

3324 1846

Uddannelsessekretær
Ruth Mørch, Ulkær 6, st.th.

3647 0461

Bestyrelsesmedlemmer
Per Biener, Schweizerdalstien 41
Dan Larsen, Birkmosevej 39, 2. tv.
Jens A. Schmidt, Padborgvej 25
Annie Petersen, Fortvej 6 B
Safdar Sethi, Nørrekær 18, 10. tv.
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222 C 1. tv.
Aksel Mikkelsen,
Bestyrelsessuppleanter:
Margit Grenaae, Espely 20
Erbil Kaya, Torbitsvej 27
Revisorer
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B

3670
3672
3670
3641
3648
3672
2045

3117
2270
8235
6685
5248
1858
3488

3670 1128
5123 0142

3670
3672
3670
3670

4111
0436
3817
4836

3641
5136
3670
3641

8741
5048
2266
1831

4484 6085

Amtsrådsmedlemmer i kredsen
Sygehusudvalgsformand
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10 G 4491 7789
Asger Løvskjold,
Kastagervej 32, 2730 Herlev
4499 8200
Formand for Rødovre/Herlev-kredsen
Bjarne Kaspersen Hansen,
Tværskiftet 27 A
4484 2172
Folketingsmedlem
Morten Bødskov,
Egilsgade 21, 2.th, 2300 Kbh.S.
e-mail: smorb@ft.dk – mobil

3257 2276
3337 4008

DSU-Rødovre
Louise Jeppesen, Rådhusstien 37

2613 5841

LO-Rødovre
Poul Alexandersen, Rødovrevej 222C.tv. 3672 1858
3672 2984
3670 7641

Fanebærer
John Busk, Lucernevej 539

3670 7983

Socialdemokratiets mødelokale
Gunnekær 28, Hjemmeside:
socrodovre@socrodovre.dk

3672 5610
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Borgmester Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
Kaj-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
Monika Schmidt,
Brandholms Allé 9 C 2. tv.
Henning Nielsen, Vinkelvænget 31
Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157
Dora Arvidsen, Horsevænget 282
Vivi Skriver, Rødovre Parkvej 572
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27

AOF-Rødovre
Per Biener, Schweizerdalstien 41

3670 3117

Rødovre-kanalen
Leif Flemming Jensen, Viemosevej 10G 44917789
Bladet Socialdemokraterne
Helge Møller, Skodborgvej 3
3670 9480
e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk & hm@bl.dk

Aktiviteter

Aktivitetskalender for alle medlemmer
Den 8. 3.

Kl. 19

Socialgruppen holder åbent møde i Kærene

Den 14.3.

Kl. 18

på Rådhuset: FU-møde

Den 21.3.

Kl. 19

i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

Den 22.3

Kl. 19

i Loen på Rødovregård: Generalforsamling.

Den 13.4.

Kl. 19

i Valhøj skoles festsal: Kandidatopstilling.

Den 18.4.

Kl. 18

på Rådhuset: FU-møde.

Den 25.4.

kl. 19

i Gunnekær: Bestyrelsesmøde.

Den 1. 5.

Kl. 7.00

i Loen på Rødovregård: 1. maj-arrangement

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Vi har efter bortfaldet af portostøtten udgivet bladet
dels via e-mail, dels via håndkraft fra omdelere.
Desuden kan blades hentes og læses på vores
hjemmeside www.socrodovre.dk. På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå en kontingentforhøjelse
på 40 kr. om året, som udelukkende skal gå til en
udsendelse via postvæsnet. Det vil koste ca. 6,50 kr.
pr. blad. Det kan vi ikke klare uden yderligere med-

lemsbidrag, men fordelen er, at alle medlemmer får
bladet på samme tid. Da vi ikke ved, hvordan medlemmerne vil modtage forslaget på generalforsamlingen, har vi ikke sat yderligere udgivelsesdatoer
på.
Bliver forslaget om en kontingentforhøjelse ikke vedtaget, vil bladet blive udsendt ligesom nu.
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Vinduespolering

ABCELL SERVICE
Gratis og uforbindende tilbud
Fortrinsvis erhverv, men også privat
Udførelse af alle former for vinduespolering såvel i abonnement som ad hoc.
Som standard aftørres alle kanter, rammer og bundstykker for vandspild. Alle
ruder eftertjekkes og eventuelle løbere, streger o.lign. bortpoleres.
Tilstandsrapport efter endt polering

Kontor: 36 72 85 85 . Mobil 22 57 23 45

AOF
Rødovre
Havnerundfart
og byture
V/Allan Mylius Thomsen,
byhistoriker
Mødested oplyses på
mødekortet
(PEAO pris: pensionister og
efterlønnere)

Havnerundfart
Pris kr. 115 (PEAO kr. 95 )
Hold 7181 tirsdag 24-05-05 kl. 17:30
Hold 7182 onsdag 01-06-05 kl. 17:30
Hold 7183 søndag 12-06-05 kl. 13:00

Op og ned langs
Nyhavn
Pris kr. 185 (PEAO kr. 165) inkl.
mad.
Hold 7184 fredag 13-05-05 kl. 17:30
Hold 7186 tirsdag 07-06-05 kl. 17:30

Absalons København
Pris kr. 185 (PEAO kr. 165) inkl.
mad
Hold 7192 søndag 22-05-05 kl. 12:00

Tilmelding og
flere oplysninger:
tlf. 36 48 15 99 og eller
kontor@aof-rodovre.dk
www.aof-rodovre.dk
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