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Leder

Gå så op og stem
Vi har valg til EU-parlamentet den 13 maj. For første
gang stemmer vi til et EU-parlamentsvalg på selve
dagen. Tidligere har det været sådan, at vi har
stemt en tirsdag, det er jo tradition, og stemmerne
blev først talt op om søndagen. Det var måske også
årsagen til, at stemmedeltagelsen til EU-parlamentet
ligger langt under stemmedeltagelsen ved Folketings- og kommunevalg. Derfor er afstemningsdagen
nu lagt på samme dag, som stemmerne tælles op,
så vi allerede har resultatet af afstemningen på
selve valgdagen.
Alligevel viser de meningsmålinger, der har været
om stemmedeltagelsen, at valgdeltagelsen i Danmark bliver endnu ringere end tidligere, ja under 50
pct. Det betyder, at vi kan sammenligne os med
USA, hvor der ved præsidentvalget er ligeså lav en
valgdeltagelse. Det håner vi USA for. USA, som jo
kalder sig verdens største og mægtigste demokratiske land, kan ikke engang få mere end 50 pct. af
befolkningen til at stemme til så vigtigt et valg. Men
vi er jo ikke bedre i Europa. Det er et nederlag for
demokratiet, som vi ellers er så glade for.
Det er en af grundene til, at vi skal have så
mange til at stemme som muligt.
En anden og rent indenrigspolitisk grund er, at vi
socialdemokrater søndag den 13. juni har en fantastisk mulighed for at give VK-regeringen en rigtig
begmand ved at give socialdemokraterne et godt
valg. En stor valgsejr vil være med til at sige til VKregeringen, at vi er modstandere af dens politik, og
det kan være med til at presse regeringen til at lave
et bredt forlig om den store strukturreform.
Dertil kommer, at den Socialdemokratiske liste
har den stærkest besatte liste nogensinde med
vores tidligere partiformand og statsminister Poul
Nyrup Rasmussen og tidligere landbrugsminister
Henrik Dam Kristensen i spidsen for listen. Både
Poul Nyrup Rasmussen og Henrik Dam Kristensen
kommer i forbindelse med EU-valget til Rødovre.
Poul Nyrup Rasmussen er på Rødovregaard til
vores grundlovsfest den 5. juni, som formentlig er
overstået, når disse linier læses. Henrik Dam Kristensen kommer på scenen i Rødovre Centrum torsdag den 10. juni kl. 14, hvor han vil deltage i et af
de ni paneler med EU-kandidater.
De opstillede lister i Rødovre har gjort et stort arbejde for at få i hvert fald Rødovre-borgere til at del-

tage i EU-parlamentsvalget. Der bliver et politisk supermarked i Rødovre Centrum i dagene 10. 11. og
12. juni, hvor man kan møde en lang række af de
opstillede kandidater til EU-valget. De er delt op i ni
paneler med tre kandidater i hver. Der bliver tre paneldebatter hver dag. Kl. 14, 16, og 18 torsdag og
fredag og kl. 10, 12, og 14 om lørdagen. Debatterne
bliver styret af de kendte TV-journalister Morten
Løkkegaard og Steffen Kretz. Derudover vil en
række EU-lande have boder den 11. juni på det nye
torv, hvor man kan få noget at vide om turisme
m.m. i de enkelte lande. Og så har partierne boder
på det store torv, hvorfra der uddeles valgmateriale.
Derudover har vi allieret os med vore to lokalaviser, hvor der laves konkurrencer med vinpræmier,
hvor læserne kan besvare spørgsmål om EU-parlamentet, ligesom de på en kupon kan stille spørgsmål til kandidaterne. Spørgsmålene vil senere blive
stillet kandidaterne af Steffen Kretz og Morten
Løkkegård.
Og selvfølgelig vil selve arrangementet blive behørigt annonceret med alle paneldeltagerne, så man
kan se, hvornår man skal i centret.
De opstillede lister har altså gjort deres, så nu er
det Jeres tur.
Jeg ved godt, at borgerne i Rødovre, også
mange partifæller, mener at EU er noget skidt, og at
de fleste i Rødovre stemmer imod traktater m.v.,
men valg til EU-parlamentet er altså en anden sag.
Her gælder det om at støtte partiet mest muligt. Det
gør vi jo til kommune- og amtsvalg samt ved folketingsvalgene, hvorfor så ikke gøre det, når det gælder EU-parlamentsvalget. Her er der jo ikke tale om
et for eller imod, men om at få så mange socialdemokrater ind i EU-parlamentet, som muligt. Uanset
om man er for eller imod EU, så er EU altså virkelighed, og det gælder derfor om at få så megen indflydelse som muligt, og det gør vi bedst ved at sikre
så mange socialdemokratiske stemmer som muligt.
Så derfor: Gå og stem på liste A søndag den 13.
juni.

Helge Møller
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Debat

Nej til stigende
centralisme
Af Flemming
Østergaard Hansen,
medlem af bestyrelsen
I skrivende stund er der
endnu ikke indgået forlig
om en ny kommunalreform, og det er derfor
ukendt om Socialdemokraterne og den øvrige
opposition, kommer
med i et forlig. Under
alle omstændigheder
peger alt i retning af en
øget centralisering af
den offentlige sektor.
Det er først og fremmest
tydeligt, når man ser på
den massive opgaveflytning, som regeringen vil
have gennemført fra amterne til staten. Men det
er også tydeligt, når
man ser på den styring,
som regeringen i fremtiden vil gennemføre
overfor regioner og
kommuner.

En snigende
centralisering
Det er desværre ikke en
ny tendens. I de senere
år har der været en voksende interesse i både
Folketinget og ministerierne for at påvirke de
praktiske løsninger i
kommunernes arbejde,
eksempelvis på dagpasnings- skole- og ældreområdet. Det er en snigende centralisering, der
flytter fokus fra målet til
midlerne, og det kan risikere at gå ud over
kvaliteten.
Udviklingen er dels
drevet af medieomtalte
enkeltsager, som ukritisk
inspirerer regering og
Folketing til at udvise

handlekraft. Men kommunerne er også oppe
imod en udbredt opfattelse blandt folketingspolitikere, statsembedsmænd og mange eksperter, som går på, at
det er et kæmpe problem, hvis der er forskel
på kommunernes
ydelser. Et udtryk herfor
er blandt andet, at kommunale forskelle i alt fra dagsinstitutionstakster eller gennemsnitsudgifter i folkeskolen til
aktivering af kontanthjælpsmodtagere - oftere
og oftere bliver fortolket
som problematiske. Og
ikke som legitime forskelle i prioriteringer
eller valg af forskellige
praktiske løsninger.
Resultatet bliver derfor ofte, at man hos de
centrale instanser stirrer
sig blind på en enkelt
løsning, som man mener
er god praksis. Denne
udvikling er problematisk, fordi det skaber
stilstand i stedet for udvikling. Men det er også
problematisk, fordi den
forskubber balancen
mellem teknokrater og
politikere.

Den kommende kommunalreform burde bruges til at gøre op med
den stigende centralisme, som vi har oplevet gennem en årrække.
Der er desværre ikke
meget, der peger i den
retning, og det er bekymrende. Det kommunalpolitiske råderum er
en hjørnesten i det danske demokrati. Vi er inde
og røre ved kernen, nemlig retten til forskellighed
i valg af mål og midler.
Det handler om kommunernes mulighed for at
prioritere forskelligt, så
løsningerne kan tilpasses lokale forskelle i
behov og forudsæt-

ninger. Det handler også
om, hvorvidt beslutningerne skal tages af folkevalgte politikere eller
statslige embedsmænd i
de enkelte ministerier og
styrelser.
Efter min opfattelse
er den statslige detailstyrings uundgåelige følgesvend, en svækkelse
af den lokalpolitiske indflydelse og øget indflydelse til forskellige grene
af det statslige embedsapparat.
Dette er en forkert
udvikling, som vi socialdemokrater bør gøre alt
for at imødegå.

40 år som kasserer
Søndag den 20. juni vil Erland Jørgen blive fejret
efter alle kunstens regler af Arbejdernes Radio
og Fjernsynsklub. Han har nemlig været medlem af bestyrelsen i klubben i hele 40 år, heraf
langt de fleste som kasserer. Fejringen vil ske
ved en sommerfest på Rødovregård.
Erland Jørgensen var i mange år medlem af
bestyrelsen i Islev og havde i den periode
mange tillidsposter i partiet, bl.a. var han vurderingsformand. Ligesom han har været medlem
af bestyrelsen for AOF’s efterlønsklub.
Da Per Møller stiftede Rødovre Listen gik han
med sin gode ven og var opstillet til kommunalbestyrelsen, men kun Per Møller blev valgt. Men
han er vendt tilbage til »familien« i Socialdemokratiet, som han trods alt ikke kunne undvære.
I sin tid i Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub
har Erland udført et stort stykke arbejde for at
udbrede kendskabet til radioklubbens arbejde
og har arbejdet flittigt for klubben og dens
medlemmer.
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1. maj

Minimalstat
ad bagvejen
Borgmester Erik Nielsen advarede
om, at regeringen er på vej til at gennemføre minimalstaten ad bagvejen.
Amtsrådsmedlem Leif Flemming Jensen hilste de nye EU-lande velkommen. Folketingsmedlem Morten Bødskov ville have en ny regering. LO-formand, Poul Alexandersen var glad for
den nye barselsordning, og journalist
Poul Smidt opfordrede EU til at gå
imod Bush og Blairs sherif-politik, da
mere end 100 mødte op til 1. maj-fest
på Rødovregaard
Af helge Møller
Den 1.maj er stadig et
stort trækplaster for partiforeningen. Måske
burde man overveje at
tage entre og servere
morgenbrød, sælge øl,
vand og gammel dansk
til generalforsamlingen
og årsmødet. Så ville
der måske møde ligeså
mange op som til 1.
maj, hvor vi i år var over
100 forsamlet i Loen på
Rødovregård, hvor vi
dels fik nogle gode taler
og fik sunget med fra
»Den røde sangbog«
akkompagneret af »De
Gode Mænd«.
Borgmester Erik Nielsen
var første mand på talerlisten. Han slog fast,
at regeringen er på vej
til at gennemføre minimalstaten ad bagvejen.
– På facaden laver man
et plagiat af socialdemokratisk politik, men i
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realiteten er der kun tale
om en gang fernis, som
man heldigvis kan se
igennem og se det
sande ansigt. Strategien
er tydelig, man vil af
med vort sociale system. Der skal være frit
valg på alle hylder, så
skal markedskræfterne
nok tage over, så man
får den mindst mulige
offentlige sektor og få et
forsikringssystem for
sygdom og alderdom.
Noget for noget. Hvor vi
går ind for et samfund
med lige muligheder,
hvor der er plads til forskelighed og give plads
til at samfundet kan give
individuelle tilbud, sagde
han.

Stor fordel
for Europa
Amtsrådsmedlem Leif
Flemming Jensen hilste
med glæde, de nye
lande i EU velkomme i

det europæiske fællesskab. Det vil måske i
starten koste penge og
arbejdspladser, men vil
med tiden føre til store
fordele for hele Europa,
sagde han.
Derefter vendte han sig
mod strukturreformen,
hvor man først havde
iværksat en undersø-

gelse af, om man kunne
skrue sygehusvæsnet
bedre sammen. Det kom
der en rapport om. Så
nedsatte man en strukturkommission, som er
kommet med endnu en
rapport, men i regeringens forslag, viser det
sig, at man ikke har lyttet til de anbefalinger,

1. maj

der lå i rapporterne. De
har foreslået en strukturreform med mange inddirekte valg uden offentlighed i forvaltningen.
Han forstod ikke hastværket med at få strukturreformen gennemført
i den hast, der er tale
om, og mente at der i
regeringens reformforslag lå en skjult dagsorden, hvor Fanden tager
den sidste.

Behov for en
ny regering
Morten Bødskov talte
om, at vi her den 1. maj
har fået et helt Europa,
hvor vi kan sige farvel til
resterne af jerntæppet
og sige goddag til 10
nye lande til et nyt stort
Europa.
– Vores visioner fra
80’erne har vundet, og
vores parti er en del af
en arbejderbevægelse,
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1. Maj

som har samlet Europa.
Derimod arbejder Anders Fogh Rasmussen
for at splitte verden og
splitte Europa ved at gå
med i Irak-krigen. Vi har
behov for en ny regering, der kan føre Danmark frem som et foregangsland. Vi vil et mere
solidarisk Danmark, ikke
et Danmark, hvor de
velbjergede skal forgyldes af et skattestop. Vi
er og skal være partiet
for brede løsninger.
Danmark er verdensrekordholder med frihed
og lige muligheder for
alle, men Anders Fogh
Rasmussen er i gang
med at afvikle dette
samfund. Vores samfund splittes op, hvor
der er brug for samling.
Vi vil skabe flere jobs og
bedre efteruddannelse.
Gebyrer på uddannelse
skal væk. Vi vil sænke
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billetpriserne i den kollektive trafik, sikre børnefamilierne. Når man
laver højere straffe for
kriminalitet, så skal der
også være plads i vore
fængsler, i dag har vi

flere straffede uden for
murene end inden for. Vi
skal bedre forholdene i
ældreplejen, som i dag
er blevet mere og mere
bureaukratisk og fungerer med stopure. Og vi

skal endelig sikre, at
Danmark efter en strukturreform hænger sammen med en stærk offentlig sektor, sagde
han.

1. Maj
God barselsfond
LO-formand Poul
Alexandersen omtalte
resultaterne af de netop
overståede overenskomstforhandlinger,
som nogen kunne være
glade for, andre ikke.
Han selv var glad for resultaterne især barselsordningen. Han beklagede, at der var forskellige grupper, som
havde givet udtryk for,
at de hellere ville klare
sig selv, end være med i
de store organisationer.
Det mente han var usolidarisk og en undergravning af hele måden
at forhandle overenskomster på. Der var
også sager inden for
fagbevægelsen han ikke
havde været så glad for,
bl.a. HK’erne, der ikke
ville lade de arbejdsløse
stemme ved overenskomsterne, men de blev
da klogere efter protesterne sagde han. Han
syntes heller ikke, at
man i PMF havde handlet særlig smart med
deres gyldne håndtryk,
eller fagbevægelsens
bosser som sidder i alle
mulige bestyrelser og
tjener fedt på det. De
honorarer burde tilfalde
fagforbundene.
I forbindelse med forslaget til strukturreformen,
sagde han, at anvisningen burde lægges tilbage i fagforbundene.
Her kender vi vore medlemmer og deres situation. I Arbejdsformidlingen er de kun klienter.
Holdt op i Irak
Journalist Poul Smidt,
der var hjemme fra
Bruxelles for at fejre 1.
maj, sagde i sin tale, at
EU med de 10 nye
lande er suverænt stærkere end nogensinde,
men også sværere. De
10 nye lande gør Europa
stærkere. Men EU er
også blevet svagere idet

der er splittelse, hvor
Tyskland og Frankrig lavede fælles front mod
Danmark, Spanien og
England, der gik sammen om at gå i krig med
Irak.
Og målingerne viser,
at kun 30 pct. af EU’s
borgere vil stemme ved
parlamentsvalget.
Derfor opfordrede han
alle til at gå hen og

stemme den 13. juni,
bl.a. fordi vi på A-holdet
har den bedste liste.
Poul Smidt fortalte, at
han havde været i Irak
et halvt år som udsending fra Danida for at
være med til genopbygningen. Men det viste
sig, at det var amerikanske firmaer som skulle
ind og udnytte landet,
så derfor holdt han op.

– Bush og Blair har
skabt en helt ny
verdensorden, som
medfører sult og fortvivlelse. Der er en anden
vej end »Sherif-ordningen«. Den skal det
nye store EU være med
til at ændre, sagde han.
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Børn

Vuggestue med næsten
100 pct. to-sprogede
Af Annie Petersen,
bestyrelsesmedlem
Børne- skolearbejdsgruppen holdt d. 22/42004 møde i Bybjergets
Vuggestue, hvor leder
Helle Jensen, Tr. Hanne
Frøslev samt en håndfuld somaliske kvinder,
som er mødre til nogle
af vuggestuens børn,
dels gav os et godt indblik i dagligdagen i en
vuggestue, hvor snart
100% af børnene er tosprogede, og dels fortalte om det integrationsarbejde, der foregår
udenfor vuggestuens
åbningstid.
Hverdagen i vuggestuen er som sagt præget af, at de fleste af
børnene kommer fra tosprogede familier. Denne
udfordring har personalet forholdt sig meget
positivt til, og arbejder
derfor målrettet med
sprogstimulering, og er
i øvrigt meget opmærksomme på fordelene
ved at give børnene
interkulturelle kompetencer. Derfor kan det
også undre, at ikke flere
danske familier, ønsker
at indskrive deres børn i
vuggestuen, så fordelingen i højere grad
kunne afspejle befolkningssammensætningen
i nærmiljøet. Der er for
personalet nemlig ikke
nogen tvivl om, at vuggestuens placering midt
i boligområdet er en væsentlig tryghedsfaktor
for familierne, og at det
ville være en stor fejltagelse, at fratage familierne denne valgmulighed ved at flytte bør-
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nene rundt til andre områder. En sådan løsning
vil ikke skabe integration, men blot yderligere
adskillelse.

Største udfordring
Vuggestuens største udfordring er imidlertid
ikke de tosprogede
børn, men derimod de
massive sociale problemer nogle af familierne
er ramt af. For de få
danske familiers vedkommende er det de
klassiske problemer
som et hvert boligområde kender til. Men for
en del af de tosprogede
familiers vedkommende
er problemerne ud over
arbejdsløshed mv.
blandt andet utryghed
ved »systemet.« Denne
utryghed resulterer i, at
det er meget svært for
familierne at aflevere
deres børn til et »system« de ikke kender.
Kravet om at børnene
skal i daginstitution for
at lære dansk og integrere sig i det danske
samfund, virker fornuftigt. Men for familier, der

har oplevet en del af
den gru ude i verden, vi
andre blot kan slukke for
på skærmen, hvis det
bliver os for meget, er
det en overordentlig
vanskelig proces, at aflevere sit barn i en
dansk vuggestue. Den
indkøringsproces som
alle forældre ser frem til
med bævrende hjerte,
kan for Bybjergets familier godt tage op til et år
med utallige forudgående hjembesøg og
samtaler, og det er
noget, der slider på et
personale i en vuggestue, som næsten har
den samme normering,
som de øvrige vuggestuer i kommunen.

Imponerende
Når ovenstående er
sagt, er det så meget
mere imponerende, at
en del af personalet alligevel finder tid udenfor
åbningstiden til at være
tovholdere for en gruppe
af de heldigvis mange
velfungerende somaliske
kvinder, som udgør en
del af mødrene til vug-

gestuens børn. Denne
gruppes formål med at
mødes, er at lære det
danske samfund at
kende under trygge og
uformelle former. Der er
ingen tvivl om, at dette
initiativ er en kæmpegevinst for en kvindegruppe, som er hårdt
ramt af fordomme, og
derfor har meget svært
ved at komme tæt på os
danskere, på trods af, at
de rent faktisk selv gør
en kæmpe indsats.
Problemstillingen
med de mange tosprogede børn, og de
mange socialt belastede
familier har en selvforstærkende negativ
virkning på de stærke
danske familiers lyst til
at benytte Bybjergets
vuggestue. Det er den
ene grund til, vi bør tage
stilling til dagligdagen i
Bybjergets vuggestue,
og andre der ligner den.
En mindst lige så vigtig
grund er, at personalet
er hårdt spændt for. Det
er et meget belastende
og tidskrævende arbejde at skabe den nødvendige tillid til vuggestuen og personalet; og
den tid finder personalet
det efterhånden vanskeligt at finde.
Næste møde i børneskolearbejdergruppen
bliver d. 17/6 kl. 19:00
på Gunnekær 28.
Emnet bliver vort oplæg
til partiets valgoplæg
indenfor børne- skoleområdet, så alle der har
noget på hjertet, opfordres til at møde op.

Socialt

Stor tilfredshed med
kommunens plejehjem
Af Britt Jensen,
Socialudvalgsformand

For et par år siden blev
der indført regler om tilsyn af plejehjem i Danmark. I lov om social
service fremgår det, at
kommunen og embedslægen skal føre årlige tilsyn med plejehjemmene
i kommunerne. I Rødovre gennemføres disse
tilsyn løbende og Socialudvalget har netop behandlet tilsynsrapporterne fra vores fire plejehjem.
Tilsynsrapporterne er
udarbejdet på baggrund
af tilsynsbesøg i 2003
og det er meget glædeligt at læse, at der er
stor tilfredshed med de
enkelte plejehjem samt
at de fungerer yderst
forsvarligt.

Tilsynsbesøg
Kommunen har i 2003
gennemført ét uanmeldt
og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene
Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe
Mariehjemmet. Embedslægeinstitutionen har tilsvarende gennemført et
uanmeldt tilsyn på plejehjemmene i 2003.
I forbindelse med tilsynene er der sat fokus
på de sundhedsrelaterede forhold, beboernes
trivsel og den dagligdag,
beboerne oplever på
plejehjemmet samt på
personalesituationen.
Ved tilsynsbesøgene har
Embedslægeinstitutionen haft samtaler med

beboere og medarbejdere.
I tilsynsrapporterne
konkluderes det, at der
er de relevante retningslinier, således at medarbejderne kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt. Med
hensyn til medicinhåndteringen konkluderes
det, at den sundhedsfaglige dokumentation
er tilstrækkelig og at beboernes patientrettigheder tilgodeses.

Generelt stor
tilfredshed
I samtlige tilsynsrapporter udtrykker beboerne
generelt stor tilfredshed
med de enkelte plejehjem og medarbejdernes indsats. Og Embedslægeinstitutionen
fandt at de sundhedsadministrative-, de sundhedsfaglige- og sundhedsrelaterede forhold
var forsvarlige og i
orden på alle fire plejehjem.
Rapporterne konkluderer videre, at der på
plejehjemmene ydes en
god indsats for at sikre
den enkelte beboer en
god og nærende kost.
Måltiderne er tilrettelagt
således, at der skabes
en hyggelig og rolig spisesituation med den
hjælp, der er nødvendig.
Af rapporterne fremgår det, at der ydes en
stor og engageret indsats fra medarbejdernes
side for at skabe en tryg
og god ramme for beboerne på plejehjemmene.
Ifølge tilsynsrappor-

terne er der en god og
åben dialog i bruger- og
pårørenderådene, og rådene opleves som et
godt grundlag for et
samarbejde omkring beboernes dagligdag.

Seniorråd
Tilsynsrapporterne er
behandlet i plejehjemmenes respektive bruger- og pårørenderåd.
Socialudvalget har behandlet rapporterne og
de er sendt til behandling i vores Seniorråd
(tidligere Ældreråd).

Meget betryggende
og glædeligt
Jeg er meget glad for, at
der er gennemført de
lovpligtige tilsyn af vores
plejehjem i Rødovre
kommune og at tilsynsrapporterne konkluderer,
at vores plejehjem fungerer yderst forsvarligt
og til vore borgeres tilfredshed. Det er meget
betryggende og glædeligt.
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Om os

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,

36703117
3672 2270
3670 8235
3641 6685
3648 5248
3672 1858
2045 3488

Bestyrelsessuppleanter:
Margit Grenaae, Espely 20
Erbil Kaya, Torbitsvej 27

3670 1128
5123 0142

Revisorer
Bente Hylleborg, Juelsmindevej 11
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B

3670
3672
3670
3670

4111
0436
3817
4836

3641
5136
3670
3641

8741
5048
2266
1831

4484 6085

Amtsrådsmedlemmer i kredsen
Sygehusudvalgsformand Leif
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
2022 0832

DSU-Rødovre
Louise Jeppsson, 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

Diverse

ktivitetskalender
Den 9. juni:
Kl. 19.00 i Gunnekær 28: 1. budgetmøde med borgmester Erik Nielsen

Den 21. juni:
Kl. 19.00 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde

Den 2. august:
Kl. 19.00 i Gunnekær 28: Bestyrelsesmøde om organisation

Den 24. august:
Kl. 19.00 på Rådhuset: 2. budgetmøde med borgmester Erik Nielsen

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre
Den understående plan var udgivelse via
postvæsnet. Det kan vi ikke mere, da det
er for dyrt.
Medlemmerne med e-mail vil derfor få
bladet tilsendt på mail. De som ikke har
en e-mail og ikke vil modtage bladet på
denne måde, vil kunne finde det på
vores hjemmeside www.socrodovre.dk.
De som ikke har en internetforbindelse
vil få bladet uddelt ved håndkraft. Derfor
kan vi desværre ikke være sikre på, at
bladet bliver delt rundt på de datoer,
hvor der står udkommer, men vi tilstræber at bladene kommer ud så tæt
på udgivelsesdatoen som muligt!

Nr. 4:
Deadline d. 20.8.
Tryk d. 24.8.
Udkommer d. 27.8.

Nr. 5:
Deadline d. 15.10.
Tryk d. 19.10
Udkommer d. 22.10.

Nr. 6:
Deadline d. 26.11.
Tryk d. 30.11.
Udkommer d. 3.12.

Kommunalt

Stor stigning i
brug af Internettet
Brugen af Internettet og adgangen til
at kommunikere via e-post er steget
eksplosivt gennem de seneste år. Af
og til har der været omtale af sager i
medierne, hvor der har været en tvist
mellem en ansat på en virksomhed og
selve virksomhedens ledelse om brugen af virksomhedens edb-udstyr til
private formål

fentlig høring. Seks
myndigheder og foreninger har regeret, heraf
er 3 kommet med bemærkninger.

Af Alex Nielsen
gruppeformand

– Agenda 21 Gruppen mener, at øget boligfortætning bør overvejes nøje af hensyn til
miljøet. Svaret hertil er,
at større bebyggelsestæthed kun kan opføres
på steder, hvor den kan
styrke de bymæssige
kvaliteter.

Hovedudvalget (samarbejdsudvalg) i Rødovre
har fastsat retningslinier
for kommunikation med
e-post i privat henseende.
– Den nærmeste leder
har ansvaret for, at der
er indgået aftaler på arbejdspladsen om håndtering af postkasser, der
kan sikre en uhindret arbejdsgang også i ansatte it-brugeres fravær.
Man skal derfor være
opmærksom på, at den
personlige mailadresse
xx@rk.dk er tilgængelig
for kolleger,
– Modtagen e-mail er
omfattet af de regler, der
gælder for journalisering
m.v.,
– Funktioner i mailopsætningen skal være
rettet mod arbejdspladsen.
I begrænset omfang
kan e-mails anvendes til
private formål. Den
digitale verden giver en
række let tilgængelige
muligheder for at hente
og sprede information i
form af skrevne e-mails,
e-mails med links,
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downloading af filer m.v.
Ved at benytte disse
muligheder påtager man
sig et ansvar i forhold til
lovgivning om ophavsret, racisme, kønsdiskriminering m.v.
Ved mistanke om
uhensigtsmæssig brug
af e-postsystemet kan
en leder anmode om adgang til logningen. Dette
skal altid ske med forvaltningsdirektørens
godkendelse.

Kommuneplanstrategi
Kommunalbestyrelsen
godkendte i december
et forslag til strategi for
kommuneplanenes gennemførelse. Strategien
har været fremlagt til of-

– Københavns Amt
peger på, at der skal
være plads til klinikfællesskaber og lægehuse.
Begge dele vil være muligt at imødekomme.

– Grf. Nørregaard
mener, at en boligudbygning vil have stor betydning for opretholdelse af kommunens
image som en grøn
kommune. Svaret er, at
»den gode by« er en
væsentlig del af kommuneplanlægningen.

Privatskole i
søgelyset
Undervisningsministeriet
har anmodet Rødovre
Kommune om at foretage særligt tilsyn med
Samuelskolen i henhold
til friskoleloven. I den
anledning har børne- og
kulturforvaltningen foretaget det udvidede tilsyn
og afgivet en erklæring
til ministeriet.
Konklusionen er, at
lærerne er velorienteret
omkring fagenes fælles
mål, hvilket dog generelt

ikke synes at afspejle
sig i den daglige undervisning.
»Skolens meget lave
prioritering af elevkompetencer som selvstændighed, kreativitet og
samarbejdsevne udgør
en barriere for skolens
elevers videre færden i
uddannelsessystemet«
hedder det bl.a. i forvaltningens fremlæggelse.

Rødovre Centrum
For det dog aldrig en
ende med udbygninger
og forandringer omkring
vores store indkøbscenter. Sådan tænker
mange sikkert, når de
ser den konstante byggeaktivitet omkring vores store indkøbscenter.
Sandheden er nok, at
der omkring centret løbende vil være aktiviteter, der skal tilpasse
denne dynamiske virksomhed til den konkurrence og de krav man
stilles overfor. Alternativet ville være en langsom død.
Kommunalbestyrelsens opgave er at sikre,
at forandringerne holdes
inden for de rammer,
som vi har fastlagt af
bl.a. miljømæssige årsager. Der er nu givet tilladelse til, at der kan opføres en 332 kvm. bygning i én etage, hen over
nedkørslen til parkeringskælderen i det
nord/østlige hjørne, med
adgang fra Højnæsvej.
Samtidig ændres placeringen af postekspeditionen, da Post Danmark vil flytte selve

Kommunalt

»postomdelingen« bort
fra centret.

Skolemad
Sidste års budget indeholdt en plan om at indføre muligheden for at
købe mad på vores skoler. Af flere årsager, bl.a.
de samlede kommunale
udgifter til formålet og
vanskeligheder med at
sikre forskriftsmæssig
opbevaring, blev ideen
ikke gennemført.
Både i Rødovre og
på landsplan er debatten om usunde spisevaner og manglende motion – kort sagt usund
levevis i familier og
blandt børn – blusset
kraftig op. I vores kommune har vi for et par år
siden startet »projekt
Tarzan« som et led i at
inspirere til sundere
levevis.
For os socialdemokrater er det ikke vanskeligt at tilslutte os de
radikales udmelding om,
at der på sigt skal indrettes skolekantiner og
tilbydes madordninger.
Vi er også enig om, at
Rødovre Kommune skal
lægge rammerne for en
mad- og måltidspolitik.
Vi vil også godt gå ind i
drøftelser, der styrer
mod, at eleverne meget
snart mærker til forbedringer. Som baggrund
herfor skal vi lade os inspirere af andre som har
gjort forsøget.
Vi skal imidlertid også være på sikker grund
for, hvad der skal gøres,

inden vi går i gang. I
den sammenhæng vil vi
også minde om, at ny
service skal finansieres.
I dette tilfælde skal det
ske i konkurrence med
andre gode ideer og i et
budget, hvor der ikke
kan blive tale om samlede udgifter, men store
besparelser.
Hvis vore politiske
venner vil vedkende sig
dette (kedelige) budgetmæssige vilkår, så vil vi
meget gerne deltage i
det nødvendige arbejde
med at belyse mulighederne.
Vi skal ikke glemme,
at vi med et sådant initiativ, både er med til at
lette børnefamiliers
samvittighed og travle
hverdag og også at
fjerne noget af deres ansvar for deres børn.
Vi bliver nødt til at få
en debat om, hvordan vi
støtter børnefamilierne
bedst. Det er ikke uden
videre givet, at offentlige
madordninger, set i forhold til stadig kraftigere
børn, er det rigtige eller
tilstrækkelige svar.

Sommerunderholdning
Der er i år lavet en samlet plan for sommerunderholdning i kommunen. (se nedenfor) En ar-

bejdsgruppe er kommet
med et forslag, der er
godkendt af kulturudvalget.

Ventelister til
børnepasning
På optællingsdagen den
3. maj for børn, der har
behov for pasning den
1. juni, var der i alt 88
på venteliste.
1. maj var tallet 52, 1.
april 82 og 1. marts 137.
Stigningen fra maj til juni
er normal, og tallet vil
omkring sommerferien
igen ændre sig i positiv
retning, når det store ryk
med børn, der skal i
børnehaveklasse, sætter
ind.
Et hovedproblem i
forhold til ventelisterne
er, at mange forældre
(omkring 70) søger om
tilladelse til at udskyde
skolestarten, hvad vi i
Rødovre imødekommer.
Derved sker der ikke
hele den overflytning af
børn fra børnehave til
SFO, som der er dimensioneret efter, og der
spærres for, at alle de
børn, der skulle skifte
fra vuggestue til børnehave, kan komme i børnehave.
Problemet er tilbagevendende. Selvom vi ud
fra aldersmæssige betragtninger er passende

forsynet med institutionspladser, så ser i virkeligheden anderledes
ud. Problemet kan løses
på to måder eller ved en
kombination. Vi skal
have flere pladser til
børnehavebørn og skoler og institutioner skal
tage en dyberegående
dialog op med forældre,
der er unødigt bekymret
for deres børns modenhed.

Plejehjem
Ventelister til plejehjem
(20.04.04)
Der er i alt 78 ældre
personer, der venter på
plads på plejehjem,
heraf er
49 borgere i Rødovre,
visiterede til plejehjem i
kommunen,
- 7 borgere i Rødovre, visiteret til andre
kommuners plejehjem,
- 8 borgere i Rødovre, visiteret til kommunens eller andre kommuners plejehjem,
- 11 borgere i andre
kommuner, visiteret til
plejehjem hos os.
Der er i alt 230 permanente beboere på
vores plejehjem.

Sommerunderholdning:
19. juni:
26. juni:
10. juli:
7. august:
14. august:
21. august:
28. august:

Sommerkoncert med Rødovre Cocert Band i Viften.
Asfaltbal (19-23) på Rådhuspladsen
Jazzkoncert på Rådhuspladsen
Store legedag, Heerupmuseet og Viften
Open Air Film på Rådhuspladsen
Rock- og skatershow i, ungdomshuset
Kulturnat
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Annoncer

Kom til politisk marked
i Rødovre Centrum

Budgetmøde
9. juni
Sædvanligvis er der ikke mange, som
møder op til det første budgetmøde om
kommunens budgetter, men mød alligevel
op, når borgmester Erik Nielsen den 9.
juni kl. 19 i partilokalerne, Gunnekær 28
vil gennemgå, hvordan det på nuværende
tidspunkt ser ud med budgettet for 2005.
Det er her, vi tager stilling til, om der skal
spares i store klumper, og hvor der i givet
fald skal spares, mens vi ved budgetmødet i august, som vil holder den 24. august kl. 19 på rådhuset, så skriv allerede
mødedatoen ind i jeres kalendere.

De politiske lister i Rødovre er gået sammen med
Rødovre Centrum om at lave et stort arrangement i
forbindelse med valget til EU-parlamentet.
Udover de sædvanlige politiske boder på torvet har
vi denne gang fået lov til også at bruge scenen til
politiske paneldebatter. Vi har engageret TVAvisens
Steffen Kretz til at udspørge kandidaterne.
Kandidaterne får 5 minutter hver til at forelægge
deres politik, hvorefter der er et kvarters spørgerunde bl.a. med spørgsmål fra læserne af Rødovre
Avis og Rødovre Lokalnyt, som i de to seneste
numre af aviserne har fået mulighed for at indsende
spørgsmål til kandidaterne.
På det nye torv vil repræsentanter fra EU-landene
have boder torsdag og fredag, hvor de uddeler forskelligt materiale om turisme m.v.
Sådan ser programmet for de politiske paneler ud:

Torsdag den 10. juni:
Kl. 14:
Kl. 16:
Kl. 18:

Fredag den 11. juni:
Kl. 14:
Kl. 16:
Kl. 18:

Vil du have indflydelse på budgettet for
det kommende år, så er det altså om at
møde op i Gunnekær 28 den 9. juni kl.
19. Og senere den 24. august kl.19 på
rådhuset.
Vel mødt!

Kenneth Christensen, DF
Simon Emil Ammnitzbøll, Radikal
Lone Yalcinkaya, Venstre
Helge Bjerre, Junibevægelsen
Rachid el Mousti, SF
Ejnar Lyduch, A
Karina Rohr Sørensen, Folkebevægelsen
Anne- Louise Eppler, C
Benny Hestbæk, A

Lørdag d. 12. juni:
Kl. 10:
Kl. 12:

Kl. 14:
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Trine Mach, Junibevægelsen
Henrik Dam Kristensen, A
Regitze Schrøder, (C)
Karsten Madsen, Venstre
Sanne Schroll, SF
Søren Søndergaard, Folkebevægelsen
Camilla Hersom, Radikal
Morten Messerschmidt, DF
Karsten Madsen, Venstre

Ellen Trane Nørby, Venstre
Anne-Louise Eppler, C
Trine Mach, Junibevægelsen
Mogens Camre, DF
Margrete Auken, SF
Ole Krarup, Folkebevægelsen
Anna Haaland Hansen, A
Jens Peter Bonde, Junibevægelsen
Anders Samuelsen, Radikale
Andreas Boisen, C

Debat

Fundamentalismen
skal bekæmpes
Folketinget har diskuteret mulighederne for at forbyde den fundamentalistiske organisation Hizb-ut-Tahrir
ved lov. Senest har Hizb-ut-Tahrir
været i mediernes søgelys efter
historier om grove hvervekampagner,
hvor børn er blevet truet til at melde
sig ind i foreningen
Af Morten Bødskov,
Rødovres
folketingskandidat

Hizb-ut-Tahrir er en afskyelig organisation –
ingen tvivl om det.
Organisationen, dens
aggressive bannerfører,
deres hadske agitation
og krigeriske budskaber
går tilsyneladende målrettet efter af skabe
maksimal splid og konfrontation i vores samfund. Deres trusler mod
jøder og andre muslimer
skal – hver eneste gang
de fremføres – efterforskes som dét, de er;
trusler på liv og helbred,
og de skal straffes herefter.

Ligeværd
Socialdemokratiets historie er kampen for alles
ligeværd i et moderne
velfærdssamfund. Og vi
har ikke holdt os tilbage,
når der skulle kæmpes
mod grupperinger og
partier, som ville en
anden vej. Vi ser vores
kamp mod fundamentalismen og Hizbut-Tahrir i det perspektiv.
Undertrykkelsen af
kvinder, modstanden
mod deres seksuelle frigørelse og deltagelse i
samfundet. Sammen-

blandingen af religion og
politik. Patriarkalske
familiestrukturer. Autoritær og hårdtslående
børneopdragelse. Unge
som presses ind i arrangeret ægteskaber.
Alt dette skal bekæmpes. Det skal bekæmpes med ord, med
flere muligheder og med
bedre integration i det
danske samfund. Kun
ved at stoppe rodløsheden unge med anden etnisk baggrund end
dansk kan vi for alvor
stoppe Hizb-ut-Tahrir og
anden fundamentalisme.

Forbud
Det er tidligere blevet
undersøgt, om foreningen kan opløses ved lov.
Resultatet var negativt.
Socialdemokratiet er
enig i justitsministerens
negative vurdering af
mulighederne af et forbud mod Hizb-ut-Tahrir.
Hvis vi skal forbyde organisationen kræver det
et bevis for at organisationen efter grundloven
er ulovlig. Eksempelvis
at organisationen virker
ved vold. Rigsadvokatens undersøgelse af
Hizb-ut-Tahrir fandt ikke
et sådant bevis. Og dermed kan vi ikke forbyde
organisationen uden at

overtræde grundloven.
Hvis beviset findes,
og rigsadvokaten vurderer at sagen kan gennemføres, så mener Socialdemokratiet selvfølgelig, at sagen indledes
med henblik på et forbud mod organisationen.
I forlængelse heraf er
det tilfredsstillende, at
politiet har indledt efterforskning af mulige
strafbare forhold begået
af personer med tilknytning til Hizb-ut-Tahrir.
Efterforskningen drejer
sig om mulige trusler fra
medlemmer af Hizb-utTahrir i forbindelse med
hvervningsaktiviteter på
skoler på den københavnske vestegn.
I forhold til mulighederne for at forbyde organisationen er det afgørende, at det afklares
om de eventuelle strafbare forhold er begået i
regi af organisationen –
om organisationen derved har virket ved vold.

Hvis der er begået
strafbare forhold i forbindelse med de aktiviteter, som nu undersøges, så finder Socialdemokratiet det naturligt at
rigsadvokaten på ny
undersøger muligheden
for at opløse Hizb-utTahrir.

Andre Organisationer
Organisationer som
Hizb-ut-Tahrir, rockerne
og Pædofiliforeningen
udfordrer vores grundlovssikrede foreningsfrihed. Derfor forventer
Socialdemokratiet også,
at organisationer som
disse, deres udtalelser
og aktiviteter, er løbende
er genstand for politiets
og anklagemyndighedens undersøgelser.
Hizb-ut-Tahrir er en
afskyelig organisation.
Alt hvad vi kan gøre,
skal gøres for at sikre, at
de ikke får grobund for
deres had, intolerance
og forkvaklede syn på
alle andre end sig selv.
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Gospelkoncert
Med AOF Rødovre Gospelkor
Othello-koret
Korleder: Lise Yoshida
Pianist: Henrik Christoffersen

Torsdag d. 3. juni 2004 kl. 19
Rødovregaard, Loen
Alle er velkomne! – Gratis adgang

AOF
Rødovre
AOF’s vinterprogram
er under udarbejdelse

Programmet vil
blive uddelt medio
august!

Har du lyst til at lære at synge Gospel er der undervisning torsdage kl. 19 Tilmelding til AOF

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