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Rødovre i
modvind på
kongressen
De dybe panderynker hos formand
Helge Møller og folketingsmedlem
Morten Bødskov siger det hele om
Rødovres udbytte af den socialdemokratiske kongres i Aalborg.
Kongressen kom i meget ringe grad
til at handle om et ellers ganske fornuftigt politisk temaprogram. I stedet satte
DSU sig på dagsordenen med tre sager,
som der er stor modstand imod i befolkningen.
Læs mere om kongressen på siderne
2, 4 og 5.

Valgbrunch
Kom til valgbrunch
søndag den 25. oktober
kl. 11–13
På Tinderhøj Skole
Taler af borgmester Erik Nielsen
og folketingsmedlem Morten Bødskov

Valgboder
Hvis du vil hjælpe med at bemande vores valgbod et par timer i Rødovre Centrum den 13., 14. og 15. november i
centrets åbningstid fra kl. 10–19, så
meld dig hos formand Helge Møller på
telefon 36709480 eller på e-mail: helgemoeller@mail.tele.dk
Vagtplanerne deles op i to timer fra
10-12, 12-14, 14-16, 16-19.
Hvis du melder dig, så opgiv dit telefonnummer, så vi kan sætte det på vagtplanen, når den sendes ud.

Læs inde i bladet:
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Leder

Hvor er mit gamle parti?
Hvor er mit gamle parti, der nok var ideologisk, men arbejdede
meget pragmatisk?
Det spørger jeg mig selv om efter partiets seneste kongres.
Det ser ud, som om mit parti er blevet overtaget af DSU, som
jo i sin natur skal være meget udfordrende med skarpe meninger.
I hvert fald ser det ud til, at partiledelsen troligt følger
DSU’ernes paroler.
Det gør ikke noget, at DSU’erne går imod et flertal i befolkningen på over 70 pct., men når det er vores parti, der gør det, er
der efter min mening noget galt.
Kongressen vedtog i forbindelse med ”Temaprogrammet” tre
væsentlige ting, som der er stor modstand mod i befolkningen.
Det var valgret til de 16-årige, det var kvotering af kvinder på 40
pct. i alle bestyrelser, selvom der ikke var forslag om, hvordan
og hvad der vil ske, hvis man ikke retter sig herefter. Og det var
forslaget om at straffe sexkøb, selvom prostitution er lovligt, og
man ikke har defineret, hvad prostitution er eller, hvordan man
vil bevise et sexkøb.
Alle tre ting, som har været DSU’ernes mærkesager.
Og hvad er der sket efter kongressen: En meningsmåling i
Metro Express den 6. oktober viser en tilslutning til Socialdemokratiet på 21,5 pct., et langt dårligere resultat end det historiske
valgnederlag.
Efter en kongres plejer meningsmålingerne at gå den anden
vej. Vi betragtes i store dele af befolkningen som et parti, der vil
stramme og straffe os ud af alle mulige vanskeligheder.

prostitution blev trukket ud og gjort det til et selvstændigt punkt
på dagsordenen.
Det gav nogle klapsalver fra salen, men dirigenten, gruppeformand Carsten Hansen, skar af og meddelte, at det kunne der ikke
stemmes om. Selv om jeg havde aftaler med andre delegerede
om at gå op og anbefale vores forslag, fik de ikke lejlighed til
det.
Der var dikteret tre minutters taletid. Der var to talerstole, hvor
én talte og én ventede på at få ordet.
Men da jeg stod og ventede på at få ordet i prostitutionsdebatten for at anbefale en sletning af afsnittet, meddelte Carsten
Hansen, at der nu kun var to minutters taletid. Jeg protesterede,
men protesten gik fra min taletid, så jeg fik ikke leveret hele mit
budskab. Det kan man læse andet steds i bladet.
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Redaktør:
Lars Schmidt
Nørregårdsvej 75
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Email:
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Efter afstemningen om forbud mod sexkøb, der blev vedtaget
med stort flertal, kom en af fortalerne, næstformand i gruppen,
Mette Frederiksen, hen til vores borgmester, Erik Nielsen, og
spurgte, om det ikke var en herlig sejr. Hertil replicerede han, at
han syntes det var mærkeligt, at vi i to en halv time havde diskuteret vilkårene for 5.000 prostituerede uden overhovedet at tale
om, at der er 130.000 arbejdsløse. Så blev hun sur.
Vi blev også sure, da kongressen behandlede forslaget om en
40 pct. kvotering i bestyrelser både i partiet og i private organisationer og firmaer. Fra talerstolen argumenterede jeg for, at
man ikke lavede en kvotering, ikke fordi vi er imod ligestilling,
men hvad vil man gøre, hvis det ikke lykkes at finde 40 pct., der
Vores formand Helle Thorning Schmidt holdt ellers en virkelig er villige til at lade sig vælge?
Vi har i Rødovre haft 60 pct. kvinder i kommunalbestyrelsesflot beretning, der havde visioner, men hvad hjalp det, når kongressen i medierne druknede i afgifter på slik og stigning af to- gruppen, men denne gang lykkes det nok ikke at få 40 pct., hvad
ville man gøre ved det? Man skal ikke vedtage noget, der ikke
baksafgifterne samt forbuddet mod sexkøb.
Vi fik ikke en ordentlig debat om det ellers meget gennemar- kan lade sig gøre.
bejdede temaprogram om sundhed og forebyggelse, om den dan- Da der skulle stemmes, viste det sig, at stemmerne stod nogenske model om arbejdsmarked, om regionalpolitik, og demokrati lunde lige. I stedet for at få en optælling afbrød dirigenten, Jan
Ankler fra hovedbestyrelsen, afstemningen og sendte formanden
og foreningsliv.
for temaprogram-udvalget Henrik Sass Larsen på talerstolen.
I stedet kom en hel eftermiddag til at handle om prostitution,
Han argumenterede for, at det jo kun gjaldt i bestyrelserne i det
som kun fylder halvanden side af det 26 sider lange program.
Der var kun ganske få, som havde ordet om andre emner - bl.a. private erhvervsliv, forslaget gjaldt.
vores borgmester Erik Nielsen, som havde et indlæg om arbejds- Så blev der stemt igen, og forslaget om kvotering blev vedtaget.
markedet.
Det hele gik op i følelser om, at kvinder bliver mishandlet og
Vi fra Rødovre følte os sat tilbage til fagforeningernes generalundertrykt. DSU’erne, nogle enkelte mænd og mange kvinder
forsamlinger i 50’erne og 60’erne, hvor alle forslag fra kommustod i kø på talerstolen. Ingen imødegik de argumenter, som
nister og SF’ere blev nedstemt, lige meget hvor gode forslag og
modstanderne af forslaget om at forbyde sexkøb, lagde frem,
argumenter, de kom med.
bl.a. fra vores folketingsmedlem, Morten Bødskov.
Vi var glade for at forlade Aalborg og komme til Rødovre
Jeg forsøgte på Rødovres vegne at få adskilt prostitutionsdebat- igen. Her fik vi da 56 pct. af stemmerne ved det seneste kommunevalg og ligger ikke og roder nede ved de 20 pct.
ten fra selve diskussionen om de andre store emner i temaprogrammet ved til forretningsordenen at foreslå, at afsnittet om
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Uhyggelig forsvarsskandale
Morten Bødskov tager os med på tur gennem skandalen, der
startede med en bog og fortsatte med skandale på skandale.
Rødovres folketingsmedlem,
Morten Bødskov, fortæller,
hvorfor Socialdemokraterne
ikke længere har tillid til forsvarsminister Søren Gade.

Af Morten Bødskov,
folketingsmedlem
Hvad der i offentlighedens
øjne startede ud som en
mere eller mindre tilforladelig udgivelse af bogen
”Jæger – i krig med eliten”,
har her en måned efter givet
indsigt i en forsvarsledelse,
der trænger til et grundigt
eftersyn.
Bogens udgivelse blev
hurtigt vurderet som farlig
for Danmark grundet vores
engagement i flere internationale operationer, og dagbladet Politiken blev slæbt i
retten for, i henhold til ytringsfriheden, at offentliggøre bogen imod Forsvarsministeriets ønske før den
egentlige udgivelsesdato.
Oversat til arabisk
Kort efter kom det så frem,
at bogen var blevet oversat
til arabisk – en direkte gave
til de islamiske fundamentalister, som ifølge forsvaret
selv ville kunne drage stor
strategisk fordel af at læse
bogen.
Spørgsmålet var da, hvem
der stod bag denne oversættelse? Forsvarsminister Søren Gade udtalte, at han var
stensikker på, at ansvaret for
dette ikke lå hos forsvaret
og tilføjede, at hvis det gjorde, var ansvaret hans med
de konsekvenser, det måtte
have til følge.
I Socialdemokratiet har vi
fra historiens begyndelse
ønsket, at forsvarsministeren skulle foretage en gennemgribende ransagelse for
én gang for alle at komme al
tvivl til livs.
I stedet for dette har Gade
tøvet, glattet ud, og skeletterne er væltet ud af skabet,

dybt kaotisk forsvarskommando. Det er tydeligt, at
der hersker en subkultur i
forsvaret, som ingen – ikke
engang forsvarsministeren –
synes at have indblik i eller
kontrol med. Et faktum,
dom denne sag har blotlagt,
hvilket gør Gades manglende rettidige omhu i denne
sag om muligt mere presserende.
Derfor har vi nu ikke længere tillid til forsvarsminiImod et forbud
Senest er det så kommet steren
frem, at både Jægerkorpset
og Hærens Operative Kom- Negativ kultur
mando oprindeligt var imod Socialdemokraterne vil nu
et forbud af bogen, da flere afvente de to igangsatte
frygtede, at det ville føre til undersøgelser af mulige
et unødvendigt og mere strafbare forhold i sagen.
Der er derefter behov for
farligt fokus.
Men efter et møde og ind- en tilbundsgående undersøblanding fra bl.a. Forsvarets gelse af, hvordan en sådan
Efterretningstjeneste blev negativ kultur overhovedet
holdningen ændret til, at et kan udvikle sig i vores forsamlet forsvar var imod svar. Det skal undersøges.
Forsvaret har bred opbakbogens udgivelse.
Den 6. oktober fremhæve- ning, et historisk bredt forde statsminister Lars Løkke svarsforlig er netop indgået,
Rasmussen i sin åbningstale og danske styrker kæmper
til Folketinget, at tilliden lige nu i Afghanistans bjerskal tilbage til Forsvaret, ge for fred og stabilitet.
men det er svært, når nye Hvis en sådan negativ
kapitler synes at tilføjes kultur ikke undersøges, bidagligt til den omsiggriben- drager de seneste ugers afsløringer til en bred utrygde skandale.
Socialdemokraterne har hed om vort forsvar. Det har
fra start af ønsket en til- hverken vi eller vort forsvar
bundsgående redegørelse af brug for.
sagen, der har afspejlet en
førend man har grebet i
egen barm og erkendt, at
Forsvarsministeriet selv var
ansvarlige i denne misère.
På baggrund heraf valgte
forsvarschefen Tim Sloth at
trække sig, til trods for, at
forsvarsministeren oprindeligt havde udvalgt sig selv
som den ansvarlige, hvis
ansvaret lå i hans eget ministerium.
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Ingen røde faner
på kongressen
Rødovres delegerede fik store nederlag og små sejre ved
den socialdemokratiske kongres i Aalborg
Af Helge Møller,
formand

mod regeringen og ikke
mindst Dansk Folkeparti.
Desuden roste hun samarbejDer var ingen røde faner
det med SF og opfordrede de
foran Aalborg-Hallen. men radikale til at tilslutte sig de
en stor campingvogn, som
to fælles oplæg om udlænreklamerede for at stemme
dingepolitikken og ”Fair
på Ole Stavad som borgme- forandring”. Hun fik flere
ster i Jammerbugt Kommu- minutters stående bifald.
ne, og en anden campingDerefter fulgte en meget
vogn, om at man skulle
land- debat, eller nærmere
stemme på Lone Hansen i
ros til Helle og promovering
Hjørring.
af sig selv og lokale synsDer var vist ikke mange
punkter. Jeg tror der var indlokale stemmer at hente i
skrevet over 130 på talerliAalborg, men man fik da
sten.
reklameret for sig selv.
Men det, der skulle gøre
Inde i kongressalen var der kongressen rigtig interessant,
heller ingen røde faner, men var debatten om det nye
scenen, hvor partitoppen
”Temapolitiske program”.
havde sæde, var belyst med Det kan I læse om i lederen.
rødt.
Det var en meget negativ
Vi fik en flot tale af Helle
oplevelse for de delegerede
Thorning, som langede ud
fra Rødovre.

Få positive ting
Der var dog nogle få positive
ting. Vi fik en tilføjelse til
temaprogrammet om, at der
skulle være ordentlige løn og
arbejdsforhold i afsnittet om
arbejdsmarked.
Vi fik ændret teksten i
afsnittet om arbejdsmarkedsforhold, om at når Akasserne skal tilbyde et særligt medlemskab, som skal
være en betingelse for at
kunne opnå gode rammer
omkring efteruddannelse og
opkvalificering.
Og vi fik en delvis imødekommelse om at ændre
Fogh-regeringerne til VKregeringen. Endelig fik vi i
afsnittet om nej til sundhedsforsikringer ændret ordet
’erodere’ til ’undergrave’.
Men så var det også slut

med venligheden.
I den generelle debat om
temaprogrammet gik vores
egen Dan Larsen på talerstolen for at tale imod, at valgretsalderen skulle nedsættes
til 16 år. Dan sagde på vores
vegne, at valgretsalderen
skulle følge myndighedsalderen. Forslaget blev senere
forkastet.
Morten var på talerstolen
med en flot, koncis tale mod
prostitutionsforslaget, men
det var umuligt at nå igennem.
Befriende
Vores borgmester Erik Nielsen var på talerstolen med et
indlæg om arbejdsmarkesforhold som en af de få, der
ikke talte om prostitution.
Det var befriende.

Helge Møller: Her er, hvad jeg ville have sagt
Taletiden på kongressen blev nedsat lige, inden Rødovres formand gik på talerstolen.
Derfor fik han ikke fremlagt Rødovres synspunkter om prostitution fyldestgørende.
Af Helge Møller,
formand

begynder at lovgive om sexkøb.
Kan nogen i øvrigt forklare, hvordan
man kan kriminalisere et menneske,
Hvad er prostitution? Er det prostituti- der køber en lovlig ydelse?
Socialdemokratiet gjorde i sin tid
on at få penge for at medvirke i pornofilm? Er det prostitution at ”ligge” sig prostitution lovlig. Hvis man vil forbytil en rolle eller et andet job i en film? de mennesker at købe en seksuel ydelEr det prostitution? Eller ville det være se, er man nødt til at gøre ydelsen
prostitution at invitere en dame til Pa- ulovlig. I Sverige er det ulovligt at
ris i en weekend med alt betalt? Det
være prostitueret. Det er det ikke i
ville være rart med en definition, før vi Danmark

Der er flere gange argumenteret, at et
forbud mod sexkøb har været med til at
nedbringe prostitutionen i Sverige og
Norge.
Det er ikke rigtigt. Det har blot fjernet en del af gadeprostitutionen. Det
kan man bl.a. læse i den svenske undersøgelse ”Prostitution i Sverige
2007” udgivet af Socialstyrelsen.
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Tre overskrifter fra Socialdemokraternes kongres: Helle Thorning holdt en flot tale, Rødovres
formand Helge Møller fik ikke
lov til at holde sin tale om prostitution, og Rødovres borgmester Erik Nielsen holdt som en af
de få ikke en tale, der drejede
sig om prostitution.

For at have mulighed for
at få et forslag igennem for
at forhindre en vedtagelse af
at forbyde købesex, besluttede vi at frafalde vores forslag om sletning og i stedet
at anbefale et forslag fra
Faurskov. De ville også have slettet afsnittet om købesex, men i stedet indsætte et
afsnit om, at kommunerne
skal oprette selvhjælpsgrupper for de prostituerede, og
at der skal afsættes midler til
at udforske, hvor udbredt
prostitution er i Danmark
og, hvordan man bedst muligt hjælper de prostituerede.

Da forslaget kom til afstemning, gik et stort flertal
ind for at forbyde købesex.
Da så det samlede temaprogram blev sat til afstemning, sørgede dirigenten
Carsten Hansen for, at der
ikke kom nogen modafstemning, da der viste sig et flertal for at vedtage temaprogrammet. Han spurgte ikke,
om der var nogen, der var
imod, for det kunne man jo
ikke have.
Det var så den kongres.
Der er fire år til den næste
ordinære.

I stedet henter de prostituerede
deres kunder via sexklubber, portierer på hoteller, på internettet, via
mobiltelefon m.v. Det har betydet,
at der er kommet flere mellemmænd
eller alfonser, fordi prostitution ikke
kan foregå åbent.
Derudover mener det svenske politi,
at hvis prostitutionen skal bekæmpes
mere effektivt, er der behov for mere
handling og flere ressourcer, idet det
er vanskeligt at komme i bestemte
fora. Politiet siger, at der er behov for
mere viden for at afsløre prostitution.
Ligesom det er blevet sværere at hindre menneskehandel, som nu foregår
via internettet.
Når de prostituerede skjuler sig via
internetsider og mobiltelefoner, bliver

det også sværere at få kontakt med de
dem for at hjælpe dem ud af prostitutionsmiljøet.
Dem, det især kommer til at gå ud
over, er de narko-prostituerede. De
skal have penge til stoffer og har ikke
penge til at købe en lejlighed, hvor de
skjult kan udøve deres erhverv. De må
derfor finde en anden måde at skaffe
penge på – tyverier, taskerøverier m.v.
eller få sig en alfons.
Dertil kommer, at der hverken i Sverige eller Norge er anholdt eller dømt
ret mange personer for at have været
sexkøbere. Loven har dog eksisteret i
10 år i Sverige.

kunden, den prostituerede og pengene,
der er betalt.
Vi skulle hellere koncentrere os om
indsatsen mod menneskehandlen med
kvinder, få politiet til at sætte flere
ressourcer af, og få en lov om, at man
kan give de sex-handlede kvinder opholdstilladelse og eventuelt en ny
identitet, hvis de fortæller om deres
bagmænd, så de kan blive arresteret.
Det forslag, som ligger her, nytter
ikke en døjt, og det hører ikke hjemme
i et ellers meget seriøst og gennemarbejdet temaprogram.
Derfor skal afsnittet om prostitution
slettes.

Det er nemlig meget svært at bevise et
sexkundekøb. Man skal jo både have
5
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Budgettet: Rødovres skoler
kommer op i verdenseliten
Budgetforlig 2010:Skolerne har førsteprioritet i det forlig, som alle partierne i
kommunalbestyrelsen har indgået.
Af Britt Jensen,
gruppeformand
Rødovre er en veldrevet
kommune med en vision om
god service og velfærd til
vores borgere – ikke mindst
de dårligst stillede borgere,
der har allermest brug for
velfærden.
I den socialdemokratiske
gruppe glæder vi os over, at
det gennem årene er lykkedes
at samle kommunalbestyrelsen i brede budgetforlig. En
tradition, som også er opfyldt
for 2010, da vi har fået et
bredt forlig med alle partier i
kommunalbestyrelsen.
Med budgetforliget bruger
vi næsten 30 mio. kr. mere
end planlagt på anlæg inden
for kerne-velfærdsområder.
Det, at kommunalbestyrelsen er fuldkommen enige om
budgettet til næste år giver
stabilitet og tryghed i vores
kommune.

Rødovres folkeskoler op i
verdenseliten.
Vi bruger 11 mio. kr. og
gennemfører IT-planen på
folkeskolerne allerede til
næste år og får bl.a. de såkaldte ’smartboards’ i alle
klasselokaler og 150 bærbare computere til udlån.
Vi prioriterer at renovere
og forbedre skolernes fysiske rammer og sætter yderligere 2 mio. kr. af til maling på folkeskolerne - så
vedligeholdelsespuljen næste år udgør godt 23 mio. kr.
Vi afsætter yderligere
knap 8 mio. kr. på skolehandlingsplanen og ombygger bl.a. Øen på Hendriksholm Skole.

Penge til alle sektorer
Ud over de massive forbedringer på folkeskolen er der
er blevet ekstra penge til
alle sektorer i kommunen.
Gruppeformand Britt Jensen glæder sig over endDer afsættes midler til
nu et bredt budgetforlig med store, socialdemodrift
af vores kommende
kratiske fingeraftryk.
sundhedscenter, vi opretter
Der er penge i kassen
Rødovre er - på linje med alle landets det er prioriteringer og sikker økono- en vejpulje bl.a. til bekæmpelse af
sorte pletter, og vi laver en byplanmisk drift, som Socialdemokratiet
kommune - under et voldsomt pres,
konkurrence i Islev og udarbejder et
der gør, at vi hele tiden har et stærkt står i spidsen for.
program for et kulturelt kraftcenter.
Rødovre er en god kommune for
fokus på økonomien.
Vi har over 210 mio. kr. i gennem- vore ældre og borgere med handicap - Også en pulje til profilering af Rødovre er et spændende tiltag, og vi ser
fysiske såvel som psykiske. Vi har
snitlig kassebeholdning. Der er
frem til de mange spændende projekambitiøse visioner for den sociale
’penge i kassen’, og vi kan håndtere
ter, der skal sætte Rødovre på landuforudsete situationer, fordi vi - med velfærd. Og vi har en høj borgertilen solid likviditet - har mulighed for fredshed med de tilbud, vi giver bor- kortet som en spændende og udviklende kommune.
gerne.
at reagere fornuftig og økonomisk
Der er med budgettet blevet penge
langsigtet.
til mange væsentlige kerneRødovre er også en kommune, der Skolerne prioriteres
Rødovre er også en god kommune for velfærdsområder i Rødovre.
tager sig godt af de dårligst stillede
Det er et fantastisk flot budgetforlig
vores skolebørn og deres forældre. Vi
borgere og af de grupper, som har
har et godt niveau på vores folkesko- 2010.
allermest brug for velfærd.
Men det kommer ikke af sig selv – ler. Og med Budget 2010 sender vi
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Ikke nødvendigt med en lokal
integrationspolitik
Rødovres integrationsindsats er blevet evalueret, og konklusionen er tydelig.
Af Britt Jensen,
gruppeformand
Kommunalbestyrelsen har
netop behandlet en spændende evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre.
Evalueringen konkluderer,
at vi gør det ganske pænt i
Rødovre, og at en selvstændig integrations-politik ikke
er nødvendig for at have fokus på integration eller for at
koordinere de tværfaglige
indsatser og tiltag.
Vælger vi ikke at formulere en selvstændig politik, er
det relevant at sikre, at vi på
anden vis skaber en helhedsorienteret indsats.
Evalueringen kigger på
integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke for på
dette grundlag at vurdere
behovet for at udarbejde en
selvstændig integrationspolitik.
I dag er integrationsopgaven integreret i flere af kommunens øvrige politikker.
Evalueringen skulle desuden
medvirke til at skabe over-

FAKTA:
Evalueringen er inddelt i forskellige temaer: Arbejdsmarked og beskæftigelse, uddannelse og sprogkundskaber, by- og boligforhold, sundhed og
etniske minoriteter, kultur og fritid, politisk deltagelse og medborgerskab –
Integrationsrådets virke, samt etnisk ligestilling.
Derudover indeholder rapporten en række anbefalinger til udvikling af
integrationsindsatsen.
Evalueringen bygger på kvalitative interviews og data fra Danmarks Statistik, Kommunal statistik, forskningsrapporter og undersøgelser samt interne evalueringer.

blik over, hvilke indsatser og
handlinger de formelle erklæringer og målsætninger
konkret har udmøntet sig i.

Efterkommere klarer sig tilsyneladende fint, både på
arbejdsmarkedet, i skolen og
i børnehavernes sprogtest.

Beskæftigelsen
Evalueringen viser bl.a., at
Rødovre har gjort en stor
indsats, når det drejer sig om
at få indvandrere fra – de
såkaldte - matchgrupper 1, 2
og 3 i beskæftigelse. Der er
fortsat en overrepræsentation
af ledige indvandrere på kontanthjælp særligt i matchgruppe 4 og 5.
Evalueringen angiver også,
at de unge fra tredje verdens
lande i Rødovre - som på
landsplan - halter bagud i
skolen og på uddannelsesområdet i forhold til danskere.

Personale med anden etnisk baggrund
På daginstitutions- og skoleområdet viser evalueringen,
at der er ønske om at sætte
mere fokus på rekruttering af
personale med anden etnisk
baggrund end dansk. Samtidig skal der arbejdes videre
med at opfordre og støtte
forældrene til at deltage i
skolebestyrelsesarbejde. Dette mål er endnu ikke opfyldt.
På sundhedsområdet har
Rødovre valgt at prioritere de
brede indsatser, men kommunen er bevidst om, at an-

delen af visse sygdomme/
lidelser er højere i indvandrergruppen. Der har været
gennemført et sundhedsprojekt målrettet borgere med
anden etnisk baggrund end
dansk.
Evalueringen af projektet
viser, at de deltagende kvinder i nogen grad fik styrket
deres kompetence til at træffe sunde valg, og at det er en
god idé at bygge på eksisterende strukturer og ressourcer i lokalsamfundet.
Manglende kendskab til
foreningslivet
Evalueringen fastslår, at der
på landsplan hersker et
manglende kendskab til foreningsliv og foreningspraksis
blandt nogle forældre med
anden etnisk baggrund. Selvom mangfoldigheden af foreninger i Rødovre er stor, og
der foregår en række særlige
integrationsaktiviteter, er
disse svære at lokalisere. De
er ikke opgjort et særligt
sted.

Foreningen Demokrati Radio (F D R)
Rødovres politiske Radio, sender på 105,9 og 88,9 ( hybrid ) fra kl. 18.00 til 24.00.

Socialdemokratiet i Rødovre sender anden tirsdag i måneden.
Næste gang er den 10. november, 8 dage før kommunevalget, hvor tre spidskandidater fra tre forskellige partier
møder op et par timer for at diskutere politik.
Socialdemokratiet møder op med borgmester Erik Nielsen, De Radikale med Ole Pabst og Dansk Folkeparti stiller
med Niels Spittau.
Interviewer bliver den aften André Bentsen fra Rødovre Lokal Nyt.
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Cafébiblioteket får ny og åben indgang
Skolen ved Milestedet får en mere indbydende indgang, og der kommer lys på
multibanen
Som led i områdefornyelsen i Kærene – projekt
’Klar til Kærene’ – etablerer vi en ny indgang til Milestedet og Cafebiblioteket,
så det gøres indbydende og
åbnes ud mod Nørrekær. Vi
etablerer samtidig belysning på Multibanen.
Der er udarbejdet forslag
til ændring af indgangspartiet, så arealet mellem Cafébiblioteket og kantinen
ændres. Målet er at skabe et
indbydende indgangsmiljø,
som samtidig vil blive mødested for lokalområdet og
for skolens mange brugere.

Arealet er meget attraktivt
med både sol og læ og er
samtidig synligt fra Nørrekær.
Adgangen til området
gøres lettere tilgængelig
med nye flisebelægninger
og åbnes mod Nørrekær, så
der er frit indsyn og mulighed for, at man frit kan færdes mellem de store træer.
Den nuværende indgang
til Cafébiblioteket fra skolegården flyttes, så der er
direkte indgang fra det nye
mødested til caféen. Indgangen til Cafébiblioteket
etableres med rampe og

trappeanlæg, så adgangen
er let tilgængelig for alle.
Der laves et flisebelagt opholdsareal foran Cafébiblioteket.
Foran skolens kantine
etableres et trædæk/terrasse
til ophold og til brug som
scene. Trædækket bliver
udformet, så der opstår
mange siddepladser på trin
og kanter samtidig med, at
der er plads til at opstille
borde og bænke.
Programmet for områdefornyelsen i Kærene indeholder også et projekt, hvor
der etableres belysning på

Multibanen, og banen med
bander renoveres.
Multibanen i området
benyttes det meste af dagen. For at gøre Multibanen
brugbar i aftentimerne skal
der etableres belysning.
Belysningen vil, udover at
sikre en større udnyttelse af
Multibanen, også gøre det
mere trygt at færdes i området. Belysningen får et automatisk tænd- og sluksystem.
britt

Loven har talt, og Rødovre Forsyning er en realitet
Selskabsgørelse af vandsektoren er en kompliceret sag. Formålet er blandt andet
at sikre rettigheder for de ansatte
Kommunalbestyrelsen behandler lige nu den meget
komplicerede sag om
selvskabsgørelse af vandsektoren.
Vandsektoren skal - iflg.
loven - selskabsgøres senest
1. januar 2010.
Rødovre Kommune skal
derfor overdrage visse skattefinansierede ejendomme
fra Rødovre Kommune, der
vedrører vand- og spildevandsforsyningen, til selskaberne samt eventuel
takstfinansierede ejendomme fra vand- og spildevandsforsyningen til Rødovre Kommune.

Vi etablerer en selskabsstruktur med et overordnet
holdingselskab, som benævnes Rødovre Forsyning
A/S med to underliggende
aktieselskaber, et for vand
som kommer til at hedde
Rødovre Vand A/S og et
for spildevand/kloak som
kommer til at hedde Rødovre Spildevand A/S.
Dette er den mest almindelige selskabsstruktur i de
kommuner, der allerede har
omdannet vand- og spildevandforsyning til aktieselskaber. Konstruktionen
giver bl.a. mulige sambeskatningsfordele.

Vi planlægger, at de fælles administrative funktioner m.v. for selskaberne
placeres i holdingselskabet
Rødovre Forsyning A/S.
Der skal derfor ske en
klar adskillelse mellem
myndighed og drift ved
selskabsgørelsen. Opdelingen af drifts- og myndighedsopgaver er allerede
forberedt bl.a. ved indarbejdelse i Budget 2010, og vil
blive implementeret i forbindelse med selskabsgørelsen.
Selskabet bliver 100 %
ejet af kommunen, styret af
generalforsamling og besty-

relse, der består af kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Dette skal være med til at
sikre medarbejderne fortsat
tryghed i ansættelsen og
sikring af rettigheder, som i
dag, bare under selskabsog privatretlige forhold.
britt
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Vi er langt med planerne for
det nye sundhedscenter
Britt Jensen løfter sløret for indholdet i sundhedscentret.

Jan Kongebro er den
nye leder i AOF
Efter to år som populær
skoleleder i AOF lod
Dorit Svendsen sig lokke
af et nyt og spændende
job. Det betød, at AOF’s
bestyrelse måtte i arbejdstøjet og finde en ny
skoleleder.
Det er lykkedes, idet
Jan Kongebro, der også
sidder i kommunalbestyrelsen og er formand for
Kultur-og Fritidsudvalget, har sagt ja til at
overtage jobbet som skoleleder i AOF fra den 1.
oktober.
Det fejrede AOF med
en reception på dagen i
lokalerne på Højnæsvej.

Vi arbejder på at etablere
Rødovres sundhedscenter og
vi er langt med planerne for
indhold og mulighederne for
borgerne.
Sundhedscenteret skal være
et sted hvor borgerne frit kan
henvende sig og få råd og
vejledning om fysisk aktivitet, kost, rygning og alkohol.
I det kommende sundhedscenter skal der bl.a. være
mulighed for fysisk træning,
madlavnings-arrangementer,
foredrag, rygestopkurser,
sundhedstjek og –samtale.
Sundhedscenteret skal også
skabe rammer for et forbedret
samarbejde med de frivillige
sociale foreninger f.eks. patientforeningerne, de praktiserende læger og andre vigtige
aktører - og i det hele taget
sikre en bedre koordination
på sundhedsområdet i Rødovre.

Det kommende sundhedscenter skal føre vores sundhedspolitik ud i praksis og
skabe nye rammer for vores
tilbud til borgerne på sundhedsområdet.
Den samlede sundhedsindsats skal forankres i sundhedscenteret. En række aktiviteter kan foregå i sundhedscenteret, mens andre mere
naturligt skal foregå andre
steder i kommunen.
Multi-rum til træning
Den ene halvdel af det kommende sundhedscenter skal
rumme ’Visitation og
sundhedsfremme’ og
’Hjælpemiddelafdelingen’.
I den anden halvdel af det
kommende sundhedscenter,
skal sundhedscenteret have
multi-rum til lettere træning
(ikke motionsmaskiner) og
foredrag, et køkken til mad-

lavningsarrangementer, to
rådgivningsrum, som kan
bruges til samtaler med borgerne om sundhed, og hvor
der også bliver plads til relevante patientforeninger.
Der skal også etableres et
åbent kontorlandskab med
arbejdspladser til koordinatoren, medarbejderne i kommunens forskellige aktivitetstilbud, som i perioder er tilknyttet projekter i sundhedscenteret.
Sundhedscenteret skal danne ramme for nogle af de
nuværende og kommende
aktiviteter på sundhedsområdet.
Sundhedscenteret skal være
stedet, hvor det sundhedsfremmende og forebyggende
arbejde koordineres, og hvorfra der også er udgående aktiviteter.
britt

Vestvolden bliver styrket
Ny grobund for historiske vandringer på Vestvolden

Helle kommer
til Rødovre
Mandag den 2. november kl. 17 - 18 kommer
Helle Thorning Schmidt
til Rødovre for at give en
hånd med i den lokale
valgkamp.
Vi vil lave en ”Dør til
dør”-kampagne i Kærene
med udgangspunkt fra
Cafébiblioteket på Skolen ved Milestedet.
Vil du være med, så
mød op. Vi giver vand
og øl.

Projektet ”En historisk vandring på Vestvolden” er et
partnerskab, bestående af
Real
Dania, Kulturarvsstyrelsen og
Skov- og Naturstyrelsen.
Rødovre har udarbejdet et
forslag til en projektbeskrivelse med beskrivelse af forskellige projekter og tidsplan,
som skal danne baggrund for
en kontrakt med Partnerskabet. Rødovre bidrager med 4
mio. kr. og Partnerskabet
med 11 mio. kr.
Der er forskellige delprojekter i Rødovre.
Det er tanken, at indrette
Ejbybunkeren til et formid-

lingscenter, der både skal
være formidlings-center for
hele Vestvolden og formidle
sammenhængen med Københavns øvrige nyere befæstning. Formidlingscentret i
Rødovre vil blive 1 ud af 3
fyrtårne på hele Københavns
nyere befæstning, og vil dermed blive en kulturattraktion,
der forventes at sætte Rødovre på landkortet.
Der er flere forslag, der skal
styrke Vestvolden som et
attraktivt motionsrum, herunder ny belysning på voldgaden syd for Jyllingevej, asfaltering, hvor der i dag er grus,
ny sti fra parkeringsplads ved

Espelunden til voldgaden,
motionsruter, en handicaprute
mv.
Der er planer om genopførelse af batteritogsmagasinet,
som vil være den eneste bygning af sin art på Vestvolden.
De originale trækonstruktioner til bygningen opbevares i
Rødovre. Bygningen tænkes
opført som råhus til kulturelle
arrangementer.
Der er også planer om lys
på voldgaden nord for Jyllingevej, samt til et lyskryds ved
voldgaden ved Jyllingevej, så
ruten kan forløbe ad voldgaden uden en omvej omkring
Ejbybroanlægget.
britt
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Fortidslevn eller fremtidssikring?
Af Grethe Kujack,
medlem af og
kandidat til
kommunalbestyrelsen
I gamle dage fik man aldersrente, når man blev
gammel og forlod arbejdsmarkedet. Det blev ikke
regnet som noget særlig
fint, og mange var flove
over at skulle modtage denne form for støtte, der af
nogle blev betegnet som
fattighjælp.
Så kom folkepensionen til
som en ret, alle havde, og
som man i begyndelsen
kunne leve af. I dag har
folkepensionen nået et stade, hvor man tvivler på, at
man kan leve af den. Jeg vil
hellere sige, at man kan
overleve på den.
Specielt er det blevet vanskeligt for ægtepar, hvor
man, selv om man er to om
at dele huslejen, også er to,
der skal have lavet tænder,
og vi er også nødt til at betale for fodpleje, når man
kommer op i vores alder.
For så bliver der langt ned
til fødderne, som det er
nødvendigt at holde i orden.
Vi skal også købe medicin, mad osv.
I de sidste ti år er der sket
en reallønsforbedring for
folk, der arbejder på 15 %,
mens en folkepensionist
kun har fået en reallønsforbedring på 5 % i den samme periode. Det begynder
man at kunne mærke nu.
Det har været mærkbart
de sidste par år, hvor et
stadig stigende antal af folkepensionisterne kommer
under fattigdomsgrænsen
og reelt ikke har råd til noget som helst. Men det bliver værre i det kommende
år.
Og det betyder, at det
bliver mere og mere nød-

vendigt at se på en ændring
af hele pensionssystemet.
Der er en del pensionister,
der har fået det bedre på
grund af stigende arbejdsmarkedspensioner, men det
betyder også, at der er en
del, der sakker langt bagud.
Her må der ske en forhøjelse af folkepensionen, ligesom det urimelige i, at ægtepar får et mindre tillæg
end en enlig, må ændres, så
alle får det samme tillæg.
Jeg vil foreslå, at man
sætter folkepensionens
grundbeløb ned med 1.000
kr. om måneden og sætter
tillægget op med 3.000 kr.
pr. måned til alle, så bliver
folkepensionen fremtidssikret i en periode. Indtil der
bliver lavet en gennemgribende ændring af hele pensionssystemet.
De pensionister, der ikke
selv mere er i stand til at
lave mad, har de sidste to år
oplevet stigende priser på
den udbragte mad. Den
dyreste kommune tager 86
kr. pr. måltid. De fleste
tager omkring 70 kr., og det
bliver ca. 2.100 kr. for blot
ét måltid mad om dagen pr.
måned. Enkelte kommuner
er lidt billigere.
Det betyder desværre, at
flere og flere lader maden
række til 2 dage. Og dermed er der risiko for, at de
dels bliver underernærede
og dels ikke får de vitaminer, som de har brug for.
Samtidig smager en lang
række retter stort set af det
samme, og de leveres nedkølede til flere dage ad gangen. Og hvor en del pensionister ikke kan finde ud af
mikroovnen og derfor spiser maden kold.
Efter at der er lagt loft
over, hvor meget maden må
koste på plejehjem/
plejeboliger, er madprisen

her faldet flere steder, så
den nu ligger på 3.000 kr.
måned.
Til gengæld har huslejen
flere steder nået himlen, da
28 kvm. koster fra 6.000 kr.
til 8.500 kr. for en bolig på
28 kvm.
Herudover er der så en pakke for vask, vinduespudsning og leje af linned mm,
så det er efterhånden blevet
dyrt at komme ind i en plejebolig, hvor indskud flere
steder ligger på godt 30.000
kr. Til gengæld er ventetiden, hvis man bliver visiteret til en bolig, nu på under
2 måneder.
I gamle dage sagde man,
at 70 år var støvets år. Jeg
tror nok det har ændret sig
til 80 år. Men så ligger der
godt nok også meget støv i
de gamles hjem, hvor man
ikke selv kan gøre rent.
Kommunerne yder mindre og mindre hjælp til rengøring. For en del år siden
fik man 2 timer om ugen.
For bare ganske få år siden
var det almindeligt med 1
times rengøring hver uge. I
dag skal man være taknemlig, hvis man får 3/4 time
hver anden uge.
Der er nogle, der siger, at
vi skal være glade for, at vi
kan give en god personlig
pleje til de svage og syge,
og det er selvfølgelig også
meget nødvendigt.
Men er det rigtig, at vi i
verdens rigeste land ikke
også kan give de gamle, der
har behov for det en god
gang rengøring, så de ikke
gror til i skidt og måske
bliver syge af det.
Og hvad hjælper det, at
man får et bad hver 8. dag.
Hvis der da er tid til det,
hvis køkken og badeværelse er groet til med snavs.
Hvor ofte kommer fru
Hansen på 93 år ud at gå en

tur i vore dage? Hvor ofte
kommer hr. Petersen, der
går dårligt, en tur på kirkegården, hvis de ikke har
børn eller anden familie i
nærheden?
Hvad er det for et menneskesyn, der efterhånden har
taget magten i vort sociale
system? Her er det udelukkende pengene, der regerer,
og så bliver de gamle ikke
regnet for meget. Desværre.
Man begynder at forstå, at
der hedder ” alderdom”, for
hvad er det for en tilværelse
man byder os?
Vi er heldigvis sluppet af
med ordet ældrebyrde til
gengæld har vi fået et der er
næsten lige så slem nemlig
ældepukkel. Man siger, at
vi lever for længe i forhold
til systemet.
Men nu kan der ikke spares mere på de gamle. Budget eller ej. Hvis de svage
gamle skal have en værdig
alderdom. Vi må stå sammen og at skabe bedre muligheder samt kæmpe for, at
der ikke sker flere besparelser. Det sker både ved at
stemme på socialdemokrater til kommunevalget, men
også ved at presse regeringen til at give kommunerne
bedre økonomi.
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Man sætter ikke børn i fængsel
Af Flemming Østergaard
Hansen, formand for Børneog Skoleudvalget
Det rabler fuldstændigt for
regeringen. Ifølge regeringen
skal 14-årige børn fremover
kunne komme i fængsel.
Samtidig vil regeringen lægge uregerlige 12-årige børn i
elektronisk fodlænke. Det er
endnu et alvorligt skred i
retspolitikken. Et skred der
fuldstændig negligerer al
ekspertviden og i øvrigt også
sund fornuft. Straf fører sjældent noget godt med sig.
Vi socialdemokrater skal
være fornuftens stemme i
retspolitikken. Vi skal være
frontkæmpere for resocialisering og bekæmpelse af kriminalitetens årsager. Vi skal
ikke bare fortsætte den slagne vej mod stadigt strengere
straffe.
Danmark er i forvejen et af

de lande i Europa, som idømmer flest mennesker en ubetinget fængselsdom. Ikke
fordi vi danskere er mere
kriminelle end andre europæere, men fordi vi i Danmark
har valgt fængsel som en stor
del af løsningen på vores
kriminalitetsproblemer.
Naturligvis skal forbrydere
have en straf. Men straf gør
det ikke alene.
Hvis formålet med straf er
hævn, er fængselsstraf en
god løsning. Enhver der har
set et fængsel indefra, ikke
mindst de lukkede fængsler,
vil vide, at indespærring bestemt ikke er nogen dans på
roser.
Hvis straffen i stedet skal
bruges til at hindre nye forbrydelser eller gøre forbryderen til en bedre samfundsborger, er afsoning i fængsel i
mange tilfælde ikke særligt
velegnet. Dels er det tvivl-

somt, om truslen om fængselsstraf virker præventiv
overfor forbrydelser, der
begås i affekt, og dels er der
intet, der tyder på, at fængselsstraf skaber bedre mennesker. Tværtimod fungerer
fængsler i mange tilfælde
som rene forbryderskoler.
Det er ikke mindst tilfældet
for unge mennesker.
I debatten om retspolitikken lægges der ofte vægt på
befolkningens retsfølelse. Og
den er naturligvis også vigtig. Men her viser erfaringen,
også min egen som domsmand, at lægdommere er
tilbøjelige til at ville give
lavere straffe end de juridiske dommere.
Hensynet til offeret bliver
ligeledes ofte trukket frem.
Det er da også kun naturligt
og rimeligt. Og efter min
mening er fængselsstraffe for
voksne helt på sin plads, når

vi taler
om meget alvorlige
forbrydelser,
som
f.eks.
voldtægt, grov vold og omfattende økonomisk kriminalitet. Men ved mindre krænkende forbrydelser kan alternative former for straf være
en god løsning. Det kan
f.eks. være samfundstjeneste.
Også systematisk brug af
konfliktråd, hvor offeret,
hvis det ønsker det, kan få
mulighed for at møde forbryderen, kan være et konstruktivt supplement til straf.
Men at putte børn i fængsel
er helt uacceptabelt og vil
kun føre til en yderligere
forråelse af vores samfund.
Det skal vi sige fra over for.

Regeringen skal have en opsang
Af Michel Berg,
kandidat til
kommunalbestyrelsen
I en tid, hvor regeringen indædt forsøger at skabe et
overforbrug ved at udlove
dusinvis af milliarder til privat renovering, er det tankevækkende, hvor mange nyrenoverede klasseværelser,
køkkener og daginstitutioner
der er behov for i vores samfund. Det seneste skud på
stammen var renoveringspuljen, som på en smagløs og
ucharmerende facon forsøger
at presse flere samtalekøkkener ned i halsen på de danske
skatteydere.
Men jeg tror, at rigtig mange går rundt og undrer sig
over, at de i det ene øjeblik
bliver forgyldt, når de installerer et nyt køkken, mens
deres børn i skolen oplever
faciliteter, som mange gange

ikke lever op til en acceptabel standard. Der er ikke
nogen tvivl om, at en kommende kommunalbestyrelse
har et præsterende ansvar for
at adressere dette problem
for regeringen og Kommunernes Landsforening. I Rødovre viser vi bl.a. vejen med
et velfortjent løft på 32 millioner til renovering og opgradering af vores skoler.
Det giver ingen mening, at
regeringen med den ene hånd
strør om sig med renoveringspuljer og skattelettelser
samtidig med, at de år for år
nedsætter kommunernes muligheder for at udbygge, forbedre og renovere centrale
faciliteter for borgerne. Ikke
mindst set i lyset af beskæftigelsessituationen i byggebranchen.
Vi skal i Rødovre hele tiden fokusere på, at vores
faciliteter lever op til gode

standarder specielt på folkeskole-området. Her har vi en
speciel forpligtigelse til at
være på forkant med udviklingen og kontinuerligt sikre,
at vores børn har inspirerende miljøer som fagligt, socialt og ikke mindste helbredsmæssigt lever op til de samme standarder, som vi sætter
for vores eget hjem.
Et konkret forslag til en ny
løsning til renoveringsopgaverne på vores offentlige
bygninger kunne være at
ansætte håndværkerteams
direkte i kommunen, der i
samarbejde med de lokale
serviceteknikere løbende
opdaterede forholdene i eksisterende bygninger. Dette
ville betyde, at vi kunne sikre, at renoveringsopgaverne
direkte afhjalp beskæftigelsessituationen regionalt ligesom kommunen, under ordnede forhold, i de fleste til-

fælde
ville få
mest
mulig
renovering for
pengene.
Det er
klart, at
det i den nuværende situation
er vigtigt, at vi hele tiden
reviderer den måde, som vi
tænker løsninger på og tester
vores egen opfattelse af de
rammer, som man kan drive
kommunal virksomhed inden
for. Det er altid nemmere at
skyde en ny tanke ned end at
revidere en gammel. Men
hvis vi hele tiden tænker i
bedre løsninger, vil vi alle
komme styrket ud på den
anden side.
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Debatindlæg

At bryde den negative sociale arv
Af Kurt Faber,
kandidat til
kommunalbestyrelsen.
Forebyggelse udenfor sundhedsvæsenet: Det kan ske på
to måder. Ved oplysning og
ved ændring af systemer.
Oplysning kan ske enten i
kampagneform eller ved
undervisning.
Sundhedsvæsenets mulighed for at forebygge alkoholmisbrug er groft sagt
begrænset til gode råd, løftede pegefingre og antabus.
Det øvrige samfunds indsats
baseres på skattepolitik og
oplysning. Siden tidoblingen
af snapseprisen i 1917 har
alkoholbeskatning haft det
dobbelte formål at begrænse
alkoholforbruget og skaffe
penge til statskassen.
Især EU-integrationen har
vanskeliggjort opretholdelse
af beskatning som middel til
at begrænse alkoholforbruget.

Forebyggelse i form af
opdragelse og bevidstgørelse af befolkningen overfor
de skadelige sider af alkohol
vil derfor få forholdsvis
større betydning end før.
Mulighederne for målrettet
information/opdragelse af
befolkningen må nøje overvejes af politikere såvel som
eksperter, inden man
iværksætter kostbare kampagner.
En meget stor del af befolkningen, ikke mindst de
unge, ryger.
Tobaksrygning tidobler
risikoen for lungekræft og
bronchitis og femdobler
risikoen for blodprop i hjerne og hjerte. Folkeskolen
kunne have større betydning
for at fastslå ikke-rygning
som en positiv social norm
blandt unge.

inaktive patienter med visse
sygdomme som diabetes 2,
folk med forhøjet blodtryk
samt iskæmisk hjertesygdom (hjertet kan kun arbejde
med en begrænset hastighed
og kraft) og ikke mindst
fede voksne/børn, kunne
udskrive motion på recept
ved at henvise patienten til
et motionscenter.
Henvisningen skal indeholde et tilbud om et struktureret fire til seks måneder
træningsforløb med holdtræning to-tre gange om
ugen. På motionscentret bør
der være en fysioterapeut og
en idræts- og træningsinstruktør, der kan give støtte
og vejledning.
Endvidere bør der være
mulighed for at få en livsstilssamtale (læge/diætist)
med henblik på at fastlægge
hvilke vaner, der bør lægges
Motion på recept.
om for at få et sundere liv.
De praktiserende læger bør i
Forebyggelse er især vigtilfælde, hvor der er tale om tig med henblik på at forhin-

dre eller mindske sygdomme, der er forårsaget af
uhensigtsmæssig adfærd
eller livsstil, hvad der er et
voksende problem både,
hvad angår misbrug, forkerte kostvaner og mangel på
motion.
Forebyggelse er imidlertid
en frivillig sag. Kun overtalelse og bevidstgørelse af de
uheldige eller farlige konsekvenser af dårlig livsstil kan
bruges. Direkte anvendt
tvang kan aldrig komme på
tale.

Skab dog relationer i stedet for nederlag
Af Lars Schmidt,
redaktør, partibladet

linger, som spår Socialdemokraterne en endnu mere
krank skæbne end ved sidste
Der må enten være tale om valg.
et eksempel på ekstremt
”Nogen skal jo gøre det,”
dårlig rådgivning eller en
skriver Sass Larsen. Nogen
kontrær venden-det-døveskal jo sige pressen imod.
øre til ekstrem god rådgivHvorfor egentlig det? Hvorning, når politisk ordfører
for samle på nederlag? Nåh,
Henrik Sass Larsen i det
jo. Nogen skal jo gøre det.
socialdemokratiske nyheds- Men behøver det være Socibrev for uge 38 går i krig
aldemokraterne?
med den såkaldt proSocialdemokraternes ringe
borgerlige presse.
udbytte af det løfterige og
Sass Larsen lover alle os
rigtige samarbejde med SF,
medlemmer, at han i nyaf momentum fra kongreshedsbrevet frem over vil
sen og det generelt manglensige pressen imod.
de medløb i pressen burde få
Jeg vil egentlig meget
den politiske ordfører og de
hellere have, at han lover at øvrige i S-ledelsen til at
gøre noget aktivt og fremad- vende sig mod spejlet og
rettet politisk og visionært
sætte spørgsmålstegn ved de
for at vende de meningsmå- valgte strategier. Det er for

nemt at give pressen skylden
for modvinden. Kig indad i
stedet. Det gavner altid.
Enhver kamp mod pressen
er en tabt kamp. Så drop
den, kampen. Pressen får
altid det sidste ord. Og Gud
ske lov for det. Havde det
været modsat, ville vi leve i
et diktatur.
Et rigtig godt og rigtig
velment råd er: I stedet for
at gå i håbløs krig mod pressen, så gør det modsatte:
Skab relationer til pressen.
Plej relationerne og plej dem
godt. Acceptér spillereglerne og hold fokus på den
politik, I er sat i verden for
at føre.
Kommunikation er relation.
Kommunikation er ikke at

være småpigefornærmet
over noget, man alligevel
ikke kan gøre noget ved.
En formålsløs kamp, der
får Socialdemokraterne til at
fremstå som ofre uden fokus, kan kun skade partiet.
Så i stedet for at se pressen som en modspiller, så se
pressen som en medspiller
— og acceptér, at pressen
også lige skal lære det nye
spil at kende.
Bliver I ved med at se
pressen som en modstander,
mister I fokus på det væsentlige: At føre socialdemokratisk politik og få væltet regeringen.
Så: Skab relationerne til
pressen.
Eller ta’ en tudekiks.
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Den kommunale valgkamp

En valgkamp med mange
lokale aktiviteter
Der bliver mange muligheder for, at medlemmerne kan hjælpe
i valgkampen, enten ved klistre plakater, opsætning, opsætning
Så er valgkampen i fuld
gang. Den opmærksomme
læser f Rødovre Lokalnyt
vil kunne se, at vi annoncerer vore torvemøder med
fotos af kandidaterne.
Vi har desuden indkøbt to
kampagnediske, som kandidaterne kan have deres
valgmateriale på, og for at
gøre opmærksom på, hvem
vi er. Vi holder i stedet for,
som vi plejer, torvemøder,
ikke kun ét sted, men to
steder i kommunen hver
lørdag, bortset fra den lørdag, vi holder sildemøde.
Lørdag den 7. november
satser vi med ølbod m.v.
ved rådhuspladsen, hvor
næsten alle kandidater har
meldt sig til, og de sidste
tre dage før søndagen før
valget har vi som sædvanlig
valgbod i Rødovre Centrum.
Meld jer til
Da de fleste af vore kandidater har arbejde, kan vi
komme til at mangle folk i
boderne, så hvis nogen af
vore medlemmer gerne vil
give en hånd med, så kontakt formanden, Helge Møller, enten ved at ringe til

36709480 eller på e-mail
helgemoeller@mail.tele.dk.
Det drejer sig især om
formiddagstimerne og de
tidlige eftermiddagstimer.
Boderne skal være bemandet i hele centrets åbningstid.
Der skal også klistres
plakater, og de skal sættes
op. Plakatopsætningen finder sted lørdag den 31. oktober, hvor der startes fra
Cafébiblioteket på Skolen
ved Milestedet kl. 7.30,
hvor der serveres kaffe og
rundstykker, før folk skal
ud på ruterne.
Hvis nogen vil give en
hånd med, så kontakt Finn
eller Kirsten Gade Ærø
enten på telefon 36411860
eller på e-mail kirsten-finnaeroe@kabelmail.dk.
Der bliver også mulighed
for at melde sig til, når vi
holder valgbrunch på Tinderhøj Skole søndag den
25. oktober fra kl. 11 til 13.
Her er alle medlemmer
meget velkomne.

Vi får besøg af partiformand Helle Thorning, som
vil deltage i husstandsbesøgene sammen med vores
borgmester Erik Nielsen og
folketingsmedlem Morten
Bødskov og vores kandidater. Vil du være med, så
mød op nede ved Cafébiblioteket på Skolen ved Milestedet.
Vores annoncering vil
tiltage de sidste tre uger før
valget med stem-på-migannoncer med samtlige
kandidater og helsider med
fællesannoncer.
Vi laver også en valgavis
på 12 sider, som bliver lagt
ind i det sidste nummer før
valget i Rødovre Lokalnyt,
og der bliver en husstandsomdeling med pjecer for
vores borgmester Erik Nielsen og vores regionalkandidat Asger Løvskjold.
Og så slutter vi af med en
valgfest i Viften som sædvanlig.
–møll

”Dør til dør”-kampagne
Den 2. november fra kl. 17
til 18 starter vi en ”Dør til
dør” kampagne.

Materialer
til uddelerne
I ugen op til valget skal vi
have uddelernetværket i
gang.
Den 7. november fra Kl. 12
– 14 i partilokalerne Gunnekær 28 er der afhentning af
valgmaterialer, pjecer med
borgmester Erik Nielsen og
kandidaten til Regionsrådet,
Asger Løvskjold.
Kan du ikke hente materialerne på dette tidspunkt, bedes du meddele det til formanden, Helge Møller, på
telefon 36709480 eller på email helgemoeller@mail.tele.dk.
Når du henter materialer, så
tag venligst en pose med
Plakatophængning
Hvis du vil være med til at
hjælpe med at sætte plakater op den 31. oktober fra
kl. 7.30, så meld dig til Finn
Gade Ærø på telefon
36411860 eller på e-mail:
kirsten-finnaroe@kabelnet.dk.
Mødested er ved Cafébiblioteket på Skolen ved Milestedet. Der serveres kaffe
og rundstykker.
Tilforordnede
Vi skal skaffe mange tilforordnede til valget den 17.
november. Hvis du vil være
tilforordnet, så ring eller mail
til vores kontingentkasserer
Dorte Hildebrandt på telefon
36724993 eller send en email til dortehildebrandt@hotmail.com.

Vi mangler folk til vores uddelerkorps
For at have et komplet uddelernetværk, så vi kan dække
Roskildevej 244–339
alle kommunens husstande, mangler vi at få dækket nogle Nyholms Alle 2A, B, C,D,E – 12 A – 18 D og nr. 56 – 72
Mollerupvej 1–54, Jølbyvej 7A–56 og Nyager Vænge 3–
enkelte ruter.
14.
Det drejer sig om ruterne:
Hvis du vil ofre et par timer af din tid til gavn for partiCarl Danfeldts Alle, 1-32, Viemosebro 1–30 og Ved Har- et et par gange om året, så meld dig til sekretær Dan Larrestrup Å 5–45.
sen telefon 36418301 eller på e-mail
danlarsen@larsen.mail.dk.
Birkmosevej 2–58
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Navne og aktiviteter

Asger er vores kandidat til Regionsrådet
Asger Løvskjold er en rutineret politiker med erfaring fra amtsrådet og
kommunalbestyrelsen i Herlev.
Vi har her i bladet ikke rigtigt præsenteret vores kandidat til regionsrådet, Asger
Løvskjold. Så det gør vi
her:
Asger er 63 år, han er født
på en gård i Bakkebølle ved
Vordingborg..
Efter realeksamen tjente
han på 2 gårde og erhvervede i den forbindelse det
grønne bevis.
Læste efterfølgende på
Københavns Dag- og Aftenseminariet og blev lærer i
1970.
Underviste samtidig om
dagen på Bagsværd Skole,
hvor han fortsatte de næste
10 år efter lærereksamen.
Derefter kom han til Herlev, hvor han blev ansat i et
projekt for unge mellem 14
og 18 år. Blev senere ungdomsvejleder og kom i den

63-årige Asger Løvskjold
er oprindeligt skolelærer.
Han er fra Herlev og har
været politisk aktiv i mere
end 25 år.

og Kulturudvalget og i Beskæftigelsesudvalget, formand for Amtsidræts- og
amtsmusikudvalgene, medlem af flere specialskolebestyrelser, bl.a. Maglemosen
i 13 år, ligesom han i en
længere periode var medlem
af Tilsynsrådet.
Desuden medlem af flere
bestyrelser, herunder AMU.
Ved valget i 2005 blev
han valgt ind i kommunalbestyrelsen i Herlev, hvor
han er medlem af Social-og
Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, ligesom
forbindelse i SID’s kontakt- tiet i Herlev fra 1984 til
han sidder i produktions-og
udvalg. Efter 7½ år i projek- 1994, hvor han blev valgt
ungdomsskolens bestyreltet blev han ”alm.” lærer på ind i amtsrådet i Købenser.
Elverhøjen Skole, hvor han havns Amt. Her sad han,
Asger er gift, har to børn
var i 20 år.
indtil amterne blev afskaffet og et barnebarn. Han har
Samtidig var han politisk i 2005.
boet i Herlev siden 1969.
aktiv i Socialdemokratiet.
I amtsrådet var han næst-møll
Han var næstformand i par- formand i Undervisnings-

Aktivitetskalender
Den 17. oktober: Kl. 11–13 Torvemøder ved Netto i Kærene og på Islev Torv.
Den 19. oktober: Kl. 18 Gruppemøde og FU-møde på rådhuset.
Den 24. oktober: Kl. 11–13 Torvemøder ved Rådhuspladsen og ved Fakta på Fortvej.
Den 25. oktober: Kl. 11-13 Valgbrunch i Tinderhøj skoles festsal
Den 26. oktober: Kl. 19 Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.
Den 31. oktober: Kl. 7.30: Kaffe og rundstykker: Plakatophængning fra Skolen ved Milestedet.
Den 31. oktober: Kl. 11–13 Torvemøder ved Netto i Kærene og ved Rådhuspladsen.
Den 2. november: Kl. 17–18: Dør til Dør, Helle Thorning kommer til byen
Den 7. november: Kl. 10.45–13: Torvemøde ved Rådhuspladsen.
Den 7. november: Kl. 12–14: Uddeling af valgmateriale til uddelernetværket i Gunnekær 28.
Den 9. november: Kl. 18 Gruppemøde og FU på rådhuset.
Den 12.–14. november: Kl. 10–19: Valgboder i Rødovre Centret.
Den 17. november: Fra kl. 9: Kommunevalg.
Den 17. november kl. 20.30: Valgfest i Viften.
Den 23. november: Kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28.

Udgivelsesplan
for partibladet:
Nr. 6/2009:
Den 26.11.:
Redaktionsmøde
Den 10.12.:
Deadline
Den 15.12.:
Til trykning
Den 16.12..:
Til distribution
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Adresseliste
Formand:
*Helge Møller, Skodborgvej 3, 2610 Rødovre
3670 9480 / helgemoeller@mail.tele.dk
Næstformand:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Hovedkasserer:
Birthe Larsen, Voldumvej 116, 1 th
3672 2002 / 44bla@webspeed.dk
Kontingentkasserer/Medlemsansvarlig:
*Dorte Hildebrandt, Tårnvej 227, 5
3672 4993 / dortehildebrandt@hotmail.com
Sekretær:
Dan Larsen, Gunnekær 21 st th .
3641 8301 / danlarsen@larsen.mail.dk
Aktivitetsformand:
*Dorit Svendsen, Vandværksvej 3
3670 2868 / dssm@pc.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
*Jan Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
*Bente Hylleborg / Juelsmindevej 11
3672 2984 / bente_hylleborg@hotmail.com
John Hedegaard, Lucernevej 112
3641 2928 / johnhedegaard@dbmail.dk
Jean Jensen, Valhøjs Alle. 90.3. tlf. 30616217.
Michel Berg, Valhøjs Allé 102 B 1 tv
2063 6360 / onnik78@gmail.com
Dler Calnadar. Maglekær 10, 1. 36471530
calnadar@hotmail.com
Kurt Faber Pedersen, Tårnvej 151, 2 lejl D
3641 0112 / kurtfaber@get2net.dk
* På valg i 2009
Bestyrelsessuppleanter:
Jens A Schmidt, Horsbred 143, 2625 Vallensbæk
4364 9042 / mihjas@webspeed.dk
Kai-Ole Gustav, Rønneholmsvej 36
3670 4836 / kogust@mail.tele.dk
Preben Rølling / Rødovre Parkvej 195 st.tv
40949534 / elprepsig@yahoo.dk
Margit Grenaae, Espely 20
3670 1128 / margitgrenaae@webspeed.dk
Social- & Ældregruppen:
Kirsten Ærø, Espely 7
3641 1860 / kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk
Revisorer:
Erik Hillbrandt, Jølbyvej 17 B
3670 7641 / eri.hill@mail tele dk
Lars O. Lauritzen, Maglekær 10, 1 tv
3648 0677 / lotto7@milestedet-net.dk
Revisorsuppleanter:
Hanne Kjærulff, Engbovej 50 D
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, Rødovrevej 424 1.th.
23323840 / dora.arvidsen@e-posthus.dk
Grethe Kujack, Valhøjs Alle 133 A.
3670 7448 / grethe.kujack@e-posthus.dk
Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6
3670 0608 / jko@e-posthus.dk
Annie Petersen, Fortvej 6 B
3641 6685 / annie.petersen@e-posthus.dk
Jens Jørgen Jensen, Brandstrupvej 27
4484 6085 / j-j-j@e-posthus.dk
Kredsformand:
Bjarne Kaspersen Hansen, Tværskiftet 27 A, 2730 Herlev
4484 2172 / bkh.herlev@mail.dk
Folketingsmedlem:
Morten Bødskov, Egilsgade 17, 5. 2300 Kbh. S
3257 2276 / 3337 4008 / smorb@ft.dk
DSU-Rødovre:
Christian Bache Vognbjerg, Valhøjs allé 89 6th.Tlf.
28781038
DUI Rødovre
Gunnekær 28, 1
Lis Olesen, Jyllingevej 177
3670 0603 / ehmke@it.dk
AOF-Rødovre:
Per Biener, Schweizerdalstien 41
3670 3117 / per.biener@mail.tele.dk
Bladet Socialdemokraterne i Rødovre
Lars Schmidt, Nørregårdsvej 75
2179 5051 / lars.schmidt@hotmail.com
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