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Leder

Kæft trit og retning
Selvom vi deltagere fra Rødovre syntes, at det var en god
kongres. Og selvom Helle Thorning holdt en flot beretning,
så var der alligevel noget kæft trit og retning over den. Der
var mange talere, som var inde på problematikken om
dagpengene og optjeningsretten, men der var kun eet svar
fra partiledelsen. Det bliver ikke ændret. Det står i
regeringsgrundlaget, og vi holder vores aftaler. Derimod
lovede man, at man ville gøre alt muligt for at forhindre så
mange som muligt i at falde for to-års grænsen til nytår.
Nu er det jo en socialdemokratisk kongres, og man skulle
tro, at når man skulle beslutte et visionspapir 2012-2032, så
kunne man godt vedtage nogle socialdemokratiske visioner
foreslået af partiforeningerne. Men sådan er det ikke altid
Gentofte-kredsen ville gerne have haft en tilføjelse til det
udkast, som partiledelsen havde udsendt. det lød:
Ret og pligt er den danske samfundskontrakt, som vi har
bygget og videreudviklet det danske samfund op omkring.
Det skal vi fortsat gøre. På arbejdsmarkedet er kontrakten
vævet ind i både de kollektive overenskomsters rettigheder
og pligter, trepartsaftaler og lovgivers ret-og
pligtbestemmelser. Men de borgerlige har skabt ubalance
mellem ret og pligt i lovgivningen. Rettigheder er udhulet
eller helt fjernet, og pligterene er tiltaget i omfang og ånd de
seneste 10 år. Og de mange pligter er samtidig i ånd og tale
gennemsyret af mistillid, kontrol og umyndiggørelse af den
ledige - og man har gjort ledighed til et personligt og privat
ansvar. Den borgerligt skabte ubalance mellem ret og pligt
har skabt enorm utrykhed og kommer til udtryk ved, at jo
vanskeligere en situation, man står i, des færre rettigheder
har man, og des flere pligter stilles man overfor.
Vi vil genskabe balancen, for vi vil væk fra mistilliden, og
balancen skal genskabes og focus på den lediges behov,
opkvalificerings- og jobmuligheder.
Dagpengeperioden er halveret, genoptjeningskravet for at
komme i A-kasse er fordoblet og dagpengenes
dækningsgrad i forhold til lønnen er blevet udhulet gennem
de seneste 20 år.
Utrykhed og tab af selvværd er blevet vilkåret for tusindvis
af ledige, der samtidig har ringe chance for at blive
genoptaget i en a-kasse, hvis de mister dagpengeretten. Og
flere hundrede tusinde lønmodtagere på arbejdsmarkedet er
i dag slet ikke medlem af en a-kasse.
Socialdemokraterne vil styrke vores dagpengesystem, så der
er en langt større tilskyndelse og lettere adgang til at blive
medlem af en a-kasse. Vi vil gøre alt for at medborgere, der
risikerer at falde ud af dagpengesystemet, ikke gør det, så
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de derved ikke rammes af en borgerlig bestemt ubalance
mellem den ret og pligt, de har efterlevet.
Socialdemokraterne vil søge løsninger, hvorved
dækningsgraden ved ledighed gradvis øges. Og
dagpengeperioden må have en længde, der både giver den
enkelte lønmodtager tryghed og afspejler konjukturer på
arbejdsmarkedet. Og de fagligt funderede a-kasser har et
særligt kendskab i arbejdsmarkeds-og virksomhedsforhold,
og den fremtidige beskæftigelsespolitik må indrettes således
at denne indsigt i højere grad gives mulighed for at komme
den ledige og virksomhederne til gavn.
Indstillingen til dette forslag var forkastelse. Men hele den
første dag på kongressen fastholdt talsmanden for Gentofte
kredsen Torben Bechsgård forslaget. Men næste morgen,
hvor man skulle i gang med at vedtage eller forkaste de
enkelte ændringsforslag, blev det ikke fastholdt.
Partiledelsen havde banket ham på plads, fordi de mente
forslaget var for detalieret. Man ville simpelthen ikke have
mere debat om dagpengereglerne.
Selvom partiledelsen var imod, lykkedes det at få vedtaget,
at fjerne ordet “globalt” i forslaget om, at frem mod 2032 er
det vores mål, at det på EU’ foranledning bliver indført en
global skat på finansieller transaktioner.
Når jeg siger kæft, trit og retning, er det fordi både Helle
Thorning Schmidt, finansminister Bjarne Corydon og
beskæftigelsesminister Mette Fredriksen, fra talerstolen
forsikrede os om, at der ikke kunne rokkes ved
regeringsgrundlaget, og at vi skulle bakke op om dette og
dermed forringelserne af dagpengeperioden og
optjeningsretten.
Derfor bragte det også sure miner hos partiledelsen da
tidligere statsminister
Poul Nyrup Rasmussen i sin tale kom ind på emnet ved at
stilfærdigt at sige, kære Margrethe kan du ikke overveje
forslaget om optjeningsretten, ifølge bemærkningerne i
lovforslaget, står der, at det kun vil bibringe 70 mill. i
statskassen. Dem må det da være muligt at finde.
Det gav dagens største bifald. Men ingen fra partiledelsen
klappede med.
Det kal lyde som surhed, at sige kæft trit og retning, men
fornemmelsen af, at de delegerede nok har meget at sige,
men at der ikke rigtigt lyttes til dem. Men vi fik da luft og
det blev ikke den sædvanlige “klappekage-kongres som
tidligere.
Helge Møller
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Flot budgetaftale for næste år
Samtidig laver vi massive
investeringer i Rødovres
folkeskoler.
Folkeskolen er en af de
vigtigste institutioner i vores
samfund og vi har en meget
stor forpligtelse til at sikre
vores børn og unge en god
skoleuddannelse. Og med
knapt 20 mio. kr. i 2013 - og
adskillige mio. kr. i de
efterfølgende år - til en
meget stor digitaliseringshandleplan - sikre vi en
fortsat meget høj kvalitet i
Rødovres folkeskoler.
I Socialdemokratiet er vi
Hverken Venstre eller
Hertil kommer en massiv
meget tilfredse med
Konservative er med i
indsats på den forebyggende
budgetforliget for 2013 – det forliget – især de
sundhedsindsats- hvor vi
er lykkedes os at sikre en flot Konservative har lagt vægt
med 3,4 mio. kr. sender vores
budgetaffale med yderligere på skattelettelser – hvilket vi succesfulde sundhedscenter
socialdemokratisk fokus på har afvist.
ind i en helt ny fase med den
velfærd inden for social-,
I Socialdemokratiet har vi
nære sundhed. Med denne
sundhed, skole- og
især satset på velfærd, frem saltvandsindsprøjtning laver
dagpasningsområderne.
for skattelettelser.
vi en meget stor satsning på
Budgetforliget er indgået
Vi har nået partiets mål for
at udvikle endnu flere
mellem Socialdemokratiet,
næste års budget, og vi
forebyggende
SF og Dansk Folkeparti.
fjerner den store 7 mio. kr.
sundhedsindsatser for helt
besparelse på socialområdet, almindelige Rødovreborgere.
så ældreplejen forbliver
intakt.

Med de 3,4 mio. kr. skal der
både kigges på forebyggelse
og på vores indsatser for
fysiske sygdomme, og
psykisk sårbare borgere.
Vi har også fjernet de
foreslåede lukkedage i
daginstitutionerne. Og i
stedet for lukkedage sikrer vi
udvikling af den
pædagogiske kvalitet i
daginstitutionerne med en
ekstra bevilling på 3,6 mio.
kr.
Socialdemokratiet vælger
velfærd, frem for
skattelettelser - hvilket klart
afspejler sig i budgetaftalen
for 2013. Budgettet sikrer
Rødovres borgere – unge
som ældre – gode
udviklingsmuligheder på
helt centrale
velfærdsområder - og det er
vi ganske godt tilfreds med.

Budgetforliget indeholder
følgende helt konkrete
velfærdsforbedringer:

1 mio. kr. på dette
års budget flyttes fra
undersøgelse af en
betalingsrings
konsekvenser i Rødovre til
udvikling af Roskildevej –
især omkring
Damhustorvet,

3,4 mio. kr. til
forebyggelse til
sundhedscenteret,
3,6 mio. kr. til
pædagogiske
kvalitetsforbedringer på
daginstitutionsområdet,
1,5 mio. kr. til
indkøb af digitale tablets i
hjemmeplejen mhp.
yderligere digitalisering af
hjemmeplejens ydelser,

Og endelig afsættes
6 mio. kr. til en vejpulje,
Budgettet er både meget
rødt og meget grønt – det
er især social afbalanceret,
og sikre samtidig en
kasseopbygning på knapt
17 mio. kr. til næste år.
Vi har endnu engang
bevidst, at
Socialdemokratiet satser på
velfærd, frem for
skattelettelser.

½ mio. kr. til
børneintranet i
daginstitutionerne,
300.000 kr. sikre, at
det sociale musikprojekt
for unge i projekt, Young
Care forsætter,
Knapt 20 mio. kr. til
digitalisering af skolerne,
så de større elever får
computer eller tablet stillet
til rådighed,

800.000 kr. til forsøg
med solcelleanlæg på
Rødovre byggelegeplads
og teknisk forvaltning,
800.000 kr. til
uddannelse for vanskeligt
stillede inden for
beskæftigelsesområdet,
750.000 kr. til at
plante et træ for hvert
nyfødt barn i Rødovre,
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Børnesagerne har
stort fokus i Rødovre
Igennem de senere år er der desværre dukket skrækkelige børnesager op rundt om i landets kommuner – sager, som
burde være undgået og sager, hvor en offentlig myndighed burde have reageret.
kampen mod disse forfærdelige sager har KL har sendt brev om anbefalinger til alle borgmestre om kommunernes
håndtering af de tunge børnesager.
KL har taget dette skridt på baggrund af en række sager om overgreb mod børn, hvor især de pågældende kommuners
håndtering af underretninger har været kritisable. KL peger især på 12 opmærksomhedspunkter, som kommunerne bør
være særlige opmærksomme på, når de håndterer underretninger.

De 12
opmærksomhedspunkter er:
sagsbehandlingen

1. Nødvendigt med politisk

6. Vigtigt med en ensartet

og ledelsesmæssigt fokus
på underretninger
2. Væsentligt, at alle omkring
barnet har en fælles faglig
forståelse af signaler på
overgreb og mistrivsel
3. Målrettet samarbejde er en
forudsætning, når der skal
tages hånd om et barn, der
udviser tegn på overgreb
eller mistrivsel
4. Forældreinddragelse bør
altid vige, hvis hensynet til
barnet tilsiger det
5. Barnet og den unge skal
altid høres og inddrages i

opfattelse af, hvad der
betragtes som en
underretning
7. Der bør være klare
retningslinjer for
modtagelse og
kategorisering af
underretninger
8. Registrering af
underretninger en
nødvendighed
9. Hvem, hvordan og
hvornår handles på
underretninger og hvem
følger op
10.Væsentligt, at der følges

Mange private firmaer søger om godkendelse til
hjemmepleje
Mange firmaer ønsker aftale med Rødovre kommune
inden for ældreområdet – alene i denne måned har tre
firmaer bedt om godkendelse.
Ethvert firma som har aftale i en anden kommune om
hjemmepleje, kan godkendes i enhver anden kommuner.
Det betyder, at mange private hjemmehjælpsfirmaer søger
om godkendelse i mange kommuner landet over.
Langt hovedparten af borgerne i Rødovre benytter sig af
den kommunale hjemmepleje, selv om alle borgere har ret
til at vælge en privat udbyder. Især indkøbsordningen
varetages fuldt ud af private leverandører, hvoraf
borgerne i Rødovre kan vælge mellem flere forskellige
private leverandører. Det er visitatorerne fra kommunen,
der præsenterer den enkelte borger for de enkelte
leverandører og borgeren vælger så, hvilken leverandør
man ønsker, den kommunale hjemmepleje eller en privat
udbyder.
221 borgere i Rødovre er med i indkøbsordningen.
Og 230 borgere har valgt privat hjemmepleje i Rødovre.

op på tværkommunale
underretninger om
familier med udsatte børn,
der flytter fra og til
kommunen
11.Fagligheden i
sagsbehandlingen bør
optimeres
12.Vigtigt med skærpet
opmærksomhed på
sagsbehandlerskift
I Rødovre har vi altid haft
stort fokus på underretninger
og vi ligger vi meget tæt op
af de samme punkter, som
KL peger på – og Social- og
sundhedsudvalget har netop
gået området igennem for at
sikre, at vores
sagsbehandling fortsat er i
top på dette område.
I Rødovre har vi også et sæt
retningslinjer for

sagsbehandlingen af disse
børnesager og dem har vi
yderligere revideret for at
være på forkant i
børnesagerne – ikke mindst,
når der kommer
indberetninger skal der
reageres hurtigt og den der
indgiver en indberetning skal
vide, at den tages alvorligt og
at der ageres med det samme.
Hvilket også ligger i fin tråd
med socialministerens
seneste initiativ er på
børneområdet.
I Rødovre har vi gennem de
seneste mange år ligget
stabilt omkring 100-110 børn,
som er fjernet fra hjemmet –
ca. ¼ heraf er fjernet med
tvang.

Fælles spillevandskoncern
Rødovre har nu taget endelig beslutning om at deltage i en
fælles spildevandskoncern.
Regnmasserne kender ingen grænser og derfor er det
særdeles nødvendigt, at vi samarbejder i hele
hovedstadsområdet om spillevand og klimatilpasninger.
Derfor er den fælles spildevandskoncern nu en realitet.
Samarbejdet består af Albertslund, Dragør, Herlev,
Hvidovre og Københavns Kommune og der er dermed
skabt et stærkt grundlag for at skabe yderligere samarbejde
om spildevand på Sjælland.
Rødovre Spildevand bliver en del af den nye fælles
spildevandskoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget
forsyningsområde, egne takster, som skal godkendes af
Kommunalbestyrelsen.
Etableringen af den nye spildevandskoncern betyder, at
alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, får
udført administrations- ogko serviceopgaver af det fælles
serviceselskab. Og medarbejderne, der udfører opgaver for
de spildevandsselskaber, der indgår i konncernen, vil også
fremover være ansat i det fælles serviceselskab.

Landspolitik

Effektiv udrejse - stærk integration
Af justitsminister Morten
Bødskov, Rødovres
folketingsmedlem

Derfor har regeringen
indgået en bred asylaftale
med Enhedslisten og Liberal
Alliance. Med aftalen styrker
vi forudsætningerne for en

Udlændingepolitikken er
kommet tilbage på midten af
dansk politik.

vellykket integration af dem,
der får opholdstilladelse.
Samtidig sætter vi fokus på,

Af kommunalbestyrelsesmedlem
Michel Berg

(Stadig) Ny i Rødovre
Jeg flyttede til Rødovre i 2006. Inden da
vidste jeg faktisk ikke hvad Rødovre
var. Ja jeg havde da nok hørt om byen
og hvis der var nogen der spurgte mig

at de asylansøgere, der får
afslag, rejser frivilligt hjem
igen. Og lad mig sige det
klokkeklart: Kriterierne for at
få asyl står fast. Har man et
beskyttelsesbehov, kan man
få asyl – har man det ikke,
skal man vende hjem igen.
Det ændrer dog ikke på, at
asylansøgere skal behandles
ordentligt, mens de er i
landet.

forventer at kunne halvere
sagsbehandlingstiden i løbet
af 2013. På den måde
mindsker vi perioden med
usikkerhed, og det gør det
muligt for afviste
asylansøgere at rejse hjem
igen hurtigst muligt.
Desuden sætter vi nu
målrettet ind over for forsøg
på misbrug af systemet.
Målet er et effektivt og
velfungerende asylsystem,
Gavner ingen
hvor vi nedbringer antallet af
Lange ophold i et asylcenter afviste asylansøgere i
gavner ikke nogen. Derfor får udsendelsesposition, som er
asylansøgere, der medvirker fordoblet siden 2009. Vi tager
til sagens behandling – og
altså fat på løsningen af de
egen hjemrejse ved afslag –
grundlæggende problemer i
nu adgang til at arbejde og bo vores asylsystem, som er
uden for asylcentret efter
skabt over de seneste år.
seks måneder. Det styrker
Kort sagt: Vi hjælper dem,
ikke alene integrationen for
der er berettiget til asyl, med
dem, der er berettiget til asyl. at blive integreret i Danmark.
Det skaber også et bedre
Og vi sikrer en mere effektiv
grundlag for frivillig
udsendelse af dem, der ikke
hjemrejse for de
har et beskyttelsesbehov. Det
asylansøgere, der får afvist
er udtryk for en balanceret
deres ansøgning.
udlændingepolitik.
Samtidig sætter vi et
ambitiøst mål for
sagsbehandlingstiden. Vi

hvor den lå, ville jeg nok have svaret –
på ”Sjælland – ikke?” Som du nok kan
gætte kommer jeg fra Jylland, eller
nærmere betegnet Aarhus. (som det
staves i dag)
Som sikkert i så mange andres
situationer, var det tilfældigt at jeg
bosatte mig i Rødovre. Men der går
sjældent mange dag uden jeg takker
mig-selv for den beslutning.
Indrømmet – jeg havde fokus på at
komme ind til Rådhuspladsen (altså
Københavns) men boligpriserne fortalte
en anden historie.
Som ny borger i Rødovre opdager man
hurtigt at man ikke bor i København.
Man bor i Rødovre som har identitet
med vestegnen. I starten syntes jeg det
var lidt underlig, men som tiden gik, fik
jeg en bedre og bedre forståelse for
hvorfor værdien og kulturen i Rødovre
var markant anderledes end i
København. Rødovre er en arbejder by

med dybe rødder i arbejderbevægelsens
historie og en stærk forankring i de
værdier som indbyggerne står for.
Når jeg prøver at sammenligne dette
med de værdier som f.eks. København
står for, er det en fornøjelse at cykle
hjem til Rødovre fra mit arbejde i
København. Jo vist, Rødovre er ikke
paradis på jord, men når jeg høre hvad
mine kollegaer skal stå model til i
København lovpriser jeg
tilfældighederne der bragte mig de 8
km uden for Rådhuspladsen. Jeg
nævner blot, manglende
pasningsgaranti, tunge trafikale
problemer, bandekrig, manglende
snerydning osv. osv osv.
Jeg har stadig meget at lære om at bo i
Rødovre. Men jeg syntes at min familie
og jeg har fået en god start, og ser frem
til mange gode minder i vores lille
overskuelige kommune.

Det sagde Helle i sin
tale til kongressen
Statsminister Helle Thorning Schmidt
var i form, da hun holdt en flot tale til
kongressen, hvor hun ridsede op, hvad
regeringen har nået af reformer. Og hun
tegnede et billede af regeringens indsats
de kommende måneder
Jeg vil gerne sende en hilsen er enige om, at vi skal værne
til vores regeringspartnere
hos Det Radikale Venstre og
SF. Vi er tre forskellige
partier. Vi kommer tre steder
fra.
Men vores tro på Danmark
og danskerne binder os
sammen. Det er første gang
vi danner en fælles regering.
Og jeg vil gerne sige tak for
vores samarbejde. Vi opnår
mere sammen, end vi kan
hver især. I fællesskab
træffer vi de rigtige
beslutninger for Danmark.
Jeg vil også gerne sende en
hilsen til vores venner i
Enhedslisten. Det er jeg helt
sikker på, at jeg kan kalde
jer.
Ikke eninge om alt
Vi er ikke enige om alt. Vi
har ingen problemer med
klaphatte. Det har I. Men vi

om vores velfærd. At vi skal
kæmpe for, at Danmark er et
land for de mange og ikke
alene for de få.
Kære kongres.
Jeg holdt, hvad jeg lovede,
da jeg sidste år sagde: Det
bliver ikke let.
Efter valget stod vi foran en
afgørende beslutning. Skulle
vi samle ansvaret op eller
lade det ligge.
Skulle vi sige: ”Vi fik ikke
det valg, som vi gerne ville
have haft og den
parlamentariske situation er
svær – så nej tak. Vi tør
ikke.”
Svaret giver sig selv. For når
det handler om at tage
ansvar for Danmark, så er og
bliver
Et parti, der aldrig svigter

udlændingepolitikken. Der
er ingen tolerance overfor
kriminelle med køller. De må
tage deres straf. Og det
kommer de også til.
Udlændingepolitikken er
robust og retfærdig. 24årsreglen består, fordi den
Socialdemokraterne et parti, beskytter unge mod
der aldrig svigter. Vi ranker tvangsægteskaber.
ryggen, smøger ærmerne op, Men vi vil ikke acceptere, at
pakker håndtasken og siger børn sygner hen i asylcentre.
ja.
De skal ikke være kastebold i
Og det gjorde vi naturligvis et større spil. Børn skal have
også efter valget.
trygge rammer, som skaber
Og fordi vi sagde ja, har
nysgerrighed og grundfæster
Danmark i dag en regering, tilliden til andre mennesker.
som sætter foden ned
I onsdags indgik regeringen
overfor den stigende
en bred politisk aftale, som
ungdomsarbejdsløshed.
giver asylansøgeres børn
For få uger siden fremlagde deres barndom tilbage.
jeg en ungdomspakke på 600
millioner kroner, som vil
Vi er alle en del
hjælpe vores unge i gang
af Danmark
med uddannelser, som
Og jeg vil gerne sige til alle
bygger bro til arbejdslivet og danskere, der har rødder i
som styrker
andre lande. De ældre der
voksenlærlingeordningen.
har knoklet mange år på
arbejdsmarkedet, til Javid fra
Ingen gentagelse af
Pakistan som jeg selv gik i
borgerlig fallit
klasse med, som blev
Vi vil ikke se en gentagelse af ingeniør, til de unge der er i
den borgerlige fallit fra
gang med at tage en
1980’erne, hvor en
uddannelse. Til alle, der hver
generation blev splittet op i
eneste dag gør det de skal,
dem som duede, og dem
for familien, børnene og for
som aldrig fik mulighed for samfundet: Vi er alle en del
at være med.
af Danmark. Og vi har brug
Alle skal med.
for hinanden.
Og fordi vi sagde ja til
Og sidst men ikke mindst:
ansvaret, har Danmark en
Fordi Socialdemokraterne
regering, som skaber en ny
sagde ja til ansvaret, har
balance i
Danmark i dag en regering,
som gør alt hvad vi kan for

Kongres
Bundlinien er at
skabe arbejdspladser

Husk at der bag hvert tal
gemmer sig mennesker. En
familiefar, hvis store drøm er
at kunne give trygge rammer
for sine børn. En ung kvinde
udlært som maler, der får
foden indenfor på
arbejdsmarkedet.

Jeg er dybt bevidst om at I –
partiets rygrad – står på mål
for regeringens beslutninger.
at skabe arbejdspladser.
Det er jer, som skal svare på
Når vi indgår en politisk
stort og småt, når naboen
aftale, er den vigtigste
spørger, når I møder en
bundlinje for
gammel ven i Brugsen, til
Socialdemokraterne, om den
familiefester når de undrer
giverfærre eller flere
sig over hvad vi mon laver
arbejdspladser.
Vi har ikke knækket
på Christiansborg. Det er jer,
Med kickstarten fremrykker kurven endnu
som skal svare på
og igangsætter vi offentlige
Og der gemmer sig en
kollegaernes utålmodige
investeringer for næsten 18
erfaren jord- og
spørgsmål om hvornår der
milliarder kroner i år og
betonarbejder, som har været kommer gang i væksten. Og
næste år. Investeringer i veje, med til at bygge
det er jer, som må tage
jernbaner og bygninger. Det Storebæltsbroen, været med ansvaret for at få enderne til
giver arbejdspladser. Med
på Øresundsbroen og som
at mødes i kommuner og
den mest ambitiøse
nu skal være med til at lægge regioner.
energiaftale i verden skal
asfalten på en ny motorvej – i
Danmark omstilles til et
Jylland naturligvis.
Ved godt at det er svært
samfund, hvor vi allerede om Det er meget simpelt. De
Jeg ved godt, at det er svært.
8 år får halvdelen af vores el mennesker ville have været Men jeg ved også, at I støtter
fra vindkraft. Det betyder
dårligere stillet uden en
op. Og gør det loyalt. Vi har i
arbejdspladser.
socialdemokratisk ledet
det seneste år vist, hvad vi
regering.
kan. Hvad vi er gjort af. At
Det skaber
Nej, vi har ikke knækket
politik også handler om at
arbejdspladser
kurven endnu. Men i
stå fast, når det er svært. Og
Med en omfattende aftale om modsætning til VKvi har vist, hvor stærke vi er.
at renovere almene boliger,
regeringen så holder vi ikke Når vi formår at stå sammen.
så vinduerne bliver isoleret, bare vejret og venter på
Danmark har en
så der bliver legepladser i
opsvinget. Det bliver man blå socialdemokratisk ledet
gårdene, så dem der bor
i hovedet af. Men det skaber regering.
alment får bedre kvalitet i
ikke mange arbejdspladser.
Jeg drømmer ikke om et
deres dagligdag. Det skaber Vi sidder ikke stille. Vi
Danmark, hvor alle har en
arbejdspladser. Her og nu.
handler.
phd. grad i fransk og filosofi,
Med en kommuneaftale som
eller hvor alle er ingeniører
betyder, at der investeres i
Kreditpakke
og økonomer.
nye kloakker, så vi ikke skal Så sent som i går fremlagde Med al respekt.
stå med oversvømmede
jeg en kreditpakke. Den
Jeg drømmer om, at vi kan
kældre, når skyerne slipper
skruer op for varmen under bygge et Danmark, hvor alle
naturens kræfter løs. Det
små og
får så gode færdigheder med
betyder arbejdspladser.
mellemstore virksomheders sig i skolen, at de efter 10 år
Med en skatteaftale som
lånemuligheder.
som tømrer har muligheden
giver virksomhederne en
Vi skal hjælpe
for at læse til
kontant skatterabat, hvis de virksomhederne med at gøre bygningskonstruktør.
investerer i nye maskiner.
idéer til virkelighed. Hjælpe Jeg drømmer om, at
Det skaber arbejdspladser. I med finansiering og støtte til uddannelse ikke bliver noget
hele landet.
investeringer. Det skaber
man afslutter, men noget
I år betyder vores
arbejdspladser.
man holder en pause fra.
socialdemokratiske
Ja, vi har haft travlt.
For ingen lærer alt, hvad de
prioriteringer, at der er over Ja, vi har gjort en forskel.
skal på en gang. Og al læres
10.000 arbejdspladser, der
Men let har det ikke været.
igen og igen.
ellers ikke ville have været
Og vi er mange, der er rigtig
der.
ærgerlige over, at vi ikke har Drømmer om
Og næste år er det over
fået flere med på, at vi er ved bedre uddannelse
21.000 arbejdspladser. Det er at gøre Danmark mere
Jeg drømmer om, at bedre
ikke kommet af sig selv. Det robust, dygtigere, mere
uddannelse til vores unge
er et politisk valg.
solidarisk og grønnere.
bliver den opgave, som vores

generation løfter bedre end
nogen før os.
Det stiller krav til vores
erhvervsfaglige uddannelser
om at sætte en stopper for
det enorme frafald.
Det stiller krav til
virksomhederne om at sikre
praktikpladser.
Det stiller krav til de
titusindvis der i dag arbejder
med undervisning om
fordomsfrit at opsøge nye
veje i stedet for at fortsætte
ned af dem, som de kender
så godt.
Det stiller krav til vores unge
om at følge med i timerne.
For man kan ikke få en 15årig til at øve franske verber,
hvis natten er gået med at
spille guitar. Jeg ved, hvad
jeg taler om.
Og det stiller krav om, at vi
har modet til ændre på de
rutiner og rettigheder, som
har skabt så mange
resultater, men som tiden nu
konsekvent udfordrer.
Har opnået sejre
og nederlag
Vi har opnået sejre, og vi har
oplevet tilbageslag.
Men når røgen lægger sig.
Når resultatlisten gøres op,
så kan alle vi, der er samlet
her i dag se tilbage på et år,
hvor Danmark slog ind på en
ny kurs.
Vi kan se fremad mod en tid,
hvor vi igen investerer i
mennesker.
Hvor nye arbejdspladser er
den røde tråd i vores
beslutninger.
Hvor vi insisterer på alle
menneskers værdighed.
Hvor vi beslutter, at den
næste generation bliver den
dygtigste i vores historie.
Og hvor vi socialdemokrater
fortsat tager ansvar.
Det er vejen til verdens
stærkeste fællesskab.
Det er bedst for Danmark.

Debat

Den favre tid vi vented så længe
Vi har folkestyre i Danmark. Det
betyder ikke, at folket skal styres, men
det modsatte, at folket skal styre
politikerne.
andet.
En eller anden har sagt, at et
folk har den regering, som
den fortjener, fordi de selv
har valgt den. Det er noget
sludder, og en billig
talemåde, For det der
gælder efter et valg er, at
Af
opretholde presset på
kommunalbestyrelsesmedle
politikerne og sørge for, at
mmedlem Grethe Kujack
de opfylder i hvert fald en
del af deres valgløfter,
Vi socialdemokrater stod før ligesom man må forvente af
sidste valg på stræder og
socialdemokratiske
torve for at agitere for vor
politikere, at de i hvert fald
politik, og for at støtte op om forsøger at føre
vore folketingskandidater.
socialdemokratisk politik.
Og Helle Thorning sagde på
valgnatten : vi gjorde det, da Ikke de arbejdsløses
hun konstaterede at Lars
skyld
Lykke var slået.
Det er under kapitalens krise
Det vakte selvfølgelig
at socialdemokraterne skal
forhåbninger hos os om, at
vise sin styrke. Det gør man
nu skulle der føres en anden ikke ved at give
politik end den, som de
skattelettelser til de rige, Det
borgerlige hidtil havde ført. gør man ikke ved ikke at
Men hvad har mødt os indtil gøre noget mod grådigheden
nu – gentagelser af den
i samfundet og heller ikke
borgerlige politik, og især
ved at skåne bankerne, der er
skatteforliget med de
medskyldig i krisen.
borgerlige, hvor
Det gør man heller ikke ved
folketingsgruppen smed
at sparke nedad og mere eller
enhedslisten på porten, har
mindre give de arbejdsløse
gjort ondt..
og kontanthjælpsmodtagerne
skylden. Den retorik som
Havde forventet
især Mette Frederiksen har
noget andet
stået for gavner kun de
Vi ved godt, at vi ikke vandt borgerlige, Det er IKKE de
flertallet, vi almindelige
arbejdsløses skyld, at de intet
socialdemokrater ved godt,
arbejde har. Det er IKKE de
at det er svært, når det
unges skyld, at de ikke kan
borgerlige radikale parti er
få en praktikplads. Det er
tungen på vægtskålen
IKKE
i regeringen. Men vi havde
kontanthjælpsmodtagernes
alligevel forventet os noget
skyld at de er sat uden for.

Lad os sørge for de svage
i vores samfund
Man skal ikke tale om ret og
pligt, når folk ikke har ret til
at få et arbejde. Pligten til at
skaffe arbejde ligger hos
regeringen. Man skal ikke
skyde de unge i skoene at de
er dovne, når arbejdsgiverne
ikke vil tage unge i lære eller
i praktik. Lad de borgerlige
bruge denne retorik og lad os
om at sørge for de svage i
vort samfund, det er god
gammeldags
socialdemokratisk politik.
Jeg opfatter desværre de
fleste at vore repræsentanter
på BORGEN som den
antikke tohovede gud Janus.
Han har to ansigter, der
kigger til venstre og til højre.
Som om han ikke ved
hvilken politik, som han vil
føre.
Skal jeg se mod Europa og
den borgerlige politik.
Belønne de rige, belønne de
grådige og belønne
spekulanterne og skære ned
på velfærden. Eller skal jeg se
til venstre og føre en
anstændige
socialdemokratisk politik,
der tilgodeser de svage,
folkepensionisterne og
børnene.

skuffede, og vil en anden
politik, end den førte
Vi har folkestyre i Danmark.
Det betyder ikke, at folket
skal styres, men det
modsatte, at folket skal styre
politikerne.
Folket det er dig og mig, det
er os der skal sige fra, det er
os der skal forlange en anden
politik.

Ti tusinder falder
for dagpengeretten
Vi kan som socialdemokrater
ikke se på, når titusinder
falder for dagpengeretten til
nytår og fremover. Vi kan
ikke som socialdemokrater se
til, når folk smides ud af
sygedagpengesystemet uden
forsørgelse. Vi kan ikke som
socialdemokrater se til når
folk smides på gaden.
Helle Thorning sagde: jeg
kan slå Fogh, det kunne hun
ikke, - hun sagde: vi gjorde
det. Og det er sandt. Hun
kan intet alene, men sammen
kan vi gøre noget.
Det nytter ikke noget at se
passivt til, kom ud af busken,
og bland dig i debatten. Skal
vi føre en socialdemokratisk
politik ? Eller skal vi blot
følge i de borgerliges
fodspor?
Vi skal snart ud i den
kommunale valgkamp. Den
Ser for meget til højre
kan blive svært at vinde,
Det er det spørgsmål som vi i hvis vi ikke vil føre en
vort parti bør rejse. For jeg
socialdemokratisk politik.
føler desværre at vore
Det vil vi her i Rødovre –
folkevalgte på Borgen ser for heldigvis, men
meget til højre. Jeg mener
landspolitikken kan få fatale
ikke at Helle Thorning fører følger i mange kommuner,
en socialdemokratisk politik hvis den ikke ændres
Vort parti har aldrig før
ligget så lavt i
meningsmålinger som nu.
Det må for mig at se, være et
tegn på, at vore vælgere er

Den danske model

vilkår. Det kaldes for
konfliktretten. Det giver lov
til at sige fra, hvis de fælles
overenskomster udbydes, så
konfliktretten er den eneste
Af Helge Møller
garanti for en løn, man kan
leve af.
Under sloganet “Venstre og
har en overenskomst vil
Det er konflikten på
Dansk Folkeparti vil pille
betyde, at de faglige
Vejlegården i Vejle, som er
ved din løn” har
organisationer ikke lovligt vil
anledning til V og O’s,
Socialdemokratiet været i
kunne konflikte overfor en
beslutningeforslag.
gang med en landsdækkende virksomhed i situationer,
På kongressen holdt LO’s
kampagne, som kulminerede hvor de ansatte lønnes efter
formand Harald Børsting en
den 6. oktober.
f.eks. en polsk overenskomst
meget vittig tale om et
Her i Rødovre inviterede vi
med en løn på 30 kr.
forsvar for den danske
som sædvanlig ved
I Polen tjener en
model. Han sagde:
landsdækkende kampagner industriarbejder i
Kun 150 km herfra foregår
med at lave et torvemøde
gennemsnit 6155 kr. om
der en faglig konflikt om den
med gratis øl og pølser.
måneden. I Portugal 9007 kr.
danske model mellem på den
Det er helt nødvendigt at
om måneden.
ene side tillidsmænd med
støtte op om LO og den
V og O’s beslutningsforslag
overenskomst, den røde blok
danske model.
vil bane vejen for uhørt
og arbejdsgiverforeningen.
De borgerlige partier har
løndumpning og fratage
Og på den anden side en
nemlig fremsat et
fagligt organiserede, ja også
grådig restauratør, der
beslutningsforslag i
andre, muligheden for at sige
betaler en dårlig løn og
Folketinget om, at der skal
fra overfor Europas laveste
egoisme og de borgerlige
vedtages en regulering af
lønninger.
partier.
faglige organisationer
I Danmark har vi ingen
Kampen om den danske
overfor virksomheder med
lovbestemt mindsteløn. Det
model står mellem de gule
overenskomster.
er kun de faglige
forretninger og borgerlige
I følge
overenskomster, der
partier og os.
Beskæftigelsesministeriets
garanterer en løn, man kan
De borgerlige partier har
jurister vil et forbud mod at leve af. I dag har man under
taget en faglig konflikt som
konflikte overfor
overenskomsterne ret til at
gidsel og gemmer sig bag
virksomheder, der allerede
sige fra overfor urimelige
paroler om frit valg og

Kampen om den danske model

ytringsfrihed, alt imens
fedtet fra det stegte flæsk
løber nedad hagen.
De gemmer sig bag hinanden
i et angreb, som vil give
arbejdere dårligere og
arbejdsvilkår.
De borgerlige partier ønsker
at begrænse LO-bevægelsens
virke med deres latterlige
beslutningsforslag.
Jeg kan godt love, at de
borgerlige vil fortsætte deres
korstog.
Men jeg kan sige jer en ting,
mens de borgerlige spiser
stegt flæsk med
kuglestøderen som kok, Tulle
som tjener og støjsenderen
for bordenden, så kæmper vi
fortsat for den danske model.
Det er en model, der i årtier
har sikret ordentlig løn og
ordentlige arbejdsvilkår.
En model som har skabt
fundamentet for det
velfærdssamfund. En model
som skal sikre, at vi også i
fremtiden er dybt afhængige
af, og når vi skal ændre
samfundet i ny retning, mens
de borgerlige spiller russisk
roulette med den danske
model.

Aktivitetskalender
Den 6. Oktober kl. 11 – 14 Kampagnedag ved
Rådhuspladsen
Den 11.Oktober kl. 19 Socisal og sundhedsgruppen: besøg
Rødbo
Den 13. Oktober kl. 11 -13 Torvemøde ved Fakta I
Bybjerget
Den 22. Oktober kl. 18 Gruppemøde og FU på rådhuset
Den 25.oktober kl 19 Medlemsmøde: Viviser filmen Svend
I Gunnekær 70
Den 27. Oktober kl. 11 – 13 Torvemøde på Islev Torv
Den 29. Oktober kl. 19 bestyrelsesmøde I Gunnekær 70
Den 3. November kl. 11 – 13 Torvemøde ved Rådhuset
Den 7. November kl. 19 Social-og sundhedsgruppen besøg
af socialchef Ole Pass I Gunnekær 70
Den 13.November kl. 19 Kultur-og fritidsgruppen I AOF
Gunnekær 70
Den 19. November kl. 19.30 I Gunnekær 70 Børne-og
Skolegruppen
Den 17. November kl. 11 – 13 Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
Den 24. November kl. 13 – 15 ved Netto I Kærene
Den 1. December kl. 13 – 15 Torvemøde ved Fakta på
Fortvej
Den 5. December kl. 19. Social og sundhedsgruppen jule
og planlægningsmæde i Espely 7

Næste deadline den 15. november

Meld jer til vores
politiske grupper
Som bekendt har vi nu i flere år arbejdet med politiske
arbejdsgrupper, som følger de politiske grupper i
kommunalbestyrelsen.
I grupperne diskuteres politik,på de enkelte områder og
kommer med forslag om medlemsmøder. Grupperne står
også for at udarbejde emner til vores kommunale
arbejdsprogram.
Er man interesseret i at stille op til kommunalbestyrelsen er
den en god idé at melde sig til, idet vi ofte finder kandidater i
de politiske grupper.
Hver gruppe har en tovholder udpeget af bestyrelsen og
tilknyttet til hver gruppe er et kommunalbestyrelsesmedlem,
så grupperne har direkte kontakt til det kommunalpolitiske
system. Alle grupperne har tilknyttet formanden eller en
næstformand for de enkelte kommunale udvalg.
Er man interesseret i at være med i en af de politiske
arbejdsgrupper så kan i tilmelde jer hos de enkelte tovholdere:
Børne-og skolegruppen: Finn Jørsby, telefon 22911720 e-mail:
joersby@webspeed..dk
Miljø-og teknikgruppen: Dorte Hildebrandt telefon 36724993
e-mail: dortehildebrandt@hotmail.com
Kultur-og Fritidgruppen: Jan Hylleborg telefon 36722984 email: jan_hylleborg@hotmail.com
Social-og Sundhedsgruppen: Kirsten Ærø telefon 36411860 email: kirsten-finn-aeroe@kabelmail.dk

Filmen om Svend Auken
Fik du ikke set filmen om Svend Auken i biografen
eller på tv, så har du muligheden nu
Den 25. oktober viser vi filmen i vore partilokaler kl.
19.

Ny tildelingsmodel
for specialundervisning
Børne- og skoleudvalget har arbejdet intenst med en
analyse af specialundervisningsområdet i Rødovre
Hvad er specialundervisning og hvad er
normalundervisning? Ikke mindst fokus på at
inkludere flere børn og unge i folkeskolen.
På baggrund af Børne- og skoleudvalgets arbejde er
kommunalbestyrelsen nået frem til en ny fordeling af
ressourcerne til specialundervisning, så ressourcerne
omfordeles efter en decentral model, som i højere grad
skal skabe incitament til at ekskludere færre elever fra
’den normale undervisning’ i folkeskolerne.
Herudover omdefineres de eksisterende
specialundervisningstilbud i Rødovre Kommune så de
i højere grad bliver støttende for den ønskede proces
og fungerer som sikkerhedsnet for den enkelte elev.
Hele analysen og forslaget til ændring har været i
høring og alle er enige om, at følge den kommende tids
specialundervisning tæt – så vi fortsat sikre, at
specialundervisningen fungerer efter hensigten – det er
immervæk mange mio. kr. Rødovre årligt bruger på
dette meget vigtige område. Børne- og
skoleforvaltningen udarbejder årlige redegørelser for
specialundervisningsområdet.
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