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Den nye håndboldhal ved stadionhallen på Elstedvej.

Den nye gymnastiksal på Rødovre Skole.

Nybyggerier indvies i den kommende tid
I de kommende måneder indvier vi de forskellige nybyggerier i Rødovre. Både idrætshaller, skolelokaler og
gymnastiksal er det blevet til.
Vi starter i august med indvielse af Palavergården og hjemkundskabslokalet på Tinderhøj Skole, herefter følger gymnastiksalen på Rødovre Skole og den nye håndboldhal ved stadionhallen på Elstedvej.
Det bliver et spændende efterår med masser af nye muligheder for Rødovres borgere i de nye byggerier.
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Leder

Vi bliver ikke imødekommet
Den 25. til og med den 27. marts 2009 holder Socialdemokratiet
sin ordinære kongres i Aalborg. Fra Rødovre møder vi med fem
delegerede: undertegnede, Per Biener, Dan Larsen, Dorit Svendsen og kredsens næstformand Finn Gade Ærø.
Vi kan alle glæde os over, at vi endelig skal vedtage et arbejdsprogram på kongressen. Partiledelsen har været meget vrangvillig i den forbindelse. Kun ved et ihærdigt arbejde fra kredsformand Bjarne Kaspersen-Hansen som sidder i partistyrelsen, vores borgmester, Erik Nielsen, som repræsenterer kommunerne i
partiledelsen, og Morten Bødskov, der er næstformand i folketingsgruppen, er det lykkedes at komme igennem. Men det må
ikke hedde et arbejdsprogram, så nu hedder det et temapolitisk
program, hvor et programudvalg har udvalgt seks temaer.
De seks temaer er den danske model, som især beskæftiger sig
med arbejdsmarked, regionspolitik, demokrati og foreningsliv,
miljø, sundhed og forebyggelse og prostitution. Man er gået
udenom varme emner som skattepolitik, boligpolitik og integrationspolitik. Men ok, vi får mulighed for at diskutere de andre
emner, som bortset fra det sidste, er vigtige at tage stilling til.

til efterforskning og bevisførelse vil vanskeliggøre strafforfølgning og domsfældelse. Ligeledes vil et forbud mod køb af seksuelle ydelser kræve tilførsel af store ressourcer til politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Prioriteringen af dette
vil skulle indgå i Socialdemokratiets egne prioriteringer og behovet for udbygning af velfærden.
Vi mener ikke, at afsnittet om prostitution skal være med i et
arbejdsprogram. Alene spørgsmålet om retsmæssige problemstillinger og krav til efterforskning og bevisførelse gør, at forslaget er umuligt at gennemføre. Dertil kommer, at vi i forvejen har
problemer med at få politiet ud til anmeldelser om indbrud m.v.,
så det vil være en umulig opgave at pålægge politiet.
Man henviser til, at man også i de andre nordiske lande, Norge
og Sverige, har et sådant forbud. Her virkede det lige i starten,
idet pigerne trak væk fra gaderne. Men i dag er pigerne på gaden
igen, og der har kun været ganske få sager, hvor det er lykkedes
at dømme en prostitutionskunde.

Det beviser jo, hvor svært det er at bevise, at der er penge mellem parterne, hvis man ikke tager kunden og den prostituerede
Vi har her i Rødovre holdt et medlemsmøde, hvor vi gennemgik på fersk gerning. Der skal stå politifolk på hvert gadehjørne, og
udkastet til det temapolitiske program. Vi har indsendt en række de skal følge hver bil, der tager en prostitueret op, eller følge
ændringsforslag, som jeg på partiets hjemmeside kan se, at pro- dem op til hotelværelset eller ind i en sexbiograf, hvor forholdene normalt afvikles.
gramudvalget ikke er tilfreds med, idet næsten alle vore ændringsforslag forkastes. Selv nogle præciseringer til forbedret
sprogbrug. Det eneste forslag, som er delvist imødekommet, er Man vil aldrig kunne afsløre call-girls eller barpiger. Dem, man
en ændring af Fogh-regeringen til VK-regeringen. Vi mener, at vil kunne jagte, er narkoluderne, der trækker på gaden. De må så
man slet ikke skal omtale VK-regeringen eller Fogh-regeringen i finde ud af noget andet, tyveri og overfald, for at få penge til
et temaprogram. Der er jo ikke tale om en politisk udtalelse, men stofferne.
om et politisk program, som kun vi skal bruge internt.
For os at se, er det et slag i luften. Og noget sådant burde ikke
findes i et temaprogram. Dertil kommer, at hele debatten om
Vi har to helt principielle ændringsforslag. Det ene er, at det
temaprogrammet vil komme til at dreje sig om forbud mod proforeslås, at valgretsalderen skal nedsættes til 16 år. Her har vi
foreslået, at vi skal bevare valgretsalderen på 18 år, som også er stitution eller ej. Det er det interessante for medierne. Derfor vil
myndighedsalderen. Her henviser programudvalget til, at det står diskussionen om forbud mod prostitution komme til at dominere
i medierne og ikke de fem andre gode forslag. Det, synes vi, er
i principprogrammet, at vi skal arbejde for at sænke valgretsalderen. Vi holder fast i de 18 år og vil opretholde vores forslag på synd, og vi vil derfor på en eller anden måde arbejde for, at man
kongressen. Vi kan se, at der også er andre partiforeninger, som tager forslaget ud og drøfter det særskilt.
holder fast ved de 18 år.
Det andet principielle ændringsforslag, vi holder fast ved, er, at
afsnittet om prostitution skal udgå af temaprogrammet. Heri
foreslås det, at Socialdemokratiet skal arbejde for et forbud mod
køb af sexydelser. Det betyder, at man vil kriminalisere kunden
og ikke den prostituerede. Man er fuldt vidende om, at et forbud
mod køb af seksuelle ydelser rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Og at det i praksis vil betyde, at krav
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Uddannelse

Uddannelse, uddannelse
og atter uddannelse
Der bør handles nu, hvis ikke de unge skal blive svære at samle op, mener Morten
Bødskov.
-For Socialdemokraterne er 13
års uddannelse hovedprioriteten, fastslår Rødovres folketingsmedlem, Morten Bødskov.

Af Morten Bødskov,
Rødovres folketingsmedlem
Den danske uddannelsesindsats er kuldsejlet. Udviklingen i andelen af unge, der
får en ungdomsuddannelse,
er faldet til under 80 % de
senere år.
Den negative udvikling
betyder ikke kun et ressourcespild for samfundet, men
ligeså vel en skæv start på
voksenlivet for alt for mange unge.
De unge vil være svære at
”samle op” senere i livet,
hvilket er en blandt mange
årsager til, at der bør handles nu. Der er således behov
for nytænkning og omstrukturering i uddannelsessektoren, så færre falder fra og
flere i stedet motiveres og
stimuleres til mere uddannelse.
Socialdemokraternes uddannelseskommission har
med udspillet ”13 års uddannelse til alle” givet deres og
partiets bud på, hvorledes vi
tackler disse uddannelsesmæssige problemstillinger i
fremtiden.
For Socialdemokraterne er
13 års uddannelse til alle

hovedprioriteten. Det skal
ikke tænkes som 13 års pisk
og gulerod, men som 13 år
gennem et uddannelsessystem, der i højere grad end i
dag er tilpasset den enkeltes
behov og ønsker, uanset om
disse måtte være at blive
faglært eller akademiker.
Systemet skal reformeres
For at nå denne målsætning
skal uddannelsessystemet
ikke blot reformeres.
Der skal også sideløbende
igangsættes en kulturkamp,
som skal gøre op med de
kulturelle barrierer, der til
stadighed uformelt forbinder
gymnasiet med højere pre-

Vores A-kandidater
Nr. 1 Erik Nielsen
Nr. 2 Britt Jensen
Nr. 3. Flemming Østergaard
Nr. 4. Annie A. Petersen
Nr. 5. Jan Kongebro.
Nr. 6. Lene Due.
Nr. 7 Michel Berg.
Nr. 8. Ahmed Dahqane.

bineres på tværs eller med
længere tid.
• Oprettelsen af en uddannelseskontraktvej, hvor
den unge påbegynder et job
med en uddannelseskontrakt
mellem arbejdsgiveren og
den unge om, at der gradvis
bygges uddannelse på.
Endelig skal vejledningen
styrkes for den unge mellem
stige end øvrige uddannelfolkeskole og videre uddansesveje.
nelse, hvor der skal tages
Der skal ses på individets særlig hånd om de svage
vilje og lyst til at lære frem elever med udarbejdelsen af
for den sociale arv. Ud fra
individuelle uddannelsesplasamme princip skal uddan- ner.
nelsessystemet opbygges Det vil derfor være en klar
med større fleksibilitet og
prioritering for os til de
hensyntagen.
kommende finanslovsforVejen til 13 års uddannel- handlinger, at uddannelsesse skal tænkes bredt, og
området støttes sideløbende
udspillet opstiller i denne
med, at ideerne fra uddanforbindelse tre hovedveje til nelseskommissionens udspil
at imødegå denne strategi:
vil blive forsøgt implemen• Oprettelsen af en ny
teret, så den nedadgående
flex-uddannelse, som kan
uddannelseskurve kan blive
påbegyndes efter folkesko- vendt.
Læs om uddannelseskonfelen, hvor de eksisterende
rence for unge på side 8
ungdomsuddannelser kom-

Nr. 9. Steen Skriver Rasmussen
Nr. 10. Bente Hylleborg.
Nr. 11 Claus Ravn Holm
Nr. 12. John Hedegaard.
Nr. 13. Finn Jørsby
Nr. 14. Kurt Faber
Nr. 15. Gert Tillebæk.
Nr. 16. Grethe Kujack
Nr. 17. Birthe Gylling
Nr. 18. Leif Haring Jørgensen.
Nr. 19. Hanne Ridder

Borgmester Erik Nielsen står igen i spidsen.
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Kommunal Nyt

Vi skal lave vores egen
sundhedscenter-model
Så er analysen af et muligt sundhedscenter i Rødovre klar til
kommunalbestyrelsens behandling
-Erfaringerne fra andre sundhedscentre er ikke entydige, og
derfor er det væsentligt at skabe
vores egen model i Rødovre,
skriver Britt Jensen

Af Britt Jensen,
gruppeformand
Analysen er gennemført af
Socialforvaltningen på baggrund af budgetvedtagelsen
for 2009, hvor alle kommunalbestyrelsens partier var
optaget af sundhedscenter.
Rødovre oprettede faktisk –
som én af de første kommuner - et ’murstensløst’ sundhedscenter med patientrettet
forebyggelse - bl.a. forløbsprogrammer for KOLpatienter - og nu er vi så klar
til at drøfte næste skridt baseret på erfaringer fra andre
kommuner.
Formålet med analysen er
at se på vilkårene for at oprette et sundhedscenter i
Rødovre.
Analysen anbefaler, at vi
kombinerer forskellige sundhedscenter-modeller og laver
vores egen model, tilrettet de
lokale forhold og sundhedsudfordringer i Rødovre.

Ikke entydige erfaringer
Analysens første del beskriver de lokale demografiske
forhold i Rødovre.
Herunder organiseringen
og aktiviteterne på sundhedsområdet, ligesom analysen redegør for de sundhedspolitiske udfordringer, vi har
her i Rødovre.
Analysens anden del beskriver fem modeller for et
sundhedscenter og erfaringer
med de sundhedscentre, som
er etableret i andre kommuner.

Prøvevalg for Rødovres 16-17 årige
Kommunernes Landsforening, Dansk
Ungdoms Fællesråd og Køge Kommune har samarbejdet om et koncept
for afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige op til det kommende kommunalvalg i november
2009.
Et elektronisk prøvevalg skal:
• sikre øget inddragelse af de
unge i det lokale demokrati,
• øge engagementet i kommunal-

valget hos foreningsliv, uddannelsesstederne og unge,
• øge den politiske interesse hos
unge for det lokale demokrati,
• øge viden hos unge om de demokratiske processer, kommunalpolitik mv. og
• øge kommune-identiteten hos
de unge.
Det er muligt for alle interesserede
kommuner at deltage i et netværk, der

indhenter erfaringer med forberedelser af elektroniske prøvevalg for 1617-årige.
Skoler, uddannelsessteder, foreningsliv med videre forventes inddraget i aktiviteterne. Desuden forventes det, at politikerne stiller sig til
rådighed for arrangementer for de
unge i ugerne op til valget.
I Rødovre Kommune vil vi koble os
på initiativet, fordi vi mener, at det er
en god idé at skabe fokus og opbakning til det politiske arbejde i en tidlig alder.
britt
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Kommunal Nyt
Erfaringerne fra andre
sundhedscentre er ikke
entydige, og derfor er det
væsentligt at skabe vores
egen model i Rødovre.
Analysens tredje del præsenterer derfor en række
forslag til at forbedre organiseringen af sundhedsområdet i Rødovre.
Analysen viser, at Rødovre Kommune har de
samme sundhedsmæssige
udfordringer som de fleste andre kommuner. Specielt for Rødovre er dog
en høj andel af lavtuddannede og lavtlønnede borgere.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at det ikke
giver sig udslag i flere
indlæggelser, flere besøg
hos praktiserende læge
eller overdødelighed.
Det skyldes givetvis, at
Rødovre har været god til
at rette den sundhedsfaglige indsats og forebyggelse mod de borgergrupper, som virkelig har behov – her tænker jeg bl.a.
på gratis rygestopkurser
og målrettet træning for
borgere med kroniske
sygdomme f.eks. KOL
(rygerlunger).
For dem, der virkelig
har behov
Rødovres sundhedsindsats retter sig mod målgrupper, som virkelig har
et behov.
Den helt centrale udfordring på sundhedsområdet i Rødovre er at udbyde sundhedsaktiviteter for
borgerne i forhold til kost,
rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne)
samt at tilbyde kvalificeret træning og kostvejledning til borgere med kronisk sygdom efter retningslinjerne beskrevet i
de forløbsprogrammer,
der er aftalt med regio-

nens sygehussektor.
Analysen – og for den
sags skyld også Regionens sundhedsprofil for
Rødovre Kommune –
viser derudover, at vi skal
være meget opmærksomme på den sociale ulighed
i sundhed.
Det stiller helt særlige
krav til Rødovres sundhedsindsats i forhold til at
nå de borgere, som har
behov for at ændre deres
sundhedsadfærd, men
som ikke er motiverede
eller ikke selv tager initiativ til at benytte sig af
kommunens sundhedstilbud.
Det er desværre ofte
også de dårligt stillede
borgere.
Analysen viser helt
klart, at Rødovre faktisk
er på rette vej med både
sundhedspolitik og de
årlige handle- og indsatsplaner.

Der skal være sygeplejetimer og diætisttimer
målrettet den patientrettede indsats – for Rødovres
vedkommende handler
det om de kronikergrupper vi har, fordi indsatsen
for borgere med kroniske
sygdomme skal opkvalificeres.

Også træning og rådgivning
Afslutningsvis beskriver
analysen, at Rødovre kan
udvide et sundhedscenter
med trænings- og rådgivningsfaciliteter – på længere sigt.
På nuværende tidspunkt
kræver det:
•
egnede lokaler
(herunder økonomi til
eventuelt ombygning/
istandsættelse)
•
overvejelser om
organiseringen af indsatsen for borgere med
kronisk sygdom
•
sygeplejersketimer
•
diætisttimer
Den ’murstensløse’ indansættelse
af en person,
sats
som skal forbedre koordiAnalysen lægger op til en
nationen og kommunika’flertrinsraket’, hvor vi
tionen på sundhedsområkombinerer flere af de
det
beskrevne modeller for
sundhedscentre.
Det afgørende er, at
Et enigt Social- og Sundindsatsen er målrettet
hedsudvalg og kommubehovet i Rødovre.
nalbestyrelsen har allereAnalysen viser, at vi
de anbefalet, at vi følger
bør fastholde den
analysens anbefalinger og
’murstensløse’ indsats,
arbejder videre med forfordi den betyder, at der
slaget om samling af de
er sundhedsindsatser
sundhedsfaglige kompeoveralt i kommunen,
tencer i kommunen, opf.eks. i daginstitutionerne,
kvalificere den patientreti skolerne, på plejehjemtede indsats samt forbedre
mene, i hjemmeplejen, i
koordinationen og komtræningscentrene m.m.
munikationen på sundAnalysen anbefaler
samtidig, at vi samler en hedsområdet.
del af de sundhedsfaglige
kompetencer ét sted i
kommunen. I et sådant
center skal indsatsen koordineres og skabe fokus
på kommunikation internt
og eksternt i kommunen.

Kulturelt
kraftcenter
i Rødovre
Børne- og Kulturforvaltningen
har i samarbejde med repræsentanter for Kulturhus Viften,
Rødovre Kommunale Musikskole, Biblioteket, Heerup
Museum, Rødovregaard og
Teknisk Forvaltning arbejdet
med forslag til et kommende
Kulturelt Kraftcenter for byens
borgere.
Det er visionen at etablere et
unikt kulturelt miljø, der summer af aktiviteter og oplevelsesmuligheder døgnet rundt.
Et mødested, hvor en mangfoldighed af byens borgere,
foreninger, professionelle
kunstnere og kulturinstitutionernes medarbejdere inspirerer, sparrer og udvikler på
tværs.
Et center med rum og plads
til samvær, oplevelser, overraskelser, fordybelse og refleksion i kulturens tegn. Det skal
rumme nuværende kulturaktiviteter og samtidig danne en
sammenhængende ramme for
nye hybride kulturelle udtryksformer.
Det kulturelle kraftcenter
skal ligge i området ved Rådhuspladsen og blive Rødovres
kulturelle
centrum, som giver det kulturelle liv i byen en tydelig identitet og er med til at fastholde
nuværende indbyggere og tiltrække nye.
Opgaven med beskrivelse af
Det Kulturelle Kraftcenter er
en del af Serviceplan for i år.
Rødovre har ansøgt Realdania om medfinansiering til
udarbejdelse af konkurrenceprogram for Det Kulturelle
Kraftcenter.
britt
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Rødovre har
fået en ny og
ambitiøs
klimapolitik
”Forslag til Klimapolitik” har
været sendt til høring og er
netop vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der er indkommet et
enkelt høringssvar, og det har
kun givet anledning til mindre
justeringer.
Rødovre Kommune ønsker
at medvirke til at forbygge
klimaforandringerne og foretage klimatilpasninger. Det betyder udfordringer inden for en
række områder. Denne klimapolitik giver os mulighed for
at planlægge og prioritere vores indsatser indenfor klimaområdet.
Med Rødovre Kommunes
klimapolitik sætter vi fokus på
forebyggelse af og tilpasning
til klimaforandringer.
Der er syv temaer i politikken, som dels er rettet mod
udfordringen med at tilpasse
vores samfund til det ændrede
klima, og dels med at reducere
CO2-udslippet.
Temaerne er byrum, transport og infrastruktur, grønne
områder, bygninger og byggeri, fjernvarmeforsyning, adfærd samt indkøb.
Mange af temaerne er tæt
forbundet. Eksempelvis har
handlinger inden for temaerne
byrum, transport og infrastruktur, grønne områder samt bygninger og byggeri alle indflydelse på byudviklingen i Rødovre.
Målet har været at få en
handlingsorienteret politik, så
den er brugbar i hverdagen.
Politikken er derfor opbygget således, at der inden for
hvert tema i politikken både er
målsætninger og forslag til
handlinger for at opfylde de
enkelte målsætninger.
britt

Fantastisk projekt om
fødselssamarbejde
Både de gravide og de nybagte forældre nyder godt af
samarbejdet
Af Britt Jensen,
gruppeformand

støtte, der betyder, at de kan få deres
nye familie til at fungere godt.
Det kan for nogle familier været rigtig
svært at få familien til at hænge samFødselssamarbejdet er et tværfagligt
men, når der er kommet en lille ny til,
samarbejde mellem jordemødre fra
Rødovre, Glostrup, Herlev og Hvidovre og her kan fødselssamarbejdet gøre en
samt praktiserende læger, sundhedsple- forskel for de familier.
jersker, psykologer, familiebehandlere
og socialrådgivere i Rødovre.
Flot evaluering
Fødselssamarbejdet startede i 1989 - Vi har netop fået Fødselssamarbejdet
som et projekt i Rødovre. Projektet blev evalueret, og resultaterne er ualmindelig flotte.
dengang støttet af Socialministeriets
Evalueringsrapporten konkluderer, at
udviklingsmidler og blev gjort til et
permanent tilbud for borgerne i Rødov- der blandt brugerne er virkelig stor tilre i 1992.
fredshed med Fødselssamarbejdet.
87 % af de adspurgte brugere er meFødselssamarbejdet henvender sig
get tilfredse eller tilfredse, og 78 %
som en tidlig forebyggende indsats til
gravide og nybagte forældre, hvor bar- oplever, at de har fået et meget stort
net er op til 1½ år gammelt.
eller stort udbytte af forløbet.
Der er heller ingen tvivl om, at FødSamarbejdet mellem de forskellige
sundhedsfaglige aktører og kommunes selssamarbejdet har stor effekt på de
Børne- og Familieafdeling gør, at fami- familier, som har deltager i tilbudet.
lier med behov herfor hurtigt får konFlere giver udtryk for, at Fødselssamtakt med sundhedsfaglige og socialfag- arbejdet har styrket familien og givet
lige personer, som kan hjælpe og støtte lige præcis den støtte, som familien
den nybagte familie – allerede før bar- havde brug for på det tidspunkt, hvor
familierne fik tilbudet om deltagelse i
net er født.
Fødselsamarbejdet er et fantastisk flot Fødselssamarbejdet.
og vigtigt projekt for gravide og nybagEvalueringen giver en række anbefalinger til Fødselssamarbejdet, som skal
te forældre her i Rødovre.
Der er ingen tvivl om, at Fødselssam- kvalificere den eksisterende indsats
rettet mod gravide og småbørnsfamilier.
arbejdet medvirker til, at gravide og
nybagte forældre får lige præcis den

Helle på fransk visit i Rødovre
Den kommunale valgkamp er godt på vej til at blive
skudt i gang for alvor. Og netop derfor har partiformand Helle Thorning-Schmidt besluttet at aflægge
Vestegnen et besøg.
Onsdag den 26. august tager Helle på turné til partifællerne på Vestegnen for at forberede valgkampen og
høre om de forskellige valgtemaer rundt om i kommunerne.
Borgmester Erik Nielsen får besøg af Helle Thorning-Schmidt kl. 11.10 og en
time frem, og her vil borgmesteren blandt andet orientere om de temaer, Socialdemokraterne i Rødovre går til valg på.
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Frivillighedspolitikken skal revideres
Rødovre har haft en frivillighedspolitik i ti år. I september godkendes den reviderede
frivillighedspolitik.
Af Britt Jensen,
gruppeformand

lingen af nye tiltag, men har
også været anvendt i forbindelse med tildeling af midler
Rødovre Kommune har siden til de frivillige foreninger.
1999 haft en flot og visionær
I de ti år, som frivillighedsfrivillighedspolitik. Rødovre politikken har været gældenvar blandt de første kommu- de, er der sket en stor udvikner i Danmark, som fik en
ling inden for det frivillige
frivillighedspolitik.
sociale område i Rødovre.
Frivillighedspolitikken har Det er ved at være på tide at
siden ligget til grund for ud- revidere frivillighedspolitikviklingen af det frivillige
ken, så den afspejler den
sociale område i kommunen, virkelighed, der er i dag.
og den har været genstand
for de mange og vigtige initi- Sendt til høring
ativer vi har taget på dette
Social- og Sundhedsudvalget
område – ikke mindst
har netop sendt en revision af
’kronen på værket’: vores
frivillighedspolitikken til
frivilligcenter i Brohuset.
høring i de frivillige sociale
Frivillighedspolitikken har foreninger og relevante råd.
været anvendt i både udvikDen reviderede frivillig-

hedspolitik opstiller i lighed
med den gældende politik
formål og visioner for det
frivillige sociale område.
Frivillighedspolitikkens
formål er at styrke dialogen
og koordinere samarbejdet
med de frivillige sociale foreninger og organisationer i
kommunen.
Vores frivilligcenter har
også fået et flot og fremtrædende plads i den nye frivillighedspolitik.
Der er ingen tvivl om, at
frivilligcentret spiller en afgørende rolle i det frivillige
sociale arbejde med koordinering, støtte og basis for de
frivillige sociale foreninger.
Det er et vigtigt mål at ska-

be gode vilkår for det frivillige arbejde og sikre, at indsatsen bliver bredt accepteret og
anerkendt i Rødovre. Frivillighedspolitikken fastslår
også, at der er brug for en
alsidig frivillig indsats, men
formålet med dette er ikke at
erstatte det offentliges forpligtelse. Rødovre Kommune
har det overordnede ansvar,
og det frivillige arbejde er et
vigtigt supplement til dette.
Når frivillighedspolitikken
har været til høring blandt
alle de frivillige sociale foreninger, vil kommunalbestyrelsen godkende den reviderede frivillighedspolitik i
september 2009.

Bedre og mere attraktive parker
Af Michel
Berg,
kandidat til
kommunalbestyrelsen

at forblive inden døre.
For at sikre en målsætning
om at holde fokus på stor
bevægelsesfrihed i vores
kommune, spiller de fire
større parker i Rødovre en
central rolle.
Vi skal holde fokus på, at
parkerne bliver behagelige
Med en befolkningstæthed, steder at være og indbydender ligger i top i Danmark,
de at besøge. Derfor skal alle
er det klart, at plads er en
parkerne være udstyret med
mangelvare i Rødovre. Der- forskellige moderne børnefor er det endnu mere vigvenlige legepladser, som
tigt, at de områder, som står udfordrer børnene på en
til rådighed for borgerne, er sikker måde. Derved skaber
indbydende, og at det bliver vi også udflugtsmål for bynaturligt at bruge dem i
ens institutions- og dagplejehverdagen.
børn, som kan sikre, at der
Med de geografiske bebliver mange muligheder for
grænsninger i Rødovre er det afvekslende udflugtsmål og
vigtigt, at vi løbende sikrer, aktiviteter for forældre og
at forholdene i kommunen
institutioner i kommunen.
altid er af en sådan karakter,
Men det er ikke nok bare
at der aldrig er en grund til
at påsætte vores legepladser.

Det er vigtigt, at vi løbende
sikrer, at legepladserne er
sikre steder at opholde sig, at
vedligeholdelsen altid er
opdateret, og at legepladserne løbende bliver inspiceret
af certificerede legepladsinspektører.

for unge og voksne, der kan
anlægges i vores grønne
områder. Klassiske aktiviteter som petanque, boldspil
og kroket skal der selvfølgelig være plads til, men hvorfor ikke ligeledes kigge på
andre aktiviteter som frisbee,
fodbold og en golftræningsbane eller, hvad med at kigAltid en undskyldning
Det er vigtigt, at der altid er ge på at få anlagt en stor
en undskyldning for at tage sandkasse til beach volleybørnene med udenfor hjem- ball eller måske en minigolf
mets fire vægge, og denne
bane?
forpligtigelse intensiveres
Med steder, hvor børn og
yderligere, når vi kigger på unge kan søge hen for at
antallet af børn, som bor i
lege, sikrer vi, at alle får et
lejligheder. Her har vi en
alternativ til de mange inakekstra forpligtigelse til at
tive indendørsaktiviteter,
sikre, at børn kommer ud og som f.eks. har overtaget meoplever et fællesskab i vores get af legen hos børn. Hersociale rum.
ved understøtter vi børns
Ud over aktiviteter for
muligheder for at motionere
børn vil det være oplagt at
og bevæge sig med alle de
kigge på, hvilke aktiviteter
fordele, det giver.
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Hvad med klassekampen?
Man ynder især fra borgerligt hold at sige, at vi i Danmark er et klasseløst samfund,
og at vi alle er ligestillede, ligesom der ikke findes fattigdom.
Af Grethe
Kujack,
medlem af
Kommunalbestyrelsen
Der er stor
ulighed, og der findes også
fattige i Danmark. Selv om
fattigdommen ikke er på
linje med den, som vi ser i
u-landene, så er den alligevel alvorlig for de familier,
der rammes her i landet.
Man betegnes i dag som
fattig, hvis man har mindre
end halvdelen af, hvad gennemsnittet i Danmark har at

leve for,
Klasseskellet er blevet
stadig større, og fattigdommen er steget stærkt i Foghs
regeringstid. De seneste tal
stammer fra årene 2001 til
år 2006, og de viser, at der
var ca. 300.000 fattige i år
2006. Det var en stigning på
26 %
Og den økonomiske ulighed er da heller ikke blevet
mindre i årene 2007 og
2008, hvor antallet af fattige
også er steget. Den økonomiske krise vil forstærke
uligheden endnu mere
Krisen ser ud til at ville

vare et par år endnu. Selv
om Lars Løkke mener det
modsatte. Arbejdsløsheden
er stadig stigende.
I dag er der godt 88.000
uden arbejde. Man regner
med, at der vil komme det
dobbelte antal. I dag har vi
omkring 60.000 børn, der
lever i fattige familier, og
den ekstreme fattigdom,
som vi så i 1920’erne og i
1930’erne, er måske ved at
vise sig igen.
I den seneste tid har man
set en stor stigning i familier, der sættes på gaden, fordi
de ikke kan betale husleje.

Herunder også børnefamilier.
Fogedsager er
steget med 60 pct.
Antallet af sager i fogedretten, hvor man gør udlæg i
folks ejendele, er steget med
60 %, ligesom antallet af
tvangsaktioner er steget med
38 % i år.
Samtidig giver regeringen
store skattelettelser til de
rigeste, og man må spørge
sig selv om, hvad der så skal
spares på. For man kan ikke
give skattelettelser samtidig
med, at man opretholder

Konference om uddannelse til alle unge
Socialdemokraterne i regionen har fokus på ungdomsuddannelserne. 20 % af de
unge får ingen uddannelse.
Derfor indbyder partiorganisationen i regionen til en
konference om netop ungdomsuddannelserne.
Konferencen holdes den
19. september fra kl. 12.30
– 17.30 i AOF’s lokaler på
Hvidovrevej 438, 1. sal i
Hvidovre.
Der startes med sandwich,
øl eller vand. Kl. 13 byder
regionsmedlem Marianne
Stendell velkommen, og
13.05 vil regionsformand

Vibeke Storm Rasmussen
tale om region Hovedstadens
uddannelsesmæssige udfordringer. Kl. 13.15 gives tre
eksempler på unge, der faldt
igennem uddannelsessystemet.
Kl. 13.45 vil uddannelseschef Trine Ladekarl Nellemann, CPH West, gennemgå, hvilke krav der skal inkludere unge med mange
forskellige forudsætninger,
og hvad der skal til for at få
dem i gang for at fastholde
dem..
14.50 vil skolechef Inger
Margrethe Jensen, Sund-

hedsskolen i København,
sige noget om, hvad der forventes af de unge, der begynder en kort uddannelse,
og hvordan man tilgodeser
dem med forskellige forudsætninger.
15.20 gives eksempel på
en ung, der trods hårde odds
er kommet gennem uddannelsessystemet.
Så er der pause til kl.
16.20, hvor konsulent Ahmad Demir vil fortælle om,
hvilke initiativer der skal
tages for at få alle unge i
gang med en uddannelse og
fastholde dem i systemet -

specielt de unge, der har
anden etnisk baggrund end
dansk.
Mellem 16.50 til 17.05 vil
Vibeke Storm Rasmussen og
Marianne Stendell gennemgå Region Hovedstadens
initiativer på uddannelsesområdet.
Der sluttes af med et indlæg uddannelsesordfører
Christine Antorini.
Tilmelding til konferencen
kan ske til Tove Larsen,
Fredensborg e-mail:
tove.larsen@hotmail.dk senest den 14. september 2009.
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velfærdssamfundet.
Folkepensionen halter langt
bagud, så mange pensionister
må spare på den sunde mad.
Og de kommende grønne afgifter vil gøre det endnu sværere. For vi kan jo ikke forvente skattelettelser.
Der er den enlige mor, der
ikke kan betale for børnenes
deltagelse i sporten, og som nu
skal til at betale for en dyr og
måske dårlig madordning i
daginstitutionen. Da der ikke
er sat penge nok af til maden.
Og der er den studerende
eneforsørger, der ikke har råd
til bøger til studiet. Ligesom
den lave starthjælp er med til
at undergrave velfærdssamfundet ved at skabe en gruppe
i ekstrem fattigdom.
På det sundhedsmæssige
område viser statistikken, at de
fattige ikke lever lige så længe
som den mere velstillede del
af befolkningen, ligesom man
er mere plaget af livsstilssygdomme på Vestegnen, end når
man bor i Nordsjælland.
De fattige, der ikke har en af
de ellers skattebetalte sundhedsforsikringer, kommer
sidst i køen til behandling på
hospitalet. Og det samme gør
folkepensionisterne.

Færre muligheder
for de unge
De unge, der vokser op i en
fattig familie, har langt mindre
mulighed for at få en uddannelse, og færre kommer i gang
også på grund af mangel på
lærepladser, hvor de rige har
bedre forretningsforbindelser
og dermed lettere ved at skaffe
en læreplads. Det er også unge
fra fattige familier, der dropper ud af en uddannelse p.g.a.
manglende kundskaber og
mindre hjælp hjemmefra.
Det kan blive en bombe under det danske velfærdssamfund. Og noget vi må tage
meget alvorligt. For vi mangler allerede faglærte, og vi
kommer til at mangle endnu
flere i de kommende år.
Derfor må der sættes skub i
uddannelse og efteruddannelse
til de mange arbejdsløse.
Anders Fogh har haft held til
at indføre den minimalstat,
som han engang skrev en bog
om. Han har privatiseret, så
det både gør ondt og koster
mange penge.
Privathospitaler koster meget mere end de offentlige
sygehuse. Det samme gør den
private hjemmehjælp.

tigdom i Danmark er ikke en
tilfældighed. Den er et led i en
borgerlig politik, der vil privatisere alt og gøre os til vor
egen lykkes smed. Hvilket
betyder, at de rige skal blive
rigere og de fattige endnu fattigere
Det er et forsøg på at afskaffe velfærdsstaten.
Solidariteten har været
stærkt på retur og klassekampen har været gemt godt under
Foghs regeringstid, og det vil
fortsætte under Løkke, hvis vi
ikke gør noget nu.
Når vi mødes, synger vi om
røde faner, om faglige kampe
og om solidaritet, men hvad
gør vi egentlig ved det?
Skal vi slå den borgerlige
regering, med Lars Løkke i
forgrunden, ham der har stået
bagved den politik, som Fogh
har ført, så skal vi på barrikaderne nu.
Vi skal turde diskutere både
klassekamp, solidaritet og
fattigdom
Ellers bliver det måske for
sent.
Vi må have en anden regering og en anden politik. Men
det kræver hårdt arbejde.

Stigende ulighed
Den stigende ulighed og fat-

Overblik over beskæftigelsesindsatsen
Rødovre skal hvert år udarbejde en resultatrevision for
jobcentret. Resultatrevisionen skal sendes i høring i
Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Resultatrevisionen skal
skabe overblik over effekter
og resultater af beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Jobcenter.
Resultatrevisionen kan
indikere områder, hvor der
er behov for en justering af
beskæftigelsesindsatsen i
Rødovre Jobcenter og et

eventuelt besparelsespotentiale.
Rødovres resultatrevision
har netop været til høring i
Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler generelt, at
der som følge af de ændrede
konjunkturforhold tilføres
kvalificerede medarbejderressourcer til jobcenteret for
at løfte arbejdet med alle
grupper af ledige.
Derudover understreger
Beskæftigelsesrådet vigtig-

heden af at holde fokus på
især fire forhold:
• Rettidig indsats
• Hurtig indsats for arbejdsmarkedsparate
• Uddannelse til unge under
30 år
• Kvalitative tilbud til borgere på sygedagpenge
Forbedringer på disse
områder er allerede indarbejdet som mål for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre
Jobcenter.
britt
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Aktivitetskalender
Den 24.8 kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 27.8. kl. 19. Budgetmøde på Rødovregård
Den 29.8. kl. 11-13: Torvemøder på Islev Torv og Netto i Kærene
Den 5.9. kl. 11-13: Torvemøde ved rådhuspladsen og Fakta på Fortvej
Den 10. 9. kl. 19: Årsmøde på Rødovregård
Den 12. 9. kl. 11-13: Sildemøde i Viften
Den 17.9. kl. 19: Arrangement for uddelernetværket på Rødovregård
Den 19.9.. kl. 11-13: Torvemøde på Islev Torv og Netto i Kærene
Den 21. 9. kl. 18: Grupp-og FU-møde på rådhuset
Den 25-27.9: Kongres i Aalborg
Den 28.9. kl. 19: Bestyrelsesmøde i Gunnekær 28
Den 3. 10. kl. 11 – 13: Torvemøde Ved rådhuset og Fakta på Fortvej
Den 5.10. kl. 19-21: Møde i Børne-og skolegruppen i Gunnekær 28
Den 10.10. kl. 11-13: Sildemøde i Viften
Vores efterårsprogram blev omdelt i
Rødovre den 5.–6. august 2009.
Hvis du ikke har modtager det, er du
velkommen til at kontakte os.

Ny redaktør af partibladet
Michael Dahm er stoppet som redaktør af ”Socialdemokraterne i
Rødovre” dels af helbredsmæssige årsager, dels fordi han havde fået
mere arbejde.
Men vi har fundet en ny og dygtig journalist. Det er den 44-årige
Lars Schmidt, som er opvokset i Rødovre, hvor han har gået på Rødovre Skole og Rødovre Gymnasium. De fleste vil kunne huske ham
som ansvarshavende redaktør på det nu hedengangne Rødovre Avis
fra 1990-98.
I 1998 blev han ansvarshavende chefredaktør på Østerbro Avis,
Nørrebro Avis, Nord-Vest Avisen og City Avisen, som fik lokaler i
Parken.
I 2006 blev han headhuntet til at være nyhedschef på det nu lukkede
gratis dagblad Dato, hvor han var til lukningen i 2007, hvorefter han
blev ansat som projektchef på BT, hvorfra han som internationalt
certificeret coach i 2008 gik til egen coaching- og konsulentvirksomhed. P.t. arbejder han som jobkonsulent i Jobcenter Hvidovre.
Ud over at lave vores medlemsblad vil Lars deltage i partiets FUmøder, bestyrelsesmøder og PR-møder, ligesom han er blevet medlem af kampagneudvalget. Vi forventer os meget af samarbejdet med
Lars, der også vi være en drivende kraft i den kommende kommunale
valgkamp.

Spændende aktiviteter til efteråret
2009 kan nævnes:
Klimaforedrag i oktober måned.
Backstage i Viften.
Besøg af stormester i skak: Peter Heine Nielsen.
Historien om IT-Factory.
Foredrag om mafiaen i Italien. Buffet
og foredrag på Café Palermo.
Julekoncert med Per Nielsen i
Hendriksholms Kirke.
Ovennævnte et udpluk af nogle af de
spændende foredrag, AOF Rødovre
kan tilbyde i efteråret 2009.
AOF Rødovre, tlf. 36 48 15 99,
www.aof-rodovre.dk

Udgivelsesplan for Socialdemokraterne i Rødovre –
2009:
Nr. 5
Den 24.9.: Redaktionsmøde
Den 8. 10.: Deadline
Den 13.10: Til trykning
Den 14.10.: Til distribution

Nr. 6
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, Rødovrevej 220 A st.tv
3670 6850 / hanne.kj@privat.dk
Bruno S. Borch / Pilemosevej 10
bsb@os.dk

Fanebærere:
Jan Hylleborg, Juelsmindevej 11
3672 2984 / jan_hylleborg@hotmail.com
Dan Larsen, Gunnekær 21 st. th.
3641 8301 / danlarsen@larsen.dk
Socialdemokratiets mødelokale:
Gunnekær 28, 1 / 3672 5610
Hjemmeside: www.socrodovre.dk
Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2006:
Erik Nielsen, Kirkesvinget 6
3637 7001 / erik.nielsen@e-posthus.dk
Britt Jensen, Knud Anchers Vej 57
3672 0436 / britt.jensen@e-posthus.dk
Flemming.Østergaard.Hansen, Auroravej 21 C
3324 1846 / foh@e-posthus.dk
Vivi Skriver,
2064 9025 / vivi.skriver@e-posthus.dk
Alex Nielsen, Schweizerdalstien 67
3670 3817 / alex.nielsen@e-posthus.dk
Ahmed Dhaqane, Rødovrevej 329 A 1. tv.
3670 2061 / ahmed.dhaqane@e-posthus.dk
Dora Arvidsen, 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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