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Lige nu er det godt at være socialdemokrat
En ”valgopsang”
ved formand Lars O.
Harritslev Lauritzen – Lotto.
Jeg er en glad socialdemokrat i
disse dage. Det går os godt. Vi
har meningsmålingerne med os,
og vi kan se frem til et snarligt
valg med gode chancer for, at vi
kan overtage regeringsmagten og se frem til et godt EP-valg.
Ja, det bliver et spændende år;
men ”medvind” og
regeringsmagt kommer ikke af
sig selv. Vi skal slide for det. Der
er brug for hver eneste af os i
kampen for de
socialdemokratiske værdier:
retfærdighed, lighed,
sammenhold.
Men vi er godt på vej. Forslaget
om en tilbagetræknings-reform,
som giver nedslidte
lønmodtagere ret til tidligere
folkepension, er blevet godt
modtaget i befolkningen, så
godt, at regeringens
sundhedsreform, hvor man vil
fjerne det demokratiske led,
regionerne, nærmest er druknet
i debatten.

Tilbagetræknings-reformen har
været med til at give os den gule
førertrøje; men meget kan ske
inden et valg, så vi skal i kamp –
valgkamp - fra nu af, også her i
Rødovre.
Vi skal ikke kun kæmpe imod de
borgerlige. Vi skal også vise, at
en stemme på liste A er et
positivt tilvalg, for vi har så
meget at byde på.
Vi har naturligvis forberedt os:
Fra nu af kører vi ”torvemøder”
hver lørdag, hvilket vil blive
optrappet i valgkampen. Vi går
dør til dør aktion i hver uge
allerede nu, og vi laver
områdeuddeling af pjecer hver
14. dag i udvalgte boligområder.
19.000 pjecer er klar til uddeling
på 103 ruter, når valget kommer,
sådan at vi kommer ud til alle
postkasser og dermed ud til alle
borgerne i kommunen - og
annoncerne til aviserne ligger
klar.
Lige så snart valget er udskrevet,
har vi to hold, som er klar til at
køre ud med plakater; mens ti
andre hold kører ud dagen efter.
800 plakater skal nemlig fortælle
alle Rødovres borgere om liste A
og Morten Bødskov.

Vi skal have en ”valgbod” i tre
dage i Rødovre Centrum. Vi skal
stå på Rødovre Station ved Stoget morgen og eftermiddag.
Og sammen med DSUerne skal
vi stå ved Rødovre Gymnasium
og Next.
Og så satser vi på at vores
formand, Mette Frederiksen,
også gæster vores by sidst i
valgkampen.
Den første søndag efter valgets
udskrivelse inviterer vi til valgbrunch, hvor i alle sammen er
velkomne.
Som det fremgår, er vi forberedt
på valget. Vi har dog brug for din
hjælp til mange af opgaverne. Du
kan tilbyde din hjælp ved at
kontakte vores tovholder for
kampagnegruppen Anna
Kirkegaard på telefon 60173699
– eller ved at maile til hende på
annakirkegaard93@gmail.com
God valgkamp, godt valg.
Kammeratlig hilsen
Lotto
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Bugetforlig 2018
Rødovre er en fantastisk landsby
på kanten af Kbh. Jeg brænder
virkelig for udviklingen af hele
kommunen. Men det er ingen
hemmelighed, at jeg gennem
alle årene har haft en helt særlig
forkærlighed for socialområdet.
Og i alle årene har jeg været så
privilegeret at få lov til at
arbejde med hele det store
sociale område. Det er jeg
meget taknemlig for.
Foto: Per Dyrby

Tak for 25 år i
politik
Af Britt Jensen,
Gruppeformand (S)
Det har været nogle
overvældende uger for mig
her i starten af januar. Jeg har
fejret mit 25 års jubilæum
som lokalpolitiker i Rødovre.
Jeg har fejret det med at
udgive en bog om
socialpolitik. Samtidig med
jubilæum og bogudgivelse har
jeg igangsat en indsamling til
gavn for udsatte børn og unge.
Og tænk at der er gået 25 år
med kommunalpolitik! Det er
næsten ikke til at fatte!
Kommunen holdt en fantastisk
reception for mig i kulturhuset
Viften med mange gæster og
flotte taler, som berørte mig
dybt. Der var skøn mad og
musik. Og min mand Jens og
min gode ven, Todd Alsup fra
New York havde arrangeret en
overraskelse, så Todd kom til
Rødovre for at spille og synge
for mig. Jeg var meget rørt. Jan
Hylleborg har lavet en flot video
og man kan se Todd synge her
på youtube: www.youtube

Der findes givet mange
definitioner på hvad begrebet
socialpolitik betyder. For mig
handler det om tryghed. Det er
tryghed for den enkelte og
familien at vide, at samfundet
træder til og hjælper med at
komme på fode igen, så livet
atter kan leves.
En ordentlig kommune skal
kendes på, hvordan vi behandler
vore udsatte borgere. Og
socialpolitik i Rødovre handler
især om, hvordan vi
fremtidssikrer, at alle borgere i
kommunen fortsat føler dén
tryghed, som er helt afgørende
for, at det enkelte menneske
kan fungere.
Jeg har i det seneste år brugt
meget tid på at gennemgå mit
socialpolitiske arbejde for at
gøre status. Der var virkelig
meget stof. 25 år er faktisk ret
lang tid. Og til sidst valgte jeg at
skrive det ned. Og så begyndte
det at tegne til en bog.
En debatbog, som jeg håber, I
har lyst til at tage imod, læse,
blive inspireret af. I kan læse
den på min hjemmeside:
brittjensen.dk

Jeg håber også, at jeg kan
bidrage til, at mange har lyst til
at deltage i debatten om,
hvordan vi fremtidssikrer
Rødovres flotte socialpolitiske
indsatser. Fordi Socialpolitik er,
hvad min nye bog handler om.
Bogen hedder: ”De Stærke, de
svage – fællesskab forpligter.
Om 25 års socialpolitik i
Rødovre”.
Jeg kigger 25 år tilbage. Og så
skuer jeg frem i tiden. For at
opstille nogle af de pejlemærker,
der er nødvendige for at nå nye
mål om 25 år. Jeg har også valgt
at give en særlig plads til alle
vores frivillige ildsjæle og til
hverdagens helte. Fordi de alle
og hver især betyder så meget
for Rødovre - og for mig
personligt.
I Rødovre skal vi altid skal sigte
højt – for den bedste
velfærdskommune skabes ikke
af middelmådighed. Den skabes
af et højt ambitionsniveau og en
tro på, at det kan lykkes! Også
når det gælder de felter og
områder, som mange i dag
vurderer til at være urealistiske.
Og det har altid været min og
Socialdemokratiets ledestjerne
her i Rødovre.
Jeg vil gerne takke alle, som har
bidraget til at gøre mit jubilæum
så fantastisk. Tusinde tak alle
sammen for hilsner, besøg,
gaver, bidrag til indsamlingen og
for at tage godt imod min bog.

Stafet For Livet

Ildsjælen Dan
Af Jakob Zeuthen
67-årige Dan Larsen er en
forbilledlig ildsjæl i sit parti –
Socialdemokraterne i Rødovre. Ja,
han er en ildsjæl alle de steder, han
kaster sig over. I partiet, i AOF og
tidligere i Danmarks
Lærerforening, hvor han i dag som
pensionist har trappet ned (dog er
han stadig med i det lokale
kursusudvalg, ligesom han er
fanebærer hos lærerne).
Alene på partiet bruger han flere
timer hver dag inklusiv alle
møderne, som han går til, og når
der er valgkamp er tidsforbruget
helt vanvittigt, siger han. Og resten
af de vågne timer bruger han på
AOF og familien.
Dan er født og opvokset i et
parcelhus Bagsværd.
Familiebaggrunden er et
arbejderhjem med en mor som
rengøringskone og en far som jord
og betonarbejder. Faderen havde
sammen med arbejdskammerater
bygget huset.
Hans tre større søskende voksede
op i en to-værelses lejlighed; men
efternøleren Dan kom til verden i
1951 i nybygget parcelhus.

Efter skolegangen i Bagsværd læste
Dan til skolelærer på Københavns
Dag og Aftenseminarium (KDAS).
Med eksamensbeviset i lommen
var han en periode cykelvikar i
Ballerup. I 1982 fik han fast job på
Rødovre skole med Dansk og
samtidsorientering som fag, og lige
side dengang har Rødovre
Kommune været hans
arbejdsplads - som lærer på Valhøj
Skole, Hendriksholm Skole og de
seneste 25 år af arbejdslivet på
Tinderhøj Skole med tillidsposter i
Danmarks Lærerforening
undervejs.
Men det blev Socialdemokratiet,
som kom til at præge det meste af
hans voksenliv.Han var politisk vakt
med en kommunistisk far og en
socialdemokratisk mor. Han blev
medlem af VS; men gik ud sammen
med Preben Wilhjelm, og efter
nogle år som partiløs valgte han
Socialdemokratiet i Rødovre.
Et tidligere kommunistisk medlem
af kommunalbestyrelsen
(socialudvalgsformand) – Georg
Andersen - spurgte, om de ikke
skulle melde sig ind sammen, og
som sagt så gjort.

Dan kom hurtigt i bestyrelsen i
Rødovre Syd, og siden har han
været engageret på
bestyrelsesplan hos
Socialdemokraterne i Rødovre,
senest som næstformand.
”Jeg har det rigtig godt som
næstformand”, siger han. ”Jeg har
aldrig været ambitiøs og er aldrig
gået efter formandsposter. Jeg
trives som vandbærer og trives
godt i næste geled”.
Med din baggrund må du være
venstrefløjs-socialdemokrat?
Ja, i høj grad, og som sådan har jeg
oplevet, at jeg passer godt til
Rødovre.
Hvad siger du til
Socialdemokraternes ”kinddans”
med Dansk Folkeparti?
Grundlæggende er jeg ikke til
Dansk Folkeparti. De har - set med
min baggrund - et forkert
menneskesyn på stort set alt, så
jeg havde foretrukket, at vi for
eksempel på landsplan kunne have
lavet de nødvendige stramninger
på flygtningeområdet selv.
Du har to voksne børn. Har du
været gift?
Aldrig.
Jeg havde måske drømt om en
familie med mand og kone og
mange børn; men sådan gik det
ikke. Det blev til to længerevarende
forhold – et på 14 år og et på 12 år,
og et barn i hvert forhold. De er
godt i gang med deres liv i dag, en
er arkæolog, en er klinikassistent.
Og jeg har stor glæde af dem.
Som sagt handler mit iv om
familien og partiet - med mest
tidsforbrug på partiet, fordi jeg
simpelthen kan lide at have en
finger med i det hele. Og ja, så går
jeg også til
kommunalbestyrelsesmøderne,
hvor jeg sidder og lytter med for at
være velorienteret på
lokalpolitikken.
Så længe, jeg synes, at det er sjovt,
bliver jeg ved. Jeg har haft og har et
sjovt liv, et godt liv som
socialdemokrat i Rødovre.

Generalforsamling
2019
Der blev holdt mange gode taler
ved generalforsamlingen d. 27.
februar på Rødovregaard.
Formandens beretning blev godt
modtaget af
generalforsamlingen. Her er et
par højdepunkter fra
beretningen:
Jeg kunne godt tænke mig at
starte ved vores formand Mette
Frederiksen.
Vi har en formand og
Statsministerkandidat som
virkelig har lagt megen politik
frem i det år der nu er gået.
Jeg kan blandt andet nævne:
Nærheden tilbage,Tid til omsorg,
Danmark skal igen være en grøn
stormagt, Altid på børnenes side
og Tilbagetrækningsreformen.

Alt dette og mere til har partiet
meldt ud i løbet af året, og det
er godt, at vi har en politik at gå
til valg på. Jeg er dog også glad
for at vi allerede i Rødovre løfter
nogle af de opgaver, jeg her har
nævnt.
I vores egen pariforeningen er
der også sket meget. Vi er lige
nu 403 medlemmer.
I begyndelsen af året valgte vi
fire områder for 2018, hvor der
skulle gøres en ekstra indsats.
Carlsro og Bybjerget, Milestedet
og Tårnvej. Der er blevet delt
materialer ud, gået dør til dør og
holdt torvemøder, samt afholdt
et større arrangement i kærene.

Hvilke aktiviteter har vi ellers
haft gang i ?
Vi deltog i Store cykeldag og
i Stafet For Livet, hvor vi gik eller
løb godt 300 runder på 24 timer.
Vi har også afholdt to møder
omkring det kommunale budget,
et i foråret og et i efteråret, hvor
forsamlingen var med til at
lægge prioriteringerne og bl.a.
sige god for investeringen i et
dagligt bad til de ældre.
Det var møder hvor man virkelig
mærker medlemsdemokratiet.
Derudover har vi har været på
kongres, hvor vi bl.a. fik en
organisatorisk pris for
medlemsfastholdelse.
Nu ser vi så frem mod
folketingsvalget. Vi er klar.

En ny revisor og
2 nye suppleanter
Ved generalforsamlingen fik vi 2
nye suppleanter til bestyrelsen.
Lone Danielsen og Rolf
Sleimann.
Steen Skriver Rasmussen blev
valgt til ny revisor, istedet for
Flemming Bertelsen.
Tillykke til de valgte med deres
nye poster og mange tak for et
godt stykke arbejde til Flemming
Bertelsen og Katrine Posgaard,
som har været suppleant i
bestyrelsen.

Billedet er fra foretræde for Folketingets transportudvalg. Fra
venstre: Borgmestrene Kent Max Magelund (Brøndby), Helle
Adelborg (Hvidovre), Morten Bødskov og Erik Nielsen (Rødovre)

Regeringen svigter Rødovre og Vestegnen
Af Morten Bødskov, Rødovres
folketingsmedlem
Der er ikke meget til Rødovre og
Vestegnen i den såkaldte
hovedstadsstrategi, som
regeringen præsenterede for få
uger siden. Faktiske forværrer
regeringen de enorme
trafikproblemer, vi i forvejen døjer
med hver dag. Det er skift, men
kan kun betyde én ting: Vestegnen
må samle sig endnu mere i
kampen for at få
infrastrukturinvesteringer til vores
område.
Rødovre og de øvrige kommuner
på Vestegnen oplever stor
vækst. Nye bolig- og
erhvervsområder skyder op.
Allerede for de kommende 12-15
år er der planlagt byudvikling i
omegnskommunerne, der giver
plads til ca. 70.000 flere
indbyggere. Til sammenligning
får Lynetteholmen, der er
planlagt til at stå færdig om
mere end 50 år, ca. 35.000
indbyggere - altså det halve.

omegnen er der plads til at
udvikle nye erhvervsområder,
som kan skabe titusindvis af
arbejdspladser. Alene langs
letbanen, der står færdig om syv
år, forventes der investeringer i
etablering af 20.000 nye
arbejdspladser
S-togsforringelser på
Vestegnen
For tusindvis af indbyggere på
Vestegnen er hurtig og nem
adgang til kollektiv trafik
afgørende for at få hverdagen til
at hænge sammen. Hvad gør
regeringen? Den tillader DSB at
forringe S-togstrafikken til
Vestegnen. Med den nye
køreplan er linje Bx´s stop på
stationerne Hvidovre, Rødovre
og Brøndbyøster nedlagt.
Ligesom linje E ikke længere
stopper på Friheden.

Forringelserne er på ingen
måder rimelige. Der er
passagerfremgang på samtlige
af de S-togsstationer, som DSB
og transportministeren fjerner Stogsstop fra. Store boligområder
skyder op omkring stationerne i
Friheden, Hvidovre, Rødovre og
Brøndbyøster. Tusindvis af nye
indbyggere kommer til.
Erhvervsområder udvikles og
Hvidovre Hospital udbygges nu
til et endnu større hospital til et
såkaldt supersygehus med stor
stigning i daglig besøgende.
Jeg arbejder intens for at samle
Vestegnen mod forringelserne.
Derfor er jeg utrolig glad for, at
et flertal i Folketinget nu støtter
os i kampen mod DSBs og
transportministerens
forringelser af S-togstrafikken på
Vestegnen, og opfordrer DSB til
at ændre forringelserne af Stogstrafikken i Københavns
Omegn. Min forventning er, at
DSB og transportministeren nu
følger flertallets klare opfordring
om at rulle forringelserne tilbage
senest i forbindelse med den
kommende ændring af
køreplanen.
Også borgmestrene på
Vestegnen er forarget over Stogsforringelserne. Således var
borgmestrene fra Hvidovre,
Brøndby sammen med Rødovres
borgmester Erik Nielsen i såkaldt
foretræde for Folketingets
transportudvalg om sagen.
Erik Nielsen melding var klar:
Det er godt, at et flertal i
Folketinget støtter vores kamp
mod forringelserne af Stogtrafikken på Vestegnen.
Rødovre oplever stor fremgang.

Nye boliger skyder op og
tusindvis af borgere flytter til.
Rødovre Station er et
knudepunkt med
passagerfremgang, og jeg
forstår simpelthen ikke, at DSB
ikke mener at Linje Bx skal
stoppe på Rødovre Station,
sagde Rødovres borgmester Erik
Nielsen efter samrådet.
Borgmestrene gjorde et stort
indtryk på transportudvalget. Jeg
er sikker på, at beskeden stod
klar tilbage. Vestegnen oplever
vækst. Forringelser af Stogstrafikken er en stor
forringelse af hverdagen for
tusindvis af borgere. Der er brug
for det modsatte. Flere
investeringer i kollektiv trafik,
som borgmestrene pointerede
over for udvalget.
Halv Ring 5 forværrer
problemerne
I dag er borgerne på Vestegnen
dem der i Danmark bruger mest
tid på at holde i kø – selvom de
har kortest vej til arbejde.
220.000 borgere i hovedstadens
omegnskommuner pendler
daglig, og skal hver dag finde sig
i timelange køer.
Trængslen i og omkring
hovedstaden er efterhånden
blevet så slem, at den koster
vores område kæmpe summer. I
alt løber spildtiden op i ca.
120.00 timer hver dag viser de
seneste beregninger.
Enhver i Rødovre kan pege på
problemerne. Problemerne er
særligt store på Motorring 3 og
på de øvrige større
gennemkørende veje.

Det stemmer meget godt
overens med at den tværgående
trafik i hovedstadsområdet er
øget med 40 pct. de sidste 10 år,
hvor ikke mindst Rødovre tager
sin store byrde.
Etableringen af den såkaldte
Ring 5 har været på
tegnebrættet de sidste 40 år. En
tværgående Ring 5 skal placeres
uden om omegnskommuner, fra
Høje-Taastrup over Farum til
Helsingør-motorvejen. Ideen
med motorvejen er, at den skal
aflaste de stærkt belastede
motorveje: Køge Bugt og
Holbæk, men i høj grad også
motorringvejene 3 og 4 omkring
vores lokalområde.
Rapporter på rapporter har vist
det samme. En Ring 5 er svaret
på hovedstadens massive
trafikale problemer. Men hvad
foreslår regering, så?
Regeringen foreslår en halv
løsning. En motorvej fra Køge til
Frederikssundmotorvejen. Men
da regeringen samtidig gør
anskridt til en færdiggørelse af
Frederikssundmotorvejen
betyder den halve løsning endnu
mere trafik på Motorring 3 tværs
gennem vores område. Det er
en forkert løsning. Perspektivet
må være en hel Ring 5.
Københavns Omegn er i stor
vækst. Det er en unik mulighed
for kommunerne for at udvikle
et område med nye
boligområder, bæredygtighed,
flere tilbud til borgerne på tværs
af kommunegrænser og bedre
muligheder for at transportere
sig på tværs.

Letbanen er en del af det svar.
Millioner vil vært år benytte sig
af den, og omkring letbanen
blomstrer væksten.
Letbanen er
regeringenspartierne også imod.
Kun hård kamp og tæt
samarbejde sikrede letbanen til
Omegnen. Det bliver den største
investering i kollektiv trafik i
årtier til vores område.
Men endnu engang viste
regeringen, at den er villig til at
spænde ben for store og
nødvendige projekter for
Omegnens udvikling.
Konklusionen er klar: Skal
kommunerne på Vestegnen og
resten af Københavns Omegn
have den fulde nytte af den
vækst, der er i gang nu kræver
det en ny regering. Den
nuværende regering spænder
ben for udviklingen. Den svigter
Rødovre.

Morten er klar til valgkampen.
Her på en karton vand

Aktivitetsformad Lennart Ramstrup

Nytårskuren blev en
succes
Af Lone Albrechtsen
Det var en glad
aktivitetsformand der tog imod
gæsterne til årets nytårskur på
Rødovregaard. Lennart
Ramstrup er ny på posten, som
aktivitetsformand, og han ligger
ikke på den lade side. Lennart
har mange ideer til nye
aktiviteter og arrangementer for
medlemmerne.
Nytårskuren er det første af
Lennarts initiativer, som blev sat
i søen og det blev en stor succes.
88 medlemmer deltog i
nytårskuren den 2. februar.

Det kom bag på mig at der kom
så mange", fortæller Lennart.
Han fortsætter: "Jeg har set frem
til dagen og været spændt.
Det har været en stor opgave,
men jeg har fået god hjælp af
min kone og resten af holdet."
Aktivitetsgruppen består af
Lennart Ramstrup, Kurt Faber,
Finn Jørsby, Dorit Svendsen,
Preben Rølling og Rolf Sleimann.

Der var god stemning ved bordene, som var dækket med røde duge.

"Henrik Timm lavede kransekage og
kringle klokken 6 i morges. Kringle skal
være frisk, siger Henrik." Lennart
smiler stort. Henrik er også medlem af
foreningen og deltager i aftenens
nytårskur. Udover kringle og
kransekage bestod menuen af
rejemad, boeuf Stroganoff og
citronformage. Imellem retterne var
der underholdning af pianist Nicolaj
Bang og Christian Christensen alias
Cristian Chrummer fra Rødovre Lokal
Nyt.
Aktivitetsformanden gentager gerne
nytårskuren til næste år.

Der var dækket op til fest .

Vi skal sikre, at der en fremtid
for alle borgere i EU. Der skal
være jobs med en ordentlig løn,
og der skal være den
nødvendige sociale sikring af
lønmodtagere. Vi skal forbedre
reglerne for arbejdskraftens frie
bevægelighed, så vi undgår lønog socialdumping.

Jakob arbejder for et socialt Europa
Jakob Thiemann stiller op til
Europalamentet, fordi
han vil være med til at forme
EU's udvikling.
I mere end 4 år rejste jeg rundt i
hele Europa, fortæller Jakob.
Jeg arbejdede for en
international faglig organisation
og lønmodtagernes
arbejdsforhold var det centrale i
mit arbejde. Overalt i Europa
oplevede hvad der sker på et
arbejdsmarked, når det ikke er
ordentligt organiseret eller
reguleret. Vi kan ikke være
tilfredse med en uretfærdig
fordeling af ressourcer, chancer
og rettigheder. Jeg mener, at EU
er Danmarks bedste værktøj i
den kamp.
Min interesse for internationale
forhold blev grundlagt i
barndomshjemmet i Vanløse.
Kampen mod apartheid, var
noget vi snakkede om dagligt
derhjemme.

Jakobs 3 mærkesager
1. EU skaber fred og fremgang
Materiel vækst har givet os alle
nogle fantastiske livsmuligheder,
men vi ser nu den nationale
egoisme præge
medlemslandenes holdning til
EU.

Vi kan ikke have et EUsamarbejde baseret på
”Danmark-først”, ”Frankrig-først”
osv., for et forpligtende
samarbejde kræver, at man
bakker op, også når det går én
imod. Alternativet til det tætte
samarbejde er krig. Det viser
vores historie os klart og
tydeligt. Socialdemokratiet har
altid søgt alliancepartnere, fordi
vi ved, at Danmark ikke kan stå
alene. Derfor må vi hver dag
arbejde på, at EU bliver bedre til
at forstå vores måder at løse
samfundsudfordringer på.
2. Fri og fair bevægelighed –
jobs til alle.
I år fejrer vi ILOs (FNs
arbejdsmarkeds organisation)
100 års fødselsdag. I 1919 stod
det lysende klart, at vejen frem
var et verdenssamfund, hvor
goderne blev fordelt rimeligt.
Der skulle være jobs til alle, til en
ordentlig løn, og der skulle være
sikring imod fattigdom.
I dag er arbejdsmarkedet en af
EU's største udfordring.
16 millioner arbejdsløse, de
fleste unge mennesker, har ikke
noget at tage sig til. Vi skal sikre,
at nuværende og kommende
generationer har noget at se
frem til.

3. Miljø og Klima skal styre
retningen.
Vi er nødt til at tage
klimaudfordringen dybt alvorligt.
Fra CSR har vi meget viden om,
hvordan man kan omlægge
produktion i alle sektorer. Man
kan faktisk omlægge al
produktion til bæredygtige
alternativer. I nogle sektorer har
vi ikke hele teknologien på plads
endnu. I andre skal vi stadig
bryde ny grund. Det kræver
ressourcer, mange ressourcer.
I EU har vi i fællesskab de bedste
muligheder for at udvikle og
indføre de nødvendige
teknologier. Socialdemokrater
leder efter måder at forbedre
menneskers liv og hverdag på.
Derfor vil søger vi efter
løsninger, der forbedre vores
livsmuligheder. Vi skal ikke
forbyde biler, men udvikle
bæredygtig transport. Vi skal
ikke forbyde flytrafik, men gøre
tog til et reelt alternativ.

Fakta om Jakob
Alder: 46 år
Uddannelse: Cand.mag. i historie og
samfundsfag, Københavns Universitet.
Master fra University of Lancaster,
England
Kursus for erhvervsledere i CSR og
Bæredygtig Udvikling ved Universitet i
Geneve, Schweiz.
Erhverv: Lektor, ved Akademisk
Studenterkursus
Partiet: Kredsformand 5. kreds;
kampagner for Ritt B, Jeppe K og Poul N.

Nyt fra regionen
Af Martin Baden, medlem af
Regionsrådet for Rødovre
Nogle ting er værd at vente på,
regeringens oplæg til en
sundhedsreform var ikke en af
dem. Oplægget lod vente på sig,
og desværre indeholdt det de
elementer, man havde frygtet.
Oprettelse af 21
sundhedsfælleskaber og
nedlæggelse af regionerne, dog
bevares strukturen som
administrative fællesskaber, og
man etablerer et
sundhedsvæsen Danmark.
Budskabet er, patienten i
centrum, heraf må man udlede
at det er de så ikke idag.
Spørgsmålet er, om der er en
brændende platform, som
nødvendiggør en stor
omlægning af
sundhedsvæsenet? Svaret er nej.
Er der problemer idag? Ja, men
ikke nogle, der ikke kan løses i
det nuværende system.
Samarbejdet mellem,
kommuner, regioner og
praktiserende læger skal blive
bedre. Vi skal sikre os at
patienter ikke falder mellem to
stole. Det nytter ikke noget, at
eksempelvis ældre medicinske
patienter kan opleve, at når de
bliver udskrevet, så er
kommunen ikke klar til at
modtage dem. Her skal
kommuner og regioner være
bedre til at koordinere. Det
kræver bare ikke en reform, men
derimod en forbedret
arbejdsgang og et bedre
samarbejde. Det er også værd at
huske på, at det kun er 10 % af
alle patienter, der er i kontakt
med både sygehus og
kommune. Resten af os er kun i
kontakt med sygehus og evt
praktiserende læge.

Hvorfor så en reform?
Det findes der to svar på. En klog
mand sagde engang, har du et
problem, du vil løse, men ikke
har resourcer til det så lav
omstruktureringer, så ser det ud
som du gør noget. Faktum er at
vores sundhedsvæsen mangler
resourcer. Det er korrekt, at der i
en årrække er blevet tilført
mange penge til området, det
står bare ikke mål med det
voksende behov. Et behov der er
stigende grundet flere
behandlingsmuligheder, øget
medicinpriser og flere ældre
patienter.
Lige nu handler det om
økonomi, men i fremtiden vil det
i høj grad også handle om
manglende arbejdskraft. Idag
findes der næsten ikke en
arbejdsløs sygeplejerske, så
rekrutteringsproblemet vil
vokse.
Dernæst handler det om
Folketingets mest centralistiske
parti DF. De oplever at have
ingen eller meget lidt indflydelse
i regionerne, derfor ønsker de
en centralisering af
sundhedsvæsenet, så de kan
være med til at styre området
fra Christiansborg. For at pleje
sit forhold til DF, hvis støtte han
ikke kan være foruden, er Løkke
klar til at lave en reform, som
reelt skaber flere problemer end
den løser.
Når vi skræller alle de fine ord
fra, såsom patienten i centrum,
mindre bureaukrati mm., så er
sandheden, at der er tale om en
afdemokratiserings og
centraliserings reform.

Man afskaffer de folkevalgte i
regionsrådene og overlader det
til udpegede og indirekte valgte
bestyrelsesmedlemmer at styre
sundhedsfælleskaber og
forvaltninger. Der bliver i høj
grad tale om embedsmandstyre,
og sundsvæsenet vil i stor
udstrækning blive styret af
staten. Hvis nogen tænker skat
og DSB og tænker: “nej, nej ikke
også sundhedsvæsenet”, så er
det forståeligt.
I forslaget lægges der op til, at
kommunerne skal have et større
ansvar på en række områder.
Problemet er blot, det er så
sikkert som amen i kirken, at når
staten lægger opgaver ud til
kommunerne, så er de
underfinansieret, eller man deler
pengene ud via blokken, så
nogen vinder og andre taber.
Staten vil lægge nogen klare
retningslinier for, hvad
kommunerne skal levere, hvilket
betyder, at hvis ikke
kommunerne bliver
kompenseret ordentligt for de
opgaver de får, må de finde
pengene andet steds, de kan
ikke bare sætte servicen ned på
sundhedsområdet. Det kan blive
børneområdet, ældreområdet
eller handicapområdet, der
kommer til at betale prisen Ford
ene finansiering. Derfor risikerer
Løkkes reform at være en
bombe under kommunernes
økonomi.
Reformen vil være dårlig for
sundhedsvæsenet, for
demokratiet, for den
kommunale økonomi, så lad os
få den begravet. Dette kan kun
ske hvis blå blok taber næste
valg. Lad os derfor arbejde for at
Socialdemokratiet vinder og
Mette Frederiksen bliver
Danmarks næste statsminister.
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Boganmeldelse
Af Kirsten Ærø
De stærke, de svage, fællesskab
forpligter
-25 års socialpolitik i Rødovre
I anledning af sit 25 års
jubilæum som medlem af
kommunalbestyrelsen i
Rødovre har Britt Jensen
skrevet en modig og
åbenhjertig bog om 25 års
socialpolitik i Rødovre.
Der er opnået rigtig mange gode
resultater i hendes lange tid som
formand for social- og
sundhedsudvalget. Særlig har de
udsatte og de ældre borgere,
som det fremgår at bogen, været
i fokus, samtidig med at der er
skabt gode vilkår for den store
og brogede flok af frivillige i
Rødovre.
Resultater der er kendt udover
kommunens grænser.

Britt har et righoldigt
kommunalt netværk, som hun
kan trække på, inden de
endelige beslutninger tages.
Der er dog stadig plads til
forbedringer, og derfor giver
afsnittet Morgendagens Rødovre
nogle bud på de næste 25 års
opgaver fra bedre social lighed
til drøm om metro til Rødovre.
Men læs selv bogen, og du vil
vide, hvilken person Britt Jensen
er, hvad hun står for politisk og
hvilke bud, hun har for de næste
mange år.

Britt uddeler bogen gratis, og
den kan desuden læses på
www.brittjensen.dk

Kalenderen

Mandagscaféen
Mandag d. 4. februar havde vi besøg i
Mandagscaféen af Jakob Thiemann, der
er Region Hovedstadens spidskandidat
til Europaparlamentet.
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1. april
Mandagscaféen, Kl. 13.00-15.00
Verner Sand Kirk, direktør for Danske A-kasser
23. april
Møde om Bykernen med Borgmester Erik
Nielsen & Jan Kongebro
1. maj
Morgenmøde, kl. 7.00 på Rødovregaard
15. maj
Budgetmøde på Rødovregaard med
Borgmester Erik Nielsen
26. maj
Valg til Europa-parlamentet
5. juni
Grundlovsfest, kl. 12.00 på Rødovregaard
16. juni
Store Cykeldag
28. august
Budgetmøde på Rødovregaard med
Borgmester Erik Nielsen

Her mødte vi en yderst kompetent og
vidende kandidat. Det er jo ikke hver
dag, man kan møde en person, som
står på stemmesedlen til EU valget.
Jakob skal føre valgkamp i hele
regionen, men han har allerede nu lovet
at deltage i nogle af de aktiviteter, vi har
i Rødovre, så her har du selv mulighed
for at møde ham.
Det sidste cafémøde i denne sæson er
d. 1. april, hvor Verner Sand Kirk er
gæsten.
Verner er direktør for Danske A-kasser
og en flittig debattør, når det drejer sig
om arbejdsmarkedsforhold.
Han stiller op som folketingskandidat
for Socialdemokratiet i 2. kreds
Sundbyvester.
Alle Mandagscafémøder foregår i AOF
bygningen i gården bag
socialforvaltningen fra kl. 13,00 til kl.
15,00. Der er kaffe/te og hjemmebagt
kage for en tier og ingen tilmelding –
bare mød op. Du må gerne tage en
gæst med, som ikke er medlem.
Vi glæder os til at se dig i caféen
Preben og Kirsten.

31. august til 1. sept. Stafet For Livet
September
14. -15. Socialdemokratiets kongres
30. september
Årsmøde på Rødovregaard
Jakob Thiemann og Anders Liltorp har begge gæstet
mandagscaféen
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Gunnekær 70
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