Partiforeningens bestyrelse
Formand

Majbritt Brander (f)
Faklens Kvt. 8 A
Tlf.: 42 29 26 20

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Karin Kring Jensen (f)
Præstehusene 56
Tlf.: 53 57 01 90

E-mail:
Karin.Kring@mail.dk

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 52 30 78 09

E-mail:
elseboel@stofanet.dk

Sekretær:

Steen Poulsen (f)
Rytterhusene 50
Tlf.: 43 64 65 94

E-mail:
sp@steenpoulsen.dk

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 43 42 01 64

E-mail:
Britta.Schneider.Joergensen
@skolekom.dk

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 25 39 83 23

E-mail:
fj@miljoeogklima.dk

Gert Nielsen
Galgebakken Vester 1 –8A
Tlf.: 43 64 88 52

E-mail:
gn@bl.dk

Jane Nannberg
Svanens Kvt. 3 B
Tlf.: 61 31 06 03

E-mail:
jnannberg@yahoo.dk

Nikolaj K. Carlsen
Morbærhaven 5-88

E-mail:
Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

Aage B. Jensen
Nyvej 69 1. mf
Tlf.: 43 62 24 74

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Hakima Lakhrissi
Løvens Kvt. 8.b
Tlf.: 27 34 06 10

E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Suppleanter:

(label)

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

Nr. 1 januar 2014

35. årgang

Kalenderen
Januar
8.

Nytårskur i regionen (tilmelding til
Majbritt, der kontakter, når hun
ved, hvor og hvornår kuren afholdes)
20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.
19.30
20. Deadline for s-posten
28. S-posten udsendes, Birkelundgård
kl. 17.30

Redaktionen
ønsker alle vore
læsere et rigtigt
godt nytår.
Hvis I savner julesne herhjemme, kan I bare tage til Ægypten

Alt om konstitueringen i
den nye
Kommunalbestyrelse
Læs Gert Nielsens
kommentar til finanslovsforhandlingerne
Selfie—nok er nok

Side 2

S-POSTEN
Medlemsblad for
Socialdemokraterne i Albertslund.
Redaktion:
Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)
Britta S. Jørgensen
Indlæg sendes eller mailes til:
Jette Kammer Jensen
Tranehusene 96, 2620, Albertslund
Tlf.: 43 64 54 94
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk
Deadline - se kalenderen bagest i bladet
S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.
S-posten findes på hjemmesiden
www.x-ved-a.dk.
Leveringsproblemer - kontakt:

S-posten

Indhold:

S-posten

2
3
5
6
7
8
9
11
10
12
14
15
16
17
17
18
18
19
20

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Miljø- og byudvalg
Børne– og skoleudvalg
Beskæftigelsesudvalg
17,4 Innovation og velfærd
F

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk
Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

(F)

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Børne– og skoleudvalg (F),
Økonomiudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Folkeoplysningsudvalg (F)
Kulturudvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Velfærdsudvalg (F)

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Velfærdsudvalg

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
lindrandager@gmail.com
Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
Jens.Mikkelsen@albertslund.dk
Tlf.: 21 64 93 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com
Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 31 60 72 15
E-mail:
toftsimonsen@hotmail.com

Lars Toft Simonsen
Pilehusene 110
2600 Glostrup

Kulturudvalg (F)

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48

Velfærdsudvalg
Miljø– og byudvalg
17,4 Innovation i byen (F)

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

1. Suppleant

By:

Side 19

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Redaktion og bladets indhold ..... side
Vi er kun dværge......................... side
Bred aftale om konstitueringen ... side
Den interne konstituering ............ side
Det skal udvalgene arbejde med .. side
Finansloven er i hus .................... side
Aftale med Enhedslisten havde
Været bedre................................. side
Kontingent og partiskat ............... side
Hilsen fra formanden .................. side
Set fra sidelinjen ......................... side
Vi skal have flere medlemmer ..... side
Nok er nok .................................. side
Til eftertanke............................... side
Nye udvalg i partiforeningen ....... side
Regionens nytårskur .................... side
Kalenderen .................................. side
Arbejdsgrupper ........................... side
A-gruppen ................................ side
Partiforeningens bestyrelse ...... side

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen

Tlf..: 53 60 63 28
E-mail:
Qasir@Blokland.dk

Qasir Mirza
Blokland 18 1. th

Miljø– og byudvalg
Børne– og ungeudvalget

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet
Navn:
Adresse:
Postnr.:

Hakima Lasham Lakhrissi
Løven kvt. 8.b

Tlf.: 25 39 83 23
E-mail:
Fj@miljoeogklima.dk

Tlf.: 27 34 06 10
E-mail:
Hakima-l@hotmail.com

Tlf.:

E-mail:
Ønsker nedsat
kontingent
Dato:

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

 På grund af at være fyldt 62 år

/

2014

Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

Regionsrådsformand
Sophie Hæstorp Andersen
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Side 18

S-posten

S-posten

KALENDER:

Side 3

Vi er kun dværge
Af Borgmester

Januar
8.
20.
20.
28.

Steen Christiansen

Nytårskur i regionen (tilmelding til Majbritt,
hvor kuren afholdes)
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Deadline for s-posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

der kontakter, når hun ved,

Februar
7.
10.
11.
10
25.

Kredsens nytårskur i Taastrup - nærmere om sted og tilmelding i næste
nummer af S-posten
Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30
Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00
Deadline for s-posten
S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@steenpoulsen..dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23
E-mail: fj@miljoeogklima.dk

Stemmeprocenten blev den højeste i 32 år, da vi stemte til
kommunalvalget d.19. november. Den steg til 71,9 % mod
65,8% tilbage i 2009.
Mange kommunalpolitikere var
bekymret for om, stemmeprocenten ville falde yderligere.
Skete det, ville det fortolkes
som borgernes mistillid til det
lokale folkestyre.
Derfor igangsatte Kommunernes Landsforening m.fl en omfattende ”Stem”-kampagne forude for valget. Både den og en
fyldig omtale i medierne
af
kommunalpolitiske sager gjorde, at flere stemte. Og da valgresultatet for nogle partier afviger markant fra den landspolitiske opbakning, har mange borgere også aktivt forholdt sig til
den politiske dagsorden i deres
kommune.
Det er mere end glædeligt, at
det kommunale selvstyre fungerer. At borgerne vælger mål
og retning for deres kommunes
udvikling de næste fire år. Det
gælder også i Albertslund, hvor

stemmeprocenten på alle valgsteder steget markant.
Den nye kommunalbestyrelse
starter sit
arbejde den.
1.januar. Hele ni nye medlemmer får plads ved kommunalbestyrelsens bord. Det har været vigtigt både for gruppen og
bestyrelsen, at den nye kommunalbestyrelse kom godt fra
start. Derfor gik vi målrettet
efter den enige konstituering,
som blev resultatet af forhandlingerne mellem partierne, og
som vi bekræftede ved det
konstituerende
møde
d.11.december.
Den enighed skaber i hvert fald
muligheden for, at også denne
kommunalbestyrelse kommer
til at arbejde godt sammen og
håndtere de politiske uenigheder, der er, på urban vis.

Side 4
For mange år siden belærte en
professor en gruppe historiestuderende om at ” vi er kun
dværge, der står på skuldrene af kæmper”. Det gælder
også i lokalpolitik.
To af partiforeningens kæmper
stopper som folkevalgte med
udgangen af denne valgperiode.

S-posten
I samme periode har Vibeke
Storm Rasmussen – i første
omgang som kommunalbestyrelsesmedlem – præget den
lokale dagsorden. Først og
fremmest med et regionalt perspektiv.

S-posten

Side 17

Optakt til nye arbejdsgrupper i
partiforeningen
Den nye opdeling af udvalg kan også tænkes at få betydning for
partiforeningens arbejdsgrupper, der bl.a. fungerer som baggrundsgrupper for vores kommunalpolitikere.
Børnepolitisk gruppe passer fint med Børne- og Skole udvalget,
men sundheds- og socialpolitisk arbejdsgruppe (SUS-A) passer
ikke mere til ét udvalg, fordi sundhed og forebyggelse er blevet
adskilt fra socialområdet.
Dermed skal vi overveje, om vi i stedet for SUS-A skal have

Byens borgmester gennem mere end 31 år Finn Aaberg stopper.
Finn har om nogen sat sine fingeraftryk på det moderne Albertslund og holdt den lokaldemokratiske fane højt – altid
med et stålsat vilje til at sætte
en socialdemokratisk dagsorden om fællesskab, social retfærdighed og miljøkamp.
Sidst men ikke mindst om demokratisk ordentlighed.

*
*
Som amtsborgmester og formand for Region Hovedstaden.
Vibeke har altid haft vestegnens borgere som sit politiske
kompas og værdigrundlag. Vibekes sidste valgkamp blev ført
under sloganet ”Nogen skal jo
slå i bordet”. Og det har Vibeke
altid gjort – for partiet og borgerne.
Tak for indsatsen til jer begge.
Den har været uvurderlig.

en velfærdspolitisk arbejdsgruppe og
en kultur- og sundhedspolitisk arbejdsgruppe.

Vi skal også overveje, om vi igen skal have en miljøpolitisk arbejdsgruppe – og hvad med beskæftigelsen?
Dette vil bestyrelsen og KB-gruppen drøfte i den kommende tid.
Input fra medlemmerne er meget velkomne.
Venlig hilsen

Flemming Jørgensen

Regionens Nytårskur
Den 8. januar 2014, kl. 18.00, holder partiet i regionen nytårskur.
Det plejer at være både hyggeligt og underholdende.
Tilmelding til: majbritt.brander@skolekom.dk eller på
telefon: 4229 2620.

Godt nytår.
De bedste hilsner
Steen

De tilmeldte vil få direkte besked fra mig
om, hvor og hvornår det bliver afholdt.
Formand Majbritt Brander

Side 16

S-posten

Til eftertanke
Christian Friis Bach skriver på sin facebookside:
I tirsdags sov min kære far fredeligt ind. På sine gamle dage skrev
han en lille digtsamling.
Vil dele et digt med jer. Et der handler om magt, og blev skrevet til
Mugabe, Saddam, Brixtofte, men som alle med magt burde læse og
huske:
Af Erik Bach
Når magt bli’r ret, bli’r ret til vrang, og mennesker bli’r til
brikker. Så tænk dig om og styr din trang thi magtens torne
stikker.
Er magten sød så var dig nu, at ikke du beruses. Din magt
er lånt, og glemmer du, så vid, din magt vil knuses.
Hvis magten bli’r selvfølgelig, for alt hvad du præsterer så
er det ubestridelig at magten korrumperer.
Hvis du har magt for magtens skyld og glemmer, hvor du fik
den, din magt er blevet til en byld så skynd dig lidt og slip’
den.

S-posten
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Bred aftale om konstituering mellem alle
partier
Kun en uge efter kommunalvalget
blev der indgået en bred aftale
mellem alle partier i kommunalbestyrelsen om konstitueringen.
Det skete efter forudgående drøftelse og godkendelse i kontaktudvalget mellem den nye S gruppe
og partibestyrelsen.
Aftalen betyder, udover at
Steen Christiansen fortsat er borgmester og dermed også
formand for Økonomiudvalget,
at vi med 9 mandater får formandsposterne i Børne- og skoleudvalget, Velfærdsudvalget og Kultur-, bevægelses- og
sundhedsudvalget.
Desuden får vi formandsposterne i de to nystiftede 17.4udvalg Innovation i byen og Innovation og velfærd.
Viceborgmesterposten og formandsposten i Miljø- og byudvalget går
til SF.
Enhedslisten, der fik tre mandater i kommunalbestyrelsen, får formandsposten i det nye beskæftigelsesudvalg, der er nedsat i stedet
for arbejdsmarkedsudvalget.
Dansk Folkeparti, der også fik tre mandater, får formandsskabet i
Børne- og ungeudvalget.
Venstre, der har to mandater i den nye kommunalbestyrelse, får
pladser i Økonomiudvalget, Kultur-, bevægelses- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.
De Radikale får plads i Økonomiudvalget og Børne- og skoleudvalget.
De Konservative får plads i Børne- og skoleudvalget og Miljø- og
byudvalget.

Side 6
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S-posten

Den interne konstituering
Efter et møde i den nyvalgte kommunalbestyrelsesgruppe er der
sket følgende valg til de poster, som skal besættes af Socialdemokratiet:
I Økonomiudvalget får Jens Mikkelsen sæde udover borgmesteren.
I Børne- og skoleudvalget bliver Jens Mikkelsen formand og
Dogan Polat medlem.
I Kultur-, bevægelses og sundhedsudvalget bliver Lars Toft
Simonsen formand og Susanne Storm Lind og Paw Østergaard Jensen bliver medlemmer.
I Miljø- og byudvalg får SF formandsposten og medlemmer bliver
Flemming Jørgensen, Qasir Mirza og Dogan Polat.
I Velfærdsudvalget bliver Niels Jensen formand og medlemmer
bliver Flemming Jørgensen og Paw Østergaard Jensen.
I Beskæftigelsesudvalget får Enhedslisten formandsposten og
medlem bliver Dogan Polat.

Side 15

Nok er nok
Selfie-Helle, Gucci-Helle er nogle af de ord som medier og politiske
modstandere hæfter på vores statsminister, der er angiveligt ingen
grænser for, hvad man kan finde på.
Venstres formand Lars Løkke nåede også bunden med minsandten
også at henvise til hendes sko! – men det var alligevel FOR plat for
mange.
Her på 3. søndag i advent har Jyllands-Posten så en hel leder med
overskriften Selfie-Helle. Det er typisk for den avis, at den griber
lejligheden til at nedgøre statsministeren. Der var altså 3 politiske
ledere, Amerikas præsident og den britiske premierminister, men
lederen handler selvfølgelig kun om Helle Thorning og det som lederen kalder hendes narcisisme.
De to andre herrer går helt fri.
JKJ

I et § 17, stk. 4 udvalg om miljø og by bliver Flemming Jørgensen formand og eneste S-medlem.
I et andet § 17, stk. 4 udvalg om velfærd bliver Dogan Polat formand og eneste S-medlem.
I Børne og unge udvalget får Dansk Folkeparti formandsposten
og medlem bliver Qasir Mirza.
Folkeoplysningsudvalget får Susanne Storm Lind posten som
formand og medlem bliver Paw Østergaard Jensen.
Idrætsrådet får Lars Toft Simonsen som formand og eneste Smedlem.
Udover disse poster vælger og indstiller kommunalbestyrelsen til en
række bestyrelser, råd og nævn m.v., og disse valg og indstillinger
findes på kommunens hjemmeside www.albertslund.dk
Red.
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Men andet er der ikke rigtig
skred i:
*
De ældste elevers læs
ning
*
Højere fagligt niveau for
de 2-sprogede elever
*
Elevfraværet er for højt

straks – der skal være noget at
stræbe imod, resultatet er ikke
tilfredsstillende – sagde borgmesteren – så der skal arbejdes!
Og så smuttede jeg hjem.

Omvendt kan man jo heller ikke forvente, at alle må opnås

Vi skal have flere medlemmer
Mange gange tillykke til alle som er valgt ind i Kommunalbestyrelsen, og som har fået tildelt deres poster i forskellige udvalg.
Jeg er glad for at vores parti har bibeholdt sine 9 mandater som vi
havde før valget, det vigtigst er at vi ikke har tabt mandater i Albertslund.
Jeg vil fuldt af mit hjerte rose alle medlemmer som har knoklet dag
og nat og udført partiets kampagne.
Så har jeg meldt mig ind igen i Socialdemokratiets Parti Forening i
Albertslund Afd., Jeg har haft små afbrydelser i mit medlemskab,
men det er hvad der sker.
Jeg synes at vi alle medlemmer har en meget hård kamp foran os
alle medlemmer, vi skal alle sammen kæmpe for at erhverve flere
nye medlemmer til Partiet,
Vi har især brug for flere indvandrer medlemmer, som jeg vil hjælpe med at erhverve til partiet, og jeg har allerede startet efter valg
kampen med at gøre god reklame for partiet hos indvandrere.
Hvis nogen af medlemmer skulle ha interesse i og komme i kontakt
med mig, er de velkommen.
Mohammad Arif
mahmad_chak@live.dk
Mobil: 52588584

S-posten
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Det skal udvalgene arbejde med
Som man kan se på modstående side, er det nu afgjort, hvem der
skal være med i de forskellige udvalg i Kommunalbestyrelsen. Men
udvalgene er ikke helt de samme – de har nyt indhold og nogle af
dem også nyt navn.
Økonomiudvalget varetager naturligvis kommunens økonomiske
forhold, kommuneplanen og erhvervsudviklingen, men har også
integrationsområdet.
Børne- og Skoleudvalget tager sig af daginstitutioner og skoler
samt rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier. Sociale
og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge hører også
hjemme her.
Kultur-, Bevægelses- og sundhedsudvalget (frygtelig langt
navn, vi må finde et kælenavn til det) varetager kultur- og idrætsområdet på samme måde som Kulturudvalget i den forløbne periode. Som noget nyt får dette udvalg også ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse.
Miljø- og Byudvalget får de opgaver, som hidtil har været delt
mellem Teknisk Udvalg og Miljø- og Planudvalget.
Velfærdsudvalget svarer til det gamle Socialudvalg med den forskel, at sundhedsfremme og forebyggelse fremover er i Kultur-, Bevægelses- og sundhedsudvalget.
Beskæftigelsesudvalget tager sig af beskæftigelsesområdet.
Derudover er der så kommet nogle såkaldte 17,4-udvalg (dvs.
midlertidige udvalg), der skal arbejde med meget konkrete opgaver indenfor udvikling af velfærdområdet,
byudvikling og centerbyggeriet.
Venlig hilsen
Flemming Jørgensen

Side 8
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Kvalitetsstandarder på plejehjemområdet

Finansloven er i hus

Dog benyttede Enhedslisten lejligheden til lidt landspolitisk
drilleri ved at stille bl.a. forslag
om, at ældre har krav på
mindst 2 bade om ugen –

• Fremrykning af højere beskæftigelsesfradrag til 2014.
Samtidig fremrykkes også det
særlige beskæftigelsesfradrag
for enlige.

Den indeholder rigtigt mange
af de ting, som vores parti og
regeringen prioriterer. Det vil
sige både mere velfærd og nye
job.

Sprogligt for at gøre det mere
forståeligt for borgerne, og så
en flytning rundt af nogle afsnit.

• Fremrykning til 2014 af allerede vedtagne skatte- og afgiftslettelser, der styrker virksomhedernes vækst og konkurrenceevne.

Det er en aftale, vi kan være
stolte af.

Sådanne standarder skal besluttes hvert år, men i år var
der tale om meget lille revision:

kontanthjælpsmodtager og jobrotation.

Af Bjarne Corydon
Vi har her i aften indgået en
finanslovsaftale for 2014 med
Venstre og De Konservative.

Aftalen indeholder følgende
elementer:
• Styrkelse af ældrepleje - 1
mia. kr. årligt i 2014-17.
• Væsentlige velfærdsforbedringer, herunder nedbringelse
af brugen af tvang i psykiatrien, bedre behandling af kræftramte børn, indsats over for
socialt udsatte børn og unge.
• Styrket indsat for grøn omstilling og oprettelse af Den
Danske Naturfond med 1 mia.
kr.
• Statstilskud til etablering af
en letbane i Odense.
• Styrket beskæftigelsesindsats
- bl.a. indsats mod social dumping, højere jobfradrag for

Regeringen havde gerne lavet
en aftale med Enhedslisten. Vi
har igennem lang tid har forhandlet - og givet Enhedslisten
det ene tilbud efter det andet.
Enhedslisten har løbende stillet
nye krav og til sidst ultimative
krav. De har sågar talt om valg.
Derfor lykkedes det ikke at få
en finanslovsaftale med Enhedslisten i år.
Det betyder, at enkelte af de
forslag, som Enhedslisten er
blevet tilbudt, desværre ikke
kan gennemføres - bl.a. højere
fradragsret for faglige kontingenter og obligatorisk ID kort
på byggepladser.

Side 13
Der har været en lang periode i
den danske folkeskole, hvor
flere og flere er ekskluderet af
normalområdet til specialområdet, ja i en sådan grad, at det
almene område bliver mindre
end specialområdet – som
borgmesteren sagde.

Reelt handler det om vores
normalitetsbegreb.

men Albertslund er længere
fremme i skoen end som sådan,
de ældre får de bade, de har
behov for.
Skolen for alle.
Den formelle overskrift lød dog:
Inklusion; Pædagogisk analysemodel, men det handler om,
hvorvidt folkeskolen principielt
skal kunne rumme alle folkets
børn.

Redskabet er aktionslæring,
og det skal lærerne så oplæres
til, så de har de fornødne kompetencer til at sikre inklusionen, og der bliver en fælles referenceramme. Det er ikke nogen hurtig proces, den vil løbe
over hele 6 år.
Alle var enig i modellen, men
Enhedslisten ville selvfølgelig
have endnu flere penge.
Folkeskolens
port
*
*
*
*

Sådan er vilkårene.

kvalitetsrap-

Noget er gået godt:
De yngste elever er ble
vet bedre til at læse
Det går godt med engelsk
Eleverne trives rigtig godt

Side 12
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Set fra sidelinjen
Af Jette Kammer Jensen
Recovery
I hver region skal kommunerne
udarbejde en fælles sundhedsaftale, og et udkast hertil var i
høring, så sagen handlede om,
hvilket høringssvar Albertslund
Kommune skulle afgive.

delvist, men det kan også betyde at komme sig socialt, man
er ikke rask, men kan fungere.

S-posten
Vi er en mindretalsregering,
der skal have vores politik igennem med de partier, der vil være med. Det ville Enhedslisten
ikke. Desværre.
Samlet har vi fået en aftale, der

Og de mål er fortsat værd at
holde sig for øje.
Det er glædeligt, at lighed i
sundhed nu også omfatter de
psykiske lidelser – og ikke kun
de såkaldte somatiske lidelser
– det tog en del år, at nå dertil!
Hvis man ser på debatten fra
dengang – som jeg var aktiv i –
så er den væsentligste forskel
fra i dag, at vi talte/skrev/
debatterede på dansk!
Nu skal vi lære nye ord: Recovery – som bare betyder at
komme sig.
Nogle kan komme sig helt eller

både give mere velfærd og nye
job.
Derfor er det en rigtig god aftale.

Aftale med Enhedslisten havde været bedre
Af Gert Nielsen

I 90’erne vedtog WHO europæiske mål for sundhed:
* Lighed i sundhed
* Lægge år til livet
* Lægge liv til årene
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Der er ikke noget i vejen med
at fokusere på recovery – men
der er noget i vejen med KUN
at fokusere på recovery, og det
var lige det, som Ole S. Hansen
bragte på banen i spørgetiden
– eller som han sluttede:
Kan man nedtone evangeliet
med recovery, og sætte
spørgsmålet i centrum: hvordan klarer man § 108 løftet om
omfattende omsorg.
Høringssvaret blev vedtaget,
og jeg håber så – som Ole S.
D. Hansen – at man også husker de psykiske patienter, der
ikke kan profitere af recovery.

Årets finanslovsforhandlinger
endte med en aftale med V og
K, mens Enhedslisten stod tilbage på stationen, da toget kørte.
Det er jeg oprigtig ked af, fordi
jeg tror, at det vil skade os politisk i den kommende tid.
Jeg synes heller ikke, at kravet
om to bade om ugen ved lovgivning er et klogt krav, men
desværre har Enhedslisten taget ved lære at det store og
svulmende katalog over velfærdsrettigheder, vi selv gik til
valg på i 2007, herunder bad
hver dag.
Når jeg er ked af det udeblevne
forlig skyldes det bl.a., at vi
dermed mistede nogle gode for-

slag om fuld fradragsret for
faglige kontingenter og et
stærkere indgreb mod social
dumpning, og at vi også forpligter os til nogle grønthøsternedskæringer, som ellers var
undgået.
Men den helt afgørende bekymring er de langsigtede politiske effekter.
Når Lars Løkke slikker sig om
munden som en kat, der har
fået fløde, så bør vi have grund
til at tænke os om. Det, der er
godt for Lars Løkke, er sjældent godt for os.
Vi har lukket Venstre ind i varmen på et tidspunkt, hvor de
havde godt af at stå ude i kulden med GGI skandalen. Det
svarer lidt til det, der sket med
skattelovsforliget i forsommeren 2012.
Jeg er også bekymret ved konsekvenserne af, at vi i den grad
kommer på kant med vores
parlamentariske grundlag.
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Vel er Enhedslistens folk ikke
de letteste at forhandle med,
men der skal to til tango, og
meget tyder på, at der er et
grundlæggende tillidsproblem
mellem vores chefforhandlere
og Enhedslisten, og det er ikke
en god politisk strategi i den
grad at lægge sig ud med sit
parlamentariske grundlag.
Der er her i forlængelse af aftalen med V og K alt for megen

S-posten

S-posten

rygmarvsreaktion, hvor alle
partifolk skælder ud på de dogmatiske gammelkommunister.
Det er ikke klogt.
Jeg mener, at en aftale med
Enhedslisten havde været meget bedre, og jeg køber ikke
bare den officielle rygmarvsreaktion om de stivbenede gamle
kommunister, der ikke er til at
forhandle med. Vi er selv en del
af problemet.
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Meddelelser fra kassereren
Medlemmer, der er fyldt 62 år, kan betale nedsat
kontingent.
Tidligere har dette været muligt for medlemmer på 60 år og derover, men partiets hovedbestyrelse har sat aldersgrænsen for
nedsat kontingent op til 62 år. Den nye bestemmelse har virkning
fra 2014.

Er du nævning eller domsmand
Kære Kammerat.
Så er 2014 i gang og den nye kommunalbestyrelse er ved at rulle
ærmerne op til de næste 4 år.
Stor tak til Finn og Michelle for et fantastisk stykke arbejde i kommunalbestyrelsen gennem mange år.
Held og lykke til de 9 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Så skal du huske at betale partiskat

Bestyrelsen trækker i arbejdstøjet efter juleferien til planlægningen af det kommende arbejde i partiforeningen.
Vi håber DU vil være med sammen med bestyrelsen til at gennemføre planerne.

Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4 % i
partiskat af alle bruttobeløb
modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også
nævninger og domsmænd.

Til april vil der være valg til Formand for partiforeningen.

Husk

Jeg vil her meddele at jeg ikke stiller op til nogen poster i bestyrelsen til april.
Jeg ser frem til sammen med dig at fortsætte
som aktivt medlem.

Beløbet for år 2013 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på
konto
5326 - 0304512
Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2014

Godt nytår.
Hilsen Majbritt

