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Kalenderen
2. Telefonbank, Birkelundgård 17-21
5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset
kl. 18
14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.
19.30
14. Deadline for S-Posten
15 Medlemsmøde, Glostrup præstegård,
kl. 19.30

32. årgang
Efterlønsdebatten
er godt i gang Også her i bladet.
Læs de mange indlæg
Folketingsmedlem Mogens
Jensen spørger
med henvisning til landets
statsminister:
”Har denne mand da ingen
skam i livet?

22. S-posten udsendes, Birkelundgård
Læs artiklen s.5

Husk generalforsamling
26. april
i kantinen på Rådhuset,
hvor der bl.a. er
formandsvalg.
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Mangel på arbejdskraft eller på arbejde
Så kom det – som ventet –
efterlønnen skal udfases. Den
koster iflg. Statsministeren 16
milliarder om året, der så smart
omskrives til udgifterne til
240.000 folkeskolelever eller
40.000 plejehjemsboliger eller
mere end nye supersygehuse.
Det lyder jo særdeles besnærende.
Men hvad er så virkeligheden?
Reelt er det de ældre, der
udfases af arbejdsmarkedet.
Det er en kendt sag, at ældre
ved fyringsrunder, som vi jo
har haft mange af de seneste
år, føler sig presset til at gå
over på efterlønnen. Det er en
lige
så
kendt
sag,
at
arbejdsmarkedet just ikke
efterspørger ældre medarbejdere.
Det fremgår helt tydeligt af
Jyllands-Postens oversigt over,
hvem der går på efterløn, at
det er de personer, som har
hårdt fysisk arbejde, der
primært går på efterløn, og
som i øvrigt kom ind på
arbejdsmarkedet i ung alder.
Kort sagt: de har knoklet, og
det har de gjort i mange år.
Når de nu ikke kan gå på

efterløn, ja så må de gå på
arbejdsløshedsdagpenge. Satsen
er her 766 kr., hvorimod en
efterlønner kun får 697 kr. i
2011-kr. Altså mere udgiftskrævende for samfundet.
Det er ikke mangel på
arbejdskraft, der kendetegner
dagens Danmark, men mangel
på arbejde.
Ingen efterløn – merudgift:
8,5 milliarder kr.
Iflg. Søndagsavisen den 79.01.11 vil det koste Staten 8,5
milliarder kr. om året, at
afskaffe efterlønnen. Det har
cand.scient.adm. Henrik Herløv
Lund beregnet. Økonomisk
overvismand Hans Jørgen Whitta
-jacobsen bestrider ikke den
beregning.
I regnestykket indgår de
økonomiske vismænds antagelse
om, at 20 % af efterlønnerne
enten kommer på førtidspension
eller i fleksjob, og resten så skal
have dagpenge, når efterlønnen
er bortfaldet. Bliver de på
arbejdsmarkedet, ja så er der jo
andre, som ryger ud, der så skal
have dagpenge.
Overvismanden bestrider for så
vidt
heller
ikke
disse
oplysninger, men siger dog, at
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meningen selvfølgelig er, at de
kommer i arbejde, bl.a. fordi et
større udbud af arbejdskraft vil
øge presset på lønningerne.
Der er i dag 170.000
arbejdsløse og 134.000, der er
på efterløn – det er godt nok
mange jobs, der skal skaffes,

hvis afskaffelse af efterlønnen
skal føre til en mindre udgift. !
Jette Kammer Jensen

Løkke vildleder om førtidspension
og efterløn
Løkke vildleder om forskellen
mellem førtidspension og
efterløn.
Lars Løkke Rasmussen vildleder
om forskellen mellem førtidspension og efterløn, når han
forklarer konsekvenserne af
afskaffelse af efterlønnen. Der
er nemlig stor forskel på
efterløn og førtidspension, hvis
man er gift eller samboende
med en person, der er i
arbejde.
Ifølge statsministeren er
forskellen på de to ordninger
minimal. Men sagen er, at hvis
man har en ægtefælle, der
stadig er på arbejdsmarkedet,
så sker der en modregning, der
gør forskellen mellem efterløn
og førtidspension langt større
end det, statsministeren giver
udtryk for, siger Socialdemokra
-ternes socialordfører, Mette
Frederiksen.

Hvis en rengøringsassistent får
førtidspension og samtidig er
gift med en mand, der arbejder
og har en årlig indtægt på
350.000 kr., så taber familien,
hvad der svarer til 2.800 kr. om
måneden før skat, i forhold til
hvis hun var på efterløn.
Et så stort indkomsttab er helt
uacceptabelt. Det er altså rigtig
mange penge for den enkelte
familie, og der er ingen tvivl
om, at den familie får ringere
levevilkår, end hvis hustruen
havde været på efterløn, siger
Mette Frederiksen.
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Farvel til VKO’s misrøgt i 10 år

Af Folketings
medlem
Mogens Jensen

For nylig, da Statsminister Lars
Løkke Rasmussen duellerede
med Helle Thorning Schmidt på
DR1, blev han ved og ved med
at understrege sin egen og
VKO’s økonomiske ansvarlighed
og anklage Socialdemokraterne
og SF for det modsatte.
Jeg tænkte:
Det var da utroligt!
Har den mand ingen skam i
livet?
Kan man med nogen form for
troværdighed tillade sig for
åben skærm at tage de ord i sin
mund, når man lige præcis 2
dage tidligere, har fået 22
økonomers ord for at Anders
Fogh Rasmussen, med Lars
Løkke Rasmussen som bl.a.
finansminister, har ført den
dårligste økonomiske politik i
30 år?
Eller som det udtrykkes klart til

Politiken af tidligere økonomisk
vismand
og
professor
i
økonomi
ved
Aarhus
Universitet, Nina Smith:
”I det forgangne årti har vi
gang på gang hørt fra
regeringen,
at
vi
ingen
problemer havde, og at vi
havde råd til det hele.. Vi har
spildt 10 års økonomisk
politik.”
Så meget for Lars Løkke
Rasmussen og VKO’s økonomiske ansvarlighed. De 22
økonomer bedømmer alle at
Poul Nyrup Rasmussen har ført
den
mest
ansvarlige
økonomiske politik siden 1982.
Stærkest kom det til udtryk i
den sidste valgkamp hvor
Sociald emokraterne,
med
stærk økonomisk ansvarlighed,
gjorde klart, at der ikke var råd
til både sikring af velfærden og
skattelettelser til de rigeste.
Man måtte foretage et valg.
Nej, nej - var svaret fra Anders
Fogh og Lars Løkke – vi har da
råd til begge dele. I dag er det
blevet helt tydeligt at både det
udsagn
og
den
førte
økonomiske politik har været
uansvarlig.

Side 6
De udsatte betaler for
fejlslagen politik
Og hvem er det så der kommer
til at bøde når den dyre regning
for 10 års VKO - misregime skal
betales?
Ja – det er ikke finansspekulanter og uansvarlige bankdirektører, der i den grad har
bidraget til finanskrisens store
regning til Danmark.
Nej – det er de udsatte mennesker i vores samfund – de
l e d ig e
og
de
nedslidte
efterlønnere.
Forringelsen af dagpengesystemet og almindelige menne
-skers fradrag for fagforeningskontingentet og nu afskaffelsen
af efterlønnen er et asocialt
hårdt slag mod almindelige
hårdtarbejdende mennesker.
Det er et anslag mod det gode
velfærdssamfund vi kender, der
sættes ind, fordi VKO ikke har
haft styr på den økonomiske
politik.
Og så har statsministeren kun
hån til overs for Helle Thorning
Schmidts ønske om at lave en
fælles reformløsning med
arbejdsmarkedets parter, der
kan bidrage med 15 mia. årligt
til holdbarheden i velfærdssamfundet bl.a. gennem 1
times ekstra arbejde om ugen.
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Det betegnes som kaffemøder
og løse fugle på taget.
Jeg synes der er grund til at
minde en Napoleonsagtig
statsminister om, at de helt
store fælles reformer af det
danske samfund som oftest er
sket i store aftaler under
ansvarlig
medvirken
af
arbejdsgivere og lønmodtagere
– dem som det hele drejer sig
om. Uden det havde vi ikke haft
arbejdsmarkedspensioner, 6
ferieuger,
barselsorlov,
arbejdsmiljølovgivning
og
umådelig stor fleksibilitet på det
danske arbejdsmarked.
Hvorfor latterliggør Statsministeren
et
tilbud
fra
fagbevægelsen om at være
med til at finde 15 mia. kr.
gennem
reformer
på
arbejdsmarkedet?
Mange flere penge end en
afskaffelse af efterlønnen kan
indbringe, når mange af
efterlønnerne i stedet skal på
dagpenge, i fleksjob eller på
førtidspension som alt i alt er
dyrere
ordninger
end
efterlønnen. I vore nordiske
søsterlande, hvor man ikke har
efterløn, er der dobbelt så
mange
efterlønnere
på
førtidspension som i Danmark
med store udgifter til følge.
Den sidste desperate kanin
Men han latterliggør det, fordi

S-posten
afskaffelsen af efterlønnen er
den sidste desperate kanin han
kan trække op af hatten, i
lønligt håb om at skaffe
opbakning fra de ikke-ledige og
de ikke -endnu-nedslidte til
hans egen helt nedslidte
regering, som han selv har
været medlem af fra dens
begyndelse i 2001.
´

En regering hvis miserable
forvaltning
af
velfærdssamfundet nu kan gøres op:
Der blevet mange flere
fattige i Danmark bl.a. er
andelen af meget fattige børn
steget med 65 % siden 2001.
- Vi har en folkeskole, hvor
hver tredje elev har færre
undervisningstimer end loven
bestemmer og hvor 16 %
forlader skolen som funktionelle analfabeter.
Vi har en situation hvor
færre i dag gennemfører en
ungdomsuddannelse end da
regeringen kom til.
- Og nu gennemfører man
yderligere omfattende besparelser
på
forskning
og
uddannelse, bl.a. voksnes
efteruddannelse, der i den grad
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vil modvirke at vi får den
nødvendige vækst i danske
virksomheder.
- Hertil kommer at man har
gennemført
en
snæver
kommunalreform med en uhyre
centralisering og udligningsordning, der har trukket
Danmark endnu mere skævt.
Jeg tror det vil vise sig, at det
helt store flertal af danskerne
er solidariske og ikke vil lade de
svageste grupper betale for
regeringens fejlslagne økonomiske politik og bruge pengene
fra
efterlønsordningen
til
yderligere skattelettelser til de
mest velhavende i Danmark.
At man ikke vil tillade, som
regeringen nu er i fuld gang
med, at man ødelægger den
danske model, hvor et fleksibelt
og
godt
organiseret
arbejdsmarked uden uro, et
godt dagpengesystem, og fair
vilkår for de nedslidte, har
været hjørnestene.
År 2011 bliver en kamp om
den danske model
00’erne har været fyldt med
udsagn fra borgerlige ministre
om at man ikke vil angribe
velfærdssamfundet.
Gang på gang har man afvist at
man havde planer om at
forringe
bl.a.
dagpengesystemet og afskaffe efterlønnen.
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Nu er det sket! Masken er
faldet totalt! Hvad bliver det
næste? Afskaffelse af den
kollektive
finansiering
af
sygehuse og uddannelse til
fordel for brugerbetaling for
den enkelte?
År 2011 bliver en kamp om
hvorvidt vi skal have et
samfund der bevæger sig
meget mere i retningen af USA

med dårlige vilkår for de
svageste, flere fattige og mere
brugerbetaling eller om vi skal
bevare og udvikle vores fælles
finansierede velfærdssamfund,
hvor alle fortsat har adgang til
de basale velfærdsydelser og
hvor der tages hånd om de
udsatte! Jeg kæmper for det
sidste!

Valgkampsang 2011
Mel.: Jeg en gård mig bygge vil…
VKO skal stemmes ned,
kender ej til ærlighed.
Løkke skal den skæbne lide,
fra sin post udstemt at skride.
Helle taler - handler sandt,
liste A bli’r sejersvant!

Børn og syge er vor sag,
ældre må ha’ ro og mag.
Der skal være plads til svage,
de skal have bedre dage.
Undervisning styrkes skal,
vi vil vinde dette valg!

Vi vil styrke sammenhold,
syng et A men ej i mol.
Fællesskabet er vor kerne,
hjælpe småfolk vil vi gerne.
Solidaritet er ret,
selvom kampen ej er let!

Bent Ellingsgaard

Alt skal ikke bli’ privat,
alle skal betale skat.
Efterløn, vi vil bevare,
for nedslidtes trætte skare.
Næstekærligt agter vi,
at stå arbejdsløse bi!

S-posten
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Skolesammenlægninger igen igen….
Kære partifæller,
Som bekendt har vores
kommunalpolitikere
blandt
flere ting været nødsaget til at
vedtage en sammenlægning af
Hyldagerskolen og Vridsløselille
Skole i forbindelse med budget
2011. Det har ikke været
nogen let øvelse, og det er
altid ganske ubehageligt, når
ellers velfungerende skoler skal
lukkes som følge af stram
økonomi.
Disse skolelukninger, skal man
huske på, vil ske lige i
kølvandet på sammenlægningerne af tvillingeskolerne.
Erfaringerne herfra fortæller, at
det ikke sker uden større
frustrationer i personalegruppen og blandt elever og
forældre. Spørgsmålene er
mange for de ansatte og
børnene – bli’r den enkelte
lærer fyret som følge heraf og
mister eleverne deres faste
lærer?
I den forbindelse er det
kommet mig for øje, at
Albertslund Kommune, og
dermed
også
os
som
Socialdemokrater ikke må
misse de muligheder der er for

at få en sådan proces til at
foregå så gnidningsløst som
muligt, og med de størst mulige
personalemæssige hensyn.
Ifølge den lokale lærerforening
står 15-20 lærere potentielt for
til at miste jobbet til det
kommende
skoleår
i
Albertslund Kommune bl.a. som
følge af budget 2011. Særligt
lærerne på Vridsløselille Skole
og Hyldagerskolen er her i en
udsat position, da det som
bekendt er dem der skal
sammenlægges, og dermed
også er nogle af dem der ryger
først. Dog er der en mindre
udvalgt skare af ældre lærere
på begge skoler som ikke har
noget at frygte, da de er
tjenestemænd i den lukkede
gruppe, og dermed er ganske
svære at komme af med.
Kommunen hænger nemlig på
3 års løn til tjenestemændene,
hvis det er dem der får prikket
– det er det dermed næppe.
I stedet for er det gruppen af
yngre overenskomstansatte
lærere der har grund til at være
ængstelige for deres job, da de
typisk har mellem 3 og 6
måneders
opsigelsesfrist.
Denne gruppe af yngre lærere
er dog også dem der er mest
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fremtid i, da de naturligvis har
flere år tilbage på arbejdsmarkedet
og
d er m e d
i
Albertslund
Skolevæsen.
Gruppen af tjenestemænd er
der ikke mange år tilbage i, da
de fleste af dem indenfor en
kortere årrække vil gå på
pension eller efterløn. Spørgsmålet er så bare om det er
mest fornuftigt at satse på de
yngre lærere, når man ved at vi
på landsplan, og dermed også i
Albertslund, indenfor en kortere
årrække vil mangle lærere.
Der vil i 2011 være 49
tjenestemands ansatte lærere i
vores skolevæsen som er 60 år
eller ældre. Disse har i
Albertslund Kommune udsigt til
at blive pensioneret fra løntrin
42 i modsætning til stort set
alle andre kommuner i det
storkøbenhavnske område,
hvor pensioneringen som oftest
vil ske fra løntrin 44. Det
betyder en livslang statsbetalt
højere pension for tjenestemændene i vores nabokommuner. Årsagen til dette er, at
man i de andre storkøbenhavnske
kommuner
har
konverteret
et
løntillæg,
tidligere
benævnt
FKKAtillægget, til 2 løntrin som
deres tjenestemænd kan blive
pensioneret fra. Dette kan man
også
vælge
at
gøre
i
Albertslund, og man kan aftale
det således, at det ikke
kommer til at koste Albertslund
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Kommune så meget som en
krone.
Pensionen
for
tjenestemændene i den lukkede
gruppe er en udgift for staten
og ikke kommunen.
På den måde vil man kunne
gøre det attraktivt for nogle
tjenestemænd at gå frivilligt på
pension, og dermed kunne
undgå
at
komme
ud
i
fyringsrunder, som på sigt ikke
er i skolevæsnets interesse.
Man
vil
bedre
kunne
fremtidssikre vores skoler og
sikre en god behandling af
vores ansatte og skabe tryghed
blandt lærerne. Det synes jeg
at man skal vælge at gøre.
Der skal herfra lyde en kraftig
opfordring til vores kommunalpolitikere om at drage omsorg
for at vores forvaltning laver en
udgiftsneutral omkonvertering
af lønnen for tjenestemændene
til højere pensionstrin til glæde
og gavn for alle implicerede
parter.
Jakob Storm
21. december 2010

S-posten
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Ud med de over 60-årige
Iflg. Dagbladet Information, så har Post Danmark indbudt alle deres
medarbejdere over 60 år til informationsmøder. Her bliver de
tilbudt 2 års ekstraordinært pensionsbidrag plus op til 6 måneders
løn (afhængig af, hvor mange år, de har været ansat) mod at
fratræde.
Post Danmark ejes som bekendt af Staten, og den øverste boss er
statsministeren. I ved ham, der indtrængende i TV i sin nytårstale
siger:
Mit budskab i aften er: Vi har brug for både sygeplejersken,
håndværkeren, gymnasielæreren og jord- og betonarbejderen. Vi
har brug for, at alle fortsætter det gode arbejde et par år til. Vi er
nødt til at kræve mere af hinanden.
Det hedder vist hykleri
JKJ.

Medlemsmøde den 15. februar 2011
kl. 19.30 i Præstegården ved Glostrup Kirke
Vi har inviteret gruppeformand Peter Sørensen Glostrup, Borgmester Steen
Christiansen Albertslund og Borgmester Erik Nielsen Rødovre som oplægs holdere,
hvor vi sætter fokus på den socialdemokratiske tilbagegang i Glostrup, men også
generelt på Vestegnen.
Som det jo er jer bekendt, så er vi gået en hel del tilbage, ligesom vi har mistet
borgmesterposten, selv om det ikke direkte skyldes valget. Det skal vi have rettet op
på.
Set over årene er socialdemokraterne i mange vestegnskommuner gået tilbage i
tilslutningen.
Mød op og deltag i debatten.
Aktivudvalget i Glostrup
Mange hilsner
Ole Hammer
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Er du frisk på at tale i mobil
I uge 4 og 5 skal vi lave telefonbank.
Vi skal ringe rundt til samtlige af vores medlemmer for at lave en
”valgbank” dvs. ringe og spørge ind til om et medlem vil hjælpe og
med hvad man vil hjælpe frem til valget.

Albertslund partiforening arrangerer telefonmøder med
vores medlemmer d. 25. januar 17 - 19 og 2. februar 17 –
21.
Har du tid og lyst til at give en aften og hjælpe med at ringe til alle
medlemmerne i Albertslund partiforening?
Send et opkald, sms eller en mail til 42292620 eller
majbritt.brander@skolekom.dk og jeg vil give dig nærmere besked
snarest.
Hilsen Majbritt
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Mogens har ordet
Godt nytår og godt valgår
Det trækker sammen til et
valg. Vi er i alarmberedskab.
Taastrup-kredsen har planerne
klar for den lokale valgkamp.
Jeg er sikker på, at vi kan være
med til skaffe Danmark en ny
regering. Alle socialdemokrater
er kampberedte. Vi kan simpelt
hen ikke holde tanken ud om at
se på den borgerlige regering
og høre på Dansk Folkepartis
skryden længere.
Hvornår kommer valget?
Kun én mand ved det, og han
har store vanskeligheder med
at finde et rigtigt tidspunkt fra
nu af og til november. Der var
ikke bid hos vælgerne med
hans angreb på efterlønnen og
de indgående aftaler. Den
konservative regeringspartner
har længe blødt i indre
kampe. Lederskiftet hos K løser
ikke regeringens krise, men kan
måske føre nogle stemmer
tilbage til K fra fusentasterne i
Liberal Alliance. Men sandheden
er, at dansk politik er gået i stå
og er i koma. Mit gæt er at
valget kommer senest i første
halvdel af april.

Løkkes efterlønsangreb en usympatisk dagsorden på
et vildledende grundlag
Statsminister
Lars
Løkke
Rasmussens
forslag
om
afskaffelse af efterlønnen er et
voldsomt ryk væk fra aftalen
fra 2006 om gradvis senere
tilbagetrækningsalder, men
bevarelse af efterlønnen til
gavn for dem, der har haft det
lange
og
fysisk
hårde
arbejdsliv. Udspillet må ses
som den sidste borgerlige
krampetrækning,
hvor
statsministeren giver totalt
efter for brøleriet fra de liberale
løv er
og
de
borgerlige
økonomer, der i årevis har
messet
om
eft erlønnens
afskaffelse som det eneste
saliggørende, hvis man skulle
rette op på dansk økonomi og
s kaff e
rå d eru m
t il
ny e
skattelettelser for de velhavende.
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I en tid hvor der i forvejen er
170.000
arbejdsløse
vil
begrænsning i efterlønnen blot
skubbe
flere
udover
kanten. Regeringen mangler
fokus på det eneste afgørende,
nemlig at skabe nye og bedre
arbejdspladser. Regeringen
mangler ideer til at få ny gang i
det
private
erhvervsliv,
og kravet om nulvækst i kommunerne
fører
til
nedskæringen og velfærden og
bidrager til at punktere et
spirende opsving.
Men er det ikke rigtigt, at vi får
brug for de fremtidige efterlønnere
på
arbejdsmarkedet ? Jo, men en meget
stor del af dem kommer af sig
selv uden nye indgreb og en del
af dem vil erhvervslivet
desværre gå uden om, selv om
der kommer højkonjunktur.

Sandheden er, at regeringen
vildleder
dramatisk
om
virkningerne på økonomien af
afskaffelse af efterlønnen.
Vi forhøjer jo både efterlønsog efterlønsalderen efter 2018.
Og der er allerede nu meget
færre i de yngre aldersgrupper,
der abonnerer på efterløn, og
der er allerede blandt folk i
60+alderen
færre,
der
overhovedet tager efterlønnen
og mange flere, der tager den
senere end tidligere.
På min hjemmeside
www.lykketoft.dk
kan I læse et meget mere
grundigt
indlæg
om
regeringens vildledninger, som
jeg har skrevet sammen med A
-kasse-samvirkets direktør, den
t id l ig e r e
a f d e l in g s c h ef
i
Beskæftigelsesministeriet
Verner Sand Kirk
,

Kort om Folkeskolen
Fem ud af seks folkeskoler skal
spare penge i det kommende
skoleår.
Det
viser
en
omfattende undersøgelse, som
Dagbladet
Politiken
har
offentliggjort.
- De nye tal står i grel
modsætning til regeringens
p å st å ed e
i n t en t i on e r
på
folkeskoleområdet,
siger
uddannelsesordfører Christine
Antorini.
Hun understreger, at al snak

fra regeringens side om en
folkeskole i verdensklasse nu
bør forstumme.
Den nye undersøgelse viser,
at op imod 650 lærerstillinger nedlægges, og jeg
forstår godt de lærere og
forældre, der er målløse over at
høre på regeringens evige tale
om verdens bedste folkeskole,
siger Christine Antorini.
Forhandlingerne om fremtidens
folkeskole starter den 20.
januar.
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Hilsen fra Christel Schaldemose
Så blev det endelig 2011!
Året hvor der skal være valg,
og hvor vi skal have en ny
regering.
Også
her
hos
Socialdemokraterne i EuropaParlamentet sukker vi efter et
nyt politisk flertal i Danmark.
En
ny
socialdemokratisk
regering kan ikke alene gøre en
forskel for Danmark, men også
for resten af Europa.
I 2012 er det Danmarks tur til
at stå i spidsen for EU, når vi
overtager EU-formandskabet.
Der bliver nok at tage fat på.
Regeringens ambitioner for
formandskabet er til syneladende at spare så mange
penge som muligt og holde så
få møder som muligt utvivlsom en konsekvens af at
Lars Løkke brændte fingrene på
den udenrigspolitiske scene ved
klimatopmødet. Det er dumt.
Hver krone og time givet
væk for at prioritere danske
interesser, kommer mange
gange igen. Det er en unik
mulighed
for
at
sætte
danske
inte resser
på
dagsordnen.
Heldigvis ved vi, at Helle har
indsigten og evnerne - og vi vil
gøre, hvad vi kan for at give

hende muligheden for at bevise
det!
Derfor glæder jeg mig ekstra
meget til, at valget kommer og
til at komme hjem og slå et
slag for mine folketingskollegaer i Danmark.
Oplad din mobil med ny EUoplader
Du kender det sikkert. Du er
ude af huset, mobiltelefonen er
løbet tør for strøm, og du kan
ikke finde en oplader, der
passer. Samtidig ligger der
hjemme i skuffen et utal af
forskellige mobilopladere - alle
sammen med forskellige stik.
Det er heldigvis snart slut. Den
10. januar kom en ny oplader
på markedet, som kan bruges
til alle nye mobiltelefoner. EU
har nemlig i samarbejde med
de største mobilselskaber
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ensrettet standarterne, så alle
mobiltelefoner kan oplades med
det samme stik.
Ikke nok med at det bliver
lettere at få opladet sin telefon.
Det er også en sejr for miljøet!
Det bliver ikke længere

nødvendigt
at
skifte
mobiloplader, hver gang du
køber en ny telefon. Her i
Europa-Parlamentet har vi fået
sat
en
stopper
for
et
kæmpemæssigt elektronikspild.

Kommentarer fra Christiansborg
Nye tal fra Skatteministeriet
viser, at de 100 danskere
med den højeste indkomst
hver
især
får
en
gennemsnitlig skattelettelse
på 2,7 mio. kr. i år set i
forhold til 2009.

forkert prioritering. Og det
sender et meget uheldigt signal
til
ganske
almindelige
danskere, der ikke får særlig
meget ud af skattelettelserne,
siger skatteordfører
Nick
Hækkerup.

Kun et år gamle beregninger fra
skatteministeren viste ellers, at
den årlige skattelettelse til de
allerrigeste
danskere
i
gennemsnit var 790.000 kr. om
året.

Socialdemokraterne og SF vil
efter et regeringsskifte indføre
en millionærskat, der betyder,
at danskere, der tjener over en
mio. kr. om året eksklusiv
pension skal betale mere i skat
til at finansiere vores fælles
velfærd som skoler, sygehuse
og ældreomsorg.

- Samtidig med at statsministeren nu vil snuppe efter
-lønnen
fra
rengøringsdamen og regeringen og
Dansk
Folkeparti
tvinger
kommunerne til at skære
hårdt
i
den
offentlige
velfærd, så forærer Lars
Løkke og Pia Kjærsgaard de
allerrigeste danskere kæmpe skattelettelser, som er
næsten fire gange større end
tidligere troet. Det er en hel

- Hvis vi vinder det kommende
folketingsvalg, så kommer de
allerrigeste danskere altså til at
bidrage mere til fællesskabet.
Det er tåbeligt at give i
forvejen meget rige danskere
en årlig skattelettelse på 2,7
mio. kr., når der alle andre
steder skal spares, siger Nick
Hækkerup.

S-posten
____________________
Det fremgår af en artikel i
Jyllands-Posten, at en række
speciallæger gør forskel på
patienterne, så de, der har
en
sundhedsforsikring,
kommer hurtigst til.
- Det bærende princip for
sundhedsvæsenet i Danmark
skal være, at de mest syge
patienter kommer forrest i
køen. Vi tager klart afstand fra,
at speciallæger af hensyn til
egen indtjening lader patienter
med
sundhedsforsikringer
komme
foran
andre
på
ventelisten, siger sundhedsordfører Sophie Hæstorp
Andersen.
Hun understreger, at det er
regeringens ansvar at sikre lige
behandling af alle, og derfor vil
hun have
indenrigsog
sundhedsminister
Bertel
Haarder til at svare på, hvad
han vil gøre for at sikre, at
syge uden sundhedsforsikringer
ikke kommer til at vente
længere end de, der har
s u n d h e d s f o r s i k r in g er
hos
speciallægerne.
_________________________
"Efterlønnere er hverken
mere eller mindre syge end
deres
jævnaldrende
på
arbejdsmarkedet",
sagde
statsminister Lars Løkke
Rasmussen i sin nytårstale,
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hvor han argumenterede for
at afskaffe efterlønnen. Men
efterlønnerne
er
faktisk
mere syge end andre, viser
dokumentation.
LO har analyseret efterlønnernes helbredstilstand på
baggrund af tal fra regeringens
DREAM-arbejdsgruppe. Analysen viser, at mennesker på vej
på efterløn har 70 procent flere
sygedage i året op til, de går på
efterløn,
end
deres
jævnaldrende på arbejdsmarkedet.
- Løkkes angreb på efterlønnen
er ikke bare et kæmpe
løftebrud. Han argumenterer
oven i købet med usande
oplysninger om efterlønnernes
helbred, siger finansordfører
Morten Bødskov.
Socialdemokraterne vil bede
Lars Løkke Rasmussen om at
fremlægge dokumentation for
sine påstande i nytårstalen, og
Morten Bødskov mener også, at
statsministeren skylder en
undskyldning:
- Statsministeren skylder
brolæggeren i skurvognen og
SOSU-assistenten
på
plejehjemmet en undskyldning.
De kunne ikke stole på ham, da
han lovede ikke at afskaffe
efterlønnen, og så bruger han
oven
i
købet
usande
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oplysninger for at
løftebruddet, siger
Bødskov.
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Morten

gode humør, give dem svar på
tiltale og så insistere på at tale
politik.

Helt efter bogen.
Det er helt efter bogen:

Fordi politikken er deres problem.
Danskerne synes, at regeringens
politik på snart sagt alle områder
er udslidt og usympatisk, og i
stadig stigende omfang giver de
opbakning til S og SF.

Regeringen hævder, at S-SF
vil hæve boligskatterne.

Derfor kan de borgerlige kun gøre
ét: forsøge at afspore debatten.

S og SF har klart og entydigt sagt,
at vi ikke vil hæve skatterne for
boligejerne. Vi har sågar
hustandsomdelt et brev, hvor vi
slår det fast, så det ikke kan
misforstås.

Men de er startet for tidligt og for
skingert. Jeg er optimist. Jeg tror
ikke, at vælgerne falder for deres
taktik. I bund og grund handler
politik om solide løsninger på
nutidens og fremtidens problemer -

Det eneste nye er, at det er sket
så tidligt. Normalt plejer det at
være et stykke inde i selve
valgkampen, men de er åbenbart
så pressede, at de allerede spiller
ud nu.

og der står vi stærkest - og
derfor vinder vi!

Af Henrik Sass Larsen,
politisk ordfører

Det får jo en til at fundere over,
hvad det næste bliver?
Skal vi gætte på, at de vil hævde,
at bilejerne bliver ruineret. At vi
får irske tilstande (de har allerede
brugt Grækenland, så det duer
i k k e
l æ n g e r e ) ,
a t
finansmarkederne bryder sammen,
og dankortautomaterne lukker, at
vi vil melde os ud af NATO, at
pensionisterne mister deres
hjemmehjælp, at Danmark bliver
sat under administration fra
Valutafonden etc.
Gæt selv videre.
Der er kun ét at gøre. Bevare sit

_________________________
Venstre påstår, at man ikke vil
afskaffe efterlønnen for at få
råd
til
nye
fortsatte
skattelettelser.
Men for kort tid siden i en kronik i
Berlingske Tidende 2. oktober 2010
fastslog justitsminister og nu ny
konservativ partiformand, Lars
Barfoed, at efterlønnen netop skal
afskaffes for at få råd til nye
skattelettelser.
Barfoed skrev således, at
"En afskaffelse af efterlønnen
er sund fornuft, når vi ved, at
der meget snart bliver alvorlig
mangel
på
arbejdskraft.
Afskaffes ordningen, vil vi også
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få
råd
til
skattelettelser."
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- Udtalelserne fra den nye
konservative partiformand beviser
klart og tydeligt, at regeringen vil
afskaffe efterlønnen for at få råd til
nye skattelettelser til de rigeste
danskere, ligesom støttepartiet
Li beral Alli ance vil ,
s ig e r
Socialdemokraternes
gruppeformand
Carsten
Hansen.
For nylig kom det frem, at Lars
Løkke og Pia Kjærsgaard forærer
de allerrigeste danskere en
skattelettelse hver især på
gennemsnitlig 2,7 mio. kr. om året.
Det er en helt forkert prioritering.
- Socialdemokraterne vil ikke
være med til
at
afskaffe
efterlønnen for at Lars Barfoed
kan give nye skattelettelser til
de
rigeste,
siger
Carsten
Hansen.
VK-regeringen vil afskaffe
efterlønnen. Men der er en anden
vej til at sikre dansk økonomi. Det
budskab går Socialdemokraterne
på kampagne med i denne uge.
VK-regeringens løsning på den
økonomiske krise er at afskaffe
efterlønnen. Dermed vil regeringen
lade gruppen af nedslidte
lønmodtagere betale regningen for
krisen. Socialdemokraterne foreslår
i stedet, at alle bidrager til at
komme ud af krisen.
- Vi synes, at det er en langt bedre
løsning, at vi alle sammen løfter i

flok. At vi helt konkret alle sammen
i gennemsnit arbejder en time
mere om ugen i stedet for at lade
efterlønnerne arbejde flere år
mere, siger Nick Hækkerup,
Socialdemokraternes næstformand
og skatteordfører.

Socialdemokraterne går på
kampagne landet over. Frem
til valgdagen er det partiets
mål at ringe på hos en halv
million danske hjem og tage
en
p o l it i s k
snak
på
dørtrinnet.
- Vi oplever, at der er en meget
stor lyst til diskutere, hvordan vi
kommer ud af krisen, og hvordan vi
sikrer et ordentligt samfund i
fremtiden. Vi skal ud af krisen i
fællesskab, og det kræver jo også,
at vi faktisk får talt med hinanden.
Det er ikke nok bare at indrykke
kæmpe store annoncer i landets
aviser, siger Nick Hækkerup.
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Formandinden har ordet
315 flere er nået
18. januar nåede vi 315 døre i Rækkehusene i syd. Vi havde særlig hjælp fra
DSU’erne. God energi, glade mennesker åbnede døren. Tørvejr. Fantastiske
smukke roser fra Bonita. Folder med Mogens og en om ”Fair løsning”. Udsagn
fra dagens dør til dør. ”Ja tak vi vil i hvert fald have en ny regering”, ”Jeg
stemmer i hvert fald rødt”
Tusind tak til Dogan, Claus, Janni, Hans-Erik, Lasse, André, Camilla, Andreas,
Laurits og Lucas for hjælpen i dør til dør kampagnen i uge 3.
Planlagte ”Dør til dør” 1. februar, 1. marts og 6. april
—- tilmeld dig, men pas på du ikke bliver afhængig af det
Hilsen Majbritt

Den dag Løkke vælger at fortælle,
hvornår han vil have valg:
Alle der kan mødes ved Albertslund station kl. 16, hvor
vi vil dele flyers ud med Mogens Lykketoft.
Kl. 19 møder alle aktive op i 3F Pileallé i Tåstrup.
Kom og deltag, vi mangler flere på holdet.
Næste kampagneudvalgsmøde d. 22. marts 19.30
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NB. Sildemøde NB.
Lørdag den 5. februar 2011
fra kl. 11.00-13.00
i Musikteaterets Alrum
Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af
de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Kom og få en rød sild, en hyggesnak
eller en god diskussion sammen med
andre borgere i Albertslund.
Vi gi’r en rød sild –
drikkevarer kan købes billigt.
Michelle Baadsgaard
Gruppesekretær

ARBEJDSGRUPPER
Børnepolitisk gruppe:
Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94
E-mail: sp@dcl.dk
Miljøpolitisk gruppe
Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06
E-mail: prs@webspeed.dk
IT-koordinator
(Hjemmeside)
Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17
E-mail: vang@image.dk
Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A
Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64
E-mail: Fjalb@net.dialog.dk
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KALENDER:
Februar
5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
14. Deadline for S-Posten
15 Medlemsmøde, Glostrup præstegård, kl. 19.30
22. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Marts
1. Dør til dør kampagne—meld tilbage til Majbritt
5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18
21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
21. Deadline for S-Posten
22.. Møde i kampagneudvalget, Fælleshuset Robinievej, kl.19.30
29. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

Husk generalforsamling
26. april

S-posten
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Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Borgmester,
Økonomiudvalg (F)

Steen Christiansen
Præstehusene 59

Tlf.: 40 50 85 07
E-mail:
Steen.Christiansen@albertslund.dk

Teknisk udvalg (F)
Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg
Bymosevej 8

Tlf.: 43 96 64 96
E-mail:
finn.aaberg@markgaarden.dk

Miljø- og planudvalg
Børneudvalg

Dogan Polat
Topperne 20,2. dør 23

Tlf.: 61 79 05 76
E-mail:
Trustdogan@yahoo.dk

Folkeoplysn.udvalg (F)
Kulturudvalg
Socialudvalg

Susanne Storm Lind
Randager 100

Tlf.: 43 62 14 79
E-mail:
susanne.lind@ft.dk

Børneudvalg (F),
Økonomiudvalg
Arbm.udvalg

Jens Mikkelsen
Porsager 89

Tlf.: 43 62 41 40
E-mail:
jensmik@post.tele.dk

Børne- ungeudvalg (F)
Tekn. udvalg,
Økonomiudvalg,
Arbm.udvalg
Miljø– og planudvalg

Michelle Baadsgaard
Kratager 1

Tlf.: 43 62 21 68
E-mail:
michelle@fam-baadsgaard.dk

Socialudvalg (F),
Teknisk udvalg
Arbm.udvalg

Nils Jensen
Rytterhusene 25

Tlf.: 43 62 18 49
E-mail:
nilsulla@yahoo.dk

Arbm. udvalg
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg

Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4. 2. th

Tlf.: 43 64 94 50
E-mail:
pawjensen950@hotmail.com

Kulturudvalg (F) .
Børneudvalg

Lars Toft Simonsen
Galgebakken Vester 2-20

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

1. suppleant

Jakob Storm
Robinievej 102

Tlf: 43 42 74 74
E-mail:
jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.
Regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk
Folketingsmedlem:
Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

Partiforeningens bestyrelse
Formand

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

E-mail:
Majbritt.Brander@skolekom.dk

Næstformand

Claus Heje (f)
Pilehusene 104
Tlf: 35 36 37 89

E-mail:
Ch_dk@hotmail.com

Kasserer:

Else Boel (f)
Stjernens Kvt. 5 C
Tlf.: 43 62 60 09

E-mail:
eboel@stofanet.dk

Sekretær:

Elisabeth Bentzen (f)
Fosgården 4,1 tv
Tlf.: 43 64 52 20

E-mail:
eb@fay.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Elmer Jensen
Kanalens Kvt. 176, 1.tv.
Tlf.: 22 27 49 51

E-mail:
elmer@afd5.dk

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

E-mail:
aage_bj@hotmail.com

Steen Poulsen
Rytterhusene 50
Tlf..: 43 64 65 94

E-mail:
sp@dcl.dk

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.. 43 96 54 36

E-mail:
aase@prime-asp.com

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

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

Joan Stubtoft
Bjørnens kvarter 1 C
Tlf.: 43 64 57 88

E-mail:

Bergitte Pedersen
Ravnens kvt. 7 C
Tlf: 29 45 29 32

E-mail
Bergitte@4syd.dk

Suppleanter:

(label)
(F) betyder medlem af
forretningsudvalget

