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Kære læser
møderne har stor betydning for fællesskabet og
samværet i en partiforening.

I dette blad kan du læse en artikel om baggrundsgruppen for Ældre- og handicapområdet.

Lad os få et godt samarbejde byrådspolitikere,
foreningsbestyrelse og medlemmer imellem, så vi
er klar til en god valgkamp til næste års kommunevalg.

Her bliver det påpeget, hvor vigtigt det er at
føle, at vi har lidt medindflydelse på, hvad
der sker, og at det kan betale sig at være
medlem af Socialdemokratiet.
Folk vil gerne være aktive. Det ser vi under
valgkampe. Da fungerer fællesskabet, og derfor er det vigtigt at værne om medlemsplejen
i en forening.

Fra næste blad bliver redaktionsgruppen udvidet
med Sven Møller Jensen fra Gjern Partiforening.
Han kan væsentligt mere på en pc, end vi andre,
og det er planen, at han fremover redigerer bladet.

De kommunalpolitiske grupper er en fin
måde at deltage i den politik, som har/får
indflydelse på vores hverdag, men også café-

Venlig hilsen
redaktionsgruppen; Karen Roed, Niels UldallJessen og Ulla Frederiksen.

FORSIDEN: Baggrundsgruppen for Ældre- og
handicapområdet på besøg i det kommende
Marienlund Plejecenter.
Foto: Karen Roed.

Deadline blad 4 2016: 15. september.
Udkommer primo oktober.
Indlæg sendes til: ullafrederiksen@privat.tele.dk,
karen.roed@mail.dk, nielsuj@mail.dk
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DE POLITISKE GRUPPER GIVER
MEDINDFLYDELSE
Af Karen Roed
Forleden var Ældre-Handicapgruppen på
besøg på det nye plejehjem Marienlund.
Byggeriet er langt fra færdigt, men vi fik en
rundvisning og forklaring af Jens Skovgaard
fra Silkeborg Kommune på, hvordan bygningen kommer til at se ud, når den engang
bliver færdig.
Vi havde tidligere snakket om projektet i vores aktive kommunalpolitiske gruppe, inden
det blev påbegyndt.

tingene, inden byrådspolitikerne drøfter/vedtager
det i byrådet.
Det får os til at føle, at vi har lidt medindflydelse
på, hvad der sker, og at det kan betale sig at være
medlem af Socialdemokratiet.
Og det er en vigtig følelse.
Jeg tror, at folk gerne vil være aktive. Det ser vi
under valgkampe. Da fungerer fællesskabet. Derfor er det vigtigt at værne om medlemsplejen i en
forening.
De kommunalpolitiske grupper er en fin måde at
deltage i den politik på, som har/får indflydelse
på vores hverdag, men også cafémøderne har stor
betydning for fællesskabet og samværet i en partiforening.
Lad os få et godt samarbejde med byrådspolitikere, foreningsbestyrelse og medlemmer, så vi er
klar til en god valgkamp til næste års kommunevalg.

Politisk indflydelse
Vi er i Ældre-Handicapgruppen 16 medlemmer og har møder cirka hver anden måned.
Vi har haft mange spændende møder med
oplæg fra embedsmænd og andre fra Silkeborg Kommune ledet af et socialdemokratisk
medlem af byrådet.
Formålet med denne gruppe og andre kommunalpolitiske grupper er at få snakket om
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GANG I BAGGRUNDSGRUPPEN FOR
ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET
Af Rune Dreier Kristensen

dringer indenfor ældreområdet. Cafemødet havde
derfor fokus på:
• Det nære sundhedsvæsen
• Hurtigere udskrivelser fra sygehusene
• Borgere med komplekse sygdomssituationer
• Flere ældre borgere
• Flere borgere med demens
• Udbud på hjemmepleje og plejecentre

To gode arrangementer har været afholdt i
baggrundsgruppen for Ældre og Handicapområdet.
Det første var den 31. marts i lokalerne i
Skolegade, hvor ældrechefen Inge Bang sammen med Rune Kristensen præsenterede
udfordringerne på ældreområdet og hele
baggrunden for den proces, der er foregået i
foråret omkring plejeboligplanen, som kører
i to spor: Kapacitetsniveau på plejecentrene
og planen om det gode hverdagsliv på plejecentrene.

Særligt hele demensområdet er der i forbindelse
med plejeboligplanen meget fokus på, og målet
med det gode hverdagsliv på plejecentrene er
netop at få diskuteret, hvordan vores plejecentre i
fremtiden skal håndtere de flere ældre med demens.
En af hoveddiskussionerne i forbindelse med
plejeboligplanen er, at langt flere plejecentre målrettes ældre med eksempelvis demens, misbrug
og andre særlige behov. Udviklingen i antallet af
demente er stigende, se graf.

Særligt fokus på demensområdet
Det faktum, at vi lever længere og har fået
langt flere muligheder for at behandle mere
effektivt, har alene indenfor de sidste treseks år skabt store forandringer og udforCafemøde den 2. maj.
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plads, foregik rundturen i stueetagen og første
etage. Byggefasen fortsætter indtil slutningen af
2016, og planen er, at det nye Marienlund Plejecenter skal stå klar til indflytning i starten af 2017.
En spændende rundtur der viser, hvor meget
der er sket i forhold til indretning af plejeboliger,
daghjem og de nye muligheder for fitness, welness, tørwelness, vinterhave med mere. Rundturen
varede en time og blev afsluttet med spisning i
Motorbådsklubben.
Baggrundsgruppen for Ældre og Handicap er en
aktiv gruppe, der mødes en gang i kvartalet. Hvis
du har lyst til at deltage, så skriv en mail til rdk@
silkeborg.dk.

I Ældre- og Handicapudvalget er ønsket, at
der kommer mere fokus på, hvordan vi sikrer
det gode hverdagsliv. Ikke kun på plejecentrene, men generelt. Plejeboligplanen kommer i høring fra 1. august – 22. august.
Den endelige plejeboligplan bliver godkendt
til september 2016.
En tur ud af huset
Andet arrangement i baggrundsgruppen bød
på en tur ud af huset. Vi havde i samarbejde
med Silkeborg Kommune fået lov til at få en
rundvisning på det nye Marienlund.
Cirka 16 havde taget imod tilbuddet fra baggrundsgruppen, hvilket betød, at næsten alle
var mødt op den flotte forårsdag, den 26. maj
kl. 17.00, hvor rundvisningen startede i det
nye dagcenter af Jens Skovgaard fra Silkeborg Kommune.
Da Marienlund stadig er en aktiv bygge-
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KAMPAGNEMASKINEN BLIVER
HOLDT I GANG
relsesmedlemmer og lokale fra Salten og Gjessø
sammen med Thomas Jensen på kampagne med
husstandsomdeling af flyer-materiale i Them, Bryrup og Gjessø. Mere end 2.000 flyers om partiets
politik mod skattely og -unddragelse blev lagt i
postkasserne i løbet af et par timer.
Bagefter hyggede den relativt nye bestyrelse i
Skolegade med grillpølser, kartoffelsalat og en
forfriskning.
Næste kampagnedag bliver lørdag den 1. oktober,
som ligger lige op til Folketingets åbning. Her er
alle medlemmer velkomne til at skrive på e-mail
thomas.jensen@ft.dk og foreslå områder af kommunen, som vi bør føre kampagne i. Og hvis man
vil give en hånd med, så skriv endelig en e-mail på
til samme adresse.

Af Thomas Jensen, Søren Riis Malling
og Mikkel H. Jensen
Det er et år siden, at der var folketingsvalg,
og vi var nogle, som knoklede med at udbrede de socialdemokratiske holdninger til
borgerne her i kommunen. Selv om der ikke
er valgkamp lige nu, så arbejder vi vedvarende på at komme ud og møde folk med vores
budskaber rundt om i kommunen.
Ofte har vi stået på Torvet i Silkeborg og
delt vores materiale ud, men det er næppe
forbigået nogen, at det er problematisk at stå
med en stand på Torvet lige nu;)
Derfor valgte vi lørdag den 28. maj at gøre
noget andet, end vi plejer. Her var besty-
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ARBEJDET MED DET NYE
PRINCIPPROGRAM ER GODT I GANG
Af Poul Erik Heunecke
Hovedbestyrelsen besluttede sidste år at
sætte et arbejde i gang, der skal ende med,
at vi kan vedtage et nyt principprogram på
kongressen i 2017.
Nu er vi nået igennem første fase, der var de
lokale debatter om, hvad principprogrammet
skal indeholde.
Også i Silkeborg debatterede vi.

dene, med gode holdninger, synspunkter og principper.
Det hele blev skrevet ned på nogle duge, der blev
fotograferet og sendt til partikontoret, hvor de
indgår i den videre proces.
Den 17. april var der stormøde på Nyborg Strand,
hvor der også var deltagere med fra Silkeborg.
Det var endnu et inspirationsmøde i arbejdet med
principprogrammet.
Det næste bliver et oplæg til debatten på kongressen i september 2016, hvorefter der vil blive skrevet et udkast, som skal til debat i partiforeningerne
med henblik på vedtagelse på kongressen i september 2017.

En aften med debatter
Den 31. marts var der mødt cirka 30 medlemmer op i Skolegade for at give deres/vores bidrag til det nye principprogram.
Regionsformand Hans Brønfeld kom med et
oplæg og styrede slagets gang resten af aftenen.
Det blev en aften med gode debatter, hvor
der virkelig blev diskuteret politik ved bor-
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CAFEMØDE OM DET KOMMUNALE BUDGET 2017

ved Søren Kristensen

Mandag den 3. oktober 17.00-19.00 i Skolegade.
Partiet vil være vært ved en lille bid brød.
Øl og vand og kan købes til fornuftige priser. Vel mødt.
Venlig hilsen Silkeborg Partiforening

SOCIALDEMOKRATERNE INVITERER TIL SOMMERMØDE
Søndag 21. august kl. 11.00-15.00.
Traditionen tro holder vi vores årlige sommermøde i ”Gudenåhuset”, Allinggårdsvej 39 i Svostrup.
Du og din familie er inviteret med. Vejret er altid godt, når vi har vores årlige sommertræf, og hvorfor skulle det være anderledes denne gang.
For dem, som har lyst til en dejlig vandretur, vil Poul Sørensen i lighed med tidligere år, guide os
rundt i de skønne omgivelser. Der er afgang fra Gudenåhuset kl. 10.00.
Klokken 11.00 byder vi velkommen.
Ved 12.00-tiden er der gratis frokost, og man kan købe vin, øl eller vand. Der er rige udfoldelsesmuligheder for børnene på de store arealer ved Gudenåhuset. Vi slutter af med kaffe og kage – med
andre ord – der er politisk indhold med taler af folketingsmedlem Thomas Jensen, regionsmedlem
Henrik Fjeldgaard og byrådsmedlem Søren Kristensen.
Du behøver ikke at melde dig til – vel mødt til en rigtig hyggelig dag i Svostrup sammen med gode
partifæller.
Silkeborg Parti- og Kredsforening i samarbejde med DUI og Gudenåhusets venner.
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SILKEBORG ER EN BY MED MULIGHEDER
Af DSU Silkeborg

samt gøre det mere attraktivt at være cyklist. Det
første spadestik til Silkeborg som cykelby er allerede taget af kommunen, og dette er et initiativ, som
vi i DSU Silkeborg vil tilskynde på det kraftigste.
Men der er også mange andre initiativer, vi kan
tage. Man kunne for eksempel også arbejde med
idéen om at placere solcelleanlæg på fabrikker og
offentlige institutioner, for eksempel skoler i Silkeborg. På denne måde kan vi være med til at sænke
vores ressourcespild og producere mere energi, så
vores offentlige institutioner er med til at bidrage
til at gøre Silkeborg et grønnere sted.

Silkeborg er en by fyldt med muligheder.
DSU Silkeborg ønsker en progressiv kommune, der søger netop de muligheder. Vi
skal have nogle fælles og ambitiøse visioner i
kampen om et bedre Silkeborg.
Vi, i DSU Silkeborg, er ikke bange for at gå
forrest i kampen om sikringen af en attraktiv
og tiltrækkende kommune. Her er nogle af
vores visioner:

Ungdommens Silkeborg
Silkeborg er ikke en by for de unge - men det kan
det blive. Vi, i DSU Silkeborg, kæmper for innovative projekter, der vil gøre det mere attraktivt at
være ung i Silkeborg. Vores mål er, at unge føler,
at byen har en værdi for dem og at de får lyst til at
udfordre, udfolde sig og ikke mindst udvikle byen
til det bedre.
Ungdommen har et kæmpe uudnyttet potentiale,
som de unge på længere sigt vil tage med sig til andre byer, hvis ikke der bliver gjort noget aktivt. Det
må ikke ske. Silkeborg skal ikke være en by, mennesker flytter fra, det skal være en by, mennesker
flytter til. Hvis dette skal lykkes, så skal vi tilbyde
mere, end de omkringliggende byer allerede gør.
Man fristes til at spørge sig selv: “Hvad har Silkeborg, som er unikt? ”
Svaret er simpelt. Vi har ikke så meget at tilbyde
- ud over en gammel hjuldamper og det famøse
søndagsmarked på torvet.
Det gør os ikke mindre attraktive end de andre
byer, men det gør os i hvert fald heller ikke mere
tiltrækkende.
Vi skal være den mest attraktive by i Midtjylland,
og det er her, ungdommen har en enorm rolle at
spille. Ungdommen er kreativ, innovativ og fuld af

En grønnere by
Et grønnere Silkeborg vil være et bedre Silkeborg. Vi vil i DSU stræbe efter i fremtiden,
at gøre Silkeborg til en miljørigtig by, hvor vi
ikke bare er en del af noget småt, men en del
af et større projekt om en grønnere verden.
Vi skal tage vores del i denne sag. Hvis alle
gør deres del, så kan det i sidste ende gøre en
forskel for hele verden.
I Silkeborg er denne proces allerede startet.
Dette sker for eksempel ved, at der bliver
etableret flere ladestationer, så elbilerne får
en chance i Silkeborg. Men det alene er ikke
nok - vi er nødt til at gøre mere. Her vil DSU
Silkeborg gå forrest i kampen.
En konkret ting vi kan gøre, er at kæmpe
for Silkeborg som cykelby. Det kan lykkes
ved, at vi får flere cykelstativer, bygger nye og
forbedrer de allerede eksisterende cykelstier
og bringer mere fokus på de mennesker, der
cykler til arbejde, skole og andre fritidsaktiviteter.
Vi bygger allerede en ny parkeringskælder,
så hvorfor kan vi ikke også få flere cykelstativer? Det vil danne flere og bedre muligheder,
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idéer. Allerede nu er ungdommen i gang med
at forbedre og gøre Silkeborg mere attraktiv:
Skater-plads på Søndertorv, Kulturhuset på
Hostrupsgade og især et musikliv, som siger
spar to og med foreninger, der fremmer den
yderst spændende og interessante musikkultur, der eksisterer blandt de unge i Silkeborg.
Det, vi i DSU Silkeborg ser mest frem til, er
Campus Bindslevs Plads.

Det er et ekstremt innovativt projekt, som vi ser
store muligheder i for unge. Det er en helt ny måde
at tænke uddannelse og moderne byrum på - og
dette bør vi fremme mere i kampen om at skabe et
rum, som de unge også føler sig velkomne i.
Vi skal fremme og ikke standse de unge.
De unge er fremtiden, og fremtiden ligger i Silkeborg. Der er meget at gøre, for Silkeborg er ikke en
by for de unge endnu - men det kan den blive.

De unge socialdemokrater var samlede fra morgenen til
1. maj i Skolegade.
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SÅ KOM DEN NYE SKOLESTRUKTUR
PÅ PLADS

Af Søren Kristensen

Som formand for børne- og ungeudvalget er
jeg meget glad for den skolestruktur, som vi
gør klar til at starte op d. 1. august 2017.
Det har været et længere forløb, hvor dialog
og høring er blevet taget alvorligt. I forhold
til mange andre politiske processer så er
skolestruktur en af de mest følsomme politiske sager, vi kan tage fat på. Derfor er det
også vigtigt at være grundige og sikre den
størst mulige opbakning, og det har vi i den
socialdemokratiske gruppe haft i fokus under
forhandlingsforløbet.

Cafemøde den 2. maj.

Den størst mulige enhed
Nu har vi et godt fundament, som sikrer en
holdbar struktur i de næste mange år.
Men hvorfor går vi som politikere overhovedet ind i en så følsom sag?
Vi gør det og har gjort det, fordi vi vil, at
læring, pædagogik, trivsel og økonomi skal
gå op i den størst mulige enhed. Og her har
særligt to forhold hele vejen gennem forløbet
været i fokus:
1) Folkeskolereformen kalder på nye kompetencer for medarbejdere og specielt for
eleverne, som skal tilegne sig nye og flere
kompetencer på nye måder.
2) Vi kan se, at elevtallet falder, og dermed
vil presset på skolernes økonomi være en
faktor, vi bliver nødt til at forholde os til.

tionerne i folkeskolereformen skal lykkes.
Den nye skolestruktur giver nogle nye perspektiver på dette ved oprettelsen af samarbejdende
fællesskaber.
Lidt populært sagt så er de ni skolefællesskaber
blevet til otte samarbejdende fællesskaber, hvor
opgaveløsningen i fremtiden sker i et samspil mellem den enkelte skoles daglige liv samt en langt
mere udviklende samarbejdsstruktur mellem
naboskoler.

Samarbejdende fællesskaber
Det lange procesforløb før fremlæggelsen af
det oprindelige forslag gav nogle interessante
pejlemærker for Silkeborg Kommunes skoler
som bl.a. går i retning af langt mere samarbejde mellem kommunens skoler, hvis inten-
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De økonomiske forudsætninger har forandret sig en del i det seneste års tid. Forventningen i 2015 var, at elevtallet ville være
faldet med 400 i 2021.
Den nyeste elevtalsprognose har nedjusteret denne fremskrivning til 200. Dette
skyldes alene, at vi kommer til at modtage
flere flygtningebørn.

Men det øgede krav om højere faglighed i alle fag
gør også, at kompetencerne blandt både elever og
medarbejdere skal udvides og videreudvikles.
Vi tager også skridtet til at oprette fire skoler som
videnscentre. Dette bygger i høj grad på de stærke
kompetencer, som vi er landskendte for i Silkeborg
Kommune.
F.eks. er Buskelundskolens særlige læringsfokus
med aldersblandede klasser en styrke, som mange
fagpersoner fra ind- og udland har vist stor interesse for gennem mange år. Der lægges op til, at
det skal være byggesten, når der bliver behov for at
undervise mere på tværs af årgang.

En holdbar løsning
Den nye skolestruktur er bæredygtig i lang
tid fremover. Ambitionen i det første forslag
var en skolestruktur, som kunne være bærende langt ind i 2020. Måske er holdbarheden i det fremlagte forslag knap så langt som
i det oprindelige forslag, men det er min
vurdering, at vi får en skolestruktur, som er
bæredygtig et godt stykke ind i 2020’erne.
Ud over de to nye skolefællesskaber med
skolerne Kjellerup, Vinderslev og Sjørslev
skoler i den ene og Funder og Kragelund
skoler i den anden er der strukturer, som
skal tilgodese udvikling yderligere. Dette
gælder både i 0.-6. årgangs regi, men det er
faktisk lykkedes at lave en samarbejdsstruktur, hvor specielt overbygningsskolerne ses i
sammenhæng.

Silkeborg er 3. lavest
Et andet videnscenter oprettes på Sølystskolen
omkring sproglig, social og kulturel integration.
Og netop dette videnscenter bliver helt centralt i
de kommende år, hvor vi kan se frem til at modtage et stort antal flygtningeelever.
Aftalen mellem de politiske partier indeholder
også et afsnit om økonomi. Partierne er enige om,
at skolernes samlede økonomi er hårdt presset, og
at der reelt ikke er fundet et nyt niveau for økonomien på skoleområdet.
I KL´s nøgletal for 2016 i ”Kend din kommune”
ligger Silkeborg Kommunes folkeskoler 3. lavest
med hensyn til økonomi pr. elev. Det bør byrådet
forholde sig alvorligt til, og aftalen lægger også op
til, at dette skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2017.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe tager dette
meget seriøst, og det bliver helt klart et stort tema
i budgetdrøftelserne i august og september.

Udvikling af læringsrummet
Det åbner for helt nye muligheder, hvor
f.eks. valgfag på tværs og dermed flere
interessante fag kan se dagens lys. Samarbejdet giver nogle muligheder for at udvikle
læringsrummet i folkeskolens ældste klasser specielt med henblik på at kvalificere de
unge mennesker endnu mere til ungdomsuddannelserne. Det er der brug for og behov
for.
En anden vinkel er, at der netop bliver dannet skolefællesskaber omkring nogle af vores
mindste skoler. Det har været en politisk
forudsætning at bevare alle de nuværende 27
undervisningssteder – og det er lykkedes.
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REGERINGENS OMPRIORITERINGSBIDRAG ER LIG MED BESPARELSER
Af Søren Kristensen

Foto: Ellen Stampe

millioner kroner til Christiansborg, for at de kan
lege julemænd. Det er en uskik og en hån mod det
kommunale selvstyre.
Ved indgangen til foråret stod der besparelser på
tre til fire procent på programmet. Der blev lavet
reduktionskatalog med mange uspiselige forslag.
Et katalog, som administrationen var sat til at
lave.
I byrådsgruppen drøftede vi nøje vores holdning
til de voldsomme besparelser: Det ville vi ikke
være med til.
Vi gik til drøftelserne i økonomi- og erhvervsudvalget med et mål: At få nedbragt besparelserne så
meget, som overhovedet muligt.

På generalforsamlingen den 8. februar fik vi
en ny bestyrelse valgt ind.
Der var ni nyvalgte og to, der ikke var på
valg i denne omgang.
Der blev afholdt konstituerende møde i den
nye bestyrelse mandag d. 7. marts.
I byrådsgruppen kæmper vi alt, hvad vi kan.
V vil lege julemænd
Foråret har budt på mange forhandlinger om
rammerne for Silkeborg Kommunes budget
for 2017, og vi er kommet langt med vores
pejlemærker i byrådsgruppen. Tilbage står Vregeringens krav om, at vi skal sende cirka 35
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Det lykkedes langt hen ad vejen.
Alle udvalg står nu overfor besparelser på
én procent - vi kunne simpelthen ikke nå
længere, hvis vi samtidig skulle være økonomisk ansvarlige for kommunens fremtidige
økonomi. Men det er vigtigt at huske, at
alternativet var minimum tre procent - eller
cirka 100 mio. kroner svarende til 200-300
fuldtidsmedarbejdere.

ner kroner. Det frigør 50 millioner kroner til
ældre, børn og mennesker med særlige behov
– og der er behov for hver en krone.
Hvordan det ender, ved vi ikke. Vi afventer
stadig nogle overordnede rammer for kommunernes økonomi via forhandlinger mellem KL og regeringen. Men når selv Martin
Damm (V) som formand for KL kalder omprioriteringsbidraget for et ”nedprioriteringsbidrag”, så har vi en forhåbning om, at
KL står fast og får forhandlet nogle rimelige
rammer på plads.

Behov for hver en krone
Et af redskaberne er at sætte niveauet for
vores anlægsudgifter ned. I aftalen står der,
at anlægsniveauet kan sænkes til 200 millio-

Foto: Ellen Stampe
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DET EUROPAPOLITISKE ARBEJDE

Af Thomas Jensen, folketingsmedlem, Europaordfører.
I min egenskab af partiets Europaordfører
har redaktionen bedt mig skrive om EU.
Arbejdet i Folketingets Europaudvalg
Europaudvalget blev dannet, da Danmark
blev medlem af EF i 1973. Europaudvalget er
hele Folketinget i Europaspørgsmål.
Det betyder, at i stedet for alle 179 folketingsmedlemmer samles hver fredag for at
give regeringens ministre mandat til, hvordan de skal repræsentere Danmark i forskellige sager i Bruxelles den kommende uge, så
mødes Europaudvalgets 29 medlemmer og
klarer det for åbne mikrofoner og tv-kameraer.

er i dag, så står Socialdemokratiet med en nøglerolle, hvor vi kan vende tommelfingeren op eller
ned i forhold til regeringens holdning på hvert
enkelt punkt, der skal behandles i EU.
Det er kort og godt en spændende og arbejdstung
post med stor indflydelse på Danmarks holdning
hver uge.
Den europæiske nødvendighed
Europa har en lang og blodig historie. Det mærkede vi senest i perioden 1939-45.
Fremsynede mennesker lagde i efterkrigstiden
fundamentet og de første byggesten til den konstruktion, som indtil nu har sikret fred og stabilitet
i EU-medlemslandene. Den fred og stabilitet er
der desværre dele af befolkningen, som i dag tager
for givet og dermed ikke har erkendt, at EU er forudsætningen for fred og stabilitet.
EU er fredens projekt. Danmark er et rigere, tryggere og mere stabilt land, når der er et stærkt EU
at være medlem af. Og under den verdensøkonomiske krise fra 2008 har EU vist, at konstruktionen kunne forhindre et katastrofalt sammenbrud i
den europæiske finansverden. Var det ikke blevet
forhindret, så ville finanskrisen med ekspresfart
have ruineret virksomheder, almindelige mennesker og nationale økonomier og transformeret
den finansielle krise til en realøkonomisk krise
med tårnhøj arbejdsløshed. Om den krise så havde
udviklet sig til en politisk krise, hvor befolkninger
– ligesom i 1930erne og 1940ernes Europa – søgte
til kommunismens og fascismens ideologiske
ekstremer, kan ikke udelukkes. Det blev forhindret
fra 2008 og frem til nu, og derfor er det fuldt ud
velfortjent, at EU har modtaget Nobels fredspris
for et par år siden.
Set i lyset af EU’s succes med at skabe fred og
stabilitet står det mig lysende klart, at Danmark
fortsat skal arbejde på at blive en velintegreret
del af Europa. Det forhindrer mig ikke i at mene,

Socialdemokratiets holdning
Dagsordenspunkterne udgøres af de sager,
som danske ministre skal til møder med sine
europæiske kolleger om den kommende uge.
Det er meget forskellige emner, og der er
derfor mange forskellige områder, som vi
skal forholde os til i udvalget.
Min rolle som ordfører er at sørge for, at Socialdemokratiets holdning til hver enkelt sag
er på plads og bliver afgivet på mødet. Derfor
har jeg i ugerne op til et møde løbende dialog dels med ministerier/ministre dels mine
socialdemokratiske ordførere på de relevante
fagområder. Læsemængden er meget stor,
fordi de omfattende og grundige notater skal
jo læses ud fra devisen om, at djævelen ligger
i detaljen.
Når vi er i opposition, er vores parlamentariske rolle på det europapolitiske område at
samarbejde med Folketingets andre EU-positive partier, Venstre, De Konservative, SF og
De Radikale. Som mandatsammensætningen
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I den situation har vi socialdemokrater hele tiden
sagt, at Danmark selv skal bestemme, hvor mange
flygtninge vi vil tage imod. Hvis vi bare havde sagt
”send flere flygtninge”, mens de ydre grænser var
brudt sammen, så havde vi pludseligt stået med en
uhåndterbar udfordring i Danmark.

at nogle af de beslutninger, som tidligere er
truffet i EU, er forkerte. Når jeg mener, at der
på nogle områder er truffet forkerte beslutninger, så vil jeg selvfølgelig arbejde for, at
Danmark skal agere aktivt for at gøre beslutningerne om og bedre.
Og har danskerne bekymringer om EU og
EU’s arbejde, så skal vi som parti lytte, tage
dialogen og sammen finde en balance, så folk
kan se sig selv i det europæiske samarbejde.

EU-opbakning ville falde med et brag
Vores holdning er, at vi ikke skal byde flere indenfor, end vi realistisk set på kort og langt sigt
kan integrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Hvis vi ikke begrænser antallet,
så bliver det så dyrt for de offentlige kasser, at fx
sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet og ældreplejen skulle skæres ned. Det tror jeg ikke, at der
er mange danskere eller socialdemokrater, som
ønsker.
Og jeg er helt sikker på, at danskernes opbakning
til EU var faldet med et brag, hvis vi fra dansk side
havde givet EU retten til at bestemme antallet af
flygtninge, som skulle komme til Danmark.
Nu tager vi vores del af ansvaret i flygtningekrisen, og den andel kan vi både være os selv bekendte og stolte af. Vi sikrer vores solidariske velfærdssamfund, og vi sikrer en fortsat overvejende
positiv holdning til Danmarks gunstige og trygge
placering, som medlem af EU.

DK, EU og immigrantkatastrofen
EU er presset af den enorme folkevandring
fra især Mellemøsten og Afrika.
Når man følger med i dagspressen, så kan
man ofte blive forvirret, fordi tingene blandes
unødigt sammen.
Fx omtales de store menneskestrømme i
retning mod EU’s grænser, som en flygtningestrøm. Men sandheden er, at 1/3 af de
folk, der forsøger at komme til Europa, er
flygtninge. 2/3 og dermed langt størstedelen
er folk, som ikke er forfulgte eller fordrevne,
men bare folk, der gerne vil have en bedre
og rigere fremtid i EU end der, hvor de kommer fra. Og det, vi har set det seneste år, har
vidnet om, at EU’s ydre grænser nærmest har
været brudt sammen.

SENIORTRÆF I LUNDEN
Torsdag den 22. september kl. 14.00.
Invitation til pensionister og efterlønnere til
en hyggelig eftermiddag i Lunden.
Vi byder på kaffe og kage og politiske taler.
Gratis lotteri (husk brikker) og fællessang.
Arr. Socialdemokraterne
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REGERINGEN SVIGTER
KVINDERNE I UDVIKLINGSLANDENE
Som for eksempel at forebygge flygtningestrømme.
Men vi må ikke glemme vores værdier.
Det er værd at vide, at hver dag er der kvinder og
piger, som bliver omskåret. Og hver dag dør omkring 800 kvinder under graviditet og barsel, fordi
de giver liv. Det svarer til to fyldte jumbojets, der
crasher. Hver dag.
Oftest af fuldstændigt unødvendige årsager, og
fordi pigerne er for unge eller fattige. Ligeledes
bliver kvinder og piger voldtaget i et uhyggeligt
omfang.
I Iran kan man blive gift med små piger, udnytte
dem for en nat eller to for derefter at blive skilt, og
i Kenya er hver tredje pige blevet voldtaget, inden
hun oplever sin 18 års fødselsdag.
Dette er blot nogle eksempler. Det er hård læsning. Men det er sandt. Undertrykkelse og udnyttelse af kvinder skal bekæmpes. Vi kan ikke
påstå, at det er i direkte dansk interesse at hjælpe
verdens undertrykte kvinder – så dem kan TaksøeJensen i princippet se bort fra. Det gør vi ikke.
Ikke på grund af danske strategiske interesser,
men fordi det er rigtigt.

Af Mette Gjerskov, tidligere minister, udviklingsordfører (S), MF
Vi lever i en tid med historisk mange flygtninge og migranter. Mennesker der flygter
fra krig, fra fattigdom, fra elendighed.
Al den elendighed kalder på handling. Og vi
KAN handle.
Udviklingsbistand og hjælp i nærområderne
vil give disse mennesker et håb om en fremtid i deres eget land. Regeringens svar er
enorme nedskæringer i udviklingsbistanden,
den langsigtede bistand er næsten halveret.
Danske interesser øverst
Og Danmark er selv blevet den største modtager af dansk udviklingsbistand – fordi pengene bliver brugt på flygtninge herhjemme.
Flygtningestrømmene fra Syrien begyndte
ikke samtidig med krigens ulykker. Nej, den
begyndte, da verden droppede finansieringen
af madrationerne i flygtningelejrene i nærområder, som for eksempel Zaatari-flygtningelejren i Jordan, som jeg har besøgt.
Madrationerne blev halveret, og mennesker
pakkede deres habengut, tog deres børn på
armen og flygtede videre.
Den 2. maj 2016 kom regeringens udenrigsgransker Peter Taksøe-Jensen med sin rapport om dansk udenrigs- og forsvarspolitik.
Og budskabet var klart: Regeringen bør
have danske interesser øverst på dagsordenen, når der bliver prioriteret udenrigspolitik. Det gælder også udviklingspolitikken.
Naturligvis skal danske interesser være i fokus i udenrigspolitik og i udviklingsbistand.

Brutale nedskæringer
I midten af juni på Folkemødet på Bornholm præsenterer udenrigsministeren regeringens nye udviklingspolitiske strategi. For os socialdemokrater
er det fuldstændigt afgørende, at der bliver fokus
på kvinders rettigheder og ligestilling. Regeringens
nedskæringer af udviklingsbistand har været brutal, og med prioriteringen af regerings besparelser
er det er især gået ud over initiativer for kvinder og
piger.
Det er ganske uforståeligt, at regeringen svigter
på netop dette område.
Danmark har som et af få lande i verden en unik
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position til at kunne løfte dagsordenen om
piger og kvinders rettigheder. Alle lande kan
blive enige om vigtigheden af rent vand, men
alt for få lande kan snakke med om vigtigheden af ligestilling, prævention, fri abort, ret
til selv at vælge, hvem man vil giftes med, og
hvornår man vil have børn.

Naturligvis skal vi have danske interesser for øje i
både udenrigs-, forsvars- og udviklingspolitik.
Men vi skal også fokusere på, hvor Danmark har
en styrkeposition til at kunne gøre en særlig forskel.
For selvom Taksøe-Jensen indikerer det, er det
ikke altid, man skal prioritere der, hvor det for én
selv er mest vigtigt. Nogle gange skal man prioritere der, hvor det er mest rigtigt.

Halvdelen på sidelinjen
Hvis vi vil have udvikling og vækst i udviklingslandene, er der ganske enkelt heller ikke
råd til, at halvdelen af befolkningen står på
sidelinjen.
Vi ville aldrig have haft den velstand, vi har
i Danmark, hvis halvdelen af befolkningen
havde stået udenfor. Derfor er det en forkert
prioritering, at regeringen svigter netop den
halvdel.

Mette Gjerskov er formand for Europaudvalget,
Udviklingsordfører, Medlem af Udenrigspolitisk
Nævn , Formand for Folketingets Tværpolitiske
netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder.
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HVAD MED KULTUREN I SILKEBORG
KOMMUNE?
Af Niels Uldall-Jessen
Der har igennem flere år været baggrundsgrupper for vore politiske valgte indenfor
børn og unge og skoleområdet samt ældreog handicap- social og sundhedsområdet.
Men der har ikke været tilslutning til en
baggrundsgruppe for fritids- idræts- og
kulturområdet, som blev forsøgt etableret i
foregående byrådsperiode, men endnu ikke
den nuværende.

Men også biblioteker, museer, teater, aftenskoler
og den kreative skole med musikundervisning og
møde- og spillesteder samt de store events i årets
løb som Riverboat Festival og Silkeborg Classic
kræver investeringer og tilskud for at kunne tilbydes bredt til alle borgere i kommunen.
Her spiller kommunens størrelse en rolle, for det
er vigtigt, at der også stilles lokaler og faciliteter
til rådighed ude i de mindre lokalsamfund, så det
ikke kun er i Silkeborg by det foregår.
Ligesom det er vigtigt at det ikke kun er idrætshaller, der investeres i. Her i den sydlige del af
kommunen er vi glade for, at der blev penge til
renovering af Medborgerhuset i Them, selv det er
et stærkt reduceret projekt.

Det kan da ikke være rigtigt, at der ikke er
partimedlemmer, der interesserer sig for
dette spændende område, selv om det ikke er
så tungtvejende i kommunens budget. Men
netop derfor er der grund til at gøre opmærksom på området og argumentere for, at der
også skal investeres i fritids- og kulturlivet i
Silkeborg.

Flere internationale relationer
Et af de områder, det blev foreslået at tænke med
i kulturpolitikken, er de internationale relationer,
der spiller en stadig større rolle i en globaliseret
verden. Desværre nedlagde kommunen Silkeborgs
tidligere venskabsforbindelser til byer i de nordiske lande og bevarede kun venskabsforbindelsen
til Kaiserslautern i Tyskland?
Dog har man fastholdt støtten til Dansk-Ungarsk
Venskabsforening i Kjellerup og til Venskabsbyforeningen Them-Gulbene i Letland, som stadig er
aktive i Kjellerup og Them-Bryrup.
Men vi kunne ønske at Silkeborg kommune også
mere officielt ville bakke op om de projekter og
udvekslingsbesøg, der arrangeres af de lokale
grupper, ligesom man burde genoptage venskabsforbindelser til de nordiske lande og andre til
gensidig inspiration og kulturel udveksling.

Der er andet end håndbold og fodbold
Selv om vi er faktisk har et stort og vidtfavnende kulturliv med idræt som det største
område. Men det handler ikke blot om fodbold og håndbold, hvor Silkeborg er godt
repræsenteret på topniveau.
Det handler også om den brede interesse
for selv at spille bold og dyrke mange andre
idrætsgrene som cykelløb, mountainbike,
orienteringsløb, søsport, svømning, gymnastik m. fl. for børn og unge og voksne - for
ikke at tale om de mange aktiviteter for ældre
i ”Idræt om dagen”.
Det kræver alt sammen kommunal støtte til
haller og faciliteter samt lederuddannelse.
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