Nr. 3 september 2018 13. årgang
Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen.

Nordfyn

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Kære læsere!
Du sidder nu med det sidste nye blad fra partiforeningen her på Nordfyn I hånden. Vi har
denne gang prøvet at optimere perioden med opsætning og trykning af bladet, så vi kan få
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Foketingsvalget afventer vi i spænding, men vi er klar med en køreplan, så Lars kan bare
udskrive valget, når han synes.
Vi vil bestræbe os på, at skrive lidt om hvad der er sket og sker I de enkelte udvalg hver gang,
og der er også stof fra nogle af udvalgene denne gang.
Du kan besøge os på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk.
Mindepladen hvor Oluf Palme blev skudt.
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Forside
Til sommer i Søndersø. De røde
balloner gør altid
lykke hos børnene.
Vi har her i sommer deltaget i det
store
arrangement ”Sommer i
Søndersø” med
Fane fra Socialdemokratisk Forening Vigerslev.
en stand. Der er
mange stande, og det er stort set alle foreninger og forretninger m.v. der deltager. Der kommer også mange besøgende, hvis ellers vejret ikke driller for
meget. Handelsstandsforeningen i Søndersø er virkelig gode til at få inviteret
alle og få dem med.

Indholdsfortegnelse:
Side 3+4:
Side 4+5:
Side 6:

Investering i alles fremtid.
Sydafrika - En tur igennem det eventyrlige land
Børne-og ungeudvalget.
Kalender.
Side 7:
Hvad rør sig i Social- og sundhedsudvalget i skrivende stund.
Side 8:
Teknik og miljø.
Side 9:
Kongressen.
Side 10+11:
Affald – en udfordring som vi SKAL løse.
Side 12:
Valget nærmer sig.
Side 13+14+15: 	Vi skal lære af Stauning – Vejen til et lykkeligere
Danmark.
Side 16:
Fjordens dag ved Klintebjerg.
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Investering i alles fremtid

Af Kim Johansen, Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe.

blus for at kunne have råd til at investere i
borgerne.
Denne tanke fastholder vi stadig. Vi går til
budgetforhandlingerne med det afsæt at
undlade investeringer for 10-15 mio. kroner i 2019, og i stedet bruge dem på investering i bedre dagpleje, daginstitutioner,
undervisning på skolerne, bedre inklusion
og ikke mindst endnu bedre service overfor vores ældre borgere.
Socialdemokraterne på Nordfyn har i det
første halve år af denne byrådsperiode arbejdet intensivt for at sikre, at vi får flyttet
de borgerliges tanker fra at spare, spare og
spare, for at de kan fastholde deres position som Danmarks billigst drevne kommune. Vi har sat fokus på at være den bedst
drevne kommune. Vi gider ikke længere
finde os i, at det er borgerne og den kommunale service, der skal lide under flertallets trang til at kunne promovere sig med
store og flotte projekter.
Vi sagde i valgkampen, at der skulle trækkes i håndbremsen med de kommunale
anlægsinvesteringer, holde et år på lavt

Tanken er ikke urealistisk, og den eneste
rigtige måde at tiltrække flere borgere til
Nordfyns Kommune, og ikke den nuværende strategi, som i starten af budgetprocessen totalt fejlede.
Vi stemte den 22. marts 2018 imod de borgerliges forslag vedr. den økonomiske politik, som klart beskrev overskud samt størrelsen af anlægsinvesteringer, ligesom vi
også stemte imod det katastrofale forslag
omkring det økonomiske råderum på kr.
20 mio. som borgerne i de mindre bysamfund nu har mærket konsekvensen af. Jeg
sagde i mine bemærkninger, hvorfor
skræmme så mange mennesker med urealistiske og ikke konkrete forslag, som sen-

des i høring. Vi sender et signal som alt andet lige vil bevirke, at de berørte bliver
nervøse, utrygge, afventende og måske
afstedkommer negative signaler.
Borgmesteren kalder det rettidig omhu. Det
er beklageligt, når man så sender så vanvittige forslag i høring, det er det stik modsatte. Jeg vil endnu engang takke de mange
borgergrupper for den indsats og den omtale, som man skabte op til 1. behandlingen
af budget 2019, som sikrede at de borgerlige kom på de rette tanker. Jeg er dog stadig
forundret over følgende udsagn fra de Konservative, som samtidigt mener at borgerne
selv er skyld i den nuværende situation, ved
ikke at støtte skolerne.
” Flot at se så mange fremmødte, der havde
meget på hjerte i forhold vores skoler og
skolestruktur. Heldigvis er i hvert fald C og
V klar til at gøre det endnu bedre for vores
skoler - vi har en skævvridning med meget
små klasser og klasser med dispensationer
på 29 elever uden de fornødne ressourcer..”
Citat Anders Tingholm på facebook 31.
august 2018.
https://nordfyn.kommune-tv.dk
/watch/2466/21
• Sammenlægning af flere mindre børnehus med lukning til følge.
•
Sammenlægning af skoleklasserne på
færre skoler med skolelukninger til følge.
• Fjernelse af overbygningen på 2 skoler
med start på udsultning til følge.
Ganske få af de fremlagte forslag er fremsynede, konstruktive eller nytænkende på
nogen måde, og hvis vi kigger på anlægsinvesteringerne, bliver det langt værre.
• Flytning af alle museer til Beldringe pris
kr. 11.0 mio plus ekstra omkostninger årligt på kr. 1.0 mio.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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• Flytning af Otterup bibliotek og lukning
af Søndersø pris kr. 21.2 mio uden besparelser.
• Etablering af et kæmpe børnehus i Søndersø, nedlæggelse af Birkemose, Tigerhuset og Skamby pris kr. 31.0 mio. ! besparelse 500.000 årligt, det må være en
spøg.

ekstra lærerhjælp og indsats.
• der er unge mennesker, der trænger til
støtte og mentor til uddannelse og job.
• vi har de rigtige aftentilbud til de unge i
Nordfyns Kommune.
• vi er ved at ”udsulte” investeringerne på
arbejdsmarkedsområdet, der spares på
disse.

Der er rigtigt mange ting, som vi kun kan
komme i gang med for sent. Det er i tovte
time at give den hjælp og indsats for at
sikre færre udgifter på sigt, men ikke
mindst en bedre livskvalitet for de berørte
borgere.

Vi vil gerne investere i
borgerne, se på om:
•
der er familier, der
trænger til en ekstra
hånd for at nå rigtigt
ud på den anden
side,
• der er ældre, der behøver en ekstra indsats for at sikre livskvalitet og selvhjælp.
• der er udsatte børn
og unge med ondt i
sjælen, der har brug
for ekstra hjælp.
• der er børn i skolerne, der kan inkluderes bedre evt. med

Demonstration i Bogense. Det var virkelig lykkedes at få folk op på mærkerne med det sparekatalog, der var lavet.

Sydafrika
- En tur igennem det eventyrlige land
Af Bernt Nicolaysen, kredsformand.
Nævn landet Sydafrika, og du tænker
apartheid. Det var den første tanke, der lige
faldt mig ind, da vi hjemme snakkede om
en rundtur i Sydafrika. Heldigvis ophørte
raceadskillelses systemet i 1993, hvilket var
i mine næste tanker. De glædelige dage
hvor Nelson Mandala blev løsladt og et
ægte demokrati blev indført. Oveni vandt
Nelson Mandalas parti magten, det må
have bragt et andet Sydafrika med sig. Det
og den fantastiske natur og dyreliv i landet
Side 4

glædede hele familien sig til at opleve februar ´18.
Vores tur startede i Johannesburg, hvor vi
straks kørte mod den fantastiske Kruger national park med et utal af dyrearter. Snart
ændrede landskabet sig. Fra fladt til mindre
bjerge og klipper, snart større af slagsen.
Undervejs ser vi mango-, abrikos- og m. fl.
frugt træer, herunder eksport-bananer til
EU.

Vi når vores første hotel med fortællingen
om at flodhestene holder til tæt på. Engang
tillod flodhestene sig at bade i poolen i 3
dage i træk. Så måske får vi et nærbillede
eller en svømmetur med flodhestene?
Ved lyden af en Ibis skræppende skrig vågnede vi tidligt. Vores jeep er klar til at vise os
et safari eventyr. På vores tur så vi flokke
med impalaer, zebraer, giraffer, elefanter,
bøfler, aber, flodheste, Hyæne, Termitbo,
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Kuduer, Okse-hakkere, Skildpadde, Bavianer, vortesvin m.fl..
Det er en kæmpeoplevelse at se de vilde
dyr så tæt på, særligt når elefanterne folder
sig ud, som f. eks en vred elefant, som blev
forstyrret i dens bad, da vi kørte forbi, eller
når de skal vise sig med deres enorme trutten. Det helt store var, at vi fik øje på ”Big
Five”, som er elefant, løve, næsehorn, leopard og bøffel. Eneste dyr vi ikke så var leoparden.

der. De er mellem 0-7 år. Her hører de engelsk for første gang. Skal de bruge El købes det ved købmanden. De har alle en
boks, som de køber en kode til min. 50 rand
el. mere.
Cape Town, millionbyen har flere attraktioner, som vi skal besøge. Taffelbjerget er
3376 m højt. Robben Island. En sejltur på
ca. 45 minutter. Her mødte vi en tidligere
fange bl.a sammen med Nelson Mandala
som fortalte om tilværelsen under apart-

heid og i fængslet. ”Kap det gode håb”, som
ligger i en nationalpark. Punktet er Afrikas
Syd-Vestligste punkt. I umiddelbar nærhed
ser vi Pingviner, som lever der i kæmpeflokke. Den dejlige Waterfront ved havnen med
kig på mulige indkøb og en god middag.
Det var en flot tur skønne omgivelser med
mange slags vilde dyr og mange gode oplevelser.

Fra den flotte Krugerpark skulle vi til lille
Swaziland. Her fandt vi flotte bjergelandskaber, som bare forsatte uendeligt. Swaziland er dog andet end lutter skønne landskaber.
Swaziland er et Kongedømme af den enevældige art. Kongen bliver gift med en ny
pige hvert år. Det foregår på en årlige festival, hvor pigerne kæmper for at blive hans
kone. Mest fordi, når han dør skal den søn,
der er præcis 30 år være konge. Der bor
800.000 personer i landet. De er fattige.
Meget fattige sydpå. En af grundene er at
de har haft tørke sydpå i 10 år. En anden er
at kongen har fastsat en maks. løn på kun
1100 Rand (650 kr.) pr. Måned. Det kan ingen leve af.
Kongen ejer alt. Jord mm. Han udlejer jorden. Han får en slags leje af alt. Kongen udpeger 52 % af parlamentet, resten bliver
stemt ind af befolkningen.
Efter en tur igennem Swaziland kørte vi til
smukke Durban med de flotte strande. Turens sidste del er i Cape Town. Vi startede
med en tur til Townships i Cape Town. I de
frygtede townskips! Der sælges meget narko i områderne hvilket medfører bandeopgør med åbner skyderier. Derudover lever
de fleste af små håndværk, handel o. lign.
Det er den absolutte fattigste del af Sydafrika - en historisk rest af apartheid. Vi vil
nok kalde det rendyrket slum.
Med Slum menes bl.a, at der ingen vand er
inde i huset, ingen toilet i huset, og kloakker skulle vi kigge langt efter.
Der er nu etableret børnehaver i områderne. Det koster 160 rand (ca. 80 kr.) pr barn,
derfor er det kun nogle af børnene, der går
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Børne- og Ungeudvalget

Af Dorte Schmidt, medlem af Børne- og Ungeudvalget.

særligt §17, stk 4 udvalg, som er et midlertidigt udvalg på tværs af Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Dette udvalg er nu startet op for
for at sikre bedre uddannelse og job for
unge på Nordfyn. Et rigtigt godt initiative,
som Kim Johansen var ophavsmand til.

Børne- og Ungeudvalget dækker hele børneområdet fra 0-18 år. Der har været specielt stor fokus på unge og uddannelse i
den første del af 2018. Især FGU, den nye
forberedende grunduddannelse, som er for
unge under 25 år, som ikke er igang med en
ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.
FGU erstatter Produktionskolerne og en
række andre uddannelser. Tanken er en
mere samlet indsats for unge og deres uddannelse. På baggrund af dette foreslog
Socialdemokratiet, at der blev nedsat et

I august blev mit forslag om tilbud til forældre til børn med dysleksi (ordblindhed) og
dyscalculi (talblindhed) vedtaget. Nu udvides læseplanindsatsen med et gratis undervisningstilbud til forældre hos ekstern
samarbejdpartner, og der bliver generelt
sat fokus og kompetenceudvikling omkring dyscalculi på skolerne.
Lige nu i budgetfasen er et af de helt store
fokuspunkter, at vi i Socialdemokratiet vil
beholde de lokale institutioner og skoler,
som de minimum er nu, med en ordentlig
normering og bibeholdelse af puljen til
særlig klassedannelse.

Et andet fokuspunkt er en helt anden investering i tidlig og forebyggende indsats. En
investeringsstrategi i 2019, som vil lave en
samlet indsats for hele familien, et slags
360˚ eftersyn, som sætter ind lige dér, hvor
den enkelte familie har brug for det, på
tværs af fagkompetencer og afdelinger. En
hel anden måde til at give hele familien en
hjælpende hand, til at få en hverdag til at
fungere. Det kan være alt fra praktisk hjælp,
misbrugsproblemer, konflikthåndtering,
pædagogisk hjælp med børnene, lektiehjælp, økonomisk rådgivning, psykologisk
hjælp, bedre sundhed eller job/uddannelse
afklaring. Alt efter hvad den enkelte familie
har brug for, så både de voksne og børnene
kan få en velfungerende hverdag. Det er nu
i 2019, vi skal gøre en markant forskel for
udsatte børn på Nordfyn. Spørgsmålet er,
om vi kan få Venstre med på den vision i
budgettet.

Aktivitetetskalender 2018
1. okt.
5. nov.
3. dec.

18.00
18.00
18.00

Gruppemøde.
Gruppemøde m/fokusgrupper.
Gruppemøde.

2019			
12. jan
10.00
Generalforsamling.
26. maj		
EU valg.

Otterup rådhus.
Bogense rådhus.
Søndersø rådhus.

Bogense.

Fokusgrupperne mødes næste gang den 5. november. De mødes fra 18-20 og gruppemødet er fra 20-21. Det har vist sig at fungere fint,
og det har været nogle positive møder, og der er allerede kommet flere forslag, som gruppen arbejder videre med.
Vi kan kun anbefale alle medlemmer at prøve at møde frem disse dage.
Side 6
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Hvad rør sig i Social- og sundhedsudvalget i
skrivende stund
Af Gert Rasmussen, næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

En af de forestående store ændringer er en
ny Masterplan omhandlende handicap/
psykiatri, sundheds- og ældreområdet. Oplægget indgår også som en del af budget
2019.
Der har været en model 1 og en model 2 i
spil, og Social og sundhedsvalget har indstillet model 2 på august mødet til videre
behandling.
Oplægget indebærer at der på Møllehaven
i Bogense etableres en tilbygning med 12
nye pladser i forbindelse med hus 1. Hus 1
bebos i dag af borgere med en erhvervet

senhjerneskade. De vil efter tilbygningen
er etableret blive flyttet over i denne nye
bygning, indrettet specielt til formålet. Hus
1 skal herefter bruges af Botilbuddet, der
for nuværende har til huse på Vesterbo i
Søndersø. Der er bliver etableret 4 midlertidige Psykiatri afklaringspladser på Fredensbo i Særslev. Hele området hører samlet ind
under Handicap- og psykiatri.
Hus 1 og 2 med 20 plejehjemspladser på
Vesterbo i Søndersø rømmes og bruges
herefter til akut/rehabiliterings og aflastningspladser i stedet for på Søbo i Bogense,
hvor der nu er 12 pladser. Det betyder at
der bliver 8 ekstra akut pladser til rådighed
på Vesterbo. Dette vil være påkrævet med
den kommende struktur i forbindelse med
nyt OUH, samt i et forsøg på at undgå utilsigtede indlæggelser og genindlæggelser
på netop OUH. Dem, der desværre udsættes for dette, er oftest ældre medborgere,
der kommer på OUH og straks efter bliver
hjemsendt igen, og det er jo ikke til gavn
for nogen, og i hvert tilfælde ikke for borgeren. Dette kunne måske undgås ved, at de
praktiserende læger kunne visiterer til en
akut plads på Vesterbo.

Nogle vil logisk spørge, hvad så med de 20
plejehjemsbeboer på Vesterbo, når der inddrages 20 pladser til akutpladser? De første
10 pladser kommer til veje ved at Botilbuddet på Vesterbo flytter til Møllehaven, samt
de 12 pladser der rømmes på Søbo. Det er
klart at det skal være i overensstemmelse
med beboernes ønsker, om de eventuelt
kunne være indstillet på at flytte til Søbo,
da det formentlig vil betyde fraflytning fra
lokalområdet.
Ved overflytning af 12 rehabiliteringspladser fra Søbo til Vesterbo vil der blive 12 almindelige plejehjemspladser til rådighed
på Søbo.
På Kærgården og Bryggergården vil der
ikke ske forandringer og de 6 rehabiliterings/aflastningspladser bibeholdes.
Det bemærkes at ovenstående er til budgetbehandling til 2019, og derfor ikke er
vedtaget endnu, ud over at socialudvalget
har indstillet det til godkendelse.

Plejehjemmet Vesterbo Søndersø. Foto: Erling Jensen.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Side 7

Medlemsblad for socialdemokratiet på Nordfyn

Teknik- og Miljø

Af Brian Lebæk, næstformand Teknik- og miljø.

Det kan handle om ret store beløb, som
kommunen og det lokale erhvervsliv risikerer at gå glip af.
Mange vil hævde at f.eks. udbuddet af Vej
og Park opgaverne har været en succes,
men jeg vil tillade mig at tvivle på hvor stor
succesen er, og jeg mener ikke at yderligere udbud er vejen frem.

Udbud
Når kommunen sender opgaver i udbud er
det ikke altid en god forretning, selvom det
umiddelbart ser sådan ud.
Ved udbud skal man altid vælge det billigste tilbud.
Der kigges kun på prisen for at løse den
specifikke opgave og ikke på de afledte
faktorer.
Alene kontrollen med løsningen af opgaverne i forbindelse med Nordfyns kommunes udbud af Vej og Park, koster omkring
et årsværk, altså én mand i et år.
I Vej og Park var der tidligere plads til ansatte, der måske ikke helt opfyldte kravene
til det moderne arbejdsmarked. De udførte
dog det job de var ansat til, og havde gjort
det i mange år.
Flere af dem blev overdraget til den nye
operatør, men i løbet af kort tid blev mange af dem afskediget eller bedt om at gå på
pension. Det betyder, at mange af de tidligere medarbejdere nu er på en eller anden
overførselsindkomst betalt af kommunen,
der dog ikke længere ”får noget for pengene” !
I et udbud må der ligeledes ikke tages hensyn til om leverandøren har ansat lokal arbejdskraft, der betaler skat i kommunen
eller om leverandøren køber varer og tjenesteydelser lokalt.

Side 8

Cykelstier
Udmøntningen af stiplanen betyder at flere nye gang- og cykelstier skal planlægges
og etableres.
Der er altid flere forskellige syn på hvor stierne skal placeres og udformningen af
dem, og derfor afholdes borgermøder for
at få de lokales input til dette. Disse input
indgår, sammen med trafiksikkerhedskyndige rådgiveres vurdering i den samlede
beslutning af, hvad der vil være den bedste
løsning.
Det vil i sagens natur ikke være muligt at
tilgodese alle ønsker, men der lyttes i høj
grad til meldingerne fra borgermøderne.
Det er vigtigt at de lokale inddrages.

Cykelstien Morud-Søndersø. Fotos: Erling Jensen.

Gylletank
Som ved stier, er det også i alle andre sager
vigtigst at borgerne får mulighed for at
blive hørt!
I den aktuelle sag om gylletanken føler
mange borgere at de IKKE er blevet hørt,
og det vil A gruppen ændre, så det ikke
gentager sig! Høringsbetingelserne i denne type sager er ikke ukomplicerede, da
der skal tages hensyn til begge parter, men
det kan ikke være rigtigt, at man først opdager byggeriet når det er i gang. Afgørelsen om tilladelser er besluttet at skulle ligge i forvaltningen, men det er noget vi vil
kræve at få på Teknik- og Miljøudvalgets
dagsorden fremover, når det drejer sig om
så betydende sager. Nu ser det ud til, at der
er flere afstandskrav som ikke er opfyldt, så
byggeriet er blevet stoppet og sagen kommer formentlig til at skulle gå om. Det havde måske været godt med en mere åben
proces.
Drikkevand
Et andet meget aktuelt emne er vores drikkevand. Det er vigtigt at få gjort noget for
at sikre rent drikkevand i fremtiden. Det
skal så vidt muligt forhindres, at der kommer skadelige stoffer i vandet, og hvis det
sker, skal der være gode muligheder for at
kunne få rent vand fra andre boringer, indtil problemet er løst. Der er store udfordringer for de små vandværker, og der skal
etableres udvidede samarbejder, og med
tiden er det måske nødvendigt at lukke
nogle. Vandværkerne er private, så det er
ikke kun kommunens beslutning.
Forureningen fra landbruget og andet skal
reduceres mest muligt i de områder, hvor
vandet hentes.
Det er i det hele taget vigtigt at vi passer på
naturen, i alt hvad vi foretager os.
Natur og miljøbeskyttelse skal tænkes ind i
alle kommunens beslutninger.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Socialdemokratiets kongres
den 22-23. september i Aalborg

Vores formand Mette Frederiksen holdt
som sædvanlig en fantastisk tale, og der er
ingen tvivl om at hun vil blive en god statsminister for en kommende socialdemokratisk mindretalsregering.
Hun vil være børnenes statsminister, og
hun fremlagde et bud på, hvordan Socialdemokratiet vil skabe et samfund, hvor alle
får muligheden for at forme deres eget liv.
Udover et folketingsvalg kommer der også
et valg til EU parlamentet inden for det næste år. Kongressen vedtog et arbejdsprogram, som er en solidaritetspagt. Ved EU
valget ønsker Socialdemokratiet at opstille
et klart valg for Danmark og Europa, og vi
ønsker at trække EU-samarbejdet i en ny
og socialdemokratisk retning. En solidarisk
retning. En retning hvor EU sikrer ordentlige arbejdsvilkår og fair skattebetaling.
Kongressen skulle også indplacere vores 9
kandidaterne til EU valget på vores liste, og
for første gang skete det ved en elektronisk
afstemning. Jeppe Kofod blev valgt som
spidskandidat på kongressen sidste år, de
øvrige 8 skulle så indplaceres nu. Det lykkedes at få vores kandidat Christel op en 2.
plads, og placering af de øvrige kandidater
kan i se på billedet.
Mette afsluttede kongressen med at citere
Kampmann ”Det er dejligt at være Socialdemokrat”.

Følg os på Facebook:
Socialdemokraterne
på Nordfyn.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Affald – en udfordring som vi SKAL løse
Af Pia Longet, medlem af Teknik- og miljøudvalget.

gere en spand mere. Med husholdningsaffaldet skal vi helt ind under borgernes køkkenvask, for det er der, sorteringen i
organisk og uorganisk affald nødvendigvis
må begynde.

Jeg bliver glad i låget hver gang vi i udvalget bliver præsenteret for en ny mulighed
for at genbruge en affalds-fraktion. For det
kan synes som en fuldkommen umulig opgave at få løst det evigt voksende problem
med alt det, vi alle sammen smider ud hver
dag, og så er det altså rart, at nogen finder
løsninger, vi kan bruge.
Affald har altid været en udfordring, som vi
politisk bør finde gode løsninger på. Nu er
det så enkelt, for nu skal vi! Senest i 2022
skal minimum 50 % af alt vores affald genbruges. Og det kommer ikke til at stoppe
der. Politikerne er allerede i gang med at
fastsætte de næste mål, som på nuværende
tidspunkt lyder på en genbrugsprocent på
66 % i 2035.
I skrivende stund ligger vi på 38 % genbrugt affald i Nordfyns Kommune. Vi er altså godt på vej, men samtidig kan alle regne
ud, at der er lang vej igen.
Ind under borgernes køkkenvask
Vi har plukket de ”lavthængende frugter”,
altså lavet løsninger på de mest tilgængelige områder pap, papir, glas og metal. Men
vi ved godt alle sammen, hvor der er flest
genbrugsprocenter at hente: I det daglige
husholdningsaffald, som er det, vi alle sammen producerer mest af. Det er dog også
her, den største udfordring ligger, for dette
kan ikke løses ved blot at tildele alle borSide 10

Det organiske affald kan blive til god energi, fordi det kan producere biogas. Dette
kræver, at det hele bliver kørt igennem et
såkaldt pulpanlæg, nok bedst beskrevet
som en kæmpestor persillehakker. Efterfølgende opbevares pulpen i store tanke, hvor
man ved forskellige andre processer kan
udvinde biogassen. Et sådant pulpanlæg er
på vej i Odense, hvor Nordfyns Kommune
sandsynligvis vil tilslutte sig.
Altså en rigtig god løsning på et meget seriøst problem.
Tilbage står så, at vi bliver nødt til at placere
endnu en ny spand hos borgerne, en speciel spand med to kamre, som bliver tømt
op i en lastbil med tilsvarende to kamre. Et
til biologisk affald = pulp og biogas, og et til
restaffaldet, som bliver brændt.
Denne spand vil dog erstatte den nuværende spand til dagrenovation, så der bliver
ikke tale om flere elementer til ”spandeparken”, som vi alle sammen har stående. Efterhånden som denne sortering bliver indført,
bliver sækkeløsningen udfaset. Det er jeg
bestemt ikke meget for, jeg har altid været
stor tilhænger af, at det hele blev fjernet, så
der hverken var lugt, fluer eller ulækker afvaskning tilbage på min grund. Men nu er
der ingen vej udenom, så selv jeg må give
mig og tage imod den spand, jeg på et tidspunkt bliver tildelt.
Det skal være så pænt som muligt
Jeg synes bestemt ikke, det er kønt med
alle de spande! Men affaldssortering er
simpelthen et must for vores omverden, og
så må vi alle være med. Jeg påpeger dog
ved hver given lejlighed, at vi skal huske
det etiske udtryk i vores kommune så me-

get det er muligt. Eksempelvis vil der i nogle sommerhusområder blive lavet fælles
sorteringsanlæg, fordi der simpelthen ikke
er plads ved de enkelte sommerhuse, og
fordi skraldevognene ikke kan komme til
alle huse. Når vi laver disse fælles anlæg
skal vi huske, at de godt kan være både
pæne og diskrete, så vores gæster og vi selv
ikke bliver præcenteret for affald som det
første indtryk af vores ellers smukke kommune.
Plastik
– det mest synlige affaldsproblem
Der er nok ikke mange af os, som ikke med
afsky har set billeder af kæmpemæssige
plastikbjerge, der flyder som ulækre øer
rundt omkring i verdenshavene. Der er ikke
i Danmark, men vi vil alligevel gerne være
med til at forhindre netop denne type affald i naturen – det meste af det er ikke engang forgået, når mine oldebørn bliver
voksne, det er jo frygteligt at tænke på.
Udfordringen med netop plastik er, at det
ikke er en særligt efterspurgt genbrugsvare. Alt det papir, pap og glas, vi sorterer, bliver genbrugt, fordi nogen på en eller anden måde kan tjene penge på det. Plastik
er meget svært at genbruge, især fordi, der
på mange ting er anvendt flere forskellige
typer plastik, så det derfor skal adskilles, inden det kan smeltes om. Eksempelvis en
ketchupbøtte, hvor bøtten er én type, låget
en anden type og etiketten måske noget
helt tredje.
På plastikområdet er der altså en stor udfordring, som der må noget lovgivning til at
løse: Måden virksomhederne producerer
på.
Selv om vi kun får en enkelt af de eftertragtede genbrugsprocenter ind på plastikkontoen, vælger vi nok en eller anden løsning,
hvor også plastik kan sorteres fra. Indtil da
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Genbrugspladsen Søndersø. Foto: Erling Jensen.

kan vi glæde os over, at netop plastik har
stor brændværdi i vores varmeanlæg, fordi
plastik er baseret på olie.
Kan det svare sig?
Ind imellem kan det virke lidt meningsløst,
at vi står og sorterer alle vores småting,
mens kæmpestore lande rundt om i verden
melder sig ud af klimaaftaler og ikke bruger
fem flade øre på at løse enorme affaldsproblemer eller klimaproblemer i det hele taget. For hvad nytter det dog, at vi i lille Danmark gør alt, hvad vi kan, hvis alle de lande,
hvor det virkelig kunne batte, er hamrende
ligeglade?
Jeg har besluttet mig for ikke at tænke på,
hvad de andre ikke gør, og koncentrere mig
om at gøre mit. Det kan godt være, det ikke
fjerner affaldsbjergene, at jeg sorterer, men
det skal i hvert fald ikke være mit affald, der
ligger tilbage til mine tip-tip-oldebørn. Så
nu står jeg troligt og vasker makreldåser og
syltetøjsglas, og nyder at lægge dem ud i
de spande, hvorfra jeg ved, at de bliver
fragtet til genbrug.
Jeg synes, spandene er gyselige – men hvor
er jeg glad for dem!

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Valget nærmer sig

Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet.

Valget nærmer sig. Ikke bare valget til Folketinget, men i høj grad også valget til
Europa-Parlamentet. Og mens der dårligt
går en dag, hvor der ikke bliver gættet på,
hvornår statsministeren udskriver valg, så
ligger det helt fast at valget til Europa-Parlamentet bliver i slutningen af maj næste
år. Så sæt kryds i kalenderen den 26. maj
2019 :-.)
For mange danskere er valget stadig langt
ude i fremtiden. For mig og de fleste af
mine kollegaer føles de ni måneder til valget som lige om hjørnet. For vi er allerede i
valgtøjet og er i gang.
Men selvom det er fristende allerede nu at
kaste alt fra sig og ikke lave andet end at stå
på diverse gågader og snakke EU-politik
med forbipasserende, så er der stadig en
række politiske opgaver, der skal løses.
Både for mig personligt og for hele EU.
Én af de største opgaver og udfordringer
for EU bliver at gennemføre skilsmissen
med briterne. Brexit træder officielt i kraft
når den 29. marts bliver til den 30., men
hvad der reelt kommer til at ske, det ved ingen. Uanset udfaldet så får det betydning
for EU og Danmark. Og givetvis også valget
til Europa-Parlamentet.
For mig personligt kommer efteråret især
til at handle om en ny spændende sag, jeg
er blevet Parlamentets ordfører på.
Den handler om at lave regler, der skal gøre
det mere gennemsigtigt for os forbrugere,
når vi handler på online markedsplatforme
så som trivago, momondo, booking.com,
osv. Platformene bruger vi så meget, at
mange af dem nærmest opfører sig, som
om de har monopol på at formidle hotel,
biludlejning og andet. Det er ikke godt for
de virksomheder, der skal sælge deres produkt og det er svært for os forbrugere, at
gennemskue om vi gør en god handel. Om
vi rent faktisk får den flybillet eller det hotel
vi er ved at booke, til den bedste pris. Eller
Side 12

om prisen man ser på skærmen, også er
den endelige pris.
For eksempel skal man på mange hoteller
betale ekstra afgifter eller skatter, når man
kommer til hotellet. Og så viser det sig måske, at den gode pris man har fået, ikke var
så god igen.
En anden ting er hvordan online platformene fungerer i praksis. EU-Kommissionen
har lagt op til, at platformene blot skal fortælle, hvordan et hotel for eksempel ender
i toppen af en søgning, og om det er muligt
at betale sig til en topplacering.
Jeg synes, det er fint, at de skal fortælle
hvordan handelspraksis fungerer. Men i
virkeligheden synes jeg, at det er lige så
vigtigt, at vi også får mulighed for at sige til
platformene, at de skal ændre på en handelspraksis, hvis den er urimelig. Hvis de fx

presser hotellerne til ikke at udbyde deres
værelser til andre priser på deres website,
end det, platformen tilbyder.
Det er en spændende sag, som kommer til
at påvirke rigtig mange forbrugere positivt.
Og som betyder rigtig meget for mange
hoteller, biludlejere, restauranter og andre
forretningsdrivende. Så de står i kø for at
komme i kontakt med mig. Lige nu betyder
det massiv travlhed for mig. Men det er den
gode form for travlhed. For i sidste ende vil
det gavne en masse mennesker, og gøre
EU’s indre marked mere fair for virksomhederne. Og når den sag er færdig, så går EPvalgkampen for alvor i gang. Indtil da håber
jeg på at vi ses ind i mellem til partiaktiviteter, hvad enten det er på gaderne Middelfart og på resten af Nordfyn eller det er til
kongressen.

Valgkamp i 2009 for Christel.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Vi skal lære af Stauning
– Vejen til et lykkeligere Danmark

Af Dan Jørgensen, Næstformand i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Siden Stauning har Socialdemokratiet været den drivende kraft i at opbygge det
danske velfærdssamfund. En samfundskonstruktion, der har gjort os til verdens
lykkeligste folk. Nu er den presset. Stadigt
flere danskere føler sig utrygge og tilliden
til politikerne eroderer. Hvad ville Stauning
have gjort?
Thorvald Stauning er den mest populære
Statsminister Danmark har haft. I 1935 høstede han 46,1% af stemmerne til sit parti.
Det skete ikke på en nem baggrund. Arbejdsløshed, ulighed og armod prægede
Danmark.
I mange andre europæiske lande, havde
lignende tilstande banet vejen for totalitære kræfter. Sådan gik det ikke i Danmark.
Selv samme nat som Hitler tog magten i
Tyskland, samlede Stauning Danmark med
det berømte Kanslergadeforlig. En politisk
aftale der sikrede det danske folkestyre
mod de antidemokratiske kræfter, der også
pressede sig på i Danmark og som samtidigt lagde grundstenene til det velfærdssamfund vi har i dag.
Nu lever vi igen i en opløsningstid. Trump,
Brexit og Le pen er symptomer på de samme tendenser, som vi så i 1930’erne.
Socialdemokratiet i Danmark er ganske vist
ikke et parti i krise. Modsat de fleste andre
socialdemokratier i Europa er vi et af de få,
der har forholdsvis stor opbakning i befolkningen. Vi tabte ganske vist magten ved
sidste folketingsvalg, men hvad mange
glemmer, er, at vi gik frem som parti sammenlignet med forrige valg. Endnu bedre
gik det til kommunalvalget i 2017. Ud af
landets 98 borgmestre er 46 af dem nu socialdemokrater. Læser man meningsmålinger, vil man desuden vide, at vi nu i flere år
har været det parti i Danmark, der har klart
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

størst opbakning. Og så har jeg slet ikke
nævnt, at vi i en årrække har haft bestandig
medlemsfremgang
Alligevel kan vi lære af Stauning. Hvis vi
igen kontinuerligt skal over 30 % i meningsmålinger og valgresultater, eller
måske endda som Stauning og senere
Kampmann få mere end 40% af vælgernes opbakning, så er der kun en vej; vi
skal stå på de grundværdier der har
skabt verdens lykkeligste samfund.

Lykkelandet
I politikprogrammet Danmark for folket beskrev Thorvald Stauning Socialdemokratiets politiske mission som: ”at arbejde for et
bedre og lykkeligere samfund”. Andetsteds
siger han, at vi skal være ”et lykkeland”. Det
er vi blevet. I dag er Danmark blandt de lykkeligste lande i verden. Hvert år når FN offentliggør deres målinger af verdens befolkningers lykkeniveauer, er vi altid i
toppen.
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Det er ikke sket af sig selv. Staunings arv
blev i mange generationer efter hans død
ført videre. Skiftende socialdemokratiske
ledere stod i spidsen for at udvikle det samfund vi har i dag. Det var aldrig fordi velfærdsstaten var vigtig i sig selv. Ligesom
det heller ikke handlede om at skabe institutioner for institutionernes skyld. Altid var
formålet med politikken, at skabe bedre
livsvilkår for danskerne.
Som HC Hansen udtrykte det i 1957: ”Velfærdsstaten er ikke noget statisk, men en
stadig fremmarch mod lykkeligere livsvilkår”
Ser man på den internationale lykkeforskning, er der ingen tvivl om at der er en sammenhæng mellem vores velfærdssamfund
og vores lykke. Direktør på institut for lykkeforskning, Meik Wiking har i sin bog ”lykken under lup” udtrykt det sådan her: ”Danmark er et trygt samfund. Det skyldes ikke
blot, at det er relativt sikkert at gå på gaden
om natten, det skyldes i høj grad også, at
velfærdsstaten har reduceret en stor del af
usikkerheden forbundet med sygdom, alderdom og ledighed. Når vi bliver syge, kan
vi komme gratis på hospitalet, mister vi vores job, kan vi få en form for understøttelse,
og når vi bliver gamle og ikke kan klare os
selv længere, kan vi blive hjulpet i hjemmet
eller komme på plejehjem. Manglende adgang til disse ting medfører ulykke for milliarder af mennesker globalt set”.
Krisetendenserne
I mange Europæiske lande har de etablerede partier – herunder socialdemokratiet –
det svært. Globaliseringen med alle dens
udfordringer har skabt utryghed i befolkningerne: Har jeg et job i morgen? Er der
velfærd til mig og min familie i fremtiden?
Kan mit land håndtere den store indvandring?
I Danmark er det ikke lige så slemt som i
mange andre lande. Men tag ikke fejl. Krisetendserne findes også her. I 2004 var det
kun 2,4% af befolkningen der følte sig
utrygge. I dag er tallet over 17%. Det der
blandt andet bekymrer danskerne er, at de
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føler at velfærden i vores samfund bliver
ringere. En tendens mange både frygter og
tror vil fortsætte.
De grundværdier, der har bygget velfærdsstaten, og som er essentielle for at vi kan
være et lykkeligt land, er truede. Det er værdier som lighed, fællesskab, tryghed og tillid vi risikere langsomt bliver undergravet.
Hvad ville Thorvald Stauning have gjort i
dag?
Al politik er værdipolitik
Først og fremmest ville Stauning have råbt
vagt i gevær. Han ville tordne mod de kræfter, der ønskede at sætte markedet over
mennesker. Han ville tordne mod liberalisterne og med sin myndige røst minde os
alle om, at stærke fællesskaber er til gavn
for alle i et samfund.
Den form for idealisme, har vi stadig i mit
parti. Men vi kan blive endnu bedre til at
kommunikere den. Vi skal glemme alt om
”nødvendighedens politik” som forklaringsmodel. Det skal altid være vores værdier, der guider vores politik. Og befolkningen skal altid vide hvorfor vi gør som vi gør.
I dagligdagens politik betyder det, at vi ikke
skal åbne munden om noget som helst –
fra bankregulering til skattepolitik - uden
også at have retningen og værdierne med i
vores kommunikation.
Folk har mere brug for at vide, hvorfor vi
gør som vi gør, end de har behov for de tekniske detaljer.
Vores grundlæggende narrativ som parti,
er, at vi er garanterne for det velfærdssamfund som har gjort os til verdens lykkeligste
folk. Overfor os står en regering, som kalder sig den mest liberale i Danmark nogensinde.
Hermed er fronterne trukket op til en ekstremt vigtig ny værdikamp. Jeg skriver ny,
men reelt er det en tilbagevenden til den
mest dominerende konfliktlinje vi har haft i
dansk i politik fra slutningen af 1890’erne
og frem til Anders Fogh neutraliserede den
i slutningen af 1990’erne, ved at lade som

om han skam også var blevet en slags socialdemokrat.
Det er en debat om, hvorvidt vi skal overgive os til konkurrencestatens logikker,
hvor det er finansministeriets regnemaskiner der styrer alt, hvor det at skabe større
arbejdsudbud er det vigtigste mål og hvor
midlet altid er skattelettelser. Eller om vi i
stedet skal styrke vores velfærdsstat ved at
satse på de fællesskabsorienterede værdier
den bygger på.
Socialdemokratiets og venstrefløjens fremtid afgøres efter min mening i meget høj
grad af vores evne til at vinde netop den
debat. Danskerne er grundlæggende både
tilhængere af velfærdssamfundet og bekymrede for dets fremtid. Her må vi, der har
bygget det op, også være dem, der er bedst
til at give svarene.
Men hov! Tænker læseren måske; er værdipolitik ikke noget med udlændinge? Til det
er svaret todelt: for det første; jo, udlændingepolitik handler da også om værdier, det
er det bare ikke det eneste politikområde
der gør. Tvært imod bør hele vores samfundsdebat være båret af værdier. For det
andet; udlændingedebatten er i højere
grad præget af konsensus hen over midten
end den tidligere har været.
Pragmatisme og samarbejde
Stauning var idealist. Ingen var nogensinde
i tvivl om hans grundholdninger. Men samtidigt forstod han at kompromiser og samarbejde ofte var vejen frem, hvis man ville
have fremskridt og stabilitet.
Det gælder ikke mindst i udlændingepolitikken. Her har Socialdemokratiets søsterpartier i de fleste andre europæiske lande
ikke formået at finde svar på tidens udfordringer, og de har nægtet at samarbejde
hen over midten med borgerlige partier
om at begrænse antallet af udlændinge,
der kommer til deres lande. Den slags bliver straffet. Befolkningerne forlanger samarbejde og løsninger. Leverer et parti ikke
dem, er det et irrelevant parti.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Socialdemokratiet i Danmark har i de senere år ændret kurs i udlændingepolitikken. I
takt med at udfordringerne er blevet større
er vores politik også blevet strammere. Vi er
stadig humanister. Vi ønsker altid at hjælpe
så mange som vi kan så godt som muligt.
Men vi skal også hele tiden finde balancer i
vores politik. Hensynet til velfærdsstaten
og sammenhængskraften i vores land er
essentielt for os.
Kommer resten af venstrefløjen ind i den
kamp? Jeg håber det. Både Alternativet, Enhedslisten og SF siger jo, at de også mener
antallet af udlændinge der kommer til Danmark betyder noget. Spørgsmålet er om de
er villige til også at søge reelle løsninger og
deltage i kompromisser. Jeg håber det. Ellers kan deres fremtid blive svær. Lige nu er
der helt sikkert stemmer i at være kritiske
overfor en stram udlændingepolitik. Men
jeg er sikker på, at det også i Danmark bliver stadig tydeligere for alle, at vores velfærdssamfund er truet, hvis ikke vi håndtere udlændingespørgsmålet. Og en
venstrefløj, der ikke er garanter for velfærdssamfundet, vil ikke være relevant for
mange.
Staunings arv
Samlet set lægger jeg op til at vi nutidige
Socialdemokrater – og meget gerne resten
af venstrefløjen - skal bære Staunings arv
videre. I en tumultarisk tid formåede han at
samle landet og lægge grundstenene til en
samfundsmodel som har gjort os til et lykkeligt land.
Nu skal vi igen med idealisme og pragmatisme igen samle Danmark om de danske
værdier.
Dan Jørgensen har skrevet bogen ”Staunings
arv – vejen til et lykkeligt Danmark” som udkom på Preoples press d 10/7 2018.
Du kan købe bogen billigt gennem socialdemokratiets webshop.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Fjordens dag den 9. september 2018

Af Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem AOF Odense & Nordfyn.
Det blev en god dag, og tak for hjælpen i
AOF teltet til dem der kunne. Vores telt
blev igen i år godt besøgt.
I AOF teltet kunne du møde Gitte, der underviser i syning, Bjarne der underviser i
guitarspil og Gert, der underviser i IT. Vi fra
bestyrelsen og Ann Berit Christensen, Annette Lykke Jensen samt Marianne Fick,
der underviser i Forberedende Voksen Undervisning ( FVU ), som til dagen havde lavet en QR kode hvor du ved at udfylde et
spørgeskema kan vinde et valgfrit foredrag. Du kan deltage frem til og med den 4.
oktober ved at taste: bit.ly/AOF-fjordensdag, eller scanne QR koden her i bladet.

Vore besøgende kunne også møde Hanne,
der underviser i yoga hos AOF Odense &
Nordfyn. Samlet fik vi mange gode snakke
med vore gæster, og vi fik tilmeldinger til
foredrag og undervisning. I vores telt,
mødte vi også nogle fra Otterup, der ikke
havde modtaget KULTURPOSTEN, der blev
omdelt midt i august, og det bliver der
fulgt op på. Helt tilfældigt spurgte vi mange besøgende, hvad de synes om forsiden
på vore 2 programmer, Kulturposten og
AOF Odense programmet. Vi fik mange
gode og sjove tilkendegivelser. Følgende
udsagn fik vi, som jeg lige erindrer: Det ligner ikke et aftenskoleprogram; Han ser flabet ud; det er et flot maleri – jeg synes godt

om den grønne farve og det røde hjerte;
det får jeg lyst til at bladre i. Jeg kender
godt AOF – jeg er tilmeldt xx foredrag /
kursus; en noget provokerende forside;
den ryger ud med reklamer; den får jeg lyst
til at gemme en tid og folde hjørner ind i.
I AOF teltet uddelte vi smagsprøver på
svampesuppe og ca. 290 gæster sagde ja
tak hertil.
Vi ses i 2019.
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