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Et vigtigt efterår…

Så er det blevet efterår, bladene falder af træerne, og skoven får smukke farver.
Et meget spændende valg skal afvikles 3. november, nemlig det Amerikanske
præsidentvalg. Bliver det Biden eller Trump. Mon ikke mange herhjemme håber at det også bliver
efterår for Trumps valgperiode.
I partiforeningen er vi stadig ramt af Corona, og har stadig ikke haft åbent
bestyrelsesmøde, siden foråret. Vi er begyndt at mødes fysisk igen, og aktivudvalget har netop haft
første møde i lang tid. Vi håber at vi snart kan få normale tilstande igen.

Vores kampagne campingvogn er klar, og den vil man begynde at se i bybilledet
allerede om få dage. Vi skriver ud til jer alle når vi er på gaden, og så håber vi at nogle af jeg vil komme og være med.
Vi er også i fuld gang med arbejdsprogrammet for næste valgperiode 2022-2025, og i dette nummer
af Synspunkt kan i læse udkastet. Vi vil snarest invitere til medlemsmøde, hvor i kan komme med jeres
input til programmet. Og her håber vi også at i vil deltage.
Husk at i altid er velkommen til at kontakte os, hvis i har gode idéer eller andre ting i gerne vil tale om.
Mange hilsener
Frank Weinberger,
Redaktør / Administrativ Næstformand

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2020.
December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december

Udgivelsesdatoer og deadlines for Synspunkt i 2021.
Februar nummer—Deadline 23. januar—Udgives 1. februar
April nummer—Deadline 23. marts—Udgives 1. april
Juni nummer—Deadline 23. maj—Udgives 1. juni
August nummer—Deadline 10 august—Udgives 17. august
Oktober nummer—Deadline 1. oktober—Udgives 7. oktober
December nummer—Deadline 23. november—Udgives 1. december

Kontakt Ballerup Partiforening

Formand
Claus Spaabæk
2780 5581

cspaabaek@gmail.com

Adm. Næstformand
Frank Weinberger
4477 2996
fw@socb.dk

Pol. Næstformand
Erling Petterson
2088 7208
erlingo1@hotmail.com

Kasserer
Vagn Henriksen
2381 1307

vh@socb.dk

Sekretær
Susan Mai Andresen
4011 9054

kasserer2750@gmail.com

Socialdemokratiet Ballerup, Præstevænget 12, 2750 Ballerup, soc@socb.dk
Indbetaling af partiskat: Reg.nr.:5339 Kontonr.:0351978
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Nyt fra formanden
Kæmpe sejr for nedslidte – og Socialdemokratiet!
Lørdag d. 10. oktober 2020, tikkede den gode nyhed ind.
Socialdemokratiet har sammen med Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF indgået en
aftale, som betyder, at nedslidte kan gå tidligere på pension.
Aftalen er en Socialdemokratisk milepæl, for det var stort opslået i valgkampen, og
den vigtigste årsag til, at Socialdemokratiet kunne danne Regering.
Socialdemokratiets model var god, men den endelige aftale er endnu bedre.
Ofte ser man, at den slags forhandlinger ender ud med, at modellen bliver udvandet
undervejs, særligt hvis der skal være et bredt flertal, men denne aftale viser, at Folketinget er duelig udi kunsten, at lave aftaler, som rent faktisk bliver bedre under
forhandlingerne.
Eksempelvis har forhandlingerne gjort, at bl.a. SOSUer, sygeplejersker og pædagoger
også får ret til tidlig tilbagetrækning.
Finansieringen er også ret god.
Hovedfinansieringen kommer ved, at bankerne skal betale et samfundsbidrag, og
derudover skal udenlandske kapitalfonde som Blackstone-lignende virksomheder, løbende betale skat af ejendomsværdistigninger.
Desuden får virksomheder, som betaler eksorbitante direktørlønninger, ikke skattefradrag for udbetalte lønninger på mere end 7 mill. årligt.

Beskæftigelsesindsatsen skal forbedres. Der er for meget bureaukrati i jobcentrene,
og resultatet står ikke mål med indsatsen. Derfor mener jeg også, at der bør være
plads til dette. Dog er man nødt til at regulere området, for bureaukratiet starter jo et
sted, og med den lovsamling der er på området, er det svært at undgå bureaukratiet.
Det er særligt borgerlige regeringer, som har ansvaret for de mange reguleringer på
området (læs: Claus Hjort Frederiksen), men Socialdemokratiet har også et ansvar,
og derfor bør vi gå forrest, for at rydde op efter os selv og andre. Det er Socialdemokratisk hjerteblod, at folk som er tvunget ud i en vanskelig situation, får den nødvendige hjælp, i stedet for at blive mistænkeliggjort og udsat for alverdens uhensigtsmæssige nedbrydende aktioner.
Medierne er formentlig allerede (her fire timer efter at aftalen er indgået) i gang med
at finde huller i suppen, og de skal nok finde uhensigtsmæssigheder.
Der vil altid være nogle, som er svære at samle op i en aftale. Derfor kan man håbe,
at forligspartierne er klar til at kigge på de personer, som falder udenfor aftalen, og
som burde have været med.
I dag er et af de stolteste Socialdemokratisk øjeblikke jeg kan mindes, og betydningen af denne aftale kan ikke overvurderes.
Regeringen, med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen i spidsen, har
lavet en aftale, som de fleste eksperter skød ned som umulig.
Det er meget flot og stærkt.
Det har givet et fantastisk afsæt til næste folketingsvalg, men også givet Socialdemokratiet troværdigheden tilbage, når vi taler om tilbagetrækning.
Hvor er det en dejlig ting at gå på efterårsferie med. God ferie til alle der har det.
De bedste hilsner
Formand
Claus Spaabæk
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Nyt fra borgmesteren

Så er vi inde i efteråret – og desværre har vi set, at coronaen igen sætter dagsordenen for vores samfund. Vi havde henover sommeren håbet, at den nu var væk, så vi kunne leve som før. Men det kunne
vi ikke. Vi så, og vi ser igen meget store smittetal, så hvis det ikke skal gå helt galt, så må vi alle tage
os sammen. Vi må overholde de enkle forholdsregler, der er: Holde afstand, god hygiejne, blive hjemme hvis syg og isolere sig, ikke mødes for mange samlet.
Det er vigtigt, at alle er med. Nogle få mennesker uden omtanke for fællesskabet kan ødelægge det
for os alle.
Vi har gjort det før – og vi kan gøre det igen. Vi skal have smitten ned, så vi må lære at leve med corona-forbehold og –restriktioner, indtil der kommer en vaccine – forhåbentlig i løbet af vinteren, så vi
kan få et mere normalt 2021. Vi håber…
Når vi snakker 2021, så har kommunalbestyrelsen netop vedtaget budgettet for næste år. Det er et
godt budget, hvor vi fra Socialdemokratiet er gået sammen med DF, SF og Enhedslisten om at tage
ansvar for kommunens udvikling og drift i forlængelse af coronakrisen.
V og C er ikke med. De ville have skattelettelser, men selv om der er særligt ordning om det i år, så
syntes vi socialdemokrater sammen med de andre partier, at skattelettelser var og er et helt forkert
signal at sende nu midt i 2. coronabølge. Og det er helt forkert langsomt at udhule fundamentet om
vores velfærd i Ballerup Kommune.
Ad 2.coronabølge: vores ansatte i kommunen på plejecentre, hjemmepleje, børnehaver, vuggestuer,
skoler, klubber og alle de medarbejdere og de sagsbehandlere på rådhuset, der hjælper børn, unge,
familier, borger med vanskeligheder og ældre…. alle disse medarbejdere leverer trods risiko for selv at
blive smittede velfærd til vores borgere. Og det har de gjort det fra dag 1 i krisen, indenfor de regler
der nu har været. Skulle være tak til dem være at sænke velfærden og fyre nogle af deres kollegaer –
nu? eller de næste år? Jeg siger ”NEJ”, ikke hvis vi kan undgå det. Så det bliver et rungende Nej til en
skattelettelse der giver færre penge at lave velfærd for.
Coronakrisen har skabt usikkerhed om vores økonomi i tiden fremover: borgere bliver ledige, skatteindtægterne fra borgere og virksomheder falder. Vi vil ikke øge usikkerheden.
Slet ikke nu hvor vi kan se ind i et årti, hvor Ballerup Kommune får flere udgifter af to glædelige årsager: Vi bliver flere børn i kommunen – og vi bliver flere seniorer/ældre i kommunen. Det giver begge øgede udgifter til velfærd, så heller ikke det peger på skattelettelser.
Så altså for os socialdemokrater var det let at sige nej til V og C’s krav om skattelettelser.
Vi har i stedet vedtaget et bund solidt budget, som til fulde overholder den økonomiske strategi med
balance i tingene, plads til investeringer og hvor vi afvikler vores gæld.
Vi har i budgettet indarbejdet en corona-bufferpulje til at opsamle eventuelt øgede udgifter fra corona.
Det kan være udgifter til mere personale, dækning af sygdom, rengøring, manglende indtægter. Med
bufferen kan vi stå imod disse udgifter – og forhåbentlig viser det sig, at bufferen slet ikke var nødvendig. Så finder vi nok noget andet velfærd at bruge pengene til.
Ellers er budgettet en fortsættelse
•
af vores gode indsats om værdig pleje og styrket kvalitet på ældreområdet.
•
af det samlede udviklings- og uddannelsesforløb fra 0-25 år – herunder indsatsen om barnets
første 1000 dage – alle unge skal have en uddannelse. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej.
•
af vores arbejde med at få alle i arbejde. Vi ligger blandt de bedste kommuner i landet – og med
den nye beskæftigelsesstrategi vil vi gøre det endnu bedre i fremtiden.
På klima- og naturområdet sker en styrket indsats. Vi samler kræfter omkring DK 2020 og går efter
Parisaftalens mål, samtidig med at vi investerer i energiforbedringer, i elbiler og ladestandere, i natur
og i det grønne.
Og vi prioriterer endnu flere penge til vedligeholdelse af veje og bygninger.
Også på områderne omkring vores fællesskaber i foreninger, fællesskaber, kulturliv og oplevelser i vores bydele investerer vi også flere penge. Netop i coronatiden har vi set, hvor vigtige fællesskaberne
er – og set hvor meget vi savner dem, når de ikke er der. Fællesskaber giver simpelthen livskvalitet.

Budget 2021 er et godt budget, som vi bestemt med stolthed, kan gå ind i et valgår med. Socialdemokratiet har igen sikret en stabil udvikling – med styrkelse af vores grønne profil og af vores velfærd.
Ballerup Kommune er i en god vækst og udvikling – men lad os nu passe på den corona og forhåbentlig snart få den udryddet.

Jesper Würtzen
Borgmester
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Efteråret på Christiansborg
Med Arne-aftalen i hus og finansloven rundt om hjørnet har Folketinget taget hul på et
travlt efterår, hvor corona-pandemien naturligvis også kommer til at fylde en masse.
Vores Folketingsmedlem Kasper Sand Kjær vil giver en status på den politiske
situation og efterårets vigtigste dagsordener

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 - 20.00
Mødet er et digitalt møde, og kan findes via

bit.ly/KasperBallerup
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Anders Friis-Hansen
311 369 40
afriishansen@gmail.com

Kampagnevognen er snart klar

Hele dette Corona år, har vi gået og pulset med at klargøre vores nye kampagnevogn. Det har været et
stort arbejde, hvor vi løb ind i flere overraskelser, som råd i træværk, og andet. Men nu står vognen fin
og flot, og er klar til at komme ud på kampagner.
Og mon ikke det bliver et kendt blikfang i kommunen under det kommende kommunalvalg.
Vognen skal lige have færdigmonteret effektlys, og så er vi helt klar. Holdet der har bygget er
Erling Petterson, Tonny Rönnborg, Niels Tanggård & Frank Weinberger

Som vognen så ud da vi købte den

Køkkenet

Når enden er god ….

Fin hjulkapsel

Vognen er blevet grundet

Kampagneklar vogn
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Nyt fra Kultur- & Fritidsudvalget

Så er der indgået aftale om budget 2021.
En aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.
En aftale som især understøtter stærke fællesskaber og vores rige forenings og kulturliv.
Som vores forkvinde Charlotte Holtermann udtalte på de sociale medier, så har vores fokus blandt Amedlemmerne hele tiden været baseret på, “hvordan vi kan imødekomme vores foreninger og kulturinstitutioner, så de livgivende fællesskaber kan blomstre til gavn for Ballerup-borgerne”.
Og jeg må sige, at det føles fantastisk at se de politiske nedslag i budget stoffet - sort på hvidt og med
alle de flotte underskrifter. Ja næsten alle, fordi der mangler dog 2 underskrifter….
Nå, vi klarer os heldigvis uden de sidste to underskrifter, og for mig har de politiske kampe, været det
hele værd, fordi vi har fået så meget fra hænde siden sidste valg.
Vi kan se frem til mange gode løft, hvor bl.a:
•
Idrætsbyen får ny kunstgræsbane.
•
Drænene på fodboldbanerne skal repareres eller udskiftes.
•
Omklædningsrum i kommunens idrætsfaciliteter skal bringes op på en nutidig standard over de
næste 4 år.
•
Ekstra midler til udstyr og inventar i East Kilbride badet, som kan gavne brugeroplevelserne.
•
Opgradering til elektronisk adgang til skabene i omklædningsrummene i East Kilbride Badet.
•
Nyt omklædningsrum i East Kilbride Badet med loftlift til at sikre bedre tilgængelighed for
borgere med handicap - Social & Sundhedsudvalget er fagudvalg - fantastisk for borgeren.
•
Forbedring af omklædningsrum i idrætsfaciliteterne til nutidig standard.
•
Opgradering af arbejdet i Frivillighedscenter TAPETEN, så der kan skabes mere helhed og sammenhæng for brugerne af huset.
•
Økonomi til genopretning af arbejde i både Ballerup og Måløv Idrætspark, hvor brugerrådene
inddrages, så vi sammen får de bedste resultater.
•
Rideskolen får fremadrettet en stabil økonomi med mulighed for opsparing til fremtidige investeringer, bl.a nye heste.
•
Styrker muligheden for etableringen & videreførelse af Musikfællesskaber.
•
Ekstra tilskud til flere bydelsarrangementer, til stor glæde ude i lokalsamfundet.
•
Scenen i Skovlunde bypark forskønnes - Teknik & Miljøudvalget er fagudvalg!
•
Styrke arbejdet med projekter & film for og med unge ved Vognporten og Grejbanken.
•
Styrke samarbejde mellem ungdomsinstitutionerne ved FÆLLES FINANSIERING af projekter på
tværs af Ballerup Musik & Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole, Ungdomshuset Vognporten samt
klubberne.
•
Undersøge om vi kan købe Jonstrups Lejrens idrætsfaciliteter - Økonomiudvalget er fagudvalg,
hvis lejren skal købes!
•
Værtsfunktionen i det gamle posthus får støtte til samarbejdet med de frivillige og frivilligheds
sekretariat.
•
Forbedring af spejderhytten på Pæremosevej.
•
Forsøg med såkaldt “Orkester- satellit” mellem musikskolen og en folkeskole med interesse for
den musiske del af undervisningen.
•
Opgradering af Fritids & ungdomsklub i Vængene.
•
Intromøder til foreningslivet om kriminalitetsforebyggelse for at give foreninger og frivillige
mere viden om, hvordan de kan bidrage til indsatsen, så vi får alle med i fællesskaber.
•
Klubpædagogerne skal have mere viden om erhvervsuddannelserne, så de bedre . kan vejlede
og fastholde de unge i uddannelserne fremadrettet.
•
Opførelse af kunstværk på Buepladsen i Egebjerg.
•
Flytning af den “gamle skovlunde stationsbygning” En kulturhistorisk perle er dukket op og skal
bevares på en ny placering.
Med alle disse mange gode løft vil vi bevæge os hen imod endnu bedre vilkår for kulturen, sporten,
institutionerne, foreningerne og fritidslivet. Vi investerer flere penge i år til stærke fællesskaber, bedre faciliteter, fordi vi skaber fremtiden sammen. Vi arbejder sammen med de øvrige udvalg og deles
om ansvaret.
For mig er kulturen og hverdagen først og fremmest menneskeskabte, fordi vi igennem vores kultur
og sportsbegivenheder skaber vores omgangsformer, adfærd, vaner, holdninger og traditioner. Det
gælder såmænd også finkulturen, hvor litteraturen, billedkunst, teater, film og musikken dannes. Det
føles godt, at vi med den politiske aftale lever til fulde op til Vision 2029, hvor vi bl.a skaber fremtiden sammen.
Vi A -medlemmer i kultur & fritidsudvalget knokler derud af, fordi vi skal have
“stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage
ansvar for, at Ballerup Kommune er et rigtigt godt sted at bo”
Mange hilsener

Anja Holtze
Medlem af Kultur- og fritidsudvalget
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Valget nærmer sig !!

Det næste kommunalvalg nærmer sig, og arbejder er i fuld gang. Derfor vil vi på de næste sider
præsentere udkast til det nye arbejdsprogram f0r 2022—2025. Bemærk at det er et udkast, som ikke
har fået sat de endelige punktummer, så det skal stadigvæk holdes internt.
Vi afholder snarest et medlemsmøde hvor i kan komme med jeres input til programmet.

Valg af borgmesterkandidat

Socialdemokratiet i Ballerup skal have valgt en borgmesterkandidat for perioden 2022-2025. Alle
medlemmer kan skriftligt indstille forslag, og der er frist for forslag den
26. oktober.
Alle forslag til borgmesterkandidat sendes på mail til Valgudvalgsformand Anders Friis-Hansen
på afriishansen@gmail.com.
Ved en tidligere udsending blev fristen angivet til 26. november, hvilket ikke er rigtigt.

Kandidater til kommunalvalget

Socialdemokratiet ønsker at have en mangfoldig kandidatliste, og vi opfordrer derfor alle medlemmer,
uanset alder, køn, etnicitet og uddannelse om at stille op til valget. Har du lyst til at være kandidat,
eller er du nysgerrig på mulighederne, er du velkommen til at kontakte enten formand for Socialdemokratiet i Ballerup Claus Spaabæk (cspaabaek@gmail.com eller 60 79 40 95) eller valgudvalgsformand Anders Friis-Hansen (afriishansen@gmail.com eller 311 369 40).

Arbejdsprogram for Socialdemokratiet i Ballerup 2022-2025—UDKAST

Stærke fællesskaber styrker velfærden

Ballerup er grundlæggende en god og velfungerende kommune, hvor velfærd, udvikling og omsorg prioriteres. Ballerupværdierne om stærke fællesskaber, at tage hånd om de svageste og at sikre alle borgere et godt liv står stærkt, og gennem tydelige Socialdemokratiske visioner skal den udvikling fortsætte.

Derfor vil vi bruge valgperioden til at styrke Ballerup som en mønsterkommune på de afgørende velfærdsområder. Socialdemokratiet vil først og fremmest sikre, at man som borger i Ballerup ikke har ondt i maven, når man afleverer ungerne i børnehaven, sender børnene i skole og besøger sine gamle på plejehjemmene. Når dette minimum er nået, vil Socialdemokratiet
sikre at kommunens borgere og medarbejdere medvirker til at gøre Ballerup en spydspids når det kommer til børne- og skoleområdet, grøn omstilling, beskæftigelsesområdet, ældreplejen og kulturens rolle i kommunen.

Kerneværdier
For Socialdemokratiet er de tre væsentligste værdier, som kommunens skal ledes gennem
•

Aktive borgere giver bedre beslutninger

•

Socialdemokratiet skal være borgernes tillidsmand

•

Ballerup skal være en arbejdsplads, som dygtige, engagerede og ambitiøse medarbejdere aktivt tilvælger.

Aktive borgere giver bedre beslutninger
Det lokale, nære og levende demokrati og borgerinddragelse skal fastholdes og udbygges. For Socialdemokratiet er det en selvfølge at inddrage borgerne i de politiske beslutningsprocesser. Det er selve forudsætningen for et levende og velfungerende
demokrati, og borgerinddragelse skal derfor gennemsyre de politiske processer. Samtidig er det Socialdemokratiets vision, at
borgerne i Ballerup kommune bliver deltagende, aktive, medejende borgere, som har ansvar og mulighed for selv at forme
eget liv og de lokale institutioner, og opbygger kapacitet til at tage ansvar for de lokale fællesskaber.

Socialdemokratiet skal være borgernes tillidsmand
Borgerne i Ballerup skal kunne stole på, at Socialdemokratiet er deres tillidsmand, der hver dag kæmper for at styrke velfærden
i kommunen. Samtidig vil Socialdemokratiet udfordre systemet til at sikre, at hensynet til borgernes velbefindende og et stærkt
fællesskab altid kommer først. Socialdemokratiet vil sikre, at der er dialog med borgeren om borgerens ønsker og om de muligheder, der er indenfor for fællesskabets rammer. Når borgeren møder Ballerup Kommune, skal borgeren mødes med imødekommenhed, respekt og hjælpsomhed. Der skal være grundlæggende tillid til borgeren og de beslutninger, der træffes, skal
stræbe mod at sikre de bedst mulige rammer for borgerens ønsker og udvikling.
Socialdemokratiet vil ikke acceptere, at det eneste parameter for en beslutning er en økonomisk vurdering. Dette skal ske ved
at oplyse borgeren om, (1) hvad de har ret til, (2) hvad der vurderes som den bedste løsning for borgeren, og (3) tage i betragtning, hvad borgeren selv vurderer som den rigtige løsning. Kommunens medarbejdere skal sikre, at borgeren får den hjælp og
understøttelse, der giver mest mening for den enkelte og for kommunen som helhed, og Socialdemokratiet vil styrke borgerrådgivningen med flere fagligheder, så det sikres, at alle der har brug for uvildig hjælp kan få dette.
Fortsættes..
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Arbejdsprogram for Socialdemokratiet i Ballerup 2022-2025—UDKAST—fortsat

Ballerup kommune som attraktiv arbejdsplads

Socialdemokratiet vil gøre Ballerup kommune til en arbejdsplads, som dygtige, engagerede og ambitiøse medarbejdere alle
steder i organisationen aktivt har tilvalgt, fordi man i Ballerup får de bedst mulige rammer for at gøre en forskel for borgerne.
Socialdemokratiet vil give kommunens medarbejdere mest mulig selvbestemmelse i deres arbejdsliv, og det er Socialdemokratiets mål at der fra Ballerup udspringer en ny ledelsesform, der på sigt kan erstatte New Public Managements ensidige fokus på
bundlinjen. Socialdemokratiet vil derfor arbejde aktivt for at løsne de bånd og rammer, medarbejderne i dag er underlagt og
flytte flest mulige beslutninger ud til den enkelte medarbejder, sådan det bliver en grundlæggende tillid til medarbejdernes
faglighed og innovation, der står i centrum – og ikke måltal og styring. Vi skal væk fra en detaljeret styring af de offentligt ansattes hverdag, og i stedet sætte politisk retning og lederskab, hvor det er medarbejdernes faglighed og evne til at finde lokale
løsninger, der er det afgørende.

Kommunens økonomi
Socialdemokratiets ambitioner for velfærden i Ballerup kræver en robust og bæredygtig økonomi. At sikre en sund økonomi i
kommunen er forudsætningen for at skabe velfærd og kvalitet for borgerne. Men en række af velfærdens centrale områder har
været så hårdt udsat for besparelser siden finanskrisen, at det ikke længere er ansvarligt at skære dybere. Derfor vil Socialdemokratiet være garant for, at der ikke skal ske flere besparelser i velfærden, og vi vil hellere sætte skatten op for at sikre en
velfærd, vi kan stå på mål for, end at acceptere flere nedskæringer.

Børne- og skoleudvalget
At give børn en god start på livet og uddannelseslivet er en af velfærdens vigtigste opgaver, og et ansvar som Socialdemokratiet påtager sig med store ambitioner. Det er Socialdemokratiets mål at folkeskolen er et aktivt tilvalg for alle forældre og børn,
og at skabe en skole der former hele mennesker med bedst mulige forudsætninger for at indgå i livet, uddannelseslivet og arbejdslivet.
Børn i Ballerup skal gå glade hjem fra skole, og Socialdemokratiet vil tage ansvar for at nedbryde 12-talskulturen, der skaber et
ødelæggende forventningspres, særligt blandt piger. Socialdemokratiet vil sætte sig i spidsen for at Børne- og Skoleudvalget, i
samarbejde med Erhvervs- og Beskæftigelse- samt Kultur- og Fritidsudvalgene, udarbejder en sammenhængende familiepolitik,
der skaber rammer for børn, unge og deres familiers start på livet, uddannelses- og karrierevalg og deltagelse i forenings- og
kulturlivet. Når folkeskolen er afsluttet, skal det sikres at Ballerup kommune har en sammenhængende indsats til kommunens
unge, som sikrer at de får truffet de rigtige valg for deres uddannelsesliv, karrieremuligheder og ungdomsliv.

Kerneværdier
•

Der skal være tid til et pædagogisk arbejde i Ballerups institutioner, der løfter det enkelte barn

•

Flere beslutninger skal træffes af hensyn til det enkelte barn, ikke økonomi

•

Lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen skal have udstedt et frihedsbrev

•

Flere unge i Ballerup skal tage en erhvervsuddannelse

Tid til pædagogik i institutionerne
Vi ved, at den bedste investering vi kan gøre i flere muligheder for vores børn, er en tidlig indsats helt nede i daginstitutionerne, hvor vi løfter børns sproglige og sociale kompetencer, som er helt afgørende for deres videre færd i skole- og uddannelsessystemet. Derfor skal normeringerne styrkes, så der bliver tid til at pædagogerne kan forberede sig til det pædagogiske arbejde, har tid til at understøtte udviklingen af institutionens børn og tid til at styrke forældresamarbejdet. Derfor vil Socialdemokratiet også arbejde for, at der ansættes flere uddannede pædagoger i institutionerne med det formål at hæve den pædagogiske kvalitet. Samtidig vil vi have et fokus på hvordan vi kan minimere papirarbejde, der tager tid væk fra samvær med børnene.
Særligt børn fra ressourcesvage hjem har brug for ekstra voksenkontakt for at udvikle deres sprog, sociale og kreative kompetencer, og derfor vil vi sætte ekstra ind med medarbejderressourcer i de daginstitutioner, der dækker områder med mange
børn fra ressourcesvage hjem.

Markant løft af folkeskolens økonomi
Folkeskolen har brug for et markant økonomisk løft, og Socialdemokratiet vil sætte sig i spidsen for at sikre, at der bliver afsat
ressourcer til at øge kvaliteten i undervisningen og for at styrke fagligheden, f.eks. gennem en lavere klassekvotient, flere voksne til børnene, mere tid til den enkelte klasse, udvikling af nye samarbejder med erhvervs- og kulturliv i Ballerup og opgradering af skolernes fysiske faciliteter.
Samtidig skal folkeskolernes økonomi styrkes, så der er råderum til at træffe de beslutninger, der i videst muligt omfang tilgodeser det enkelte barn, ikke blot skolens økonomi.
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Frihedsbrev til folkeskolen

Socialdemokratiet vil udstede et frihedsbrev til lærere, pædagoger og ledere i Ballerups folkeskole. Frihedsbrevet skal give folkeskolens kernemedarbejdere mulighed for og rum til at træffe de beslutninger, der med tillid til den enkelte medarbejders
faglighed, vurderes til at være den bedste for den enkelte klasse og det enkelte barn. Frihedsbrevet skal være en del af en aktiv
indsats for, at Ballerups folkeskole bliver den mest attraktive arbejdsplads for lærere, pædagoger og ledere med ambitioner på
børnenes og fællesskabets vegne, Socialdemokratiet vil styrke den lokale ledelse på den enkelte skole.
I forlængelse af frihedsbrevet vil vi arbejde med, hvordan vi kan styrke det lokale demokrati og beslutningskraft på den enkelte
skole, sådan at forældre, elever og medarbejdere sammen kan skabe den skole, som passer til deres område og elevgruppe.

Flere unge skal tage en erhvervs- eller professionsuddannelse
Den målrettede indsats for at få flere unge i Ballerup til at vælge en erhvervsuddannelse har allerede haft succes, men Socialdemokratiet har det som erklæret mål, at endnu flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse eller en professionsuddannelse.
Derfor skal de praktiske fag spille en markant større rolle i folkeskolen, hvilket skal prioriteres i form af timer, ressourcer og
opgradering af faciliteter, ekstra vejledning til folkeskolens ældste klasser samt styrke den virksomhedsrettede undervisning og
samarbejdet mellem kommunens folkeskoler og kommunens erhvervsliv. Socialdemokratiet vil sikre, at virksomheder, der arbejder for kommunen, forpligtes til at oprette praktikpladser, og at kommunen bliver en uddannel-sesarbejdsplads med et højt
og kontinuerligt antal elever, og Socialdemokratiet vil udstede en jobgaranti for alle, der har taget uddannelse i Ballerup kommune.

Erhvervs- og beskæftigelse
Socialdemokratiets største prioritet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver at få vendt tilgangen til ledige, syge og svage
borgere, der har brug for kommunens hjælp. Fremfor en minimumstilgang vil Socialdemokratiet sikre, at alle borgere i Ballerup
får den hjælp de har brug for, de tilbud der er bedst i deres unikke situation, og at Ballerup går forrest i at udfordre de rigide og
ødelæggende rammer, jobcenteret er underlagt.

Kerneværdier
•

Ledige, syge eller svage borgere, skal sikres den hjælp, der er bedst for dem i deres unikke situation

•

Alle ledige har ret til et job

•

Integration skal sikre alle ligeværdig deltagelse i lokalsamfundet

•

Gennem aktiv prioritering af fællesskabsorienterede løsninger skal Ballerup være attrak-tiv at etablere sig i for vækst- og
produktionsvirksomheder.

Styrkelse af borgerradgiverne
For at sikre at ledige, syge eller svage borgere får den hjælp af Ballerup kommune, de har brug for, fremfor den specifikke minimumsydelse, skal alle borgere, der skal i kontakt med jobcentret, tilbydes at få borgerrådgiverne med som bisiddere. Borgerrådgivernes rolle bliver at sikre borgerne får den hjælp de har brug for, og at der tages højde for borgerens unikke situation og
behov i vurderingen.
Samtidig skal Ballerup kommune gå forrest i at udfordre de rigide og ødelæggende rammer, jobcenteret er underlagt fra Folketinget, for at sikre at jobcenterets engagerede og ansvarlige medarbejdere får de bedste muligheder for at hjælpe kommunens
borgere, og at Ballerups jobcenter bliver en attraktiv arbejdsplads for de mest progressive ansøgere.

Ballerup i arbejde
Det er Socialdemokratiets ønske, at folk, som er klar til arbejdsmarkedet, skal bidrage - til fælles gavn. Derfor skal indsatsen for
at få alle i arbejde være koncentreret om den enkeltes situation. Vi skal have alle med - ikke skubbe nogen ud. Socialdemokratiet vil sikre, at arbejdsløse borgere og borgere med nedsat eller ringe arbejdsevne behandles ordentligt. Vi vil ikke stå model til
fornedrelse af arbejdsløse gennem meningsløse ressourceforløb, jobafklaringsforløb og lignende.

Integration
Integrationspolitik handler for Socialdemokratiet om tre ting; at lære det danske sprog, at blive en del af arbejdsmarkedet, og
at vi deler de grundlæggende værdier i vores samfund. Danmark bygger på, at vi har et stærkt fællesskab. Et fællesskab som
alle føler sig forpligtet til at være en del af og bidrage til fordi vi har forventninger til hinanden, fordi vi skaber en fælles forståelse af, hvem vi er som land og som folk, og hvilket samfund vi ønsker. Derfor vil Socialdemokratiets integrationspolitik tage
ansvar for, at den enkelte borger lærer sproget, får et arbejde eller en uddannelse og bliver en del af kommunens mange og
stærke fællesskaber.
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Arbejdspladser

Den socialdemokratiske erhvervspolitik går på to ben; Ballerup skal fortsat være en kommune, der tiltrækker nye vækstbrancher og vækstvirksomheder, som det f.eks. er lykkedes med i Lautrupparken. Samtidig skal erhvervspolitikken understøtte, at
der etableres både store og små virksomheder i Ballerup, der skaber arbejdspladser til kommunens borgere. Dette gælder ikke
mindst iværksættere, der skal støttes og hjælpes til vejledning og netværk.
Samtidig skal Ballerup være en mønsterkommune, når det kommer til at skabe stærke, fællesskabsbaserede løsninger for kommunens virksomheder, f.eks. når det gælder kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, medarbejderrekruttering, mobilitet
for medarbejdere og pendlere og klima- og energiinvesteringer.

Teknik- og miljøudvalget
Klimaforandringer er ikke længere noget vi blot taler om, men noget vi mærker konsekvenserne af dagligt. Derfor er det ikke
længere en mulighed at være grøn, det er et vilkår, og i Ballerup påtager vi os opgaven med entusiasme og seriøsitet. Det er
Socialdemokratiets mål, at Ballerup kommune er CO2-neutral i 2030.
Målet om CO2-neutralitet i 2030 vil have indflydelse på en række beslutninger, der skal træffes i de kommende år, og dette mål
vil Socialdemokratiet give forrang, f.eks. når der bygges nyt eller renoveres. Samtidig skal hensynet til klimaet tænkes ind i alle
øvrige politiske beslutninger, hvor klimapåvirkning skal dokumenteres og modvirkes, og borgerne aktivt opfordres til og inddrages i at være klimabevidste.

Kerneværdier
•

Ballerup skal være en attraktiv grøn kommune, der er CO 2-neutral i 2030

•

Der skal være balance i boligpolitikken, hvor blandede boligformer prioriteres

•

Kommunens særegne bolig- og bymidtestruktur, hvor der bygges lavt og mere charmerende, skal fastholdes, og med
levende bymidter med oplevelser, rekreative muligheder og pæne områder

•

Trafikken skal planlægges effektivt og med hensyn til bløde trafikanter

CO2-neutral, grøn kommune
I arbejdet med at sikre at Ballerup blive CO2-neutral i 2030, vil Socialdemokratiet gøre kommunen til en grøn forsøgskommune,
hvor alle gode initiativer for at sikre nå vores mål afprøves. Derfor vil Socialdemokratiet inddrage borgere, virksomheder og
organisationer i arbejdet, og gøre det til et fælles projekt for alle i kommunen at nedbringe vores klimapåvirkning. Socialdemokratiet vil etablere klimapartnerskaber med relevante samarbejdspartnere, for at indhente inspiration og idéer til klimatiltag og
grønne investeringer. Partnerskaberne skal f.eks. gælde kommunens erhvervsliv, den almene boligsektor, folkeskolerne og
eleverne samt bygherrer og investorer.
Ballerup er en kommune med meget varieret natur - blandt andet skovområder, småsøer og åbne slettelandskaber. For at sikre
en endnu større trivsel blandt kommunens borgere, skal vi have mere varieret og mere vild natur i Ballerup Kommune. Det skal
være en del af den samlede strategi for kommunen, at grønne områder altid skal tænkes ind. En grøn profil skal sikre, at vi fortsat, og i stigende grad, har mulighed for adspredelse i de rekreative områder.

Balance i boligpolitikken
I Ballerup skal der være balance i boligpolitikken. Det kræver at vi hele tiden sikrer, at udbuddet er størst muligt, så vi kan tiltrække nye borgere, f.eks. nyuddannede og nystiftede familier, samtidig med at vi passer på de mennesker, som allerede bor i
kommunen. Socialdemokratiet ønsker at fastholde en blandet by, hvor der prioriteres boliger i forskellige størrelser og både
almene, andels- og ejerboliger, ungdoms-, handicap- og ældreboliger, og hvor der tænkes i blandede erhvervs- og boligområder, og hvor byggeri er både miljømæssigt og socialt bæredygtigt.
Samtidig skal det understøttende boligsociale arbejde styrkes og udbygges, da det i høj grad med til at forebygge sociale problemer.

Attraktive og levende byrum
I Ballerup skal det være attraktivt at bevæge sig rundt i de tre bydele Ballerup, Måløv og Skovlunde. Byrummene skal være åbne, tilgængelige og rare at opholde sig i for børn, unge, voksne og ældre, og med levende bymidter med fokus på oplevelser,
rekreative muligheder og pæne områder, mens handelsmulighederne på sigt skal flyttes til periferien af byerne for at imødekomme borgernes ændrede indkøbsvaner. Socialdemokratiet vil fastholde kommunens særegne bolig- og bymidtestruktur,
hvor der bygges lavere og mere charmerende, og vil fortsætte med at prioritere midler til attraktive bydele, som kan udvikle sig
og danne rammen om liv og fællesskabet i kommunen - både for kommunens borgere og besøgende.
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Sikker og velfungerende trafik

At kunne bevæge sig sikkert og let rundt til fods, på cykel, med bus, tog eller bil er vigtigt for borgere og for erhvervsliv. Socialdemokratiet vil gøre veje og stier sikre for de bløde trafikanter, og styrke den offentlige transport. Vi er stadig afhængige af
biler, men bilismen skal være mere grøn og sikker.
For miljøets skyld skal bilisterne tilbringes mindst mulig tid i deres bil i kommunen, og hurtigst muligt komme enten igennem
kommunen eller frem til deres destination, og der skal prioriteres bedre parkeringsforhold omkring stationer og centre. Samtidig skal pendlere til og fra kommunen sikres de bedst mulige rammer med offentlig transport, cykler eller andet, hvor der er
fokus på effektivitet, klima og tilgængelighed.

Social- og sundhedsudvalget
Har man brug for velfærden, fordi man er udsat eller ældre, skal man kunne føle sig sikker på at den hjælp man får fra Ballerup
kommune er af høj kvalitet, og man skal som pårørende føle sig tryg når ens nære får brug for kommunens hjælp. Socialdemokratiet vil sikre, at der på kommunens plejehjem og i ældreplejen er dygtige medarbejdere nok, og prioritere deres tryghed,
trivsel og mulighed for at udøve deres faglighed højt. Som udsat borger kan det være svært at være tryg ved ”systemet”, og
derfor skal de rigide systemer nedbrydes, for at opbygge et tillidsfuldt forhold mellem borgerne og kommunens medarbejdere.
Det er vigtigt at borgerne føler, at de kommer før ”systemet”. Ballerup skal være en kommune, som tager hånd om de som har
brug for hjælp, uanset om man er ældre, udsat, eller på andre måder har brug for støtte.

Kerneværdier
•

Bedre forhold for ældre skal sikres gennem indførsel af minimumsnormeringer i ældreplejen

•

En solid og sikker overgang fra hospitalsindlæggelse til kommunen

•

Hurtig hjælp, når der er brug for det

•

Bedre omsorg for unge

•

Nedslidning skal forebygges hos kommunens medarbejdere og borgere

Nyt udsatterad i Ballerup
Selv om vi gør meget for de udsatte i Ballerup, skal vi fortsat styrke den del. Derfor skal der oprettes et udsatteråd, som skal
være udsattes talerør. Kommunen forpligter sig på at bruge rådet som løftestang i dagligdagen, og når der skal træffes vigtige
beslutninger.

Minimumsnormeringer i ældreplejen
Hvis man er ældre, eller på anden måde udsat, skal man have en ordentlig behandling i Ballerup. Derfor vil Socialdemokratiet
indføre minimumsnormeringer i ældreplejen. Minimumsnormer-ingerne skal sikre, at alle borgere får den pleje, de har brug
for, og at man som borger eller pårørende kan føle sig trygge ved medarbejdere og tilbud. Borgeren og borgerens behov, skal
komme før rigide systemer, og der skal gives langt mere ansvar til de medarbejdere, som er tættest på borgeren. Samtidig vil
Socialdemokratiet prioritere et løft i uddannelsesniveauet hos medarbejderne og investere i ledelse af ældreplejen for at sikre
medarbejderne de bedst muligheder for at give borgerne den velfærd de har brug for.

Effektiv genoptræning og pleje efter indlæggelse
Når man bliver sendt hjem efter at have været indlagt, er man som udgangspunkt færdigbehandlet. Efterfølgende er der dog
brug for massiv støtte, i form af rekreation, pleje, genoptræning m.m. Den første tid efter hospitalsindlæggelse er afgørende
for, at borgeren kommer hurtigt i gang og tættest muligt på det stadie, hvor borgeren var før hospitalsindlæggelsen, og Socialdemokratiet vil sikre, at der i Ballerup er et konstant beredskab til at tage hånd om udskrevne borgere. Udover at det handler
om livskvalitet for den enkelte, er det også forebyggende i forhold til, hvor meget hjælp borgeren senere skal have.

Hurtig hjælp, nar der er brug for det
Hvis en borger beder om hjælp i en situation man umuligt selv kan klare, f.eks. misbrug, hjemløshed e.l., skal Ballerup være
hurtigt agerende, og der skal tilknyttes en konstant kontaktperson, som skal være borgerrådgiver. Ofte er det i korte øjeblikke
borgeren har kræfter til at blive hjulpet ud af f.eks. misbrug, hvorfor det er af yderste vigtighed, at der er massiv støtte. Hvis
den udsatte borger ”skubbes rundt i systemet”, og ikke føler tryghed, tabes det hurtigt på gulvet. En øjeblikkelig indsats kan
være forskellen på succes eller fiasko.
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Unge og sundhed

Unges sundhed er ikke særligt meget i fokus, og derfor vil vi sikre, at der oprettes permanente løsninger i forhold til gratis psykologhjælp, arbejdet med at udbrede sunde kostvaner, og på sigt, gratis tandpleje. Flere og flere unge får stillet diagnoser, og
hjælpen skal klart forbedres. I mange tilfælde vil en tidlig indsats være af afgørende betydning for den unges velbefindende, og
forebyggende i forhold til at hindre stofmisbrug, livsvarige kriser og førtidspensionering for unge med diagnoser.

Nedslidning
Mens pensionsalderen stiger, og borgerne skal arbejde flere og flere år, oplever flere samtidig at være nedslidte fysisk og psykisk, og mange med ingen eller kort uddannelse forlader arbejdsmarkedet længe før deres pensionsalder. Derfor vil Socialdemokratiet gøre det til en prioritet at modvirke nedslidning blandt kommunens medarbejdere, og tage initiativ til at samarbejde
med kommunens virksomheder, om at sikre et godt seniorarbejdsliv for deres medarbejdere.

Kultur- og fritidsudvalget
Kultur er den samlende kraft i ethvert samfund. Kultur skaber både sammenhængskraft, dannelse og lidt sollys på en regnvejrsdag. Socialdemokratiet vil bruge kulturområdet til at styrke sammenhængskraften i kommunen og skabe inkluderende og brede fællesskaber, hvor alle kommunens borgere kan se sig selv. Kultur er mangfoldigt og spænder bredt. Derfor er det vigtigt, at
Ballerup rummer alle former for kultur, samt mulighed for udfoldelse for både bredden og eliten.

Kerneværdier
•
•
•
•

Ballerup skal være fællesskabernes hovedstad
I Ballerup kommune satses der på både bredde- og eliteidræt
Flere kulturelle flagskibe til Ballerup, vi kan være stolte af
Musikken er en integreret del af kommunens kulturliv

Fællesskabernes hovedstad
For Socialdemokratiet er det vigtigt at alle borgere i kommunen er en del af et fællesskab og en forening, uanset baggrund og
økonomi, at borgernes egne initiativer og idéer i højere grad skal være en del af det organiserede foreningsliv, og at kommunen støtter foreningslivet med den nødvendige støtte, for at de kan øge deres medlemsantal. Borgere med gode idéer indenfor
både idræt, musik, teater m.m. skal hjælpes og støttes, og gerne sættes sammen med det etablerede foreningsliv, eller hjælpes
til at lave godkendte foreninger, og kommunens kulturinstitutioner skal åbne sig endnu mere for borgerne.
Særligt vores børn og unge fortjener adgang til sunde, forpligtende, demokratiske fællesskaber, hvor de møder andre, der ikke
ligner dem selv og lærer at indgå i fællesskaber, hvor vi sammen er skabende og udøvende. Derfor stræber vi efter, at alle børn
og unge i Ballerup kommune i senest 2025 være en del af et foreningsfællesskab. Sammen med det lokale foreningsliv vil vi
skabe en strategi, der skal sikre dette.

Plads til alle idrætsudøvere
Socialdemokratiet ser bredden og eliten som hinandens forudsætninger, hvor der for at opnå et elitemiljø skal være en solid
rekrutteringsbase i bredden, og hvor eliten fungerer som motor for at flere bliver en del af bredden. Derfor satser vi systematisk på både bredde og elite. Der skal være de bedste rammer for idræt, uanset niveau, og vi skal have gode faciliteter, der kan
rumme alle.

Kulturelle flagskibe
Kulturen skal være noget, alle borgere i Ballerup er stolte af, og derfor skal Ballerup kommune aktivt prioritere at være en del
af flere kulturelle flagskibe. Det kan være større idrætsevent, som verdens- og europamesterskaber, der kan huses i bl.a. Ballerup Superarena, eller flagskibe inden for kulturen som f.eks. teaterfestival, store musikevents o.l., hvor mange af kommunens
borgere inddrages og deltager som frivillige, gæster, tilskuere eller udøvere.

En mangfoldig musikscene
Musiklivet i Ballerup har høj prioritet, og der skal ydes de bedste rammer for at den musikalske fødekæde kan bevares. For
Socialdemokratiet er det vigtigt, at det er muligt for alle aldersgrupper og niveauer at kunne dyrke deres interesse for musik,
og at talentfulde musikere får de bedst mulige rammer for at dyrke deres talent. Teater, dans og musik skal have de bedste
faciliter, med plads til både den professionelle teater-, danse- og musikscene, men også for vores traditionsrige amatørteaterscene.

Styrk fællesskabet gennem folkeoplysning
Socialdemokratiet ser folkeoplysningen som vejen til, at borgerne i Ballerup bliver aktive i samfundsdebatten og -udviklingen.
Derfor vil vi styrke folkeoplysningens rolle, og arbejde aktivt for at mange flere deltager.
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Per´s klumme
Elitens vrede!

Elitens vrede, mod Socialdemokratiets Arne-reform, er legendarisk.
Det er de griske banker, finanssektoren, arbejdsgiver, organisationer, alle politiske kommentatorer,
meningsdannere og redaktører, der på skift har ønsket reformen hen, hvor peberet gror, og aflivet
den lige fra start, med mange nekrologer bragt i alle medier. Husk også tidligere statsminister, Lars
Løkke, kaldte reformen for århundredes største bluffnummer i sidste valgkamp.
Nå skidt pyt, de er jo så langt væk fra almindelige danskere, hvor heldigvis 88% af befolkningen, på
trods af elitens store kampagner mod reformen, er med på at hjælpe dem, der har knoklet længst og
mest hårdt.
Så det er en god dag for dem, der har armene ud fra kroppen. Og en dårlig dag for dem, der ikke vil
almindelige hårdtarbejdende jævne danskere det godt.
Politik er både det muliges kunst og at ville.
Socialdemokratiet sætter nu flueben ved Arne-reformen.
Om at kunne trække sig tilbage, fordi Socialdemokratiet ville give ret til dem, der har knoklet røven
ud af bukserne, til at trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet.
Godt at SF, Enhedslisten og DF kunne se det fornuftige i det, sammen med 88% af befolkningen og
fagbevægelsen.
Forligspartierne har arbejdet konstruktivt med reformen, godt at se for fremtiden.
At der stadig er partier i Folketinget, der også gør noget for danskere, der ikke har de største muligheder for at komme til orde i den offentlige debat.
Kh Per

Per har boet i Ballerup hele sit liv, og har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010. Per er indbegrebet af den socialdemokratiske ånd: det ses tydeligt i hans arbejde indenfor beskæftigelsespolitik, velfærd og miljø. Per brænder for sit politiske arbejde, han taler de svages sag og giver ikke op, når først han
har sat sig noget for. Når man møder Per i køen i supermarkedet, eller når han er i færd med at lufte sin
hund Balder, så er han altid klar på at give en dugfrisk opdatering af, hvad der rører på sig på den politiske
scene, samt hvilke sager han nu går og rumsterer med; for Per har gang i meget, og han gør det med passion og indlevelse. Det er ikke kun i lokalpolitik, Per er aktiv. Nej, han er også ivrig debattør i de landsdækkende medier: det er med spids pen og humor, at han spidder sine
politiske modstandere.
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Portræt af en Socialdemokrat
Redigeret af Frank Weinberger

Helle Degn

Helle Degn er født i 1946, og voksede op på Amager i
et familiemiljø, som ikke var åbent for politiske diskussioner. Hendes fader var prokurist og hendes moder hjemmearbejdende. 17 år gammel meldte hun sig
ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU),
og efter et brud med forældrene flyttede hun hjemmefra. I første omgang gik hun ikke ind i selve Socialdemokratiet, fordi hun var afskrækket af Per Hækkerups hårde partidisciplin og debatform. Hun arbejdede sig fremad i partimaskineriet og blev næstformand i ungdomsforeningen, kom i vælgerforeningen
og dernæst i dens bestyrelse.
1966-71 gennemførte hun læreruddannelsen på Blågård Seminarium, men på grund af sin politiske karriere har hun kun arbejdet få år som folkeskolelærer.
Helle var medlem af Tårnby kommunalbestyrelse
1969-72 og blev i 1971 valgt ind i Folketinget, hvor hun bortset fra perioden 1975-77 har siddet indtil
2000. Hun var da 24 år gammel og tingets yngste medlem. Hun var gravid, da hun blev valgt, og på
hendes initiativ blev der i 1972, kort før hun fødte, gennemført barselsorlov til kvindelige folketingsmedlemmer.
Ved valget i 1971 steg kvindeandelen i den socialdemokratiske gruppe fra 11% til 17%, og de yngre,
nyvalgte kvinder kom i de følgende år til at præge både partiet og folketingsgruppens arbejde. Foruden Helle Degn talte de så markante personer som Ritt Bjerregaard, Birte Weiss og Inge Fischer
Møller. Den nye kvindegeneration markerede som politikertyper og ud fra deres kvindepolitiske strategier en fornyelse i forhold til de kvinder, som tidligere havde været fremtrædende i partiet. I den
periode, hvor Helle gjorde karriere, var det en fordel at være kvinde, men ligesom andre kvindelige
politikere er hun blevet udsat for stereotypisering og latterliggørelse. Hun valgte en dobbeltstrategi
for sit politiske arbejde og har både beskæftiget sig med uden- og indenrigspolitik. Indenrigspolitisk
har hun arbejdet med uddannelse, økonomi og kvinde- og ligestillingspolitik. Som ung politiker markerede hun sig ved at være meget kritisk over for EF og NATO, men skiftede synspunkt i 1989. Hun
var med i Danmarks delegation til FNs kvindekonference i Mexico 1975, Kbh. 1980, Nairobi 1985 og
Beijing 1995. I forlængelse af disse konferencer har hun flere gange stået i spidsen for tværpolitiske
dagsordensinitiativer i Folketinget, der har lagt op til en styrkelse af ligestillingsindsatsen.
Hun har også været aktiv i Danske Kvinders Nationalråd, hvor hun var medlem af styrelsen 1977-83.
I 1982 udpegede statsminister Anker Jørgensen hende til formand for Ligestillingsrådet. Denne post
havde hun frem til 1987, hvor den borgerlige regering udnævnte den konservative Grethe Fenger
Møller. Som rådsformand talte Helle stærkt for nedsættelse af arbejdstiden frem for deltid, bl.a. fordi
det sidste gjorde kvinder økonomisk afhængige. I tiåret for Ligestillingsrådets oprettelse gav hun i
1985 en nøgtern vurdering af rådets arbejde, hvor hun på den ene side pegede på den øgede opmærksomhed om den politiske kvinderepræsentation, men på den anden side mente, at ligestillingslovgivningen havde manglet slagkraft, bl.a. fordi interessemodsætningerne i Danmark var så stærke,
at andre hensyn end ligestilling kom til at veje tungere.
Helle Degns nære venskab med Ritt Bjerregaard har ført til, at hun ofte er blevet sat i bås med denne. Hun mener selv, at hun har betalt en høj pris for dette venskab. Da der i 1984 skulle vælges to
næstformænd for Socialdemokratiet, stillede hun op, men tabte til Weiss. Helle var blevet foreslået af
partiets ligestillingsudvalg og herunder specielt af Bjerregaard, som på dette tidspunkt havde tabt
terræn internt i partiet. Under Socialdemokratiets formandsopgør støttede Helle Poul Nyrup Rasmussen. Hendes politiske karriere nåede sit foreløbige højdepunkt, da hun i 1993 blev udpeget som minister for udviklingsbistand i Nyrup Rasmussens første regering.
Ministerposten var vanskelig at bestride, fordi den var oprettet i forbindelse med en tvedeling af
Udenrigsministeriet, og den var klart underordnet selve udenrigsministerposten. Det vakte heftig diskussion, da uoverensstemmelser om, hvilket ministerium der skulle stå for administrationen af miljøog katastrofefonden førte til, at Helle tilbagekaldte et brev, som miljøminister Svend Auken havde
sendt. Samarbejdet med embedsmændene forløb heller ikke uden problemer. De kritiserede hende
anonymt i pressen for at mangle format og for at rejse for meget. Det stærkt mandsdominerede ministerium havde øjensynligt vanskeligt ved at acceptere en chef med en klar kvindepolitisk profil.
Dertil kom, at bistandsområdet med den ekstra ministerpost blev genstand for en højere grad af politisk kontrol, og at Helle skabte en større åbenhed i forhold til ulandsorganisationer og erhvervsliv.
Efter 20 måneder på posten blev hun skiftet ud i 1994. Hun blev derefter formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og som den første kvinde valgt til posten som præsident for Organisation for Security
and Cooperation in Europe’s (OSCE) parlamentariske forsamling og formand for den danske OSCEdelegation.
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Fra 1995 var hun formand for den socialistiske gruppe. I 1997 blev hun udpeget til Woman of the Year af American Biographical Institute, som består af amerikanske bladudgivere.
Helle Degn var papirløst samlevende med arkitekt Peter Rasmussen gennem 25 år, og sammen fik de to børn Bo (1969), Jan
(1972). Hun insisterede i sine unge år på, at der også skulle være tid til familielivet ved siden af den politiske karriere. Det lod
sig bl.a. gøre, fordi forholdet byggede på en ligelig arbejdsdeling i hjemmet.
Helle fratrådte folketinget den 30. september 2000. Efter hun i næsten 27 år var Ballerupkredsens folketingsmedlem,
Den 1. oktober 2000 tiltrådte Helle Degn jobbet som Kommissær for Østersørådet for Demokratisk Udvikling. Kontoret blev
etableret i København, men arbejdssproget var engelsk. Opgaven indebar bl.a. en afbureaukratisering af det offentlige, etablering af et retssystem til beskyttelse af borgerne. De mange russiske mindretal i de baltiske lande gav særlige problemer. Der
blev end-videre arbejdet på etableringen af ombudsmandsinstitutioner efter nordisk model.
Siden oktober 2005 har Helle Degn arbejdet som formand for bestyrelsen for RED - Rehabiliteringscenter for etniske kvinder i
Danmark mellem 18 og 25 år. RED er en selvejende institution, økonomien kommer fra integrationsministeriet og diverse fonde. Rehabiliteringscenteret hjælper kvinder, der er på flugt fra tvangsægteskaber.
Helle lægger stor vægt på, at hun i al politisk arbejde formulerer sig klart og tydeligt, hvis budskabet bliver pakket ind, risikere
man at det bliver misforstået eller ikke taget alvorligt.
Helle Degn er erklæret rask efter et fireårigt langt kræftforløb. Det selv at have kæmpet med en livstruende sygdom har gjort
tankerne om hendes egen død mere nærværende. Og det praktiske er – som det meste andet i Helle Degns liv – organiseret og
på plads.
– Det hele er gennemtænkt. Jeg skal over på Rømø Kirkegård. Der lagde vi min søn, der ligger mine forældre, og der ligger 5
generationer fra min familie. Jeg er derovre 3-4 gange om året sammen med børn og børnebørn. Så alle ved, hvor jeg ender.
Jeg har forespurgt menighedsrådet, om der kan være plads til mig i familiegraven, og jeg har fået et ja. ”Og måtte det ske sent”
– var de så venlige at skrive, fortæller Helle Degn.

OSCE topmødei Istanbul i 2000

Helle Møder Putin i Kreml

Helle mødes med Desmond Tutu til COP15

Helle taler i Ballerup 1. maj 1998

Nelson Mandela hilser på Helle Degn 2008

Yasser Arafat med Helle og sønnen Jan

Helle og Ove Dalsgaard 1977

Sammen med Shevardnadze

CNN indslag om præsidentvalget i Rusland
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Pensionistskovtur
Vi holder Socialdemokratiet pensionist skovtur

Tirsdag den 3/11. Kl. 12 til 16
I Baghuset, Sct. Jacobsvej 1
Der serveres frokost.
Borgmester Jesper Wurtzen holder tale.
På grund af Coronavirusen holder vi afstand.
Der er musik, men ingen dans.
Tilmelding til Doris. 23434478 eller Vagn 23811307
På gensyn—Doris

Onsdagsklubben holder mødepause i oktober
Men vi ses igen i november måned
Hilsen Kai Jønsson
Kalender
TMU/KFU/SSU
A-Gruppemøde
TMU/KFU/SSU

Pensionistskovtur

KMB 2. beh
BSU/EBU
Åbent A-Gruppemøde
BSU/EBU Aktivudvalgsmøde
Åbent A-Gruppemøde
Aktivudvalgsmøde BSU/EBU

A-Gruppemøde
Aktivudvalgsmøde
A-Gruppemøde
ØKU Bestyrelsesmøde
A-Gruppemøde
A-Gruppemøde
ØKU
KMB Møde
A-Gruppemøde
Bestyrelsesmøde

ØKU

KMB Møde
Bestyrelsesmøde
KMB Møde

Arrangement for alle medlemmer
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