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Ensomhed i en Coronatid
Helle Gade, borgmesterkandidat.
Danmark er lukket yderlige ned herefter nytår.
Vi er på nogle af de mørkeste dage af året.
Det regner, det er vådt. Næsten ingen frost
eller sne som kan, Gøre luften klar og dagene
lysere.

Føler man sig mere ensom i denne tid – mere
end normalt? Ja, det kan man meget nemt.
Også selvom man er en del af en familie med
far, mor og børn.
Ja så lurer ensomheden lige under overfladen.
Børnene skal hjemme undervises, de er afskåret fra deres normale hverdag med fast rutiner.
Frikvarter hvor de automatisk bliver skubbet ud i den frisk luft, for at få fornyet energi til
resten af skole dagen. Afskåret fra deres venner / klassekammerater efter skole fordi
forsamlings forbuddet er så lavt.
Voksne som ikke skal på arbejde og små snakke med kollagen ved siden sin arbejdsplads,
ikke mødes i kantinen og vende eventuelle glæder og problemer. Ikke kan mærke hinandens
energi og motivation til møder og dialog.

Fritidslivet som kan samle på tværs af skel og samfundets lag. Aktiviteter der gør at vi alle
kan være ligeværdige er heller ikke en mulighed lige nu.
Så ensomheden kan også fylde i en helt “normal” familie som min egen. Vi savner besøg af
venner og nære familie. Vi savner det spontant med en tur ud i det blå, tage i svømme
hallen. Vi savner at kunne få en helt normal hverdag tilbage med de praktiske gøremål, som
i det daglig egentlig nogen gange kan være trælse og irriterende.
Hvordan må det så være at være ældre. Sidde på et plejehjem og være frataget sine
nærmeste pårørende? Eller i egen bolig og måske kun få besøg af hjemmeplejen. Ikke
være en del af et større fællesskab, fordi de forskellige afdelinger på et plejehjem eller
aktivitets center også er blevet lukket ned. Ikke at kunne have fællessang som giver en
glæde i livet om man er med eller ej. Eller strikke klubben, kortklubben, danseklubben eller
hvad der nu ellers kunne være af spændende livgivende oplevelser.
Vi bliver alle mere ensomme i denne tid uanset alder og køn. Jeg ved jo godt at man tænker
nye måder at mødes på eller se hinanden. Men de allermeste sårbare mennesker vi har i
vores land har nødvendigvis ikke disse muligheder. De kan måske ikke fysiks gå en tur i
skoven eller bare rundt om blokken fordi energien ikke er til det. Fordi hjælpen ikke er tilstede
når der er lukket ned. Besøgsven eller ledsageren er lukket ude på grund af stor risiko for
smitte spredning.
Så jeg vil gerne opfordrer til, selvfølge med hensyn til restriktioner, at skulle der vise sig at
være en lille mulighed for at hjælpe et andet menneske i disse tider. Så tøv ikke, men tilbyd
din hjælp eller dine ører til at aflaste eller lytte, selvfølgelig med afstand.
Når vi får lov at åbne noget mere op for vores samfund. Så kommer det til at kræve et endnu
større sammenhold i vores samfund, for at få alle folk på den “anden” side. Ensomheden
blandt mange bliver formentlig noget som vi skal forholde os endnu mere til, end vi gør i
forvejen.
Som vores statsminister sagde i hendes nytårs tale – vi krydser finger for at d. 4 april bliver
en skærings dato som bringer lys og glæde i vores fremtid. Hvor vi kan se at de flest i vores
land er blevet vaccineret og Corona forhåbentlig er på tilbage tog.

Opgør mod ungdomsarbejdsløshed.
Dorthe Jensen, byrådsmedlem.
Tilbage i december 2020 modtog Søren Kristensen, formand for Børn
og Ungeudvalget og jeg, næstformand i arbejdsmarkedsudvalget en
invitation til dialog, fra Daniela Lange Andersen (kasserer i DSU
Silkeborg), Kasper Enevoldsen (politisk sekretær, lokal afdeling
Midtjylland).
Vi sagde naturligvis ja til at mødes, over skype, da input fra
ungdommen er vigtig.

Emnet var den stigende ungdomsarbejdsløshed i takt med COVID19. Tusindvis af unge står
nemlig udenfor arbejdsmarkedet. COVID 19 har ramt ungdommen hårdt og alt for mange
13-17-årige har ikke et fritidsjob, hvilket kan betyde at vi kan tabe en hel generation af unge
på gulvet. I takt med at krisen, som det ser ud lige nu, fortsætter, er der risiko for at de 10%
under 30 år som på daværende tidspunkt var arbejdsløse, bliver endnu større.
På mødet blev drøftet årlig job dag på folkeskolerne, jobportaler til ungdommen, lønrefusion
til virksomheder og jobagenter til fritidsjob.
Det er selvsagt et kæmpe problem for samfundet, at så mange unge står uden for
arbejdsmarkedet, og at så få stifter bekendtskab med arbejdsfællesskabet i en tidlig alder.
Det er samtidig også et enormt problem for den enkelte, da arbejdsfællesskabet er noget af
det mest karakteropbyggende som menneske og vigtigt for os alle.
Vi genoptager dialogen igen til februar 2021, og har opfordret DSU til at arbejde videre med
udarbejdelse af forslag til en strategi for unge i fritidsjob med afsæt i Ungestrategien i
Silkeborg Kommune.

En økonomi på en knivsæg.
Jonas Sivertsen, byrådsmedlem.
Vi har med indgåelsen af budgetaftalen for 2021 accepteret, at flere af de
vigtige velfærdsområder er underfinansierede. Hele børne-familie-området og
Socialområdet er allerede nu voldsomt udfordret.
Det ses med al tydelighed i den risikoanalyse, som vores forvaltning har
udarbejdet. Over 60 mio. kr. mangler der i budgetterne.

De mest liberale venstremænd, giver højlydt udtryk på facebook for, at udvalgene selv må
finde besparelserne indenfor budgettet og i øvrigt bør tage sig sammen. At de gør de kan
kun betyde en af to ting. Enten at de ikke har sat sig ind i sagerne eller at de mener, at vi
skal begå ulovligheder. For der kan ikke spares på socialområdet. Over 99 % af pengene i
Socialudvalget går til at give borgere ydelser de har krav på ifølge lovgivningen, det være
sig sociallov og/eller sundhedslov.
Vi må som de ansvarlige i Silkeborg Byråd have åbnet budgettet for 2021. Vi må og skal
finde de 60 mio. kr. andre steder. Vi ønsker ikke at stå i en situation, som vi har gjort de
foregående 2 år, hvor der kommer besparelsesforslag fra forskellige andre partier, der
hverken tager højde for klogskaben i deres besparelser eller konsekvenserne heraf. Vi skal
som socialdemokrater altid stå på mål for at sætte velfærden først, især for de svageste!

Er der forskel på A og V?
Af Kasper Haagen Jensen, Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Silkeborg til KV21.

Når man diskuterer politik med folk der ikke går så meget op i politik. Men
også når man læser kommentarer på de sociale medier, så støder man
ikke sjældent på kommentaren: ”Der er jo ingen forskel på Venstre og
Socialdemokratiet. I hvert fald ikke her i Silkeborg”.
I den udtalelse ligger der både noget politikerlede gemt, men måske også
den realitet, at lokalpolitik ikke er så voldsom en kampplads, som
landspolitikken er. Det er der mange gode ting i. Det er med til at få
kommunen til at fungere, at ikke alle beslutninger er en kampplads.
Alle har lidt en hånd på kogepladen. Er med i budgettet. Er medansvarlig for det hele.
Men det er også en udfordring når vi træder frem mod et valg. For der ER kæmpe forskel
på om vores kommune er ledet af en socialdemokrat eller en venstremand. Hele
udgangspunktet er forskelligt. Er det erhvervsliv og boligudviklere der er i fokus? Eller er det
borgerne og velfærden, der fokuseres på? Det har kæmpe betydning i forhold til åbenhed,
budgetproces, og målene for økonomien.
Der er forskel på om vi møder op til en budgetproces, hvor vi kan starte med at bruge alt
vores politiske kapital på at forhindre de værste velfærdsmæssige ulykker. Eller om vi som
borgmesterparti møder op med realistiske budgetter for alle velfærdsområder og så derefter
kan gå i en samtale med de andre partier om, hvad der så er råd til for resten af pengene.
Det er en opgave for os alle i partiet at få fortalt ude i Silkeborg Kommune, at der ER stor
forskel. Også politisk. Man får MEGET mere end bare en kønnere borgmester ved at
stemme på Helle Gade og socialdemokratiet til november. Man får f.eks. en bedre og mere
retfærdig boligpolitik til gavn for borgerne i Silkeborg, fremfor til gavn for Goldmann Sachs,
Birch Ejendomme og en masse svenske kapitalfonde. Man får bedre velfærd.
Jeg har den seneste uge deltaget i en håndfuld debatter med nogle markante venstrefolk
på Facebook. Og jeg tænker at forskellen på S og V fremstår tydeligt hver gang. Lad
borgerne se og opleve forskellen. Jeg er helt sikker på, at vores byrådsgruppe følger op på
det i dette i tiden frem mod valget.
Så der INGEN tvivl er om, at der er STOR forskel på S og V.

Genbrugspulje og byttebørs – og hjælp til at komme på arbejdsmarkedet.
Luis da Silva Martins, byrådskandidat
Hej alle!
Godt Nytår herfra.
Blot et lille indlæg eller forslag fra min side denne gang ☺
Here goes: Silkeborg kommune skal sætte genbrug i system og oprette en
byttebørs.

I stedet for at smide ting ud eller at lade ting stå så længe, så de til sidst bliver trætte,
forældede og ubrugelige, så skal det have liv andre steder i kommunen, hvor der er brug for
det – hos institutioner, foreninger mfl.
Møbler, tagsten, vinduer, skærme, kabler, sæbedispensere osv. – udvalget er stort og
mulighederne mange.
Det hele skal samles på en matrikel, som styres af kyndig hånd.
Tænker vi velfærdsområdet indover, kan der ovenikøbet skabes plads til en
socialøkonomisk tankegang. Og så bliver det rigtig spændende.
Vi kan skabe en arbejdsplads, hvor flere, der på den ene eller anden måde ikke er på
arbejdsmarkedet, kunne få plads, indgå i et fællesskab, arbejde, hjælpe og dermed få hjælp
i en aktivitet, der giver mening på alle områder. Der er, som bekendt, masser af sociale
fordele ved at få nogle udsatte knyttet en smule til arbejdsmarkedet.
Yderligere kan der skabes plads og jobs beregnet for mennesker med udviklingshæmning
og andre kognitive udfordringer som autisme, ADHD, eller hjerneskade. Et sted, hvor der
lægges vægt på folks kompetencer og ikke på deres handicap.
Der er også både noget økonomisk ansvarlighed og nogle grønne tanker i alt det
ovenstående. Begge områder, vi også har sat på dagsordenen for den kommende
valgkamp.
At tænke genbrugspulje og byttebørs er som sådan ikke nyt. Flere kommuner tænker i de
baner. Måske også her. Men måske vi, som parti, kunne være afsender på det?
Det nye her, er samtidig at tænke den videre og gøre noget for nogen, der måtte have behov.

Den nære sundhed i Silkeborg - hvordan kan den styrkes?
Anette Roed, kandidat til regionsrådet

For nylig var jeg med til en virtuel konference om den nære
sundhed i Danmark, arrangeret af KL. Det er en konference,
der plejer at løbe af stablen hvert år, og af meget velkendte
årsager var den i år virtuel. Temaet på konferencen er den
nære sundhed, og hvordan vi - regioner, praktiserende
læger og kommuner - bedst muligt samarbejder om at få
styrket forebyggelse og behandling tæt på borgerne liv og
hverdag.
Hvorfor er det vigtigt?

Ja, hele den til tider ophedede debat om Regionshospital Silkeborg og behandlingerne der
taler sit tydelige sprog om, hvor vigtigt det er for os alle som borgere og mulige patienter.
Der er høj kvalitet i de behandlinger, som vi får på RH Silkeborg, fordi eksperter inden for et
udvalg af specialer er samlet på RH Silkeborg. At behandlingerne har dette høje
kvalitetsniveau er ikke kun min påstand. Vi ved gennem de årlige, nationale målinger, at RH
Silkeborg mange gange er kåret som landets bedste, mindre hospital. Det er både
sygehusets ansatte, regionen og borgerne i Silkeborg med rette meget stolte over. Og den
status skal vi netop vide at drage fordel af - også i det nære sundhedsvæsen. De
behandlinger, der KAN foregå med samme høje kvalitet enten hos de praktiserende læger,
i kommunal regi - eller helt ude i vores eget hjem, de skal også lægges derud.
Det er netop det, der undersøges i de to udviklingsspor, der er igangsat af regionen omkring
RH Silkeborg.
Det ene udviklingsspor tager udgangspunkt i de funktioner, der allerede er på hospitalet. I
det spor drøftes, hvordan det høje kvalitetsniveau bedst kan bevares og udvikles yderligere.
Og hvilke andre/tilknyttede eller nye funktioner man med fordel kunne lægge på sygehuset.
Dette arbejde hviler altså på en stor anerkendelse af det høje kvalitetsniveau på sygehuset.
Det understøtter RH’s status som regionens udviklingshospital. Sygehuset har denne
status, fordi vi har en mindre, omstillingsparat organisation, der kan og skal være
udgangspunkt for at udvikle yderligere kvalitet. Det gælder både udvikling af nuværende og
nye behandlingstilbud. De nye behandlingsmåder og - tilbud kan derefter rulles ud til andre
hospitaler i regionen. RH har med den status en meget vigtig funktion som frontløber, og
det skal vi naturligvis bruge til fordel for patienterne og borgerne i Silkeborg. Det kan ske
ved, at vi lægger nogle af disse funktioner ud til det nære sundhedsvæsen (Silkeborg
Kommune, de praktisere læger og speciallæger og andre sundhedsaktører i Silkeborg).
Det undersøger vi netop i det andet udviklingsspor, hvor jeg, sammen med Gitte Willumsen
er formand. Arbejdet i det spor handler netop om, hvordan vi kan lægge nogle af de gode
behandlinger tættere ud til borgerne i Silkeborg. En af mine egne ideer er, at det
tværprofessionelle samarbejde, der foregår i det højtkvalificerede rygcenter på hospitalet,
måske kunne komme flere patienter til gode.

Det kan ske, hvis Silkeborg Kommune og de praktiserende læger tog noget af den
tværprofessionelle tilgang til sig og skabte lokale muligheder for forebyggelse,
diagnosticering og behandling af problemer i bevægeapparatet. Det må gerne ske sammen
med tidligere patienter og med patientforeninger, sådan at hele den forebyggende del blev
styrket. Vi kan se med andre sygdomme, at hvis man er sammen med andre patienter, der
har eller har haft samme sygdom som en selv, er man mere tilbøjelig til at følge
behandlingen. Man lærer nemlig rigtigt meget af hinanden i den sammenhæng. Det er
derfor, jeg gerne så tidligere patienter og patientforeninger som medspillere sammen med
læger og kommunale tilbud. Om det så ender med at blive en af de funktioner, vi kommer til
at pege på i udvalget, kommer jo til at afhænge af, om jeg kan opnå støtte til dette blandt de
andre i udvalget. Det skal også stemme overens med, hvad de kommer frem til i det andet
spor. Sådan er demokratiet jo.
For alle politikere i regionsrådet har det uanset partifarve været vigtigt, at der sker en bred
inddragelse i udvalgsarbejdet: af medarbejdere, af ledelsen på RH Silkeborg, af andre
sygehuse i regionen, af en bred kreds af partierne i regionsrådet og i Silkeborg Kommune
og af de praktiserende lægers organisation. Centrale lokale grupper er også inddraget, f.eks.
Ældrerådet og gruppen for bevarelse af Silkeborg Sygehus. Og herudover bliver der både
virtuelle og fysiske borgermøder hen over foråret, hvor alle med interesse for RH Silkeborg
kan tage aktivt del i debatten. Til at bearbejde alle de gode input er der en arbejdsgruppe
tilknyttet, sådan at de tilsammen kommer til at udgøre udviklingsplanen for RH Silkeborg.
Sammen kan vi styrke og understøtte hospitalets nuværende og kommende funktioner - og
den nære sundhed i Silkeborg.

Generalforsamling i Socialdemokratiet for Silkeborg kommune
Socialdemokratiet i Silkeborg kommune afholder generalforsamling mandag den 1. marts,
kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt, og der vil blive udsendt nærmere
information til medlemmer i løbet af februar måned.
Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Beretning

3. Regnskab

a) Fællesledelsen v/Karl Nielsen

b) 3 % puljen v/Lars Faarup

4. Indkomne forslag
Forslag

der

ønskes

behandlet

på

generalforsamlingen

skal

fremsendes

til

viggo.thinggaard@lomidt.dk senest 14 dage forud for generalforsamlingen afholdelse.

5. Valg

a) Formand: Viggo Thinggaard
b) Kasserer: Karl Nielsen
c) Sekretær: Erik Sørensen
d) 3 medlemmer fra Silkeborg Parti- og Kredsforening
e) Revisorer: Kasper Haagen og Karsten Dahl
f) Revisor suppleanter: Jørn Würtz og Jan Hansen
g) Valg af delegerede til kongressen

6. Eventuelt

Funder-Kragelund partiforening
Generalforsamlingen for Socialdemokraterne i Funder-Kragelund et udsat. Der er ikke
fastlagt en dato, da udviklingen i Covid-19 og de deraf afledte restriktioner afventes.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo februar måned, og har du ideer til indholdet er du velkommen til
at kontakte/sende det til:
Viggo Thinggaard: viggo.thinggaard@lomidt.dk eller Hugo Nielsen: hugo-otto@nielsen.mail.dk
Deadline for stof til næste nyhedsbrev mandag den 22. februar. A-dialog sendes til Midtjyllands Avis.

