Nyhedsbrev - november 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele.
Finansloven skal sætte gang i beskæftigelsen.
Corona og mink
Advents kalender
Medlemsmøde om lokale kommunalpolitiske pejlemærker
December: Virtuelt medlemsmøde om finansloven på nettet
Modtag nyhedsbrev fra Thomas på Christiansborg
Generalforsamling i Fællesledelsen.

Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele.
Dorthe Jensen (Virklund) – byrådsmedlem

Socialdemokratiet i Syd skal på verdenskortet, i
Silkeborg.
Et nyt politisk initiativ er igangsat, med støtte og
opbakning
fra
Socialdemokratiets
parti
og
kredsforening. En ny gruppe har set dagens lys, en
gruppe som jeg har sat mig i spidsen for nemlig
Gruppen Silkeborg Syd: missionen er at blive synlige i
Silkeborg Syd, i byer som Vrads, Hjøllund, Bryrup,
Gjessø, Salten, Them og Virklund hvor jeg bor.

Målet er at skabe eller genskabe den politiske dialog i og fra Syd. Jo flere vi er, jo tydeligere
bliver vores socialdemokratiske stemme.
Jeg håber at I er klar til at mødes og kickstarte den gode politiske debat om lokale emner.
Min første opgave er at kontakte jer medlemmer i Syd for at høre om gode ideer, som kan
gøre Socialdemokratiet endnu tydeligere i Syd. Og jeg kan fortælle, at vi er kommet godt fra
start.

Når vi gør det sammen, kan vi det hele.
Planen er at indkalde til fælles dialogmøder i løbet af januar 2021, under hensyntagen til
forsamlingsforbuddet naturligvis. Du er velkommen til at kontakte mig.
Jeg kan træffes på tlf.29875074 / dortheschou.jensen@silkeborg.dk
Vi ses derude

Finansloven skal sætte gang i beskæftigelsen
Thomas Jensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg
Kommune
Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang. Corona-udgifterne betyder,
at der ikke er så mange penge at forhandle om i år. Vores
støttepartier har lidt over en milliard kroner at forhandle på plads med
os. Vi har nemlig prioriteret, at have reserver liggende i den såkaldte
”Krigskasse”, som er øremærket udgifter til corona-tiltag og tiltag,
som kan sikre at flest muligt danskere har et arbejde at stå op til.
Vores hovedformål med finansloven er, at vi vil investere i konkrete
aktiviteter, som vil skabe arbejdspladser. I vores forslag til næste års
finanslov, skal pengene fra ”Krigskassen” bruges til at stimulere dansk økonomi under
coronakrisen. ”Krigskassen”, investeringer i grøn omstilling og opkvalificering af mennesker
er vores målrettede tiltag til at skabe arbejdspladser og dermed øge beskæftigelsen.
Overfor vores snusfornuftige tiltag står Venstres med gammel vin på nye flasker: Venstre vil
i sit finanslovsudspil sænke skatten. Venstre tror i fulde alvor, at skattelettelser vil skaffe
flere mennesker i arbejde. Venstre mener åbenbart, at det er nødvendigt at sætte skatten
ned, for at folk ønsker at gå på arbejde.
Men skattelettelser vil vi ikke være med til. Det er den forkerte medicin til dansk økonomi.
Store skattelettelser er nemlig ikke måden, man skaber arbejdspladser og bringer folk
tilbage i arbejde.
Venstres formand burde fx tage til Kastrup og fortælle de mennesker, der har mistet deres
arbejde i lufthavnen, at det skyldes, at skatten er for høj. Jeg mener, at det nærmest er en
hån mod de mennesker, som på grund af corona-krisen har mistet deres arbejde.
Det er ikke skatten, der er årsag til, at mennesker har mistet deres arbejde i Danmark det
seneste år. Det er på grund af coronaen. Derfor er vores vigtigste opgave med finansloven
at bekæmpe arbejdsløsheden. Det gør vi blandt andet med ”Krigskassen”, som sikrer, at vi
har mulighed for at holde hånden under eksporten, og det gør vi med vores massive
investeringer i den grønne omstilling, så vi skaber nye job. Det er den vej, regeringen ønsker
at gå.

Jeg ser frem til at tage debatten med Venstre om, hvordan vi på den bedste og sikreste
måde får skabt arbejdspladser og dermed folk i arbejde igen.

Corona og mink
Søren Malling
Den verserende mink-sag som har sat vores regering under pres
rummer flere problematikker. Først og fremmest var der en
sundhedsfaglig problematik. Grunden til at alle mink skulle aflives,
var, at minkfarme er et reservoir for corona-smitte, de mange minkbesætninger førte til smitte blandt de mennesker som bor i
nærheden.
Alene i Nordjylland kan 257 (indtil videre) tilfælde af corona-smitte hos mennesker føres
tilbage til mink.
Desuden muterer corona i mink, og det kan skabe nye variationer af corona, som i værste
fald vil kræve flere forskellige vacciner eller i bedste fald en modificeret vaccine.
Så er der en lovgivningsmæssig problematik. Regeringen har meldt ud, at det viser sig, at
de ikke havde lovhjemmel til at forlange raske minkbesætninger aflivet. Det er naturligvis et
stort problem. Mogens Jensen har allerede taget konsekvensen som ansvarlig minister. Om
det får yderligere konsekvenser for regeringen, er dog alene op til Folketinget.
Mink-sagen viser også noget om problematikkerne ift. interesser, lobbyisme og spin. Det er
genialt spin af regeringens politiske modstandere, når det påstås at regeringen selv vidste,
at den begik et lovbrud, da de lancerede mink-indsatsen på et pressemøde d. 4. november.
Det er ikke tilfældet. Der er tale om, at regeringen selv har meddelt, at den efterfølgende har
fundet ud af, at der ikke var lovhjemmel til at forlange at minkavlere med raske besætninger
skulle slå deres dyr ihjel. Det bekræftes af fødevareministeriets redegørelse af forløbet.
Redegørelsen viser, at den nødvendige viden om den manglende lovhjemmel ikke var
blevet viderebragt til ministrene forud for det famøse pressemøde om aflivning af mink d. 4.
november.
Der er derfor nogen, som har fortjent deres løn som spindoktor, når de kan få dét til at lyde
som om at regeringen med fuldt overlæg lader hånt om demokratiet. Alternativet til at
fortælle sandheden var jo, at regeringen havde tiet med den information (på samme måde
som Inger Støjberg (V) har tiet om hendes personlige indblanding i sagsbehandlingen af
gifte asylansøgere). Men sådan er Socialdemokratiet ikke.

Mette Frederiksen var klar i spyttet da hun udtalte følgende torsdag d. 19. november:
- ”Det siger sig selv, at der skal være lovhjemmel til de beslutninger der træffes. Det var der
ikke. Det beklager vi”.

Og statsministeren sagde også, at havde hun været bekendt med den manglende
lovhjemmel havde hun selvfølgelig arbejdet for at få det løst, så lovgivningen var på plads
førend man havde påbegyndt aflivningen af raske mink-besætninger udenfor 8 km-zonen.
Så er der interesserne og lobbyismen.
Vi ved jo at Venstre (Jakob Ellemann) oprindelig tilsluttede sig regeringens tiltag mod mink.
Han ombestemte sig efter at landbrugslobbyen, der støtter Venstre økonomisk, havde
presset ham til det. Det har efterfølgende vist sig, at formanden for pelsdyravlerforeningen
selv deltog i det famøse gruppemøde, der underkendte Ellemann.
Venstre ville ikke medvirke til at gøre regeringens politik lovlig, førend Venstre fik en meget
stor kompensation til de særinteresser, der også støtter partiet økonomisk. Nu har rød blok
så fået lovgivningen på plads uden Venstres medvirken.
Mærkeligt al den stund, at Ellemann jo er enig med regeringen i, at minkbesætningerne
skulle aflives, også de raske. Hvorfor tager Venstre så ikke et medansvar for at sikre
folkesundheden?
Samtidig udestår der stadig en løsning for landets mink-avlere. De er blevet gidsler i
Venstres politiske spin. Venstre har haft større fokus på at indrykke helsidesannoncer for
Ellemann i landets aviser og skyde på regeringen end på at levere politiske resultater til
gavn for mink-erhvervet og resten af den danske befolkning. Det er politik når det er værst.
Venstres spin frikender ikke regeringen. Landets lovgivning skal selvfølgelig følges. Det har
Mogens Jensen taget konsekvensen af, som minister har han ganske korrekt taget ansvaret
for miseren. Det selvom fødevareministeriets redegørelse peger på, at der en
departementschef, som ikke har været sin opgave voksen. Nuvel sådan er politik nu også
engang, og det ved Mogens Jensen om nogen efter mange år i gamet.
Det er kendetegnende for et oplyst demokrati, at en regering fortæller befolkningen om
begåede fejl, og at de tager konsekvensen af det. Det har Socialdemokratiet nu gjort.
Men jeg tror ikke, at sagen stopper her. Der tales om at igangsætte en advokatundersøgelse
eller en undersøgelseskommission. Det kan være fornuftigt, at få alle nuancer med, og få
alle fakta i sagen fuldt belyst, så vi kan afslutte sagen på ordentlig vis.
Jeg bakker fuldt ud op om vores regering, der har gjort det fantastisk i en svær tid med
corona, og jeg har tillid til at en eventuel undersøgelseskommission vil konkludere, at
regeringen har handlet i god tro. For regeringens holdning er klar:
”Det siger sig selv, at der skal være lovhjemmel til de beslutninger der træffes. ”
-

Citat Mette Frederiksen.

Derfor har jeg fortsat fuld tillid til Regeringen Mette Frederiksen.

Advents kalender
Julen nærmer sig, og i år har vi en digital julehilsen til dig.
Fra søndag den 29. november og herefter den 6., 13. og 20 december vil vi sende en lille
søndags adventshilsen til DIG, hvor fire byrådsmedlemmer hver holder en kort tale. Vil du
gerne vide, hvad der rykker vores valgte i det lokalpolitiske arbejde?
Du kan også glæde dig til en lille quiz, hvor præmien er to flasker god rødvin og en flaske
bobler. Hver hilsen slutter med et spørgsmål, og du sender svaret til hugootto@nielsen.mail.dk senest den efterfølgende onsdag.
Du skal bare klikke på linket i den mail, som vi sender på de fire adventssøndage. Så går
filmen i gang på YouTube. Glæd dig .

Medlemsmøde om lokale kommunalpolitiske pejlemærker.
Hvis corona situationen tillader det, vil vi afholde et medlemsmøde fredag den 22. januar
2021, kl. 16.00 – 20.00, på Langsøhus.
På dette møde skal vi bl.a. drøfte hvilke kommunalpolitiske temaer der skal indgå i vores
valgoplæg til byrådsvalget i november 2021.
Nærmere herom i næste nummer af A-dialog som udkommer i slutningen af december
måned.

December: Virtuelt medlemsmøde om finansloven på nettet
Thomas Jensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune
Som lokalt folketingsmedlem i en corona-tid med restriktioner på forsamlinger og aktiviteter
er mildest talt meget frustrerende. Jeg sætter stor pris på og får stort udbytte af alle de
spørgsmål og input, som jeg plejer at få, når vi holder traditionelle café-møder.
I bestyrelsen i Socialdemokratiet i Silkeborg Sydkreds afventer vi, at Partikontoret får
indkøbt og taget et nyt kommunikations-program i brug. Det vil vi afprøve i bestyrelsen og
derefter vil vi invitere alle medlemmer med til et virtuelt medlemsmøde med mig om
finansloven
og
de
emner
der
er
oppe
i
tiden.
Jeg håber, at vi når at få teknikken på plads, så vi kan holde vores traditionelle møde om
finansloven virtuelt inden jul. Opfordringen herfra er, at følge med i mit nyhedsbrev ’Nyt fra
Thomas på Christiansborg’, hvori jeg vil invitere til medlemsmødet.

Modtag nyhedsbrev fra Thomas på Christiansborg
Thomas Jensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune
Jeg udsender ofte et godt og informativt nyhedsbrev om sit og partiets arbejde på
Christiansborg. Hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrevet, så send gerne en mail til mig
på thomas.jensen@ft.dk, om at det vil du gerne modtage det fremover. Så kommer du på
maillisten og jeg vil holde dig opdateret på Socialdemokratiets landspolitiske tiltag set
gennem mine Silkeborgbriller.

Generalforsamling i Socialdemokratiet for Silkeborg kommune
Du indbydes hermed til generalforsamling i Socialdemokratiet for Silkeborg kommune
mandag den 1. marts 2021 kl. 19.00 på Langsøhus med følgende dagsorden:

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

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

til

e) Revisorer: Kasper Haagen og Karsten Dahl
f) Revisor suppleanter: Jørn Würtz og Jan Hansen
g) Valg af delegerede til kongressen

6. Eventuelt

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo december 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 er onsdag den 16. december. A-dialog fremsendes til Midtjyllands
Avis.

