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Formanden har ordet!
AF MADS FUNDING, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET FREDERICIA
madsfu@icloud.com

Velkommen til ”Stærkere Sammen” – det 
nye medlemsblad for Socialdemokratiet i 
Fredericia.
Vi har glædet os til at præsentere jer for bla-
det, for vi har brug for et medlemsblad. For 
at være i kontakt med hinanden, for at give 
orienteringer – og for at styrke den interne 
dialog og politikudvikling.
Dialogen er demokratiets livsnerve. Samtalen 
mellem mennesker om vores fælles sam-
fund. De kloge overvejelser og de ophidsede 
diskussioner.
Selvom bladet redigeres af en redaktions-
gruppe, er bladet selvfølgelig også åbent 
for medlemmers indlæg. Og I skal ikke blive 
chokerede, hvis I indimellem finder indlæg 
fra folk, I ikke regnede med. Den nu afdøde 
socialdemokratiske gigant, tidligere Aarhus-
borgmester Thorkild Simonsen, sagde det 
helt præcist: ”Alle med en anden mening end 
mig kan jo ikke være idioter”.
Så derfor er ”Stærkere Sammen” ikke et 
menighedsblad. Det er et kærligt debatblad. 
Men det tager altid udgangspunkt i vore 
socialdemokratiske værdier. Værdier, der 
handler om et ordentligt velfærdssamfund, 
hvor vi tager vare på miljøet og klimaet. Hvor 
vi møder hinanden med tillid og tolerance. 
Og hvor vi aldrig glemmer dem, der har brug 
for fællesskabets hjælp.
I skrivende stund har vi travlt med at føre 
valgkamp. Og måske er folketingsvalget af-
holdt, når du læser dette. Vi vil slås fra hus til 
hus, fra lygtepæl til lygtepæl, og vil nå alle de 
vælgere, vi overhovedet kan, i kampen for et 
godt socialdemokratisk valg. For valg af vores 
lokale folketingskandidat Jens Jonatan Steen. 
Og for at Mette Frederiksen kan fortsætte 

som vores stærke og gode statsminister. 
Mette har været en fantastisk stærk stats-
minister i de sidste lidt mere end 3 år. Det er 
der mange i de andre partier, der er misun-
delige på - og derfor har de travlt med at 
tale hende ned. Jeg står på mål for Mette. 
Helt grundlæggende er jeg tryg ved en stærk 
statsminister i en usikker tid. Det håber og 
tror jeg også, at vælgerne er på valgdagen.
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Jeg vil sikre, at Fredericia bliver hørt 
på Christiansborg!
AF JENS JONATAN STEEN, FOLKETINGSKANDIDAT

Det kommende valg handler om at lede 
Danmark trygt igennem usikre tider. Efter 
en historisk svær periode med corona-krise, 
Ukraine-krigen og nu også inflations-krise, 
kræver vores land stærk ledelse, brede aftaler 
og socialt afbalancerede løsninger.
Derfor kræver et kommende valg, at Mette 
Frederiksen kan fortsætte som Statsminister 
og Fredericia sikres et stærkt mandat på 
Christiansborg. Vi har ikke brug for eks-
perimenter og slingrekurs. Derfor er det 
kommende valg vigtigere, end det har været 
i årtier.

Jeg kæmper for Fredericia
Som barn var jeg stærkt knyttet til min far, 
som jeg desværre mistede til kræft i en alt for 
tidlig alder. Det har nok givet mig en livsop-
fattelse, hvor livet ofte bliver opfattet som en 
kamp, og hvor jeg ofte trives i modgang. 
Men oversat til politik betyder den indstilling, 
at intet kan tages for givet og ingenting kom-
mer af sig selv. Man skal arbejde for føden, 
man skal kæmpe for resultaterne, man skal 
stå for det, man tror på, og man skal kæmpe 
for dem, der har dårligere forudsætninger 
end en selv. Det er den evige politiske kamp. 
Når jeg går til valg for Socialdemokratiet i 
Fredericia, vil jeg blandt andet kæmpe for at 
oversætte vores lokale drømme for Frederi-
cia til vores landsdækkende socialdemokra-
tiske visioner. Samklangen har aldrig været 
stærkere.

Velfærden i første række
Jeg drømmer om et velfærdssamfund, hvor 
der er plads til menneskelighed. Hvor medar-

bejdere har frihed til at levere pleje, under-
visning, pasning og omsorg for os andre, når 
vi får brug for det.
Den drøm vil aldrig kunne udleves, hvis vi på 
landsplan – som blandt andet de Konserva-
tive ønsker - skal undvære op i mod 39.000 
ansatte i velfærden. Det er et tal, der lokalt 
vil svare til, at vi i Fredericia ville skulle løse 
de voksende velfærdsopgaver med knap 300 
færre dygtige velfærdsmedarbejdere. Det 
er hverken værdigt eller holdbart at ville løse 
den slags ved at kræve, at medarbejderne 
skal løbe hurtigere
Jeg vil kæmpe for, at pengene følger med, 
når der bliver flere børn og flere ældre. Jeg vil 
kæmpe for at, vi får g jort kål på bureaukrati-
et, at vi får hævet løn- og arbejdsvilkår for de 
offentligt ansatte, at vi får styrket velfærds-
uddannelser, og generelt øger respekten for 
vores SOSU’er, sygeplejersker, pædagoger, 
socialrådgivere og mange flere.

Fredericia skal have et nærhospital
Vi skal have sundhedsvæsenet tættere 
på danskerne. Tiden kalder ikke på større 
geografiske afstande, gigantiske strukturer 
og afkoblet sundhedsbehandling. Tværtimod 
skal vi bruge den sunde fornuft og sikre, at 
sundhedsvæsenet tilbyder hurtigere og bedre 
behandling tættere på, hvor folk bor. 
Det kræver, at Fredericia får byttet vores 
glimrende sundhedshus ud med et nærhospi-
tal. Et nærhospital skal stoppe de uendelige 
køreture til Middelfart og Kolding, ligesom 
det skal kunne håndtere røntgenbilleder, be-
handling af mindre akutskader, rutinekontrol 
for kroniske syge, og meget mere. 
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Vores sundhedsvæsen er voldsomt udfordret 
efter tidligere års nedskæringer og en kræ-
vende periode under corona. Det krævede 
øgede investeringer i, frihed til og uddannelse 
til verdens bedste sundhedspersonale. Men 
det kræver også fokus på psykiatri og mistriv-
sel. Løsningen er ikke at give op, nedlægge 
regioner og sende endnu flere penge efter 
privatsygehusene, som aldrig vil have som 
deres fokus på at sikre lige muligheder for 
alle, uanset pengepungens størrelse.

Fredericia er den grønne energis hovedstad! 
Den grønne omstilling kan ikke reduceres til 
en enkelt vindmølle i stiv kuling. 
Vi skal turde tænke større, tænke mere i 
sammenhænge, og forberede os på det 
næste store eventyr. 
Et af de eventyr udleves lige netop nu i 
Fredericia, hvor 40 procent af alt Danmarks 
brændstof produceres. Med virksomheder 
som Everfuel, Crossbridge Energy, ADP, 

Ørsted, Energinet, Google, TVIS, Fredericia 
Fjernvarme, Fredericia Spildevand, Frede-
ricia Maskinmesterskole og mange, mange 
flere helt unikke muligheder for at omstille 
Danmark til fremtiden.
Derfor skal vi kæmpe for at øge de statslige 
investeringer i vores brintfabrik, investere 
i vores grønne infrastruktur, sikre en langt 
hurtigere myndighedsbehandling, og skabe 
en infrastrukturplan, der passer til vores 
havnes betydning.
I Fredericia er grøn omstilling ikke noget, vi 
taler om, men noget, som vi handler på. 
Med tre nævnte mærkesager kan vi ikke bare 
sætte Fredericia på landkortet, men også 
sikre fredericianerne et bedre liv. Og samti-
dig vil det sikre et bedre, grønnere og mere 
velfærdsstærkt liv for alle danskere. 
Vores socialdemokratiske kamp for Frederi-
cia er også en kamp for hele Danmark. Godt 
valg den 1. november.
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DSU har ordet!
AF ZELIHA CETINKAYA, NÆSTFORMAND FOR DSU FREDERICIA
zetinkaya@hotmail.com

DSU står for Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom. Det er en ungdomsorganisation, 
hvor vi diskuterer politik, holder fester og er 
med i et fabelagtigt fællesskab med fantasti-
ske mennesker.
I DSU Fredericia er vi en lille gruppe unge 
med mange drømme. Vi drømmer om at bli-
ve en stor og stærk afdeling, der kan udvikle 
politik. Vi drømmer om at få bedre miljø på 
vores skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi 
drømmer om at forbedre trivslen og give 
glæde til dem, der mangler det allermest. 
I DSU Fredericia har vi ambitioner. Ambi-
tioner, der bliver til virkelighed. Vi tror på 
at, hvis vi handler på vores drømme, er alt 
muligt. Selv de mest utrolige ting. “Mindre 
snak, mere handling”.

I juni måned blev der afholdt ekstraordinær 
generalforsamling, hvor Katrine Funding blev 
valgt som formand, Zeliha Cetinkaya som 
næstformand og Oliver Jessen som kasse-
rer. Lige siden har afdelingen været godt i 
gang med at udvide afdelingen til noget helt 
specielt. Der er blevet afholdt forskellige 
møder med forskellige politikere, for at gøre 
os klogere på, hvad der egentlig foregår i 
samfundet og, hvordan vi unge kan være en 
del af det. Vi har bl.a. været forbi vores borg-
mester Steen Wrist og set, hvad politikerne 
i byrådet laver og, hvordan de får Fredericia 
til fungere som en by. Vi har også haft besøg 
af folketingskandidat, Jens Jonatan, som har 
fortalt os om, hvad han kæmper for i denne 
valgkamp. Et af vores seneste møder har 
været med Turan Savas, som er formand for 
kulturkasernen, og han har fortalt os en mas-
se om integrationspolitik. I forbindelse med 
det har vi også været på besøg hos det Tyrki-
ske/Danske kulturhus på Korskærvej, hvor vi 
har fået en nyere og mere konkret forståelse 
for en af de mange kulturer i Fredericia. 
Dette var bare nogle af de aktiviteter, vi har 
lavet på det sidste, og vi er allerede i gang 
med at arrangere endnu flere. Vi er klar på 
at lære mere om vores by og vores samfund. 
Hvordan kan vi som unge gøre en forskel og, 
hvordan kan vi som unge være med. For at 
følge mere med i vores aktiviteter og arran-
gementer kan I følge os på både Facebook og 
Instagram. 

@dsu_fredericia

@DSU Fredericia

Følg os på:
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Når man er med i DSU, er man ikke kun med 
i sin lokale afdeling. Man er med i et fanta-
stisk fællesskab på nationalt plan. Vi hjælper 
hinanden på tværs i landet, og kæmper for 
at gøre en forskel. Vi deltager i kongres og 
diskuterer, hvordan vi får en god socialdemo-
kratisk regering og gør samfundet fair for alle, 
der er en del af det. Vi holder påskekurser 
og weekendkurser for at lære en masse om 
politik og for at styrke hinandens evner i at 
argumentere og understøtte sine holdninger. 
Vi er med til arbejdersangaften, og skråler 
så højt vi kan. Vi holder de fedeste fester, 
så vi kan have nogle gode og sjove stunder 
sammen. 
I dette år 2022, har vi indført et krav om 
obligatorisk ordblindescreening i 1. klasse, så 
man fra en tidlig alder kan få hjælp for sine 
læse- og skrivevanskeligheder. Vi har med 
lærlingeoprøret været mange forskellige 

steder for at fortælle unge, at en erhvervs-
uddannelse er lige så meget værd som en 
gymnasial. Vi protesterer og råber højt, når vi 
er uenige. 
Hvis du er et ungt individ, der vil gøre en 
forskel og være en del af samfundet, så skal 
du være med i DSU.
Danmarks stærkeste og sejeste ungdomsor-
ganisation. Et fællesskab, hvor alle er vel-
kommen. Et fællesskab med frihed, lighed og 
solidaritet. Vi står sammen og løfter hinan-
den til at blive de bedste versioner af os selv.
Bliv medlem af DSU. Sammen kan vi gøre 
Danmark og verden til et mere lige og ret-
færdigt sted. Bliv aktiv i dag!
For at være medlem skal du blot gå ind på 
vores hjemmeside www.dsu.membersite.dk , 
og udfylde de informationer der er nødven-
dige. Du kan også skrive til os over Facebook 
eller Instagram.

Her kan du købe annonceplads 
i kommende numre af bladet

Kontakt Lone Thomhav
soc.lonethomhav@gmail.com
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Borgmesterhilsen til alle medlemmer
AF STEEN WRIST, BORGMESTER

Det var med kæmpe glæde, at jeg modtog 
et opkald fra Pertti Frandsen, med et ønske 
om, at jeg skrev en hilsen i ”Stærkere Sam-
men” - vores nye lokale medlemsblad for 
Socialdemokratiet i Fredericia. Vi har stort 
behov for et blad som dette for at knytte os 
tættere sammen. For digitale platforme og 
sociale medier er der nok af i hverdagen og i 
weekenderne. Men skal vi socialdemokrater i 
Fredericia kommunikere med alle vores loka-
le partifæller, nye såvel som ældre, er et trykt 
blad bare det rigtige. Samtidig er et med-
lemsblad nemt at dele med andre mennesker, 
også dem, der ikke er medlemmer af vores 
parti. Det kunne jo være, de fik lyst til at blive 
en del af vores voksende fællesskab?
Det er den samme glæde jeg har over, at der 
er kommet så meget aktivitet i vores bagland 
og blandt vores græsrødder i Fredericia. 
Netværks- og debatmøder om børn & unge, 
landspolitik og ligestilling bliver afviklet for 
fuld kraft for at udvikle ny socialdemokratisk 
lokalpolitik. En kæmpe ros til Mads Funding 
og resten af bestyrelsen for at drive denne 
forandring.
Som borgmester giver det mig også energi 
at mærke, hvordan flere og flere partifæller 
byder ind med deres holdninger og meninger 
til, hvordan vores kommende skolepolitik, fri-
tidspolitik eller energipolitik skal være frem-
over. Uden den energi, som jeg og de øvrige 
medlemmer af vores byrådsgruppe kan mær-
ke, kunne vi slet ikke føre socialdemokratisk 
velfærdspolitik i Fredericia. I er livsnødvendi-
ge for et Fredericia i fortsat positiv udvikling 
og med en endnu bedre social balance.
Den måske største glæde, vi skal lade os alle 
inspirere af, er, at vores DSU’ere i Fredericia 
bliver flere og flere og mere og mere synlige. 
Deres begejstring smitter, og minder os alle 

om den forpligtigelse, vi har for at ”aflevere 
et bedre Fredericia til næste generation, end 
det vi Fredericia vi selv overtog”.
Ja, der er virkelig kommet gang i Socialde-
mokratiet i Fredericia. Det lover godt for de 
kommende års socialdemokratiske politik i 
Fredericia.

Stem personligt på Jens Jonatan Steen
I skrivende stund er folketingsvalget blevet 
udskrevet, men endnu ikke afholdt. Vi kender 
valgdatoen 1. november 2022 og ved, at det 
bliver et tæt folketingsvalg.
Vores lokale kampagne, for at få Jens Jo-
natan Steen valgt til folketinget, har været i 
gang længe. Flere og flere frivillige knokler 
for sammen med Jens Jonatan at komme 
ud til flest mulige vælgere. Langt de fleste 
fredericianere, som de møder på deres vej, vil 
gerne debattere, frem for alt velfærd. Vi er 
alle med rette bekymrede over inflationen og 
de stigende priser. I Jens Jonatan har vi den 
helt rette socialdemokrat til at tale Frederi-
cias sag i landspolitisk sammenhæng. Om det 
er flere erhvervsuddannelser til Fredericia, et 
nærsygehus i vores by eller stop for dumping 
af slam i Lillebælt. Jens Jonatan kæmper 
for Fredericia. Jeg giver ham derfor min 
allervarmeste anbefaling og opfordrer dig til 
at stemme på ham personligt. Og husk: En 
stemme på Jens Jonatan er også en stemme 
på Mette som fortsat statsminister. Er du 
ikke allerede frivillig i kampen for at få Jens 
Jonatan i folketinget, så tag kontakt til Mads, 
vores formand, på madsfu@icloud.com

Økonomisk aftale for 2023 og frem
Den 26. september 2022 landede vi en 
ansvarlig og ambitiøs aftale om Fredericia 
Kommunes økonomi for 2023 og årene 
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frem. Det er tale en bred aftale med 6 af 
byrådets 7 partier, og det glæder mig. For det 
er vigtigt, at vi står sammen – også når det 
er svært.
Og det har det været i år, hvor rammerne 
for kommunens budget betyder, at vi har 
måtte spare og indskrænke aktiviteter – for 
at kunne fastholde et højt serviceniveau og 
bevare ambitionen om, at udvikle Frederi-
cia. Vi valgte ikke alle de spareforslag, som 
direktionen kom med i sensommeren. Men vi 
har taget flere, og det betyder også, at der er 
funktioner, som vi ikke længere skal have. 
Vores fokus i hele forløbet har været i videst 
mulige omfang at holde hånden over kerne-
velfærden. Den bundne opgave har været at 
sikre, at selvom der kommer flere, som har 
behov for pleje, så skal økonomien følge med, 
så vi ikke bare smører smørret tyndere ud. Så 

med budgetforliget for 2023 har vi skabt ro 
om fremtiden. For ældre, for børn og deres 
familier, for den grønne omstilling og med 
plads til kultur og fællesskaber.

Debat og bevægelse
Med et medlemsblad som dette kan vi i end-
nu højere grad igangsætte politiske debatter, 
der skal bevæge vores parti. For vi er mere 
end et parti, vi er en bevægelse. På tværs af 
køn, aldre, uddannelser og brancher.
Zeliha, Lone, Claes, Kaj, Pertti og Mads 
udgør til sammen bladets redaktion. Her er 
unge kræfter kombineret med erfarne sjæle. 
Sammen har de skabt dette første nummer 
af bladet. Stor tak til dem og stor tak til alle 
jer, der har skrevet indlæg i dette første 
nummer. Jeg glæder mig til at følge debatten 
i form af nye indlæg her i vores medlemsblad.
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Mit tørklæde, mit valg!
AF ZELIHA CETINKAYA, NÆSTFORMAND FOR DSU FREDERICIA
zetinkaya@hotmail.com

På det sidste har der været stor debat 
omkring, hvorvidt man må bære tørklæ-
de i folkeskolen. Efter at have fulgt med i 
nyhederne om at, kommissionen vil forbyde 
tørklæde i folkeskolen, har det sat mange 
tanker i gang. Jeg er selv meget religiøs, men 
bærer ikke tørklæde. Derfor vil jeg dele min 
holdning på dette emne.
Jeg hedder Zeliha, jeg er 16 år gammel og 
er næstformand for DSU Fredericia. Jeg 
kommer fra en familie med tyrkisk baggrund, 
og jeg har boet i Danmark i 14 år. Da jeg 
først hørte i nyhederne, at kommissionen 
vil forbyde tørklæde i folkeskolen, blev jeg 
mundlam. Jeg kunne ikke helt forstå, hvorfor 
det var en beslutning, som staten skulle tage.
Helt ærligt. Vi lever i år 2022. Det burde ikke 
være et problem at, piger går med tørklæde 
i skolen. Tørklædet er et stykke hovedbe-
klædning. Det er et stykke tøj, hvilket vil 
sige, at ingen andre end en selv skal bestem-
me, hvorvidt man skal have det på eller ej. 
Tørklædet er også et religiøst symbol, og vi 
har i Danmark en lov, der giver os retten til 

at dyrke vores religion. Hvis vi forbyder tør-
klædet, fjerner vi også religionsfriheden. Hvis 
vi fjerner en menneskelig rettighed, kommer 
den danske stat nok til at få en masse had. Jo 
mere had staten får, jo flere borgere flytter 
ud af landet. Det vil sige, at Danmarks 
indbyggertal vil blive lavere og gøre landet 
endnu mindre, end det allerede er. Det gav-
ner ingen at gøre tørklædet ulovligt!
Jeg kan godt se pointen med, at man prøver 
at forebygge tvang i hjemmet. Jeg vil også 
selv sige, at der sikkert er nogle familier, hvor 
pigerne bliver tvunget til at gå med tørklæde. 
Men det giver stadig ingen ret til, at staten 
skal forbyde noget lignende. Det skader ikke 
nogen at piger bærer tørklæde i skolen. Det 
gør dem tværtimod til stærkere individer, 
der kan træffe beslutninger selv. Det skal vi 
støtte, ikke afgrænse.
Tusind tak for, at I gad at læse med, og tusind 
tak til redaktionen for at vælge mit indlæg. 
Jeg håber, at det har sat nogle tanker i gang 
hos jer.
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Hvorfor meldte jeg 
mig ind i 
Socialdemokratiet?
AF BIRTHE MAI

Det g jorde jeg, efter jeg var blevet valgt som 
tillidsrepræsentant for mine HK kolleger ude 
i SuperBrugsen Erritsø, hvor jeg faktisk har 
været ansat 50 år her den 22. august, og 
tingene gik lidt hurtig dengang. Jeg kom ind 
i HKs bestyrelse og efter et år blev jeg opfor-
dret til at stille op som formand for HK.
Jeg har jo altid haft en holdning til tingene, 
men fandt hurtig ud af, at hvis man troede, 
tingene ikke var politisk bestemt, kunne man 
godt glemme sit faglige arbejde. På min ar-
bejdsplads havde vi jo eksklusivaftale, og det 
var der faktisk ikke så megen diskussion om 
dengang. For ellers kunne du ikke blive ansat 
og medførte, at vores overenskomst dengang 
var bedre end andre, og jeg sad i forhand-
lingsudvalget fra 1979.
Vi havde et godt samarbejde med vores re-
præsentanter for socialdemokratiet i Amtet 

og derfor så man jo også resultatet af være 
direkte i kontakt med dem, der tog beslut-
ningerne.
Jeg har faktisk mit velkomstbrev, fra den 17. 
oktober 1980. Jeg har sikkert gemt den, fordi 
den er skrevet under af Anker Jørgensen, og 
det var jo årene efter, at vi virkelig var ude 
i faglige kampe. Man kunne jo godt ønske, 
at der var lidt flere, der huskede på, hvorfor 
vi her i Danmark har så gode aftaler, som vi 
trods alt har. 
Jeg har ikke altid været 100 procent enig 
med socialdemokratiet, men jeg har ikke 
fundet et andet parti, som jeg var mere enig 
med, og så synes jeg i dag, at hvis du vil, så 
kan du gøre din indflydelse gældende, og 
jamen så kan du møde op. Ligeledes bliver du 
informeret alt det, du ønsker, så min stemme 
bliver stadig socialdemokratiet, og jeg synes 
faktisk, at vores borgmester gør det rigtig 
godt. De gange, jeg har hørt Jens Jonatan 
Steen, har han ikke skuffet mig.
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Udbud eller ?
AF BENTE GERTZ, MEDLEM AF REGIONSRÅDET I REGION SYDDANMARK 

31. august 2025 udløber kontrakten, som re-
gionen har med Responce, der kører ambu-
lancerne i Trekantsområdet. Det er desværre 
ikke muligt ”bare” at forlænge kontrakten, 
som vi g jorde det i 2018. Det betyder, at 
området skal i udbud.
Præhosptialsudvalget arbejder lige nu med at 
forberede en proces, der skal vedtages i regi-
onsrådet i januar 2023. Skal regionen i udbud 
med hele ambulance tjenesten? Eller er det 
kun Trekantsområdet, der skal i udbud? Eller 
bør vi hjemtage dette område?
Da redderne i Ambulance Syd hørte ordet 
udbud nævnt første gang, medførte det store 
bekymringer og frustrationer, da sporene 
fra sidste gang skræmmer. Her vandt det 
hollandske selskab Bios kontrakten, men som 
alle husker, så endte det ikke særlig godt. 
De kunne ikke skaffe mandskab nok og til 
sidst måtte de smide håndklædet i ringen. 
Regionen overtog som den første region i 
Danmark ambulancedrift i en del af regionen. 
I dag har vi to operatører – et offentligt og et 
privat. Begge leverer kvalitet og lever op til 
de krav, der er til driften på området.
Udvalget har haft de første drøftelser om 
den kommende ambulancedrift og min 
fornemmelse er, at der er et ønske om, at vi 
fortsat har to operatører, der kan konkurrere 
om de bedste resultater. Men den endelige 
beslutning i udvalget tages i løbet af de næste 
par måneder. Man kan også forstille sig, at 
der kommer et ønske om, at den liggende sy-
getransport i hele regionen samles i et fælles 
udbud.
Jeg er overbevist om, at nogle reddere vil 
være kede af dette, da de her mister en 
mulighed for at kunne lave noget andet i en 
kortere eller længere periode. I ”gamle dage”, 

hvor det var Falck, der havde både ambu-
lancerne og kørsel med kranvogne, kunne 
reddere i en periode tilbydes et job på en 
kranvogn, når de havde brug for et pusterum 
i en stresset hverdag.
Men det er svært at spå – især om fremti-
den. Så ingen ved lige nu, hvad udvalget når 
af konklusioner, som skal videre til regions-
rådet.

Lægevagten
Forhandlingerne om placeringen af og 
antallet af lægevagter i fremtiden forhandles 
stadig. Der er ingen tvivl om, at regionen og 
PLO (praktiserende lægers organisation) har 
forskellige meninger, om hvordan organi-
seringen i fremtiden skal være. Regionen 
ønsker fortsat 22 steder, mens PLO vil ned 
på et meget mindre antal. Alle troede, at 
forhandlingerne var brudt sammen, og at re-
gionen skulle rejse en voldgiftssag mod PLO, 
men så blev forhandlingerne genoptaget.
Striden mellem regionen og PLO er dog 
blusset op igen. PLO har lavet en strammere 
visitation, hvor flere patienter bliver bedt om 
at henvende sig til egen læge dagen efter. 
Om natten kører der kun 3 vagtlæger i hele 
regionen mod 5 tidligere. Det kalder lægerne 
en fremtidssikring af lægevagten og de 
mener ikke, at aftalen om fortsat status quo 
under forhandlingerne drejer sig om andet 
end antallet af steder.
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BU-udvalget i Fredericia Partiforening
AF HELLE ANDERSEN, ANSVARLIG FOR BØRNE- & UNGE NETVÆRKET  
I SOCIALDEMOKRATIET FREDERICA 

Tre helt forrygende aftener i samtaler, i de-
batter og med mange spændende forslag til 
fremtidens tilbud til børn og unge er løbet af 
stablen her i sensommeren og efteråret. 
Et stærkt kommissorium/arbejdspapir blev 
grundigt gennemgået og udbygget på det 
første møde. Hvad er det, der skal til for at 
skabe de gode tilbud til vores børn og unge? 
Vi var så tændte på opgaven og fik både 
italesat, tegnet, beskrevet – mange vigtige 
pointer, der nu indgår i det fortsatte arbejde.
Vi har været til debatmøde/foredrag med 
Jesper Larsen, Upol. Jesper Larsen er kendt 
og anerkendt i Fredericia og mange andre 
kommuner for sit store arbejde omkring 
unges fritid. Streetwalkers og Ungdommens 
Hus er tydelige fingeraftryk fra Jesper 
Larsen. Mødet med Jesper var et fællesmøde 
med Den landspolitiske Gruppe, som Pertti 
Frandsen er tovholder for. 
Vi har mødtes med Ole Steen Hansen, for-
mand for Børne- og Skoleudvalget. Vi blev 
introduceret til arbejdet med en ny Børne- 
og skolepolitik, som er i den spæde startfa-
se. Igen gik snakke, forslag, faglig viden og 
tankevækkende historier hen over bordene. 

Vi, der mødes, har forskellige interesser og 
fokus på fremtidens tilbud til børn og unge – 
fra vuggestue til ungdomsuddannelser. Ét er 
vi helt enige om, og det er, at forældreskabet 
sammen med medarbejdere og tilbud i vores 
institutioner er forudsætningen for, at vores 
børn trives og udvikler sig positivt gennem 
livet.
I november fortsætter vi debatterne om den 
bedste vuggestue, børnehave, skole og ung-
domsuddannelse. Vi snakker om de digitale 
platforme, håndens arbejde, byggelegeplad-
ser, legens betydning for de mindste, alt det 
naturen kan, fordybelse, dansk og matematik, 
læringsstile, fra ensomhed og mistrivsel til 
venner og trivsel og forældreskab.
Vi er langt omkring og regner med at nå et 
resultat, der afspejles tydeligt i den nye  
Børne- og skolepolitik lokalt. Vi starter med 
en bid mad og sætter så fokus på det konkre-
te arbejde - hvad vil vi foreslå politikerne at 
tage med i den nye politik?
Bliver du interesseret? Ønsker du at være 
med? Tilmeld dig til: Helle Andersen, helle-
andersen7000@gmail.com eller på 2946 
9995.
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Kvindenetværket – et lokalt forum  
for læring og debat
AF GITTE VETTER, FACILITATOR FOR KVINDENETVÆRKET I FREDERICIA

Den 26. april 2022 var der første møde i 
det nye netværk ”Kvindenetværk i Frederi-
cia”. Netværket er tænkt som et sted, hvor 
kvinder debatterer lokal politik med andre 
kvinder. Alle er velkomne, jo flere vi er, jo 
klogere bliver vi.
Og netværket er for alle som bor i postnr. 
7000, eneste forudsætning er, at du har lyst 
til at debatterer politik, har en mening om 
hvilken politik, der skal være kendetegnede i 
Fredericia – kort sagt ”bare” er interesseret i 
den by, du bor i.  

Netværket kan forhåbentlig også være med 
til, at der er flere kvinder, som får lyst til at 
stille op til vores byråd. Det er stedet, hvor 
du kan øve dig i at være politiker, holde et 
oplæg om et emne som interesserer dig, og 
få feedback på din optræden. 
Vi mødes en gang i måneden, dog ikke i juni, 
juli, august og december måned. Mødestedet 
er Kulturkasernen, og indkaldelse sker via en 
Facebook Gruppe ”Kvindenetværk i Fre-
dericia”. Du kan allerede nu blive medlem af 
gruppen.
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Netværket har besluttet, at der skal være et 
emne på til hvert møde. Ikke fordi vi sådan 
mangler noget tale om, men mere så de, som 
gerne vil være forberedt og undersøge noget 
om emnet, kan blive det. 
Noget, som vi har snakket meget om i net-
værket, er, at politik skal være nærværende, 
og at politik jo i virkeligheden er alt.
Vi har snakket om ligestilling, udfordrin-
ger for drenge og piger i folkeskolen, kan 
Fredericia få Danmarks bedste folkeskole, 
hvad er de politiske visioner for området, 
trivselsundersøgelsen for de kommunalt an-
satte, stemmeprocent ved kommunalvalget, 
politikertræthed, mv.
Til det nyligt afholdte netværksmøde var em-
nerne: borgervejleder og indkøbspolitikken 
i kommunen. I netværket har vi også aftalt, 

at hvis der er noget, som vi ikke forstår eller 
gerne vil vide mere om, så aftaler vi, hvem 
der har ”bolden” og går videre med em-
net. Det kan være, at vi skal tage fat i nogle 
lokalpolitikere, bestyrelsen i Socialdemokra-
tiet i Fredericia eller andre. Men det er altså 
helt frivilligt, man bliver ikke påduttet noget. 
Dette kun for at vise, at vi mener noget med 
vores debatter, og går videre, hvis det er det, 
som netværket beslutter. 
De næste møder: 27. oktober, 22. november 
og 25. januar. Møderne starter kl. 19.00 
og slutter kl. 21.00, og som tidligere nævnt 
afholdes møderne på Kulturkasernen. 
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide 
mere, er du velkommen til at kontakte net-
værksfacilitator Gitte Vetter på 28 57 93 65 
eller gittevetter@live.dk

Her kan du købe annonceplads 
i kommende numre af bladet

Kontakt Lone Thomhav
soc.lonethomhav@gmail.com
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Stem personligt - det er vigtigt!
AF ZELIHA CETINKAYA, NÆSTFORMAND FOR DSU FREDERICIA
zetinkaya@hotmail.com

Kæmp den lokale kamp…
Jeg hedder Zeliha Cetinkaya og jeg er 
næstformand for DSU Fredericia. Jeg har 
for nyligt talt med tidligere borgmester, Uffe 
Steiner Jensen. Uffe har været borgmester i 
Fredericia fra 1998 - 2009, og han har ar-
bejdet med politik i endnu længere tid. Uffe 
siger, at man endeligt skal stemme personligt 
og ikke på partiet. Når vi stemmer person-
ligt, har vi rigtig gode chancer for at stemme 
vores lokale kandidat Jens Jonatan Steen ind 
i Folketinget. Gode chancer endda. Husk i 
øvrigt på, at det kun er socialdemokratiets 
kandidat Jens Jonatan Steen, der har mulig-
hed for at blive valgt fra Fredericia.

Men, hvad betyder det egentlig at stemme 
personligt? Uffe fortæller, at mange ofte 
stemmer på partiet og ikke på den lokalt 

opstillede kandidat. Hvis ens stemme går til 
partiet, risikerer man at stemmen går til en 
anden kandidat i storkredsen end den lokale, 
når mandaterne skal fordeles. 

Husk derfor at stemme personligt på den 
lokale kandidat, hvis vores kandidat Jens 
Jonatan Steen skal blive valgt til Folketinget.

Hvis vi i Fredericia har et folketingsmedlem, 
har vi også kontakten til regeringen og til 
andre folketingsmedlemmer i hele landet. 
Det er altid vigtigt at have kontakter, da ens 
sag kan tages videre til dem, der bestemmer 
allermest i landet. Hvis man som borger er 
utilfreds, eller har en idé til at forbedre byen, 
kan man tage det til byrådet. Byrådet kan 
derfra tage det videre til folketingsmedlem-
met, og derfra kan de nå helt hen til folketin-
get og statsministeren. Ens sag eller idé kan 
derfor blive vurderet på højt plan.

Man kan sammen kæmpe den lokale kamp. 
En folketingskandidat er også en stor hjælp 
for borgmesteren og byrådet. Der er så flere 
involveret i byens problematikker, og Uffe 
mener også, at borgmesteren sagtens kan få 
brug for hjælp fra det lokale folketingsmed-
lem.

At stemme personligt giver også en form 
for lettelse og tryghed, når man som borger 
har en forestilling om, hvilket samfund man 
vil leve i, kan man give sin stemme til en 
kandidat som har nogenlunde den samme 
forestilling. Derfor er det vigtigt at  
STEMME PERSONLIGT.
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Om få år mangler der på landsbasis måske 
100.000 og i Fredericia måske 1.000 fag-
lærte håndværkere. Alligevel har det knebet 
her i Fredericia med at få elevpraktikpladser 
besat.
Kun ca. 20 procent søger erhvervsuddan-
nelserne og regeringen siger, vi skal op på 30 
procent i 2025. Men søgningen til erhvervs-
skolerne har været for lav i mange år.
Gang på gang ser og hører man MF’ere, 
byrødder - både røde og blå - forbunds-
formænd, fagforeningsfolk, erhvervslivet 
og skolefolk. De skriver næsten hver dag i 
avisen og vi hører det til debatter. Men ingen 
gør noget ved det, hverken lokalt eller på 
landsbasis. 
Hvorfor? Kan vi gøre noget? 

Ja, vi kan, hvis vi vil, når så mange 
er enige.
Vi har ungdomsvejledning i kommunen, 
men kommer vi hele vejen rundt og bliver de 
unge mennesker vejledt om alle facetter af 
erhvervslivet?

Hvor er forældrene? Og skal vi have vejledt 
forældre om de muligheder, der er?
Er det nok med åbent hus og præsentation 
på nettet? Eller skal man holde erhvervssko-
ledage åbent for forældre og unge, gerne om 
lørdagen eller når folk har fri?
Håndværk og design er valgfag i skolen og 
man går ikke til eksamen? Hvorfor ikke?
Man kan jo omskole ufaglærte og andre, der 
ønsker jobskift.
Vores byråd kunne tage fat og gennemføre 
obligatorisk erhvervspraktik i 2-4 uger i 8. 
9. og 10. klasser. Det er sket andre steder. 
Det må sagtens kunne lade sig gøre. Man 
har i forvejen et glimrende samarbejde med 
Business Fredericia, som om nogen har 
medlemmer, der burde stå i kø for at være 
med til denne ordning. Hvorfor ikke?
Firmaerne burde stå i kø for at få praktikan-
ter ud og vise dem jobbet. Skulle man foreslå 
bortfald af dækningsafgift til gengæld for 
obligatorisk erhvervspraktik? Og hvor er de 
lokale fagforeninger?
Få nu lavet nogle jobmesser af en uges 
varighed i Messecentret. Ved klimamødet i 

Om behovet for Erhvervsskoler
AF HANS THOMASSEN
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Middelfart var der i 3 dage op til 30 fag, der 
præsenterede deres jobs for unge og foræl-
dre. Hvorfor ikke her?
En studentereksamen er ingen uddannelse. 
Men med en erhvervsuddannelse er der altid 
noget at falde tilbage på og et trinbræt til 
videreuddannelse.
Der er gode ansættelsesmuligheder, 
firmaerne står i kø, og der er gode løn- og 
arbejdsforhold. Og så kunne man også godt 
bruge en dagspresse, der i højere grad satte 
fokus på de gode historier om erhvervsud-
dannelserne. Et problem er måske også, at 
der mangler moderne maskiner og faciliteter 
både i folkeskolen og på erhvervsskolerne.
Hvor skal man sætte ind? Lærerne på sko-
lerne, UUvejledere, forældre, erhvervslivet, 
erhvervsskolerne, Byrådet og Folketinget.
Det er besynderligt, at hverken byrådet eller 
folketinget ser det som et større problem, 
uden at der sker noget afgørende. Det løser 
ikke sig selv. Der må gøres noget aktivt. 
Der er mange andre ting i denne verden, der 
er svært at gøre noget ved. Her står vi med 
et problem, vi bør og skal løse i Fredericia og 

Danmark. Lad os nu få Fredericia i førersæ-
det.

Dit lokale 
reklamebureau
Vi hjælper med alt lige fra ide til 
færdig tryk.

Tryksager, grafisk opsætning, 
journalistisk arbejde og foto samt 
hjemmesideproduktion.

Gode råd er gratis...

Finsensvej 9 · Taulov · 7000 Fredericia
Tlf. 73 84 85 45 · kv@vmarketing.dk 

www.vmarketing.dk
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Landspolitisk Netværk åbner dørene 
for debat
AF PERTTI FRANDSEN, NETVÆRKSANSVARLIG

En af Mads Fundings mange gode idéer, da 
han i foråret tiltrådte som partiforenings-
formand, var, at der skulle dannes en række 
netværk, hvor vi - socialdemokrater i 
Fredericia - kunne debattere og udvikle ny 
socialdemokratisk lokalpolitik.
Fire gange i løbet af foråret og sommeren 
2022 åbnede Landspolitisk Netværk dørene 
for debat, den ene gang i samarbejde med 
vores Børne & Unge netværk. Mere herom 
nedenfor.

Opstart med pizza og drikke
11. maj 2022 havde vi opstartsmøde, i vores 
partilokale i Norgesgade. Mødet startede 
med pizza fra en lokal restaurant, inden de 
fjorten deltagere gav deres bud på, hvilke 
emner Landspolitisk Netværk kunne tænkes 
at debattere fremover. Budene var mange, 
fx EU-afstemningen, som dengang lå lige 
om hjørnet. Forsvarsforbeholdet og krigen i 
Ukraine blev også berørt. Danmarks forhold 
til NATO og EU, samt stigende elpriser, 
uddannelse, udsatte unge, kulturpolitikken 
og udlændingepolitikken blev også vendt og 
drejet.
Konklusionen på opstartsmødet blev, at vi 
skal afholde mindst fire årlige netværksmø-
der. Vi har desuden mindst to årlige oplæg 
fra eksterne oplægsholdere. Disse oplæg kan 
afvikles i samarbejde med et eller flere af 
øvrige netværk.

Nærhedsreformen
8. juni 2022 afholdt vi netværksmøde 
nummer to. Igen i Norgesgade. Nærheds-
reformen handler fx om vores ældre på 

plejehjemmene, de syge på hospitalerne, 
børn i daginstitutionerne, socialrådgiveren, 
politibetjenten, juristen m.fl. Ved mødestart 
var min egen tese: 
”Hvor Arne-Pensionen vil berøre titusindvis 
af mennesker, vil Nærhedsreformen berøre 
alle danskere, fra vugge til grav.”
I min optik et dette den vigtigste reform i 
Danmark de seneste tyve år. For den er en 
nytænkning af vores velfærd, med fokus på 
medarbejdernes kvalifikationer, bedre ledelse 
og borgeren i centrum.
Ti netværksdeltagere brugte det meste af to 
timer på at diskutere vores regerings udspil 
”Nærheden tilbage”. Jeg vil her nævne fire 
gode pointer fra dette møde.
Vivi Knudsen: ”De dygtigste praktikere skal 
ikke automatisk forfremmes til ledere. Man 
skal have de rigtige ledere eller en gruppele-
delse.”
Jack Tranberg: ”Brug en kombination af 
intern rekruttering og ekstern rekruttering. 
KULTUREN skal ændres.”
Katrine Funding: ”Det er ikke afgørende, 
hvor stor skolen er - men om den virker. 
Folkeskoler fremfor privatskoler. Er en døgn-
institution virkelig barnets tarv?”
Hans Thomassen: ”I Fredericia har vi 323 
unge udenfor arbejdsmarkedet og uddan-
nelse. På landsplan er tallet 45.000 unge. 
Der er brug for flere erhvervsskoler og mere 
erhvervspraktik.”
Konklusionen på mødet var, at vi ikke havde 
konkrete ændringsforslag til selve reformfor-
slaget, som det forelå i sin daværende form. 
Men debatten viste, at disse problemstillinger 
er socialdemokratisk hjerteblod. Efter mødet 

20 STÆRKERE SAMMEN       OKTOBER 2022



blev alle pointer delt i netværket. Til senere 
brug.

Fremtidens Uddannelsesmiljø  
– i samarbejde med B&U netværket
11. august 2022 fik vi et veloplagt oplæg fra 
Jesper Larsen, rådgiver og udviklingskonsu-
lent i det pædagogiske landskab med afsæt i 
sin egen virksomhed, Upol.dk. Mødet foregik 
hos 3F på Venusvej og trak atten deltagere, 
herunder flere af vores egne byrådsmedlem-
mer. Vores folketingskandidat Jens Jonatan 
ledte den efterfølgende debat med bravour.
Jesper Larsen argumenterede for, at dannel-
sesbegrebet siden Foghs magtovertagelse i 
2001 er blevet underordnet al uddannelse i 
Danmark. I stedet er uddannelse kommet til 
at fylde alt i uddannelsessystemet, hvor alting 
skal kunne måles og vejes, før det tilskrives 
nogen værdi. Denne tanke har ødelagt 
uddannelsessystemet for lærere og elever, 
undervisere og studerende. Intet under, at 
unge mennesker i dag føler sig mere og mere 
pressede. De er ikke pivede, men lider under 
et system, der har fejlet. En systemfejl, kald-
te Jesper det. Han tilføjede:

”Vores skoler/lærerne skal sættes 
fri til at undervise uden elevplaner, 
tests og målstyring.” Det skal være 
rart at gå i skole. Frikvartererne 
skal være frie til børnenes egen 
disposition. ”Børn skal ikke be-stå 
de skal for-stå.”

Det var langt fra alle Jespers holdninger og 
pointer, mødedeltagerne tog for gode varer. 
Debatten blev derfor skarp, hvilket også var 
glædeligt i sig selv. Efter mødet lavede Helle, 
netværksansvarlig for B&U Netværket, 
et supergodt referat, som vil blive anvendt 
fremadrettet i politikudviklingen.

Krigen i Ukraine og dens konsekvenser
Til at sætte krigen i Ukraine og dens kon-
sekvenser ind i en fredericiansk og dansk 
kontekst, fik vi 5. september 2022 hjælp 
fra Anna Gabedov og hendes far Jurij. Han 
er født i Odessa og er dansk gift.  Anna er 
dermed både dansker og ukrainer. Da krigen 
brød ud, stiftede de nødhjælpsorganisationen 
Civil Defense Ukraine. Anna er aktivt med-
lem af Liberal Alliance, hvilke også skinnede 
igennem under debatmødet. Det foregik hos 
3F og var ikke så velbesøgt, som jeg havde 
forventet. Til gengæld var debatten meget 
skarp, hvor også ideologierne kom i spil. Det 
blev gået til stålet, fx om Trumpismen. Igen 
ledte Jens Jonatan debatten, hvor talelysten 
blandt mødedeltagerne var meget stor.

Politisk værksted
Over 40 forskellige partifæller, og mere end 
ti fredericianere uden medlemskab af vores 
parti, har samlet set deltaget i disse fire før-
ste netværksmøder. Vi skal samlet set kunne 
trække langt flere mennesker til landspolitisk 
debat fremover. Men vi er kommet i gang og 
har sat en retning.
Vi er jo i færd med at forme et politisk 
værksted med landspolitisk udsigt og indsigt. 
Der mangler stadig at blive fundet en endelig 
arbejdsform, så vores debatter fra net-
værksmøderne bliver til ny politik på hylder-
ne. Som netværksansvarlig er det min opgave 
at facilitere dette. Det vil starte på næste 
netværksmøde, som afholdes nogle uger 
efter folketingsvalget i november.

Vil DU være med til at diskutere nationale, 
politiske spørgsmål? Både aktuelle og lang-
sigtede, samt drøfte, idéudvikle og forholde 
dig til den landspolitiske dagsorden? Så send 
mig en mail på perttifrandsen@gmail.com 
eller en SMS til 61 39 30 65.
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KOMMENDE AKTIVITETER NETVÆRK

Vi har i skrivende stund nedenstående aktivi-
teter planlagt. Langt flere kommer til på den 
anden side af Folketingsvalget:

Derudover kan man deltage i Socialdemo-
kratiets tre lokale, politiske netværk, hvor vi 
diskuterer og udvikler politik:

Åbent gruppemøde 
med byrådsgruppen

torsdag den 24. november 2022 
kl. 16.00.

Børne- og Ungdoms- 
politisk netværk 

Kontakt Helle Bang Andersen på   
helleandersen7000@gmail.com

Landspolitisk netværk 
Kontakt Pertti Frandsen på  
perttifrandsen@gmail.com

Kvindenetværket 
Kontakt Gitte Vetter på  

gittevetter@live.com

Juletræsfest 
søndag den 11. december 2022.

Generalforsamling 
tirsdag den 21. februar 2023  

kl. 19.00.

Følg i øvrigt med på vores facebooksider 
facebook.com/groups/soc.fredericia 

facebook.com/SocialdemokratietFredericia 
og på vores hjemmeside 

www.soc7000.dk
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I over 150 år har Socialdemokratiet kæmpet for bedre vilkår for almindelige mennesker i Dan-
mark. Danmark har forandret sig i løbet af alle årene, men kampen er den samme. Og det er en 
kamp, der aldrig slutter.

Vil du være en del af et åbent og kammeratligt fællesskab?
Vil du kæmpe for mere frihed, lighed og solidaritet?
Vil du deltage i udviklingen af ny politik?
Så meld dig ind i vores parti. Ring eller skriv til os.
Besøg også vores hjemmeside https://soc7000.dk/ og på  
Facebook https://www.facebook.com/SocialdemokratietFredericia

Bliv medlem!

KONTAKT SOCIALDEMOKRATIET I FREDERICIA
Mads Funding
Foreningsformand
Tlf. 60 11 36 88
madsfu@icloud.com

Karsten Cordtz
Forening næstformand
Tlf. 42 60 25 24
karstencordtz@gmail.com

Lone Thomhav
Foreningskasserer
Tlf. 61 20 71 25
soc.lonethomhav@gmail.com
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Bliv kunde i danskernes 
foretrukne bank
Arbejdernes Landsbank er der, hvor du er. Vi har filialer i hele landet 
og prioriterer nærheden til vores kunder højt. Vi lægger vægt på 
dialog i øjenhøjde, tilgængelighed og ansvarlig rådgivning.
Måske er det derfor, at danskerne har kåret Arbejdernes
Landsbank til deres foretrukne bank 13 år i træk*.

Vil du også være kunde?
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

*Voxmeter, 2022

Thomas B. Hansen
privatkundechef 
38 48 36 79

Henrik Foght Jensen
kunderådgiver 
38 48 36 87

Jens Antonsen
kunderådgiver 
38 48 36 76

Danmarksgade 6  |  7000 fredericia  |  fredericia@al-bank.dk


