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1. maj fra klokken 9.00 til 11.00: 1. maj fejres i Centerhallen
5. maj klokken 19.30: Paneldebat om forsvarsforbeholdet i kultursalen på Mariehøj Centret, område D, Øverødvej 246 B i Holte. Vores Miki Dam Larsen er en af paneldeltagerne.
Alle er velkomne.
8. maj klokken 10.00 til 15.: Inviterer Rådet for større bæredygtighed, som vores Vibeke
Højbjerg er medlem af til dialogmøde med landbruget om biodiversitet. Initiativet er et led
i projektet ”Vild Kommune”. Mødet foregår hos landmand Lars Jonsson, Brønshøjgaard,
Hillerødvej 70, 3540 Lynge. Tilmelding til Allerød Kommune er nødvendig på naturogmiljoe@alleroed.dk.mrk.Insektdag. Det ser ”vildt” spændende ud. Jeg håber vi socialdemokrater vil bakke op om Rådets og kommunens arbejde for vild natur og møde op. Jeg har vedhæftet programmet sammen med A Nyt.
18. maj klokken 19.30 til 21.30 på Kirkehavegaard, sal 1: Bestyrelsesmøde med politik på
børne- og ungeområdet er på programmet (ved Vibeke Højbjerg, medlem af Børne- og Skoleudvalget). Medlemmer er velkomne til at deltage under hele bestyrelsesmødet og/eller
under dette punkt.
23.maj fra klokken 19.00 til 21.00 på Kirkehavegaard, sal 1: Medlemsmøde om socialdemokratiets nærhedsreform og andre aktuelle reformer. NB. Vi venter dog stadig på oplæg fra
partiet. Hvis det er forsinket, udskydes dette møde.
24. maj klokken 19.00 til senest 21.30: Tværpolitisk borgermøde om afskaffelse af Forsvarsforbeholdet på Kirkehavegaard sal 2. Mødet arrangeres af Socialdemokratiet, Venstre og
Konservative. I hører nærmere, når vi er helt på plads med planlægningen.
1. juni: Folkeafstemning afskaffelse af Forsvarsforbeholdet. S stemmer JA 😊

1 maj i Allerød

[Skriv her]

Endelig! kan vi mødes og fejre 1. maj. Traditionen tro har vi sammen med 3F i Nordøstsjælland og
SF arrangeret morgenmad, sang og taler i Allerød Centerhal. Vi ses!
----Aftryk af annoncen……

Forsvarsforbeholdet
Hvad handler det om?
Aftalen om forsvar og sikkerhed handler om at EU kan deltage i militære operationer samt stille
soldater til rådighed i den forbindelse.
EU har ingen fælles hær. Det er ganske enkelt ikke en del af aftalen om samarbejdet. De enkelte
lande bestemmer selv om de vil deltage i en militær operation- også selv om man er med i aftalen
om forsvar og sikkerhed.
Som eksempler kan nævnes:





Patruljering og kamp mod pirater ud for Somalias kyst
Fredsbevarende operationer i Bosnien-Hercegovina
Beskytte flygtninge fra krisen i Darfur (Sudan)
Minerydning på Balkan

På grund af det danske forbehold har vi ikke deltaget i ovenstående operationer, og vi har heller
ikke finansieret dem. Hvis vi ikke havde haft forbeholdet, kunne vi have deltaget - hvis vi altså ønskede det. Men vi kunne også have sagt nej.
Forsvarsforbeholdet betyder at Danmark ikke har stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles. Og hvis vi har formandsrollen, skal den overlades til et andet land, når emnet diskuteres. Vi kan dog godt deltage i mere brede diskussioner. Vi kan også deltage i civile operationer.
Nogen vil nok huske at Danmark har deltaget i operationer mod pirater ved Somalias kyst. Det har
vi også - den gang det var en NATO-operation. Ifølge vores forsvarsminister Morten Bødskov hænder det ofte, at noget starter som en NATO-operation for senere at blive afløst af en EU-operation.
Og når EU tager over, må vi tage hjem.
Som vores forsvarsminister udtrykte på et møde i sidste uge: ”Hvis man ønsker at forhindre en EUHær- så har vi de bedste muligheder hvis vi siger ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet og dermed
sikrer os at sidde med ved bordet”.
Ukrainesituationen har naturligvis også fået alle til at se hvor vigtigt det er at stå sammen i Europauden forbehold. Det gælder da ikke mindst et lille land som Danmark.
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Medlemskabet af NATO beskytter os naturligvis. Men vi må erkende at NATOs beskyttelse er fuldstændig hængt op på USA's militær og velvilje. Den forrige præsident viste os at denne velvilje måske ikke er så mur- og nagelfast som vi troede. Også dette illustrerer at EU og Danmark selv må
værne om vores demokratiske frihedsværdier.
Derfor anbefaler Socialdemokratiet at du stemmer ja den 1. juni.
Hvorfor skal vi overhovedet stemme om det?
Danmark har siden 1993 haft fire EU-forbehold om





Euroen (den fælles mønt)
Forsvarssamarbejdet
Retsforbeholdet
Forbehold om unionsborgerskabet

Forbeholdene er en aftale mellem Danmark og de øvrige EU-lande om at Danmark ikke deltager i
de europæiske militære operationer, den fælles mønt, den overstatslige retspolitik og at unionsborgerskabet ikke skulle erstatte det nationale statsborgerskab.
Forbeholdet om unionsborgerskabet handler om at unionsborgerskabet ikke kunne give samme
rettigheder som et nationalt borgerskab. Dette forbehold har alle EU-lande tilsluttet sig. Så det kan
diskuteres om det stadig kan tælle med som et forbehold.
Hvis man vil afskaffe retsforbeholdet og euroforbeholdet indebærer det at Danmark afgiver suverænitet. Det kræver ifølge grundloven enten at 5/6 af Folketinget stemmer for det eller at danskerne afgør det ved en folkeafstemning.
Grundloven kræver ikke at 5/6 af Folketinget stemmer for eller alternativt en folkeafstemning for
at afskaffe forsvarsforbeholdet, da dette ikke indebærer at vi afgiver suverænitet. Med et fint ord
kalder man det et ”mellemstatsligt” anliggende. Det betyder at hvert land fra gang til gang bestemmer hvad de vil deltage i. MEN: partierne i Folketinget har aftalt at det kun kan afskaffes ved
en folkeafstemning. Så derfor er der en folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet
den1. juni 2022.

Reformer, reformer, reformer.
I øjeblikket overvældes vi af globale nyheder, som har en helt afgørende indflydelse på Danmarks
fremtid.
Krigen i Ukraine har afgørende konsekvenser for Europa og Danmark. Kendte udfordringer er blevet endnu mere aktuelle end de var i forvejen. Vores regering og Folketinget arbejder på højtryk
for at handle, og vi borgere prøver at følge med. Lige nu står:
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Danmark kan mere 2, som handler at speede bestræbelser på at frigøre os fra russisk gas
ved at sætte turbo på vores klimaindsats op
Hastelovgivning om forholdet for ukrainske flygtninge
Enighed om at øge investeringer i militæret
Afskaffelse af vores forbehold over for EU's samarbejde om sikkerhed og forsvarssamarbejde.

Det hele afføder spørgsmål og tvivl. Men især betydningen af Danmark kan mere 2 og dermed klimaindsatsen på kort og lang sigt afspejler mange dilemmaer.
Flot med flere penge til energiøer, vindmøller og solcelleparker. Men det kan næppe erstatte vores forbrug af gas hurtigt nok, og da slet ikke f.eks. Tysklands forbrug af gas. Derfor vil den russiske
gas i vidt omfang blive erstattet af gas andre steder fra, hvilket jo ikke gør gassen grønnere.
Samtidig taler vi også om at erstatte med biogas. Men biogas ”stjæler” jorden for afgrøder til fødevarer. Heroverfor skal vi være opmærksomme på at krigen i Ukraine afføder en fødevarekrise som
i den grad tyder på kommende hungerkatastrofer i blandt andet Afrika. En hungerkatastrofe som
desværre kan være i samme dimensioner som en klimakatastrofe. Ser vi den? Hvad gør vi?
Flere lande vil satse på atomenergi, som er den eneste energiform, som med den kendte teknologi
kan levere store mængder CO2-fri energi uanset vejrforhold. Derfor satser en del lande også på
mere atomenergi. Danmark har store muligheder for at bruge vind og sol, og satser ikke på atomenergi. Men Danmarks planer forudsætter at man finder løsningen på lagring af energi, således at
vi har energi når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Den løsning satser vi på.
Danmarks planer forudsætter også at vi får placeret over 1000 vindmøller, mange solcelleparker
og CO2 fangst så hurtigt som muligt. Mange (også jeg) er utrolig nervøse for at det vil afføde protester blandt dem, der kan se frem til vindmøller og solceller ”i baghaven”. Allerede nu begynder
man i Jylland at være opmærksom på at særligt Nordsjælland ikke har mange vindmøller stående.
Den type diskussioner skal vi nok ruste os til.
Hastelovgivningen om ukrainske flygtninge er hurtigt og flot håndteret. Det er ifølge min opfattelse en positiv oplevelse at vi møder ukrainerne med tillid, hjælpsomhed og varme. Men det sætter dog også vores hidtidige restriktive lovgivning på området i perspektiv. Lad os love hinanden at
vi holder fast. Også når det viser sig at ukrainerne ikke kan vende hjem så hurtigt som vi pt. forventer. Og lad os håbe at vi tænker over om vi også bør lade nogle af særreglerne gælde alle flygtninge som er i Danmark. Ikke et ord om en lejr i Rwanda. Den må vi tage en anden gang.
Midt i alt det her har regeringen sat meget andet arbejde i gang, som handler om fremtiden for
vores velfærdssamfund. Sundhedsreformen er et af tiltagene. Reformkommissionens arbejde,
som ledes af professor Nina Smith er et andet eksempel. Reformkommissionen har fået til opgave
at se på: Bedre uddannelser til alle, Flere i job og Flere og bedre job. For nylig kom kommissionen
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med den første rapport om uddannelser. Den blev overskygget af forslaget om at erstatte SU med
lån. Men der var faktisk også forslag om bedre mulighed for efteruddannelse hele livet mm. Kommissionen kommer med et par flere rapporter frem til udgangen af 2022.
Midt i alt dette har en gruppe under Socialdemokratiets Hovedbestyrelse barslet med et udkast
principoplæg om en Nærhedsreform. Oplægget handler om det ”indre liv” i de offentlige institutioner. Den tager fat på mindre bureaukrati og mere plads til faglighed og beslutninger tæt på borgeren. Meningen er at vi skal debattere det i partiforeningerne før sommer. Herefter skal det behandles på årsmødet (kongressen som har skiftet navn hver andet år- jeg forstår ikke den dybere
mening med navneskiftet, men sådan er det). I Allerød har vi planlagt medlemsmøde om det den
23. maj klokken 19.00 på Kirkehavegaard, sal 2. Men vi har endnu ikke modtaget det endelige udkast. Så måske er hovedbestyrelsen eller sekretariat på Christiansborg ved at have opbrugt energien? Det er fuldt forståeligt. Vi andre kan heller ikke følge med.

Arbejdernes Landsbank støtter bl.a. Dansk Boldspil Union Kvindelandsholdet, Superligaklubben
AGF, Brøndby IF, FC Nordsjælland, Fredericia Teater og Dansk Film ligesom Arbejdernes Landsbanks Fond uddeler støtte til videreuddannelse eller efteruddannelse ved at støtte skoler, læreanstalter og andre institutioner med tilknytning til uddannelse generelt.
Har du lyst til at undersøge om Arbejdernes Landsbank skal være din bank, så kontakt filialen i Hillerød: Nordstensvej 2 Hillerød, telefon 38 48 37 70 eller send en mail til 5358@al-bank.dk. Står du
overfor køb af bolig eller konvertering af lån, så tag et kontroltilbud i banken på omkostningerne.
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