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Socialdemokratiet i Rudersdal
ønsker alle en rigtig god 1. maj 2020
sammen men hver for sig nu vi ikke kan mødes i det grønne.

Mette Frederiksen taler kl. 9.00 live fra Arbejdermuseet.

Det kan ses på Facebook og på Socialdemokratiets hjemmeside.
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) holder 1. maj på Facebook fra kl. 10.

I dette A-nyt har vi lagt de taler - som de lokale kandidater ville have afholdt i Idrætscentret.
Spidskandidat til kommunevalget Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kandidat til Regionsrådet i
Region Hovedstaden Jens Peter Steensen, Allerød/Rudersdal samt vores lokale folketingskandidat
Miki Dam Larsen.
Talerne kan også ses på Facebook.
Vi håber så sandeligt vi vender kraftig tilbage i 2021 til vores traditionelle 1. møde 2021- som vi i de
senere år har holdt sammen med SF og Enhedslisten til morgenmad, taler og ikke mindst de gode
sange, som vi nu må synge på anden vis sammen - men hver for sig.

Kristine Thrane Spidskandidat, Socialdemokratiet i Rudersdal

Glædelig 1. maj alle sammen. Jeg håber, I har det godt.
Dette bliver ikke en almindelig 1. maj tale, fordi dette ikke er en helt almindelig tid.
Jeg arbejder selv hjemmefra, og min søn bliver undervist på nettet - så der er ikke meget, der er som
det plejer.
Heldigvis har vores statsminister gjort det rigtig godt og sørger for, at vi kommer så godt som muligt
gennem denne krise. Man kan prise sig lykkelig for, at vi bor i Danmark, i et velfungerende
velfærdssamfund, hvor der er lige adgang for alle i sundhedsvæsnet.
I Kommunalbestyrelsen gør vi også vores bedste, vi har afholdt alle møder på nettet, siden Danmark
blev lukket ned. Jeg vil gerne sige alle medarbejderne i kommunen en stor tak – de har vist, at de er
omstillingsparate, og de har alle ydet en rigtig stor indsats. Mange arbejder hjemmefra, men rigtig
mange er selvfølgelig stadig fysisk på arbejde, det gælder f.eks. alt personalet, der tager sig af vores
ældre på vores plejecentre og i hjemmehjælpen. Og nu også vores skolelærere og pædagoger, siden
skolerne og daginstitutionerne åbnede for 2 uger siden. Det er alt sammen gået rigtig godt. Jeg tror,
de fleste børn glædede sig rigtig meget til at komme tilbage for at møde deres venner. Men det har
selvfølgelig også skabt nogle udfordringer, med alle de restriktioner som skal efterleves. Børnene må
kun være sammen i mindre grupper, så der er brug for en del mere plads og mere personale end
normalt. Derfor er personale, der normalt varetager andre funktioner i kommunen nu ude og hjælpe
til i f.eks. daginstitutionerne. Det drejer sig bl.a. om bibliotekarer. Vi må bruge personalet der, hvor
der er mest brug for dem! Jeg ville, da rigtig gerne åbne for bibliotekerne, men vi lægger os i
kommunen helt tæt op af regering og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og derfor er de stadig
lukkede. Heldigvis har vi kunne åbne så småt for andre dele af Kulturområdet f.eks. dele af den
udendørs idræt.
Det er også i dag, at alle de nye 1. maj børn begynder i skolen - og her er det vigtigt at sige, at de
bliver taget imod på præcis samme måde som normalt, med knus og kram i trygge rammer - ligesom
det selvfølgelig også er tilfældet for alle vores nye vuggestue børn. For selvom vi andre stadig skal
holde afstand, så er der nogle steder, hvor det ikke kan lade sig gøre.
Jeg håber, vi snart kan vende tilbage til hverdagen, men det tager nok stadig noget tid. I mellemtiden
må vi gøre det, så godt vi kan, tale med familie og venner over telefonen eller facetime og ellers få et
bedste ud af det.
Nyd det smukke forår. Sammen men med afstand.
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God 1. maj.

Jens Peter Steensen, Kandidat til regionsrådet i Region Hovedstanden,
Socialdemokratiet i Allerød/ Rudersdal kommuner (Rudersdal kredsen)

Jeg vil gerne ønske jer en god 1. maj! 1. maj er for mig en fejring af fællesskabet og det, som gode
fællesskaber kan udrette.
Jeg er kandidat til regionsrådet i Rudersdal og Allerød, og det er naturligt for mig at tage
udgangspunkt i sundhedsvæsenet.
Coronakrisen har vist, hvor vigtigt det er at stå sammen. Og for os alle sammen at have et godt,
offentligt sundhedsvæsen med lige adgang for alle. Hvor udgangspunktet ikke er, om du kan betale
– eller om det kan betale sig at tage sig af dig. Men hvor udgangspunktet er, at der bliver taget
imod alle, og alle bliver behandlet efter deres behov. Det skal vi holde godt fast i.
Nu er vi kommet gennem første fase af corona-epidemien, og i de kommende måneder skal
samfundet gradvist lukkes op. I sundhedsvæsenet er mange patienter sat i kø, hvis deres sygdom
ikke hastede. Nu er det vigtigt, at vi kommer i gang med at behandle dem, der har ventet. Og man
skal selvfølgelig tage dem, der trænger mest, først, indtil alle igen kan behandles hurtigt. Og vi må
som fællesskab ikke glemme, at der fortsat er mange, som er nødt til at være forsigtige og måske
isolerede længe endnu. De må ikke blive glemt, vi skal vise hensyn.
I fremtiden skal vi være bedre forberedt på epidemier som coronaen. Det er vigtigt med
specialiserede sygehuse, men det er den brede indsats ude i samfundet med at holde sammen om
at holde afstand og tage et fælles ansvar for hygiejne, som virkelig betyder noget for at holde
epidemier nede. Og vi kommer også til at styrke det europæiske samarbejde. Vi er nødt til som
verdensdel selv at kunne håndtere mere i fremtiden og kunne hjælpe hinanden hurtigt i nøden.
Tragedien med den manglende indsats for Italien må ikke gentage sig.
Lige nu gælder det første maj, hvor vi fejrer betydningen af at stå sammen for at komme igennem
med en retfærdig sag.
Hav en god første maj!
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Miki Dam Larsen, folketingskandidat Rudersdal kredsen, Socialdemokratiet

1. maj er både en kampdag og en festdag. Det er dagen, hvor vi kæmper for
nye fremskridt.
Dagen, hvor vi fejrer de fremskridt, vi har opnået. Ikke mindst nu, hvor vi virkelig kan se, hvor vigtigt
vores velfærdssamfund er. Vi måtte aflyse vores 1. Maj arrangement pga. Corona-virussen. Virussen
spreder sig over hele verden. Rammer alt og alle, men mest de svageste. Dem med dårligt helbred og dem med en usikker økonomi. I den situation er det vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden.
David Trads skrev forleden, hvordan Danmark ville se ud, hvis vi var USA:
“Så ville vi have massegrave i København, hvor vi dumpede fattige coronadøde; 400.000 nye
arbejdsløse på fire uger; 150.000 flere uden adgang til læge og sygehus; 100.000, der pludselig ikke
kunne betale deres husleje; og, for nu at toppe det hele, så ville vi have åbne lastvogne, fyldt med
vrede, hvide mænd, bevæbnet til tænderne, som truende ville køre rundt om Regionsgården i Vejle
og råbe ’spær hende inde!’ efter Stephanie Lose, Venstres regionsrådsformand i Syddanmark –
ansporet og opildnet af Mette Frederiksen, som i en tweet ville have skrevet:
’BEFRI SYDDANMARK! HUSK DIN RET TIL AT BÆRE VÅBEN!’
Det er den tragikomiske virkelighed i USA i dag. Og samtidig helt usandsynligt i DK. Jeg oplever, at
Corona-krisen har vist, at vi har et højt niveau af tillid og samarbejde i Danmark. Uenigheder til
trods, så kan vi få tingene til at fungere. Ingen i DK skal bekymre sig om adgangen til
sundhedsbehandling. Vi støtter de erhvervsdrivende, og de ansatte så godt vi kan. Regeringen har
igangsat historisk store hjælpepakker, og ude i kommunerne sørger vi for, at der stadig er gang i
hjulene. Medarbejdere er blevet omskolet, og kaster sig hurtigt ud i nye opgaver og nye vilkår. Bare
i Allerød har vi fremrykket opgaver for 60 mio. Kr. for at sikre udvikling og beskæftigelse.
Det er med denne praktiske og samarbejdende tilgang, at vi sikrer os mod den onde spiral, der i dag
rammer mange samfund, der ikke har institutionerne og tilliden til at holde sammen.
Benny Andersen skrev:
“En kæde smedes led for led. Og hele kædens kraft beror
på din og min samhørighed med mennesker på denne jord.”
Så lad os på denne 1. Maj huske, at vi kommer stærkest ud på den anden side, hvis vi støtter dem,
der bliver ramt. Af sygdom, af savn, af arbejdsløshed eller af andre af virussens følgevirkninger. 1.
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Maj er en fejring af og en kamp for fællesskabet. Det er dét, der har udviklet Danmark og vi har
særligt brug for det i dag. Glædelig 1. Maj - pas godt på jer selv og hinanden.

Talerne kan også ses på
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts

Socialdemokratiet Rudersdal - er også her:
Hjemmeside: www.socialdemokraterneirudersdal.dk
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/?fref=ts
Socialdemokratiet Rudersdal
Niels Harrig
Medlemsansvarlig
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