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Læs i dette nummer om




Omprioriteringsbidragets betydning for varde kommune.
MF Troels Ravn indsats for flere midler til Lag Fanø-Varde
Kampen imod kræftfremkaldende stoffer i EU

Nyt fra formanden.
Kære medlemmer
Det er mig en stor glæde at byde velkommen til Socialdemokraterne i Varde Kredsforenings
nyhedsbrev. Vi forventer at dette nyhedsbrev vil blive udsendt ca. hver anden måned.
Bestyrelsen er blevet opmærksomme på at der er et behov for at få lidt mere information om både
lokal, regions, lands og EU politik, end de fleste af os når at få i dagspressen.
Dette behov vil vi fremover forsøge at dække med dette nyhedsbrev.

Planen er at vi i hvert nummer vil forsøge at få små indlæg fra forskellige politikkere der pt. arbejder
med et emne der optager mange af os.
Som sagt er dette det første nyhedsbrev, og ingen af os har væsentlig forudgående erfaring med den
slags, så vi modtager meget gerne kritik, ris, ros og i særdeleshed, forslag til forbedringer.
Det andet mål vi gerne vil forsøge at nå, er at hjælpe vore medlemmer til at påvirke den politik der
bliver ført. Er du utilfreds med den Socialdemokratiske politik er det jo i din partiforening du skal lufte
din utilfredshed. Ellers sker der jo ingen forandringer. Så ring eller skrive til bestyrelsen. Alle
henvendelser bliver debatteret på det næstfølgende bestyrelsesmøde, og måske videresendt til de
relevante organisationsled.
Desuden holder vi åbne bestyrelsesmøder, hvor du altid er velkommen.
Der kører i øjeblikket en kampagne hvor nye medlemmer kan få et gratis prøvemedlemsskab, for
resten af dette år. Vi har allerede fået flere nye medlemmer på den måde. Dem vil jeg specielt gerne
byde velkommen. Man melder sig vel ind i et parti fordi man har en mening med det. Vi vil rigtig gerne
høre hvad vi kan gøre for at du er et glad og stolt medlem af Socialdemokraterne.
Jeg håber at rigtig mange af jer, vil hjælpe med at skaffe os endnu flere medlemmer. Indmelding kan
foregå via nettet på: http://www.socialdemokraterne.dk/da/vaer-med/intromedlem/. Eller henvend
dig til bestyrelsen. Os finder du nemmest på: http://a-varde.dk
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Fra Byrådet
Af Søren Laulund.
Jeg vil godt gå direkte til et
meget hedt og aktuelt emne
som vil komme til at påvirke os
alle, særligt set ud fra et
lokalpolitisk perspektiv. Vi står
over et historisk angreb på det
kommunale selvstyre, da den
nuværende Venstreregering
med Lykke og Hjort i spidsen
har udviklet et nyt centralt
styresystem,
”OMPRIORITERINGSBIDRAGET”.
Med det system vil de blande
sig direkte i kommunernes
økonomi, og forbedre statens
mulighed for bindinger i det
kommunale råderum. Senest
folketingsdebat viste, at de til
for hundrede og syttende gang
fik støtte af DF til deres
storstillet plan!
Her i maj og juni vil KL og
regering indlede forhandlinger
om ikke mindre end 2,4 mia.
som kommunerne i 2017
samlet set skal aflevere til
Regeringens rådighed for at
sikre finansiering af nye udgifter
eksempelvis
flygtningeudfordringen. I Varde
kommune vil det ud fra
SENESTE beregninger betyde

IKKE MINDRE END 21 mio.
kroner, der direkte vil betyde
AFSKEDIGELSER OG
BESPARELSER med den afledte
effekt serviceforringelser over
for kommunens borgere!
I forvejen har vi i Varde
kommune travlt med at finde
effektiviseringer for
overhovedet at kunne holde
udgifterne nogenlunde i ro, og
senest har den ansvarlige
Udvalgsformand Thyge Nielsen
oplyst, SOM DET KUNNE LÆSES
I JV, at omkostningerne
overstiger de afsatte
budgetmidler til vores ældre,
der åbenbart på et halvt år er
blevet mere syge end det kunne
forudses til
budgetforhandlinger i
september sidste år. NETOP det
var en af hovedårsagerne til, at
Socialdemokraterne ikke kunne
gå med i forliget, da der mindst
skulle 6 mio. mere til
ældreområdet. Vi kæmper mod
et byrådsflertal, der sætter
retning med kolde og klamme
hænder med kun tanke for
økonomi, og hverken
medarbejdere eller borgere, der
rammes i den sidste ende af
deres tunge beslutninger.

LUR MIG om Flertallet bag
budgettet vil komme til at
anvende DF´s ældremilliard,
som blev afsat til nye
serviceaktiviteter til
ældreområdet, til at dække
hullet i kommunekassen –
UDOVER de allerede planlagte 3
mio.
Derudover vil
Omprioriteringsbidraget ”FÅ
ALVORLIGE KONSEKVENSER” –
DET VIL komme til at kræve, at
Varde kommune fyrer dygtige
og kompetente medarbejdere
og skærer endnu mere i vores
vigtige kerneopgaver. DET er
direkte dokumenteret i artikel
på KL hjemmeside dateret 28.
april 2016! Her fremgår
ligeledes, at der Ydermere skal
reduceres med 7 mia. frem mod
2019 – alt sammen er Claus
Hjort Frederiksens og
Venstreregeringens opskrift på
indblanding i det kommunale
selvstyre. ALTSÅ yderligere
2018 skal Varde sende 42 mio.
af sted, og yderligere 64 mio. i
2019. Vi socialdemokrater i
Varde råber vagt i gevær – og
jeg siger ”NEJ TAK TIL
LANGFINGREDE
LANDSPOLITIKERE!”
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Fra folketinget.
Regeringen støtter med den ene hånd og sparer med den anden
Af MF Troels Ravn.

Jeg har i den seneste tid deltaget i flere samråd og møder, hvor vi har forsøgt at imødegå regeringens
nedskæringer på de såkaldte LAG-midler. En besparelse som også vil ramme LAG Fanø-Varde. Jeg har i
den forbindelse haft gavn af en god alliance med Arne Haahr Hansen. Det har stor betydning, at der er
vækst og udvikling i landdistrikterne. Venstre-regeringen har planer om at skære 30 % af de midler, der
gives til De Lokale Aktionsgrupper (LAG). For LAG Fanø-Varde betyder det en reduktion på 700.000 kr.,
og i 2017 vil der således kun være 1,6 millioner kr. til uddeling til lokale projekter. Det er en besparelse,
som i høj grad bekymrer. LAG midlerne er nemlig en særdeles god investering - også fordi pengene ofte
geares 3 – 4 gange, således at det samlede projektbeløb mangedobles. Vi får rigtig meget ud af LAG
pengene i landdistrikterne. Gennemføres de støttede projekter i 2016 som planlagt, vil det eksempelvis
skabe 9 nye arbejdspladser i vores område. På landsplan er der skabt 1.000 nye arbejdspladser ud af en
investering på 200 mio. kroner. Dette er et usædvanligt højt udbytte. I forhold til turismeeffekten er
det forventningen for Fanø - Varde, at LAG projekterne i 2016 vil medføre 54 nye sengepladser, samt
en årlig stigning på 3500 overnatninger.
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) begrunder LAG besparelsen med, at der skal findes
penge til finansieringen af landbrugspakken
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Fra EU
RoundUp: Hvorfor strides vi om borgernes
sundhed?
Af MEP Christel Schaldemose

Striden om, hvad der er kræftfremkaldende, og
hvad der ikke er, er for alvor brudt ud i EU.
Grunden til striden er ukrudtsmidlet RoundUp.
Det hamrende effektive middel til at komme
ukrudt til livs. Faktisk verdens mest anvendte
ukrudtsmiddel. Desværre indeholder RoundUp
kemikaliet glyphosat, der har alvorlige
bivirkninger, særligt for de folk, der arbejder
meget med det.
Sådan lyder advarslen fra
Verdenssundhedsorganisations kræftpanel, der
kalder glyphosat for potentielt
kræftfremkaldende.
Det er beviseligt, at glyphosat er
kræftfremkaldende i forsøgsdyr. Samtidig viser
undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem
kræft hos mennesker og deres eksponering for
produkter, der indeholder glyphosat. Det er på
baggrund af disse undersøgelser, at kræftpanelet
konkluderer, at glyphosat er kræftfremkaldende
for mennesker. Alligevel er EU's
fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, kommet frem
til en helt anden konklusion. EFSA har nemlig foreløbigt - frikendt kemikaliet for
kræftmistanken.
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Striden er højaktuel, da licensen for glyphosat og derved licensen for RoundUp - er ved at løbe
ud. Det sker faktisk den 30. juni. Hvis det fortsat
skal være lovligt at bruge midlet, kræver det altså
en fornyelse. Den godkendelse skal komme fra en
komité bestående af repræsentanter fra alle EU's
medlemslande. Det store problem er, at
komitéen er splittet i hver sin lejr. To gange har
de udskudt beslutningen. Nogen lytter til
kræftpanelets advarsler, mens andre lytter til
EFSA. De kan ikke blive enige.
I Danmark har Arbejdstilsynet prompte taget
kræftpanelets bekymring til sig. Derfor er
glyphosat føjet til listen af stoffer, som tilsynet
anser for kræftfremkaldende. Det gør, at stoffet
skal håndteres langt mere forsigtigt end tidligere.
Alene mistanken er altså nok for Arbejdstilsynet.
Og den er også nok for mig. Jeg så gerne, at andre
EU-lande tog samme forsigtige tilgang. Alene
mistanken om et kræftfremkaldende stof skal få
os til at reagere. Jeg så allerhelst, at vi helt
fjernede stoffet, men i det mindste bør vi bruge
det langt mindre og langt mere forsigtigt.
Sidstnævnte holdning deler hovedparten af
Europa-Parlamentets medlemmer heldigvis med
mig. Flertallet kræver, at hvis en ny godkendelse
skal komme på tale, skal stoffet forbydes i private
have og offentlige parker, og brugen i landbruget
skal reduceres, og tilladelsen må ikke gives for ret
mange år frem i tiden. Samtidig skal en ny
godkendelsesperiode ikke blot være en
sovepude. Derimod skal vi bruge tiden på at finde
mindre skadelige ukrudtsmidler, der kan erstatte
glyphosat, samt blive klogere på, hvor farligt det
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rent faktisk er. Det kræver langt flere studier af
stoffets bivirkninger, end vi har i øjeblikket. Dette
skal ske hurtigst muligt. Hvis det entydigt viser
sig, at stoffet faktisk er kræftfremkaldende, skal
stoffet omgående trækkes af markedet.
Indtil videre har det danske Arbejdstilsyn
reageret på advarslerne, men
forsigtighedsprincippet bør ikke kun bruges i
forhold til arbejdsmarkedet. Borgernes sundhed
skal altid komme i først række – uanset område.
Derfor skal holdningen om forsigtighed også
afspejle sig andre steder. Det gælder i høj grad
vores fødevarer. Selvom en forlængelse af en
kortere tidsperiode sandsynligvis bliver udfaldet
af hele striden, bør vi derfor i samme ombæring
forbyde landbruget at bruge RoundUp på korn
lige inden høst. Det er en kendt metode til at
tvangsmodne kornet, men det øger også
mængden af glyphosat-rester, der bliver
siddende og overføres til vores mad. Den
nuværende mistanke om stoffets farlighed bør
være nok til at stoppe denne praksis. Vi skal lade
tvivlen komme borgernes sundhed til gode.
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Fra redaktionen.
Vi Håber du har fået noget ud af dette første
nummer.
Vi vil bestræbe os på, at det fremover bliver lidt
kortere.
Som formanden skriver er vi åben for både ris og
ros, gerne med forslag til hvordan vi kan gøre det
bedre. Vi modtager også gerne indlæg, men uden
garanti for at de bringes.

Det hele kan sendes til
Kim Christensen
Kimchr_33@hotmail.com

