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- POSTEN

MIDT I EN CORONA-TID
Kære medlem
Corona tiden påvirker alle dele af vores liv i øjeblikket. Også det politiske liv og foreningslivet. 2. fase af
genåbningen af Danmark er sat i gang, og varer indtil
8. juni. Fra dette tidspunkt kan forsamlinger på 30 –
50 mødes, men ikke før. Dette betyder jo væsentlige
indskrænkninger i vore politiske aktiviteter.
1. maj blev i år afholdt på virtuelt på nettet. Jo, ikke
det samme, som traditionerne her i Køge og over hele
landet byder. Så væk var morgenmøderne i Borup og
Hugo’s. Og det store fællesarrangement i Lovparken
kunne heller ikke afholdes. Til gengæld kunne Astrid
Krag, Marie Stærke og Olivia Kjøng Østergaard fra
DSU samles med taler i dagligstuen hos Nicolaj Skaaning og Pernille Sylvest. Nikolaj sang og spillede. Arrangementet blev live-streamet på Facebook.

Forsamlingsforbuddet betyder at Grundlovsarrangementet, som planlagt ikke kan blive afholdt. Vi går i
tænkeboksen om vi på anden vis kan markere Grundlovsdag. Idéer er velkomne.
Vi havde en drøm, om kunne afholde ekstraordinær
generalforsamling inden sommerferien. Men med en
grænse for forsamlinger på maksimalt 50 personer er
dette ikke realistisk. Vi vil jo ikke ende i en situation, hvor
vi skulle lukke dørene for nogle. Det er ikke demokratisk i orden, så derfor laver vi en ny køreplan frem mod
kommune valget 2021. I hører selvfølgelig nærmere.
Håber at I alle er ved godt mod.
Hold sammen – og Hold afstand
Mange hilsner,
Jan Rix Rasmussen
Formand for Socialdemokratiet
i Køge Kommune
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HOLD UD!
LIDT ENDNU.
af MARIE STÆRKE, BORGMESTER

D. 4. maj er det 75 år siden, at de velkendte toner
fra Beethoven lød i danskernes hjem, inden radiospeaker Johannes G. Sørensen efter en pause, hvor
han sikkert lige skulle læse budskabet én gang til,
kunne fortælle, at de tyske tropper havde overgivet
sig i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. Dengang strømmede folk ud i gaderne, de krammede
og kyssede, de brændte mørklægningsgardiner, de
sang og dansede. Afslutningen på 2. Verdenskrig var
afslutningen på, for Danmark, 5 års rædsel.

på den vis sikrer vores borgeres fortsatte sagsbehandling, men også byggesagsbehandling i tilnærmelses
‘normalt’ tempo. Jeg er imponeret over alle de ansatte
i den private sektor, der ufortrødent tager på arbejde
og også sætter deres helbred på spil i fx butikkerne.
Jeg savner livet i byen, men imponeres over handelslivets insisteren på, fortsat at være tilstede fx med netportalen vielskerkoege.dk. Jeg hører også om andre
forretningsdrivende i Borup, Herfølge og andre steder,
der tænker kreativt i denne svære tid.

Mange har trukket tråde fra dengang og til den nuværende Coronakrise. Det meste af vejen kan de to
slet ikke sammenlignes. Menneskelig ondskab er én
parameter, der ikke indgår i dag. Mængden af tid, hvor
krigen/krisen varer, er en anden. Folks generelle levestandard en tredje -bare for at nævne nogle. Men når
parallellerne alligevel trækkes, er det fordi, de nyere
generationer på ingen måde, har prøvet at opleve så
verdensomspændende en krise. En krise, der i dette
tilfælde ikke er menneskeskabt, skønt menneskers
ageren har forværret den. Men de savn, som nyere
generationer oplever, har de færreste prøvet før. Samtidig er uvisheden og utrygheden både for det nære og
for ens nærmeste og for en selv, stor. Og på samme vis
er utrygheden og uvisheden for fremtiden i ens hverdag, i Danmark, i verden enorm. Hvad er konsekvenserne? Vi ved det ikke. Vi håber, vi har gjort det rigtige
og at historien vil vise, at det vi gør nu, lønner sig.

DET ER DER BRUG FOR.
Statsminsteren har talt om en langsom genåbning. I
skrivende stund ved vi ikke noget om, hvordan denne genåbning skal ske. Men statsminsteren har også
gjort det tydeligt, at det kun sker, såfremt at mængden af smittede og indlagte ikke stiger voldsomt.
Så selvom ‘befrielsen’ lokker i nærmeste fremtid,
selvom foråret titter frem og lokker os ud til fællesskab i solen, selvom Påsken inviterer til samvær med
alle dem, vi holder af og savner så meget, så lad vær.
Hold ud lidt endnu. Hold sammen -men på afstand.

Jeg er imponeret over, hvordan Køge kommunes
borgere har optrådt i denne krise. Holdt sammen og
holdt afstand! Jeg er imponeret over Køge kommunes
ansatte, der knokler løs hver dag. Dem der tager afsted til syge, ældre og udsatte borgere og sætter deres
eget helbred på spil for at hjælpe andre. Pædagogerne
der melder sig frivilligt som arbejdskraft på ældreområdet. Personalet, der normalt holder til på rådhuset,
der derhjemme jonglerer med børn og sagsakter og

Det bliver nok ikke Beethovens toner, eller en tøvende stemme i radioen, der melder, at Danmark
er frit. Og vi kommer nok heller ikke til at brænde
værnemidler i gaderne. Men skal vi ikke aftale, at
vi fejrer det, når Danmark er frit igen? Med kram
og kys i gaderne, med fællessang og dans. Aftale vi
møder hinanden med bevidstheden om, hvad vi for
en stund mistede? At vi krammer den nærmeste på
vores vej? Men lad os også være bevidste om dem,
der skal være stærke lidt endnu. De svageste. De
ældre, de syge, de udsatte, dem der skal holde ud
lidt endnu. Og lad os aftale, at støtte vores lokale
handels- og erhvervsliv.
Hold sammen. Hold afstand.
Hold ud! - lidt endnu
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EN HILSEN FRA EU MIDT
I CORONA-KRISEN
af MARIANNE VIND

Kære partifælle,
Corona-krisen har vendt min hverdag på hovedet. I
takt med at Danmark og resten af Europa forsøger at
bremse epidemien, så er Europa-Parlamentet lukket
ned for en stund.
Det betyder dog ikke, at jeg holder fri. Derfor har
jeg sat en lille arbejdsstation op i mit hus i Havdrup,
og mit skrivebord er snart dækket af lige så mange
rapporter og notater som det i Bruxelles. I øjeblikket
læser jeg f.eks. op på de lovforslag, vi skal behandle
efter krisen. Her skal vi blandt andet tage hul på arbejdet med en ny europæisk handicap-strategi, og så
skal slaget om vores danske model også stå.
Men situationen har også givet mig tid til nogle digitale “besøg” i skoleklasser, der har fjernundervisning og
skal lære om EU. Indtil videre er det gået overraskende
godt med teknikken, og der har været særdeles gode
spørgsmål fra eleverne. Så jeg går ikke og keder mig!
Parlamentet skal kunne stemme digitalt
Det er svært at vide, hvor længe corona-krisen står på.
Regeringen herhjemme har handlet resolut og på forkant med den udvikling, som man ser mange andre
steder. Men netop de forskellige tiltag og restriktioner
på tværs af landegrænser gør det svært at vide, hvornår vi parlamentarikere er tilbage i vores hverdag.
Europa-Parlamentet udgøres jo af 705 politikere og
tusindvis af medarbejdere fra 27 lande. Derfor blev
jeg forbløffet, da min konservative kollega Pernille
Weiss kritiserede parlamentsformanden for at lukke
ned for mødeaktiviteten, forkorte vores seneste plenar og opfordre os til at arbejde hjemmefra. I mine
øjne ville det være uansvarligt at samle os alle i Bruxelles, når medlemslandene er i kapløb med tiden om
at bryde smittekæder og redde liv. Og selv hvis det
ikke var uforsvarligt, så ville karantæne, udgangsforbud, en lammet flytrafik og lukkede grænser resultere i et fremmøde med en tvivlsom repræsentation på

tværs af partier og nationalitet. I mine øjne var det
eneste rigtige at lukke ned for aktiviteten.
Der arbejdes heldigvis på at få rustet parlamentet til
at kunne afvikle afstemninger, udvalgsmøder og plenarsamlinger digitalt. Så selvom vi måske skal arbejde hjemmefra i noget tid, så kan vi forhåbentligt snart
tage hul på det politiske arbejde i Bruxelles igen.
Sundhedskrise må ikke blive til økonomisk krise
Nu skal vi sørge for at holde hånden under lønmodtagerne og virksomhederne. Der er blevet igangsat flere initiativer fra den danske regering, og EU skal følge
trop. For ellers kan sundhedskrisen hurtigt blive til en
økonomisk krise, hvor lønmodtagere og virksomheder kommer til at betale prisen. Den tanke er ikke til
at bære, og det skal vi for alt i verden forhindre. Vi
skal snart stemme om en redningspakke, der med
mange mia. euro kan give noget tiltrængt likviditet til
nogle af de virksomhederne, som allerede er hårdt
ramt. Men vi skal også sætte andre tiltag i gang.
En stor tak
Fra hjemmearbejde og karantæne til økonomisk usikkerhed og sygdom har corona-krisen sat spor i vores
dagligdag. Men på den anden side venter en lidt mere
almindelig hverdag forhåbentligt.
Indtil da vil jeg gerne sende en særlig tak. Til myndighederne, der knokler for at begrænse smittespredningen. Til sundhedspersonalet, der løber ekstra
stærkt for at passe på os. Til butikspersonalet, der
holder supermarkeder og apoteker åbne. Og til lastbilchaufførerne, som sikrer, at hylderne stadig er fyldte med varer. Tak!
Jeg glæder mig til at komme rundt på Sjælland, når alt
dette er ovre. Indtil da håber jeg, at I passer på jer selv
og hinanden og følger myndighedernes anvisninger.
Kærlig hilsen,
Marianne Vind
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HUSK OS!

OGSÅ NÅR DER SKAL LAVES POLITIK
af OLIVIA KJØNG ØSTERGAARD, NÆSTFORMAND I DSU KØGE

DSU KØGE ER EN VIGTIG BRIK
I årtier har DSU Køge være en del af den socialdemokratiske bevægelse i Køge Kommune, og det er ikke
noget, der stopper nu.
I DSU Køge har vi et stort fokus på at imødekomme
alles interesser. Der kan være mange årsager til, at vores medlemmer har besluttet sig for at blive en del af
vores lokale fællesskab, og vi vil gerne inkludere alle.
Måske vil man gerne blive bedre til at debattere eller
blive bedre til at formulere sig skriftligt og/eller mundtligt. Måske brænder man for at gøre en forskel og få
indflydelse på den politiske dagsorden – hvad enten
det er lokalt, regionalt eller nationalt. Uanset hvad, så
ønsker vi, at vores medlemmer får en masse lærerige
oplevelser ved at være medlem hos os. Med faste afdelingsmøder hver 14. dag og deltagelse i DSU’s nationale arrangementer mangler vi ikke politisk engagement
I DSU Køge er vi dog meget mere end ”bare” politik. Vi
er også en afdeling, som vægter fællesskabet meget

højt. Her er plads til alle, og jeg tør godt sige, at vi kan
rumme alle unge mennesker, der brænder for den
socialdemokratiske sag. Så ud over en lang række af
arrangementer, som man kan give sig i kast med, har
vi også skabt et unikt fællesskab, hvor vi inspirerer
hinanden. Ja, det sociale er bestemt også i højsædet.
Med andre ord så er vi aktive, tilstede og i den grad
klar til at udvikle vores kære kommune i en grønnere,
mere retfærdig og solidarisk retning. Det er nemlig
det, vi hele tiden øver og uddanner os til, når vi samles gang på gang i vores lokale DSU-afdeling.
Så kære socialdemokrater: Husk, at DSU Køge ikke
blot er til for de praktiske opgaver, når de kommende valgkampe løber af stablen. Vi hjælper selvfølgelig
gerne til ved morgenuddelinger, hænger plakater op
eller går dør til dør, men vi er meget mere end det,
og vi vil i den grad gerne inddrages, uanset hvad det
politiske emne er. Vi vil være med til at bære den socialdemokratiske arv videre.
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HVORFOR SIDDER JEG
I KØGE BYRÅD?

af OSAMA AREF MOHAMMAD, BYRYDSMEDLEM FOR SOCIALDEMOKRATIET

Min begrundelse for at sidde i Køge byrådet er, at jeg via
den demokratiske tilgang har tro på, at jeg kan skabe en
forandring samt udvikling.

Jeg står stærkt på,at ungdomslivet er truet, og hvis ikke vi
tager hånd om dette allerede NU, så vil det både være et
tab for dem og ikke mindst for staten på længere sigt.

”Har man førhen været underlagt en diktatorisk styreordning, opleves den demokratiske styre som et værdisæt som
er værd at kæmpe for”.

De unge er vores fremtid og vores byggesten. Derfor mener
jeg at;

Mit navn er Osama, jeg stammer oprindeligt fra den nordlige del af Palæstina, og jeg kom til Danmark tilbage i 1989.
Danmark er et dejligt land, med dets idylske landskab og
ikke mindst det demokratiske system.
Jeg personligt trives godt som en lokal politiker for Socialdemokratiet, og jeg er stolt af at være en del af et flertal her i
en socialdemokratisk kommune.
På baggrund af de forskellige udfordringer vi oplever i Køge
Kommune, som eksempelvis kriminalitet, arbejdsløshed, dysfunktionelle familier mm. har mit fokus for det meste været
rettet modde socialt belastede boligområder i Køge Kommune.
Min strategi er inkludere og åbne op for boligområderne,
og gøre dem til en del af et større fælleskab i form af integration i det danske samfund, og ikke mindst ønsker jeg, at
bekæmpe kriminalitet.

- Et fritidsjob til alle unge mellem 13 til 17 år, vil
have en positiv effekt på dem, fremfor at de skal
bruge tiden på gaden, og ende ud i kriminalitet.
- Flere fritidspas for at bringe flere unge i foreningsliv, på den måde kan vi skabe en generation som er tilknyttet arbejdsmarked.
- En kompetent socialrådgiver i hvert boligområde med daglig kontakt til beboerne. Dette ville
skabe en større tryghed og tillid, og ikke mindst
mindre frustrationer hos de unge.
Jeg har en stor tiltro til, at det enkelte individ kan udvikle sig
i den positive retning og er til en hver tid tilbøjelige for at
tage imod, en passende og effektiv udvikling.
Det afgørende resultat kan først ses og nås, når den rette
håndtering af udviklingen er gennemført.

