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NYT FRA KOMMUNEFORENINGEN
Karsten Schøn
formand
Generalforsamlingen er afholdt – genvalg til alle
Så fik vi afholdt vores udsatte generalforsamling i Kommuneforeningen
42 medlemmer var mødt frem i Frihedshallen i Sønderborg.
Det blev en god aften med spørgelystne medlemmer, da vi havde den
efterfølgende politiske debat med en indledning fra gruppeformand
Tage Petersen og efterfølgende debat med alle byrådskandidater
Der var genvalg af undertegnede som formand samt genvalg til alle
4 generalforsamlings-valgte bestyrelsesmedlemmer.: Poul Winther fra
Nordals, Carsten Andersen + Kristian Bonefeld fra Sundeved samt Helle
Andersen fra Sønderborg.
Konstituering af bestyrelsen
Den nyvalgte KF-bestyrelse har ugen efter generalforsamlingen afholdt
sit konstituerende møde, og her blev
POUL WINTHER genvalgt som næstformand
CARSTEN ANDERSEN genvalgt som kasserer
KRISTIAN BONEFELD genvalgt som sekretær
Det er klart, at hovedvægten af bestyrelsens arbejde de næste 5
måneder vil blive lagt på den kommunale valgkamp. Dette i tæt
samarbejde med vore gode byrådskandidater.
Der venter nogle meget spændende måneder – forhåbentlig med et
meget positivt valgresultat den 16. november og Ellen Trane Nørby som
Sønderborgs nye borgmester.

Medlemsundersøgelse
I marts/april gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt alle
vore medlemmer. Her ønskede vi at ”tage temperaturen” på vigtige
emner. 1/3 af alle medlemmer besvarede spørgeskemaet.
Her er et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner:

Den nuværende byrådsgruppes synlighed
51% af medlemmerne er tilfreds med byrådsgruppens arbejde, medens
43% er neutrale eller utilfredse.

Den nuværende byrådsgruppes arbejde
57% er tilfreds med byrådsgruppens arbejde i de forgangne 3 år,
medens 36% er neutrale eller utilfredse.

Opbakningen til Ellen Trane Nørby som borgmesterkandidat
Ikke mindre end 81% er meget tilfreds med valget af Ellen som ny
borgmesterkandidat. 9% er tilfreds – medens 8% er neutrale eller
utilfredse.

Hvilke emner skal Venstre arbejde for efter kommunalvalget ?
- Fokus på besparelser i Administrationen (43%)
- Øget fokus på Als/Fyn-forbindelsen (34%)
- Øget udlicitering af kommunale opgaver (31%)
- Opprioritering af ældre og socialt udsatte (30%)

Hvilke emner skal Venstre ikke arbejde for efter kommunalvalget ?
- Skattelettelser (34%)
- Project Zero (30%)
- Øget udbud på Kultur- & Fritidsområdet (30%)
Hele undersøgelsen bliver nu sendt til alle vælgerforeningsbestyrelser,
og efter sommerferien vil KF-bestyrelsen have en fælles debat og
indarbejde nogle af emnerne i vores valgkamp.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Tage Petersen
Gruppeformand
På det sidste byrådsmøde inden sommerferien godkendte vi et nyt
regelsæt for liggende hjemtransport fra Center for korttidsophold.
Det er en udløber af den meget omtalte sag, hvor der blev udstedt en
stor regning for hjemtransport - en sag som vi i Venstre har været meget
optaget af, og som nu er endt med, at kommunen frem over betaler den
slags regninger.
Vi har også godkendt lokalplanen for det sidste store byggeri på
havnefronten. Ikke alle i de bagved liggende huse jubler over projektet,
men det holder sig indenfor den overordnede rammelokalplan, og
nogen gange skal vi også have mod til at hæve os op over
borgerprotester, hvis vi vil udvikle byen.
Hele havneprojektet har været en fantastisk rejse, som efter besøget af
Frank Gehry for 12-15 år siden blev ramt af finanskrisen, men nu er ved
at være fuldendt, takket være et stort og flot engagement fra Bitten og
Mads Clausens Fond.
Klimaet fylder mere og mere på de politiske dagsordener, og jeg er i
skrivende stund lige kommet hjem fra et møde med
grundejerforeningen Emmas Have i Gråsten, hvor vi snakkede om
forskellige muligheder for højvandssikring af området.
Jeg tænker, at vi finder en løsning i samarbejde med de berørte parter,
men læren må også være, at vi ikke fremover giver lov til byggeri med så
lave højdekoter, som vi ser her.
Ellers glæder vi os allesammen over at en forundersøgelse af Als-Fyn
forbindelsen kom med i transportforliget - der er lang vej endnu, men
hvor der er en vilje, er der også en bro (eller tunnel) !

NYT OM KOMMUNALVALGET
Ellen Trane Nørby
Borgmesterkandidat

Sæt dit fingeraftryk på kommunen
Siden februar har alle haft mulighed for at melde politiske ideer og ønsker
til venstres lokale vælgerforeninger. Og heldigvis er der kommet mange
ønsker, ideer og input. Men du kan stadig nå det, hvis du har ideer til
hvordan vi gør HELE Sønderborg kommune til et endnu bedre sted at bo,
leve og drive virksomhed. Så send endelig dine ideer så også de kan indgå
i vores endelige valgprogram. Input kan både sendes direkte til mig, eller
til din lokale vælgerforening, der har haft ansvaret for at samle lokale
mærkesager.
Vi har også haft nedsat 10 politikudviklingsgrupper med
kommunalvalgskandidaterne og en række øvrige medlemmer, der har
udviklet og formuleret input til vores politiske valgprogram frem mod
kommunalvalget. De 10 grupper har både visioner og helt konkrete
forslag til, hvordan vi kan udvikle vores kommune, når vi forhåbentligt får
malet kommunen blå efter kommunalvalget til efteråret.
Har du mere lyst til at hjælpe med alt fra plakatophængning,
gågadeaktioner, kagebagning eller anden opbagning, så er der også rig
mulighed for det. Der er også fortsat en mulighed for at melde sig som
støttekandidat eller anbefaler. Skriv gerne til Helle på
vwpax@hotmail.com eller til din lokale vælgerforeningsformand, hvis du
eller en du kender vil bakke op og give en hånd med.
Så grib muligheden, så du som medlem af venstre, ikke brænder inde
med ideer og guldkorn og ikke allerede har bidraget med dem. Input skal
være os i hænde senest 5. august.
Rigtig god sommer til jer alle.

NYT FRA BYRÅDSKANDIDATERNE
Kjeld Stærk
Formand for ProjectZero Business
ProjectZero tager hul på sidste halvdel af rejsen frem mod 2029
I 2007 besluttede Sønderborg byråd at etablere ProjectZero med det
formål at gøre kommunen CO2 neutral i 2029.
I 2021 har der været hovedeftersyn af planerne. Status er, at CO2
udledningen ved udgangen af 2020 er blevet reduceret med godt 51 %,
og således et mulehår foran planen. Sønderborgs energisystem er lige
nu i færd med at blive analyseret både med hensyn til forbrug og
forsyning med det formål at udarbejde en robust masterplan for anden
halvdel af rejsen frem mod 2029, ligesom ProjectZero organisationen
også gearer op.
Siden starten i 2007 er den grønne dagsorden også gået hen og blevet
den politiske dagsorden; Paris aftalen, 70 % målsætningen, klimapartner-skaberne osv. Alle byer i verden jagter CO2 neutralitet – det
samme gør erhvervslivet – indledningsvist de store koncerner.
Sønderborgs masterplan skal ikke kun omhandle bæredygtighed inden
for klimaet i form af CO2 neutralitet men også vise økonomisk
bæredygtighed – målt i kroner og i udvikling af energiforbruget (KWH).
Målsætningen er således strammet op til, at Sønderborg skal kunne
anvise den kost-effektive vej til nullet.
Masterplanen vil beskrive de 10-12 hovedaktiviteter, som skal sikre at
kommunes målsætning om CO2- neutralitet i 2029, samt hvilke aktører
der skal bringes i spil for gennemførelsen og samtidigt få deres håndslag
på, at planerne er realistiske både mht. til bidrag, tid, og nødvendige
ressourcer.

ProjectZero forventer at kunne præsentere den færdige masterplan
inden udgangen af 3. kvt. – og her vise hvordan det hele spiller sammen:
el-biler, biogasanlæggene, energiforbedring af boliger,
vindmølleparkerne, udvidelse af fjernvarmenettet, udfasning af oliefyr,
overskudsvarme fra fabrikker og meget mere – og ikke mindst hvordan
det samvirker. Det benævnes det integrerede energisystem.
I de seneste år er der i ProjectZero Business blevet arbejdet med at
udvikle og konkretisere historiefortællingen om de smarte
energiløsninger, der udvikles i Sønderborg, med henblik på at skabe grøn
vækst i området. Alle borgmestre i verden har til opgave at gøre deres
by CO2 neutral. Sønderborg kan vise, hvordan man gør det på en
kosteffektiv måde og allerede i 2029. Det vil der være interesse for at
komme og se (erhvervsturisme) – men også at tage løsningerne med
hjem, og på den måde bane vejen for eksport.
Et integreret energisystem er designet ud fra følgende kriterier i
prioritetsorden:
1) Undlad at bruge den energi, der ikke er behov for (energieffektivitet)
2) Få mest mulig ud af den energi, der allerede er produceret
3) Energi skal fremstilles grønt
Der ligger en udfordring i at forbruget fluktuerer (vi går i bad på samme
tid, der bruges mere varme om vinteren end om sommeren osv.) –
samtidigt med at energiforsyningen også kan fluktuere (sol og vind
skifter i styrke). Det stiller krav om både lagring af energi samt
balancering mellem forbrug og forsyning. Her kommer digitaliseringen
os til hjælp.
ProjectZero arbejder hen imod at Sønderborg kan demonstrere real life,
hvordan alle disse elementer spiller sammen på en kosteffektiv måde
indenfor masterplanens rammesætning. Ved både at genbruge men
også spare på energien kan Sønderborg opnå et faldende energiforbrug
over årene, samtidigt med at det bliver mere grønt. Det reducerer
ekstraregningen for CO2 neutralitet – og det vil der være international
interesse for.

Grundlovsmøde 5. juni 2021
I dejligt solskinsvejr fik vi afholdt vores traditionsrige Grundlovsmøde på
Rønhave ved Sønderborg.
Omkring 110 medlemmer deltog i arrangementet med de 2 talere:
Ellen Trane Nørby og Stephanie Lose.
Det var en super vellykket dag med glade mennesker, gode talere og et
vejr, som var med os. Også en stor tak til de af jer, som hjalp til med
opstillingen og nedtagningen i forbindelse med arrangementet.
Genlæs på de følgende sider den fantastiske Grundlovstale, som Ellen
Trane Nørby holdt.

Grundlovstale 2021 – ELLEN TRANE NØRBY
Vi fejrer i dag grundlovsdag for vores 172 år gamle grundlov. Og for andet år i træk,
markerer vi grundloven i skyggen af corona. Sidste år stod jeg her i haven alene,
uden alle jer skønne deltagere, kun flankeret af de kamerafolk, der sendte min
Grundlovstale live ud på nettet.
Hvor er det SKØNT ikke at være her alene i år. - men at vi igen kan fylde parken her
på Rønhave med smil, grin og gode samtaler og debatter.

Og hvor er det vildt at tænke på, at de grundlæggende frihedsrettigheder som
grundloven har givet os, reelt har været sendt i fryseren. At vi ikke har måttet
mødes med dem vi ville, og at vi indtil for kort tid siden end ikke vidste, om vi
kunne samles her i dag for at fejre vores Grundlov og fundamentale rettigheder.
Jo, covid-19 har i den grad sat begrænsninger, men der er godt nok mange steder,
hvor begrænsningen af vores liv også har været langt mere omfattende end det
behøvede at være.
Tvangslukninger og mink-skandalen
Den socialdemokratiske regering har gang på gang fastholdt samfundet i et
jerngreb, tvangslukket skoler, uddannelsesinstitutioner og butikker. Lukket for
besøg af pårørende på plejehjem og sygehuse. Lukket grænsen. Lukket butikker og
restauranter. Tvangslukket et helt erhverv – minkerhvervet med en ulovlig ordre
fra Mette Frederiksen.
En skandale af dimensioner. Tusindvis af tabte arbejdspladser, knuste livsværker.
Bare spørg Oskar Lund, der også er her i dag og som indtil efteråret havde en stor
velfungerende minkfarm på sin og familiens gård tæt på Broballe på Nordals.
Jeg har snakket med mange af de berørte. Og jeg har besøgt Oskar og gået rundt
sammen med ham mellem de tomme bure. Der mellem tomme bure, tabte
arbejdspladser og et knust livsværk slår regeringens magtarrogant beslutning om
muligt endnu tydeligere.
Den ulovlige nedslagtning af hele minkerhvervet er en skandale. En skandale, der
koster os alle mere end 19 milliarder kroner i erstatninger – eller betydeligt mere
end den udbytteskandale i skattevæsenet, som ved vi er mange, der fortsat
forarges over.

Ansvar for en stærk økonomi
Vi har fra venstres side taget ansvar hele vejen gennem corona-pandemien. Ansvar
for menneskeliv, ansvar for fællesskabet, ansvar for Danmark som helhed. Men vi
har også insisteret på at proportionerne er nødvendige. For Covid-19 må og kan
ikke ses isoleret.
Der er langt flere mennesker, der dør af kræft og hjertesygdomme, der er kroniske
patienter, der er blevet svigtet og sat bag i køen. Der er ældre, der er døde af
ensomhed. Efterladt helt alene i den mest sårbare tid fordi vores rettigheder som
grundloven giver os til at mødes pludselig var indskrænket med besøgsforbud og
begrænsninger.
Og mennesker med psykiske sygdomme, der ikke har fået den hjælp de har behov
for. Der er selvstændige erhvervsdrivende, butikker, restauranter og andre erhverv,
der er lukket, eller slået tilbage til start.
De rettigheder grundloven giver os til at leve vores liv som vi ønsker og udleve
vores drømme var ikke længere en selvfølge.
Et positivt og afgørende moment har været den solide danske økonomi som
venstre skabte, da vi ledte Danmark. Tænk, hvis vi havde lyttet til de røde og ført
en uansvarlig økonomisk politik?
Vores ansvarlige økonomiske politik og den bumstærke danske økonomi har været
forudsætningen for, at vi overhovedet har haft råd til at gennemføre hjælpepakker
og holde hånden under samfundet.
Men pengetræerne gror ikke ind i himlen og hver krone vi bruger nu, de kan ikke
investeres i vores fremtid. I vores børn, ældre, uddannelse, infrastruktur, udvikling
eller vækst.
Genåbningskamp
At kampen for at få genåbnet vores samfund har været markant hårdere end
nedlukningen, det havde jeg ikke forventet! Der er ingen grund til at børn og unge
i så lang tid skulle være sendt hjem fra skole og parkeret i mistrivsel foran en
computer.
Regningen for socialdemokraternes nedlukningspolitik, den betales i
arbejdspladser og tabt indtjening. Også her i vores område. Og det er altid de
dårligst uddannede og lavtlønnede, der er mest udsatte, og risikerer mest.

Og for hver dag regningen vokser, kommer vores børn og børnebørn til at stå med
problemet og en større regning, der skal betales.
Coronatrætheden har meldt sig
JO, Coronatrætheden har for længst meldt sig. Den fylder og sniger sig ind, vores
dagligdag er stadig ikke tilbage til normalen. Vi skal testes for at gå til frisør, gå ud
at spise, mødes i foreninger, gå til grundlovsmøder.
Og omkostningerne er ENORME. 2 milliarder kroner bruger vi hver måned på test.
I runde tal betyder det, at vi for det der bruges på 10-11 måneders coronatest,
kunne få betale en fast forbindelse mellem Als og Fyn – En sydlig
lillebæltsforbindelse, der kan skabe vækst og udvikling i milliardklassen for
sønderborgområdet.
Jeg ved godt hvad jeg helst ville have ! men det må vi så i stedet kæmpe for i de
infrastrukturforhandlinger, der er gået i gang og jeg skal nok fortsætte kampen for
at als bliver bro eller tunnelfast med Fyn.
16 års kamp for Sønderborg forsættes, men nu fra Sønderborg
Jeg er opvokset i Vestjylland ved Vesterhavet. Derude hvor man kender sine
rødder og lærer at stå fast, for ellers blæser man omkuld, når vestenvinden folder
sig ud. Jeg siger fortsat ”jeg skal hjem til mine forældre” i Vestjylland.
Men det er Sønderborg, der er mit og min families hjem. Det er her vores børn går
i skole og børnehave. Sønderborg er mit hjem, og det har det været siden 2004 og dermed længere tid end jeg har boet i mit barndomshjem.
Det er Sønderborgområdet der har været mit afsæt og som jeg har kæmpet for de
sidste 16 år som Medlem af folketinget og hvor jeg hver uge har taget enten bil, fly
eller tog mellem Christiansborg og Sønderborg. Der er mange kampe, der er
lykkedes. Motorvejen, flere uddannelser på Alsion, særgodkendelsen til
ferieressortet på Nordals, de mere end 400 statslige arbejdspladser på
Augustenborg slot og mange mange flere.
Der er også kampe, der er tabt og kampe, der fortsat skal kæmpes.
Og jeg vil fortsat kæmpe for vores område, men jeg ved, at mine kræfter kan
bruges bedre, ved at jeg kæmper for Sønderborg, herfra Sønderborg.

Derfor stiller jeg op som Venstres borgmesterkandidat så vi i fællesskab kan løfte
vores område, stoppe fraflytningen og gøre Sønderborg kommune til førstevalget
for bosætning, det at drive en virksomhed og starte en virksomhed for langt flere.
Hvor vi kommer fra
Jeg flyttede til Sønderborg i 2004, og min lillebror og hans familie, bor i dag på den
gård, der var mit barndomshjem. En anden gård i dag end da jeg voksede op. Men
ligesom mine brøde og jeg hjalp til i stalden efter skole, så gør mine nevøer og
niecer det i dag.
Her hos mig og min familie er gården skiftet ud med en kolonihave, og også her
hjælper ungerne til. Både fordi det er hyggeligt, men også fordi det er sundt at
lære at hvor de fødevarer vi spiser, kommer fra. Det er også sundt, Allerede fra en
tidlig alder at lære, at værdierne skal skabes før pengene kan bruges.
Det giver en grundlæggende respekt for hvad der er, der får hjulene i vores
samfund til at dreje rundt. Og det er vigtigt når man som politiker bruger vores alle
sammens penge. Hver en krone, der bruges forkert – det er penge, som den
enkelte familie ikke kan få til sig selv.
Betyder det noget. Ja, det gør det da.
En familie i Svenstup, hvor far arbejder i produktionen på Danfoss og hvor mor
mangler et arbejde. Der betyder hver krone noget i dagligdagen.
Og derfor gør det en negativ forskel – både for dem og for Sønderborg kommune
som helhed, når der i kommunen er langt flere borgere med ikke-vestlig baggrund,
der er på passiv forsørgelse end i andre sydjyske kommuner. De finansieres nemlig
af familien i Svenstrup og af alle os andre, som bor i Sønderborg kommune.
Og det påvirker også familien i Svenstrup negativt, når Sønderborg Kommune i dag
bruger 121 millioner kroner mere om året på administration og bureaukrati end
gennemsnitskommunen i Danmark.
De 121 millioner kroner vil jeg og venstre hellere bruge på vores børn, skoler og
ældre i kommunen og på at skabe vækst.
På at vores skoler, bla på Nordals både løftes fagligt og gives økonomi og frihed til
at skabe en stærkere lokal skole, hvor regler og bureaukrati fylder mindre og der
reelt er tid til den enkelte elev og til at lærerne kan skab god inspirerende
undervisning.

Børnevenlig kommune
Når jeg i dag siger ”mit hjem”, så er det Sønderborg. Og derfor bekymrer det mig
enormt, når jeg ser, at der de seneste to kommunalvalgsperiode er blevet længere
mellem os. Alene det sidste år har 389 personer truffet et aktivt valg om at flytte
herfra netto. Det skal vendes.
Det er ikke bare tabte job og hundrede millioner af tabte skatteindtægter i
kommunen, det er klassekammerater, der ikke længere kan siddes ved siden af i
klasserne, der er nabohuse, der er tomme. Det er tabt velfærd.
Og coronakrisen har desværre kun forværret det, selv om det vel er præcis nu, at
vi skal lokke de familier, der med hjemmearbejde og hjemmeskole i små
lejligheder i byerne efterhånden er motiverede for at liv her i vandkanten.
Som område har vi før været udfordret, tænk bare tilbage på finanskrisen. Det
gjorde ondt på vores område, og det har taget et årti at komme tilbage og få
genskabt lyset i vinduerne og væksten.
Lige nu står vi overfor en endnu større udfordring. Får vi ikke ændre færre
indbyggere til flere indbygger, så har vi ikke råd til den velfærd vi ønsker og til den
udvikling vi ønsker."
Sønderborg Kommune er den kommune i Sønderjylland, der oplever og har
oplevet den største fraflytning i Sønderjylland med 1433 borgere fraflyttet netto
siden 2014 har vi mistet– 3-4 gange så mange borgere end Aabenraa og Haderslev.
Jeg sågar Tønder har tabt færre borgere netto end Sønderborg har.
Derfor skal der handling til. Handling, der bygger på et bredt politisk samarbejde,
en ny politisk kultur i byrådet, hvor flere foreninger, organisationer og
erhvervslivet inddrages, hvor der reelt lyttes til og hvor beslutningsproceseser
tages sammen med lokalsamfund fremfor at køre hen over dem.
Udflytning af arbejdspladser og uddannelser
Som Venstre-regering flyttede vi både uddannelser og arbejdspladser til
Sønderborg. Vi fik tændt lys i vinduerne på Augustenborg Slot, da vi placerede
over 400 statslige arbejdspladser på slottet. Og nu begynder vi så småt at se en
udvikling, der kommer en smule op i omdrejninger.
Nu starter kampen for flere uddannelser og den maskinmesteruddannelse som
Venstres forslog tidligere på året er heldigvis på vej, men det er ikke nok, der skal
mere og flere uddannelser til og det har venstre fremlagt et visionært bud på
ligesom vi har en ambition om hvordan vi kan få flere familier til at kalde
Sønderborg kommune, der hjem.

Børnevenlig kommune
Alle, der har stået med deres nyfødte barn i armene, ved, hvordan fokus pludselig
rettes mod den lille nye guldklump, hvor kun det bedste er godt nok.
Man vil gøre alt for, at sit barns hverdag er fyldt med glæde, tryghed, og udvikling
både hjemme og ude.
I Sønderborg skal børnepolitik blive bosætningspolitik og gå hånd i hånd med
kommunens andre politikker som fx beskæftigelsespolitik, fritids-, social- og
integrationspolitik. At investeringer i skoler og legepladser ikke er flødeskum, men
ses som en forudsætning for at være en stærk og børnevenlig kommune. At
byggegrund i hele kommunen og i alle prisklasser er vigtigt. En kommune, hvor frit
valg på børneområdet hyldes, ikke trædes under fode. Fordi den børnehave eller
det skoletilbud, der passer ét barn er ikke nødvendigvis det rigtige for naboens.
Socialdemokraternes ideologiske modstand mod friskoler, private børnehaver og
dagpleje – både på landsplan og her i kommunen – er den helt forkerte vej at gå.
Vi får ikke en bedre folkeskole ved at behandle vore friskoler og private tilbud
dårligt. Vi får en stærk folkeskole ved at investere i Folkeskolen og give den lokal
frihed.
Venstre vil investere i vores folkeskoler, og det er der behov for. Siden 2014 er
Sønderborg Kommunes skoler faldet fra en samlet 26ende plads til en 46. plads,
når det handler om hvor gode skolerne er til at løfte eleverne fagligt og klæde dem
på til de drømme de har for fremtiden.
Integration fra bunden
Også en vellykket integrationsindsats begynder fra barnsben. Og når Sønderborg
nu har fået et boligområde på den hårde ghettoliste, så bunder det i manglende
krav og politisk handling.
Dem det går mest ud over, det er de børn, der vokser op i parallelsamfund. Ikke
lærer det danske sprog, ikke ser deres forældre stå op og gå på arbejde og være
rollemodeller. De tynges af en negativ social arv og får ikke reel chancelighed i
livet. Det mærker sig i afgangsprøvens karakterer og straffeattesterne.
Jeg mødtes i går med en borger, der var blevet truet. Truet foran sit eget hjem i et
af Sønderborg kommunes boligområder – truet, af sin nabo.
I følge Grundloven er boligen ukrænkelig. Og vi skal kunne føle os sikre i vores eget
hjem. Det gør ikke alle i dag.
De frihedsrettigheder vi fejrer i dag på grundlovsdag.

De værdier – ligestilling – for bare at nævne en enkelt – som Danmark står på. De
er ikke til diskussion. De er fundamentet. De må ikke tages for givet. Dem skal vi
kæmpe for – og holde fast i – ikke bare på grundlovsdag, men hver dag!
Ikke vestlige indvandreres kriminalitet
Når vi i Stenbjergparken og andre steder i kommunen oplever massiv social kontrol
og kriminalitet, så skal der sættes ind med det samme. Når der lades stå til, skabes
der utryghed.
Og de nyeste tal fra videnscenter for integration viser sort på hvidt hvordan det
står til her lokalt hos os i Sønderborg Kommune 4,7 pct. af unge ikke vestlige
indvandrere og efterkommer mellem 15-29 år begår straffelovsovertrædelser. 4,7
pct. lyder måske ikke af meget, men det er det, når man sammenholder med
etnisk danske mænd i samme aldersgruppe: kun 1,7 pct. af dem begår kriminalitet.
De sidste to uger har også vist os at der i den grad er forskellige politiske syn på
integrations- og asylpolitiken. Og at man skal sove med skoene på.
Pludselig kan en socialdemokratisk regering have købt et tomt og forfaldent
kursuscenter til den nette sum af 13,5 mio. kr. til et nyt asylcenter for 130
kriminelle udlændinge – og have placeret det midt i et lokalsamfund i fremgang.
Heldigvis blev planen stoppet, men problemerne er jo ikke løst.
Vi skal videreføre den konsekvente integrationspolitik, vi førte i den regering, jeg
selv var en del af: Vi skal stille krav og have forventninger. Man skal yde for at
kunne nyde. Mennesker, som kommer til Danmark, skal forsørge sig selv og
integrere sig. De skal være en del af det arbejdende fællesskab.
Dem, der bidrager er der heldigvis rigtigt mange af – også i vores område, og dem
skal vi fremhæve positivt, og vi skal sørge for, at de ikke mødes med tilråb som vi i
forrige uge så det i videoen fra havnen i Dragør.
Der skal respekt om alle dem, der hver dag bidrager – om det er jordbærplukkeren
fra Østeuropa, eller flygtningen fra Afghanistan, der for længst er blevet dansk
statsborger og som arbejder som ingeniør på Danfoss og har høje faglige og
personlige ambitioner for sine børn.
Men Forudsætningen for at de ikke fortsat risikerer at blive mødt med fordomme,
det er, at vi sætter stolen for døren for de mange, der ikke bidrager positiv til det
danske samfund.
De, der er gæster i vores land og ikke opfører de sig ordentligt, de skal rejse hjem,
hvor de kommer fra.

Når vi ikke stiller krav og har forventninger. Så svigter vi de mennesker, der
parkeres i ghettoer på passiv forsørgelsen. Men mest af alt, så svigter vi Danmark og de danske værdier, som Grundloven sætter rammen for.
Danmark er et stærkt og åbent samfund. Vi er et gæstfrit samfund. Det skal vi blive
ved med at være.
Det er det Danmark, vi fejrer i dag. Men netop det Danmark er her kun, hvis vi ikke
kun kæmper for det på Grundlovsdag, men gør det HVER dag.
Tak for ordet. Rigtig god Grundlovsdag.

GIV ET ØKONOMISK
BIDRAG TIL VORES
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Venstre i sønderborg Kommune

