Beretning for 2018 – SF Odense
SF er igen et parti i fremgang. Ikke buldrende derudad, men med et solidt sejt træk er SF stille og roligt ved
at markere sig som det rød-grønne alternativ til den borgerlige regering. Og der er brug for et stærkt SF –
ikke mindst til at holde en socialdemokratisk ledet regering på en kurs, der mindsker uligheden i
samfundet, gør op med centraliseringen og giver folk indflydelsen tilbage på deres eget liv gennem et
stærkere nærdemokrati. Et stærkt SF er med til at fremme en klima-ansvarlig politik og en anstændig
flygtningepolitik, så Danmark igen modtager kvoteflygtninge – vi kan ikke være andet bekendt.
Med kun en plads i byrådet kunne det synes vanskeligt at markere SF i byrådspolitikken, men med en plads
som rådmand er det en anden sag. Det er i den grad lykkedes for vores rådmand, Brian Dybro, at markere
SF i den lokalpolitiske debat. Brian har fået socialpolitikken frem i lyset igen, så forholdene for de mest
udsatte i vores samfund er blevet bedre. Som resultat af sidste års budgetforhandlinger blev det igen
muligt at holde åbent alle ugens dage på de sociale væresteder, ligesom tilgangen til de udsatte er blevet
ændret på flere områder. Og så blev der afsat en god pose penge til at få nedbragt antallet af arbejdsløse –
hvilket er sket – ledigheden er faldet gennem hele 2018.
Det var håbet, at de resterende 0,2 procent af velfærdsprocenten kunne hentes i 2018, men det var ikke
muligt. Det er fortsat vores mål, at hele velfærdsprocenten skal i hus – det må være et krav til de
kommende budgetforhandlinger.
SF er med i aftalen omkring Vollsmose – den sidste ghettoplan for Vollsmose. Der venter et stort arbejde
med at føre aftalens intentioner ud i livet, og arbejdet hermed følges tæt.
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet på at få gang i flere aktiviteter og debatter for medlemmerne.
Umiddelbart efter sommerferien var Peter Westermann gæst og gav med udgangspunkt i en ny debatbog,
som han sammen med Lisbeth Bech Poulsen netop havde udgivet, et bud på, hvordan vi inden for de næste
15 år kunne indrette samfundet, så demokrati, fællesskab og borgerrettigheder er i centrum. Bestyrelsen
har også med succes genindført cafe-møder, der afholdes den sidste torsdag i hver måned med oplæg og
efterfølgende debat om et tema. Det har været naturligt at vælge temaer, som lægger sig op ad den
kommende valgkamp, så det har været vores folketingskandidater, som har været oplægsholdere i de
hidtidige cafe-møder – tak for det.
Et andet område har været at forbedre partiforeningens medlemskommunikation, primært gennem
nyhedsbreve, Facebook samt en ny hjemmeside.
Umiddelbart inden sommerferien blev der afholdt urafstemning om opstillingen af kandidater til det
kommende folketingsvalg. Karsten Hønge, Line Mørk og Ditte Helene Rasmussen valgte de tre odenseanske
valgkredse, og med dem har SF Odense et utroligt stærkt, dedikeret og bredt kandidatfelt. Det er senest
endt med, at de tre øverste på den kommende stemmeseddel også er de tre nævnte kandidater. Det har
også betydet, at der er stor fokus på netop den kommende folketingsvalgkamp. SF Odense og især
kandidaterne har været aktive i adskillige af de nationale aktionsdage, der har været arrangeret fra centralt
hold. Der er nedsat en valgkampsgruppe til støtte for kandidaterne, som også hver især har tilknyttet
kampagnefolk – ingen tvivl om, at de arbejder hårdt - men de vil få brug for al den hjælp og støtte, de kan
få fra medlemmerne for, at SF kan få så godt et valg som muligt – to valgte kandidater fra Fyn er bestemt
en mulighed.
Det gode samarbejde mellem SFU-Odense og SF-Odense er fortsat i 2018. SF har som sædvanlig været
medarrangør af 1. maj i Kongens Have, ligesom SF har været medarrangør af flere arrangementer på den
rød-grønne fløj. Alt i alt er der grund til at se med optimisme på det fortsatte seje træk for et stærkt SF.

