René B. Andersen
Mit politiske hjerte banker for velfærd og for ORDENTLIGHED: uanset hvilket
område i det offentlige, der er tale om, så skal vi behandle vores borgere ordentligt!
Børnepasning: Barnets første tid er utrolig vigtig for, at de får den rigtige start på livet. Nu har vi heldigvis
fået minimumsnormeringerne – nu skal vi bare have det implementeret i institutionerne.
Folkeskolen må aldrig bare blive en hylde vi kan opbevare børnene på. Vi skal sikre at ALLE børn tilbydes
forhold, der kan støtte deres individuelle udvikling – det være sig fagligt, socialt og/eller dannelsesmæssigt. Mange års spareøvelse har udhulet Folkeskolen og mange er flygtet over på de private skoler.
Ældre: vore ældre medborgere skal sikres en ordentlig behandling. Vi skal frigøre vore varme hænder, så
de sammen med borgerne kan finde ud af, hvordan deres tid sammen skal bruges. Tidstyranniet skal afskaffes og vi skal organisere hjælpen i faste teams, så vore ældre ikke møder et nyt ansigt hver dag.
Børn, unge og voksne med særlige behov skal sikres at de rent faktisk får den hjælp og støtte, som de
har krav- og behov for. Har man særlige behov, skal man f.eks. kunne forud godkendes så man i en evt.
jobsamtale står mere jævnbyrdigt. Alt for mange sager, der ankes, bliver sendt retur til kommunen. Det er
ikke godt nok og det kan vi ikke være bekendt! En uvildig borgerrådgiver kan være med til at støtte vore
borgere.
På arbejdsmarkeds-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet er der de sidste mange år kommet en
modbydelig tendens ind i den måde, som vi taler om disse borgere: at vi som borger i samfundet kun
bliver vurderet ud fra, hvad vi kan gøre for samfundet; hvad vi kan bidrage med – og så bliver man
behandlet derefter. Vi er så småt på vej til et nyt klassesamfund, hvor de svageste ikke har megen værdi.
Sundhedsvæsenet er flyttet ud på jobcentret og eksistensgrundlaget for vores svageste på kontanthjælp
er ikke eksisterende.
Vejvæsen: nogle steder i kommunen er vores veje og fortove i en så dårlig stand, at det er farligt at
færdes der – prøv blot at gå en tur ved Lundergaardsskolen.
Vi skal vedblive med at være foregangskommune på natur- og miljøområdet. Vi kan gøre rigtig mange ting, hvis bare vi vil. Vi skal sikre
flere områder, hvor naturen kan eksistere på egne betingelser, vi skal
sikre, at de grønne områder i byerne ikke forsvinder.
Lidt om mig: Jeg bor i Hjørring, 49 år, gift med Chalotte og sammen har
vi Christopher på 19, som læser på HTX. Jeg er formand for SF-Hjørring,
sidder i SF’s Socialudvalg på 3. år. Vi har i udvalget bl.a. været med til
at formulere SF’s nye socialpolitik, der blev vedtaget på sidste
landsmøde. Jeg har været 11 år i Søværnet heraf 7 år i
Militærpolitiet, blev i 2008 uddannet til lærer og har arbejdet
2 år som socialpædagogisk assistent på en sikret institution
for børn og unge. Jeg har været lærer på Tornby-, Hirtshals-,
Aabybro- og på Thise Skole, hvor jeg er ansat i dag.

