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Den nyvalgte landsledelse. 

SF holdt Landsmøde i Kolding 18. – 20 marts 2022. 

 

Fra Odsherred var Mogens Stig Møller, Mette Feenstra og Arne Mikkelsen delegerede. Landsmø-

det var naturligvis stærkt præget af Ruslands overgreb på Ukraine. 

 

Situationen har helt klart bevirket, at SF’erne er rykket tættere sammen, men trods dette blev der 

dog plads til mange gode drøftelser! Læs inde i bladet om redaktørens indtryk heraf. 

Mogens Stig Møller 

Odsherred. 

mailto:armi@nyka.dk
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Krig i Europa. 

Denne artikel er skrevet under indtryk af den viden jeg har den 11. 03. 2022. Når den udkommer, så 

kan meget være forandret.                                                                                                              Af 

AM. 

                      

Den 24. februar 2022 angreb Rusland Ukraine. Det sker efter længere tids opmarch ved grænseom-

råder specielt øst for Ukraine. Jeg havde ikke forestillet mig, at det trods alle de forlydender der 

havde været, ville kunne ske.   

          

 

Historisk kan der gives mange forklaringer på, hvorfor Rusland vælger et så drastisk middel. Jeg vil 

ikke her gå ind på disse, men bare kontant slå fast: Det er en forbrydelse, når et land forsøger at 

erobre et andet land ved hjælp af krig! Det kan ikke undskyldes. Enhver forklaring kan indeholde 

mange rigtige forhold, men det kan aldrig undskylde krig. For mig skal hovedbestræbelsen politisk 

rettes mod, at bringe parterne sammen og få aftalt en nødvendig våbenhvile mundende ud i en af-

tale, som parterne kan leve med.  

Indtil det er etableret, så har situationen afstedkommet ret så omvæltende og nye tiltag rent politisk. 

Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale 

der betyder:  

1. At den danske del af NATO styrkes, så forsvarsbudgettet hæves til 2 % af brutto national-

produktet (BNP). Angiveligt med ca. 18 mia. kr. frem til 2032.  

2. At det danske forsvarsforbehold ophæves, hvilket er aftalt sendt til folkeafstemning den 01. 

juni 2022. 
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Jeg vil ikke her gå ind og argumentere for, hvorfor SF er med i aftalen. Det skyldes, at SF Odsher-

red har stillet forslag til den udtalelse SFs Landsmøde vil vedtage på mødet den 18. -20 marts. Det 

forhold vil jeg få behandlet i Fokus efter mødet. 

Det er helt bevidst, at jeg har sat det Russiske og USA's flag ind i toppen af artikel. Det er for mig 

en symbolisering af, at den ulykkelige situation jo bunder i stormagts rivalisering og Imperialistiske 

interesser. 

Jeg skrev og lagde et 1. indtryk ud på Facebook dagen efter Ruslands invasion. Den bringes her! 

                                                                          --- 

Aldrig mere krig 

Håb, drømme og så den forfærdelige virkelighed. 

                                                    
 

Som verden har udviklet sig, er et stærkt EU en bitter nødvendighed. EU-landene er trods fejl en 

mere demokratisk del af verden, end det der gælder for stormagterne. Økonomisk er EU verdens 

stærkeste område. Det er desværre også her nødvendigt at kunne forsvare os selv. Militært er det 

nødvendigt at styrke EU's forsvar. Derfor vil jeg stemme ja til at opgive forsvarsforbeholdet.  

Danmarks bedste mulighed for sikkerhed er: 

1. En styrkelse af EU's forsvarspolitiske søjle indenfor NATO.  

2. Danmarks mulighed for at præge den opbygning og funktion skal muliggøres. Her skal vo-

res ”aktivistiske politik i mellem – og fjernøsten” ophøre. 

3. På sigt skal et tættere samarbejde i de Nordiske lande, også omkring forsvar udvikles. 

Jeg er faktisk stolt over at være med i SF, der som parti har været i stand til at ændre de strategiske 

linjer i en enormt svær tid. Der er formentlig mange, der som mig må gå i lønkammer og vurdere! 

Af Arne Mikkelsen 

Jeg har aldrig stemt for nogen beføjelser til EU. For 

mig har opgivelse af forsvarsforbeholdet været en 

utænkelig politisk ting. Efter murens fald og Sovjets 

kollaps, var det den internationale fondskapitalisme 

og dets kyniske ekspansion og menneskelige øde-

læggelser, der var hovedmodstanderen. 

4 år med Trump fik mig til at forstå, at USA -NA-

TOs beskyttelse ikke var givet, og en demokratisk 

og fredelig verden ikke er en naturgiven ting. Mit 

valg har så været, enten at forlade mig på total paci-

fisme, eller finde en anden løsning. Jeg ville gerne 

tro på pacifismen, men det kan jeg ikke. Der er 

stadig et stykke vej til paradis på jord. 
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Jeg har faktisk været lidt forud for de officielle meldinger, men ville håbe det ikke havde været nød-

vendigt strategisk at ændre kurs, som tilfældet er. Krig er foragt for liv. Fred er at skabe! Helt rig-

tigt, men magtbegærlighed, fremmedhad og nationalisme står i vejen for det ideelle. De kræfter skal 

ikke få lov at råde! 

                                                                      --- 

SFs landsmøde i Kolding i dagene 18. – 20. marts 

AM. 

Årsmødet var naturligvis præget af Ruslands invasion i Ukraine. Ligesom SFs delta-

gelse i ”Det Nationale Kompromis”, og herunder bebudelse af en folkeafstemning for 

at frigøre landet fra forsvarsforbeholdet, spillede en stor rolle. 

Trods dette blev der drøftet mange andre temaer, og SFs Landsmøde er ikke bare en 

opbakning til ”Daglig Ledelse,” men et forum hvor meninger bliver brudt, og nød-

vendige kompromiser bliver indgået. Sådan er SFs DNA, og sådan skal det være! SF 

er et aktivt parti, rede til nødvendige tilpasninger og forandringer i forhold til den op-

levede udvikling. 
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Politisk udtalelse og Grønt Program. 

 

Det batten på Landsmødet var koncentreret om ledelsens udkast til politisk udtalelse og et program 

om ”En grøn retfærdig fremtid for alle.” 

Til Landsmødeudtale3lsen var der 57 ændringsforslag. Til det grønne program 97. Det betød en me-

get aktiv talelyst, og at den enkelte ”kun” fik 90 sekunders taletid. Altså knap tid at begrunde sin 

ændring. 

SF Odsherred var (med) forslagsstillere af 5 konkrete ændringsforslag, så vi var alle 3 på talersto-

len. 

     

Her er det Mette Feenstra der forklarer et af vores ændringsforslag. 

Vi blev ikke imødekommet fuldstændigt, men i det der blev vedtaget, blev vi rent faktisk tilgodeset. 

Bare havde redaktions udvalget sammenskrevet med tekster fra andres lignende forslag. 

Et vigtigt forslag fra SF Egedal var foreslået forkastet, men blev efter en ret tæt afstemning vedta-

get. Forslaget lyder: 

” Kommunerne skal gives økonomiske muligheder, så de kan løfte opgaverne uden at skulle spare 

på andre områder. SF vil arbejde for, at kommunerne kommer mere fri af de snærende rammer, som 

budgetloven foreskriver.” 

- Præciseringen følger efter oplæg om ligeløn og en styrkelse af den offentlige sektor. 

Det forslag stemte vi alle 3 fra Odsherred for! 

Omkring det grønne program: 
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Vi havde en ændring, der krævede ”at klimabelastningen ved konstruktionen af infrastrukturprojek-

ter skal medregnes i projektets samlede klimabelastning i den forventede driftsperiode.” forslaget 

stillede vi sammen med Stevns, Greve, Roskilde, Vordingborg, Slagelse, Lolland og Holbæk. Det 

blev faktisk vedtaget i en styrket form. 

Baggrunden for at stille det lidt nørdede forslag er, at vi i en kamp for at få standset en Kattegatfor-

bindelse over Samsø, vil sikre at de økologiske såvel som økonomiske udgifter bliver helt klarlagte. 

Andet fra Landsmødet. 

Der sker jo meget andet på et Landsmøde. I det følgende kort herom: 

1. der er etableret en ”uformel alliance” mellem dele fra Fyn, områder i Jylland og Sjælland. 

Formålet er at forhindre den ”planlagte” Kattegatforbindelse fra Røsnæs over Samsø og til 

et sted nord for Århus. 

 

                                                                          
 

 

Der er her i Fokus redegjort for, hvorfor Kattegatforbindelsen er et totalt skørt projekt. Den 

forbindelse vil være både økonomisk, naturmæssigt og ike mindst økologisk en katastrofe! 

 

Ved valget til SFs Landsledelse 

for de 2 næste år, blev SF Ods-

herreds formand Mogens Stig 

Møller valgt. 

Det skete heldigvis også for an-

dre, der er med i ”Alliancen.” 

Umiddelbar lyder det helt op-

lagt, at SF ikke kan deltage i det 

projekt, og skal vi tage den er-

klærede klimapolitik alvorligt, 

så burde det for længst være af-

vist! 
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SFs Landsledelse er herefter: 

 

Lise Mûller, Marianne Bigum, Serdal Benli, Nanna bonde, Karsten Hønge, Karina L Dehn-

hardt, Sigurd Agersnap, Laila Lauridsen, Carl Valentin, Andreas Albertsen, Benjamin Bo-

elsmand, Rasmus Henriksen, Astrid Carøe, Mogens S Møller og Michael Graakjær. 

• Disse blev valgt på landsmødet sammen med formand Pia Olsen Dyhr. 

I øvrigt er følgende valgt decentralt: 

Karoline vind (København), Marie Louise Jørgensen (Københavns Omegn), Peter Langer (Nord-

sjælland), Lars Jørgensen (Bornholm), Flemming Stenild (Sjælland), Lars Olesen (Sydjylland), Ulla 

Holm (Østjylland), Claus L Klostergaard (Vestjylland), Melina Andersen (Nordjylland). 

Altså i alt 25 medlemmer.  

Ebba Strange prisen 2022. 

SF har indstiftet en såkaldt Ligestillingspris. Den uddeles på Landsmødet efter indstilling fra et ud-

valg det forrige Landsmøde nedsatte. I år tilgik prisen 

Ligelønsbevægelsen # Slut med 1969. 

Tildelingen blev begrundet med, at bevægelsen havde gjort et fantastisk stykke arbejde og kæmper 

en vigtig kamp om ligestilling og opgør med datidens kønsroller.  

Det er ikke mindst i pauserne, 

at de politiske nuancer kommer 

på plads. Så skal det lige ven-

des, hvad mener I med??? 

Da alle landsmødedeltagere jo 

ikke kender alle 500, er det 

bl.a. her man lige kan tage be-

stik af, hvor hvem står i det der 

er vigtigt! 

På billedet bl.a. til venstre for 

Mogens: 

Jørn Nielsen og Dorete Kalle-

søe fra Lemvig. 
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Repræsentanter fra Ligelønsbevægelsen takkede fra talerstolen for tildelingen. De-

res repræsentant sagde bl.a.: 

”Vi er stolte over at modtage Ebbe Strange -prisen. Den er en kæmpe anerkendelse af dagsordenen 

om ligeløn til kvinde dominerede fag og et forældet lønhiraki. Vi er utroligt beær3ede over at følge 

efter så vanvittig seje kvinder som Sara Omar og Sofie Linde der tidligere har modtaget prisen.” 

 

                                                                                       

                                                                                      --- 

Overordnet konkluderede Mogens og jeg, da vi kørte hjem fra Kolding, at det har været et ganske 

tilfredsstillende Landsmøde. Nu gælder det så om at få realiseret de opstillede politiske mål! 

Da vi afsluttede Landsmødet, var det ikke Internationale vi sang, men Nordahl 

Griegs ”Kringsatt af fiender.” Det føltes for mig mærkeligt, men også helt fint 

valgt i situationen. 

Traditionen tro modtager Landsmø-

det en række ”hilsningstaler” fra 

nære samarbejdspartnere. Det er 

SFU, lederen af de Grønne i EU osv. 

Her er det Inuit Ataqatigiits medlem 

af folketinget fra Grønland Aaja 

Chemnitz Larsen. 
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Flere billige boliger 

Hvorfor er kvinder, der er trængt på krisecenter ikke at betragte som 

hjemløse. 

                                                                       

 

I november 2021 indgik regeringen, SF, DF, Enhedslisten og Kristen Demokraterne aftalen om 

Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed. I aftalen er der sat mid-

ler af til flere almennyttige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger. Yderligere bliver Housing 

First nævnt som metoden til vejen ud af hjemløshed.  

Efter at have beskæftiget mig med Housing First i forbindelse med mit oplæg på folkemødet i au-

gust og i værestedet Vendepunktet i september har det gentagende gange slået mig, hvorfor kvinder, 

der har ophold på krisecentre efter servicelovens §109 ikke betragtes som værende hjemløsei. Ifølge 

medarbejdere på krisecentre er det ikke usædvanligt, at kvinderne har ophold på krisecentrene et år 

eller mere på grund af boligmangel. Ængsteligheden omkring deres boligsituation fylder meget og 

er i perioder altoverskyggende og kan i de værste tilfælde være med til at drive kvinderne tilbage til 

volden.  

Da landets krisecentre er selvvisiterende, er der tale om en betragtelig udgift for kommunerne og 

derfor bør der være et økonomisk incitament til at hjælpe kvinderne ud af deres boligproblem. Der-

for glæder det mig, at kvinder på krisecentre nævnes i aftalen om Fonden for blandede byer, hvor 

det vurderes, at de må have et påtrængende boligsocialt behov, at det også kan være nødvendigt, at 

kvinderne flytter sig geografisk væk fra deres hjemkommune for at kunne starte et nyt liv og kvin-

derne må prioriteres i den kommunale boligsociale anvisning, uanset om det er kvindens hjemkom-

mune eller ej.  

Af Ulla Feldthu-

sen 

Medlem af SF Ods-

herreds bestyrelse 

og deltager i en ar-

bejdsgruppe der 

omhandler bolig-

udvikling i Odsher-

red. 
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I en tid, hvor volden i nære relationer har været markant stigende grundet pandemien, har der været 

mangel på pladser på landets kvindekrisecentre. Det har afstedkommet flere private aktører er be-

gyndt at drive krisecentre og ofte med manglende relevant uddannet personale. Disse aktører har 

også fået øjnene op for kvindernes boligproblemer og tilbyder dem, at de kan leje en bolig gennem 

dem. Herved bliver manglen på boliger profitstyret og er med til at fastholde kvinder i en ulige posi-

tion og i rollen som offer for vold i nære relationer.  

Det ærgrer mig, at kvinder på krisecentre ikke er tænkt ind i Housing First tilgangen, da den bygger 

på antagelse om, at en bolig er en menneskeret, at boligen skal gå hånd i hånd med støtte i eget 

hjem med udgangspunkt i borgernes behov og båret af en menneskelig og værdig tilgang til borge-

ren. Vi ved, at kvinder, der er udsat for vold i nære relationer er i øget risiko for at udvikle angst, 

PTSD og ryge tilbage i volden på ny. Vi ved også, at netop udflytningen fra krisecentrene er en 

svær og meget kritisk tid. Der er meget der skal styr på i den nye hverdag og kvinderne står nu på 

egne ben, da hjælpen er betydelig længere væk end på krisecentret. Derfor er det mig en gåde, hvor-

for kvinder, der har ophold på krisecentre efter servicelovens §109 ikke betragtes som hjemløse og 

derved kan komme i betragtning til Housing First både i forhold til en bolig, men også støtte til at 

finde en vej ud af volden.   

1 VIVEs definition af hjemløshed bygger på en national kortlægning af hjemløshed i årene 2007-2009-2011-2013-2015-2017, ved en 

konkret registrering i alle kommuner af hjemløse i uge 6 de pågældende år. I kortlægningen er det anført, at personer, der opholder 

sig på et krisecenter pga. vold i familien ikke regnes som hjemløse, hvorfor kvinder på krisecentre ikke betragtes som hjemløse.  

                                                                                                     --- 

Kattegat forbindelse – nej. 

 

                                                                                             

Torsdag og fredag samledes 1600 kommunalpolitikere fra hele landet i Aalborg til KL's kommunal-

politiske topmøde. 

Jeg var som viceborgmester delegeret fra Samsø Kommune og gik på talerstolen for at tale dunder 

mod Kattegatforbindelsen. 

Viceborgmester på Samsø 

Ulla Holm (SF), skriver ne-

denstående på Facebook ef-

ter at ankomme fra KLs top-

møde i Ålborg til SFs lands-

møde i Kolding. 
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Fra Kalundborg Kommune var der også et supergodt indlæg fra Niels Erik Danielsen og fra Odder 

Byråd leverede Ditte-Marie Thejsen også en flot tale. 

Peter Askjær havde grønbøger med, som blev lagt ud på bordene, så folk kunne blive klogere på 

projektet. Det er SÅ fedt, at vi trækker i samme retning og tydeliggør modstanden fra de tre "brok-

ommuner". 

Danmarkshistoriens mest overflødige megaprojekt hedder Kattegatforbindelsen 

En samlet kommunalbestyrelse på Samsø siger et rungende NEJ TAK til at få øen smadret af 

en firesporet motorvej og en højhastighedsbane. Vi ønsker ikke skønne Samsø ødelagt af støj, 

biler og asfalt. Ikke kun øens befolkning men rigtig mange turister, gæster og fritidshusejere 

besøger hvert år øen for at nyde freden og roen, den sorte nattehimmel og den smukke natur. 

Formands skabet i KL Jacob Bundsgaard og Martin Damm er jubelfortalere for megaprojek-

tet, som koster 110 mia. kr. og indebærer en klimabelastning på 3 mio. tons CO 2 i anlægsfa-

sen. CO 2 afgiften, som for tiden forhandles i Folketinget, forventes at ligge på ca 1500 kr. pr 

tons udledt CO2. Dette fordyrer Kattegatforbindelsen med 4,5 mia. kr. Hvordan kan vi i Dan-

mark overhovedet overveje at udlede SÅ store mængder CO2 midt i den historiske klima-

krise? Hvem skal have glæde af dette gigaprojekt? Især Aarhus Kommune ønsker at fremme 

hurtigere transport mellem Aarhus og København. Men spørger man Københavnerne, har 

Kattegatforbindelsen ikke deres store interesse, bl.a. fordi projektet skaber markant øget 

trængsel. Økonomisk er Kattegatforbindelsen et højrisikoprojekt. Man ønsker at bruge Sto-

rebælt som malkeko for at få økonomien til at hænge bedre sammen, og staten skal betale op 

mod 20 mia. kr. i tilskud. Men hvis de beregnede trafikmængder ikke holder stik, vil økono-

mien kollapse og koste staten og Danmark dyrt mange år frem i tiden. Sydjylland og Fyn er 

ikke interesserede i forbindelsen! KL er interesseorganisation for alle kommuner i Danmark. 

Derfor er KL på tynd is, når man så unuanceret arbejder for Kattegatforbindelsen, som er 

Danmarkshistoriens mest overflødige megaprojekt. 

                                                                              --- 

 

                                                                                           

 

 

Gitte Terp Henriksen (SF Ods-

herreds bestyrelse). 

Bliver formentlig også folketingskandidat 

for SF. 

Gitte har skrevet nedenstående til bl.a. SF 

Odsherreds Facebook side. 

Fokus har valgt at bringe det, idet artik-

len passer fint til Ulla Holms bemærknin-

ger. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/395568857688411/user/1630399893/?__cft__%5b0%5d=AZUd2fEImcTn68gzHjSKDw8fPOx_owAHBL8xiJYSIbfCYJjFlOCt4LeaQ46KKMX32bJr1CT7hd3PEHZt1mjEaJlp-528r8Gu6VmgFOCWvjv1LJnaZ53I86wyQK0Qz0eej1vzJ9ALOsFdPACOzNUCyhCkm5j3K7C89AbX45X7Q8-ghO0r6uWrKFGjb8lCtm0rM_o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/395568857688411/user/743906083/?__cft__%5b0%5d=AZUd2fEImcTn68gzHjSKDw8fPOx_owAHBL8xiJYSIbfCYJjFlOCt4LeaQ46KKMX32bJr1CT7hd3PEHZt1mjEaJlp-528r8Gu6VmgFOCWvjv1LJnaZ53I86wyQK0Qz0eej1vzJ9ALOsFdPACOzNUCyhCkm5j3K7C89AbX45X7Q8-ghO0r6uWrKFGjb8lCtm0rM_o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/395568857688411/user/100004891802972/?__cft__%5b0%5d=AZUd2fEImcTn68gzHjSKDw8fPOx_owAHBL8xiJYSIbfCYJjFlOCt4LeaQ46KKMX32bJr1CT7hd3PEHZt1mjEaJlp-528r8Gu6VmgFOCWvjv1LJnaZ53I86wyQK0Qz0eej1vzJ9ALOsFdPACOzNUCyhCkm5j3K7C89AbX45X7Q8-ghO0r6uWrKFGjb8lCtm0rM_o&__tn__=-%5dK-R
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"Kære alle - Jeg er nu gået igang med at gennemse beregningsforudsætningerne for Kattegatforbin-

delsen til 124 Mia.kr. Og jeg vil godt indledningsvist gøre opmærksom på følgende:  

A: I rapporten fra 2018 - vi venter på den nye beregning - vil broen i alle de relevante scenarier al-

drig kunne betales. Altså: Selv med et kæmpe statstilskud på 42 mia.kr., vil broen alene kunne fi-

nansiere den daglige drift samt betalingen på renterne på lånet. SELVE LÅNET VIL IKKE 

KUNNE TILBAGEBETALES - OG OVERLADES DERMED TIL DE KOMMENDE GENERA-

TIONER. Dette er helt helt modsat finansiering af Storebælt.  

 

B: Halvdelen af den biltrafik som forventes dagligt over broen er fritidstrafikanter - altså ikke vækst 

eller erhvervsrelateret. Kun 12% af biltrafikken ventes at være erhverv. Resten er fritid og pendling 

- med lige store dele. Det betyder at vi bygger en bro for at skaffe bedre adgang til arbejdskraft - for 

hvem?- og for mennesker der gerne vil besøge hinanden, til håndboldkamp i Købehavn/Århus eller 

i sommerhus. Den debat håber jeg I vil tage op - for vi har pt. ikke arbejdskraft ledigt noget sted så 

hvem skal pendle, og hvor vigtigt er det at komme hurtigt frem til teater, håndbold og feriebolig? Vi 

gældsætter os midt i en krigs- og klimakrise med ca. 50.000 kr. per husstand i hele landet. Men fyn-

boer, Midt- og Sønderjylland opnår ingen tidsbesparelse - det kan man læse af rapporten. Skulle vi 

se at få lagt den bro endeligt i graven? Marianergraven." 

 
                                                                                    --- 
1 VIVEs definition af hjemløshed bygger på en national kortlægning af hjemløshed i årene 2007-2009-2011-2013-2015-2017, ved en 

konkret registrering i alle kommuner af hjemløse i uge 6 de pågældende år. I kortlægningen er det anført, at personer, der opholder 

sig på et krisecenter pga. vold i familien ikke regnes som hjemløse, hvorfor kvinder på krisecentre ikke betragtes som hjemløse.  

                                                                      --- 

 

 

 

 

 

Deres indledning er denne: 

Rasmus Skern – Mauritzen og 

Thomas N Mikkelsen udgiver en 

Podcasts, hvor de behandler for-

hold som optager dem. Rasmus 

bor i Norge og Thomas i Dan-

mark. De har begge gået i skole i 

Odsherred (Egebjerg), og arbejder 

på hver sin måde med samfunds-

forhold. (Biologi og Økobalancer). 

I denne udgave interviewer de Jan 

Øberg som jeg vil omtale her un-

der. 

http://mia.kr/
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”I krig er sandheden det første offer”, sagde allerede den græske digter Aischylos, da han næ-

sten 500 år før vores tidsregning formastede sig til at digte om den græske sejr ved Salamis 

med udgangspunkt i (og med sympati for) den tabende part; perserne. 

Historien har på dette punkt ikke forandret sig meget – og med sociale medier er muligheden 

for uenighed ikke blevet mindre – snarere tværtimod, da folkedomstolen rejser sig som en 

stormflod, skulle man formaste sig til at prøve at forstå modpartens motiver som andet end 

sadistisk massemord. 

Alligevel vover vi nu det andet øje (efter at have vovet det første, da vi tillod os at se på COVID 

pandemien ud fra de samme betragtninger) og vi har fået selskab af Jan Oberg, freds- og kon-

fliktforsker i den uafhængige stiftelse TFF til at hjælpe os med at se på Ukraine konflikten med 

andre øjne end de gængse mediers. 

Vi har indtil videre fået den tilbagemelding, at det burde være obligatorisk lytning for alle, der 

bare har det mindste kendskab til dansk… 

 

Interviewet kan tilgås her: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-

europa-med-fredsforsker-jan-

%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLD-

fVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8Ao-

eTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDS-

sDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SO-

CaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c[0]=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-

VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnD-

GCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY 

Om Jan Øberg: 

                                                         

                                                                      

 

AM: Jeg har oplevet, at tendensen i den danske debat har været: 

Jan Øberg er en dansk 

freds- og fremtidsforsker, 

ph.d. i sociologi. Har en 

doktorgrad. Han er tidli-

gere leder af Lund Univer-

sity Peace Research Insti-

tute og tidligere generalse-

kretær for Den Danske 

Fredsfond i København. 

I dag er han uafhængig 

konfliktforskar. 

 

https://www.facebook.com/janoberg.se?__cft__%5b0%5d=AZWphgaFTV5FHmJoyPJT36V-F4NyUMSpllCG9lNGB-1AGOf2lLFYfVKYX7hK2S0D9fnsmE9s_pqzukNBoUvR6E0okRG-258byKhWwAMBT89YU2FZtmpP5D4GwsdrKCGb05o&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fdk%2Fpodcast%2Fs1e7-krig-i-europa-med-fredsforsker-jan-%25C3%25B8berg%2Fid1580372122%3Fi%3D1000555005097%26fbclid%3DIwAR3zoCLDfVZ1iOjDaZ9XbAHZNJ8AoeTgd61GXqmCvxaF2wBSTeT_9ghsfE4&h=AT05AUdkYw59i4dVk5jBPuWv02RgCRL0ZgQdDSsDD21wC9Ygtb7zbZEg7f4GX6k_ldj70z_wEBxY8h-_iyw_pcFrI6jcHh-_35N2artozFZbqKmQU3ScZ1SOCaoX95oSvQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT32THKgVDkK_h2-qZZbivM95xqa-VuPwLq9kP_h6PpgY0QUFEcE1iHDvdwLaYpo0vtBKdEXsNp1jtmPxpHqJs4MOT4Wx44_2bI0ucNP-zlqbxSnDGCkhlhm9ClOXOubaMw14d5JZ94LyiU8p-hT9U8gmWY
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Der må ikke være en fri forskning. Der er ikke plads til flere meninger, end at Rusland er ond og 

Ukrainie er god. Forsøg på at forklare udlægges automatisk som at forsvare. Hør debatten! 

                                                                                --- 

 

Udpluk fra byrådets møde den 29. marts. 

En tillægsdagsorden blev vedtaget. Den omhandlede fordeling af bevilgede midler til Tour de 

France løb gennem Odsherred. I alt er der afsat 1 mill. kr., men de 300.000 skulle fordeles til lokale 

organisationer. 6 af byrådets medlemmer er involverede i disse foreninger, og blev erklæret 

inhabile. I forvejen var 2 Socialdemokrater fraværende. Reglen er, at byrådet ikke er 

beslutningsdygtighvis ikke mindst halvdelen deltager. Så der var et stykke op til de 13. Fordelingen 

blev godkendt. 

§ 18 midler 

Disse midler er en del af budgettet, og det er Social,-Ældre og Psykiatriudvalget der efter ansøgning 

fra uafhængige organisationer jf. bekendtgørelse ansøger. Denne gang var der ansøgninger for 

726.000 kr.  og en administrativ indstilling om at imødekomme de 485.500 kr. Der blev heftig debat 

om en enkelt ansøgning fra Røde Kors i Odsherred. Den fremstod således: 

Røde Kors Odsherred Bevilget sidste år Ansøgt 2022 Indstillet 

 8.000 kr. 15.000 kr. 8.000 kr. 

 

38 Røde Kors Kommunekreds Odsherred. Beløbet skal bruges til integrationsfremmede indsatser herunder 

hjemmebesøg, bindeled ml. hjem og fritidsaktiviteter, organisering og logistik. 

 

Formanden for Social, 

-Ældre og Psykiatriud-

valget Maria Liv Holck 

var imod at bevilge 

penge til noget der 

kunne fremme Inte-

gration. Derfor fore-

slog hun at pengene 

blev brugt til andet. 

I udvalget var hun her 

ret alene, og blev 

nedstemt. Hun for-

langte sagen i byrå-

det, hvor resultatet 

blev, at de indstillede 

8.000 kr. blev til de 

ansøgte 15.000 kr. 

Maria L Holck. 

Nye borgerlige 
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Selve forhandlingen blev ”usædvanig” set i normalt Odsherreds byråds sammenhæng. LM Holck 

startede en længere tale for sin afvisning med betonig af, at Nye borgerlige ikke ville acceptere 

udskamning ellerfrås med skatteborgernes penge. Hun  betonede, at der er forskel på, hvor 

flygtninge kommer fra. Derfor er hun glad for, at flygtninge fra Ukraine bliver støttet specielt af 

staten. For resten er integration en personlig sag, som kommunen ikke skal støtte. 

Borgmesteren forsøgte et par gange at få ML Holck til at forholde sig til emnet om § 18 midler. Det 

lykkedes ikke, så hun endte med at fratage ML Holck ordet. Enden på behandlingen blev, at et stort 

flertal godkendte et forslag fra Thomas Nikolaisen (RV) om at bevilge Røde kors de ansøgte 15.000 

kr. 

SFs medlem Mette Feenstra har sendt følgende til Røde Kors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Lokalplan om udvidelse mellem søerne i Højby 

                                                      

 
til at henvende os til jer, når vi skal tage imod en lang række flygtninge fra 

Ukraine. Vi kommer til at trække på jeres gode frivillige og ikke mindst de erfa-

ringer I har på området.  

Tingene sker ikke bare af sig selv, der ligger både tid og kræfter bag, og begge 

dele skal selvfølgelig anerkendes når I søger om hjælp til at fortsætte med je-

res gode arbejde. Nogle vil påstå, at der er forskel på flygtninge – nej, men der 

er forskel på situationer, og vi står lige nu i en frygtelig flygtningekrise. Der er 

det godt at vi har Røde Kors, som har en lang tradition for at lave integrations-

initiativer, og som kan støtte os i at tage bedst mulig imod de ukrainske flygt-

ninge.  

Så kære Røde Kors – SF støtter op om, at I får alle de 15.000 til jeres integrati-

onsfremmende indsatser og endnu en gang tak for jeres store stykke arbejde.  

Kære Røde Kors 

Tak for jeres ansøgning og ikke mindst tusind tak for jeres kæmpe stykke arbejde. 

Der er ingen tvivl om, at I løfter en stor del af det sociale arbejde i kommunen, og 

det skal vi selvfølgelig anerkende og støtte op om. Socialt arbejde handler om 

mange ting, og der skal være plads til lokale initiativer og engagement.  

I den kommende tid kommer vi især til at henvende os til jer, når vi skal tage imod 

en lang række flygtninge fra Ukraine. Vi kommer til at trække på jeres gode frivillige 

og ikke mindst de erfaringer I har på området.  

Tingene sker ikke bare af sig selv, der ligger både tid og kræfter bag, og begge dele 

skal selvfølgelig anerkendes når I søger om hjælp til at fortsætte med jeres gode 

arbejde. Nogle vil påstå, at der er forskel på flygtninge – nej, men der er forskel på 

situationer, og vi står lige nu i en frygtelig flygtningekrise. Der er det godt at vi har 

Røde Kors, som har en lang tradition for at lave integrationsinitiativer, og som kan 

støtte os i at tage bedst mulig imod de ukrainske flygtninge.  

Så kære Røde Kors – SF støtter op om, at I får alle de 15.000 til jeres 

integrationsfremmende indsatser og endnu en gang tak for jeres store stykke 

arbejde.  
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Om en ny lokalplan i Højby 

Af Mette Feenstra, SF byrådsmedlem. 

Til byrådsmødet i marts 2022 havde vi et punkt på, omkring en lokalplan i Højby. Området har 

vist sig, at huse både truede dyrearter og have særlige drikkevandsinteresser. Derfor skrev jeg 

følgende, som jeg ønskede at sige på byrådsmødet:  

I Odsherred har vi noget ganske særlig natur- og dyreliv. Sådanne gaver skal vi huske at sætte pris 

på, og ikke mindst har vi et ansvar for at passe på det.  

Samtidig er vi så heldige, at vi har noget af Danmarks reneste drikkevand – endnu en gave vi skal 

huske at sætte pris på og bevare.  

Når vi skal tage stilling til lokalplaner, både Til byrådsmødet i marts 2022 havde vi et punkt på, 

omkring en lokalplan i Højby. Området har vist sig, at i dem vi sender i høring og dem vi vedta-

ger, skal der indgå en miljøscreening. I sagsfremstillingen fremgår det, at der i første omgang ikke 

har været foretaget miljøscreening, men at man på baggrund af et høringssvar har været nødt til at 

foretage en, fordi der lever markfirben og Stor vandsalamander her, begge truede dyrearter.  

Det er også et område med særlige drikkevandsinteresser.  

Set i lyset af dette, mener SF at vi skal huske det ansvar vi har, for at sætte pris på og bevare det 

særlige naturliv og drikkevand vi er så heldige at have.  

Danmarks Naturfredningsforening er i deres høringssvar kommet med et rigtig fint forslag til, hvor-

dan vi passer på og bevare dette særlige område. De foreslår vi laver en halvvild bypark. En bypark 

med respekt for de naturlige habitater for markfirben, stor vandsalamander og alle de andre dyr og 

insekter som bor i området. En bypark som kan benyttes som rekreative områder for byens borgere, 

som kan danne rammen om spændende udflugter for skolebørn og andre interesserede, og som ge-

nerelt sikrer de grønne åndehuller i byerne.  

SF og Ø ønsker derfor at stille følgende ændringsforslag:  

Der skal i området Mellem søerne i Højby laves en lokalplan som følger DNs anbefaling om at 

skabe en halvvild bypark. Herunder at sikre de naturlige habitater der lige nu sikrer truede dyrearter 

som markfirben og stor vandsalamander, samt sikrer området med særlige drikkevandsinteresser 

mod forurening. 

Forslaget fra SF og Ø faldt desværre.  

                                                                                --- 

                                                            

Beskyt os. 

Og beskyt vores drik-

kevand! 
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8. marts kvindernes internationale kampdag 
 

                                                                                                                             

 

 

#textmewhenyougethome 

For ganske nylig var jeg til et mindeoptog i København, for Mia Skadhauge Stevn og alle de andre 

kvinder der har været udsat for partnervold og partnerdrab.  

Til selve optoget blev vi bedt om noget, og jeg vil faktisk bede jer om det samme i dag.  

Hvis I nogensinde har været utrygge på vej hjem så løft jeres venstre arm. 

Hvis I kender nogen der har været udsat for vold eller voldtægt, så løft jeres højre arm. 

Kig så rundt. 

Vi har i dag hørt Ulla fortælle om de forfærdelige hændelser der er sket i Danmark alene i år 2022, 

og måske undrer det nogen, hvordan dette hænger sammen med kvindernes internationale kamp-

dag, der traditionelt har fokus på ligestilling. Men ligestilling gælder bestemt også her, når vi så ty-

deligt ser en overvægt af kvindelige ofre når det kommer til partnerdrab og partnervold. Partner-

drab er en af de eneste kriminalstatistikker der ikke er faldet de sidste 20 år - fordi vi simpelthen 

ikke har gjort noget ved det. Jeg har godt hørt at mange, især mænd, men også kvinder, siger at 

der da er ligestilling i Danmark. Lad mig slå fast - det er der ikke!  

På den internationale scene går det faktisk tilbage for Danmark når det kommer til ligestilling.  

Vold mod kvinder handler i høj grad om misogyni - had til kvinder. Det handler om en forskel mel-

lem mænd og kvinder som til stadighed eksisterer den dag i dag. Jeg har prøvet at undersøge 

denne misogyni lidt nærmere, og faldt over en spændende artikel på videnskab.dk. Her siger Ka-

trine Zeuthen, der er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet; ”Når samfundets 

8. marts er kvindernes internationale 

kampdag. 

En tværpolitisk gruppe kvinder i Ods-

herred satte hinanden stævne på Aksen i 

Asnæs. 

Det var desværre mens Coronaen endnu 

hærgede, så selvom vi fra SF var invite-

rede, så kom der alt for få. 

Her under Mette Feenstras tale. 



 

18 
 

kulturelle strukturer legitimerer, at kvinden er mindre værd end manden, og barnet ikke har udvik-

let sig på en måde, der har lært det at tolerere forskelle og manglende kontrol, så kan det hele 

komme til udtryk som misogyni”1.   

Tænk lige over det, når samfundets kulturelle struktur legimitere at kvinden er mindre værd!  

Jeg arbejder selv med unge mennesker, og jeg kan høre hvordan nogle af dem rent sprogligt opret-

holder nogle forældede kulturelle former omkring hvordan mænd og kvinder bør opføre sig. Ud-

tryk som ”bøsserøv”, ”tøsedreng”, ”Vær en mand”, ”kvinder hører til i køkkenet” er stadig udtryk 

der bruges jævnligt, også blandt de unge. Jeg hørte det så sent som i dag fra en 8. klasses elev. Det 

er derfor det er så vigtigt at vi tør italesætte det forkerte i dette sprogbrug, og at vi også selv ser 

indad. Jeg kan da ikke se mig fri for også selv at have brugt udtryk der fastholdt nogle kønsroller 

jeg bestemt ikke bakker op om - det er ikke så nemt at ændre på bare lige.  

En anden mere dyster afart af misogyni er incels - mænd der lever i ufrivilligt cølibat og som har et 

stort had mod kvinder, især dem de kalder ”Stacys”, smukke kvinder som de oplever er helt uop-

nåelige for dem.  

Center for terrortrusler udkom i marts 2021 med en vurdering af terrortruslen mod Danmark, på s. 

42 står Incels nævnt. Her skriver de bl.a. ” Særligt kvindehadet har været drivkraft i en række an-

greb begået af incels i USA og Canada i perioden 2014 til 2020, hvor mange personer er blevet 

dræbt og såret. CTA vurderer, at det kan være særdeles svært for myndigheder at forudsige hvem 

og hvor, incels vil angribe. Dette skyldes, at incels har en bred måludvælgelse og vil kunne angribe 

både kvinder og mænd.”2 

Vi har gang på gang hørt om den forfærdelige form for kvindehad som hersker i nogle kredse. Det 

er vigtigt for os at understrege, at det langt fra gælder alle mænd. Men problemet er alligevel så 

stort, at vi er nødt til at adressere det, at arbejde aktivt med det, for at få det ændret. Vi er nødt til 

at gøre noget ved det.  

Det vil vi sammen med jer sætte fokus på denne aften. 

#textmewhenyougethome 

For ganske nylig var jeg til et mindeoptog i København, for Mia Skadhauge Stevn og alle de andre 

kvinder der har været udsat for partnervold og partnerdrab.  

Til selve optoget blev vi bedt om noget, og jeg vil faktisk bede jer om det samme i dag.  

Hvis I nogensinde har været utrygge på vej hjem så løft jeres venstre arm. 

Hvis I kender nogen der har været udsat for vold eller voldtægt, så løft jeres højre arm. 

Kig så rundt. 

Vi har i dag hørt Ulla fortælle om de forfærdelige hændelser der er sket i Danmark alene i år 2022, 

og måske undrer det nogen, hvordan dette hænger sammen med kvindernes internationale 

 
1 https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-hader-nogle-maend-kvinder  
2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindm-
kaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.pet.dk%2F~%2Fmedia%2FVTD%25202021%2F2021VTD-
DApdf.ashx&clen=4518477  

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-hader-nogle-maend-kvinder
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kampdag, der traditionelt har fokus på ligestilling. Men ligestilling gælder bestemt også her, når vi 

så tydeligt ser en overvægt af kvindelige ofre når det kommer til partnerdrab og partnervold. Part-

nerdrab er en af de eneste kriminalstatistikker der ikke er faldet de sidste 20 år - fordi vi simpelt-

hen ikke har gjort noget ved det. Jeg har godt hørt at mange, især mænd, men også kvinder, siger 

at der da er ligestilling i Danmark. Lad mig slå fast - det er der ikke!  

På den internationale scene går det faktisk tilbage for Danmark når det kommer til ligestilling.  

Vold mod kvinder handler i høj grad om misogyni - had til kvinder. Det handler om en forskel mel-

lem mænd og kvinder som til stadighed eksisterer den dag i dag. Jeg har prøvet at undersøge 

denne misogyni lidt nærmere, og faldt over en spændende artikel på videnskab.dk. Her siger Ka-

trine Zeuthen, der er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet; ”Når samfundets 

kulturelle strukturer legitimerer, at kvinden er mindre værd end manden, og barnet ikke har udvik-

let sig på en måde, der har lært det at tolerere forskelle og manglende kontrol, så kan det hele 

komme til udtryk som misogyni”3.   

Tænk lige over det, når samfundets kulturelle struktur legimitere at kvinden er mindre værd!  

Jeg arbejder selv med unge mennesker, og jeg kan høre hvordan nogle af dem rent sprogligt opret-

holder nogle forældede kulturelle former omkring hvordan mænd og kvinder bør opføre sig. Ud-

tryk som ”bøsserøv”, ”tøsedreng”, ”Vær en mand”, ”kvinder hører til i køkkenet” er stadig udtryk 

der bruges jævnligt, også blandt de unge. Jeg hørte det så sent som i dag fra en 8. klasses elev. Det 

er derfor det er så vigtigt at vi tør italesætte det forkerte i dette sprogbrug, og at vi også selv ser 

indad. Jeg kan da ikke se mig fri for også selv at have brugt udtryk der fastholdt nogle kønsroller 

jeg bestemt ikke bakker op om - det er ikke så nemt at ændre på bare lige.  

En anden mere dyster afart af misogyni er incels - mænd der lever i ufrivilligt cølibat og som har et 

stort had mod kvinder, især dem de kalder ”Stacys”, smukke kvinder som de oplever er helt uop-

nåelige for dem.  

Center for terrortrusler udkom i marts 2021 med en vurdering af terrortruslen mod Danmark, på s. 

42 står Incels nævnt. Her skriver de bl.a. ” Særligt kvindehadet har været drivkraft i en række an-

greb begået af incels i USA og Canada i perioden 2014 til 2020, hvor mange personer er blevet 

dræbt og såret. CTA vurderer, at det kan være særdeles svært for myndigheder at forudsige hvem 

og hvor, incels vil angribe. Dette skyldes, at incels har en bred måludvælgelse og vil kunne angribe 

både kvinder og mænd 

Vi har gang på gang hørt om den forfærdelige form for kvindehad som hersker i nogle kredse. Det 

er vigtigt for os at understrege, at det langt fra gælder alle mænd. Men problemet er alligevel så 

stort, at vi er nødt til at adressere det, at arbejde aktivt med det, for at få det ændret. Vi er nødt til 

at gøre noget ved det.  

Det vil vi sammen med jer sætte fokus på denne aften. 
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Fra SFs Integrationsordfører 

                                                                                                     

                                                                                                   Nu gælder mottoet:  

BRYD UD FØR DU BRYDER SAMMEN  

Fremover bliver kvinder der forlader et voldeligt forhold ikke smidt ud af landet, hvis de er fami-
liesammenført som følge af partnerens arbejde, uddannelse eller praktik. Og voldsudøveren vil 
ikke kunne søge om skilsmisse med den intention, at kvinden mister sit opholdsgrundlag. 
Det er jeg stolt af – det er dét politik handler om. At gøre en forskel for mennesker. Det her kom-
mer virkelig til at gøre en forskel for en gruppe af kvinder, der har det svært og hidtil har stået 
overfor et helt urimeligt valg. 

Jeg kan ikke få armene ned af bare glæde                      Sakset fra Facebook. 
 

 
 

Giver Danmarks forsvarsforbehold overfor EU's 

NATO-søjle fortsat mening? 

Den 1. juni afgør danskerne, om det forbehold fortsat skal gælde. 

• Jeg stemmer ja til at afskaffe det! 

                                                                                                   

Halime Oguz: 

  

En sejr for kvindekampen, ligestillingen og 

retfærdigheden. En sejr for ofrene.  

Efter jeg har haft integrationsministeren i 
samråd bliver reglerne lavet om. 
 

 

 

Af Fokus´ redaktør 

Arne Mikkelsen 

Regeringen, Venstre, Konservative, Radikale og 

Socialistisk Folkeparti har indgået et Nationalt 

kompromis. Det er sket i lyset af, at Rusland har 

brudt alle regler og invaderer Ukraine militært. 

Det er imperialistisk stormagtspolitik når det er 

værst! 
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Ifølge dette Nationale kompromis, skal Danmark senest i 2033 indfri den aftale med NATO, vi ind-

gik på et møde i Vales i 2014 om at hæve forsvarsudgifterne til 2 % af BNP. I år har vi afsat 1,5 %. 

Forøgelsen er beregnet til at koste ca. 18 mia. kr. årligt. 

Anden del af aftalen er, at sende et forslag om at ophæve Danmarks forbehold mod at deltage i sam-

arbejdet om EU's NATO-søjle til afstemning med anbefaling om at stemme ja til ophævelsen. 

I første omgang formulerede regeringen afstemningstemaet således: ”Stemmer du ja eller nej til, at 

Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? 

Den formulering blev der protesteret imod, specielt fra de erklærede nejpartier som Dansk Folke-

parti, men også fra personer der har erklæret at ville stemme ja. 

Rent sagligt så kan (og har vi gjort) Danmark godt samarbejde omkring sikkerhed og forsvar i Eu-

ropa. Vi samarbejdede f.eks. med Storbritannien ved krigen i Irak og Afghanistan, og ligeledes med 

USA, der jo ikke er fra Europa. Mere positivt har Danmark deltaget i samarbejdet omkring OSCE 

(Organization for Security and Corporation).  

Det var SFs Pia Olsen Dyhr, der fik stoppet debatten om, at man ville snyde sig til et ja. Hun ind-

rømmede at formuleringen kunne misforstås. Processen var gået for hurtigt, så temaet skal være helt 

retvisende. Derfor bliver der til teksten tilføjet følgende efter ordet forsvar: ”ved at afskaffe EU 

forsvarsforbeholdene.” 

Ophævelsen af forsvarsforbeholdet har ikke en direkte forbindelse til vores NATO-samarbejde. EU 

er indædte tilhængere af NATO og samarbejdet over Atlanten. Selvom NATO i Europa er mere end 

EU, så er det jo klart den største europæiske part. Sverige, Island, Schweitz og Finland er f.eks. ikke 

med i NATO. England, Norge, Tyrkiet m.fl. Er ikke med i EU. 

Danmarks frigørelse af EU-forbeholdet er for at styrke EU's- NATO søjle. Formålet hermed er at 

kunne forsvare Europa hvis det bliver nødvendigt. Vi kan ikke i al fremtid bare forlade os på, at 

USA klarer og betaler for et frit Europa.  

 

 

I dag er USA ikke helt så ”American first” fikserede under Joe Biden. Dog er tendensen også her ret 

klar. USA vil helst orientere sig mod Syd – Øst Asien. De opfatter Kina som deres store udfordring. 

Når dertil kommer, at stærke Ny – konservative kræfter i USA mener, at krig er det vigtigste middel 

til at sikre dem det verdensherredømme de føler sig berettigede til. En ”orden” hvilende på 

Hvis ikke EU betaler hvad de lo-

vede, så skal de ikke regne med 

NATOs Musketer ed fra USA. 

For mig er det USA først! 

I øvrigt så har USA store interesser 

i Asien, og det vil vi prioritere. 

Putin er en rar fyr, som jeg har haft 

gode samtaler med! 
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kapitalisme, national – Kristendom og USA's gudgivne ret til at diktere verdensordenen. De seer 

virkeligheden som en kamp mellem det gode (USA) og det onde. 

EU's NATO – søjle er ikke og bliver ikke en EU -hær. Hvert enkelt land bestemmer over sine egne 

styrker og bestemmer selv hvorledes og hvornår de skal anvendes. Søjlen er derimod en bestræbelse 

på, at landene kan samarbejde om kommunikation og våbensystemer, hvis de finder det nødvendigt. 

Derved sikres det billigste og mest effektive forsvar. 

En stærk EU -søjle i NATO kan sikre EU mod at blive involveret i USA's imperialisme. Det kan 

hjælpe, så vi selv kan tage hovedansvar for freden. Ligeledes kan det bevirke, at vi ikke trækkes 

med ind i ”tvangsdemokratiserings krige” i fjerne lande. 

Jeg mener, det er et åbent spørgsmål, om det er nødvendigt – for at kunne virke afskrækkende nok – 

at hæve forsvarsbudgetterne som lovet. 

Når Tyskland har ydet det ekstra bidrag de har varslet, så er de alene på højde med Rusland. 

               

Land  Mia. dollar Andel af BNP 
Skift 

2010-2019 
i konstant $ 

 Verden i alt 1917 2,2% + 7,2% 

1  Forenede Stater 732 3,4% - 15% 

2  Kina 261 1,9% + 85% 

3  Indien 71.1 2,4% + 37% 

4  Rusland 65.1 3,9% + 30% 

5  Saudi Arabien 61,9 8,0% + 14% 

6  Frankrig 50.1 1,9% + 3,5% 

7  Tyskland 49.3 1,3% + 15% 

 8  UK 48,7 1,7% - 15% 

 

Tallene er fra 

2019, og de er 

for EU's ved-

kommende ste-

get noget. 

Det fremgår ty-

deligt, at USA 

militært er helt 

førende, men 

hvis Tyskland 

og Frankrig 

sammenlægger 

deres budget-

ter, så er de til 

sammen langt 

over Rusland. 

https://da.frwiki.wiki/wiki/%C3%89tats-Unis
https://da.frwiki.wiki/wiki/Chine
https://da.frwiki.wiki/wiki/Inde
https://da.frwiki.wiki/wiki/Russie
https://da.frwiki.wiki/wiki/Arabie_saoudite
https://da.frwiki.wiki/wiki/France
https://da.frwiki.wiki/wiki/Allemagne
https://da.frwiki.wiki/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_India.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Russia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_France.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Germany.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
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  Danmarks (og de fleste EU lande) oprustning er så en prioritering for at have en betydelig overle-

genhed.  

Vi skal deltage i EU's NATO -søjle, alene for at være solidarisk overfor den aftale vi indgik i Vales. 

Derimod skal vi stemme ja den 1. juni for at få indflydelse på, hvorledes de mange penge kan give 

os mest sikkerhed. 

                                                                               --- 

Høringssvar til Forslag til lokalplan 2021-11 for Stålhøjvej i Asnæs 

I lokalplanen er der lagt op til, at der skal bygges op til 60 nye boliger i området omkring Stålhøjvej i Asnæs. 

Asnæs er en by i udvikling, og det er naturligt at understøtte denne proces.  

Dog kan det undre, at når man læser lokalplanen er der ikke, hverken i lokalplanen eller lokalplanerne i 

kommunen generelt, et fokus på almene boliger. I Odsherred kommune er 10% af vores boliger almene bo-

liger, hvis vi sammenligner os med resten af regionen, og faktisk også resten af landet, så er knap 20% af 

den samlede boligmasse almene boliger. Desværre ser det ud til, at med de kommende tilsagn til alment 

nybyggeri, så falder denne procent yderligere. Vi ligger lige nu nr. 82 på listen over kommuner med flest 

almene boliger.  

Kilde: Danmarks statistik 

Samtidig er over halvdelen af alle boliger bosat af enlige, og som enlig er ikke altid lige nemt at få økono-

mien til at række til at købe hus, ikke medmindre man bor så billigt en periode, at man har mulighed for at 

spare op. 
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Kilde: Danmarks statistikI Evalueringen af planloven marts 2021 står der at planloven særligt skal sikre: ”at 

alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boligebyerne”4. 

Dette burde i den grad være et fokuspunkt for Odsherred kommune, når man ser på hvor langt vi er bagud i 

forhold til de almene boliger.  

Der er et generelt ønske i kommunen om at tiltrække børnefamilier, men det er langt fra alle børnefamilier 

der ønsker eller er i stand til at købe bolig. For nogle kan det være nødvendigt med boliger der er til at be-

tale, således man kan spare op. For andre vil det være nødvendigt at ”prøve Odsherred af”, inden man bo-

sætter sig her endeligt. Her er almene boliger et oplagt valg.  

Samtidig skal boligerne placeres i nærheden af et kommende campus, og det er derfor i lige så høj grad op-

lagt at tænke ungdomsboliger ind. Alternativ til dette kunne netop være almene boliger, da der er plads til 

alle, for man er sikret en rimelig husleje, da den kun skal dække udgifter forbundet med driften. De unge 

har af flere omgang gjort opmærksom på, at de ikke føler de bliver tænkt ind i f.eks. sådanne sammen-

hænge – så her er en oplagt mulighed.  

Almene boliger er også et godt tilbud til ældre, da mange vil have ”opsparing i fast ejendom”, og almene 

boliger med en rimelig husleje vil sikre dem, at deres opsparing ikke bliver brugt på dyre huslejer, når de 

vælger at sælge (og forhåbentlig sælge til de nye beboere der vælger at slå sig ned i kommunen). Dermed 

bør almene seniorboliger være en grundlæggende brik i vores boligpolitik.  

En bosætningsstrategi og et ønske om at tiltrække børnefamilier er ikke en dårlig ting. Men det er afgø-

rende at vi prioriterer os der allerede bor her. Der er brug for prisbillige boliger til unge, til ældre, til børne-

familier og til alle dem, der bliver ramt af skilsmisse, arbejdsløshed, livskriser mm. Og ikke mindst skæve 

boliger, som kan være hele fundamentet for Odsherreds Housing First indsats, som der er stor fokus på na-

tionalt.  

Asnæs som ungdoms by 

SF Odsherred foreslår, at en del af området bliver reserveret til byggeri af ungdomsboliger, vi foreslår helt 

konkret 30 ungdomsboliger. Det fremgår ikke af forslaget, hvor stor en del der skal være ungdomsboliger 

og behovet er stort, hvis vi skal sikre fremtidens Campus Odsherred og muligheden for at tage en ungdoms-

uddannelse i sit nærmiljø. 

SF Odsherred 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/evaluering_af_planloven_m.v._2021.pdf  

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/evaluering_af_planloven_m.v._2021.pdf
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Den 07.04. 2022 

 

Til byråd og lokalpressen. 

Høringssvar vedr. lokalplan for dagligvarebutik boligområde mm. Nr. Asmindrup / Svinninge 

 
Vi er i SF-Odsherred stærkt betænkelige ved projektet, og det er vi af følgende grunde. 
 

1. Det vil udhule handelslivet i Nykøbing Sj. Det vil det gøre af to grunde. Den ene er, at de, der 
tager i sommerhus i området nord for den ny Rema 1000 af bekvemmelighedsgrunde vil lægge 
en stor del af deres dagligvarehandel der og derfor vil fjerne en tilsvarende del af handelen fra 
andre dele af kommunen - formentlig især fra Nykøbing Sj. Den anden er, at al den afledte 
handel, der følger af, at man køber dagligvarer i en handelsby, vil blive drastisk formindsket. Vi 
mener, at allerede den eksisterende COWI-rapport, der ligger til baggrund for den nuværende 
butiksstruktur i Odsherred, giver et tilstrækkeligt grundlag for den antagelse. 

 
2. Vi mener, at opførslen af et tankanlæg til fossilt brændsel dels vil give endnu en grund for ikke 

at tage til Nykøbing Sj. og dermed vil medvirke til en nedgang i handelslivet der og dels er der i 
forvejen tilstrækkeligt med fossile tankanlæg i Odsherred. Der ligger tilmed et ud til vej 225 ved 
Jem og Fix i Nykøbing Sj. Derudover mangler vi i langt højere grad hurtigladere til elbiler. Vi må 
regne med, at en del af vores turister fra Hovedstadsområdet i fremtiden vil have elbiler, og det 
nærmeste hurtigladeanlæg ligger i Svinninge. 

 
3.  Vi frygter, at der er en ret stor sandsynlighed for, de boliger, der forudses bygget i området, 

ikke vil blive til mere end nogle få stykker. Området er ikke voldsomt attraktivt, og vi har som 
kommune ikke magt til at gennemtvinge byggeriet, når bygherre finder ud af, at økonomien 
ikke kan hænge sammen. 

 
Da vi godt kan forstå, at der kan være behov for en dagligvarebutik i Nr. Asmindrup, vil vi foreslå, at der 
kan gives tilladelse til opførsel af en dagligvarebutik på indtil 500 m2 samt at opstille hurtigladere til 
elbiler. 
På den måde kan vi sikre, at der bliver en lokal dagligvarehandlemulighed i Nr. Asmindrup, at vi får 
udbygget vores el-lade kapacitet, og at vi beskytter handelslivet i Nykøbing Sj. 
Ideen om, at det lokale handelsliv skal konkurrere på lige fod med internationale kædebutikker, når de 
bliver frataget muligheden for at være placeret i en beliggenhedsmæssig sammenhæng, holder ikke en 
meter. 
Hvis man vil se konsekvenserne af den form for politik, vil vi anbefale, at man tager en tur til Næstved 
og ser på, hvad Næstvedcentret har betydet for handelslivet i Næstved by.  
Den udvikling ønsker vi ikke for Nykøbing Sj. 
 

Bestyrelsen for SF Odsherred. 
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Der indkaldes til Generalforsamling  

onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00. 

Sted: Pakhus 2, Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4. 4500 Nykøbing Sj. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Til stede. 

 

2) Godkendelse af dagsorden. 

 

3) Valg af dirigent og referent.  

 

4) Beretninger: 

 a. Beretning fra bestyrelsen.  

 b. Beretning fra byrådsmedlemmet. 

 c. Beretning fra evt. arbejdsgrupper. 

 5) Godkendelse af årsregnskab. 

 Ved kassereren. 

 6) Vedtagelse af budget. 

 Ved kassereren.  

 7) Indkomne forslag. 

 A) Forslag til politisk udtalelse (udsendes med den endelige dagsorden) 

 8) Valg til bestyrelsen. 

 a. Valg af formand. (Vælges for 1 år.) Mogens Møller genopstiller 

 b. Valg af kasserer. (Vælges for 1 år.) Hans Thaysen genopstiller 

 c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Arne Mikkelsen og Torben Kjeldsen er på valg. 

     Begge genopstiller. 

 d. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.   

 e. Valg af 2 bilagskontrollanter.  

 f. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter.   

 9) Eventuelt 
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 Alle medlemmer er velkomne. Foreningen trakterer med kaffe og brød samt øl og 

 vand. 

 Du bedes derfor lade os vide, helst inden den 18. april, om du kan/vil deltage. 

 Skriv til mmstevns@gmail.com , eller send en sms til 60636748 

 På bestyrelsens vegne 

 Mogens Stig Møller. Formand for SF Odsherred  

 

Under punkt 7: Indkomne forslag: 

 

 

Stillet af bestyrelsen. 

Håber på et godt fremmøde. Vi har en del nødvendige drøftelser! Kh arne Mikkelsen. Redaktør. 
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