
Fokus på 
erhvervs-
politikken
Fem partier med
i pjece fra lokale
fagforeninger

HORSENS - Det er end-
nu et forsøg pa at fa
skabt en mere aktiv og
»aggressiv<< erhvervs-
politik i Horsens og om-
egn og fa bragt den ka-
tastrofalt høje arbejds-
løshed ned.

Det skriver formanden for
en af de storste lokale fagfore-
ninger, Ivan Hersland, SiD af-
deling A, i en pjece om er-
hvervspolitikken i Horsens
kommune, som Fabrikssam-
arbejdet i Horsens netop har
udsendt forud for kommunal-
valget den 16. november.

Pjecen, der er trykt i et op-
lag på 10.000, udsendes til til-
lidsfolk, fagforeninger, orga-
nisationer m.v. samt lægges
frem på offentlige steder. Ini-
tiativet kommer fra Fabriks-
samarbejdet, der foruden SiD
afd. A omfatter SiD Fabrik,
Kvindeligt Arbejderforbund
(KAD), Dansk Metal, Dansk
El-Forbund og Teknisk
Landsforbund i Horsens.

De politikere, der er ind-
budt til at komme med et
oplæg  deres partiers/listers
bud på en god erhvervspolitik,
er Erling Jensen (Socialdemo-
kratiet), Lone Bach (SF), Kaja
Liboriussen (Enhedslisten),
Jakob Ravn (Miljølisten ) og
Poul Jensen (Venstre).

Kun fem af 13 med
- Til byrådsvalget  i Horsens

opstiller også Det Konservati-

ve Folkeparti, Det Radikale
Venstre, Centrum-Demokra-
terne, Kristeligt Folkeparti,
Fremskridtspartiet, Trivsels-
partiet, Nyt Demokrati og
Kreativitetslisten. Hvorfor er
deres synspunkter om er-
hvervspolitik ikke

repræsenteretijeres pjece?
- Vi har bevidst valgt at kon-

centrere os om Socialdemo-
kratiet og dem til venstre for
dette parti samt Venstre som
det formodede største borger-
lige parti.

- For ikke at gore det hele
uoverskueligt har vi ikke ta-
get Here med, fortæIler Ivan
Hersland på Fabrikssamar-
bejdets vegne.

Initiativtagerne håber, at
pjecen vil vre med til at smi-
te fokus på den lokale, vigtige
erhvervspolitik - gavn for
beskæftigelsen og til håb for
vores alt for mangearbejdsløse"

Stjålne artikler
Fabrikssamarbejdet har i

øvrigt tyvstjålet to artikler i
deres fulde l ngde fra Hor-
sens Folkeblad til brug i pje-
cen - i Øvrigt også uden at an-
give avisens navn. Derved er
loven om ophavsret kr nket.

- Det har vi ikke tænkt over
- det er en fejl. Vi syntes blot,
at de to avisartikler på ud-
mærket vis udtrykte forskelli-
ge politiske holdninger, og
derfor tog vi dem med. Men
der er ikke andet at gore, end
at de pågældende  journalister
sender os en regning, siger
Ivan Hersland.

Fabrikssamarbejdet modta-
ger i nær fremtid regningen
fra to Folkeblads-journalister,
hvis artikler er brugt i pjecen
uden tilladelse og i strid med
lovivningen. (BJe-.)
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