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Om få dage går vi til valg. Og vi socialdemokrater har en vigtig opgave: At få 
familie, venner, kolleger og andre, vi kender, til at møde frem og stemme på os. 

I dette nummer af Socialdemokraten fortæller vores spidskandidat til 
Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, hvad vi går til valg på. Og i virkeligheden kan 
det siges meget kort: Hvis man vil have flere arbejdspladser, mindre løndum-
ping, bedre indsats mod skattesnyd, færre kemikalier i vores hverdag og en 
konsekvent linje over for grænseoverskridende kriminalitet, så er Socialdemo-
kraterne et rigtig godt valg. 

25. maj skal vi også stemme om patentreformen. Formålet med patentrefor-
men er at gøre det enklere og billigere at opnå og beskytte patenter i Europa. 
Eller sagt med andre ord: Give virksomheder bedre muligheder for, at deres 
idéer kan føre til mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark. 

Derfor bakker alle partier i Folketinget også op om forslaget – undtagen 
Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og de to partier har da også mere end svært 
ved at finde gode argumenter for, hvorfor de er imod at styrke danske virksom-
heder og arbejdspladser. 

Vi socialdemokrater er ikke i tvivl. Vi kæmper for danske arbejdspladser. Der-
for er 25. maj en vigtig dag for Danmark. Vi har brug for Socialdemokraterne i 
Europa-Parlamentet. Og vi har brug for, at Danmark tilslutter sig patentrefor-
men. Det handler om tryghed for danske lønmodtagere. 

Valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet er ikke så høj, som vi kunne 
ønske os. Det er ærgerligt. Også for os socialdemokrater. En del af dem, der 
normalt stemmer på os til Folketinget, regioner og kommuner, bliver desværre 
hjemme, når det handler om Europa. 

Derfor har mange af jer været med til at banke på tusindvis af døre. Delt 
foldere ud, hængt valgplakater op, snakket med vælgere på gågaden og ført 
kampagne. For at få folk til at stemme på Socialdemokraterne. Tusind tak for 
det.

Denne udgave af Socialdemokraten er den sidste før sommerferien. Derfor 
vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig god sommer. 
Tak for din indsats for Socialdemokraterne. 

Af Helle THorning-ScHmidT, pArTiformAnd

Til kamp for danske 
arbejdspladser
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formålet med  
patentreformen 

er at gøre det enklere  
og billigere at opnå og 
beskytte patenter  
i europa

Mange hilsener
Helle Thorning-Schmidt
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ÉT INDBRUD ER ÉT FOR MEGET

Antallet af indbrud er på retur i Danmark. Det skyldes et målrettet politisk fokus 
de seneste år. Men ét indbrud er ét for meget. Derfor var partimedlemmer fra 
hele landet 14. maj samlet på Christiansborg for at debattere, hvordan vi får an-
tallet af indbrud endnu længere ned. Det var retsordfører Trine Bramsen, der stod 
bag konferencen:

– Selvom antallet af indbrud er faldende, er vores kamp mod indbrudstyvene 
langtfra slut. Vi har styrket politiindsatsen, men vil også gerne tage nye metoder 
i brug i forhold til sikring af vores boliger. På konferencen var der mange gode for-
slag, siger Trine Bramsen.  

På konferencen deltog blandt andre justitsministeren, Rigspolitiet, Det Krimi-
nalpræventive Råd og en lang række interesseorganisationer.

ANNE SINA ER GRAVID

Anne Sina har haft flere glædelige oplevelser det seneste halve år. Først kom hun i 
Folketinget ved årsskiftet som suppleant. I februar kunne Anne Sina så fortælle, at 
hun og hendes mand, Rasmus Horn Langhoff, skal være forældre for første gang. 
Stort tillykke til de to glade forældre!

STATSMINISTEREN BESØGTE PLEJEHJEM

Når man giver en milliard kroner til forbedret ældrepleje, så skal man selvfølgelig 
også ud at se, hvordan pengene bliver brugt. Derfor var statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt kort efter påske på besøg på plejehjemmet Slotsgården i Horsens.

Sammen med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager talte hun 
med de ældre på plejehjemmet. Og de oplevede, at ældremilliarden er givet godt 
ud. De to ministre hørte blandt andet, hvordan der bliver gjort en særlig indsats 
for de demente ældre.

FEST FOR  
NINA BANG

Anført af ligestillingsordfører Rasmus 
Horn Langhoff havde Socialdemokra-
ternes ligestillingsudvalg taget initia-
tiv til at fejre 90-års dagen for indsæt-
telsen af Danmarks første kvindelige 
minister, Nina Bang. Ved receptionen 
på Christiansborg 23. april, der mar-
kerede årsdagen, talte flere fremtræ-
dende kvinder i dansk politik.

Blandt andre kunne tilhørerne 
høre indlæg fra statsminister Helle 
Thorning-Schmidt, formand for So-
cialdemokraternes udvalg for køn og 
ligestilling Gunvor Wibroe, Jytte Hil-
den, Kirsten Brosbøl og mange flere.

Nina Bang blev i 1924 indsat som 
undervisningsminister i Thorvald 
Staunings regering og nåede at sidde 
som minister i to år. Dermed blev 
hun ikke bare Danmarks, men ver-
dens første kvindelige minister (se 
også Navne & Noter side 34-35).

JEPPE KOFOD 40 ÅR

Ikke nok med at Jeppe Kofod har 
travlt med at føre valgkamp til 
Europa-Parlamentet, i foråret 
var der også tid til at fejre Jeppes 
fødselsdag på Christiansborg. Ved 
en yderst velbesøgt reception fik 
Jeppe Kofod gjort opmærksom 
på, at 30’erne nu endegyldigt er et 
overstået kapitel.

Ved receptionen var der blandt 
andet gode og yderst vittige taler 
fra gode partifæller som Mor-
ten Bødskov, Nicolai Wammen 
og venner hjemme fra klippeøen 
Bornholm.
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NYT ORD: TULLIARDER

På dagen, hvor det midt i april blev afsløret, at Dansk Folke-
parti er kommet med løfter for 155 milliarder kroner, kom der 
også et nyt ord til live. Det var debat mellem politikere og jour-
nalister på Twitter, der pludselig førte til det opfindsomme ord 
tulliarder.

Ordet er en sammentrækning af Dansk Folkepartis formand 
Kristian Thulesen Dahl og milliarder. Det blev straks brugt i en 
lang række tweets og som hashtag på dagen for afsløringen – 
og også i de følgende dage var tulliarder det helt store ord på 
Twitter.

Hvem var det så, der kom på det nye ord? Man skulle måske 
tro, at det var en vittig socialdemokrat. Men nej, det var så-
mænd Børsens politiske kommentator Helle Ib. 

S-MINISTRE  
I ERHVERVSFREMSTØD I KINA

Det største danske erhvervsfremstød nogensinde i Kina er med S-
ministre i front. Ud over kongehuset og statsministeren var også 
fødevareminister Dan Jørgensen og handels- og udviklingsmini-
ster Mogens Jensen med i flyet mod Kina sidst i april.

Erhvervsfremstødet skulle sammen med 150 danske virksom-
heder sætte fokus på dansk eksport. Blandt andet skulle turen 
være med til at få kineserne til at spise flere klassiske danske 
røde pølser. Mens japanerne i årevis har været glade for dansk 
svinekød, så halter kineserne stadig lidt bagefter. Det skulle S-
ministrene gerne være med til at ændre på.

Billedet er taget kort før afgang mod Kina i Tivoli, hvor Dan 
Jørgensen og Mogens Jensen sammen med to radikale kolleger, 
uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og 
udenrigsminister Martin Lidegaard, blev interviewet om fremstø-
det i Kina.

KARTOFFELMAD A LA CHRISTIANSBORG 

I den tidlige sommer forventes det, at en ny offentligt tilgængelig restauration i Christi-
ansborg Slots tårn åbner. Restauranten, der har været under opførelse længe, skal hedde 
Restaurant Bojesen. Den vil specialisere sig i danske egnsretter – og signaturretten bliver 
kartoffelmaden.

Tilblivelsen af restauranten i tårnet er blevet til virkelighed efter ønske af blandt andre 
Folketingets Præsidium med Mogens Lykketoft i spidsen. 

SIMON KOLLERUP PÅ BARSEL

Simon Kollerup er blevet far for anden gang. Hans dat-
ter Vigga har fået en lillebror. Derfor har Simon Kollerup 
fået bevilget orlov fra Folketinget. 

Hvor en orlov normalt bare kan aftales internt med 
chefen, så er det lidt specielt i Folketinget. Her skal po-
litiske medspillere og modstandere nemlig stemme om 
orloven. Heldigvis for Simon Kollerup er der ikke kutyme 
for at stemme imod. Så Kollerup kan med ro i sjælen 
tage en velfortjent orlov og sammen med fru Stine glæ-
de sig over familieforøgelsen. 
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Jeppe Kofod er køreklar. 
Spidskandidaten vil 
gerne bidrage til, at en 
stærk socialdemokra-
tisk stemme i EU brin-
ger Europa på ret kurs 
efter den mest øde-
læggende økonomiske 
krise i nyere tid. 

X  
25. maj

SOCIaLDEmOKRaTEN maj 2014
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Som dreng holdt Jeppe Kofod 
ferie bag Jerntæppet. Som ung 
gymnasieelev mødtes han med 
jævnaldrende fra hele Østersø-
regionen. Nu drager han ud på 
en ny rejse – og håber, at han 
bliver Socialdemokraternes 
»tillidsrepræsentant« i Europa-
Parlamentet. Her kan han gøre 
en forskel – og den første store 
opgave bliver at bekæmpe ung-
domsarbejdsløsheden i EU.
 
Af MortEN BrUUN. foto: tHoMAS SJØrUP

Han var bare 15 år og gik i gymnasiet, da Muren 
faldt. Eller Jerntæppet, som vi også kaldte den 
grænse, der delte Europa i Øst og Vest.

Det er efterhånden 25 år siden – men med sine nu 
40 år er Jeppe Kofod altså lige præcis gammel nok til 
at huske, at han voksede op med den kolde krig.

Ikke nok med det. Socialdemokraternes spids-
kandidat til valget til Europa-Parlamentet 25. maj 
erindrer også, hvad der gemte sig bag Muren og 
Jerntæppet:

– Jeg var der faktisk, afslører Jeppe Kofod, da vi 
sætter ham stævne på Monarchs restaurant på mo-
torvejen nær Karlslunde syd for København.

NÆSTE 
STOP… EU

RØD BOG
Jeppe Kofod, 40 år, født på Nørrebro 
(Kbh.) og vokset op på Bornholm. Bor 
nu på Vesterbro (Kbh.) sammen med 
Anna og deres treårige datter Filippa. 

   MPA Harvard University. 

   Medlem af Folketinget siden 1998. 
Blandt meget andet Socialdemo- 
kraternes udenrigsordfører.
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HUSK PaTENTDOmSTOLEN

Husk, at vi ikke bare vælger nye medlemmer til 
Europa-Parlamentet, når vi stemmer 25. maj. 
Vi skal også tage stilling til, om Danmark skal 
tilslutte sig EU’s fælles patentdomstol.
Det spørgsmål er ikke uvæsentligt. Med et 
dansk »ja« til patentdomstolen bliver det både 
nemmere og billigere for danske virksomheder 
at forsvare deres gode ideer. Det gælder ikke 
mindst små og mellemstore virksomheder. 
Der handler altså ikke kun om patenter, men 
om vækst og arbejdspladser – og det er ikke 
kun Socialdemokraterne, der anbefaler, at vi 
stemmer »ja«. Blandt mange andre håber alle 
Folketingets partier (bortset fra Dansk Folke-
parti og Enhedslisten), det meste af fagbe-
vægelsen, Dansk Industri og Dansk Arbejds-
giverforening også på dansk tilslutning til 
patentdomstolen.

Det er et af de velbesøgte pitstop på 
E47, som lige netop her er bedst kendt 
som Køge Bugt Motorvejen. Helt alminde-
lige rejsende, forretningsfolk og lastbil-
chauffører med polske pas og danske 
nummerplader er blandt de mange, der 
triller ind og tanker op med brændstof 
eller kaffe – eller begge dele – før turen 
fortsætter mod syd. 

Det er her, vi har bedt spidskandidaten 
lege »blaffer« for at fortælle os om sit 
Europa og sit EU. Men han skal altså lige 
studere stedet, før han for alvor ruller sig 
ud og forklarer, hvordan hans årelange 

interesse for mennesker i øst har været 
med til at forme ham som politiker.

– Det er første gang, jeg spiser her. 
Jeg er jo fra Bornholm, og der bruger vi 
ikke motorvejsrestauranter, griner Jeppe 
Kofod, mens han skimmer menukortet og 
ligesom mange andre folk på farten lader 
sig lokke af en classic steak med pommes 
frites og bearnaise (129 kroner eller cirka 
18 euro, red.).

Et SoLIDArISK ProJEKt
Da Jeppe Kofod blev valgt som partiets 
spidskandidat, blev han spurgt, hvorfor 
han overhovedet stiller op til Europa-
Parlamentet. Her er hans svar:

– Jeg brænder for at føre Socialdemo-
kraternes politiske kamp på et europæisk 
niveau. Der er i den grad behov for at få 
Europa på ret kurs igen efter den mest 

ødelæggende økonomiske krise i nyere 
tid. Min tro på det europæiske samarbej-
de blev styrket af at vokse op på Born-
holm, der lå på grænsen af det jerntæppe, 
der delte Europa. Jeg engagerede mig i at 
støtte frihedskampen for mennesker i øst 
og oplevede senere, hvordan vi med EU’s 
store udvidelse i 2004 lagde den kolde 
krig bag os, sagde han og fortsatte: 

– Men kampen for frihed, demokrati og 
solidaritet er langtfra slut. Jeg stiller op, 
fordi EU ikke bare er et fredens projekt 
eller et spørgsmål om det indre marked, 
men fordi EU også skal være et solidarisk 
projekt. Det kræver en stærk socialdemo-
kratisk stemme i Europa-Parlamentet. 

fAttIGDoM GJorDE INDtrYK
Det er den platform, vi gerne vil have 
ham til at folde ud og farvelægge her på 
Monarch. Og det tager ikke spidskandi-
daten mange sekunder, før han glemmer 
bearnaisen og skruer tiden sådan cirka 30 
år tilbage:

– Mine forældre var skolelærere og 
lejede om sommeren vores hus ud til 
turister – især tyskere – der gerne ville 
holde ferie på Bornholm. Imens kørte vi 
sydpå i vores Opel Kadett, og den tur gik 
meget ofte til det gamle Østeuropa. Min 
lillesøster Sille og jeg sad på bagsædet, 
og mor og far sad foran og røg cigaretter, 
mens vi drog mod Kroatien i det gamle 
Jugoslavien, Ungarn eller Tjekkoslovakiet, 
fortæller Jeppe Kofod.

I dag er det de mange »fantastiske 
feriesteder« som eksempelvis Balaton-
søen, der står tydeligst i erindringen. Men 
Jeppe Kofod husker også fattigdommen.

– Den gjorde indtryk, fortæller han.

EStLAND – BEfrIEt oG BESAt
Det gjorde også indtryk, da han i somme-
ren 1992 var blandt de heldige, der blev 
udtaget til at deltage i den sommerlejr, 
der blev arrangeret for politisk interes-
serede unge fra øerne i hele Østersøre-
gionen. De mødtes på Åland og skulle 
lade, som om de var Østersøregionens 
nye regering, og her mødte unge Kofod – 
dengang 18 år og gymnasieelev i Rønne 
– jævnaldrende fra blandt andet Rügen, 
Gotland og den estiske ø Hiiumaa.

– Det var den første sommer efter Sov-
jetunionens sammenbrud. Estland havde 
fået sin uafhængighed, men Den Røde 
Hær var stadig til stede i Tallinns gader. 
På vores lejr gik deltageren fra Estland 
meget op i, at Estland rent faktisk ikke 

– Min tro på det europæiske samarbejde blev styrket af at vokse op på Bornholm, der lå på grænsen 
af det jerntæppe, der delte Europa. Jeg engagerede mig i at støtte frihedskampen for mennesker 
i øst og oplevede senere, hvordan vi med EU’s store udvidelse i 2004 lagde den kolde krig bag os, 
siger Jeppe Kofod.

EU (skal) også 
være et solidarisk 

projekt. Det kræver en 
stærk socialdemokratisk
stemme i Europa-
Parlamentet

X  
25. maj
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var frit endnu. Det ramte. Jeg spekulerede 
meget på, at der så tæt på Bornholm lå 
en lille ø, hvor forholdene var så fattige 
og så ufrie. Jeg oplevede det som enormt 
uretfærdigt. Alle vi, der var sammen på 
Åland, var jo unge og delte drømmene 
og håbet om et godt liv med fast arbejde 
og mulighed for at forsørge sig selv. Men 
dengang var det ikke naturligt for min ven 
fra Estland, siger Jeppe Kofod.

Historien er stadig relevant. I hvert fald 
når man ser på den ungdomsgeneration, 
der skal bære det EU, som Jeppe Kofod 
gerne vil være med til at præge som par-
lamentariker:

– Vi står med et EU, hvor 23 procent af 
de unge er arbejdsløse. Ja, i Grækenland 
og Spanien er det flere end 50 procent, 
der er uden arbejde. Den helt store 
udfordring er at give dem vilkår, så de – 
nøjagtigt som vi talte om på Åland – får 
en reel mulighed for at blive en del af det 
arbejdende fællesskab, forsørge sig selv 
og få et godt liv, siger Jeppe Kofod og 
tænker tilbage på de job, han havde, da 
han var yngre.

– På Bornholm kunne man altid finde et 
eller andet arbejde i turisterhvervene. Jeg 
har stegt mange bøffer på restauranterne, 
men så har jeg også været både tjener og 
kahytsjomfru på færgerne. Den slags job 
har der også været mange af i for eksem-
pel Spanien og Grækenland, men i dag er 
der blevet meget langt imellem dem. 

fLErE PENGE tIL DE UNGE
Jeppe Kofod er ægte bekymret for, hvor-
dan det skal gå de europæiske unge. Han 
frygter, at desperation og radikalisering 
vil brede sig ud over de første spæde tegn 
på fascisme, som vi allerede har været 
vidne til:

– Det er et aldeles fundamentalt og 
akut problem, vi står over for. De unges 
identitet afhænger af, at de har fornem-
melsen af, at der faktisk er brug for dem. 
Den fornemmelse er der ikke mange, der 
har nu. Og det er jo ikke deres skyld, at 
vi har svigtet en hel generation. Det er 
ikke deres skyld, at vi skærer i velfærden. 
Det er ikke deres skyld, at bankerne har 
snydt, siger Jeppe Kofod – og peger på 
netop bank- og finanssektoren i sit bud 
på, hvordan EU kan hjælpe med at løse 
problemerne:

– Mens EU kan skaffe 700 milliarder 
euro til at redde bankerne, har man 
blot afsat seks milliarder euro til den 
ungdomsgaranti, der skal hjælpe unge 

De unges identitet
afhænger af, at 

de har fornemmelsen af, 
at der faktisk er brug for 
dem

HaN ER VORES maND

under 25 år. Den garanti skal udvides, så 
den gælder alle unge under 30 år – og så 
skal der afsættes mange flere penge. De 
unge skal blandt andet have sikkerhed 
for, at de højst kan gå arbejdsløse i fire 
måneder, før de kommer i gang med 
en uddannelse eller et job. Her kan vi 
sagtens bruge Danmark som eksempel. Vi 
har aldrig brugt så meget på ungdomsud-
dannelserne, som vi gør nu, understreger 
Jeppe Kofod.

tILLIDSrEPrÆSENtANtEN
Det er ikke kun de unge, der står på 
Kofods dagsorden. Klima, grøn omstilling, 

vækst, forbrugertillid og social dumping 
er nogle af de andre emner, som både han 
og det øvrige hold af S-kandidater marke-
rer sig på. Men kogt ned til én sætning har 
Jeppe Kofod en enkelt overordnet ide med 
det arbejde, han brænder for at udføre 
efter valget – hvis han altså bliver valgt:

– Jeg vil gerne være Socialdemokrater-
nes tillidsrepræsentant i Europa-Parla-
mentet.

Hvorfor?
– Fordi jeg – med min lange erfaring 

som både folketingsmedlem og udenrigs-
ordfører – vil kunne gøre en forskel. Jeg 
vil kæmpe for en ny politik i EU. En politik, 
der sætter de arbejdsløse over bankerne. 
Og en politik, hvor vi får styr på den 
spekulation i finanssektoren, som har ført 
vores samfund ud i økonomisk krise – og 
i stedet bruger pengene på at sætte gang 
i den grønne omstilling, siger spidskandi-
daten, som har sat kursen mod:

EuropA … 

HELLE THORNINg-SCHmIDT, statsminister og parti-
formand, kalder en stemme på Jeppe Kofod for »godt 
for både Danmark og Europa«:

– Jeppe er en dygtig og hårdtarbejdende politiker, 
som kæmper for de socialdemokratiske mærkesa-
ger. Jeg anbefaler, at du stemmer på ham 25. maj, 
fremhæver Helle Thorning-Schmidt.

POUL NyRUP RaSmUSSEN, forhenværende statsmi-
nister og tidligere medlem af Europa-Parlamentet, 
tøver ikke med at anbefale danskerne at stemme på 
Jeppe Kofod.

– Han er den, der bedst kan varetage Danmarks in-
teresser i EU på et klart socialdemokratisk grundlag. 
Han har både en stærk erfaring fra national politik og 
indsigt i internationale forhold. Og så har Jeppe – kla-
rere end nogen andre – sagt, at vi ikke bare skal lade 
finansmarkederne bestemme, siger Nyrup.
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OG SÅ GAV 
VI DEN GAS
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Landet over har otte kandidater og en hær af frivillige knoklet for at løfte den 
socialdemokratiske stemme i EU-valgkampen. Her er en lille cyberspace-buket 
fra de hæsblæsende uger.

foto: SHUttErStocK oG fAcEBooK

De har været rundt i alle hjørner af landet. 
De har talt om mennesket før systemet. 
De har talt om grøn vækst, social dum-
ping, hjemløshed og tryghed for forbru-
gerne. De har talt om farlige kemikalier 
og bedre klima. De har talt om Europa i 
Danmark. Og Danmark i Europa.

»De« er Socialdemokraternes otte kan-
didater til valget til Europa-Parlamentet 
25. maj: Jeppe Kofod, Ole Christensen, 
Christel Schaldemose, Lasse Quvang 
Rasmussen, Britta Thomsen, Kathrine 
Alexandrowiz, Gunde Odgaard og Rasmus 
Gjedssø Bertelsen.

I de seneste uger har de fireogtyve-syv, 
som det hedder på nudansk, sat deres so-

lide fingeraftryk på valgkampen. Og selv 
om de hver især har deres egen stil og 
tilgang til det politiske arbejde, kan alle 
garanteret genkende sig selv i den taktik, 
som den yngste kandidat på holdet – den 
24-årige statskundskabsstuderende Las-
se Quvang Rasmussen – afslørede over 
for Socialdemokraten, da han midt i april 
trak luft ind til fem hæsblæsende uger:

– Nu skal jeg bare give den gas. Jeg skal 
ikke ligge stille på noget tidspunkt. Væl-
gerne skal vide, at jeg er ham DSU’eren, 
der er midtjydernes lokale kandidat.

MIt HJErtE SVULMEr
Mens Ole Christensen, Christel Schalde-

mose og Britta Thomsen er erfarne parla-
mentarikere, er Lasse Quvang Rasmussen 
og de øvrige fire alle debutanter på den 
store scene.

– Det er lidt specielt at se sit ansigt på 
plakaterne. Ja, jeg fik nærmest et chok, 
de første gange jeg så mit billede på kam-
pagnebussen. Der er hovedet jo nærmest 
i tidobbelt størrelse. Men generelt er det 
s… sjovt at være med, og jeg kan virkelig 
godt lide det, siger Lasse Quvang Rasmus-
sen.

Kathrine Alexandrowiz gik stadig i fol-
keskolen, da hun i 1998 var frivillig i Poul 
Nyrups kampagne i Herning-kredsen. 
Siden har hun været aktiv i talrige valg-

Fortsættes de næste sider

JEG Er Så KLAr
Formanden for Europa-Parlamentet Mar-
tin Schultz på besøg. Præcis to måneder 
til EP-valget ... Jeg er så klar! Socialde-
mokraterne står sammen og er de stær-
keste i Europa. Til kamp for job, mod løn-
dumping, mod skattefusk og for vores 
velfærdssamfund.

UDANSK
Det er et ekstremt udansk menneskesyn 
som vi af DF bliver præsenteret for.. Smi-
de hele befolkninger i en skraldepose.. 
Helt ærligt, det er da langt ude. 

JEPPE

dumping, mod skattefusk og for vores 

På toPPEN Af DANMArK
Var i går formiddag på besøg i Skagen. Skagen er tæt på 
at være centrum for det pelagiske (ex makrel, sild) fiskeri. 
Besøgte nybygningen Gitte Henning og skipper Henning 
Kjeldsen, Danmarks største sildefabrik og til sidst Dan-
marks største fiskemelsfabrik samt Carstensens Skibs-
værftsindsutri, der har ansat 250 medarbejdere og ordre-
bogen fuld frem til 2016. Alle disse virksomheder har stor 
betydning for Skagen og Frederikshavn kommune. Glad 
for alle de informationer om de udfordringer, som de står 
overfor, og de områder jeg som medlem af Fiskeri- og be-
skæftigelsesudvalget skal være opmærksom på. God dag 
på toppen af Danmark! 

DISrESPEKt
Jeg har før været efter Joachim B. Olsen, og nu demon-
strerer han endnu engang sin manglende respekt for 
danske arbejdere. Lønninger på 40, 50 og 60 kroner i ti-
men har intet med sund konkurrence at gøre! Danmarks 
styrke er ikke, at folk arbej-
der og er fattige på samme 
tid (...) Virksomheder, der 
ikke respekterer overens-
komster, gør sig skyldige i 
social dumping, og det er 
ikke i orden!  

PINLIGt
Vi har i dag styrket indsatsen mod social dumping i EU 
@rinakari stemte dog imod forslaget @MrMesser- 
schmidt var igen ik til stede. Pinligt.  

OLE

social dumping, og det er 

trYGHED
Vi vil ikke have, at folk kommer til skade, 
blot fordi de bruger et strygejern, legetøj el-
ler en barnevogn. Der findes for mange far-
lige produkter på markedet. Europa-Parla-
mentet vil have 
nye og bedre 
regler. Blandt 
andet strengere 
straffe, dyrere 
bøder, mere 
kontrol og så 
skal de dårlige 
virksomheder i 
gabestok. 

toMME tØNDEr …
Man kunne fristes til at tro, at EU-skepti-
kerne taler højere og får meget taletid – for 
danskerne vil faktisk gerne være med i EU. 
Gudskelov da.  

fIND MESSErScHMIDt
.@MrMesserschmidt: Hulublu Morten hvor 
er du henne? Vi har lige stemt om nye gode 
regler til bekæmpelse mod snyd og svindel. 
#ep14dk #eupol  

CHRISTEL

SOCIaLDEmOKRaTEN maj 2014 11
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kampe, men nu er det pludselig hende, 
der er i centrum – og har det, som om hun 
skal op til svendeprøven:

– Jeg har fået støtte fra 22 kredse. Jeg 
har 53 navne på listen over de frivillige, 
der knokler uafbrudt som kernen i min 
kampagne. Men mange flere er – og har 
været – involveret, siden jeg begyndte 
på græsrodskampagne i marts sidste år. 
Mit hjerte svulmer af taknemmelighed 
over, at de vil være med, siger Kathrine 
Alexandrowiz.

ISLANDSK BØrNEcHEcK
Den 32-årige selvstændige projektleder 
og iværksætter er fra Sdr. Felding og taler 
naturligvis varmt for et stærkt Vækst-
jylland, når hun optræder i det vestjy-
ske. Nøjagtig ligesom Rasmus Gjedssø 
Bertelsen trækker på sine rødder i sin 
valgkamp. Han tilbragte halvdelen af sin 
barndom på Island – og fik islandsk bør-

necheck – og har siden boet i både USA og 
Japan og studeret i fire-fem europæiske 
lande, og han er altså godt klædt på, når 
han taler om sociale rettigheder, Nordat-
lanten, Arktis og globalisering.

– Mit motto er Danmark, Norden og 
Europa i Verden, siger Rasmus Gjedssø 
Bertelsen, der er 38 år og adjunkt i euro-
pæiske studier og international politik og 
ikke adskiller det politiske fra det private:

Han bor i Kolding, hans mor bor i Upp-
sala, og hans hustru, María Fernanda 
González Rojas, er fra Mexico.

SPort oG PoLItIK
Den kan den ældste af de fire debutanter 
i S-feltet ikke stikke. Gunde Odgaard, 50 
år og sekretariatsleder i BAT-kartellet, er 
»bare« fra Hjallerup. Det er ganske vist 
en del år siden, han forlod Nordjylland 
og flyttede til Sjælland, men hans aner 
fornægter sig ikke. 

Således har han haft travlt med at 
følge sit favorithold fra AaB i Superligaen 
og pokalturneringen, samtidig med at 
han har ført valgkamp. I skrivende stund 
er AaB’s »skæbne« lige så ukendt som 
resultatet af Gunde Odgaards valgkamp. 
Men han håber da, at der bliver plads til 
ham i Europa:

– To gange tidligere har jeg stillet op 
til byrådet i Hillerød som »fyld« på listen. 
Denne gang går jeg helhjertet efter at 
blive valgt. EU er en fantastisk vigtig plat-
form for indsatsen mod social dumping, 
som jeg jo har arbejdet med i flere år, 
siger Gunde Odgaard.

Vi har gaflet et par godbidder fra S-
kandidaternes valgkamp på Facebook og 
Twitter. God valgdag 25. maj.

mob

Læs også Nyt fra EU side 23-27

HØJDEPUNKtEt
Om lidt mere end en måned, den 25. maj, skal vi alle 
stemme til Europaparla-
mentsvalget. I Ballerup er vi 
så heldige at have Kathrine 
som vores kandidat, og vi 
var ude og tage et par bille-
der sammen. Kathrine (162 
cm, red.) måtte dog have 
lidt hjælp, for at komme 
’op i øjenhøjde’ – men jeg 
opfordrer alligevel alle til 
at stemme på hende den 
25. maj!  
(Borgmester Jesper  
Würtzen på Facebook)

tAK
Tusind tak til alle dem, der var på gaden med pjecer i 
går – her Herlev!  

HVA’ Så, ULLA t…
Ulla T i panik. .@Venstredk vil ikke stoppe social dum-
ping på gårdene v Holstebro el i byggeri i Kbh.  

Et GoDt SPØrGSMåL
Hvor mange #fantasillioner er der på 155 #tulliarder.  Hvor mange #fantasillioner er der på 155 #tulliarder. 

KATHRINE
cHILI, tAK
Til aftenens debat hos HK Viborg er jeg 
blevet budt på stærk kage. En stor tak 
til Mitzie Andersen for en flot kage og et 
budskab, man kun kan være enig i. 

tI år MoD MENNESKEHANDEL
Menneskehandel er en af verdens mest 
indbringende former for organiseret kri-
minalitet. Bagmændene tjener styrtende, 
mens ofrene – mænd, kvinder og børn 
– udsættes for grov udnyttelse, trusler, 
overgreb og fysisk og psykisk vold. I 
mine ti år i Europa-Parlamentet har jeg 
været med til at sikre bedre beskyttelse 
af ofrene, men også skrappere straffe til 
bagmændene.  

BrUG for BrIttA 
Klar til at klistre – så Britta kan komme 
op i alle lygtepælene. »Vi har brug for 
Britta – i EU«  
(Lise Lotte Møller på  
Brittas Facebook)

BRITTA
SKåL
Quvang belønner Københavns store indsats i 
valgkampen i sidste uge ved at spendere en 
kasse øl på os!
#quvangvil flere øl til København NU.  
(DSU Københavnerkredsen på  
Lasses Facebook)

oPBAKNING
@LasseQuvang tordner mod social dumping! 
Ham stemmer jeg på til #ep14dk  
(Anders Winnerskjold på Twitter)

GADESELfIE
Sammen med Anders Timo Svendsen, Anne 
Kathrine Kjær 
Bruun, Laura 
Meier Hagested 
og Martin Let-
han Albrecht-
sen. 
(Jacob Ruben 
Hansen på Las-
ses Facebook)

QUVANGS KAMPAGNE
Færre kemikalier i din hverdag, alle unge i ar-
bejde, velfærd efter krisen.  
(Lasse fanget på Facebook under DSU’s  
kickstart på Gymnastikhøjskolen  
i Ollerup)

LASSE

X  
25. maj
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HUSK foLKEt, UffE
A blast from the past ... Interessant at høre 
tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jen-
sen, men stor mangel på forståelse i debat 
af, at fordele og ulemper ved Europa og glo-
balisering skal deles ligeligt for bred folkelig 
opbakning.  

En af de meget aktive stemmer i den euro-
pæiske debat om Arktis er min tyske kollega 
Steffen Weber, stifter af Arctic Forum Foun-
dation. Det er vigtigt, at Danmark, Færøerne 
og Grønland er stærkt repræsenterede i den 
debat. 

EUroPA oG NorDEN
Min arkæolog-mor viste Maria Fernanda og 
mig det berømte Gamla Uppsala område. Bil-
ledrunestenen med vikingeskibet med det 
kristne kors som mast minder os om, at Nor-
den har været del af Europa i meget lang tid 
og Europa en del af Norden. 

RASMUS
EN oK DAG …
På besøg på havnen i Esbjerg, hvor der bygges 
i stor stil. Esbjerg er en af de danske vækstmo-
torer, hvor der både er fremgang økonomisk 
og i beskæftigelsen. Vi mødte både danske og 
udenlandske bygningsarbejdere, men de arbej-
dede heldigvis alle på overenskomst.  

BrEAKING NEwS
I formiddag var jeg i TV2 News og snakke om 
kædeansvar. Our House har arbejdet for hoved-
entreprenører, der normalt ellers har styr på 
det, og indfører vi kædeansvar vil de, og forhå-
bentlig også alle andre, tænke sig om en ekstra 
gang, før de hyrer svindelfirmaer. Husk i øvrigt 
at se »Det er helt sort« på DR kl. 20.30.  

GUNDE

STEM PÅ OS!

SOCIaLDEmOKRaTEN maj 2014 13
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en aarhushistorie

En ganske almindelig mandag aften mø-
des socialdemokratiske medlemmer til et 
oplæg om hjemløse i Aarhus Kommune. 
Værestedet i Jægergårdsgade, et lille rødt 
hus omgivet af siloer og industrielle byg-
ninger, danner rammerne om mødet. Her 
kommer der hver dag mellem 60 og 120 
udsatte borgere – mange med misbrugs-
problemer – og benytter sig af stedets 
muligheder. Det kan være et gratis måltid 
mad, et spil skak eller samvær med andre 
mennesker.   

Men denne aften er det altså lokale so-
cialdemokrater, der har indtaget stedet. 
Aktivitetsmedarbejder og socialpædagog 
Lars Peter Levin byder velkommen og for-
tæller om sin arbejdsplads og den forskel, 
medarbejderne på Værestedet kan gøre 
for udsatte borgere i Aarhus Kommune. 
Men han fortæller også om de udfordrin-
ger, de står over for. 

En medarbejder fra Socialforvaltningen 
indvier de socialdemokratiske gæster i, 
hvordan kommunen arbejder med den 
nationale hjemløsestrategi. Man forsøger 
blandt andet at undgå, at »systemerne ar-
bejder imod hinanden«. Og så prøver man 
også at tale om udsatte borgere på en 
anden og knap så »systemagtig« måde. 

Så er det Hans Halvorsen, partiets egen 
formand for Beskæftigelsesudvalget, 
der får ordet for at fortælle om kontant-
hjælpsreformens muligheder og konse-
kvenser for hjemløse og udsatte borgere. 
Og derefter er der plads til spørgsmål og 
debat, før Søren Strand-Jensen, som er 
bruger af Værestedet og arbejder aktivt 
for at udvikle udsatte-området, runder 
aftenen af.

POLITISK GRUPPEARBEJDE
Det er Inspirationsgruppen for sociale for-
hold og beskæftigelse, der har arrangeret 
mødet. Det er den ene af de i alt fem 

socialdemokratiske inspirationsgrupper 
– der er en for hver magistratsafdeling – 
som alle organiserede socialdemokrater i 
Aarhus er velkomne til at deltage i. 

Det er her, det enkelte medlem kan 
være med til at påvirke partiets politik i 
kommunen og inspirere de folkevalgte. 
Politikerne følger den gruppe, der knytter 
sig til deres fagområde – og de mødes 
jævnligt. 

Alene i 2013 holdt Inspirationsgruppen 
for sociale forhold og beskæftigelse seks 
møder på rådhuset, hvor man diskute-
rede alt fra nyttejob til budgetforhandlin-
ger. Og i år har gruppen altså lagt ud med 
inspirationsmødet på Værestedet.

– Alle kan deltage fra allerførste dag 
som medlem af partiet. Her har de direkte 
adgang til vores politikere, siger Lasse 
Langfeldt, der er formand for Inspirations-
gruppen for sociale forhold og beskæfti-
gelse.

INDSIGT OG INDFLYDELSE
En af dem, der er mødt op på Værestedet, 
er Susanne Jørgensen. Hun har tidligere 
siddet i hovedbestyrelsen og byggeudval-
get i Boligselskabet Præstehaven, der nu 
hedder Østjysk Bolig, 

INDSIGT OG  
INDFLYDELSE  
I AARHUS

Alle kan deltage 
fra allerførste 

dag som medlem af 
partiet. Her har de 
direkte adgang til vores 
politikere

Socialdemokraterne i Aarhus har etableret inspirationsgrupper for hver af kom-
munens magistratsafdelinger. Her diskuterer medlemmerne relevante emner, og 
der stilles konkrete politiske forslag, som i bedste fald lander på byrådets bord. 

AF LOUISE RYTTER CHRISTENSEN
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– Der byggede vi blandt andet vores 
boliger i Tilst til lidt skæve eksistenser. 
Men det nytter jo ikke noget, at vi bygger 
noget uden for byen, når de udsatte ikke 
vil være dér. De vil være herinde, og det er 
jo klart, for det er her, deres netværk er. 
Det har jeg opdaget i aften, hvor jeg har 
hørt om de svage medborgeres mulighe-
der for at få noget socialt samvær med 
andre mennesker, siger Susanne Jørgen-
sen og tilføjer:

– Sådan et møde her giver både indsigt 
og indflydelse. Jeg kan bruge det i forhold 
til det, jeg beskæftiger mig med politisk.

KONKRETE RESULTATER
De aarhusianske inspirationsgrupper har 
eksisteret siden 2006, og et af de seneste 
eksempler på, at medlemmerne rent 
faktisk har indflydelse på partiets politik 
og resultater i byrådet, er fra december 
sidste år. 

INDSIGT OG  
INDFLYDELSE  
I AARHUS

Fakta om inspirationsgrupperne 

I Aarhus har Socialdemokraterne oprettet 
en inspirationsgruppe for hver af kom-
munens fem magistratsafdelinger: Børn 
og unge, kultur og borgerservice, sociale 
forhold og beskæftigelse, sundhed og 
omsorg samt teknik og miljø. 

Gruppernes formål er at inspirere de fol-
kevalgte byrådspolitikere til at udvikle 
partiets politik. 

Hvert 4. år, i forbindelse med kommunal-
valget, bidrager grupperne til et »Inspi-

rationskatalog« med konkrete politiske 
forslag, som kandidaterne og senere de 
folkevalgte kan gøre brug af. Kataloget 
suppleres løbende efter valget.

Ethvert medlem har ret til at indgå i en in-
spirationsgruppe og har derved mulighed 
for at debattere politik og værdier sam-
men med andre menige medlemmer og 
byrådspolitikere inden for et område, der 
har ens særlige interesse. Derved får man 
direkte og konkret indflydelse.

Der stemte et flertal for et forslag 
om at indføre kædeansvar for kommu-
nens leverandører. Dermed bliver det 
leverandørens ansvar at sikre, at også 
underleverandører lever op til aftalerne 
i overenskomsterne og de gældende 
arbejdsmiljøregler. 

– Aarhus Kommune var blandt de første 
til at indføre sociale klausuler og kædean-
svar, og det var et arbejde, som inspirati-
onsgrupperne havde stor indflydelse på. 
Her var man nemlig med til at udforme 
det forslag, som senere kom på byrådets 
bord, fortæller Lasse Langfeldt.

På rådhuset er de folkevalgte socialde-
mokrater glade for den inspiration, de får 
fra medlemmer og inspirationsgrupper. 

– Medlemsmødet her på Værestedet 
har kastet mange gode input af sig, som 
vi skal drøfte yderligere i inspirations-
gruppen. Blandt andet at der politisk 
skal arbejdes for, at der er meningsfuld 
beskæftigelse til alle borgere, også til 
dem, som ikke kan indgå i ordinære job. 
Forhåbentlig kan der komme konkret po-
litik ud af det, som jeg kan tage med i mit 
arbejde i Beskæftigelsesudvalget, siger 
Hans Halvorsen.  

Hans Halvorsen fortæl-
ler de aarhusianske 
socialdemokrater om 
kontanthjælpsrefor-
mens muligheder og 
konsekvenser for hjem-
løse og udsatte borge-
re. Håbets Allé er et nyt 
initiativ, som Væreste-
det i Jægergårdsgade er 
involveret i.  
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En lille dreng med brune øjne, mørkt hår 
og bredt smil stiller sig op foran den frem-
mede mand, som er på besøg i Blågård 
Sogns Børneinstitution i Stengade og 
netop har stukket hovedet ind på den 
stue, der bærer navnet Krudtuglerne.

Den fremmede udmærker sig ved, at 
han også har mørkt hår og bredt smil. 
Men hans øjne er blå, og så er han i øvrigt 
to-tre meter højere end den lille knægt 
(cirka).

– Hej, jeg hedder Mohammed. Jeg er 
tre år, siger drengen – og viser frejdigt 
gæsten fire fingre.

– Hej Mohammed. Jeg hedder Mogens. 
Jeg er 50 år, svarer den fremmede – som i 
øvrigt er identisk med Socialdemokrater-
nes næstformand, handels- og udvik-
lingsminister Mogens Jensen, og han er 

taget til Nørrebro i København for at høre, 
hvordan en kombineret vuggestue og 
børnehave som Blågård Sogns Børnein-
stitution håndterer arbejdet med at bryde 
den negative sociale arv.

VOLD OG BANDER
Hovedparten af stedets 70 børn – helt 
præcis 80 procent – er af anden etnisk 
herkomst end dansk. En del af dem kom-
mer fra familier, hvor begge forældre er 
analfabeter. I enkelte tilfælde er der også 
vold i hjemmet. Vold, der oftest udsprin-
ger af forældrenes traumer fra krig og 
ødelæggelse. 

Ydermere har nogle af børnene store 
brødre, som er medlem af – eller hænger 
ud med – kvarterets to indvandrerbander. 
Institutionens leder, Jette Sørensen, kan 

ligefrem fortælle om små knægte, der 
har diskuteret, om de skal være medlem 
af den ene eller den anden bande, når de 
bliver store.

– Og det kan vi jo ikke have, siger Jette 
Sørensen.

DE MINDSTE SKAL MED
Det er børn som disse, Socialdemokraterne 
blandt andet retter opmærksomheden 
imod i debatoplægget »Alle skal med – Ny 
indsats mod negativ social arv«. Det blev 
offentliggjort kort før påske og er skrevet 
af den kommission, der – med Mogens Jen-
sen som formand – blev nedsat af hoved-
bestyrelsen. Nu er det sendt til diskussion i 
alle hjørner af partiet, før det finpudses og 
præsenteres på kongressen til september 
og bliver en del af partiprogrammet.

Den negative sociale arv skal brydes, og indsatsen begynder, før de mindste 
starter i skolen. Sådan lyder det i nyt udspil, som næstformand Mogens  
Jensen har været dybt involveret i. Han hentede inspiration til det fortsatte 
arbejde i en daginstitution på Nørrebro.
 
Af MORTEN BRuuN.  fOTO: THOMAS SJøRup

Alle  
SKAl  MED

HJERTEBLOD
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Rapporten fokuserer på fire indsatsom-
råder. Blandt andet foreningernes rolle. 
Det vigtigste budskab er dog, at vi skal 
have alle med, før de begynder i skolen. 
Deriblandt de 13.500 et-toårige børn, der 
hverken går i institution eller dagpleje og 
i høj grad er præget af at komme fra hjem 
med sociale problemer.

– Vi skal, som Mogens Jensen formule-
rer det, forhindre, at nogle børn er bagud 
første skoledag, og derfor skal førskole-
indsatsen styrkes. 

– Det er rigtig godt. Det er utrolig 
vigtigt, at der kommer fokus på de nul-
seksårige, siger Jette Sørensen, mens hun 
viser Mogens Jensen rundt på stuerne og 
fortæller om en institution, der allerede 
har involveret sig voldsomt i arbejdet med 
at bryde den negative sociale arv.

SOLSTRÅLEHISTORIER
Institutionen modtager således 515.000 
kroner i såkaldt social kompensation 
fra Københavns Kommune. De penge 
finansierer en ekstra indsats over for 
de svageste børn – eller børnene fra de 
svageste familier.

– Vi arbejder meget med sprog. Vores 
børn skal lære at tale, så vi gentager or-
dene igen og igen. Resultatet af de årlige 
screeninger viser os, at indsatsen nytter. 
Vi bruger også læreplaner. De er et nyt-
tigt redskab til at styre og måle arbejdet 
med de særligt udsatte børn, siger Jette 
Sørensen.

Det er Mogens Jensen glad for at høre. 
Som det fremgår af rapporten, er det 

nemlig ikke alle institutioner, der tager 
arbejdet med læreplaner lige alvorligt.

Hvordan lyder en solstrålehistorie hos 
jer, spørger Mogens Jensen.

– Det kan være et forældrepar, som 
siger, at de er så trygge ved at have deres 
barn hos os, at de ikke behøver frygte for, 
at barnet bliver fjernet. Eller når en mor, 
som hverken kan læse eller skrive, fortæller 
os, at hendes barn ikke skal ende i special-
gruppen på skolen. Vi ved, at vi er på rette 
vej, når moderen – eller familien – allerede 
i børnehavealderen tager imod den særlige 
indsats, der skal til, for at netop hendes 
barn får en bedre start på skoletiden.

OMSORG ER DET VIGTIGSTE
Har du konkrete ønsker til det politiske 
arbejde, den her rapport skal være med til 
at sætte gang i?

– Det nemme svar er penge, men penge 
løser langtfra alt. Det vil for eksempel 
øge kvaliteten, hvis vi »blot« skærper den 
pædagogiske faglighed. Derudover er der 
relativt ofte mange instanser involveret i 
arbejdet med disse familier. Jeg savner, at 
det samarbejde bliver koordineret bedre 
og tættere.

Er der noget, der er vigtigere end alt 
andet?

– Ja, omsorg. Omsorg og nærhed. Helt 
basal fysisk omsorg. Og her får børnene 
lov til at sidde på skødet, siger Jette 
Sørensen. 

Læs hele debatoplægget på socialdemo-
kraterne.dk – frem mod kongressen kan 
alle medlemmer komme med forslag, der 
kan hjælpe med at bryde den negative 
sociale arv.

– Københavns Kommune har fokus på pædago-
gik og It, og institutionerne har fået en ekstra 
bevilling i form af it som kamera, pc og lignende. 
I Blågård Sogns Børneinstitution har blandt andre 
Marian, Mohammed, Kasim og Safeyyah været 
på Amager Strand for at tage billeder. – Det er 
nærmest kunst, siger den tidligere kulturordfører 
Jensen, da han ser udstillingen.

Sahar er pædagogmedhjælper på Smølferne – og en »perle« ifølge sin leder Jette Sørensen. Sahar er 
palæstinenser fra Jordan og har fem børn, der alle har taget en uddannelse. Hun undskylder nærmest, 
at hun aldrig selv kom i gang med at læse til pædagog. – Men min mand fik kræft og døde, og så var det 
ikke muligt, forklarer Sahar nærmest forlegent til Mogens Jensen.

DET ER HJERTEBLOD
»Alle skal med«-rapporten fokuserer 
på fire udvalgte indsatsområder, som 
er centrale for en styrket indsats mod 
negativ social arv. De fire indsatsom-
råder er: 

   Alle skal med – før de starter i skole.

   Alle skal med – også de ufaglærte.

   Alle skal med – uanset hvor man bor.

   Alle skal med – også i foreningslivet 
og demokratiet.

For hvert af de fire indsatsområder er 
problemerne med social arv beskrevet i 
rapporten, og der er opstillet en række 
spørgsmål, som kommissionen mener 
er centrale for at udvikle løsninger.  

– Som socialdemokrater er arbejdet 
med at bryde den negative sociale arv 
vores hjerteblod. Der sker allerede en 
fin indsats i dag, men vi kan sagtens 
gøre mere. Rapporten skitserer pro-
blemerne og rejser gode spørgsmål, 
men det er vores medlemmer, der skal 
levere løsningerne. Over hele landet er 
socialdemokrater aktive de steder, vi 
beskriver – institutioner og foreninger 
og så videre. Og de kan komme med 
mange praktiske og gode forslag, som 
vi, der sidder bag et skrivebord, ikke 
tænker på, siger Mogens Jensen.
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De skammer sig. 
Det er med dukkede nakker og flak-

kende øjne, at de gældsplagede danskere 
træder ind over dørtrinnet til Café Paraply-
ens gældrådgivning i Esbjerg. I hånden en 
plasticpose med uåbnede rudekuverter. 
Regninger, rykkere, restancer. Deres skrø-
belige økonomi vakler ikke længere, den 
er for længst væltet, og det er længe siden, 
de har haft overskuddet til at forholde 
sig til den. Det har krævet mod at se dét i 
øjnene og ringe til gældsrådgivningen.  

På Café Paraplyen kan man få rådgiv-
ning af frivillige bankrådgivere, hvis man 
ikke længere kan overskue sin økonomi. 
Caféens leder, Marianne Larsen, fortæller, 
at de fleste, der opsøger gældsrådgivnin-
gen, er socialt udsatte: kontanthjælps-
modtagere, enlige forsørgere, psykisk 
syge eller mennesker med misbrugspro-
blemer. 

Men her kommer også »almindelige« 
danskere, der har mistet deres arbejde 
under krisen og har været nødt til at 
sætte huset på tvangsauktion. Henven-
delserne er så talrige, at man for øjeblik-
ket må vente to måneder på at komme til 
at tale med en gældsrådgiver. Det er for 
længe.  

– Hvis folk endelig får taget sig sam-
men til at ringe og så får at vide, at de 
ikke kan få en tid før til juni, så tænker 
de, at så kan det være lige meget, og lader 
det sejle igen. Det er en meget naturlig re-
aktion, hvis man ikke har overskud, siger 
Marianne Larsen, der antager, at kon-
tanthjælpsreformen og især kravet om 
gensidig forsørgelsespligt for samboende 
kan øge efterspørgslen, og derfor søger 
flere frivillige gældsrådgivere. 

ET EFFEKTIVT VÆRKTØJ
Men gældsrådgivning er et effektivt 
værktøj til bekæmpelse af fattigdom, 

og erfaringer fra blandt andet Esbjerg, 
Odense og boligforeningen KAB viser, at 
det redder mange familier fra at blive sat 
ud af deres boliger. Derfor hævede rege-
ringen i 2012 det årlige satspuljebeløb til 
gældsrådgivning for socialt udsatte fra 
fire til 10 millioner kroner. Det har blandt 
andet betydet, at Café Paraplyen har kun-
net fortsætte sit arbejde.  

– Gældsrådgivning er rigtig effektivt, 
for når man ikke har styr på sin økonomi, 
har man ikke styr på sit liv. Bare det, at 
man bliver taget alvorligt, og at der er 
nogen, der kan give en nogle gode råd 
til at komme videre, har en meget stor 
betydning, siger Marianne Larsen. 

RÅD TIL AT GÅ TIL FODBOLD
En øget indsats til gældsrådgivning er 
kun ét af en række lovede indsatser, 
regeringen har gennemført i forhold til 
at bekæmpe fattigdom og støtte socialt 
udsatte. Et andet markant tiltag er af-
skaffelsen af VK-regeringens fattigdoms-
ydelser. 

Det var en række særligt lave overfør-
selsindkomster – blandt andet »start-
hjælpen« til nye i Danmark – og kontant-
hjælpsloftet, der ramte familier, hvor 

Regeringen roses for en langsigtet politik, der afhjælper fattigdom og gør en 
forskel for de svageste borgere. Herunder en øget støtte til gældsrådgivning, 
der hjælper mange socialt udsatte med at få styr på deres økonomi og liv. 
 
AF KRIsTIAn BAnG LARsEn.   FOTO: POLFOTO
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begge ægtefæller var på kontanthjælp. Da 
fattigdomsydelserne blev fjernet, betød 
det, at hovedparten af de ca. 15.000 bor-
gere, der var ramt af dem, fik lettere ved 
at få pengene til at slå til.

Derudover hjalp regeringen også 
familierne med de laveste indkomster ved 
at fjerne loftet over børne- og ungeydel-
ser. Det har betydet, at mange forældre 
– ofte enlige forsørgere – på start- eller 
kontanthjælp kan have fået hævet deres 
månedlige rådighedsbeløb med et par 
tusinde kroner. 

– samlet betyder det, at de her men-
neskers børn nu har mulighed for at gå 

til fodbold, tage til børnefødselsdage og 
være en del af fællesskabet, siger Benny 
Andersen, formand for socialpædago-
gerne. 

Hans medlemmer arbejder hver dag 
med de danskere, der har det sværest, 
og han har store roser til regeringens 
socialpolitik. 

– Der er på både kort og langt sigt sket 
rigtig meget i forhold til socialt udsatte. 
Den nuværende regering er den regering, 
der de seneste 20 år har taget flest foku-
serede initiativer i forhold til de borgere, 
der har det allersværest, siger Benny 
Andersen. 

VIsIOnÆR sOCIALPOLITIK
Et tredje initiativ har været at opstille en 
fattigdomsgrænse på 50 % af median-
indkomsten – i praksis ca. 103.000 kr. En 
fattigdomsgrænse har længe været efter-
spurgt af eksperter og praktikere, men 
ønsket er blevet affærdiget af blå blok. 

Liberal Alliances Joachim B. Olsen har 
i Bt udtalt, at en fattigdomsgrænse et til 
grin, da der ikke findes fattige i Danmark, 
mens Venstres Eyvind Vesselbo i Politiken 
har sagt, at »grænsen er et teknokra-
tisk økonomisk mål, man har sat. Det 

tal siger ikke noget om fattigdommen i 
Danmark«. 

tværtimod, siger Benny Andersen:  
– fattigdomsgrænsen betyder, at man 

erkender, hvad fattigdom er, og derved 
får man mulighed for målrettede indsat-
ser for nogle bestemte grupper – og for at 
se, om indsatserne virker, siger socialpæ-
dagogernes formand. 

Han roser især regeringen for at føre en 
langsigtet politik i forhold til fattigdoms-
bekæmpelse, blandt andet ved at opstille 
en række konkrete 2020-mål – som ek-
sempelvis ambitionerne om, at mindst 
50 procent af udsatte børn og unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse, og 
at hjemløsheden skal nedbringes med 25 
procent. 

– Det er flot, at regeringen tør tænke 
socialpolitikken langsigtet. Det har man 
ikke gjort tidligere, men det er det, der 
i sidste ende vil betyde allermest for de 
mest udsatte. De får nogle helt andre 
chancer, end de ellers har haft, siger 
Benny Andersen.  

Et andet 
markant tiltag 

er afskaffelsen af 
VK-regeringens 
fattigdomsydelser

FRA VALGLØFTE  
TIL VIRKELIGHED

   Afskaffelse af fattigdoms-
ydelserne.  

   Indførelse af fattigdoms-
grænse. 

   10 millioner kr. til gældsråd-
givning for socialt udsatte 
borgere.  

   Konkrete sociale 2020-mål. 

Desuden har regeringen blandt 
andet afsat større millionbe-
løb til julehjælp og sommerfe-
riehjælp til udsatte familier, til 
forebyggelse af udsættelse af 
lejere og til en øget indsats i 
belastede boligområder.

10 millioner kr. til gældsråd-

Konkrete sociale 2020-mål. 

142625_p18-19_Fluebenet.indd   19 09/05/14   09.38



DET SORTE SELSKAB
Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt omgiver sig med ekstreme ven-
ner i EU. Den ene er mere højrerabiat end den anden. Her er danskerens 
politiske følgesvende.
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Den konservative gruppe i EU-Parla-
mentet ville ikke have ham. Derfor 
måtte Dansk Folkepartis Morten Messer-
schmidt søge om optagelse i gruppen 
Europa for Frihed og Demokrati, EFD, da 
han blev valgt ind i Europa-Parlamentet. 

Og skandalerne står i kø i den lille 
højrenationalistiske gruppe. Lederen af 
EFD, britiske Nigel Farage, hylder Vladi-
mir Putin, grækeren Nikolaos Salavrakos 
er medlem af et parti, hvis leder har 
fremsat jødefjendske udtalelser, og et 
italiensk medlem af Lega Nord har kaldt 
Italiens første farvede minister for en 
orangutang. 

Den brogede flok består af 31 højre-
nationalistiske politikere fra 12 lande. 

De trækker en hale af racisme- og kor-
ruptionsanklager efter sig. Og gruppens 
udskejelser står i kontrast til Morten 
Messerschmidts kampagne på sociale 
medier, hvor han iscenesætter sig selv 
som en, der bekæmper korruption i EU.

Gruppen står meget isoleret i EU og 
har derfor ikke nogen særlig stor indfly-
delse på beslutningerne i Europa-Parla-
mentet – ikke mindst pga. de ekstreme 
synspunkter fra gruppens medlemmer.  

Som optakt til det forestående valg 
har vi en gennemgang af nogle af spids-
kandidat Messerschmidts EU-venner og 
deres synspunkter.

AFSAT
 
Rolandas Paksas, Litauen:
Tidligere præsident i Litauen, men blev 
afsat ved en rigsretssag og må ikke stille 
op igen i Litauen. 

Rolandas Paksas er blandt andet dømt 
for at afsløre statshemmeligheder og for 
ulovligheder i forbindelse med privatise-
ringer af statsejendom.

MESSERSchMIDT  
UDEN INDFLyDELSE
På trods af at Morten Messerschmidt flittigt optræder i stort 
set samtlige danske medier, er det småt med den reelle 
indflydelse og arbejdsindsats, når det virkeligt gælder. 

Morten Messerschmidt sidder i Europa-Parlamentets for-
fatningsudvalg, hvor lovgivningsbyrden er markant mindre 
end i andre udvalg. Alligevel har Messerschmidt kun delta-
get i tre ud af 13 af de endelige afstemninger om lovforslag. 

I medierne fortæller han dog, at han har kæmpet for 
mange af sagerne. Eksempelvis sagen om rejsecirkusset 
mellem Bruxelles og Strasbourg. Men han deltog ikke i den 
endelige afstemning om sagen. 

Faktisk er Morten Messerschmidt det danske medlem 
af Europa-Parlamentet, som har den næstlaveste stemme-
deltagelse i hele valgperioden siden 2009. her er han kun 
overgået af Venstres Jens Rohde. 

De såkaldte roll-call votes er den eneste form for stem-
meafgivning, som registreres i Europa-Parlamentet. Det er 
her, hvor medlemmerne afgiver deres stemme ved at trykke 
på en knap, modsat de øvrige afstemninger, som foregår 
ved håndsoprækning.
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SVAR På TILTALE

Rolandas Paksas, Litauen:
Tidligere præsident i Litauen, men blev 
afsat ved en rigsretssag og må ikke stille 
op igen i Litauen. 

Rolandas Paksas er blandt andet dømt 
for at afsløre statshemmeligheder og for 
ulovligheder i forbindelse med privatise-
ringer af statsejendom.
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PUTIN-FAN
 
Nigel Farage, Storbritannien: 
Lederen af Messerschmidts højreorienterede gruppe, 
EFD, Nigel Farage, hylder Ruslands præsident, Vladimir 
Putin, som en af Europas største ledere og kalder ham 
»genial« i forbindelse med Ruslands invasion af Krim-
halvøen.

Nigel Farage beskyldes for at have ansat både sin kone 
og tidligere elskerinde for EU-borgernes penge. 

Engelske aviser har bragt et brev fra en af Farages sko-
lelærere (dateret 4. juni 1981). han fortæller, at Farage og 
andre unge marcherede igennem en stille landsby i Sus-
sex og sang hitlerjugend-sange.
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TØjTER
Godfrey Bloom, Storbritannien:
Godfrey Bloom blev ekskluderet af det britiske parti UKIP sidste efterår og 
er netop også blevet smidt ud af EFD-gruppen. 

han blev ekskluderet, efter at han kaldte to kvindelige partikollegaer for 
»sluts« (tøjter, red.).  

Bloom er – meget apropos – kendt for sine kvindenedgørende og racisti-
ske kommentarer.

 I 2004 udtalte han i Europa-Parlamentet, at han ønskede at beskæftige 
sig med kvindesagen, fordi »jeg ikke synes, de gør ordentlig rent bag køle-
skabene«.

Godfrey Bloom har tidligere sagt, at han ikke forstår, hvorfor nogen virk-
somheder vil ansætte en kvinde i den fødedygtige alder. Og tidligere på året 
udtalte han, at britisk ulandsbistand ikke skal gå til »bongo-bongo-lande«.

jØDEFjENDSK
 
Nikolaos Salavrakos, Grækenland:
Nikolaos Salavrakos er opstillet for det højrenationalistiske 
og fremmedfjendske parti LAOS.

Lederen af LAOS i Grækenland, Georgios Karatzaferis, har 
fremsat meget jødefjendske udtalelser: 

I 2008 sammenlignede Georgios Karatzaferis det israelske 
militær med hitlers militær. 

han har offentligt sat spørgsmålstegn ved, hvorfor jøder 
ikke gik på arbejde 11. september – og anklaget den tidligere 
græske premierminister under en parlamentarisk debat for 
at have en datter, som var hemmeligt gift med en jøde.

udtalte han, at britisk ulandsbistand ikke skal gå til »bongo-bongo-lande«.

jØDEFjØDEFjØDEF ENDSK

Nikolaos Salavrakos, Grækenland:
Nikolaos Salavrakos er opstillet for det højrenationalistiske 
og fremmedfjendske parti LAOS.

Lederen af LAOS i Grækenland, Georgios Karatzaferis, har 
fremsat meget jødefjendske udtalelser: 

I 2008 sammenlignede Georgios Karatzaferis det israelske 
militær med hitlers militær. 

han har offentligt sat spørgsmålstegn ved, hvorfor jøder 
ikke gik på arbejde 11. september – og anklaget den tidligere 
græske premierminister under en parlamentarisk debat for 
at have en datter, som var hemmeligt gift med en jøde.

LORTEVALG
 
Mario Borghezio, Italien, m.fl.: 
EFD har seks medlemmer af det stærkt fremmed-
fjendske parti Lega Nord. 

cécile Kyenge, Italiens første farvede minister, har 
oplevet utallige racistiske taler fra Lega Nord-politi-
kere. 

Blandt andet blev MEP Mario Borghezio smidt ud 
af EFD-gruppen, fordi han kaldte Kyenges minister-
udnævnelse for et »lortevalg«. 

Tilsvarende har et højtstående medlem af Lega 
Nord, Roberto calderoli, sammenlignet den italien-
ske minister med en »orangutang«. 
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Til kamp for et mere lige Danmark.
Det er overskriften på den linje, som 

Alexander Grandt Petersen vil stå for, 
efter at han 4. maj blev valgt til at afløse 
Camilla Schwalbe som formand for de 
2.500 medlemmer af Danmarks Socialde-
mokratiske Ungdom.

– Både lokalt, regionalt og nationalt 
skal vi forsøge at skabe forandringer gen-
nem endnu mere handlekraft og konkrete 
mål. Lokalt kan det eksempelvis handle 
om et ungdomshus eller bedre lektieca-
feer. Nationalt kan det – eller skal det – 
være kampen for et mere lige Danmark, 
vi kæmper. Vi skal angribe – både når 
Anders Samuelsen fra Liberal Alliance si-
ger, at ulighed er sundt, og når Lars Løkke 
siger, at danskerne er dyre og dovne, 
understreger Alexander Grandt Petersen.

De seneste år har han været næstfor-
mand i DSU under Camilla Schwalbe – og 

han blev valgt som ny politisk leder efter 
en tæt afstemning, hvor han fik 121 
stemmer mod 102 til Kasper Sand Kjær. 

– Selv om afgørelsen var tæt, står vi 
ikke med et splittet DSU. Tværtimod viste 
kongressen, at vi faktisk er ret enige om 
den politiske linje. Det er en samlet orga-
nisation, siger Alexander Grandt Peter-
sen – som umiddelbart efter valget blev 
hyldet af blandt andre Kristian Madsen:

»Da jeg for snart mange år siden var 
forbundsformand for DSU, holdt jeg en 
aften oplæg i DSU Ribe/Bramming. Med 
til mødet var en dreng på 13-14 år fra 
Esbjerg. Han havde sat sig ind i ambulan-
cestrukturen i det daværende Ribe Amt og 
kørte folk, der var dobbelt så gamle som 
han selv, totalt over med knivskarpe argu-
menter. I dag har de sørme gjort knægten 
til formand for foreningen. Tillykke«, skrev 
Kristian Madsen på Facebook.

– Jeg husker godt det møde, som hand-
lede om lukningen af sygehuset i Brørup. 
Jeg mente ikke, det skulle bevares – hvis 
ambulancestrukturen i amtet vel at 
mærke understøttede sygehuspolitikken 
og sikrede, at folk kunne få hjælp. I dag 
tror jeg ikke, der er mange, der savner et 
sygehus i Brørup …   mob

FRA MARX TIL MOGENS
En bog for alle, der vil blive klo-
gere på det socialdemokratiske 
tankegods og på socialdemokra-
tiets og socialdemokratismens 
historie.

Sådan beskriver Informations 
Forlag bogen »Socialdemokra-
tiske tænkere«, som kom på 
gaden i begyndelsen af april.

Her introduceres 15 af de 
største og mest indflydelsesrige 
socialdemokratiske tænkere 
opdelt i tre historiske faser: Rød-
derne, storhedstiden og nye tider. 

Til første fase hører blandt andre 
Karl Marx, Eduard Bernstein og 
Karl Kautsky, til storhedstiden 
hører K.K. Steincke, John Maynard 
Keynes og Hartvig Frisch m.fl., og 
til nye tider hører blandt andre 
Anthony Giddens, Mogens Lyk-
ketoft og Joseph Stiglitz.

Og »Socialdemokratiske 
tænkere« blev godt modtaget af 
anmelderne. I Weekendavisen 
kaldte Arne Hardis bogen »meget 
anbefalelsesværdig«. I Informa-
tion noterede Mikkel Skov Peter-

sen, at »bogen er en påmindelse 
om, at der skal ideer til, hvis 
resultatet skal være godt«. Og på 
Kommunikationsforum.dk kaldte 
Kasper Fogh det for »bizart«, at 
denne bog ikke er skrevet før:

»Men så meget mere glæde-
ligt er det, at når den så bliver 
skrevet, bliver den skrevet rigtigt 
og ikke som en af disse studenti-
kose og galpende pamfletter, der 
produceres i højstemte, overpo-
litiserede hang around-miljøer«, 
noterede Kasper Fogh.

Socialdemokratiske 
tænkere (red. Anders 
Dybdal), Informations 
Forlag, 327 sider, 
299,95 kroner
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RØD BOG
Alexander Grandt Petersen. Født 9. sep-
tember 1989 i Esbjerg. Bor i dag i Kbh’s 
Nordvestkvarter – og har orlov fra CBS, 
hvor han læser økonomi og kommuni-
kation.

Har bl.a. været fmd. for Danske Skole-
elever og nfmd i Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd – og har siden 2013 været en af 
syv europæiske vicepræsidenter i de 
unge socialisters sammenslutning IUSY.

FREMAD
NY FORMAND:
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AF CHRISTEL SCHALDEMOSE,  
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S) 

Tiden går ufatteligt stærkt, og det er 
allerede fem år siden, vi begyndte den 
nuværende valgperiode i Europa-Parla-
mentet. Helt fra start har jeg været dybt 
involveret i arbejdet med at gøre legetøj, 
strygejern og andre hverdagsvarer langt 
mere sikre for forbrugerne i Danmark og 
resten af Europa.

Nu er vi så tæt på at være i mål – efter 
en lang proces. 

Det hele begyndte med, at jeg og kol-
legerne i Udvalget for Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse opdagede, hvor få 
varer EU’s medlemslande kontrollerede, 
til trods for at vi netop havde skærpet 
reglerne. Derfor aftalte vi at se nærmere 
på problemerne. 

Jeg blev ansvarlig for en såkaldt 
initiativbetænkning, som blev vedtaget i 
Europa-Parlamentet i februar 2011. Den 
fik navnet Schaldemose-rapporten, og 
her anbefalede vi EU-Kommissionen at 
tage affære i forhold til både at styrke 
kravene til kontrollen med varer og at 
forny og forbedre de regler, der gælder 
for alle produkter. 

Der var desværre alt for let spil for de 
virksomheder, der ikke gad overholde 
reglerne. Kort tid efter lancerede EU-

Kommissionen »Single Marked Act-
programmet« med 10 arbejdspunkter for 
et bedre og mere effektivt indre marked 
i EU. Her støttede Kommissionen vores 
forslag om at forny det omfattende direk-
tiv for produktsikkerhed og reglerne for 
kontrol af markedet.

EN STOR DAG
Først efter flere måneders gevaldigt pres 
fra os i Europa-Parlamentet spillede EU-
Kommissionen ud med et forslag til en ny 
samlet lovpakke om produktsikkerhed. 
Mange af kravene fra min rapport var 
med i forslaget. 
Det var en stor 
dag.

»Pakken« fra 
EU-Kommissionen 
var selvfølgelig 
ikke perfekt, så 
da den kom til 
Europa-Parla-
mentet, måtte vi 
til tasterne igen. 
Endnu en gang blev jeg udpeget som ord-
fører. Nye og gode elementer blev tilføjet 
til Kommissionens udspil. Blandt andet at 
forsigtighedsprincippet skal gælde, at der 
skal være sikkerhed omkring ting, der ap-
pellerer til børn, at det skal være forbudt 
at fremstille produkter, der efterligner 

madvarer, og at vi skal oprette en EU-
database for ulykker, så vi kan gribe ind 
over for farlige produkter. 

Målet var klart: Forbrugerne skal ikke 
frygte farlige produkter på EU’s indre 
marked. Og det er, uanset om det gælder 
barnevogne, legetøj, elkedler eller andet.

FEM ÅR MERE
Nu mangler kun sidste skridt, før min 
rapport bliver vedtaget som lov, og det er, 
at medlemslandene i Ministerrådet bliver 
enige. Det er de desværre langtfra lige nu. 

Striden skyldes ét 
enkelt spørgsmål, 
nemlig om der 
skal stå »made 
in« på varerne 
eller ej. Minister-
rådet kunne lære 
lidt af os i Europa-
Parlamentet. 
Vi søger brede 
kompromiser i hå-

bet om hurtigere at få nye og forbedrede 
regler i hus. Det gavner både forbrugerne 
og virksomhederne.

Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået 
lov til at sætte mit personlige fingeraftryk 
på vegne af en halv million EU-borgere. 
Og jeg tager gerne fem år mere.  

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

MIT FINGERAFTRYK  
PÅ EU

Forbrugerne 
skal ikke frygte 

farlige produkter på 
EU’s indre marked

Mange af kravene fra min rapport var med i Kommissionens forslag 
til en ny lovpakke. Det var en stor dag, fortæller Christel Schaldemose 
om sin politiske kamp for øget sikkerhed for forbrugerne.
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MANDEN  
på bænkEn
Selvom sociale 
forhold er 
staternes 
suveræne ansvar, 
kan EU sagtens 
arbejde for at få 
medlemsstaterne 
til at tage ansvaret 
på sig, skriver 
Britta Thomsen, 
der i sin kamp for 
socialt udsatte 
netop har skaffet 
en hjemløs 
permanent plads i 
Parlamentet.
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AF BRITTA THOMSEN, MEDLEM AF EUROPA-
PARLAMENTET (S)

De seneste fem år har det politiske arbejde i 
Europa-Parlamentet været stærkt præget af 
den økonomiske krise. Krisens konsekvenser 
er klare for enhver, og den har også vanske-
liggjort arbejdet med mine politiske fokus-
områder: arbejdspladser gennem grøn vækst 
og forholdene for de allersvageste.

For mig har det været lysende klart, at 
den økonomiske krise netop burde få os 
til at prioritere de to områder, men det har 
højrefløjen ikke været enig i. Den har snarere 
set krisen som en undskyldning for at lægge 
den grønne industri på is og ignorere det 
voksende antal socialt udsatte.

I 2012 forhandlede jeg på vegne af den 
socialdemokratiske gruppe i Europa-Parla-
mentet EU’s lovgivning om energibesparel-

ser. De borgerlige strittede hårdt imod, men 
resultatet blev alligevel, at kravene øges 
frem mod 2020. Direktivet betyder, at alle 
lande skal blive bedre til at bruge energien 
effektivt. Det vil gøre EU mindre afhængig 
af gas fra Rusland og samtidig skabe lokale 
arbejdspladser i alle lande. 

Især i Danmark vil effekten blive stor, fordi 
vores grønne industri er så langt fremme. 
Dansk Energi forventer, at aftalen vil med-
føre ekstra eksport for over 50 milliarder 
kroner frem mod 2020. Og arbejdspladser er 
nu engang det vigtigste, når vi skal ud af den 
økonomiske krise.

KRISENS HÅRDEST RAMTE
Selvom vækst på det grønne område er 
altafgørende frem mod 2020, så er de grønne 
ambitioner faktisk kun en del af en større 
2020-strategi i Europa. Her er der også mål 
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EN GARANTI  
TIL ALLE UngE 
AF EMILIE TURUNEN, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Som ung kan det være svært at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Og 
krisen har bestemt ikke gjort det nemmere, tværtimod er ungdoms-
arbejdsløsheden eksploderet siden 2008. Unge i Sydeuropa er særligt 
hårdt ramt. I Grækenland og Spanien er ungearbejdsløsheden over 
50 procent, og i stort set alle EU’s lande er arbejdsløsheden for unge 
dobbelt så høj som den generelle arbejdsløshed. 

Derfor foreslog jeg tilbage i 2010, at EU indførte en såkaldt ung-
domsgaranti. Garantien sikrer, at alle arbejdsløse unge i EU under 25 
år tilbydes job, uddannelse, opkvalificering eller læreplads, senest 
fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller er droppet ud af 
skolen. Al forskning viser, at jo længere tid man går uden arbejde, 
jo sværere bliver det at finde et job. Særligt 
som ung har man brug for hurtigt at komme 
i arbejde og blive tilknyttet arbejdsmarke-
det for at undgå den fælde, langtidsledighed 
kan være. 

Vi ser i dag alt for mange, som falder helt 
ud af uddannelses- og arbejdsmarkedssy-
stemet og aldrig rigtig finder fodfæste igen. 
Det så vi også skræmmende eksempler på i 
1980’erne, hvor arbejdsløsheden blandt unge 
var tårnhøj, og en hel generation af unge blev 
overladt til sig selv.

De økonomiske og sociale omkostninger 
ved ungdomsarbejdsløshed er store. For den 
enkelte betyder det, ud over en ringere tilknytning til arbejdsmarke-
det, ofte også lavere løn, pension og et dårligere helbred. For sam-
fundsøkonomien er det også kostbart at lade de unge gå uden job 
eller uddannelse. En undersøgelse fra 2012 viste, at det koster EU’s 
medlemslande mere end 1.100 milliarder kroner om året, at unge 
under 25 år hverken er i job eller uddannelse. 

Så der er al mulig grund til at gøre noget, og netop derfor foreslog 
vi ungdomsgarantien. Forslaget vandt først opbakning i EU-Parla-
mentet, og sidste forår blev garantien så endelig en realitet, da alle 
EU’s beskæftigelsesministre blåstemplede den. Samtidig blev der 
afsat 45 milliarder kroner til at få gennemført garantien i de kom-
mende to år. Det resultat er vi socialdemokrater stolte af. Næste 
skridt er at få afsat yderligere midler i forbindelse med revisionen af 
EU’s budget i 2016, så Europas unge for alvor mærker garantien.. 

om mere forskning, bedre uddannelse og 
færre socialt udsatte. Der er fremgang 
på de to første områder, men i Europa 
svigter vi i stor stil vores svageste.

EU-Kommissionen anslår, at over 
fire millioner europæere rammes af 
hjemløshed hvert år. Tallet er behæftet 
med meget usikkerhed, men det er helt 
klart, at krisen har skubbet flere ud i den 
ultimative fattigdom. Det rammer alle 
lande, men rigtig mange af dem forsøger 
at ignorere problemet. I et enkelt land 
(Ungarn) er de endda gået så langt, at de 
har gjort det strafbart at være hjemløs.

Det synes jeg ikke, vi skal finde os i. 
For selvom sociale forhold er staternes 

suveræne ansvar, kan EU sagtens arbejde 
for at få medlemsstaterne til at tage 
ansvaret på sig. Det har jeg forsøgt siden 
2010, hvor jeg sammen med tre andre 
kolleger for første gang efterlyste en fæl-
les strategi for, hvordan hjemløshed skal 
bekæmpes i Europa.

Vi skal vide mere om hjemløse i Europa. 
Der skal være fokus på forebyggelse, 
særlige indsatser for unge, og så skal EU 
prioritere en indsats imod hjemløshed på 
tværs af grænser.

Desværre har hverken Kommissionen 
eller medlemslandene været villige til 
for alvor at slå et slag for de mål, de selv 
satte med Europas 2020-strategi, men 
så må man jo dagligt minde dem om det. 
Derfor har jeg for nylig taget initiativ til, 
at vi har fået et nyt medlem her: Den 
danske kunstner Jens Galschiøts skulptur 
»Mand på Bænk« har fået en permanent 
plads i Parlamentet, hvorfra han dagligt 
skal minde alle politikerne om, at der 
findes mennesker uden for Bruxelles’ 
bonede gulve, som har store sociale 
problemer.. 

I Europa 
svigter vi i stor 

stil vores svageste

1980’erne, hvor arbejdsløsheden blandt unge 
var tårnhøj, og en hel generation af unge blev 
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AF OLE CHRISTENSEN,  
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Faglige forhold har interesseret mig, lige 
siden jeg var fællestillidsmand på Nørre 
Uttrup Kaserne. Det var her, jeg fik øj-
nene op for arbejdsmarkedspolitikken og 
den afgørende kamp for at sikre, at alle 
lønmodtagere i Danmark arbejder under 
danske løn- og arbejdsvilkår.

Den baggrund har ikke været den 
værste ballast i den seneste valgperiode. 
Her har den helt store overskrift i min 
hverdag været kampen mod social dum-
ping. Alt for ofte bliver østeuropæiske 
arbejdstagere nemlig spist af med alt for 
lave lønninger, hvilket lægger pres på de 
danske lønmodtagere og det danske løn-
niveau generelt. 

I Europa-Parlamentets Arbejdsmar-
kedsudvalg har vi de seneste godt to år 
arbejdet med et stykke lovgivning, der 
har til formål at bekæmpe social dum-
ping. Efter store kontroverser lykkedes 

det på det allersidste plenarmøde i april 
at nå til enighed. Således strammes net-
tet om de virksomheder, plattenslagere 
og bagmænd, der fusker med løn, skat, 
feriepenge – og ikke mindst med basal 
sikkerhed og sundhed for arbejdsta-
gerne.

Forslaget giver myndighederne og fag-
foreningerne i EU værktøjer til at hånd-
tere de praktiske problemer i forbindelse 
med udstationering af arbejdstagere. 
Det står nu klokkeklart, at Danmark kan 
indføre kædeansvar i byggebranchen, så 
en hovedentreprenør kan gøres ansvarlig 
for en række af underentreprenørens 
forseelser. Danmark kan endda udbrede 
det til andre brancher. Det håber jeg, at 
parterne kan blive enige om at få indført 
herhjemme. 

NY OG STÆRKERE KONTROL
Lige nu ender alt for mange arbejdstage-
re i gråzoner, hvor det er svært for fagfor-
eninger at finde ud af, om personen reelt 

er udstationeret, eller om der er tale om 
rent snyderi. Dette sker på byggepladser, 
i transportbranchen og på gartnerier og 
frugtplantager.  

Jeg har lyttet til fagforeningerne og 
myndighederne derhjemme. Fra nu af 
bliver det nemmere for Danmark at lave 
nye og stærkere kontrolforanstaltninger 
mod social dumping. Et helt afgørende 
element er, at dansk fagbevægelse får 
langt lettere adgang til oplysninger om 
udenlandske virksomheder og deres akti-
vitet i hjemlandet. Det kan hjælpe med at 
få snyderiet frem i lyset.

Hvis alle østeuropæiske arbejdstagere 
kom hertil og fik en løn på almindeligt 
overenskomstmæssigt niveau, ville 
deres skatteindtægter langt overstige 
de beløb, som cirkulerer i hele debatten 
om velfærdsturisme. Derfor vil jeg også i 
fremtiden kæmpe benhårdt for at stoppe 
social dumping og sikre ligebehandling i 
EU..  

Det står nu 
klokkeklart, 

at Danmark kan 
indføre kædeansvar i 
byggebranchen

Efter store kontroverser lykkedes det at nå til 
enighed til allersidst. Nu strammes nettet om 
plattenslagere og bagmænd, skriver Ole Christensen 
om sin politiske kamp mod social dumping.

FARVEL TIL fUSkERnE
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DANMARK OG  
bAnkUnIOnEn

AF CLAUS LARSEN-JENSEN, 
MEDLEM AF EUROPA- 
PARLAMENTET (S)

For mange lyder det kedeligt og 
uvedkommende, når der tales 
om Bankunionen i EU. Men det 
vedrører os alle. Bankunionen er 
et af EU’s svar på, at bankerne har 
bombet den europæiske økonomi 
de seneste år.

Fra oktober 2008 til oktober 
2011 blev der i EU godkendt stats-
støtteforanstaltninger til banker i 
EU-landene for i alt 33 billioner kr. 
– 33.000.000.000.000 kr. 

Det svarer til 37 procent af 
EU-landenes samlede BNP. Og 
skatteyderne og staterne i EU be-
talte prisen, bl.a. i form af hårde 
nedskæringer i mange EU-lande, 
og at arbejdsløsheden er vokset 
til 27 millioner europæere. 

Bankunionen er lidt populært 
sagt en forsikringsordning, som 
banker selv skal betale for, så ri-
sikoen for, at det er skatteyderne 
og staterne, der skal betale for 
bankkriser, mindskes. 

Hvad er indholdet af Bankunio-
nen? Der bliver et fælles tilsyn af 
de 130 største banker i EU, hvor 
et kollaps vil volde stor skade på 
et eller flere landes økonomi. Der 

etableres en fælles afviklingsfond 
på 400 milliarder kroner, og den 
eksisterende indskydergaranti 
på 750.000 kroner forbedres, så 
bankkunderne hurtigere kan få 
adgang til deres penge. 

Statskasserne skal ikke længe-
re redde krisebanker. I stedet skal 
aktionærer og kreditorer afholde 
udgiften bl.a. ved nedskrivning 
af tilgodehavender. Er dette ikke 
nok, skal sektoren selv betale via 
selvfinansierede nationale fonde. 
Alle andre banker m.v., som ikke 
er blandt de 130, håndteres som 
nu nationalt.

REGNING TIL BANKERNE 
400 milliarder kroner er – sam-
menlignet med statsstøtten i 
perioden 2008-2011 – ikke mange 
penge. Men det er en begyndelse, 
og så må der bygges op derfra. 
Lige nu handler det om at lægge 
ansvaret for uansvarlighed på 
finanssektoren selv og ikke tørre 
regningen af på borgerne og 
staterne. 

De nuværende 18 eurolande 
deltager straks i Bankunionen. De 
øvrige 10 EU-lande kan beslutte 
sig for at deltage. 

Danmark er formelt set ikke 
med i euroen. Vi har ikke møn-

terne og sedlerne, men Danmark 
har tilsluttet sig kriterierne i den 
Økonomiske og Monetære Union, 
som er en grundforudsætning 
for at kunne være et euroland. 
Vi har blandt andet »fast kurs«, 
ligesom vi følger Centralbankens 
beslutninger om at sænke og 
hæve renten, og derfor skal vi 
også overveje, om Danmark skal 
tilslutte sig Bankunionen. Rege-
ringen har afventet den endelige 
aftale, samtidig med at en række 
forhold – herunder en stresstest 
af bankerne – undersøges. 

Nationalbanken anbefaler 
dansk deltagelse i Bankunionen, 
blandt andet fordi det vil styrke 
tiltroen til danske banker. Jeg 
ligger holdningsmæssigt helt på 
denne linje. Vi skal efter min me-
ning gøre alt, hvad vi kan, for at 
blive en del af Bankunionen, hvis 
det – både for den danske bank-
sektor og for den danske økonomi 
som helhed – vil være det mest 
fornuftige. Det skal ikke igen 
være skatteyderne og staterne, 
der skal betale for uansvarlighed i 
den finansielle sektor. 
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1. maj er ikke bare arbejderbevægelsens 
store kampdag. Det er også den store 
krammedag. I hvert fald blev både Maja 
Panduro, Kirsten Brosbøl og Dan Jørgen-
sen modtaget med knus og krammerat-
lige hilsner, da de på årets første majdag 
lagde vejen forbi deres kredse og deres 
mange gode partifæller.

Maja Panduro indledte sin 1. maj-
turne i Randers, hvor hun er født og for 
9. år i træk – men for første gang som 
Socialdemokraternes politiske ordfører 
– holdt tale ved partiets morgenmøde. 
Her slog hun den tone an, der kom til at 
præge 1. maj 2014: Hun fremhævede 
regeringens dugfriske forslag til en 
beskæftigelsesreform (»mindre Hjort 
– mere uddannelse«), skosede Dansk 
Folkeparti (»tulliarderne«) og kom med 
en lille håndsrækning til de partifæller, 
der har haft svært ved at se sig selv i alle 
regeringens beslutninger.

– Jeg forstår godt, hvis nogle tænker, 
at vi har været for hårde. Men husk: Det 
har altid været Socialdemokraternes lod 
at samle ansvaret op, og vi overtog altså 
en rusten bygning. Sammen har vi vendt 
krisen. Det går den rigtige vej, sagde 
Maja Panduro.

Kirsten Brosbøl var også tilbage i 
barndommens land, da hun dukkede 
op i Pakhuset i Odder – og fik et ekstra 
skulderklap med på vejen af Inge Jensen-
Pedersen, der er formand for byens 
tværfaglige 1. maj-arrangement:

– Vi er stolte af at byde dig velkommen 
som minister. Det er rigtig godt gået, 
sagde Inge Jensen-Pedersen til miljømi-
nisteren – der i sin tale berettede om sin 
morfar, Svend Erik Hansen, som hun blot 
et par dage forinden havde været med til 
at bisætte.

Han blev 85 år og var også politisk 
aktiv og sad i sin tid i kommunalbesty-

relsen i Norddjurs, og hans barnebarn 
– miljøministeren – fremhævede blandt 
andet hans påstand om, at Danmark har 
brug for et stærkt socialdemokrati.

– Og bedstefar var altså Venstre-
mand, understregede Kirsten Brosbøl.

Bortset fra enkelte skingre fløjtekon-
certer hører der musik og sang til et 
rigtigt 1. maj-arrangement. Og i Bogense 
gik det hele op i en højere enhed, da Dan 
Jørgensen blev modtaget af jazzorke-
stret The Farmers. 

– Det er nok, fordi jeg er blevet land-
brugsminister, grinede fødevare med 
mere-minister Dan Jørgensen, da han 
besteg blokvognen på Torvet i Bogense 
og på klingende fynsk – han er født i Mo-
rud 21 km fra Bogense – flettede lokal 
jobskabelse og produktion af sydfynske 
hønsefødder ind i en tale om globalise-
ring.    
 mob
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Følg nyheder  
og aktuelle  
debatter på  
facebook.com/ 
socialdemokraterne.

Hvad med den toårige hg? Og hvad med karaktererne? Det var 
blot et par af de emner, der kom på bordet, da erhvervsskoleord-
fører Ane Halsboe-jørgensen sad klar for at besvare spørgsmål 
om erhvervsskolereformen.

Debat på Facebook

Følg nyheder  
og aktuelle debatter  
på facebook.com/ 

socialdemokraterne.

STøT SOCIALDEMOKRATERNE 
på NETTET
Rigtig mange medlemmer bruger mange frivillige timer til for-
eningsmøder, på at dele foldere ud, stemme dørklokker, frivillige 
arrangementer og meget mere. Men vidste du, at du også kan gøre 
en kæmpe forskel på internettet?

De fleste af vores politikere har i dag en profil eller side på Face-
book, som de bruger til at udbrede deres budskaber. Dem vil vi 
naturligvis gerne have, at I går ind og synes godt om. Desværre be-
tyder det, at du synes godt om en side, ikke at du nødvendigvis ser, 
hver gang f.eks. Helle Thorning-Schmidt opdaterer sin Facebook. 

Facebooks nyhedsstrøm er nemlig baseret på algoritmer, der 
udvælger, hvilke opslag man kan se fra sine venner, og de sider, 
man følger. Det gør de for at sikre, at din nyhedsstrøm ikke fyldes 
med ligegyldige bekendtskaber, men til gengæld med de personer, 
du helst interagerer med. Derfor er det kun seks procent af politi-
kernes fanskare, der ser deres opslag.

Hvis du f.eks. følger Helle Thorning-Schmidt på Facebook, men 
aldrig kommenterer, synes godt om eller deler hendes opslag, så 
frasorterer Facebook automatisk hendes opslag fra din nyheds-
strøm, så du selv skal gå ind på hendes side for at se, hvad hun 
skriver.

Det er selvfølgelig, fordi Facebook gerne vil tjene penge på, at vi 
annoncerer/booster vores opslag. Men du kan hjælpe med et en-
kelt klik uden at bruge en krone. Du kan:

   Synes godt om de forskellige socialdemokratiske politikeres 
sider

   Synes godt om, når politikerne skriver et opslag
   Dele videoer, billeder og grafikker fra deres Facebook-sider
   Deltage i debatten. Skriv en kommentar med din mening til de-

res opslag.

BLIV SUppORTER
Vil du gerne hjælpe med at støtte Socialdemokraterne på nettet? 
Så send en mail til web@partikontoret.dk, så samler vi en liste 
over alle, der er interesserede i at hjælpe.

Du behøver ikke at være en haj på nettet. Så længe du har en 
Facebook- og/eller Twitter-konto, kan du være med. 

Hvis I mangler inspiration i din kreds/region, kommer vi meget 
gerne på besøg og fortæller, hvordan I kan hjælpe. Vi har masser af 
tips og tricks, og vi ved, hvad der virker på de sociale medier. Kon-
takt webredaktør Lisbeth Kjær Larsen på lisbeth@partikontoret.

STøT SOCIALDEMOKRATERNE
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AF SØREN ANDERSEN 

For 30-40 år siden var det okay, at pro-
testsangerne stillede sig op på scenen 
og hengav sig til strofer som »Nej til 
atomkraft«, »Kapitalister lugter« og »EF 
er idioter«. 

Det var dengang. I dag er protesten 
ikke nær så direkte. Men derfor kan 
kritikken sagtens vække til eftertanke – 
som det er tilfældet med trioen Folke-
klubben. 

De tre fyre ejer Niels Hausgaards og 
Allan Olsens evne til at være samfunds-

revsende, når de står på scenen og binder 
deres numre sammen Og så tør de udfor-
dre og dele håndmadder ud til både højre- 
og venstrefløjen i deres tekster. 

Men på deres debutplade »Nye Tider« 
fra 2013 er de altså ikke konkrete på nær 
samme måde som fortidens protestsan-
gere:

– Hvis man først bliver for specifik, så 
går lyrikken fløjten. Det lyder bare ikke 
særligt besnærende at synge »Ned med 
det indre marked«, siger Kjartan Arngrim, 
der er forsanger og sangskriver i Folkeklub-
ben.

Ud over Kjartan Arngrim består Folke-
klubben af Rasmus Jusjong og Rasmus 
Dall, og de tre har gjort sig bemærket 
på den danske musikhimmel med et 
eftertænksomt og dansksproget univers. 
For en gangs skyld er der tale om et band, 
som ikke bare skriver banale kærligheds-
sange.

PLADS TIL OS
– Der har været masser af sange om kær-
lighedsforhold og fede efterfester. Det 
er folk som Medina og Rasmus Seebach 
fremragende til at formidle. Men netop 

KÆMP FOR ALT,  
HVAD DU HAR KÆRT
Folkeklubben deler håndmadder ud til både højre- og venstrefløjen i et tekst-
univers, hvor lyrikken vinder over parolerne – og giver kraft til eftertanken.  
Vi har mødt forsangeren og filosoffen Kjartan Arngrim.

Folkeklubben består af 
Rasmus jusjong (tv.) på 
trommer, Kjartan Arngrim, 
forsanger og guitar, og 
Rasmus Dall, guitar.

Foto: Folkeklubben
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I gODT  
SElSKAb
Folkeklubben, koncert på Badeanstalten i Slagelse

Anmeldt af Troels Ravn, kulturordfører, S

På gulvet, akustisk, nede blandt publikum, står de tre 
musikere og spiller »Fedterøv«. Publikum er begejstret. 
Aftenens første ekstranummer indfrier alle forventninger. 
Også den tørstige ungersvend, som under hele koncerten 
har stået i baren med gutterne, kan nu endelig nå klimaks 
og skråle med på omkvædet om den fedterøv, vi alle 
kender så godt. 

To timer forinden er folk og fæ tjekket ind på badeanstal-
ten i Slagelse. Vi er kommet denne skønne fredag forårsaften 
for i musikalsk selskab med Folkeklubben at få skrubbet 
øregangene, så vi renskurede kan gå weekenden i møde. 
Hans Henrik står lige inden for døren og tager imod. Han er 
onkel til et af bandmedlemmerne, han er chauffør på touren, 
og han står som sælger af Folkeklubbens merchandise. 

Folkeklubben serverer sine melodiøse sange med smit-
tende glæde, overbevisning og præcision. Trioen er helt 
sin egen, og Kjartan Arngrim leverer sikkert sine prosai-
ske tekster, hvor hjerte nok rimer på smerte, men hvor 
universet netop aldrig sværtes af klicheer. Klare billeder og 
underfundige metaforer. barndommens gader. Kærlighed, 
forelskelse, savn, drømme og længsel og alt det, der betyder 
noget for folk og fæ – og rigtige, levende mennesker. 

Det hele bindes sammen af Kjartan Arngrims anekdoter 
fint krydret med (selv)ironi, bid og charme, og hvor der 
undervejs uddeles kærlige dask til politikere, DR, jantelov og 
Ekstra bladet.

Ingen tvivl. Du er i godt selskab med Folkets Klub. Selska-
bet kan absolut anbefales. Og husk: Musik skal opleves live 
– og når det som denne aften lykkes, skaber musikken både 
fællesskab, smil og kærlighed. 

I Slagelse var Folket ikke i tvivl: Folkeklubben fortjener en 
god anmeldelse. Jeg er egentlig meget enig og sender fem 
smukke roser af sted. 

derfor er der måske så blevet plads til 
sådan nogen som os, som godt kan lide at 
filosofere lidt over andre ting, siger forsan-
geren, der er 25 år og filosofistuderende.

Da Kjartan Arngrim for tre år siden satte 
sig for at lære at spille guitar, var det med 
et klart mål. Han ville udgive plader og spille 
koncerter på landets største scener, også 
selvom han dengang ikke sagde det højt.

– Folk ville jo have tænkt, at jeg var en 
idiot, hvis jeg havde proklameret den slags. 
Jeg kunne jo ikke engang spille »Se den lille 
kattekilling«, fortæller han.

VÆRDIER – IKKE POLITIK
guitaren er ret hurtigt blevet Kjartan 
Arngrims ven, og det er de danske spille-
steder også. Det er blevet til cirka 400 kon-
certer på tre år. Heriblandt også til politisk 
prægede arrangementer som eksempelvis 
1. maj. Men trioen er ikke partipolitisk – og 
det må Folkeklubben forklare, når de på de-
res mange job rundt i landet konfronteres 
med indholdet af deres tekster:

– Der er rigtig mange, der synes, at vores 
tekster passer lige præcis på deres politiske 
ståsted. Her er vores opgave så at forklare, 
at vi ikke tager stilling til partipolitik, men i 
stedet kommer med nogle værdier, som er 
værd at diskutere, siger Kjartan Arngrim.

Det gælder eksempelvis hittet »For pen-
gene« fra debutpladen. 

»Er du i det for pengene, eller er du en 
af drengene«, synger Kjartan Arngrim på 
åbningsnummeret, og det spørgsmål mener 
han, at alle af og til bør stille sig selv – uan-
set deres profession:

– En politiker, der på 15. år gentager 
den samme parole, bør spørge sig selv, om 
han er i det for pengene. Så udfordrer man 
ikke længere sig selv politisk. Det samme 
gælder for håndværkeren, der ikke længere 
brænder for sit fag. Så det er ikke entydigt 
et opråb til politikerne, fortæller Kjartan 
Arngrim, der fik ideen til teksten, da han var 
til sin morfars begravelse. Han var gammel 
modstandsmand.

– Her sang vi »Altid frejdig når du går«, og 
her er der en helt fantastisk linje, som siger 
»Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så 
det gælder«. Sådan er der sgu ikke nogen, 
der tænker længere. I Danmark er vi besat 
af vores egen dovenskab, og jeg kunne godt 
tænke mig, at folk gik mere ind i tingene 
med hjertet i stedet for at sidde derhjemme 
og lade sig fylde med »live fra bremen« en 
lørdag aften.

Tjek trioen og turneplanen på  
www.folkeklubben.dk

Kjartan Arngrims  
toptre over bedste  

politiske sange

1
Poul  Henningsen:  
Man binder os på 

mund og hånd

2
Billie Holiday: 
Strange fruit

 3  
Bob Dylan:  

A hard rain’s  
a-gonna fall
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CARL-ERIK SØRENSEN I DEN RØDE STOL:

DEN RØDE STOL

Landets kronede revyforfatter mener, at man er nødt til at være på 
venstrefløjen for at lave god politisk satire. Men Carl-Erik Sørensen 
laver også sjov med sine holdningsfæller, når de kludrer i det – og 
det gør han i årets cirkusrevy. 

CARL-ERIK  
SØRENSEN:

   Født 1954 i Virum 
ved København.

   Gift med cand.
mag. Charlotte 
Dybeck, har to 
børn.

   Cand.scient. i 
matematik og 
fysik fra Køben-
havns Universitet 
i 1979.

   Underviser på 
VUC fra 1979-
1986.

   Revy- og tekst-
forfatter på fuld 
tid siden 1986.

   Har som den ene-
ste tekstforfatter 
skrevet numre til 
Cirkusrevyen 29 
år i træk.

Socialdemokraten inviterer en 
aktuel person til at tage plads i 
Den RøDe Stol 
til en snak om politik,  
demokrati og holdninger.

AF MICHAEL HOLBEK · FOTO: THOMAS SJØRUP

Når Rasmussen-trioen Nyrup, Fogh og Løkke gennem 
årene er blevet hængt til tørre i Cirkusrevyen, har der 
stået Carl-Erik Sørensen på ryggen af dem.

 Den tidligere cand.scient. i matematik og fysik har i 
snart 40 år levet af at gøre grin med bl.a. danske toppo-
litikeres dårskaber, fejltrin og fadæser. Han har skrevet 
1.600 revytekster og har i 29 år været fuldtidshuspoet i 
Cirkusrevyen. I år har han syv numre med. 

 Carl-Erik Sørensen finder inspiration ved at holde sig 
velorienteret.

– Jeg læser aviser året rundt og 
noterer løbende. Men et nummer 
i Cirkusrevyen skal holde fra maj 
til september, så skandaler, der 
kun varer en uges tid, kan jeg ikke 
bruge, siger han.

Carl-Erik Sørensen holder øje 
med, hvornår et emne begynder at 
blive en tendens. I år har han hæf-
tet sig ved den politiske diskussion 
om det at bidrage til fællesskabet. Det er ikke dagsak-
tuelt, men et emne, der for ham viser forskellen mellem 
den ene og den anden regering. Men det fungerer kun, 
hvis man har en type eller person på scenen med ka-
raktertræk, man kan overdrive, og som er genkendelige 
for publikum.

– I stedet for at skrive en sang om Liberal Alliance er 
det sjovere at skrive om en person, der opfører sig aso-

cialt. Så jeg har et nummer om en, der har sendt sine 
penge i skattely, forklarer Carl-Erik Sørensen.

DEN HEMMELIGE SOCIALDEMOKRAT
Umiddelbart ligner det en sæson, hvor Socialdemokra-
terne kan levere stof til en hel revy. Sløje meningsmå-
linger, salget af Dong til Goldman Sachs og en vis bog 
fra »Den hemmelige socialdemokrat« er emner, der 
har præget medierne. 

– Helle Thorning er med indirekte et par gange. Vi har 
en Lisbet Dahl-parodi på Lars Løkke. Løkke er Dan-
marks dovneste politiker, og han får afsindig nemt ved 

at vinde næste valg. Han behøver jo 
ikke foretage sig noget som helst, så 
længe vi har den regering, og Helle 
Thorning laver hele hans valgkamp 
for ham, fortæller tekstforfatteren 
og fortsætter:

– Thorning er også indirekte med 
i Ulf Pilgaards parodi på dronning 
Margrethe. Det handler om alle mini-
sterrokaderne, som jo går ud over 

dronningen. Hun er stresset over alle de nye ministre, 
Helle Thorning hele tiden kommer slæbende med. Hun 
kan ikke huske, hvad de hedder. Og al den kransekage, 
hun skal servere – og så interesserer dronningen sig 
ikke engang for politik!

 Carl-Erik Sørensen mener, at salget af Dong til Gold-
man Sachs er for småt til en revytekst. Det ville være 
mere oplagt, hvis det var en tendens, at man solgte 

»løKKe eR DAnMARKS 
DoVneSte PolItIKeR«

Egentlig vil  
jeg hellere 

skrive generelle 
numre med bid end 
politiske parodier

SoCIAlDeMoKRAten MAj 201432
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»løKKe eR DAnMARKS 
DoVneSte PolItIKeR«

hele baduljen til udlandet. Man skal heller ikke for-
vente, at den hemmelige socialdemokrat bliver afsløret 
i årets cirkusrevy: 

– Emnet med den hemmelige socialdemokrat er 
sådan set godt nok, men jeg ved ikke helt, hvordan vi 
skulle kunne vise det på scenen. I øvrigt skulle det da 
være forholdsvis nemt at finde den hemmelige social-
demokrat, for så mange socialdemokrater er der da 
ikke i det parti, siger Carl-Erik Sørensen med et smil. 

IKKE SJOVT AT SPARKE NEDAD
Men hvor hører den prisbelønnede revyforfatter selv til 
i det politiske spektrum? 

– På venstrefløjen, det har jeg altid gjort. Man kan 
heller ikke lave ordentlig politisk satire, hvis man ikke 
hører til der, for hvem skulle man hænge ud? Satire 
handler om at rippe op i uretfærdigheder, og der er da 
ikke noget sjovt ved at sparke nedad og sige æv-bæv til 
en socialklient.

– Tænketanken Cepos spurgte engang, om jeg ville 
skrive et nummer til en af dens fester. Den skulle 
handle om det åndssvage sociale system og alle dem, 
der får hjælp. Jeg sagde o.k., hvis de havde selvironi og 
kunne tage en sang om nogen, der ikke gad bidrage til 
fællesskabet. Jeg havde jo ikke lyst til at gøre grin med 
nogen, der har brug for hjælp. Men så selvironiske var 
de ikke i Cepos, siger Carl-Erik Sørensen.

TEKSTER MED POLITISK BID
Når han skriver satire, skelner han ikke mellem, 
hvem der er i regering, og hvem der er i opposition. 
Sådan har det været, lige siden Anker Jørgensen var 
statsminister, og Carl-Erik Sørensen skrev sine første 
revytekster. Han kan sagtens lave grin med sine egne 
holdningsfæller, for de kludrer jo også i det. Men ge-
nerelt finder han det sjovere at hænge nogen ud, han 
ikke er enig med.

– Det er jo ikke mine holdninger, der kommer på sce-
nen. Holdningerne tilhører figuren på scenen. Men jeg 
laver ikke figurer, der står og siger, at de går ind for at 
hjælpe de fremmede, for det er jo ikke sjovt. For nogle 
år siden havde Ulf Pilgaard et nummer, hvor han var 
nabo til et nyopført flygtningecenter. Han virkede som 
en idiot, men hans karaktertræk var nemme at genken-
de for de fleste. Vi mener jo tit én ting, hvis det ligger 
100 km væk, og noget andet, hvis det er vores nabo. Og 
egentlig vil jeg hellere skrive generelle numre med bid 
end politiske parodier, siger Carl-Erik Sørensen.

Holdninger har han dog. Så hvordan mener han, sam-
fundet ville se ud, hvis der ikke var et socialdemokrati?

– Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke 
skulle være et parti på den fløj, som kæmpede for fæl-
lesskabet, men det er jo ved at fise en lille smule ud. 
Socialdemokraterne kan ikke lave deres politik selv og 
skal hele tiden være enige med Margrethe Vestager. Så 
i øjeblikket synes jeg ikke helt, det er det socialdemo-
kratiske, der præger Danmark. Men der vil altid være 
plads til et parti, som kæmper for de svage grupper. 
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Folkemødet 
på Bornholm 
2014

Danmarks politikfestival på 
Bornholm finder i år sted fra 
torsdag 12. juni til søndag 15. 
juni i den bornholmske hav-
neby Allinge. 

Socialdemokraterne er na-
turligvis med på Folkemødet 
og har et omfangsrigt pro-
gram for dagene. Vi holder til 
i Den Gamle Brandstation på 
Havnegade, hvor vi byder vel-
kommen til politiske debatter 
med vores ministre, politikere 
og meningsdannere. 

Fredag 13. juni er det So-
cialdemokraterne, der taler 
fra hovedscenen fra kl. 14-
14.30. 

Hele programmet for Folke-
mødet kan findes på Folke-
mødets officielle hjemmesi-
de, www.brk.dk/folkemoedet

»ÅRETS ANKER«  
TIL BØRNS  
VOKSENVENNER 

organisationen Børns Vok-
senvenner modtog 1. maj hæ-
dersprisen »Årets Anker« som 
påskønnelse af det arbejde, 
organisationen udfører for at 
hjælpe børn, der i det daglige 
mangler kontakt til voksne.

Børns Voksenvenner base-
rer sig i høj grad på frivillige 
(voksne), som to-fire gange 
om måneden er sammen 
med »deres« barn. Som sup-
plement til den biologiske 
mor eller far får barnet kon-
takt med en voksen, der har 
både lyst, tid og overskud til 
at være sammen med bar-
net, tale med det og hjælpe i 
svære situationer.

»Årets Anker« uddeles af 
HK København. Med prisen 
følger 50.000 kroner og en 
statuette af Anker Jørgensen.
Læs evt. mere om organisati-
onen på www.voksenven.dk

165 ÅR FOR 
GRUNDLOVEN

Grundlovsdag nærmer sig 
– og igen i år holder vi fest 
og fejrer den første danske 
grundlov, som blev vedtaget 
5. juni 1849.

Der skal altså 165 lys i lag-
kagen, når vi fejrer demokra-
tiet – og også i år kommer So-
cialdemokraterne til at præge 
de mange arrangementer.

Således taler Helle Thor-
ning-Schmidt på Metalskolen 
i Jørlunde, hos Socialdemo-
kraterne i Allerød og på Svend 
Aukens Plads i København, 
hvor værterne er Socialdemo-
kraterne og HK Hovedstaden.

Når vi nærmer os 5. juni, 
kan du få mere information 
om dagen og socialdemokra-
tiske grundlovsarrangemen-
ter på www.socialdemokra-
terne.dk
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KAREN HæKKERUp  
40 ÅR

12. juni fylder justitsminister Karen Hæk-
kerup 40 år. Karen blev første gang valgt 
ind i Folketinget i 2005 for Dragørkredsen 
efter at have siddet i Københavns Borger-
repræsentation i syv år. 

Karen blev efter valgsejren i 2011 ud-
nævnt til social- og integrationsminister, 
senere blev hun fødevareminister, hvoref-
ter hun nu sidder på posten som justits-
minister. 

Karen er uddannet cand.scient.pol., gift 
med ole Hækkerup, og de har sammen 
tre børn. 

Vi ønsker dig stort tillykke med den 
runde dag, Karen. 

Foto: Claus Bjørn Larsen

FRa BanG  
TIL THORnInG
I forbindelse med 90-års dagen 
for Nina Bangs udnævnelse til mi-
nister udkom bogen »99 lyserøde 
elefanter«, som er den prægtige 
titel på et fint værk om møn-
sterbrydende kvinder og bramfri 
damer, der har været med til at 
sætte deres solide præg på den 
kvindepolitiske debat.

Ud over Nina Bang handler 
bogen om blandt andre Mathilde 
Fibiger, Agnes Henningsen, Thit 
Jensen, olivia Nielsen, Lis Groes 
og hendes barnebarn Nina. og så 
er Helle Thorning-Schmidt, Dan-
marks første kvindelige statsmi-
nister, naturligvis også med. 

Det er forhenværende minister 
– Danmarks og verdens bedste – 
Jytte Hilden, der har skrevet bo-
gen sammen med journalisterne 
Lene Frøslev og Kate Bluhme. 

»99 lyserøde elefanter« blev 
præsenteret ved en konference 
23. april. Den kan ikke købes, 
men kan blandt andet rekvireres 
via kvinfo.dk. Den vil også blive 
uddelt ved debatmøder – ek-
sempelvis under Folkemødet på 
Bornholm.

KVINDER  
OG SUNDHED

Socialdemokratisk Kvindekon-
ference 2014 kommer til at stå i 
sundhedens tegn. Under overskrif-
ten Kvinder & Sundhed vil spotlyset 
blive rettet mod værdierne i sund-
hedspolitikken – og de stikord, der 
ledsager programmet, handler om 
alt fra sundhed i den 3. verden til 
livsglæde, kreativitet og morskab.

Undervejs dukker Pernille rosen-
krantz-Theil op og fortæller, om det 
er sundt at være politiker. og den 
tidligere landsholdsspiller i hånd-
bold, Marianne Florman, besvarer 
spørgsmålet »Hvad er sundt for 
kvinder?« 

Konferencen finder sted 29.-31. 
august i Vordingborg, og det koster 
1.500 kroner at deltage. Sidste frist 
for at booke en plads var midt i maj 
– men arrangørerne har dog ikke 
lukket helt ned for tilmeldingen. 
Interesserede kan kontakte tove 
Wibholm (wibholm@mail.dk) eller 
Bodil Mortensen (bodilmortensen@
stofanet.dk).  
 Se hele programmet på Social-
demokraterne.dk – under Vording-
borgs partiforening.

Foto: polfoto
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Foto: K

ate B
luhm

e

142625_p34-35_Navne_Noter.indd   35 09/05/14   10.07



ID-nr. 42 486

Danasvej 7  ·  DK-1910 FreDerIKsberg c
www.socIalDemoKraterne.DK

mit livs 
polItIsKe  
uDForDrIng

Christel sChaldemose

Fo
to

: M
ew

Det var en kæmpe ære 
at blive valgt til Europa-
Parlamentet. til gengæld 
bobler vreden, når de blå 
blæser på hensynet til for-
brugerne. 

Det er ingenlunde nemt at udpege det 
bedste og det værste øjeblik i mit politiske 
liv. jeg må jo erkende, at der er løbet en 
del vand i åen, siden jeg begyndte i Dsu 
tilbage i 1980’erne. 

Heldigvis er der utroligt mange gode 
oplevelser at vælge imellem. som for ek-
sempel den 1. maj-morgen i søndersø, hvor 
jeg var med min far til arrangementet. vi 
sang, mens fanen gik til vejrs, og jeg glem-
mer aldrig den følelse af at være en del af 
et særligt fællesskab. Det er nok min første 
politiske erindring, men jeg husker det, som 
var det i går. 

mit første møde med anker jørgensen 
står også højt på min liste over gode min-
der. Han var til møde på nordfyn, men gav 

sig alligevel tid til at snakke bagefter. Det 
gjorde et stort indtryk på en ung skoleelev 
som mig.

en tredje erindring, som jeg ikke lige 
glemmer, var, da Dr-journalisten rolf 
jonshøj ringede en søvnig eftermiddag i 
august 2006. »Hvad mener du om, at Henrik 
Dam Kristensen skal være socialdemokra-
ternes nye partisekretær? og at du nu skal 
overtage hans plads i europa-parlamentet«, 
spurgte han. ja, svaret giver jo nok sig selv. 

Førstepladsen går dog alligevel til det 
øjeblik, hvor stemmetallet for valget til 
europa-parlamentet i 2009 blev offentlig-
gjort. 43.855 vælgere havde sat kryds ud 
for mit navn. Det var en kæmpe ære og slet 
ikke noget, jeg havde set komme. jeg var 
simpelthen målløs. og meget glad. Det var 
først i dagene efter, at det for alvor gik op 
for mig, hvor stort det var.

FRUstREREt, vRED OG sUR
selv om min »positivliste« er lang, så er det 
alligevel ikke enkelterindringer, der driver 
mig i mit daglige politiske arbejde. Det gør 
derimod kontakten til mennesker med 
problemer og udfordringer, som de gerne 
vil have mig til at gøre noget ved. Det er en 

glæde for mig hver gang og en evig påmin-
delse om, hvorfor jeg egentlig er i politik.  

Det værste øjeblik i min politiske karriere 
er langt sværere at pege på. jeg bliver ge-
nerelt meget frustreret, når vi ikke får lavet 
en ordentlig politik. et eksempel er, at de 
borgerlige ikke vil være med til at stramme 
reglerne for pacemakere, kunstige hofter 
og andet medicinsk udstyr, selv om det er 
patienternes sikkerhed, der er på spil. jeg 
bliver vred, når vi ikke kan få eu-Kommis-
sionen til at forbyde de farlige stoffer, der 
er i vores hverdagsting, og som beviseligt 
skader vores børns hjerner. og jeg bliver 
sur, når visse virksomheder – kun for at 
score flere penge – omgår de regler, der 
skal beskytte arbejdstagerne. Desværre er 
der mange oplevelser af den slags i europa-
parlamentet på grund af dets borgerlige 
flertal.

Heldigvis er både de positive og de nega-
tive oplevelser med til at give et liv i politik 
mere farve og mening. De dårlige, fordi jeg 
får lyst til at kæmpe endnu hårdere. og de 
gode, fordi de minder mig om, at jeg er en 
del af noget større – en del af en bevægelse, 
som tænker på andre end os selv. 

142625_p36_Mit livs politiske.indd   36 06/05/14   16.10




