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LEDER

Kære socialdemokrat!
Jeg tror inderligt på det danske velfærds-
samfund. Med ret og pligt. Hvor vi taler dansk 
med hinanden. Hvor demokrati ikke bare er 
en styreform. 

Vores samfundsmodel kræver en stærk 
sammenhængskraft. At vi deler de samme 
grundlæggende værdier. At vi insisterer på et 
arbejdsmarked, der er velorganiseret og ordent-
ligt. Og at vi ikke accepterer parallelsamfund 
eller radikaliserede udemokratiske tendenser. 
Ord gør det ikke alene.

Hvis vi skal udvikle vores velfærd, og hvis 
vi skal bevare vores sammenhængskraft, så 
betyder det noget, hvor mange udlændinge der 
kommer til Danmark. 

Mange udlændinge, der bor i Danmark, lever 
gode liv her. De arbejder, skaber unik værdi og 
bidrager. De vil integration.

Men der er også store problemer. Desværre.
Alt for mange kvinder med minoritetsbag-

grund lever hjemme uden at gå på arbejde. 
Mange af de unge mænd er underrepræsenteret 
i uddannelsessystemet, men overrepræsenteret, 
når det kommer til kriminalitet. 

Det skal vi gøre noget ved.
I denne tid kommer ekstraordinært mange 

flygtninge til Danmark. Mennesker, der har 
behov for beskyttelse, skal have beskyttelse. Og 
vi skal løfte vores del af ansvaret. 

Samtidig skal vi have blik for den hverdag, der 
venter lige rundt om hjørnet. Som man allerede 
kæmper med i kommunerne. For os socialdemo-
krater er sprog og job vigtigst. Uden det er det 
svært at klare sig i Danmark og blive en aktiv del 
af samfundet. 

Året, der nu går på hæld, har for alvor åbenba-
ret omfanget af den udfordring, som Danmark 
og Europa står over for, med den største flygt-
ningekrise siden 2. verdenskrig. 

Lad os bruge det kommende år på at få ret og 
pligt til at stå stærkere i udlændingepolitikken 
– og til for alvor at øge hjælpen i nærområderne, 
så færre er nødsaget til at flygte.

Jeg vil ønske dig og din familie en glædelig jul 
og et godt nytår. 

AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATERNE

SPROG OG JOB  
ER DET VIGTIGSTE

Mennesker, 
der har behov 

for beskyttelse, skal 
have beskyttelse

Mange hilsener
Mette Frederiksen

pligt til at stå stærkere i udlændingepolitikken 
– og til for alvor at øge hjælpen i nærområderne, 
så færre er nødsaget til at flygte.

Jeg vil ønske dig og din familie en glædelig jul 
og et godt nytår. 
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MINISTER I VINDMØLLEMODVIND 
En sag om vindmøller har fået videnskabsminister Esben Lunde Larsen i 
strid modvind. Ministeren lagde ifølge Ekstra Bladet politisk pres på Tra-
fikstyrelsen i en sag, hvor hans far og bror havde økonomiske interesser i 
millionklassen. Historien drejer sig om ansøgningen til en stor vindmølle-
park, der skulle bygges ved indflyvningen til en lufthavn i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Trafikstyrelsen sagde nej til at opføre 25 kæmpe vindmøller i 
nærheden af lufthavnens landingsbane af hensyn til sikkerheden. Sagen 
fik også Esben Lunde Larsen til at kalde daværende trafikminister Mag-
nus Heunicke i samråd. Dengang undrede Heunicke sig over V-politikerens 
ihærdighed i netop denne sag.Fo
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DANSK UNGDOM SAMMEN MOD TERROR 
Der var lys i mørket, da en række danske ungdomspartier stod sammen om en fæl-
les mindehøjtidelighed for ofrene for terrorangrebet i Paris 13. november. Mindehøj-
tideligheden fandt sted foran den franske ambassade på Kongens Nytorv i Køben-
havn. Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, deltog, og statsminister Lars 
Løkke Rasmussen holdt tale. Mindehøjtideligheden var planlagt af DSU, SFU, Radikal 
Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Liberal Alliances Ungdom, KU, Alternativets 
Unge og VU. 130 mistede livet ved terrorangrebet i Paris. 
Læs også interviewet med Mette Frederiksen side 10 

THORNING ÅRETS 
EUROPÆER 
Europabevægelsen har tildelt tidli-
gere statsminister og partiformand 
Helle �orning-Schmidt prisen som 
»Årets Europæer«.
Den går til en person, der har vist 
særligt engagement i det europæ-
iske arbejde, og ved overrækkelsen 
fremhævede Europabevægelsens for-
mand, Stine Bosse, blandt andet Helle 
�orning-Schmidt som »en særdeles 
interessant politisk personlighed, der 
har ydet en særlig positiv europæisk 
indsats gennem flere år«. 
I sin takketale fremhævede �orning 

blandt andet, at hun altid har betrag-
tet sig som europæer. Og hun minde-
des, hvordan hun i 1990’erne var ak-
tiv i Europabevægelsens juniorteam.
Blandt de tidligere prismodtagere er 
Angela Merkel, Emmelie de Forest, 
Prins Henrik og José Manuel Barroso.

HELDIG HJORT FINDER 
NI MILLIARDER 
De fleste af os kender glæden ved at finde 
en glemt pengeseddel i vinterjakken. For 
finansminister Claus Hjort Frederiksen må 
lykkefølelsen have været mange gange 
større. Han har nemlig fundet ikke mindre 
end ni milliarder kroner ved at tage et nær-
mere kig på statens budgetter. I flere må-
neder turnerede Venstres kassemester el-
lers rundt med fortællingen om, at kassen 
var gabende tom efter SR-regeringen. Den 
tomme kasse blev brugt som undskyldning 
for mange manglende politiske resultater 
fra regeringens side. Et svar fra finansmini-
steren til Socialdemokraternes finansord-
fører, Benny Engelbrecht, viser dog, at der 
var tale om en anden virkelighed. Nu er der 
langt flere penge, end regeringen regnede 
med. 
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NORDEN VÆLGER  
MOGENS 

Foreningen NORDEN har valgt Mogens Jen-
sen som ny landsformand i Danmark. På et 
repræsentantskabsmøde i Vejle blev Social-
demokraternes næstformand og tidligere 

udviklingsminister valgt som afløser for 
Venstres Karen Ellemann. I sin tale frem-
hævede Mogens Jensen blandt andet de 
nordiske landes indbyrdes samarbejde:
– Norden har aldrig isoleret sig fra ver-
den, vi har aldrig lukket os om os selv. 

Vores internationale samarbejde for 
fred, menneskerettigheder, velfærd og 

retfærdighed skal præge fremtiden. Det 
betyder mere samarbejde om nordiske ud-
viklingsprojekter, mere samarbejde på vo-
res ambassader rundtom i verden og mere 
samarbejde om internationale dagsordener, 
sagde han.
Foreningen NORDEN har 12.000 medlemmer 
i Danmark. 

Foto: �
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ROUG BARSELSVIKAR FOR KRAG
Valget er overstået, men der har alligevel været skiftedag 
på de socialdemokratiske taburetter i Folketinget. I hvert 
fald for en tid. Astrid Krag udvider familien med sit tredje 
barn. Det betyder, at hun i nogle måneder er på barsel. 
Hendes stedfortræder er Kasper Roug, som er valgt i 
Lolland-kredsen. Kasper Roug er opvokset i Nakskov, 
uddannet lærer og kandidat fra RUC. Han fik 4.257 per-
sonlige stemmer til folketingsvalget i juni måned. 

MØRKEBLÅ FINANSLOV 
PÅ PLADS 
19. november faldt finansloven på plads. 
Den blev indgået uden Socialdemokrater-
ne, men med De Konservative, Liberal Al-
liance og Dansk Folkeparti. Og det kunne 
tydeligt ses, at der var tale om en meget 
borgerlig finanslov, hvor det blandt andet 
lykkedes Liberal Alliance at få reduceret 
registreringsafgiften på store biler.  
Derimod blev der stort set ikke plads til 
Dansk Folkepartis prioriteter. I stedet for 
velfærd måtte partiet forsvare skattelet-
telser til landets rigeste og en lavere regi-
streringsafgift for luksusbiler. Da Kristian 
�ulesen Dahl stillede sig op foran pres-
sekorpset på Christiansborg, præsente-
rede han et nyt udtryk. En såkaldt »vær-
dighedsmilliard«. Eneste forskel fra den 
ældremilliard, som SR-regeringen i sin tid 
indførte, er navnet. For der kommer ikke 
flere penge ud til landets ældre. Det ene-
ste, DF sikrer, er status quo. 
Læs mere om DF’s kovendinger på side 20

FESTLIG ÅBNING AF FOLKETINGET – IGEN
Så er den politiske sæson officielt skudt i gang. Som grundloven foreskriver, 
åbnede Folketinget den første tirsdag i oktober måned. Efter folketingsval-
get i juni måned var det med både en ny statsminister, Lars Løkke Rasmus-
sen, en ny formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, og en ny socialdemokra-
tisk gruppe – som igen er den største på Christiansborg. Dronningen og den 
kongelige familie overværede åbningen fra deres loge. 

BØDSKOV HOLDT  
STIGEN FOR JENSEN 
Normalt er de politiske rivaler, men lør-
dag den 7. november gik Socialdemo-
kraternes Morten Bødskov og Venstres 
Kristian Jensen på gaden sammen. Mis-
sionen var klar: En fælles valgkamp for et 
»ja« til at omdanne det nuværende rets-
forbehold til en tilvalgsordning ved folke-
afstemningen 3. december.
– Normalt får vi kritik for at spænde ben 
for hinanden i politik, men det her er 
så vigtigt for Danmark, at vi lægger de 
politiske uenigheder til side og samar-
bejder. Derfor holder jeg gerne stigen for 
Kristian, så Venstres plakat kan komme 
sikkert op, sagde Morten Bødskov.
Resultatet af folkeafstemningen var ikke 
kendt ved redaktionens slutning.
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Arbejdet med at formulere et nyt principprogram er nu i 
gang. 100 aktive socialdemokrater var med til kickstarten  

i Kolding, og nu skal debatten foldes ud i hele landet.  
– Vi skal have så mange som muligt til at involvere sig,  

sagde Dan Jørgensen.

AF MORTEN BRUUN · FOTO: THOMAS SJØRUP

Landet over bliver parti-
medlemmer inviteret til 
at lege med ord og vær-
dier. Bagefter skal forsla-
gene mailes til partikon-
toret. Her er det gruppen 
»Rød Stue – Vi bygger 
fremtidens Danmark«, 
der foreviger sit bud fra 
kickstarten i Kolding.

VI HAR  
EN DRØM

Solidaritet, udsyn, retfærdighed. Fællesskab og an-
svarlighed. Frihed og demokrati. Empati og livskvali-
tet. Omsorg.

Det var blot nogle af de ord og begreber, der blev 
kastet op i luften, da hundrede bestyrelsesmedlem-
mer fra kredse og partiforeninger midt i november 
mødtes i Kolding og var med til at kickstarte arbejdet 
med at formulere Socialdemokraternes nye princip-
program. 

For blot syvende gang siden 1876 skal de kerne-
værdier, der er partiets kit, have et serviceeftersyn og 
friskes op, så de matcher samtiden: 

– Vores helt grundlæggende værdier står selvfølge-
lig ikke til diskussion. Arbejdet består i at gøre dem 
nærværende. Sproget udvikler sig, så vi skal forsøge 
at tale om grundværdierne på en ny måde, understre-
gede Dan Jørgensen, formand for principprogramud-
valget, og tilføjede:

– Det vil selvfølgelig ikke gøre noget, hvis det nye 
principprogram bliver så godt, at endnu flere får lyst 
til at melde sig ind.  

ERLING OLSEN-MODELLEN
Opgaven med at formulere det nye program over-
lades ikke til en lille inderkreds. Den skal, som Dan 
Jørgensen formulerede det, »involvere så mange 
medlemmer som overhovedet muligt«. I de kommen-
de måneder vil partiforeninger over hele landet dis-
kutere det nye program – de fleste steder efter den 
Erling Olsen-model, der blev præsenteret i Kolding.

– I bogen »Den røde tråd« fremhæver Erling de tre 
spørgsmål: »Hvad står vi for?«, »Hvad står vi i?« og 
»Hvad gør vi så?« Det var Erlings påstand, at vi har 
ramt plet og opnået sammenhæng mellem princip-
programmet og partiets konkrete politik, hvis vi kan 
besvare de tre spørgsmål. Når det går galt, skyldes 
det ofte, at vi har glemt et af de tre punkter. Typisk 
punkt ét, som favner vores grundværdier, forklarede 
Dan Jørgensen.

FÆLLESSKAB ELLER OMSORG
Netop de tre spørgsmål er grundlaget for den leg 
med ord, som havde premiere i Kolding og nu kan 

VORES VÆ
RD

IER
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rekvireres til de lokale møder. 
Fordelt i grupper fik deltagerne 
i alt 40 minutter til at diskutere 
spørgsmålene og skrive deres svar 
ned på de store debatduge, der er 
fremstillet. 

Vi fulgte med ved et »jysk« bord, 
hvor Arne Teglgaard fra Aarhus, 
Lise Jørgensen, Viborg, Susanne 
Præst Korgaard, Rebild, og de tre 
Randers-folk Agnes Daugbjerg 
Østergaard, Hans Esdahl og Mads 
Kærskov Jakobsen udfordrede 
hinanden.

– Kan vi blive enige om, at 
»livskvalitet« skal med? spurgte 
Agnes Daugbjerg Østergaard, da 
sekstetten i første omgang fik ti 
minutter til at diskutere »Hvad 
står vi for?«

– Er det særligt socialdemo-
kratisk? Jeg kan godt lide »fæl-
lesskab«. Det skal med, parerede 
Hans Esdahl.

– Jeg vil gerne have »respekt« 
med. Skriv det ned, sagde Arne 
Teglgaard direkte henvendt til 
Mads Kærskov Jakobsen, der 
havde vundet sekretærtjansen.

– Det er forkert, hvis »sammen-
hæng« ikke er et af vores fem ord, 
lød det fra Lise Jørgensen.

– Jeg er ked af, at »omsorg« 
ikke kom med, afslørede Susanne 
Præst Korgaard, da tiden var gået. 
Ordene respekt, fællesskab, sam-
menhæng, livskvalitet og frihed 
stod tilbage som de seks jyske 
socialdemokraters bud på partiets 
grundværdier anno 2015.

EN POSITIV KLANG
Og sådan fortsatte det med 
de øvrige udfordringer. »Hvad 
står vi i?« udmøntede sig i ord 
og begreber som globalisering, 
konkurrencesamfund og ulighed. 
Og »Hvad gør vi så?« – som er den 
sværeste nød at knække, fordi 
formuleringerne hverken må være 
alt for konkrete eller alt for diffuse 
– landede blandt andet på, at So-
cialdemokraterne skal arbejde for 
at skabe arbejdspladser, forbedre 
levevilkår og vise solidaritet med 
de svageste.

Langt hen ad vejen var der 
enighed mellem grupperne. Og alle 
havde lyttet til Dan Jørgensen, der 
opfordrede til at bruge en positiv 
retorik.

– Til daglig er vi ofte negative, 
når vi taler om politiske udfordrin-
ger. Men vi ved, at budskaberne 
i sådan et principprogram bliver 
modtaget bedre, hvis de har en po-
sitiv klang. Martin Luther King stil-
lede sig jo heller ikke op og sagde: 
»I have a nightmare«. Han havde 
en drøm, noterede Dan Jørgensen 
og præsenterede salen for endnu 
en udfordring:

– Det vil være helt fantastisk, 
hvis en af jer rammer guldåren og 
formulerer præcis de tre, fire eller 
fem ord, der er så evigtgyldige, at 
de næste generationer af socialde-
mokrater også bruger dem. Nøjag-
tig som der var én, der for 140 år 
siden fandt på »Frihed, lighed og 
solidaritet«. 

Vores helt grundlæggende 
værdier står selvfølgelig  

ikke til diskussion

DEBUTANTEN 
OG VETERANEN
– Det er godt, at der er afsat så god tid til at formulere 
det nye principprogram. Det er en vigtig opgave, og den 
skal vi tage alvorligt.

Sådan siger 70-årige Hans Esdahl, der er formand for 
Socialdemokraterne i Randers Nord og veteran, når det 
gælder principprogrammer. 

Hans Esdahl har været medlem af partiet i 40 år, og 
efter at han var med til at vedtage nye programmer i 
1977, 1994 og 2004, er det nu �erde gang, han kaster 
sig over opgaven:

– Et nyt program er med til at udstikke retningslinjer-
ne for den daglige politik. Det er her, vi sætter retning, 
og det er her, vi viser forskellen på os og de andre, siger 
Hans Esdahl.

Agnes Daugbjerg Østergaard, 22 år og partiforenings-
formand i Randers, er debutant. Hun har en »god for-
nemmelse i maven« og glæder sig mindst lige så meget 
til opgaven som sin erfarne partifælle:

– Jeg fornemmer, at jeg har indflydelse. Og jeg 
drømmer om at være med til at formulere nye håb for 
Danmark. Det vil jeg i hvert fald gerne være med til at 
udfolde i det nye principprogram, siger Agnes Daugbjerg 
Østergaard.

De glæder sig til at holde medlemsmøder i Randers og 
håber, at hele processen bliver båret af den åbne dialog, 
der er lagt op til fra principprogramudvalget.

– Højdepunktet bliver kongressen næste år. Når vi er 
færdige med at diskutere udkastet, bliver det svært at 
ændre noget, siger Hans Esdahl. 

KØREPLANEN
Der er afsat god tid til arbejdet med et nyt principprogram. 

Køreplanen fortæller, at foråret 2017 bruges til den interne de-
bat på møder i hele landet. I løbet af sommeren skrives et udkast, 
der skal diskuteres på kongressen i september næste år. Og først 
året efter – på kongressen i 2017 – skal det nye principprogram 
vedtages endeligt. Agnes Daugbjerg Østergaard og Hans Esdahl, parti-

foreningsformand og kredsformand i Randers.
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»A rbejdet er Kilden til al Rigdom 
og Kultur, og bør hele Udbyt-
tet tilfalde dem, som arbejder. 
I de nuværende Samfund er 

Arbejdsmidlerne Kapitalisternes Monopol«. 
Sådan lyder den første linje i vores partis 

første principprogram, »Gimleprogrammet«, 
som Pio, Brix, Geleff og de andre skrev i 1876 – i 
en tid, hvor industrialiseringen for alvor var kom-
met til Danmark, og hvor uligheden var stor. 

Umenneskelige arbejdsvilkår og lave løn-
ninger var hverdag for de danske arbejdere. De 
uretfærdigheder ville vores parti gøre op med. 
Inspireret af Karl Marx’ samfundsanalyse – og til 
dels også retorik – var 
Gimleprogrammet 
først og fremmest et 

Mens vi arbejder med det nye principprogram, 
kigger vi – i den første af to beretninger om 
Socialdemokraternes tankegods – tilbage på 
arven fra Pio og Gimle, Staunings krav om 
konkret handling og H.C. Hansens kamp for 
fællesskabet.

AF DAN JØRGENSEN · ILLUSTRATION: FILIP JUHL

VORES VÆ
RD

IER

DANMARK  
FOR FOLKET  
ER VEJEN FREM
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kampskrift. Vi socialdemokrater gik for-
rest i klassekampen. 

AFSKAF BØRNEARBEJDE
Med alle lovlige midler var politikken at 
afskaffe klassesamfundet. Ikke bare i 
Danmark, programmet havde nemlig 
internationalt udsyn:

»Det danske socialdemokratiske Ar-
bejderparti virker nærmest i en national 
Stamme. Men er overbevist om Arbejds-
bevægelsens internationale Karakter. 
Og beredt til at opofre Alt og opfylde alle 
Pligter for at hidføre: Frihed, Lighed og 
Broderkærlighed blandt alle Nationer«. 

De konkrete krav var til at tage at føle 
på. Afskaf børnearbejde, indfør skat 
med stigende skala, giv retslig bistand 
til alle, indfør almindelig og lige valgret. 
Blot for at nævne nogle.

SØGTE INDFLYDELSE
Vores partis andet principprogram er 
skrevet i 1913. Det er altså vedtaget, tre 

år efter at Stauning blev partiformand. 
Indholdsmæssigt ligger det tæt op ad 
Gimleprogrammet. Der var i høj grad 
tale om et politisk manifest med et klart 
marxistisk islæt: 

»Kapitalismen umuliggør en retfær-
dig Fordeling af Samfundsarbejdets 
Udbytte, fremkalder planløs Produktion, 
hvorved uhyre Værdier går til grunde, 
skaber Kriser og Arbejdsløshed, splitter 
Samfundet i stadigt heftigere Interes-
sekrige, og spalter det slutteligt i to 
modsatte Lejre i en bestandig mere 
omfattende og bevidst indbyrdes Klas-
sekamp«, hed det blandt andet.

Programmet afspej-
lede ikke særligt godt 
partiets politik i prak-
sis. Socialdemokratiet 
var nemlig begyndt at 
søge indflydelse via 
samarbejde med de 
bærende kræfter i det 
kapitalistiske samfund 
– for eksempel indgik 
man i en bred koalition 
i Rigsdagen for at få reformeret grund-
loven. 

DANMARK FOR FOLKET
I 1934 vedtog Socialdemokratiets le-
delse det måske mest berømte politiske 
program, vores parti til dato har fostret. 

Det skulle have været et egentligt 
principprogram. Men blev det ikke. 
Stauning kortsluttede processen og 

præsenterede i stedet »Danmark for 
folket« på et hovedbestyrelses-

møde i partiet. Stauning 
havde selv skrevet teksten, 

som blev vedtaget efter en 
kort debat uden ændringer. Tiden 

var ikke til lange processer, men til 
konkret handling, sagde Stauning. 

Programmets vigtigste pointe var, at 
Socialdemokratiet ikke længere skulle 
være et klasseparti, men derimod et fol-
keparti. Massearbejdsløsheden og den 
økonomiske krise var i fokus. Der skulle 
handles. Bankerne skulle socialiseres. 
Dele af industrien statskontrolleres 
og aktieselskaberne og prisdannelsen 
kontrolleres.   

Målet var at få opbakning fra halv-
delen af vælgerne i Danmark. Og man 
nåede det næsten. I 1935 fik Socialde-
mokratiet 46,1 procent af stemmerne. 
Det bedste, vi (endnu) har haft. 

Under ledelse af H.C. Hansen gik 
arbejdet med vores partis tredje princip-
program i gang i 1957. Fire år senere 
vedtog kongressen »Vejen frem«, som 
altså formelt afløste 1913-parolerne.

I 1961 lød det i indledningen: »Den 
demokratiske socialisme har som mål 
at frigøre mennesket, sikre dets tryghed 
og give det mulighed for en fri udvikling 
under ansvar over for fælleskabet. For 
at nå dette mål må fællesskabet lægge 
rammer for samfundets udvikling«.

Selv om udtrykket ikke var udbredt 
endnu, var det, vi i dag kalder »velfærds-
staten«, det, der gemte sig bag »fælles-

skabet«.
Den gennemgå-

ende ide var, at staten 
skulle sikre tryghed til 
alle. Via social sikring, 
ved at sørge for billige 
boliger, ved at skabe 
job og så videre.

Programmet lagde 
op til en ambitiøs 
socialpolitik, en 

progressiv skattepolitik, en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik, men der var også 
plads til tidens nyere politiske emner 
såsom forbrugerpolitik, kultur og endda 
et afsnit med overskriften »Atomalder 
uden frygt«.   

HUSK HISTORIEN
Socialdemokraterne er et gammelt 
parti. Men vores værdier er lige så rele-
vante i dag, som de var i 1876, i 1913 og 
i 1961. Det skal vi vise hinanden og re-
sten af verden, når vi i september 2017 
vedtager partiets næste principprogram. 

Vi skal tænke nyt og moderne. Vi skal 
være modige og fremadsynede. Men vi 
skal ikke glemme, hvor vi kommer fra. 
Samtidig med at vi tydeligt viser, at vi er 
et parti i udvikling – et parti, der følger 
med tiden – er det også vigtigt, at vi 
husker historien.

Ligesom Pio skulle det i slutningen 
af 1800-tallet, og ligesom H.C. Hansen 
gjorde det i 1960’erne, skal vi nu også til 
at tage bestik af den verden, vi lever i, 
og formulere vores nye principprogram. 
Og vi skal gøre det i respekt for deres 
arbejde og kampe.

I næste nummer af Socialdemokraten 
– det udkommer til februar – gennem-
går Dan Jørgensen de nyeste princippro-
grammer i partiets historie. 

Den gennem- 
gående ide 

var, at staten skulle 
sikre tryghed til alle

144693_p06-09_Tema Nyt principprogram.indd   9 04/12/15   13.18
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ET FORSVAR FOR 
VORES MODEL

INTEGRATION

AF PETER ANDERSEN

– Den skandinaviske velfærdsmodel er 
unik, fordi man har adgang til en række 
velfærdsgoder, når man bor og lever 
her. Derfor er det en enorm udfordring 
at opretholde den samfundsmodel, når 
der kommer mange til os udefra. Jeg 
er meget optaget af at finde det rette 
balancepunkt, så vi kan hjælpe de men-
nesker, der har behov for vores beskyt-
telse, og samtidig styre, hvor mange der 
kommer hertil, så vi ikke får etableret en 
stor etnisk underklasse. 

Ordene er Mette Frederiksens – og 
de forklarer perspektivet bag Socialde-
mokraternes rolle i den asylpakke, som 
regeringen, dens tre støttepartier og 
altså de 47 socialdemokratiske mandater 
enedes om i november.

Den endelige pakke faldt først endeligt 

på plads efter dette blads deadline. Un-
dervejs er den blevet flittigt debatteret 
– blandt andet på partiets Facebook-side 
– og partiformanden er også blevet præ-
senteret for mange synspunkter uden for 
Christiansborg.

– Det er meget forskelligt. Mange 
socialdemokratiske medlemmer og 
danskere i det hele taget er optaget af at 
hjælpe flygtninge, men samtidig er der 
mange, som bor i udsatte boligområder 
og har børn på skoler med overvægt af 
børn med minoritetsbaggrund. De er 
optaget af, at der ikke bliver ved med at 
komme for mange hertil, så integratio-
nen skal starte forfra. Det, der optager 
folk, er meget betinget af, hvor de bor, og 
hvor tæt problemerne er på, siger Mette 
Frederiksen.

Det handler om den  
danske samfunds model. 
Mette Frederiksen om 
den svære håndtering  
af flygtningekrisen.

Foto: Polfoto
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Der kom jo også mange asylansøgere 
sidste år. Burde I ikke have været forbe-
redt på, at der ville komme et tryk, så I 
kunne have undgået at haste de nye love 
igennem?

– Der skulle træffes nogle beslutninger 
meget hurtigt, fordi den aktuelle krise har 
fået Sverige og Tyskland til at ændre deres 
flygtningepolitik. Derfor har det været 
nødvendigt at iværksætte initiativer, så 
myndighederne er forberedt, hvis situatio-
nen udvikler sig i Danmark. Den tilstrøm-
ning, vi har set til Sverige og Tyskland, vil 
jo ændre de samfund grundlæggende, og 
det ønsker jeg ikke for Danmark. Derfor 
handler det om at finde en bedre balance, 
så vi kan få integrationen til at virke, og 
samtidig forstærke den hjælp, vi giver til 
nærområderne. Verden kan ikke være 
bekendt at have flygtningelejre i så ringe 
en tilstand.

I denne udgave af Socialdemokraten er 
der også et interview med Ahmad Mah-
moud, som har skrevet bogen »Sort land«, 
og som kalder integrationspolitikken for 
fuldstændig fejlslagen. Er de nye stram-
ninger et forhastet svar på 30 års forfejlet 
integration?

– Det er det ikke. Det er et svar på en 
aktuel flygtningekrise, som vi skal kunne 
håndtere. Men jeg er enig med forfatteren 
i, at vi har en fejlslagen integrationspolitik, 
og alle vi, der ikke vokser op og bor i de 
familier, han beskriver, bliver simpelthen 
nødt til at høre, hvad det er, han siger. Han 
fortæller, at der er reelle parallelsamfund 
i Danmark, hvor man slår sine børn, og 
hvor der er meget stærke undertrykkel-
sesmekanismer. Som socialdemokrater 
skal vi bruge al vores kraft og energi på at 
bekæmpe enhver form for undertrykkelse.

YDELSEN ER FOR LAV
Jeg hører dig sige, at du vil styre til-
strømningen til et niveau, vi kan magte, 
men at de, der kommer, skal behandles 
ordentligt. Der er så vedtaget en integra-
tionsydelse uden jeres stemmer. Tror du, 
medlemmer og vælgere kan skille det ad?

– Ja, det tror jeg godt, og jeg synes, der 

er en klar skillelinje. Integrationsydelsen 
ligger på et for lavt niveau, hvis folk skal 
kunne klare sig. Der er tale om meget lave 
rådighedsbeløb. Det er vi imod. Vi så også 
gerne, at man kan komme til at arbejde, 
med det samme man kommer hertil. Det 
er en stor undren for mig, at regeringen 
ikke vil være med til det.

Hvis du skulle stille dig op på en ølkasse 
og forklare de socialdemokratiske finger-
aftryk, hvad ville du så sige?

– Vi kæmper ikke mindst for, at staten 
skal påtage sig et større ansvar og ikke 
sende regningen videre til kommunerne. 
Fordi det vil betyde besparelser på vel-
færden, og når man kombinerer det med 
minusvækst, begynder det at se rigtig 
svært ud i forhold til folks helt almindelige 
hverdag. 

 Læs interviewet med Ahmad Mahmoud 
side 32

ALT FOR 
LIDT
Den nye integrationsydelse, som 
Mette Frederiksen og Socialde-
mokraterne kritiserer, er vedtaget 
af regeringen og de tre borgerlige 
støttepartier (Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance og De Konserva-
tive). 

Ydelsen omfatter alle, der er 
kommet til Danmark efter denne 
dato, men som led i finanslovs-
aftalen vil den blive udvidet til at 
omfatte alle, der ikke har opholdt 
sig i landet i mindst syv ud af de 
sidste otte år.

Der er tale om noget nær en 
halvering af ydelserne.

Ydelsen betyder, at:
    Enlige uden børn modtager 
5.945 kroner om måneden før 
skat, hvor de før fik 10.849 
kroner i kontanthjælp.

    Ægtepar over 30 år med børn 
modtager i alt 16.638 kroner 
om måneden før skat mod 
28.832 kroner tidligere i kon-
tanthjælp.

    Udlændinge kan derudover få 
et månedligt tillæg på 1.500 
kroner i såkaldt sprogbonus, 
hvis de består prøven i Dansk 2.

Vi har behov for en effektiv indsats og 
forebyggelse af terror, men her har vi 

en flygtningekrise, vi skal håndtere 

Mette Frederiksen: – Vi skal få integrationen til 
at virke og samtidig forstærke den hjælp, vi gi-
ver til nærområderne. Vi har en flygtningekrise, 
vi skal håndtere. Foto: �omas Andersen

Foto: Polfoto
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INTEGRATION

ROLLEMODELLEN  
RAFEL

AF KRISTIAN BANG LARSEN

Hvad betyder det for dig at have modtaget 
prisen? 

– Det har været en kæmpe ære både 
at modtage prisen for mit arbejde og at 
repræsentere Danmark. Jeg modtog prisen 
i Bruxelles, og der var rigtig mange ældre 
personer med meget livserfaring. Jeg var 
den yngste, og for mig var det en oplevelse 
og en læringsproces, hvor jeg fik gode tips 
og råd af dem. 

Hvad er baggrunden for det fodboldpro-
jekt, I har startet? 

– Vi manglede noget for de unge i mit 
lokalmiljø, så de kunne komme væk fra 
gaden og ind i et miljø, hvor de kunne få 
hjælp til både lektier og personlige proble-
mer. 

– Vi har nogle regler om, at de unge skal 
komme i skole, lave deres ting og ikke lave 
problemer. Og hvis vi ser, at nogle laver 
problemer, får de ikke lov til at komme 
til næste træning eller kamp. Derudover 
hjælper vi, hvis de har brug for hjælp til 

lektier. Vi har flere elever, der nu får bedre 
karakterer, så vi ser resultater af vores 
arbejde. 

Hvad fik dig til at gå ind i projektet? 
– Jeg manglede selv et sted at tage 

hen og nogen at se op til, da jeg var barn. 
Det var ikke altid, jeg lige gad gå til mine 
forældre, hvis jeg havde et problem. Så 
jeg tænkte, at når jeg blev lidt ældre, ville 
jeg gerne give børnene det pusterum, de 
mangler. 

Hvad bør vi som samfund gøre bedre for 
at modvirke radikalisering og kriminalitet 
for unge med indvandrerbaggrund?

– Man skal skabe en dialog. Det, jeg 
hører fra de her unge, er, at de får at vide, 
hvordan de skal være og opføre sig. Men 
der er ikke nogen, der lytter til, hvad de 
mener, til deres tanker, håb og drømme. Vi 
har haft succes, fordi vi er der for de unge, 
når de har brug for en, der hører efter. 

– Og så skal vi skabe broer, så det ikke 
bare er envejsintegration i samfundet. Vi 
skal integreres sammen, så vi får noget 
godt fra begge verdener. 

19-årige Rafel Shamri 
har som den første 
dansker – og efter  
indstilling fra EU- 
parlamentarikeren 
Christel Schaldemose 
– fået Den Europæiske 
Borgerpris. Vi har mødt 
den unge vejlenser med 
det store hjerte.

HUN 
GØR EN 
FORSKEL
14. oktober modtog 19-årige 
Rafel Shamri Den Europæiske 
Borgerpris. Rafel Shamri kom som 
5-årig til Danmark som flygtning 
fra Irak og bor i dag i Vejle. Hun 
fik prisen for sit arbejde med at 
bekæmpe radikalisering blandt 
unge muslimer gennem et fod-
boldprojekt. 

– Rafel er trods sin unge alder 
en fantastisk rollemodel, der for-
tjener al den anerkendelse og ros, 
som hun overhovedet kan få. Vi 
taler meget om, hvordan myndig-
hederne kan beskytte befolknin-
gen mod terror, radikalisering og 
dårlig integration. I stedet for at 
tale om det har Rafel gjort noget, 
siger EU-parlamentarikeren 
Christel Schaldemose, der havde 
indstillet Rafel Shamri til prisen. 
Den Europæiske Borgerpris bliver 
hvert år tildelt op til 50 euro-
pæere, der har gjort en særlig 
indsats for at forene mennesker 
og kulturer eller har bidraget til 
det europæiske fællesskab.

Hvordan en smule regnvejr 
kan blive mere værd end  
olien i Nordsøen.

Verdens goder er nogle gange uretfærdigt fordelt. Nordmændene har  
mere olie end os. De varme lande har mere solskin. Til gengæld har vi  
regnvejr. Og i en verden, hvor klimaforandringerne skaber større og  
større tørkeområder, er regn det nye sort. Regnen gør det muligt at  
dyrke både foder og fødevarer så billigt og e�ektivt, at vi kan eksportere  
til resten af verden. At vores landbrug og virksomheder samtidig er ret  
gode til at spare på vandet, gør ikke gevinsten mindre.
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HER GÅR GRÆNSEN

BELINDAS JUL 

14

– Bare det, at du kan sætte en julemid-
dag på bordet, betyder rigtig, rigtig me-
get. Også for børnene, siger 37-årige 
Belinda Poulsen. 

De brune flyttekasser står stadig 
stablet i stuen i den nye treværelses 
lejlighed i Vordingborg, hvor Belinda 

og hendes to piger, Patricia på 15 år og 
10-årige Cassandra, for nylig er flyttet 
ind. De har i flere måneder måttet bo 
hos Belindas mor, så Belinda kunne 
spare op til lejlighedens depositum gen-
nem sin SU og sit SU-lån.

Nu er møblerne kommet på plads og 
billederne hængt op, og straks tårner 
nye økonomiske problemer sig op: For 
hvordan skal Belinda Poulsen få råd til 
julemiddagen og gaver til børnene? Og 
den 29. december har den store fød-
selsdag, og lige efter er det nytårsaften. 

Derfor har hun søgt om julehjælp hos 
Dansk Folkehjælp, der uddeler julepak-
ker til fattige familier. 

– Vi fik en pakke for to år siden, og 
det reddede julen. De 150-200 kroner, 
jeg ville sætte ekstra af til en julemid-
dag, kan vi bruge til søndagshygge med 
julemusik, fyrfadslys og juledekora-
tioner. Og børnene kan jo mærke på 
mig, at der er mindre stress på. Det er 
en utrolig stor hjælp, fortæller Belinda 
Poulsen. 

REDEGØRELSEN VIRKEDE 
Familien Poulsen er en af mange 
familier, der har det økonomisk svært 

i Danmark. Det er svært at sige, hvor 
mange det vil blive i fremtiden, for so-
cialminister Karen Ellemann har �ernet 
fattigdomsgrænsen og den tilhørende 
fattigdomsredegørelse. 

Den viste senest, at 40.000 danskere, 
heraf 7.000 børn, lever under fat-
tigdomsgrænsen på 103.200 kroner i 
disponibel årlig indkomst.  

– Vi har haft enormt god brug af fat-
tigdomsredegørelsen. Den har givet et 
fyldigt overblik over, hvem der lever for 
meget lidt i Danmark. Det er et vigtigt 
redskab, hvis man vil have, at børn 
vokser op i nogenlunde øjenhøjde med 
hinanden, siger Socialdemokraternes 
socialudfører, Pernille Rosenkrantz-
�eil.  

FLERE FATTIGE BØRN
For Venstre-regeringen er det til 
gengæld opportunt at holde op med at 
måle antallet af fattige. For der bliver 
flere af dem. Og særligt bliver der flere 
fattige børn. 

Med genindførelsen af fattigdoms-
ydelserne – den særligt lave starthjælp 
for nye i Danmark og 225-timersreglen, 
der skærer i kontanthjælpen, hvis man 

AF KRISTIAN BANG LARSEN  · FOTO: THOMAS SJØRUP

Regeringen har afskaffet fattigdomsgræn-
sen og genindført fattigdomsydelserne. Det 
betyder, at flere børn bliver fattige. Social-
demokraternes socialordfører er bange for 
konsekvenserne – og i Vordingborg håber 
en enlig mor på julehjælp.

HER GÅR GRÆNSEN 
Der er stor forskel på en socialdemo-
kratisk og en borgerlig regering. Ven-
stre-regeringen er lige nu ved at �erne 
en række af de positive tiltag, der blev 
iværksat under den socialdemokratisk 
ledede regering. I en ny serie, »Her går 
grænsen«, ser Socialdemokraten på 
nogle af de områder, hvor de sene-
ste års fremskridt nu bliver ødelagt. I 
dette nummer er temaet fattigdoms-
grænsen. 

Pernille Rosenkrantz-�eil. 
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ikke har arbejdet 225 timer inden for et 
år – og loftet over børne- og ungeydel-
sen (børnechecken) forventes antallet 
af fattige børn i Danmark at eksplodere.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
vurderer, at stramningerne vil give 
7.000 flere fattige i Danmark – heraf 
3.700 børn.  Det er over 50 procent flere 
fattige børn end i dag.

I 2011 blev omtrent det samme antal 
børn og voksne løftet ud af fattigdom, 
da S-SF-R-regeringen �ernede fattig-
domsydelserne.       

– De fattigdomsydelser, som regerin-
gen nu indfører, fik børnefattigdommen 
til at eksplodere op igennem nullerne. Vi 
ved, hvad de her redskaber betyder, for 
vi har set dem fungere i 10 år. De skub-
ber nogle familier meget langt ud til 
kanten, siger Pernille Rosenkrantz-�eil.  

IKKE RÅD TIL FERIE OG BIOGRAF
Hos familien Poulsen i Vordingborg har 
de i årevis måttet leve for lidt, fattig-
domsgrænse eller ej. 

– Ferier har vi ikke råd til, og i daglig-
dagen er der ikke penge til for eksempel 

en tur i biografen. Skal børnene gå til 
noget, må det ikke være for dyrt, for så 
vælter budgettet. Den lille vil gerne gå 
til ballet, men det har jeg slet ikke råd 
til, fortæller Belinda Poulsen. 

Hun har længe været på kontant-
hjælp, men er nu begyndt at studere. 
Hun er ved at tage 10. klasse om, og 
planen er at tage hf og siden hen læse 
til læge- eller advokatsekretær. 

Hendes SU er mindre end kontant-
hjælpen, men med lån er det lidt mere. 
Når husleje, varme og el er betalt, er der 
få tusinde kroner tilbage til mad, tøj, 
transport og andre basale fornødenhe-
der. Familien har vænnet sig til at leve 
for lidt, men let bliver det aldrig. 

– Jeg går tit på tilbudsjagt. Efter klok-
ken syv om aftenen er kødet sat ned 
til halv pris, og så er det med at købe 
ekstra ind. Det er hårdt, især når andre 
børnefamilier kommer forbi og fylder 
vognene. Men vi har tag over hovedet 
og mad på bordet, og der er andre, der 
har det værre. Det er man nødt til at 
sige til sig selv, at der er nogen, der har 
det værre, siger Belinda Poulsen. 

SÅDAN STØTTER 
DU DANSK  
FOLKEHJÆLP
Det er hårdt at være fattig i Dan-
mark, særligt i julen. Dansk Folke-
hjælp samler ind til fattige familier og 
deres børn, så de også kan få en jul 
med god mad og gaver. 
Hver familie får en julepakke på 
1.500 kr. bestående af kolonialvarer, 
1 gavekort til en sportsforretning og 
1 gavekort til en legetøjsforretning. 
Sidste år uddelte Dansk Folkehjælp 
julepakker til 5.000 familier, men 
med 13.000 ansøgere er der brug for 
mere hjælp.   

Du kan støtte på forskellige måder: 
    Folkehjælp.dk – støt på hjemme-

siden. 
    Sms Julegave til 1999 – så støtter 

du med 150 kr.  
   MobilePay/Swipp – 51 81 11 12.

Belinda Poulsen.
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Charlotte Illum – 49 
år, gift og it-ledel-
seskonsulent – kal-
der det »en rigtig 
god ide«, at Søren 
Wiborg og Martin 
Nielson, formand og 
næstformand i Val-
lensbæk partifor-
ening, besøger nye 
medlemmer.
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VALLENSBÆK KRÆSER FOR NYE  MEDLEMMER

Der står en kæmpe kage på et sir-
ligt opdækket bord i Vallensbæk. 

– Den ser lækker ud. Hvad er 
det for en kage, udbryder Søren 
Wiborg imponeret.

– Det er en gulerodskage. Jeg 
lærte at bage den slags, da jeg var i USA for 
mange år siden, forklarer Charlotte Illum og 
sætter en kande kaffe over.

Det er anden gang, Søren Wiborg og Martin 
Nielson – formand og næstformand i Socialde-

mokraternes lokale partiforening – er på besøg 
hos Charlotte Illum. 

Første gang dukkede de op, fordi hun netop 
havde meldt sig ind i partiet. Denne gang er de 
her, fordi Socialdemokraten gerne vil fortælle 
om den særlige tradition, de har i Vallensbæk: 
Her besøger formandskabet alle nye medlem-
mer – og Charlotte Illum vil gerne fortælle, 
hvordan hun oplever den skik:

– Jeg havde ikke engang været medlem en 
uge, før Søren sendte en mail og spurgte, om 

Det er hverken raketvidenskab eller koster penge. Men i Vallensbæk be-
søger formand og næstformand nye medlemmer. Det har resulteret i en 
stærk og aktiv partiforening.

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

3 HURTIGE OM 
VALLENSBÆK

1.000 nye medlemmer har Socialdemokraterne fået i år. Otte af dem  er fra Vallensbæk

1.000

   Antal medlemmer ca. 145.

   Har 100-årsjubilæum i 2016.

   Hvert andet medlem var aktive  
i folketingsvalgkampen.
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3 RÅD TIL DET GODE 
MEDLEMSBESØG 
1. Aftal mødet kort efter indmeldelsen.

2. Fortæl kort om partiforeningen, kredsen og 
muligheder for at være aktiv.

3. Det skal være hyggeligt og uformelt.

de måtte komme på besøg. Jeg var virkelig positivt over-
rasket, fortæller Charlotte Illum. 

LETTERE FOR DE NYE
En uge senere kom Søren Wiborg og Martin Nielson forbi 
i det lille hjem i Vallensbæk. På det tidspunkt så hun dog 
lidt anderledes ud. Hun var netop kommet ud af et ke-
moforløb efter en kræftdiagnose. I dag er hun raskmeldt, 
og håret på hovedet er blevet lidt længere.

– Det er klart, at det har været en medvirkende faktor i 
forhold til at melde sig ind. Jeg fik et fantastisk indtryk af 
det danske sundhedsvæsen og fik trang til at gøre noget 
aktivt, fortæller Charlotte Illum.

Når Søren Wiborg og Martin Nielson byder et nyt med-
lem velkommen, har de en introduktionspakke med – en 
arrangementskalender, lidt infomateriale og et skema, 
som medlemmet kan udfylde. 

– Jeg bilder mig ind, at det er lettere for et nyt medlem 
at deltage i vores arrangementer, hvis vi har været forbi 
og sige hej. Så finder vi også ud af, hvad folk interesserer 
sig for, og hvad de gerne vil have ud af at være medlem, 
forklarer Søren Wiborg, der i alle sine 20 år som formand 
i Vallensbæk har tilbudt nye medlemmer et besøg.

I Charlotte Illums tilfælde resulterede det ikke bare i et 
stykke velsmagende kage og en kop kaffe. Det lille visit 
betød, at det nye medlem meldte sig som valgforordnet 
ved folkeafstemningen 3. december.

– Det havde jeg ikke gjort, hvis ikke Søren og Martin 
var kommet på besøg, fortæller hun. 

I LÆRE SOM 
POLITIKER
De er 15 år. De går i 9. klasse. Og de har 
endnu ikke fået valgret.
Men står det til Karla, Frederikke, 
Oliver og Hans, overtager de rege-
ringsmagten allerede i morgen.

Det skortede i hvert fald ikke på 
hverken entusiasme eller gåpå-
mod, da de fire skoleelever midt i 
november var i erhvervspraktik på 
Christiansborg. Her fulgte de Mette 
Gjerskov i fire dage og tilbragte også 
en dag hos DSU – ligesom alle de 
andre elever, der kommer i praktik 
hos et socialdemokratisk folketings-
medlem.

Og de fire var heldige at ramme 
en uge, hvor der virkelig var gang 
i den. Ti minutter efter at Mette 
Gjerskov havde budt dem velkom-
men, blev hun interviewet live i TV 
2 News. Fem dage senere havde de 
fire været med forbi Radio24syv, 
overværet møder i Europaudvalget 
og den socialdemokratiske gruppe 
og oplevet Mette Gjerskov debattere 
både i Folketinget og på Køben-
havns Universitet.

– Jeg vil gerne være politiker. Der 
er ganske vist nogle, der har sagt til 
mig, at det er hårdt. Men denne uge 
har ikke afskrækket mig. Faktisk 
har det været meget hyggeligt, 
siger Hans Christiansen, der er fra 
København.

– Jeg troede på forhånd, at det 
hele herinde var planlagt som i et 
skema, men tingene ændrer sig hele 
tiden, tilføjer Oliver Klint Christian-
sen, der er fra Svinninge og aktiv i 
DSU i Odsherred.

BEDRE END SKOLEBØGER
Karla Haukjær Sørensen og Frede-
rikke Bak Jakobsen er klassekam-
merater og går i skole i Roskilde, 
som også er Mette Gjerskovs hjem-
mebane.

– Selv om jeg endnu ikke må 
stemme, er jeg altså også medbor-

ger i en global verden. Det optager 
mig meget. Fem dage herinde er 
meget bedre end 20 siders læsning 
i en bog om samfundsfag, fortæller 
Karla og suppleres af Frederikke:

– Det er sjovt at opleve, at poli-
tikere også er mennesker. Jeg har 
fået meget respekt for dem.

Mette Gjerskov har taget imod 
erhvervspraktikanter i alle sine ti år 
som folkevalgt. Det gør hun, fordi 
det er vigtigt med et åbent folketing. 
Og så sætter hun pris på at opleve 
de unges perspektiv på den politiske 
verden.

– Jeg træner dem ikke i at blive 
socialdemokrater. Jeg viser dem, at 
politik også er for unge mennesker. 
Og nogle af mine tidligere prakti-
kanter er faktisk gået ind i politik. En 
enkelt har været folketingskandidat 
for de kristelige, en er blevet radikal, 
men de fleste havner vist i DSU …

Socialdemokraterne har ikke sat 
erhvervspraktik i system. Skoleele-
verne må selv henvende sig til et 
folketingsmedlem for at komme i 
betragtning.  mob

Mette Gjerskov omgivet af Karla, Frede-
rikke, Oliver og Hans – fire politikere in 
spe. Foto: �omas Sjørup
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MIDTVEJS

– Vi aarhusianere er kun noget i kraft af 
hinanden.

Jacob Bundsgaard, borgmester i den 
jyske hovedstad, har pyntet på Mette 
Frederiksens mantra fra kongressen og 
gjort det til sit.

I Aalborg understregede hun, at »vi 
socialdemokrater er kun noget i kraft af 
hinanden«. I Aarhus valgte borgmesteren 
at favne hele byen, da han i november tog 
initiativ til en række midtvejskampagner 
som markering af, at vi nu er lige nøjagtig 
halvvejs i den kommunale valgperiode.

Men arrangementerne var ikke kun for 
socialdemokrater. Hele byen var velkom-
men.

– Der sidder 31 dygtige folkevalgte i 
vores byråd med en masse gode ideer og 
ambitioner for byen, men det er efter min 
bedste overbevisning klart at foretrække, 
at vi alle sammen er med til at udvikle vo-
res fælles by. For den bedste by kan vi kun 
udvikle, hvis vi gør det sammen, forklarer 
Jacob Bundsgaard.

Derfor var ambitionen med midtvejs-
kampagnen »Sammen om Aarhus« heller 
ikke blot at øge opmærksomheden på 
de resultater, den socialdemokratiske 
byrådsgruppe har stået i spidsen for, men 
i højere grad at sætte fokus på og udvikle 
den politiske samtale i byen.

15 KAMPAGNER PÅ EN UGE
Aktiviteterne bestod af alt fra traditio-
nelle morgenkampagner på uddannelses-
institutioner og roseuddeling på Strøget 
til omvendte vælgermøder med hjemløse 
og en løbetur, hvor borgmesteren viste 
nyankomne flygtninge rundt i byen. 

I alt gennemførte frivillige, byrådsgrup-
pen og borgmesteren selv 15 kampagner 
på lidt over en uge. Kampagner, som altså 
alle havde til formål at møde og snakke 
med de aarhusianske borgere på traditio-
nel såvel som utraditionel vis. 

Kronen på værket og afslutningen på 
midtvejskampagnen var et kæmpe fæl-

lesspisningsarrangement. Borgmesteren 
havde inviteret byens borgere på et mål-
tid lækker streetfood i det gamle, rustikke 
midtbykraftværk Turbinehallen. Ideen var 
at bygge bro mellem borgere ved at skabe 
rammerne for den politiske samtale over 
et måltid mad, som man kender det fra 
middagsbordet i sit eget hjem.

– Jeg tror, at værdien ligger i mødet 
mellem mennesker. For når vi møder 
hinanden i hele vores bys mangfoldighed, 
på tværs af alder, kultur og holdninger, 
til et solidt måltid mad, kan den gode idé 
eller samtale blomstre. Altså det, som 
gør byen til et bedre sted at bo, et rarere 
sted at leve og fremkalder de smil, vi er 
så berømte for i Aarhus, uddyber Jacob 
Bundsgaard en af bevæggrundene for at 
invitere byen til middag. 

STØTTER IDEEN OG VISIONEN
Vi spurgte en af de mange gæster, Maria 
Arianfar, en lokal tv-vært, hvorfor hun var 
mødt op til Bundsgaards fællesspisning:

– Jeg synes, det er dejligt, at vi har en 

Halvvejs inde i den kommunale valgperiode har  
borgmester Jacob Bundsgaard taget initiativ til en 
midtvejskampagne. Målet er, at aarhusianerne  
udvikler byen sammen, og det nye initiativ bød  
blandt andet på fællesspisning.

AF ANDERS WINNERSKJOLD · FOTO: CLAUS BONNERUP

AARHUS 
– SMILETS OG  
SAMTALENS BY

Karte Dyrholm (tv.) – her sammen med Maria 
Arianfar: – Det er dejligt, at vi socialdemokrater 
også diskuterer politiske ideer og løsninger, når 
der ikke er valgkamp.

Aarhusianere af 
alle slags mødte 
op, da Jacob 
Bundsgaard (ind-
sat) som afslut-
ning på midt-
vejskampagnen 
inviterede på 
streetfood i Tur-
binehallen og 
brugte måltidet 
til at bygge bro. 
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borgmester, som inviterer på middag, 
fordi han mener, at alle, uanset baggrund, 
kan bidrage til byen. Jeg er helt enig i, at 
vi i fællesskab har de bedste forudsæt-
ninger for at skabe en endnu bedre by. 
Jeg har aldrig før set en politisk leder lave 
sådan et arrangement, så derfor duk-
kede jeg naturligvis op for at støtte op 
om ideen og visionen om, at vi skal være 
sammen om Aarhus, forklarede Maria 
Arianfar.

Borgmesteren havde også inviteret to 
talere til aftenens arrangement. Talere, 
som skulle fortælle om deres gode ideer 
til inspiration for de mange fremmødte. 
Aarhusianerne kunne imellem de to taler 
ellers gå rundt blandt de mange madbo-
der og caféborde, som var navngivet efter 
kendte Aarhusveje eller -områder.

GODT MED NYE ANSIGTER
Selvom Turbinehallen i Aarhus em-
mede af mangfoldighed denne kolde 
novemberaften, var der også flere af de 
lokale socialdemokrater gemt blandt 

gæsterne. Karte Dyrholm, næstformand 
for Socialdemokraterne i Aarhus, fangede 
vi omkring et cafébord, hvor hun flittigt 
diskuterede byens ve og vel:

– Fra partiets side er vi glade for, at 
vores borgmester har skabt et uformelt 
rum, hvor der er plads til at diskutere 
politik med aarhusianere, vi aldrig har 
mødt før. På den måde giver vi partiet et 
menneskeligt ansigt og synliggør Social-
demokraterne. Forhåbentlig har mange 
af aarhusianerne mod på at melde sig ind 
under de røde faner og gå forrest, når det 
kommer til at nytænke den politiske dia-
log, som vores borgmester lægger op til.

Da aftenen sluttede, kunne Jacob 
Bundsgaard både sige »velbekomme« og 
gøre status over midtvejskampagnen:

– Jeg synes, at vi på flot vis har mar-
keret en del af vores socialdemokratiske 
vision for byen. Med kampagnen prøver vi 
at kickstarte en politisk kultur, som skal 
danne rammen om udviklingen i byen. Vi 
skal udvikle Aarhus i fællesskab, så vi får 
den bedste by. 

AFTENENS 
MENU

    Franske crepes
    Vietnamesiske baguetter
    Is fremstillet af gedemælk
    Braiseret and 
    Citronkage med marengs
    Fransk tærte
    Spanske tapas
    Afrikanske sticks med ris
    Luksusshawarma
    Tibetansk energidrink (potcha)
    Palæobrød med chokopålæg
    Lune donuts
    Friske danske fisk, herunder  

grillet jomfruhummer
    Ugandisk streetfood.
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KOVENDINGER

AF MARIE KRISTENSEN

Der var ikke grænser for alt 
det gode, Dansk Folkeparti 
kunne klare for landets 
ældre. Før valget garan-
terede partiets politikere 

blandt andet daglige bade, gåture, 
billigere offentlig transport og lavere 
varmeregninger. Men det er svært at 

se, hvad Dansk Folkeparti egentlig me-
ner, man skal prioritere på området.  

I fem måneder har partiet siddet 
som nært støtteparti til Venstre-
regeringen. Og blå bloks største parti 
siger, at det har langt mere indflydel-
se ved at sidde uden for regeringen. Et 
hurtigt overblik over Dansk Folkepar-
tis resultater for ældreområdet viser 
dog en anden virkelighed. 

 ÆLDREHYKLERIET
Dansk Folkeparti har overordentligt svært ved at levere politik på en  
af partiets vigtigste kernesager. Gang på gang må de ældre se sig  
snydt af Kristian �ulesen Dahl.

DOKUMENTATION: 
»Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor 
de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. Såvel 
vore folketingsmedlemmer som vore regions-
rådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundtom 
i de nye storkommuner arbejder hele tiden på at 
forbedre forholdene for ældre, syge og handicap-
pede« (Dansk Folkepartis hjemmeside).

Jeg kan godt 
forstå, hvis man 

som vælger er oprigtigt 
i tvivl om, hvad Kristian 
�ulesen Dahl og resten 
af DF-flokken egentlig 
mener
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Ikke et eneste af de mange løfter er over-
holdt. Det er ikke overraskende, mener 
Socialdemokraternes finansordfører, Benny 
Engelbrecht. For alene DF’s løfter på ældreom-
rådet ville koste 24 milliarder kroner. Det svarer 
til tre gange så meget, som vi hvert år bruger på 
politiet eller lønnen til 55.000 sygeplejersker. 

DÅRLIG HØST PÅ PENGETRÆET
DF’s formand, Kristian �ulesen Dahl, er tidli-
gere blevet beskyldt for at have et pengetræ i 
baghaven. Men høsten har tilsyneladende været 
dårlig i år. Han har i hvert fald ikke kunnet finde 
de mange ekstra milliarder til ældreområdet. 
Benny Engelbrecht mener dog, at Kristian �u-
lesen Dahl hele tiden har været bevidst om de 
manglende milliarder. 

– Selv Dansk Folkepartis politikere må have 
vidst, at deres løfter umuligt kunne finansieres. 
Alligevel har de ført en valgkamp, hvor de har 
lovet både daglige bade og billigere varme-
regninger. Jeg kan godt forstå, hvis man som 
vælger er oprigtigt i tvivl om, hvad Kristian 
�ulesen Dahl og resten af DF-flokken egentlig 
mener, siger Benny Engelbrecht. 

Han understreger, at Dansk Folkeparti i virke-
ligheden lægger stemmer til at tage penge fra 
ældre. Det handler om det såkaldte ompriori-
teringsbidrag. Penge, som Venstre-regeringen 
hvert år vil lægge beslag på i kommunerne for 
efterfølgende at kunne dele dem ud igen til 
særlige formål. Og statsministeren har sagt, at 
de penge nødvendigvis ikke behøver at gå til 
velfærd.

Desuden støtter Dansk Folkeparti en rege-
ring, der har valgt at �erne ældremilliarden. En 
ordning, hvor kommunerne skulle dokumen-
tere, at pengene gik til ældreområdet. Fremover 
bliver pengene lagt oven i bloktilskuddet, og det 
betyder, at kommunerne i teorien har frit slag i 
forhold til at bruge pengene. 

– DF har godt nok forsøgt at lappe i finans-
lovsforhandlingerne med en »værdighedsmil-
liard«, men det klinger overordentligt hult, når 
man på den ene side taler om værdighed, imens 
man �erner en stor del af boligydelsen for de 
ældre. Faktum er, at de ældre vil opleve en 
ringere hjælp med Dansk Folkeparti som afgø-
rende stemmer, siger Benny Engelbrecht.

INGEN HJÆLP FRA VENSTRE
Under valgkampen erklærede �ulesen Dahl 
i et interview, at hans parti angav en »værdig 
retning« for ældreområdet. Her sagde han også, 
at næppe alle ambitioner ville blive opfyldt, og 
virkeligheden viser nu, at Dansk Folkeparti ikke 
har fået den indflydelse uden for regeringen, 
som partiet regnede med. 

Venstre har ikke tænkt sig at rette ind efter 

støttepartiets valgløfter. Til en spørgetime i 
Folketinget afviste sundhedsminister Sophie 
Løhde for eksempel, at Venstre vil gå med 
til minimumsrettigheder som eksempelvis 
ugentlige gåture, støvsugning og vask samt et 
dagligt bad. 

Og transportminister Hans Chr. Schmidt kon-
staterede, at han slet ikke har set et forslag fra 
Dansk Folkeparti om at give folkepensionister 
gratis transport. Så længe det var tilfældet, ville 
han slet ikke forholde sig til ideen.

– Det viser jo, at Dansk Folkeparti ikke en-
gang selv har troet nok på deres egne løfter til 
at præsentere dem for regeringen, siger Benny 
Engelbrecht.   

FINANSLOV FOR DE RIGESTE
Den største undren i forhold til Dansk Folkeparti 
kom i forbindelse med finansloven, som partiet 
vedtog sammen med Venstre, Liberal Alliance 
og De Konservative. Særligt de to sidstnævnte 
partier kom ud af forhandlingerne som vindere. 
Det lagde Liberal Alliance da heller ikke skjul på 
ved den champagnefest, partiet efterfølgende 
holdt for at fejre sig selv.

Der var ikke meget at skåle for på Dansk Fol-
kepartis kontorer. Finansloven var »hæderlig«, 
lød det fra Kristian �ulesen Dahl. Partiets afgø-
rende mandater sikrede lavere registreringsaf-
gift på de største biler og lavere grundskyld for 
de boligejere, der har de dyreste huse. 

Ikke just Dansk Folkepartis mærkesager, og 
det bemærkede vrede vælgere på DF-politiker-
nes Facebook-profiler. Her var det især aftalen 
om offentlig vækst på kun 0,3 procent, der fik 
blodet i kog hos de vælgere, der havde regnet 
med Dansk Folkepartis valgløfte om en vækst 
på 0,8 procent. Desuden blev det bemærket, at 
landets ældre ikke fik noget ud af finansloven.

Som en af de skuffede vælgere skrev:
»DF har fejlet. Udgivet sig for at være den lille 

mands parti, og nu bekender I kulør. Det største 
parti på højrefløjen har i den grad svigtet sine 
vælgere og det land, I hævdede at bekymre jer 
for. Jeg håber, at folk nu endelig vågner op og 
ser, hvad I er for nogle mennesker …«. 

Kristian �ulesen Dahl og 
Dansk Folkeparti har ikke fået 
den indflydelse, partiet for-
ventede efter regeringsskif-
tet. Og nu er Kristian �ulesen 
Dahl kommet under beskyd-
ning fra sine egne vælgere. 

Benny Engel-
brecht: – Dansk 
Folkeparti fører 
to slags politik. 
En politik, når de 
taler med væl-
gerne på gaden, 
og en anden på 
Christiansborg. 

Fo
to

: P
ol

fo
to

Foto: Polfoto
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LØFTERNE 
VISNER

Dansk Folkepartis 10 løfter på 
ældreområdet er ikke billige, men 
koster mange såkaldte tulliarder. 
Udregninger fra Finansministeriet, 
Socialministeriet og Skatteministe-
riet viser, at staten i alt skal punge 
ud med 24 milliarder kroner alene 
for valgløfterne til de ældre. Det 
svarer for eksempel til dobbelt så 
meget, som vi hvert år bruger på 
medicin i vores sundhedsvæsen, 
eller lønnen til knap 29.000 læger 
hvert år.

Her gennemgår vi indholdet af 
ældreløfterne og prisen og ser på, 
hvordan Dansk Folkepartis poli-
tikere har stemt i kommunerne.

DET STEMMER DF … 
I KOMMUNERNE
Det er ikke kun på Christiansborg, at Dansk 
Folkeparti har været nødt til at se realite-
terne i øjnene. Rundtomkring i landets kom-
muner har det også været svært at forene 
løfter med virkelighed. Faktisk har DF i 57 ud 
af 66 kommuner – ifølge en undersøgelse fra 
Politiken – stemt for nedskæringer på ældre-
området. 

Flere af partiets folketingmedlemmer er 
også valgt i kommunerne. Både Morten Mari-
nus, der sidder i kommunalbestyrelsen i Jam-
merbugt Kommune, og finansordfører René 
Christensen, der er lokalpolitiker i Guldborg-
sund Kommune, har stemt for besparelser. I 
René Christensens tilfælde stemte han for at 
skære to procent af udgifterne.

DET SIGER DE
Dansk Folkepartis finansord-
fører, René Christensen, mener 
ikke, at partiet bedrager vælger-
ne. Til BT sagde han i november 
måned: 

»Jeg tror godt, at vælgerne 
forstår, at vi ikke får samtlige 
vores forslag igennem i den før-
ste finanslov«. 

Kristian �ulesen Dahl sagde, 
da han i DR’s valgprogram tal-
rige gange ikke kunne svare på, 
om han ville afgive et løfte om 
bad til ældre:

»Vi angiver en retning for, 
hvordan vi får en værdig ældre-
pleje i Danmark. Så siger vi klart 
og tydeligt, at vi ikke når alle vo-
res ambitioner«.

HER ER LØFTERNE
    Kompensation til folkepensionister for 

stigende afgifter (DF vil give folkepensio-
nister kompensation, hvis varme- eller 
elregningen på grund af pris- eller afgifts-
stigninger vokser). 

    Visitering af omsorg til ældre (DF vil have 
en visitering af omsorgen til de ældre – og 
det skal ske ud over de daglige, praktiske 
gøremål). 

    Al offentlig transport for folkepensionister 
skal være gratis. 

    To ugentlige gåture for ældre (ældre skal 
to gange om ugen kunne gå en tur i sel-
skab med deres hjemmehjælper). 

    Højere ældrecheck til de dårligst stillede 
ældre. 

    Kompensation for handicap efter folke-
pensionsalder (DF har lovet ældre borgere 
med handicap, at de skal beholde de han-
dicapkompenserende ydelser, selvom de 
kommer på folkepension). 

    Ret til dagligt bad og ugentlig støvsugning 
og vask. 

    Imod at afskaffe hjemmeserviceordningen 
for ældre (det var ifølge DF både dumt og 
tåbeligt at afskaffe hjemmeserviceordnin-
gen for ældre, men til gengæld er det også 
dyrt at genindføre den, da det vil koste 84 
millioner kroner om året). 

    Ingen modregning af private pensioner i 
folkepension og efterløn (pensionister skal 
ikke modregnes i deres pension, hvis de 
har mindre indkomster ved siden af). 

    Væsentligt mere i løn til plejepersonalet.
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I valgkampen sagde DF nej til at indføre kontant-
hjælpsloft. Efter valget sagde partiet ja.

ÆLDREMILLIARDEN
I aftalen om kommunernes økonomi blev 
ældremilliarden sløjfet. Det var ellers en 
model, som SR-regeringen sammen med 
Enhedslisten og SF fik vedtaget med finans-
loven for 2014.

Med ældremilliarden skulle kommunerne 
dokumentere, at pengene gik til ældreområ-
det. Fremover bliver pengene overført til det 

almindelige bloktilskud, så kommunerne 
kan bruge dem på andre områder.

I finansloven fik Dansk Folkeparti ind-
ført en »værdighedsmilliard«. Men når man 
sammenholder det med den ældremilliard, 
som bliver �ernet, er værdien for de ældre 
lig nul. Samtidig skærer man i boligydelsen 
for de ældre, så det bliver reelt et minus. 

ØVRIGE  
KOVENDINGER
Ældreområdet er ikke det eneste område, hvor Dansk 
Folkeparti siger ét og gør noget andet. Her er en række af 
de seneste højdepunkter:

Offentlig vækst: Før valget var det et »ufravigeligt krav« 
med 0,8 % i offentlig vækst. Nu kalder DF det for »talgym-
nastik« og stiller sig tilfreds med 0,3 % vækst. 

Flygtninge: Kristian �ulesen Dahl meddeler, at DF nu er 
åben over for, at flere flygtninge kommer til Danmark. Før 
var det partiets klare politik at lukke grænserne helt.

Åbne skattelister: DF stemte i forbindelse med skat-
telypakken for etableringen af åbne lister over selskabers 
skatteindbetalinger. Nu vil partiet lukke listerne. 

Dansk eller danish: DF’s kulturordfører, Alex Ahrendt-
sen, udtalte i valgkampen, at der skulle indføres en afgift 
på reklamer på engelsk. En holdning, som DF har haft 
længe, da man bl.a. i 2006 fremsatte et beslutningsforslag 
om netop at indføre en punktafgift på fremmedsprogede 
reklamer. Senere i valgkampen meddelte DF, at det allige-
vel ikke var partiets politik.

Topskat: DF har længe påstået, at partiet ikke går ind for 
topskattelettelser, men kun lettelser i bunden. Nu vil Kri-
stian �ulesen Dahl ikke afvise at forhandle om topskat-
telettelser.
 

DET KOSTER LØFTERNE
    Kompensation til folkepensionister for 

stigende afgifter: 1,07 mia.
    Visitering af omsorg til ældre: 1 mia.
    Al offentlig transport for folkepensioni-

ster skal være gratis: 1,1 mia.
    To ugentlige gåture for ældre: 3,4 mia.
    Højere ældrecheck til de dårligst stillede 

ældre: 300 mio.
    Kompensation for handicap efter folke-

pensionsalder: 65 mio.
    Ret til dagligt bad og ugentlig støvsug-

ning og vask: 6,5 mia.
    Imod at afskaffe hjemmeserviceordnin-

gen for ældre: 84 mio.
    Ingen modregning af private pensioner i 

folkepension og efterløn: 6,5 mia.
    Væsentligt mere i løn til plejepersona-

let: 4-12 mia.

KOVENDINGER
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AF MAJ JENSEN CHRISTENSEN,  
NÆSTFORMAND, DSU  

Midt i november deltog DSU’ere landet over 
i en kampagne mod regeringens bebudede 
besparelser på uddannelsesområdet på 8,7 
milliarder kroner.

50 ungdomsuddannelser blev besøgt – og 
knap 100 unge meldte sig ind i DSU. Blandt 
andet for at deltage i den fortsatte kamp mod 
Løkke-regeringens forringelser.

Kampagneugen kulminerede i det største 
landsmøde i flere år med over 220 deltagere. 
Det politiske tema for landsmødet var uddan-
nelsespolitik, så weekenden var fyldt med 
gode debatter og mange medlemmer, der gik 
på talerstolen for første gang. Og så var det i 
øvrigt også DSU’s 95-årsfødselsdag.

Vi har samlet en lille buket af indtryk fra en 
– besparelser til trods – forrygende uge. 

DEN GÅR 
IKKE, LØKKE
Klart budskab i DSU’s årlige skolestarts-
kampagne: Nej til den ungdoms�endske 
regering.

SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 201524

ERHVERVSLIVET 
ADVARER: LAD VÆRE 
MED AT SPARE, SATS 

PÅ KVALITET!

BLIV DSU’ER
Vil du støtte DSU’ernes lokale arbejde? 
Bliv støttemedlem! Dit kontingent går ube-
skåret til den lokale DSU-afdeling, og du 
modtager samtidig DSU’s medlemsblad 
DSU’eren.

Du kan blive (støtte)medlem på: 
www.dsu.net/medlemskab/meld-dig-ind 
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NYT FRA EU
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Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

Set fra min stol var november en måned, hvor ét års arbejde gik op i en højere enhed.  
Min betænkning om sundt arbejdsmiljø blev nemlig stemt igennem i Europa-Parlamentet  
– selvom Dansk Folkepartis gruppe var fodslæbende og ikke ville stemme for.

AF OLE CHRISTENSEN, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Arbejdsmiljø er en vigtig sag for mig og So-
cialdemokraterne. Tømrere, fabriksarbejdere 
og andre lønmodtagere kan ikke være tjent 
med andet, end at vi gør, hvad vi kan, for at 
de med ro i sindet kan passe deres arbejde.

Derfor er jeg godt tilfreds med, at mange 
af mine mærkesager står stærkt i den ende-
lige betænkning.

Sundhed og sikkerhed på arbejdet er et 
område, hvor vi historisk i EU har skabt rigtig 
gode resultater. Vi er nået langt, og nu er der 
brug for, at vi går endnu længere. 

KRÆFT OG ASBEST
Noget af det vigtigste, EU kan gøre, er at for-
hindre, at usund konkurrence skaber et ræs 
mod bunden, hvor flere og flere må arbejde 
under ringere forhold. Hvis vi tillader nogle 
virksomheder at slække på sikkerheden, vil 
det presse andre til at gøre det samme.

Det skal vi sætte en stopper for, og det blev 
gjort klart i den nyligt vedtagne betænkning om 
arbejdsmiljø. Rapporten lægger op til, at vores 
regler skal bringes i tråd med den seneste viden 
om arbejdsmiljø, samtidig med at håndhævel-
sen af reglerne skal være endnu stærkere. 

Et af hovedpunkterne er, at Kommis-
sionen skal øge indsatsen mod kræftfrem-
kaldende stoffer. Selvom vi kender til mere 
end 100 stoffer, som kan give kræft på 
arbejdspladserne, er der kun sat grænse-
værdi for fire. 

Et andet punkt er, at vi skal have strengere 
regler for, hvad vi skal gøre for at modvirke 
de skadelige effekter af asbest. Derudover 
skal der gøres endnu mere for, at EU-med-
lemslandene følger de gældende regler.  

TILSYN I UNDERTAL
Lars Løkkes regering er desværre ikke be-
gejstret for sundt arbejdsmiljø. Regeringen 
har sågar lagt op til at følge den stik mod-
satte vej – nemlig imod slappere kontrol og 

ringere håndhævelse. Og selvom DF’erne si-
ger, at de er helt vilde efter at gøre noget, er 
det ikke lykkedes dem at overtale hverken 
regeringen eller deres politiske gruppe i EU.

Regeringen vil spare en femtedel af Ar-
bejdstilsynets midler. Det svarer til, at AaB 
skulle spille med 9 spillere i stedet for 11 i 
Superligaen. Det er altså helt utænkeligt, at 
Arbejdstilsynet fortsat kan føre en lige så 
effektiv kontrol med sundheden på danske 
byggepladser, kontorer og virksomheder.

Så mens mange i Europa ser mod Dan-
mark, når de vil gøre en indsats for, at flere 
mennesker kan være trygge, når de går på 
arbejde, så lader regeringen sig inspirere af 
lande som England, hvor arbejdernes ve og 
vel ikke står højt på dagsordenen. 

For mig at se er det udtryk for uansvarlig 
prioritering. I stedet skal vi fastholde den 
kurs, som blev lagt af SR-regeringen. Virk-
somhederne skal vide, at de skal behandle 
deres ansatte ordentligt, hvis de har lyst til 
at være i Danmark.

Den prioritet er vi kommet ét skridt tæt-
tere på med min betænkning om arbejds-
miljø i EU. 

Lars Løkkes 
regering er 

desværre ikke begejstret 
for sundt arbejdsmiljø

BEDRE  
ARBEJDSMILJØ.  
NU!
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DE RØDE ER DE 
GRØNNESTE 

Næste år skal EU revidere en række vigtige love på 
energiområdet. Målet skal være, at vi bliver verdensførende.

AF JEPPE KOFOD, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S, GRUPPEFORMAND)

Europa skal være nr. 1 i verden inden for 
vedvarende energi. Sådan lyder det igen 
og igen fra kommissionsformand Jean-
Claude Juncker. Og det lyder da både flot 
og rigtigt.

For fremtiden kan ikke bygges på 
hverken kul, olie eller gas. Det er i 
hvert fald ikke en fremtid, som jeg vil 
overdrage til mine børn. Derfor er det 
bydende nødvendigt, at vi sætter skub 
på den grønne omstilling. 

Men der er lang vej endnu. Hver evig 
eneste dag sender vi 8-9 milliarder 
kroner ud af Europa for at købe energi. 
De penge ender primært hos Putin og i 
Mellemøsten.

Forestil jer, hvor mange job vi kunne 
skabe i Europa, hvis vi selv kunne be-
holde de penge. Og det kan vi netop, 
hvis vi virkelig bliver nr. 1 i verden inden 
for vedvarende energi.

SVEND SÅ LYSET
I Danmark er vi med helt i front. Det 
skyldes først og fremmest fremsynede 
socialdemokrater som Svend Auken. I den 
grønne omstilling så han, nærmest bog-
staveligt talt, en både lysere og klarere 
fremtid for Danmark. 

Han så en fremtid uden forurenende 
fossile brændsler. Og takket være hans 
stålsatte vilje oplever vi i dag, hvad det 

NYT FRA EU

I Danmark er vi 
med helt i front. 

Det skyldes først og 
fremmest fremsynede 
socialdemokrater som 
Svend Auken
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AF CHRISTEL SCHALDEMOSE, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Emballagen fra mikroovnspopcorn er 
måske skadelig for gravide. Drikkedunke 
kan være fyldt med ftalater. Papbakken, 
du får leveret din pizza i, kan være fuld af 
hormonforstyrrende stoffer. 

Alt for ofte har vi kun fokus på selve 
produktet, men glemmer at tænke på, 
hvad det er for en indpakning, vores 
fødevarer kommer i. Det skal der laves 
om på nu. Jeg er blevet udnævnt til 
Europa-Parlamentets ordfører for et nyt 
forslag til lovgivning om alt, der handler 
om fødevareemballage og andre produk-
ter, der er i kontakt med vores fødevarer. 
Vil du søge mere info om arbejdet, kan du 
med fordel kigge efter det engelske navn 
»food contact materials«.

Formålet med mit forestående arbejde 
er, at vi skal sørge for, at lige meget hvor 
i EU man bor, så skal man kunne stole 
på, at man ikke bliver udsat for en farlig 
masse kemikalier. Dette er et område, 
jeg i al min tid i Europa-Parlamentet har 
beskæftiget mig med. Det er da også 
mit tidligere arbejde med forbrugernes 
sikkerhed og rettigheder, der har betydet, 
at man har tilbudt mig at stå for den kom-
mende rapport. 

Vi så for nylig, hvordan Coop valgte at 
�erne mikroovnspopcorn fra hylderne i 
alle sine butikker, fordi der er mistanke 
om, at indpakningen er dybt skadelig for 
gravide og deres fostre. 

Alligevel var det ikke alle supermarkeds-
kæder, der valgte at gøre noget. Dansk 
Supermarked valgte at lade være. Det er 
koncernen i sin gode ret til, da der ikke 
er nogen fælleseuropæisk lovgivning på 
området. 

Jeg håber, at vi med min rapport kan 
få en lovgivning i Europa, der beskytter 
forbrugerne mod selv at skulle navigere 
mellem, hvilke supermarkeder der sælger 
potentielt skadelige produkter, og hvilke 
der ikke gør. Selvom jeg egentlig har stor 
tiltro til de danske forbrugeres døm-

mekraft, så må det aldrig være op til den 
enkelte at holde sig opdateret på, hvad 
der måske er sundhedsskadeligt.

Europa-Parlamentet og jeg gør altså nu 
noget aktivt for at mindske de skadelige 
stoffer i vores hverdag. Samtidig kan 
jeg konstatere, at den nyvalgte Venstre-
regering vil skære i støtten til det danske 
forskningscenter, der forsker i hormon-
forstyrrende stoffer. Det er blandt andet 
centrets resultater, der er nødvendige, 
for at vi kan få en lovgivning, som reelt 
beskytter de europæiske forbrugere. 

Jeg undrer mig over regeringens 
prioritering, men er egentlig heller ikke 
overrasket over, at Venstre igen svinger 
kniven over alt, der handler om miljø og 
sundhed. Forhåbentlig kan vi med arbej-
det i EU overbevise regeringen om, at det 
er nødvendigt med et fokus på kemikalier 
i vores hverdag af enhver karakter. 

– I Danmark er vi i front i  
forhold til vedvarende energi. 
Nu skal EU følge trop. Jean-
Claude Juncker skal gøre 
handling af de flotte ord. 

NYT FRA EU

Europa-
Parlamentet og 

jeg gør altså nu noget 
aktivt for at mindske de 
skadelige stoffer i vores 
hverdag
 

var, han brændte for: Når vinden for 
alvor blæser over Nordsøen, så kan vi 
nu dække hele vores elbehov alene ved 
vindkraft. 

Men hvad har Svend med Jean-Claude 
at gøre? Jo, begge har talt om den 
grønne omstilling. Men kun én af dem 
har for alvor gjort noget ved det.

For selvom Juncker nu i årevis har 
talt om at være nr. 1 i verden inden for 
vedvarende energi, så har han stadig 
ikke forklaret, hvordan vi skal måle ham 
på det. Og så bliver det ærligt talt en 
billig omgang.

Men tallene taler deres eget tydelige 
sprog. Mens man i tredje kvartal af 2015 
øgede investeringer i vedvarende energi 
med 21 procent i hele verden, så faldt 
grønne investeringer i Europa med hele 
38 procent.

I Asien og Stillehavsområdet investe-
rede man over 300 milliarder kroner i 
vedvarende energi. I Europa blev det 
kun til lidt over 60 milliarder. Det er 
skidt for miljøet. Det er skidt for kli-
maet. Og det er skidt for hele kontinen-
tet inklusive Danmark.

FRISKE VINDE
I 2016 skal der blæse friske vinde i 
Europa-Parlamentet. Her skal vi revidere 
en lang række vigtige love på energiom-
rådet.

I Europa er 70 procent af den eksi-
sterende bygningsmasse ikke energief-
fektiv. Der er simpelthen ikke isolering 
i væggene eller termoglas i vinduerne. 
Det er et kæmpe problem – og en kæm-
pe mulighed. For hver gang vi bliver 1 
procent mere energieffektive, så falder 
vores afhængighed af importeret gas 
med 2,6 procent.

Samtidig ville vi kunne skabe be-
skæftigelse for en hær af håndværkere, 
industriarbejdere og transportfolk. Det 
vil jeg arbejde for, at vi får sat i gang i 
2016.

Vi skal gøre som Svend og ikke som 
Jean-Claude. Vi skal gøre handling af de 
flotte ord. 

TIL KAMP MOD 
KEMIKALIERNE
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AF MOGENS LYKKETOFT, FORMAND FOR 
FN’s GENERALFORSAMLING 

 

Det er de meget store spørgsmål om 
denne verdens fremtid, der er skrevet på 
dagsordenen i FN i disse måneder.

Dødelige konflikter ødelægger tilværel-
sen for hele nationer og gør millioner af 
mennesker til flygtninge i deres eget land 
eller i overbelastede nabolande. Flere og 
flere opgiver håbet om fred og sikkerhed 
i regionen og søger ud på den farefulde 
færd til et Europa, hvor fremmedfrygten 
vokser.  

Ansvaret ligger hos de kyniske her-
skere og terroristiske grupper, der holder 
konflikterne i gang. Det ligger hos et 
Sikkerhedsråd i FN, der manglede fodslag 
om at standse blodbadet i Syrien. Og i en 
verden, der ikke har leveret midlerne til 
at bringe nødhjælp frem til de lidende i de 
krigshærgede regioner.

ANGRIBE ONDETS ROD
Masseflugten til Europa har bidraget til 
en lidt større forståelse af, at vi fatalt har 
svigtet både krigenes ofre og os selv ved 
ikke i tide at hjælpe i nærområderne. 

Nu gælder det om at fastholde og 
styrke viljen til at hjælpe ofrene for alle 
de glødende konflikter. Også dem i Afrika 
eller i den ny krig i Yemen, der er så for-
færdelig, at den får mennesker til at flygte 
til Somalia.

Sidst i november havde vi i FN en stor 
debat, som jeg håber og tror vil anspore 
til stærkere støtte til FN’s flygtningepro-
grammer.  

Men vi må også inderligt håbe, at de 
store magter og konfliktens naboer 
omsider kan finde sammen om at angribe 
ondets rod ved at standse kampene.

HÅB OM HANDLING
Fred er en grundlæggende forudsætning 
for, at alle dele af verden kan komme igen 
med at realisere de 17 ambitiøse mål for 

en bæredygtig udvikling, som FN’s 193 
medlemslande skrev under på i september.

Det er ambitiøse og ekstremt vigtige 
mål, der dybest set handler om at få 
overskud til at udrydde den ekstreme fat-
tigdom i verden. 

Det får vi kun på tre betingelser: At vi 
ikke bruger og ødelægger så meget ved 
at føre krige; at vi langt mere effektivt be-
kæmper uligheden mellem lande og inden 
for de enkelte lande; og at vi bekæmper 
de miljøkatastrofer og klimaproblemer, 
der truer med at opsluge alle ressourcer 
til at realisere en bedre verden. De vil 
nemlig udløse ukontrollerede folkevan-
dringer mange gange større end nu – og 
langt værre konflikter end de nuværende.

Derfor er arbejdet med at føre klima-
aftalen fra COP21 i Paris ud i livet – og 
forstærke aftalen år for år fremover – 
helt afgørende: Der er tændt et håb om 
handling, før de globale klimaforandringer 
går i spind og ikke kan bremses til højst to 
grader. De største af verdens økonomier 
med USA, Kina og Europa i spidsen er 
rede. Nu skal der lovgives, lægges rammer 
og skaffes investeringsmidler til at føre de 
store planer ud i livet.   

Det handler dybest set om, hvorvidt 
menneskehedens fremtid skal være fre-
delig og bæredygtig – eller ufredelig og på 
sigt eksistentielt truet.

Min vigtigste opgave som formand 
for FN’s generalforsamling i de næste ni 
måneder er at holde alle parter til ilden 
og fremme alle de partnerskaber mellem 
regeringer, erhvervsliv og civilsamfund, 
der skal bane vejen for den bæredygtige 
udvikling. 

NYT FRA FN

V I  H A R  A L L E 
S V I G T E T  F A T A L T

Nu gælder det 
om at fastholde 

og styrke viljen til at 
hjælpe ofrene for alle de 
glødende konflikter

TILLYKKE
9. januar fylder Mogens Lykke-
toft 70 år. Vi gratulerer Social-
demokraternes tidligere – og 
FN’s nuværende – formand.

Foto: Polfoto

Alle – lige fra kyniske herskere til FN’s Sikkerheds-
råd – bærer et ansvar for dødelige konflikter og 
masseflugt.
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X FACTOR

Vi skruer tiden 15 år tilbage. I Grenå er 
de lokale politikere – også socialdemo-
kraterne – i gang med at vedtage en 
række beslutninger, som vil forringe 
forholdene i daginstitutionerne. Det 
mener en gruppe forældre i hvert fald, 
og en af dem – Leif Lahn Jensen, hav-
nearbejder og far til to – er »ret sur« for 
nu at bruge hans egen formulering.

Faktisk er han så sur, at de lokale 
socialdemokrater ser et vist potentiale 
i ham. De lokker ham med i partifor-
eningen, og derefter varer det ikke 
længe, før han – via et pitstop i byrådet 
– lander i Folketinget og blandt andet 
bliver arbejdsmarkedsordfører.

Det område har altid interesseret 
Leif Lahn. Men det er ikke det eneste, 
den tidligere tillidsmand fra havnen 
i Aarhus går op i. Siden han i 2010 
stiftede Arbejdernetværket, har han 
investeret en del kræfter i at få endnu 

flere med arbejderbaggrund til at en-
gagere sig aktivt i politik og stille op for 
Socialdemokraterne.

– Jeg har ikke noget imod akademi-
kere. Mange af dem er virkelig dygtige. 
Men når vi ser på sammensætningen af 
eksempelvis Folketinget, er akademi-
kerne overrepræsenteret. Vi skal blive 
bedre til at finde kandidater, som har 
mere end to års erfaring fra én ar-
bejdsplads. Det er det ene formål med 
netværket. Det andet er at få endnu 
flere almindelige lønmodtagere til at 
stemme på Socialdemokraterne, siger 
Leif Lahn.

TILBUD TIL 20 TALENTER
Arbejdernetværket har tidligere gen-
nemført to koncentrerede kurser for 
folk med arbejderbaggrund. Og til 
foråret arrangerer netværket et nyt 
kursus for 20 talenter. I løbet af to 

weekender skal de blandt andet lære 
om og diskutere en masse politik, og 
de skal også i praktik hos en socialde-
mokratisk politiker på Christiansborg.

– De seneste år har vi mistet en del 
vælgere til Dansk Folkeparti. En af 
grundene er – sådan oplever jeg det i 
hvert fald – at DF er bedre end andre 
partier til at rekruttere kandidater 
bredt. Jeg tror, vi kan vinde en del af de 
vælgere tilbage, hvis vi får flere kan-
didater, der – populært sagt – kan tale 
skurvognens sprog, siger Leif Lahn – og 
fortsætter:

– Jeg ved, at der er mange talenter 
derude, for eksempel blandt tillids-
repræsentanterne. Det handler bare 
om at motivere dem. Og så kunne jeg 
såmænd også godt ønske mig, at par-
tiet og fagbevægelsen igen begyndte at 
bruge hinanden endnu mere. Der er jo 
så meget, der binder os sammen. 

ARBEJDERNES 
STEMME
Arbejdernetværket søger talenter, der har arbejderbaggrund 
og har lyst til at kandidere for Socialdemokraterne.

Næste side: 
Mød LO’s nye 
formand  
Lizette Risgaard 

Leif Lahn og �omas 
Fredsø – formand og 
næstformand i Arbej-
dernetværket. Foto: 
�omas Sjørup

OM NETVÆRKET
Arbejdernetværket har lige 
godt 100 medlemmer. En fast 
lille kerne på otte-ti personer 
mødes en gang om måneden på 
Leif Lahns kontor, men de kom-
mer meget gerne på besøg i en 
partiforening for at fortælle om 
aktiviteterne, diskutere politik 
og afholde kurser.

Du kan bl.a. følge – og tilmelde 
dig – netværket på facebook.
com/arbejdernetvaerket. 

Hvis du er interesseret i at høre 
mere om forårets kursus – eller 
kender et talent, du vil anbefale 
– kan du skrive til kontakt@ar-
bejdernetvaerket.dk.
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LIZETTE RISGAARD I DEN RØDE STOL:

DEN RØDE STOL

LO’s nye formand vil gøre »walk the talk« til fagbevægelsens 
kendetegn. Og så vil hun have endnu flere unge med i flokken: 
– Vi skal blive bedre til at give dem den indflydelse, vi bryster os 
af, at fællesskabet giver, siger Lizette Risgaard.

Socialdemokraten inviterer en aktuel person til at tage plads i 
DEN RØDE STOL til en snak om politik, demokrati og holdninger.

AF MORTEN BRUUN 
FOTO: THOMAS SJØRUP 

For første gang i mange år er der spæn-
ding om, hvad Dansk Metal giver LO’s 
formand i julegave. Hidtil har smedene 
foræret fagbevægelsens frontfigur et 
slips, men nu hedder førstemanden 
Lizette Risgaard. 

Og LO’s første kvindelige formand er 
ikke til slips. Hun er til sneakers. Hun kan 
selvfølgelig godt iføre sig høje hæle, når 
situationen kræver det. Men hun fore-
trækker altså gummisko, når hun bliver 
terrængående og drager ud i landet for at 
hilse på – og lytte til – de lønmodtagere, 
som hun repræsenterer. Og som hun er 
ekstremt bevidst om, at hun repræsen-
terer. 

– Vi skal være nærværende og tydelige. 
Det er dén synlighed, vi skal være bedre 
til. Vores kendetegn skal være »walk the 
talk«. Det nytter ikke at sige ét og gøre 
noget andet. Vi skal sige det, vi mener – 
og stå fast på, at det, vi siger, også er det, 
vi gør, siger Lizette Risgaard.

LÆNGE LEVE MANGFOLDIGHEDEN
Hun er også ret synlig, da hun tropper op 
på Nørrebro i København i en særdeles 
rød regnfrakke. Det er her, hun er vokset 

»VI SKAL GØRE 
DET, VI SIGER«

SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 201530

op, i Fyensgade 10, første sal til højre, og 
det er her – ved barndommens grønne 
gadedør – vi har sat hende stævne.

Lizette Risgaard var tre år, da familien 
flyttede fra Kalundborg til København, og 
hendes far og mor fik job som viceværter 
og overtog den lille lejlighed med bak 
ind-toilet og bad i kælderen. Syv år senere 
blev forældrene skilt, og Lizette Risgaard 
blev boende i Fyensgade med sin mor. 

Det er i dette kvarter, hun har gået i 
skole. Det er her, hun har gået til dans. 
Det er her, hun har kigget efter svajerne 
på deres budcykler. Og det er her, her-
refrisøren i Prinsesse Charlottes Gade, 
lige rundt om hjørnet, som den eneste af 
datidens små forretninger har overlevet. 

Det var et klassisk arbejderkvarter, du 
voksede op i. Nærmest socialdemokra-
tisk?

– Ja, meget, svarer Lizette Risgaard og 
fortsætter:

– Mine forældre var venner med et 
egyptisk ægtepar, og det var ret usæd-
vanligt. Der blev kigget langt efter dem, 
når de var på besøg. Dengang var der ikke 
den mangfoldighed, der er i dag. Jeg kan 
godt lide mangfoldigheden, når den tri-
ves, og det er mit indtryk, at den samek-
sistens, jeg oplevede for 50 år siden, også 
findes i dag. Selv om befolkningen har 

ændret sig. Det er vigtigt, at vi holder fast 
i den balance, siger Lizette Risgaard.

DE UNGE ER SOLIDARISKE
Vi har selvfølgelig ikke kun bedt hende 
komme til Nørrebro for at dvæle ved 
fortiden. Vi er her også for at høre om 
fremtiden og hendes mål for fagbevæ-
gelsen. Et af de store mål er at få fat i de 
unge og fortælle dem, at de faktisk kan 
udøve indflydelse gennem det demokrati, 
som en fagforening også er.

– Jeg bilder mig ikke ind, at jeg skal 
være ung med de unge. Det kunne jeg 
aldrig finde på. Men jeg bilder mig ind, at 
jeg heller ikke er den type, de overhovedet 
ikke gider høre på, siger Lizette Risgaard 
og henviser til de nye undersøgelser, der 
fortæller om en overvægt af unge, der 
gerne vil fællesskabet og fagforeningen:

– Den del har de inde på harddisken. De 
ér solidariske. Nu skal vi bare blive bedre 
til at lukke dem ind i fællesskabet og 
sørge for, at de også får den indflydelse, 
vi bryster os af, at fællesskabet giver. Det 
skal ske i respekt for den måde, ungdoms-
kulturen er på. Det kan være, at de helst 
vil være aktive i løst koblede grupper og 
netværk, hvor de beskæftiger sig med 
præcis det, de finder interessant, og så la-
der os om »resten«, siger Lizette Risgaard.
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Er fællesskabet under pres?
– Ja, det har det været, siden Fogh kom 

til, og de borgerlige begyndte at ændre 
vores samfundsorden fra at tage hånd 
om hinanden til at være sin egen lykkes 
smed. Men i min verden er et stærkt kol
lektiv stadig afgørende for, at vi kan sikre 
den individuelle mulighed for egen frihed, 
lighed og solidaritet. Hvis vores funda
ment smuldrer, vil de, der falder ud over 
kanten, falde rigtig langt ned. 

VI DELER VÆRDIGRUNDLAG
Hvad bliver det for en LO-formand, 
Christiansborg-systemet møder?

– Det bliver en formand, der er meget 
tydelig omkring fagbevægelsens dagsor
den og den vej, vi mener, vi skal gå. 

Og forholdet til Socialdemokraterne?
– Det skal være godt. Og jeg mener, 

at det er godt i dag. Det værdigrund
lag, der binder os sammen, er ikke 
bare historiske bånd. Vi arbejder 
stadig for frihed, lighed og 
solidaritet. Men også her er det 
vigtigt, at man som parti ikke 
kommer for langt væk fra de 
mennesker, man repræsenterer. 
Jeg har det også sådan, at vi skal 
kunne diskutere med hinanden 
og kunne sige til socialdemokra
tiske valgte ledere – eller andre, vi 
diskuterer med – hvor de ligger for 
langt fra de synspunkter, fagbevæ
gelsen synes, de skal arbejde for.

Har du konkrete eksempler …?
– Nej, det vil jeg ikke begive 

mig ind i her. Det siger vi til 
hinanden.

Du er medlem af Arbejder
netværket. Savner du også, at 
flere med arbejderbaggrund 
stiller op som politiske kandi
dater?

Jeg bilder mig ikke ind, 
at jeg skal være ung 

med de unge. Det kunne jeg 
aldrig finde på

– Det vil da være en rigtig god ide. Det 
er bare vanskeligt at finde nogen, der vil 
stille op, for det kan være svært at slå 
igennem, hvis man ikke har akademisk 
baggrund. Men Folketinget skal afspejle 
befolkningen, og det er ikke tilfældet i 
dag, siger LO-formanden og understreger, 
at hun ikke skælder ud på de folkevalgte 

– Tværtimod. Mange af dem gør det 
godt. Det er os som vælgere, det handler 
om. Jeg synes, vi alle skal blive bedre til at 
bruge lidt tid på at spekulere over, hvad 
det er for nogle mennesker, vi sætter til 
at forvalte det her samfund, og hvordan 

til, og de borgerlige begyndte at ændre 
vores samfundsorden fra at tage hånd 
om hinanden til at være sin egen lykkes 
smed. Men i min verden er et stærkt kol-
lektiv stadig afgørende for, at vi kan sikre 
den individuelle mulighed for egen frihed, 
lighed og solidaritet. Hvis vores funda-
ment smuldrer, vil de, der falder ud over 
kanten, falde rigtig langt ned. 

VI DELER VÆRDIGRUNDLAG
Hvad bliver det for en LO-formand, 
Christiansborg-systemet møder?

– Det bliver en formand, der er meget 
tydelig omkring fagbevægelsens dagsor-
den og den vej, vi mener, vi skal gå. 

Og forholdet til Socialdemokraterne?
– Det skal være godt. Og jeg mener, 

at det er godt i dag. Det værdigrund-
lag, der binder os sammen, er ikke 
bare historiske bånd. Vi arbejder 
stadig for frihed, lighed og 
solidaritet. Men også her er det 
vigtigt, at man som parti ikke 
kommer for langt væk fra de 
mennesker, man repræsenterer. 
Jeg har det også sådan, at vi skal 
kunne diskutere med hinanden 
og kunne sige til socialdemokra-
tiske valgte ledere – eller andre, vi 
diskuterer med – hvor de ligger for 
langt fra de synspunkter, fagbevæ-
gelsen synes, de skal arbejde for.

Har du konkrete eksempler …?
– Nej, det vil jeg ikke begive 

mig ind i her. Det siger vi til 
hinanden.

Du er medlem af Arbejder-
netværket. Savner du også, at 
flere med arbejderbaggrund 
stiller op som politiske kandi-
dater?

baggrund. Men Folketinget skal afspejle 
befolkningen, og det er ikke tilfældet i 
dag, siger LO-formanden og understreger, 
at hun ikke skælder ud på de folkevalgte 
akademikere:

– Tværtimod. Mange af dem gør det 
godt. Det er os som vælgere, det handler 
om. Jeg synes, vi alle skal blive bedre til at 
bruge lidt tid på at spekulere over, hvad 
det er for nogle mennesker, vi sætter til 
at forvalte det her samfund, og hvordan 
tingene hænger sammen. 

SOCIALDEMOKRATEN DECEMBER 2015 31

LIZETTE 
RISGAARD:

Født i 1960, opvokset på ødt i 1960, opvokset på 
Nørrebro.

Mor til to drenge, som hun or til to drenge, som hun 
har med Per, som hun mistehar med Per, som hun miste-
de for fire år siden.

Uddannet kontorassistent, ddannet kontorassistent, 
master i public administramaster i public administra-
tion (MPA).

Har været tillidsrepræsenar været tillidsrepræsen-
tant, næstformand i LO Stortant, næstformand i LO Stor-
københavn og formand for københavn og formand for 
HK/Service København, før HK/Service København, før 
hun i 2007 blev næstformand hun i 2007 blev næstformand 
i LO og siden oktober i år LO’s i LO og siden oktober i år LO’s 
formand.
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 AHMADS 
OPRÅB 
I 30 år har vi været for godtroende over 
for ghettoerne. En fuldstændig forfejlet 
integrationspolitik har resulteret i et  
parallelsamfund på kontanthjælp,  
mener Ahmad Mahmoud, der netop har 
udgivet bogen »Sort land«. 

32

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN 
FOTO: THOMAS SJØRUP

Han hedder Ahmad Mahmoud. Han er 
vokset op i Askerød syd for København i 
en voldelig palæstinensisk familie som 
den næstyngste i en søskendeflok på syv. 

Hver lørdag gennem 15 år gik han 
i klub. Egentlig skulle de have spillet 
brætspil, bordfodbold og hygget sig, som 
drenge gør, når de er i klub. Men klubben 
var ikke det mødested, som kommunen 
troede og havde givet penge til.

– Vi blev undervist i arabisk og i kora-
nen. Det er der som sådan ikke noget dår-
ligt i. Problemet var bare, at underviserne 

var folk på kontanthjælp, de straffede os 
og lærte os kun udenadslære, siger Ah-
mad Mahmoud, der i alt for mange år har 
været vidne til et system, der bevilgede 
penge til arrangementer i ghettoen, men 
undlod at følge op på dem.

I dag er han 28 år. Han er flyttet til 
Valby, er blevet maskinmester og har job 
hos Novo Nordisk. Og så er han aktuel 
med den roste bog »Sort land – fortællin-
ger fra ghettoen«. 

SAVNER ROLLEMODELLER
Det er på grund af den, vi møder ham. Og 
det er med afsæt i den bog, han fortæl-
ler, at »vi skal gøre op med offerrollen i 
ghettoerne«.

– Ubevidst har vi givet kulturen lov til 
at være i fred, fordi vi har haft berørings-
angst. Ubevidst har vi forsøgt at please 
den her gruppe med tiltag, men det har 
været tiltag inden for kulturen. Det er en 
fuldstændig fejlslagen integrationspolitik, 
understreger Ahmad Mahmoud og peger 
på to grundlæggende problemer i forhold 
til integration: 

– På den ene side har du nogle men-
nesker, som modarbejder integrationen. 
De ser Danmark som et forræderisk 
samfund. Og så har du et Danmark på 
den anden side, der er så godtroende, at 
det ikke tjekker op på de ressourcer, det 
sender ud, fortæller han og nævner en 
række forsøg på integration i Askerød. 

Ahmad Mahmoud håber, at »Sort land« kan tjene som et opråb til unge potentielle 
udbrydere om at følge hans eksempel. 
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Her blev der – ud over klubber – 
blandt andet afsat ressourcer til gade-
pædagoger og mentorordninger, men 
lige lidt hjalp det.

– De personer, som får lov til at styre 
de her ting, skal være ordentlige rol-
lemodeller. I mere end 30 år har man 
brugt såkaldte mønsterbrydere som 
rollemodeller – altså tidligere bande-
kriminelle, der har været inde at sidde 
og slået ihjel – til at hjælpe de nye 
generationer. Det er jo både deprime-
rende og spild af penge, understreger 
Ahmad Mahmoud.

STYRK SKOLER OG BIBLIOTEKER
I stedet blev hans vej ind til det danske 
samfund bibliotekerne og en klasselæ-
rer, der turde stille krav til ham. 

– Jeg blev påvirket, fordi der var en 
folkeskolelærer og en bibliotekar, der 
tændte en gnist i mig. De blev min 
portal ind til Danmark, siger Ahmad 
Mahmoud og fortæller, hvordan klas-
selæreren Jytte mødte ham med krav:

– Hun syntes ikke, at det var synd for 
mig. Hun syntes, at jeg skulle tage mig 
sammen, forklarer Ahmad Mahmoud. 

Det gjorde ikke, at han fra den ene 
dag til den anden terpede igennem, 
men det tændte en ild i ham og gav 
ham lyst til at kigge i bøgerne på 
biblioteket. 

– Det er skolerne, bibliotekerne 
og ungdomsskolerne, der er de unge 
generationers redning. Når der bliver 
skåret på midlerne til bibliotekerne, så 
har vi kun skolen tilbage til at påvirke. 

Problemet er bare, at det er en træt 
skole. Hvis de unge tager på bibliote-
ket i dag, skal de være født med en 
nysgerrighed. Og hvis der ikke er en 
voksen, der kan sætte et mærke på 
dem, så får vi dem aldrig ud af den 
socialt dårlige kultur.  

Jeg blev påvirket, 
fordi der var en 

folkeskolelærer og en 
bibliotekar, der tændte 
en gnist i mig

Sort land – fortællinger fra ghettoen

Af Ahmad Mahmoud
People’s Press

Læst af Ole Bjørstorp, borgmester, Ishøj

»Sort land« er et kik ind gennem tildæk-
kede persienner til en indvandrerghetto i 
Danmark, et parallelsamfund, hvor egne 
regler og love hersker. Det er rystende at 
læse om ghettolivet, hvor vold er daglig 
kost på lige fod med de arabiske retter, 
der tilberedes af kvinderne, så de hele 
tiden kan stå klar til familiens patriark.

Indvandrerghettoen med dens mange 
børn, koranskoler, bander, arrangerede 
ægteskaber og folk på overførselsind-
komst har sin helt egen kultur, som 
ingen ønsker at ændre. Slet ikke dem, 
der lever i den.

Ahmad Mahmoud er brudt ud af dette 
sociale mønster, men det koster dyrt. 
Han giver et opråb til andre om at følge 
hans eksempel. 

Kulturen i ghettoen er en syg kultur. 
Den er præget af en ekstrem lukkethed 
i forhold til det samfund, der omgiver 
den, nemlig det danske samfund. Det 
er en kollektiv kontrol, som forhindrer 
individuel frihed og personlig udvikling. 

Ahmad siger meget klart, at der er et 
behov for, at medlemmerne af denne 
kultur selv tager ansvar for deres egen 
tilværelse og indser, at de ikke må afvise 
at være en del af det danske samfund. At 
der er pligter såvel som rettigheder.

I ghettoen betragtes danskerne som 
naive og dumme, der tror, de kan gøre 
ghettoens beboere til danskere. Men 
selvkontrollen i denne kultur forhindrer 
dette. Slægtens videreførelse styres med 
hård hånd ved hjælp af de arrangerede 
ægteskaber og koranlæsning. I hjem-
mene tales der hjemsproget og ikke 
dansk. Fordanskningen skal forhindres. 
Hvis man ikke makker ret, er det volden, 
der taler.

Ahmad vil ændre dette livsmønster. 
Men skal man bryde det, måske endda 
med sin egen familie, har man brug for, 
at der er hjælp udefra. Denne hjælp skal 
komme fra det danske samfund i form 
af oplysning, krav og anerkendelse. 

Ved folketingsvalget i foråret 2015 
skete der et skred hen imod stramninger 
over for flygtninge og indvandrere. Alle 
bliver skåret over en kam. Men denne 
bog handler om en kultur, som findes i 
bestemte områder, ikke om etnicitet el-
ler religion. De fleste indvandrere i Dan-
mark er ikke repræsentanter for denne 
kultur, som bogen beskriver. Faren ved 
bogen er, at den skaber yderligere �end-
skab og splittelse. Debatten i Danmark 
bliver mere og mere skarpt trukket op, 
så det bliver svært at handle på basis af 
virkeligheden i stedet for på personlige 
holdninger og gensidig mistro.

Men for de kommende generatio-
ners skyld skal vi i Danmark anvende 
de positive indvandrere til at forstå, at 
parallelsamfundet ikke kan bruges i et 
moderne samfund.

Bogen er virkelig tankevækkende og 
fortjener 5 roser. Den er skrevet af en 
modig mand. 

EN MODIG 
MAND
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S-NAPCHAT
Socialdemokraterne er 
kommet på det sociale 
medie Snapchat. Du kan 
følge os under navnet 
»SosseSnappen«. Hvis du 
ikke er på Snapchat, kan 
du hente det som app til 
din smartphone. Snapchat 
er et socialt medie, hvor 
man deler sjove øjebliksbil-
leder, som forsvinder igen 
efter 10 sekunder. Der er 
ca. 1 mio. danske brugere 
af Snapchat.

VI BEKLAGER
I sidste nummer af Socialdemokraten var der 
desværre sket en fejl i trykningen, da der var 
to ens sider under Navne og noter, og side 35 
desværre ikke var med. Det var en fejl, og vi 
beklager ulejligheden. 

EN HYLDEST TIL DANMARK
København – og Danmark – fik verdensom-
spændende reklame, da den populære ame-
rikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gif-
ford, og hans mand, Stephen DeVincent, blev 
gift på Københavns Rådhus.

Vielsen blev foretaget af overborgmester 
Frank Jensen, og det var en begivenhed, der 
påkaldte sig opmærksomhed fra både nær 
og �ern såvel som høj og lav.

Ud over gaver fra venner og familie mod-
tog parret hilsner fra en hel masse helt al-
mindelige danskere, der gratulerede parret. 

Og ambassadørens chef, præsident Barack 
Obama, sendte en håndskrevet hilsen, hvor 
han sammen med sin kone ønskede parret et 
liv fyldt med lykke og latter.

Brylluppet fandt sted 26 år efter verdens 
første homovielse – på selv samme rådhus.

– Det betyder meget for mig, at vi følger i 
fodsporene på ufatteligt modige mænd og 
kvinder, og jeg vil gerne have, at vores bryl-
lup også i en vis udstrækning er en hyldest til 
dem og en tak til Danmark, sagde Rufus Gif-
ford i forbindelse med vielsen.

DSU- 
VETERANTRÆF 
Så indbydes alle tidligere DSU’ere igen til DSU-veterantræf.

Fredag den 4. marts 2016 kl. 18.00 til ca. 24.00 hos 3F 
Vestegnen, Siestavej 7, 2. sal, Glostrup. Det er lige ved  
Glostrup Station – med S-tog og mange buslinjer.

FESTTALE VED DSU-LANDSFORMAND ALEXANDER GRANDT PETERSEN 
MUSIK VED NIELS JØRGEN HILSTRØM

Der er lækker buffet, og der er sang, musik og dans. Vin, vand og øl købes til 
moderate priser.

Tilmelding sker ved betaling af kr. 225,00 til Arbejdernes Landsbank,  
konto: 5329-0241090 (HUSK AT ANFØRE NAVN/NAVNE).

Du kan også sende en check til Grethe Blomberg, Tårnvej 71, 2. tv., 2610 
Rødovre.

SENESTE FRIST FOR TILMELDING OG BETALING: 12. FEBRUAR 2016

Hvis du kender gamle DSU-kammerater, der ikke har fået denne invitation, 
er du velkommen til at videresende den. Hvis du ønsker flere detaljer om 
træffet, kan du ringe til Grethe Blomberg på tlf. 60 22 10 38 eller sende en 
mail til: grethezb@icloud.com. 

Komite: Grethe Blomberg, Jørgen R. Christiansen, Bjarne Kaspersen Hansen, 
Steen R. Jeppson, Bent Jensen, Preben Sten Nielsen og Peter Mortensen

RUNDE FØDSELSDAGE
    Folketingsmedlem Jan Johansen fylder 60 

år 12. december
    Borgmester i Holstebro H.C. Østerby fyl-

der 60 år den 20. december
     Formand for FN’s generalforsamling Mo-

gens Lykketoft fylder 70 år den 9. januar
    Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard 

fylder 40 år den 28. februar. 
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SWADEPA KOM PÅ BESØG
De seneste år har Socialdemokraterne og 
DIPD (Danish Institute of Parties and De-
mocracy) hjulpet SWADEPA i Swaziland 
med blandt andet at opbygge en organi-
sation og udvikle partiets politik. Anført 
af Lise �orsen og Simon Redder �om-
sen har der været flere danske besøg hos 
det afrikanske søsterparti, hvor gode 
partifæller er blevet undervist. 

Og nu har SWADEPA haft en delegation i 
Danmark. Med partileder Jan Sithole i spid-
sen deltog de først i kongressen i Aalborg, og 
bagefter blev det blandt andet til besøg på 
Christiansborg, i LO og på Arbejdermuseet.

– Vi har lært, at selv om man taber et 
valg – og ovenikøbet kun med et mandat 
– så accepterer man sit nederlag. Det ville 
sjældent – om aldrig – ske hos os. Der vil-
le der være udbrudt væbnet konflikt med 
det samme, og den regerende hersker 
ville under ingen omstændigheder have 
givet sig, opsummerede Jan Sithole sit 
indtryk, før delegationen returnerede til 
Swaziland og det enevældige monarki.

Her er vold, overgreb og skindemo-
krati en del af hverdagen. Men det lysner 
en smule. Ved det udemokratiske valg 
i 2013 lykkedes det SWADEPA at blive 

repræsenteret i parlamentet, og senest 
har kongen helt ekstraordinært inviteret 
SWADEPA til møde.

REJSEFAKTA

Alle fra hele Danmark kan 
deltage i rejserne.
Antal deltagere: Da der kun 
kan deltage 40 personer på 
hver rejse, vil deltagelse være 
efter »først til mølle-princip-
pet«.
Tilmelding: Knud Egon Poul-
sen, Rødtjørnvej 25, 7400 
Herning, tlf.: 20 22 68 25 eller 
kep@def.dk.
Ved tilmelding skal I oplyse 
jeres navn, adresse, fødsels-
dato, pasnummer og telefon-
nummer.
Deltagerbetaling vil blive op-
krævet efter tilmelding. 
Mulighed for hotelovernat-
ning på enkeltværelse, dog 
med et tillæg på ca. kr. 900,-. 
Deltagerbetalingen dækker 
rejsen tur-retur, hotelover-
natning med morgenmad, de 
officielle besøg og møder.
Frokost og aftensmad: Vi vil 
på begge rejser tilbyde fælles 
frokost og aftensmad til for-
nuftige priser.
Busrejserne vil foregå i tu-
ristbusser med fornuftig ben-
plads. Med opsamling i flere 
midt-, øst- og sydjyske byer.
Forsikringer: I skal selv sikre 
jer de nødvendige personlige 
rejse-, afbuds- og hjemrejse-
forsikringer, det blå og gule 
sygesikringskort.
Yderligere rejseinformation: 
Kontakt Knud Egon Poulsen, 
tlf.: 20 22 68 25.

Oprindelig var det Poul Nyrup Rasmussen, der opfordrede os til at arrangere studierejser til 
vore nabolande. Vore rejser i 2016 bliver henholdsvis den 18. og 19. studierejse til forskel-
lige europæiske byer de sidste 12 år.

STUDIEREJSE TIL DET  
TYSKE RUHR-OMRÅDE  
OG NEDERLANDENE

Vi inviterer på en spændende og lærerig for-
årsrejse til det tyske Ruhr-industriområde og 
Nederlandene.

Udrejse lørdag morgen den 28. maj og 
hjemkomst onsdag morgen den 1. juni 2016. 
Med i alt 3 hotelovernatninger i henholdsvis 
Duisburg og Amsterdam.

Det tyske Ruhr-område, hvor der bor ca. 7 
mio. mennesker, har de sidste 25 år udviklet 
sig fra et beskidt stål- og kulområde til et 
højteknologisk industriområde.

Nederlandene (Holland) er geografisk lidt 
mindre end Danmark med ca. 16 mio. men-
nesker, og hvor ca. 40 % af landet ligger un-
der havets overflade.

    Rundvisning i det historiske Ruhr-område.
    Møde med de tyske socialdemokrater, 

SPD, og metalarbejdere, IG Metal.
     Vi vil få indsigt i tysk social- og arbejds-

markedspolitik.
    Vi skal se og høre om frivillighjælp i social-

sektoren og få indsigt i social- og arbejds-
markedspolitik.

    Vi skal besøge havnebyerne Rottedam, 
Amsterdam, se og høre, hvordan de løser 
infrastrukturudfordringer.

    Se kystsikring, der har sikret mod over-
svømmelser og skaffet agerjord.

    Dansktalende guide på hele rejsen.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks. kr. 
3.100,00

STUDIEREJSE TIL  
»EU-BYEN« STRAS-
BOURG, ALSACE- 
VINDISTRIKTET OG 
DARMSTADT

Vi inviterer på en spændende og lærerig 
rejse til Strasbourg og rundture i Alsace-vin-
distriktet.

Udrejse lørdag morgen den 10. september 
og hjemkomst onsdag aften den 14. sep-
tember 2016. Med i alt 4 hotelovernatninger 
i henholdsvis Strasbourg og den tyske by 
Darmstadt. 

    Vi vil få en grundig indsigt i EU’s opbyg-
ning og funktioner.

    Besøg i Europa-Parlamentet, møde med 
Jeppe Kofod. 

    Besøg i Europarådet og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol. 

    Guidet byvandring i den smukke by Stras-
bourg.

    Guidet busrundtur i Alsace-vindalen, se og 
smage på de lokale vine.

    Aftenbesøg på Odile-klostret »på bjergets 
top« med udsigt over Alsace-dalen.

    Besøg i den tyske by Darmstadt i delsta-
ten Hessen.

    Vi vil få en grundig indsigt i og mange fak-
taoplysninger om Tyskland.

    Dansktalende guide på hele rejsen.

Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks. kr. 
3.500,00
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VELKOMMEN TIL  

Helena Mikkelsen, 30-årig social- og sund-
hedsassistent fra Vrå i Nordjylland, har 
bestemt ikke fået sit politiske verdensbil-
lede i dåbsgave. Og det stod slet ikke skre-
vet, at hun allerede på andendagen skulle 
kramme partitoppen og tænke: »Mette er 
da en dejlig pige«. 

Hele Helena Mikkelsens familie er nem-
lig – som hun udtrykker det – »lige så blå 
som smølferne«. Og da hun for et halvt år 
siden blev gift med Torben, undrede hen-
des far sig over, hvad han havde gjort galt, 
siden datteren var blevet farveblind.

– Men sådan er det bare. De grundvær-
dier, der optager mig, handler om alt det 
der med lighed, lige muligheder for alle 
og om at løfte i flok. Man skovler ikke kun 
sne foran sit eget hus. Man hjælper også 
naboen. Lad os bare kalde det solidaritet, 
siger Helena Mikkelsen.

Hvorfor har du meldt dig ind?
– Det er et godt spørgsmål. Jeg er med 

i Faglige Meningsdannere og havde nok 
tænkt over det i længere tid. Det sidste 
skub fik jeg, da Socialdemokraterne i Hjør-
ring inviterede til åbent møde om lokale 
politiske forhold. Jeg blandede mig lidt, 
og bagefter spurgte vores borgmester, 
Arne Boelt, om jeg ikke kunne se, at jeg 
hørte hjemme i partiet. Så gik jeg hjem og 
læste grundværdierne og kunne se, at Arne 
havde ret.

Helena Mikkelsen arbejder som aften-
vagt i Hjørrings hjemmepleje og fik først 
sin uddannelse for et år siden. Tidligere var 
hun på Falcks vagtcentral i Aalborg, men 
da Falck ændrede organisationen, var det 
nødvendigt at sige farvel til to medarbejde-
re. Helena Mikkelsen bad selv om at blive 
den ene, fordi hun mente, at hun havde 

bedre mulighed for at finde på noget nyt 
end de ældre kolleger.

Og nu er hun ikke alene aftenvagt. Hun 
er også nyvalgt tillidsrepræsentant for 45-
50 kolleger i distriktet:

– Jeg kan godt lide mit nye arbejde. 
Borgerne og de pårørende er glade for 
os, men der er for meget, der er styret af 
paragraffer og tidsskemaer. Otte minutter 
til et bleskift er ikke nok, siger Helena Mik-
kelsen om en af de udfordringer, hun skal 
håndtere som tillidsvalgt.

Hvad laver du, når du ikke er sosu-assi-
stent og socialdemokrat?

– Så er jeg sammen med Torben og vores 
dejlige knægt, Nicholas, som er tre år. 
Derudover er det sparsomt med interesser. 
Politik, faglige forhold og meninger er min 
hobby. Men jeg har da en lille last. Når der 
er tid til det, går jeg til banko.  mob

»Jeg meldte mig ind i partiet den weekend, hvor LO holdt kongres i Aalborg. Jeg 
var med som tilhører, og da Mette Frederiksen talte til kongressen om mandagen, 
tænkte jeg, at det ville være sejt at blive fotograferet sammen med hende. Jeg gik 
dog nærmest i baglås, da hun pludselig stod foran mig. Men jeg fik da billedet«.

HELENA  
MIKKELSEN

www.socialdemokraterne.dk
@Socialdemokraterne

Facebook.com/socialdemokraterne

@Spolitik

FØLG OS PÅ:

VR Å

SosseSnappen
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