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Vi har haft nok at se til de seneste år. Refor-
mer, der kan rydde op efter VKO og bringe 
Danmark tilbage på sporet. Investeringer, der 
kan skabe nye arbejdspladser. Prioritering 
af bedre uddannelse for vores børn og mere 
omsorg for vores ældre. Alt sammen har det 
krævet svære valg. Og alt sammen har det 
krævet en socialdemokratisk ledet regering. 

Men hårdt arbejde betaler sig. Vores politik 
virker. Det går bedre i udlandet – og det går 
bedre herhjemme. Og derfor kan vi se et 
stemningsskifte i dansk økonomi. Ledighe-
den er nu den laveste i fire år. Vi tror på frem-
gang i år og næste år. Det kan du læse mere 
om i dette nummer af Socialdemokraten.

2014 er allerede i fuld gang. Som I ved, 
har Danmark fået en ny SR-regering, efter at 
SF valgte at forlade regeringssamarbejdet. 
Socialdemokraterne har sammen med De 
Radikale før vist, at vi kan stå i spidsen for 
Danmark og sikre flere job og bedre velfærd. 
Det er også vores opgave denne gang. 

Der er god grund til at takke SF for det 
nære forhold, vi har haft de seneste år. Et 
tæt samarbejde, der vil fortsætte med SF i 
Folketinget som en del af regeringens parla-
mentariske grundlag.

Sammen med SF fik vi i starten af året 
opbakning til en ambitiøs plan om hurtigere 
og bedre tog – Togfonden DK. Det er en stor 
aftale om en hurtigere, bedre og grønnere 
jernbane. Aftalen sikrer med 28,5 mia. kr. et 
historisk løft af den danske infrastruktur. 

Togfonden betyder, at danskere i frem-
tiden kan komme markant hurtigere frem 
med toget, end de kan i dag. Det gælder mel-
lem de store byer, hvor rejsetiden kommer 
ned på én time. Men Togfonden sikrer også 
hurtigere rejsetider mange andre steder. 
F.eks. forventes turen mellem Aalborg og 

Frederikshavn at blive 16 minutter kortere. 
Og rejsen mellem Esbjerg og Struer kan 
gøres over 30 minutter kortere.

På den måde styrker Togfonden ikke bare 
den kollektive trafik. Den binder også Dan-
mark bedre sammen.  

Togfonden kan kun lade sig gøre, fordi vi 
har besluttet at ligestille olieselskaberne i 
Nordsøen, så de betaler det samme i skat. 
Værdien af vores fælles ressourcer kommer 
dermed fællesskabet til gavn. Det synes vi 
kun er rimeligt. 

Derfor forstår jeg heller ikke Venstre, som 
har valgt at stå uden for aftalen. 

En anden opgave i år bliver at udvikle vo-
res fælles velfærd. Socialdemokraterne tror 
ikke på nulvækst. Vi mener, der er brug for 
at investere i, at vores børn bliver dygtigere, 
at vi har gode sygehuse, og at vores ældre 
kan få en tryg og værdig ældrepleje. Det kan 
man ikke, hvis man som Venstre vil nulstille 
vores velfærd. 

Endelig er det også i år, at vi skal sik-
re, at Socialdemokraterne fortsat har 
en stærk stemme i Europa. Valget til 
Europa-Parlamentet er vigtigt. Vi 
vil bekæmpe ungdomsarbejdsløs-
hed. Vi vil arbejde for en ansvarlig 
økonomisk politik, hvor hvert 
medlemsland tager ansvar for sin 
egen økonomi. Og vil fortsætte 
vores indsats for at modvirke 
skatteunddragelse i Europa. Det 
kræver, at Socialdemokraterne 
får et godt valg – og det håber jeg, 
at I alle vil være med til at knokle 
for de kommende måneder frem 
mod den 25. maj. 

Der bliver nok at tage fat på. Og I kan 
godt glæde jer til at være med. 

Af Helle THorning-ScHmidT, pArTiformAnd

Stemningen er ved  
at vende
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Ledigheden 
er nu den  

laveste i fire år. vi 
tror på fremgang i 
år og næste år.

Helle Thorning-Schmidt
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FARVEL …
I forlængelse af valget 19. november sidste år har den socialdemokratiske folketings-
gruppe sagt farvel til Jacob Bjerregaard og Sophie Hæstorp Andersen. 
Mens Jacob Bjerregaard blev valgt til borgmester i Fredericia Kommune, er hun  
Sophie Hæstorp Andersen nu formand for Region Hovedstaden. Hun nåede i øvrigt 
lige at fejre 10 års jubilæum som mf’er – det skete 28. december.

… OG GODDAG

Til gengæld har folketingsgruppen 
sagt goddag til to nye ansigter: 
Anne Sina og Jeppe Bruus.

Anne Sina, der kommer fra et 
job som akademisk medarbejder 
hos Pension Danmark, har over-
taget Jacob Bjerregaards plads og 
skal blandt andet være ordfører i 
forbrugerspørgsmål.

Jeppe Bruus, der erstatter  
Sophie Hæstorp Andersen og tidli-
gere var kommunikationschef i 
LO, skal være ordfører inden for 
forskning, innovation og videre-
gående uddannelser. 

Han indledte i øvrigt sin nye 
karriere med at gå på barsel: 18. 
januar blev Jeppe og hans ny-
valgte borgerrepræsentant Mette 
Laurberg forældre til en pige, som 
skal hedder Dicte.

Benny Engelbrecht har længe 
kæmpet for gennemsigtighed på 
ejendomsmarkedet. Derfor er det 
også med tilfredshed, at han nu kan 
præsentere en ny lov, som forventes 
vedtaget i foråret. Det skal fremover 
være ulovligt for ejendomsmæglere 
at formidle lånetilbud til både køber 
og sælger. Ifølge Erhvervsstyrelsen 
gennemføres 40 procent af alle hus-
handler, uden at køberen indhenter 
det bedste lånetilbud. 

– En ejendomsmægler er altså 
ikke en mægler i ordets forstand, 
men en sælger, der repræsente-
rer sælgeren af ejendommen, siger 
Benny Engelbrecht

JORDANSKE KVINDER I SKOLE HOS BRAMSEN 
I begyndelsen af det nye år havde Trine 
Bramsen besøg af jordanske kvinder, som 
gæstede Danmark for at lære om politik. 
Meningen med besøget var at give kvin-
derne mod og gejst til at kaste sig ind i 
politik i hjemlandet.

– Det er superinspirerende at møde 
kvinder, som lever i en helt anden politisk 
virkelighed. Det er stort for mig at være 
med til at give andre modet og lysten til 

at bruge kræfter på deres hjemlands de-
mokrati, siger Trine Bramsen.

De jordanske kvinder gæstede Dan-
mark i en uge, og heraf varede besøget på 
Christiansborg en enkelt dag. 

Trine Bramsen har tidligere haft kvin-
der fra Tunesien og Marokko på politisk 
træningslejr i Danmark. Besøget er blevet 
til i samarbejde med Udenrigsministeriet 
og Kvinderådet.

Foto: Lars Svankjaer
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MF’ERE MED HANG TIL  
GOD MUSIK 

Det viser sig, at flere socialdemokratiske folketings-
medlemmer har en særdeles spændende musiksmag. 
Således har den digitale radiokanal DR P6 Beat inden 
for få måneder haft tre socialdemokrater i studiet 
for at spille noget af deres favoritmusik – og fortælle 
anekdoter om deres forhold til musik. De tre er un-
dervisningsminister Christine Antorini, skatteordfører 
Thomas Jensen (billedet) og senest EU-ordfører Morten 
Bødskov. 

Christine Antorini fortalte om sine besøg på Roskilde 
Festival og sin hang til Jack White. Thomas Jensen præ-
senterede lytterne for Wilco, mens Morten Bødskov 
fortalte om sin store kærlighed til Bruce Springsteen.

ÆLDRE SKAL SELV BESTEMME 

»Livet skal leves hele livet« er over-
skriften på det ældreudspil, rege-
ringen kom med sidst i januar. Her 
lægger vi op til, at flere ældre skal 
være i stand til at klare sig selv så 
længe som muligt. Samtidig skal 
der sikres bedre hjælp til de ældre 
medborgere, der har meget svært 
ved at tage vare på sig selv.

– Målet er, at vi via træning og 
vejledning kan hjælpe flere ældre til 
at klare sig selv og – ikke mindst – 
selv bestemme i hjemmet. Det tror 
vi på giver en større livskvalitet. 
Og træningen skal ikke kun være 
fysisk. Hvis du eksempelvis har 

brækket hoften i et fald på et glat 
fortov, kan du blive rigtig bange 
for at gå udenfor, uanset om det er 
lykkedes at få hoften til at fungere 
igen, siger Maja Panduro, som indtil 
3. februar var socialordfører, men 
nu er politisk ordfører.

– Hele ideen med udspillet er at 
sikre, at så mange som muligt selv 
kan bestemme over deres hverdag. 
F.eks. skal flere ældre selv kunne 
beslutte, hvornår de vil i bad, eller 
hvornår de vil op om morgenen. De 
ting bliver mulige, når ældreudspil-
let bliver søsat.
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RØD FINANSLOV  
– MED BLÅ STEMMER

Regeringen fik en finanslov for 2014 med 
markante røde aftryk. Med blå stemmer 
fik vi en rød aftale, der blandt andet sikrer 
én milliard kroner til ældreplejen. Med pen-
gene er der lagt op til, at de ældre kan få 
den ekstra pleje, som de hver især har brug 
for. Ældremilliarden var aldrig blevet til no-
get med en borgerlig regering. 

– Med ældremilliarden viste vi, at vi er et 
parti, der rent faktisk sætter handling bag 
ordene, når vi siger, at vi vil tage hånd om 
de ældre. Samtidig skaber finansloven nye 
arbejdspladser gennem historisk set høje 
offentlige investeringer, siger finansordfø-
rer Jesper Petersen.
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NU  
LYSNER  
DET 
Alle tAler om det. Alle fornemmer 
det. Alle kan dufte det. Og her er 
det: Foråret i dansk økonomi. Fi-
nansministeren tør endnu ikke tolke 
stemningsskiftet som et decideret 
opsving. Men han hæfter sig bl.a. 
ved, at danskerne har skruet op for 
forbruget, flere er kommet i arbejde, 
og det private erhvervsliv er igen 
begyndt at investere. I Valby ved 
København symboliseres de lysere 
tider af de fire kraner, der rejser sig 
mod himlen over Danmarks største 
byggeplads.

TEma: Forår i dAnsk økonomi

soCiAldemokrAten mArts 20146
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4 FORÅRSTEGN
1. Forbrugertilliden
Det såkaldte forbrugertillidsindeks, 
der måler forbrugernes tillid til øko-
nomien, gik i 2013 i plus efter at have 
ligget i minus i årevis. I januar 2014 
var forbrugertilliden på 6,4, det hø-
jeste tal siden 2007. Det betyder, at 
danskerne er klar til at bruge flere 
penge, og det virker selvforstærken-
de på økonomien. 

2. boligmArkedet
Boligpriserne har været i bund, si-
den boligboblen brast, men har været 
jævnt stigende i 2013. Prisstigningen 
har været højest på de københavnske 
ejerlejligheder, der steg med 7 pct. i 
2013. Optimismen på boligmarkedet 
er et tegn på danskernes øgede tillid 
til økonomien og er med til at sparke 
hjulene i gang. 

3. beskæFtigelsen
Kurven er knækket. I december var 
ledigheden på 5,6 pct., og det er det 
laveste niveau i fire år. Alene i tredje 
kvartal af 2013 blev der skabt 25.000 
nye job i Danmark – 9.000 i den pri-
vate sektor og 16.000 i den offentlige. 
Tallene forventes at stige i de kom-
mende år.  

4. investeringlysten 
Erhvervsinvesteringerne i den priva-
te sektor steg med 5,8 pct. i 2013 ef-
ter at have ligget historisk lavt under 
krisen. Stemningsskiftet i erhvervs-
livet er hjulpet på vej af stigende ef-
terspørgsel i Danmark og udlandet, 
bedre lønkonkurrenceevne og rege-
ringens ambitiøse Vækstplan.dk.

soCiAldemokrAten mArts 2014 7

Læs de næste sider
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maskinerne rumler og buldrer på Dan-
marks største byggeplads, og finansmi-
nister Bjarne Corydon ser veltilpas ud 
under den hvide sikkerhedshjelm og med 
gul vest uden på jakkesættet. 

Her på det 101.000 kvadratmeter store 
Byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen opfører 
entreprenørselskabet NCC Danmark bo-
liger, erhverv og en professionshøjskole, 
der skal huse 10.000 studerende.

Det enorme projekt blev påbegyndt 
i starten af 2013, så her kan finansmi-
nisteren se den genfundne optimisme i 
dansk økonomi. Ikke i form af regneark 
og analyser, men som arbejdere i sik-
kerhedsstøvler og 30 meter høje kraner, 
der strækker sig optimistisk mod den grå 
danske vinterhimmel. 

– man kan jo diskutere frem og tilbage 
om finanspolitik, se på tal og tabeller og 
lytte til eksperter og politikere, men det 
bedste tegn på, at der er gang i tingene, 
er at gå ud og spørge dem, der har fing-
rene nede i virkeligheden, siger Bjarne 
Corydon, mens vi bevæger os mellem 
pladsens store betonelementer.

Én af dem, han taler om, er sjakbajs Bo 
axelgaard. Som betonarbejder står han i 

frontlinjen, når konjunkturerne går op og 
ned. Hans sjak er blandt de første, der kal-
des ind, når nye byggerier sættes i gang, 
og betonfundamenterne skal lægges. 

– For et par år siden kunne vi mærke, 
at folk var pressede og ikke vidste, om 
der var arbejde, når man skulle til en ny 
plads. NCC har generelt klaret sig godt 
igennem krisen, men andre firmaer har 
måttet sende rigtig mange hjem, siger 
sjakbajsen.

DANSKERNES STORE BIDRAG 
Bo axelgaard er kommet gennem krisen 
uden perioder som ledig, men som hos 
mange andre er reallønnen faldet. 

– Vi er godt klar over, at der er krise, så 
vi har ikke klaget over, at vi måske tjener 
lidt mindre end tidligere. Det er jo heller 
ikke, fordi vi arbejder langsommere, nu 
vi tjener mindre. Der har man også et 
ansvar over for sit arbejde, siger han.

Bjarne Corydon roser Bo axelgaards ind-
stilling. Den almindelige danskers tilgang 
til at håndtere krisen har haft væsentlig 
betydning for, at det nu går fremad igen.   

– Danske lønmodtagere er dybt reali-
stiske i forhold til, hvad de er oppe imod, 

når man slås om løn og arbejdspladser. 
De har under krisen ydet store bidrag til at 
forbedre konkurrenceevnen ved at have 
en meget realistisk lønudvikling. Det har 
vi politikere kvitteret for med en skattere-
form, der støtter almindelige lønmodtage-
res privatøkonomi ved at give dem mere 
til sig selv, i en tid hvor vi ellers holder 
tilbage, siger Bjarne Corydon og tilføjer:

– Det synes jeg, der er noget meget 
dansk og meget socialdemokratisk i.

SELVSKABT STEMNINGSSKIFTE
Det har længe været planen, at den gamle 
Carlsberg-grund i Valby skulle omdannes 
til en innovativ og bæredygtig ny bydel. 
Det er et visionært byggeri, der, inspire-
ret af den historiske middelalderby, skal 
være rig på smalle gader, snævre passa-
ger, grønne parker og smukke pladser. 

Finanskrisen har forsinket byudvik-
lingen i flere år, og først i starten af 
2013 blev de første spadestik taget på 
Byggeplads 8, der er den første af i alt 20 
byggepladser. 

Byggeriet er således et konkret udtryk 
for det stemningsskifte, der skete i dansk 
økonomi i løbet af 2013. Her turde dan-

ORYDON  
I KRaNLaND

– Det bedste tegn på, at der er gang i tingene, er at 
gå ud og spørge dem, der har fingrene nede i virke-

ligheden, sagde finansministeren, da han besøgte 
Danmarks største byggeplads og fik bekræftet sin 

lumske mistanke: Regeringens politik virker. 

AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

C
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Sjakbajs Bo axelgaard til Finansministeriets 
sjakbajs, Bjarne Corydon: – For et par år siden 
kunne vi mærke, at folk var pressede og ikke 
vidste, om der var arbejde.

vAlbyprojekt  
viser vejen
Skal dansk økonomi fortsat være konkur-
rencedygtig internationalt, kræver det 
mere effektive måder at arbejde på. Derfor 
har NCC i samarbejde med 3F og Dansk 
Byggeri allerede nu været »innovative« på 
Byggeplads 8 i Valby.
Her er indført såkaldt »tillidsbaseret 
LEaN«, som beror på en ny og – som sjak-
bajs Bo axelgaard og produktionsdirektør 
Lars Scheibel formulerer det over for 
finansministeren – ret simpel ide:

Inden byggeriet går i gang, samles de 
involverede byggesjak for at udveksle ideer 
og planlægge opgaven – som det eksem-
pelvis var tilfældet med det 100 meter 
høje tårn, der er områdets mest markante 
byggeri.

– allerede inden betonelementerne blev 
støbt, spurgte vi fabrikken, om man ikke 
kunne lave elementerne på en bestemt 
måde. Ellers havde vi måske bygget to eta-
ger og så fundet ud af, at der var en masse, 
der skulle rettes til, eksemplificerer Bo 
axelgaard et resultat af LEaN-tilgangen.

– Det handler om at opsamle den store 
erfaring, der er hos de erfarne timelønne-
de på byggepladsen, tilføjer Lars Scheibel 
om projektet, der har været en stor succes:

medarbejderne er involverede, dumme 
og gentagne fejl undgås, produktiviteten 
er højere, og så er der færre arbejdsulyk-
ker og gladere medarbejdere. 

– Førhen var det formanden og sjakbaj-
sen, der styrede, men nu er det hele sjak-
ket, der kommer med input til, hvordan 
man kan løse opgaverne. Det giver en 
større glæde ved at gå på arbejde, siger 
Bo axelgaard og bliver afbrudt af en tør og 
selvironisk finansminister:

– Det kunne være, at vi skulle overveje 
det samme i politik …

skerne igen skrue op for forbruget, det 
private erhvervsliv fandt investeringsly-
sten frem, og flere kom i arbejde.

Ikke mindst, understreger finansmini-
steren, på grund af regeringens investe-
ringer og reformer:

– Fra begyndelsen har vi lagt vægt på at 
sparke gang i økonomien ved at hæve de 
offentlige investeringer til et niveau, der 
er det højeste i generationer. I en situa-
tion, hvor alle af gode grunde er forsigtige 
og passer på pengene, er det naturligt, 
at det er fællesskabet, der sætter gang 
i hjulene, så vi oplever, at vi bevæger os 
fremad, siger Bjarne Corydon. 

Han garanterer ikke, at opsvinget 
kommer, men pointerer, at der er en 
række klare indikatorer på, at det går i 
den rigtige retning: Forbrugertilliden er 
voksende, investeringslysten ligeså, og 
folk kommer i arbejde. 

– I forhold til øget vækst og beskæf-
tigelse har vi selv skabt mange af de 
positive ting, du ser lige nu. Hvis ikke 
de havde været der, havde stemningen 
i økonomien været en helt anden. Det 
gælder vores vækstplan til 90 milliarder 
kroner, som styrker konkurrencekraften i 

væsentlige brancher og i alle egne af Dan-
mark. Og vores skattereform, som giver 
den danske lønmodtager et rygstød til en 
sund privatøkonomi i en tid med vigende 
reallønninger, siger Bjarne Corydon. 

Finansministeren med det travle pro-
gram skal tilbage til kontoret, men han vil 
ikke være foruden sådan et besøg.

UDENDØRSaRKITEKT
– Ja, en ting er at stå og tegne på papiret, 
noget andet er, hvad der foregår i den 
virkelige verden, siger byggepladsens 
sjakbajs Bo axelgaard.

– Ja, det kender jeg godt, griner 
Finansministeriets sjakbajs Corydon og 
fortsætter:

– man bliver lynhurtigt »indendørsar-
kitekt«, så man bliver nødt til at komme 
ud en gang imellem, så man ikke mister 
jordforbindelsen. Her kan jeg se, hvad der 
foregår i forlængelse af de beslutninger, 
jeg er med til at træffe … 
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BYGGEBRaNCHEN  
ROSER REGERINGEN

Regeringens finanspolitik og de store 
offentlige investeringer i bygge- og 
anlægsprojekter har skabt arbejdspladser 
og trukket de private investorer med. I 
byggebranchen kan både 3F’s byggegrup-
pe og entreprenørfirmaet NCC mærke, at 
stemningen er vendt.  

– Vi kan se, at der er mange flere af vo-
res medlemmer i arbejde nu, end der har 
været længe, siger formand for Bygge-, 
anlægs- og Trækartellet og 3F’s bygge-
gruppe, Kim Lind Larsen. Beskæftigelsen 
er især steget i andet halvår af 2013. 

– Foråret 2013 var faktisk noget slapt, 
men i det seneste halvår er det begyndt at 
gå fremad. Vi har længe kunnet se, at de 
projekter, regeringen har sat i gang, ville 
komme, men det er først nu, de begynder 
at trække arbejdskraft. Specielt fjerde 
kvartal ser mere positiv ud end normalt, 
og de forventninger, vi har til, hvad der 
i øvrigt ligger, gør, at vi har rigtig store 

forventninger til 2014, 2015 og fremefter, 
siger Kim Lind Larsen. 

TYDELIGE TEGN PÅ OPTIMISME
Optimismen deles af Jacob Blom, direktør 
i NCC Construction Danmark, der beskæf-
tiger 2.200 medarbejdere. 

– Der er mange store projekter i gang, 
så vi kan bestemt mærke, at der er kom-
met gang i økonomien. Cirka halvdelen 
af vores omsætning ligger i det offentlige 
segment, så vi kan sagtens se, at der 
føres en ekspansiv finanspolitik, hvor der 
investeres meget i bygge og anlæg, siger 
Jacob Blom. NCC-direktøren fortæller, at 
investeringslysten nu har bredt sig til det 
private erhvervsliv. 

– Der er en voksende optimisme, og 
nu er de private investorer også begyndt 
at investere igen, specielt i boligbyggeri, 
siger Jacob Blom. 

3F-formand Kim Lind Larsen og NCC-direktør Jacob Blom 
er enige om, at de seneste års finanspolitik har sparket 
gang i økonomien. De fornemmer begge optimismen i 

byggeriet og har store forventninger til de næste år.

Her bygger 
vi også
Det er ikke kun i Valby, kranerne 
arbejder. Landet over er der i 
løbet af de seneste par år sat 
gang i en række større byggerier. 
Heriblandt FN-byen i Københavns 
Nordhavn, Skejby Sygehus i 
aarhus, Gødstrup Supersyge-
hus uden for Herning, mærsk-
bygningen ved Panum instituttet 
i København, Statsfængslet på 
Nordfalster og Navitas Park, 
aarhus Havnefront

Derudover er der en stribe 
sygehusprojekter, som er under 
planlægning el. projektering. Det 
drejer sig bl.a. om Bispebjerg, 
Hillerød, Køge, aalborg, Sygehus 
Sønderjylland, Hvidovre, Rigsho-
spitalet og Syddansk Universitets 
Sygehus.

Tilsvarende er der planer om 
at udbygge havnene i Vejle og 
Esbjerg.

Endelig ligger vi heller ikke 
stille på anlægssiden. Også her er 
større projekter i gang – eller på 
vej. I flæng kan nævnes metro-
byggeriet, den faste forbindelse 
over Femern Bælt, diverse motor-
veje og jernbanenettet.

– Vi kan bestemt 
mærke, at der er kom-
met gang i økonomien, 
sagde produktionsdi-
rektør i NCC Jacob Blom 
(tv.), da han sammen 
med seniorprodukti-
onschef Jan Nordkvist 
og produktionsdirektør 
Lars Scheibel mødte 
finansminister Bjarne 
Corydon på byggeplad-
sen i Valby.

TEma: Forår i dAnsk økonomi
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Rokade

Et erfarent hold. Suppleret med nye 
kræfter.

Sådan præsenterede statsministeren 
sit hold, da regeringen Helle Thorning-
Schmidt II var en realitet 3. februar.

Efter SF’s regeringsretræte står hun nu 
i spidsen for en SR-regering. Og blandt de 
nye kræfter, hun bød velkommen, var de 
tre socialdemokrater Kirsten Brosbøl (mil-
jøminister), Mogens Jensen (handels- og 
udviklingsminister) og Magnus Heunicke 
(transportminister).

Sammen med resten af regeringen 
skal de nu – med afsæt i »en ansvarlig 
økonomisk politik« – fortsætte den kurs, 
der allerede var lagt under den tidligere 
regering. 

Reformen af erhvervsuddannelserne, 
vækstinitiativer og en ny beskæftigel-
sesindsats er blandt de punkter, der får 
en særlig opmærksomhed i regeringens 
arbejde.

– Dybest set er vores overskrift »Flere 
job – bedre velfærd«, sagde statsministe-

ren og understregede, at det nu går mod 
lysere tider:

– De nye ledighedstal er de bedste i 
mere end fire år, fremhævede hun.

Det var anden gang på knap to må-

neder, Helle 
Thorning- 
Schmidt var 
nødt til at 
ændre på sin 
regering. I 
december var 
rokaden gan-
ske lille, men 
også ved den 
lejlighed blev 
der plads til en 
socialdemokra-
tisk debutant, 

da Dan Jørgensen blev kaldt hjem fra 
Europa-Parlamentet for at blive fødevare-
minister.

Socialdemokraten har mødt to af de 
nye kræfter i skikkelse af Magnus Heu-
nicke og Dan Jørgensen – som i øvrigt er 
fraværende på holdbilledet af SR-regerin-
gen pga. ministerbesøg i Rusland.  mob

Læs de næste sider

En StæRK REgERIng

Handels- og udviklings-
minister Mogens Jensen.  

Miljøminister 
Kirsten Brosbøl. 

Da SR-regeringen blev præsenteret, stjal Magnus Heuni-
ckes døtre Rakel og Ella billedet. Først gav de blomster til 
deres far, og så fortalte de TV2, at han bliver en god mini-
ster, fordi ’han ved meget og tog og veje og sådan noget’.

Foto: Th
om

as Sjørup 

Tillykke,  
far.
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AF MORTEN BRUUN  
FOTO: THOMAS SJØRUP

For nogle måneder siden var der en ret 
dårlig stemning blandt passagererne, da 
Magnus Heunicke skulle med morgento-
get fra næstved til København. De var sure 
over, at der for tredje eller fjerde gang 
på mindre end to uger ikke var koblet  
tilstrækkeligt med vogne på. 

Den lokale folketingsmand var blandt 
dem, der måtte tage til takke med 
en ståplads, og han følte ikke, at han 
kunne sidde de andre pendleres kritik 
overhørig. 

Derfor sendte Heunicke et billede fra 
toget til transportminister Pia Olsen Dyhr 
– og via hende meddelte DSB, at man var 
opmærksom på problemet og ville gøre 
noget ved det.

3. februar oplevede DSB’s sydsjæl-
landske stamkunder igen trængselstider, 
da regionaltog 4208 kørte fra næstved 
kl. 07.23.  Denne gang var det pressen, 
som masede på, og endnu en gang tog 
Heunicke et billede. Men i stedet for at 
sende det til ministeren lagde han det op 
på Facebook og skrev:

»Den her togtur glemmer jeg aldrig. 
Heldigvis er toget ikke forsinket, ankom 
på sekundet. 

nu har jeg pendlet i 7 år, så jeg må hel-
lere skynde mig at sige undskyld til mine 
medpendlere for kamera-tumult. Sådan 
bli’r det ikke hver dag«.

ORdFØRER Til dET SidSTE
Det var nemlig Magnus Heunicke selv, der 
var »problemet« denne morgen. Det var 
ham, pressen fulgte. Da han satte sig til 
rette i toget, var det for at køre til Køben-

havn og overtage det politiske ansvar for 
blandt andet lufthavne, jernbaner, færger, 
veje og postvæsenet.

– Det skal nok blive godt, dét her. Hvis 
du havde vækket mig midt om natten 
og spurgt om, hvad jeg gerne ville lave, 
ville jeg svare transportminister. Det er 
et drømmejob, siger Magnus Heunicke, 
da han få timer efter den planmæssige 
ankomst til Hovedbanegården har været 
hos dronningen og kan kalde sig trans-
portminister.

Det er ikke engang et døgn siden, at 
han gik på twitter og beskyldte Dansk 
Folkeparti for mega hykleri. Det blev hans 
sidste aktion som Socialdemokraternes 
politiske ordfører. 

nu står han for første gang i sit nye 
ministerkontor, hvor væggene er nøgne 
og skrivebordet ryddet. Eneste pynt er tre 
buketter. De to fik han af sine døtre Rakel 

DEt SKAL nOK BLIVE gODt,   DÉt HER

Drømmejob 1: Magnus Heunicke 
elsker transportområdet – og han 
glæder sig til, at han skal være 
med til at rulle Togfonden ud.
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DEt SKAL nOK BLIVE gODt,   DÉt HER
og Ella på Amalienborg Slotsplads, den 
tredje er fra personalet i forkontoret.

– Hvor er de søde, siger ministeren og 
ligner en mand, der nyder øjeblikket.

SER FREM Til TOGFONdEN
Magnus Heunicke elsker transportpolitik 
og er fortrolig med området fra sin tid 
som transportordfører. Det eneste, der 
tilsyneladende kommer bag på ham, er, 
at han snart skal fremlægge regeringens 
cykelstrategi. Den havde han glemt i 
skyndingen.

til gengæld har han ikke glemt togfon-
den, som hans forgænger, Pia Olsen Dyhr, 
forhandlede hjem, efter at den i øvrigt 
blev født under hendes forgænger, Henrik 
Dam Kristensen.

– Hele ideen bag den konstruktion er 
fantastisk. Vi tager 28,5 milliarder fra olien 
og bruger dem på kollektiv trafik. Det er 

S-politik, så det vil noget, siger Magnus 
Heunicke og fortsætter:

– Men jeg forstår simpelt hen ikke Ven-
stres modstand. De er uenige i finansierin-
gen, men kan ikke anvise nogen mere ret-
færdig måde at gøre det på. Partiet burde 
lytte til de Venstre-borgmestre i bl.a. Vejle, 
Kolding og Esbjerg, der klapper i hænderne 
og siger tusinde tak for togfonden.

FAR lAVEdE dET HER
nu glæder han sig til, at det er ham, der 
skal »udrulle togfonden« og rundt i landet 
for at søge svar på de lokale spørgsmål, 
der stadig er uafklarede.

– Vi skal have debatten bredt ud til hele 
Danmark, siger den nye minister og giver 
indtryk af, at han næsten ikke kan vente 
med at komme i gang.

Hvorfor er du så fascineret af transport-
politik, at du ligefrem elsker området?

– Fordi det har værdi for fællesskabet. 
Det betyder noget både for hele samfun-
det og for det enkelte menneske. Det er 
her, vi får Danmark til at hænge sammen 
og for eksempel gør det attraktivt at ska-
be arbejdspladser. Det vil jeg gerne være 
med til, og når mine døtre engang spørger, 
hvad far har lavet, vil jeg gerne kunne 
pege på en bro, en jernbaneforbindelse og 
en vejstrækning og sige: »Det her …«.

Og nu kan pendlerne brokke sig direkte 
til ministeren i morgentoget?

- njae, det tror jeg ikke, de vil misbruge. 
Mine medpendlere er søde, og de ved, at 
jeg ligesom de ønsker tog til tiden. Det er 
snarere herinde på Borgen, der kan ske 
noget. Der skal ikke mange forsinkede tog 
til, før jeg kommer i samråd. Sådan er det 
jo. 

Første dag som  
minister

142624_p11-15_Rokade.indd   13 13/02/14   16.01



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 201414

dRømmejob 2: næppe var Dan Jørgensen blevet udnævnt til ny fødevare- 
minister, før han var med til at fremlægge regeringens historiske vækstplan 

for fødevarer. Den skal bl.a. gavne miljøet, skabe nye arbejdspladser og  
forkæle forbrugerne med bæredygtig mad til fornuftige priser. 

Fødevareminister Dan 
Jørgensen: – Det føles 
som et enormt privile-
gium, at jeg nu har mu-
lighed for at sætte nogle 
dagsordener på de om-
råder, der betyder mest 
for mig: Miljø, dyrevel-
færd og det at skabe 
ordentlige job.

JøRgEnSEnS 
HJEMMEBAnE

Rokade
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FaKTa oM  
VæKSTplan FoR  
FøDEVaRER
Vækstplan for fødevarer blev lance-
ret i december 2013 og indeholder 34 
initiativer, der skal skabe øget vækst, 
beskæftigelse og bedre eksportmulig-
heder på området.

nogle af de vigtigste mål ser således 
ud:

   øget mulighed for at få finansie-
ring til udvidelse og nyetablering af 
landbrug.

   En ny model for medarbejderinveste-
ringsselskaber, hvor medarbejderne 
kan få skattefradrag for deres inve-
stering og samtidig sikres del i frem-
tidigt overskud inden for sektoren. 

   Der er afsat 45 mio. kr. mere til ud-
vikling af »grønne stalde« med miljø-
venlige staldanlæg, hermed kommer 
den samlede tilskudspulje i 2013 op 
på 195 mio. kr.

   Fjernelse af unødigt bureaukrati og 
unødige regler, så længe det ikke går 
ud over bæredygtigheden og fødeva-
resikkerheden.

AF BiRGiTTE BARTHOldY

De allerførste dage som fødevaremini-
ster tog Dan Jørgensen flere gange ind i 
ministeriet før klokken fem om morge-
nen for at nå at forberede sig. En morgen 
virkede hans adgangskort ikke. Desperat 
bankede han på ruden – og blev reddet af 
en rengøringsassistent:
– nåh, du er nok kun på prøve, sagde hun, 
da hun lukkede den nye minister ind.

Dan Jørgensen ler, mens han fortæller 
den sigende anekdote. 

De mange store sagsmapper, han lyn-
hurtigt skulle nå at sætte sig ind i, betød 
alt for lidt søvn. 

– Men det gør ikke noget, det er mit 
drømmejob, og så kan man køre længe 
på adrenalinen, siger Dan Jørgensen og 
fortsætter:

 – Det var ikke den dér »jeg er ved at 
blive spist af en bjørn«-adrenalin, men 
den, man fyldes af, når man skal ud på 
savannen og fange en gazelle. Der går 
kampgejst i det. Som ny minister bliver 
man lidt ekstra presset af sine politiske 
modstandere. Sådan er det, og det er jeg 
klar til. 

dET lYdER USEXET, MEN …
Dan Jørgensen blev minister ifm. den lille 
rokade torsdag 12. december. Dagen efter 
var han i samråd, og weekenden var dårlig 
slut, før han både skulle til Bruxelles for at 
forhandle om fisk og være med til at frem-
lægge regeringens historiske vækstplan 
for fødevarer.

– Heldigvis er det områder, jeg kendte 
til i forvejen fra mine år i Europa-Parla-
mentet.

Hvad får forbrugerne ud af Vækstplan 
for fødevarer? 

– Et af målene er at opnå balance 
mellem miljø, dyrevelfærd og konkurren-
ceevne, så vi kan producere bæredygtige 
kvalitetsvarer til en fornuftig pris. Men jeg 
må være ærlig og sige, at det allervigtig-
ste er, at vi får skabt flere arbejdspladser 
via bedre finansieringsmuligheder. Det 
lyder usexet, men for at kunne prioritere 
bæredygtighed og dyrevelfærd skal vi 
have en sund økonomi. Derfor er jeg også 
glad for, at landbrugets egne organisa-
tioner mener, at der er potentiale til at 
skabe op til 25.000 job i fødevaresektoren 
frem mod år 2020. 

Hvad får fødevareerhvervet ud af 
vækstpakken?

 – I fødevareerhvervet har de efter-
spurgt nye muligheder for f.eks. medar-
bejderinvesteringer i slagterier, og for 
at f.eks. en pensionsfond kan investere 
i landbrug. Det giver vi dem med denne 
plan. Desuden har vi givet 45 millioner 
ekstra i tilskud til miljøvenlige stalde, 
så tilskuddet i alt kom op på 195 mio. 
kr. i 2013. Det giver landmændene 
bedre mulighed for at få lån og kan ifølge 
landbrugets beregninger føre til nye 
investeringer for op mod 1,5 mia. kr. Et 
godt eksempel på, at vi gør noget godt 
for miljøet, som samtidig er godt for 
beskæftigelsen.

Hvordan vil planen kunne øge vores 
eksport?

 – Ud over de tiltag, jeg allerede har 
nævnt, er et hovedfokus at skabe en 
eksportstrategi for fødevaresektoren, 
som vi fremlægger først på sommeren. 
næsten to milliarder mennesker på 
kloden rykker frem mod 2020 op i den 
købedygtige middelklasse. Det vil sige, 
at de ikke længere skal kæmpe for at få 
mad på bordet og kan begynde at stille 
krav til kvaliteten af det, de spiser. På 
grund af vores høje fødevaresikkerhed 
bliver vi i år det første land i verden, som 
får lov til at sælge forarbejdet kød i Kina. 
Der er et kæmpe vækstpotentiale ikke 
mindst i det asiatiske marked, som vi har 
meget fokus på.

Vil SØGE diAlOGEN
Hvor mange af dine velkendte stærke 
holdninger til miljø, natur og dyrevelfærd 
har du taget med til dit nye job?

 – Dem alle. Jeg ser miljøbevidsthed 
og dyrevelfærd som en forudsætning for 

vækst og øget konkurrenceevne. Men jeg 
vil nok ikke fremføre mine holdninger på 
en helt så fræk og provokerende måde, 
som jeg gjorde som europaparlamen-
tariker. nu er min rolle mere at være 
dialogsøgende og sidde ved bordenden 
og forsøge at samle et flertal bag den 
politik, jeg vil føre. Men det er nu heller 
ikke nyt for mig, jeg har indgået masser 
af kompromiser og forlig i Bruxelles.

Hvilke af dine erfaringer fra Europa-
Parlamentet kan du især bruge på din 
nye post?

 – Der er langt større forskel på højre 
og venstre i Europa-Parlamentet, end 
der er på højre og venstre i det danske 
folketing, så jeg har lært meget om at 
samarbejde på tværs af skel. Derudover 
er meget af lovgivningen på mit ministe-
rområde jo blevet til i EU. Så når jeg skal 
ned og slås for Danmarks interesser i Bru-
xelles, har jeg en hjemmebanefordel. 

Derfor er jeg 
også glad for, 

at landbrugets egne 
organisationer mener, 
at der er potentiale til at 
skabe op til 25.000 job i 
fødevaresektoren frem 
mod år 2020
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AF MARIE BORUM PEDERSEN, 
SØSTER OG SOCIALDEMOKRAT

Det er midt om natten, og jeg står uden 
for Socialdemokraternes valgfest i Vega 
og græder. 

Jeg taler i telefon med min storebror 
Mads, som jeg har brugt de seneste uger 
på at føre valgkamp for i Viborg. Han 
ringer fra Tinghallen for at fortælle, at han 
har fået de endelige tal:

– Marie, rygterne talte sandt. Jeg har 
fået 1.975 stemmer og kommer ind som 
nummer to på den socialdemokratiske 
liste, siger han.

– Det er jo sindssygt, helt sindssygt. 

Det er jo helt sindssygt, Mads. Det 
lykkedes! Det er så sejt. Du er så sej, 
svarer jeg med tårerne trillende ned ad 
kinderne.

Mads var placeret som nummer 11 på 
den socialdemokratiske liste i Viborg ved 
kommunalvalget 19. november, men blev 
altså valgt ind som nummer 2 med det 
flotte personlige stemmetal. 

TRE S-GENERATIONER
Der var blevet arbejdet hårdt for det re-
sultat. Men kommunalvalget i november 
var ikke kun Mads’ projekt. Det var hele 
familiens projekt. 

I vores familie er et medlemskab af 

Socialdemokraterne mere reglen end 
undtagelsen. Min far, Søren Panny, har 
været aktiv i den lokale partiforening – og 
er tidligere partiforeningsformand. Min 
søster Ane og min svigerinde Sara er 
stolte medlemmer af partiet, Mads og jeg 
er vokset op i DSU, og så er alle børnene 
i tredje generation – Ane har tre og Mads 
to og en tredje på vej – spirende socialde-
mokrater. 

En af de få, der ikke er medlem, er min 
mor, Susanne. Sagt med et glimt i øjet 
synes hun, at politik er for ’farligt’. Men 
hun er alligevel aktiv, og ligesom alle an-
dre bidrog hun også med stort som småt i 
valgkampen. 

1

65

SAMMEn  
oM  
M      ds
Kommunalvalget i november var 
ikke kun Mads’ projekt. Det var 
hele familiens projekt. Sådan 
skriver Marie Borum Pedersen 
i denne beretning om sin bror 
Mads Panny og hans vellykkede 
kampagne for en plads i byrådet  
i Viborg. 
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Mens jeg havde taget fri den sidste uge 
op til valget og sammen med min far var 
’fuldtids’ på kampagnen, trådte resten af 
familien til før eller efter arbejde. De lavede 
mad og passede børn og stod bl.a. for ar-
bejdet med foldere og breve – og der blev 
i det hele taget gjort brug af alle familiens 
forskellige ideer, erfaringer og arbejds-
kraft, når vi hængte valgplakater op, delte 
roser og æbler ud, forberedte debatmøder 
og bankede på hos massevis af vælgere. 

KAMPAGNEHAJEN
Vores ’gamle’ far – han er 67 år – er lidt 
af en kampagnehaj. Han sørgede bl.a. for 
at indhente lokale anbefalinger. Her fik 

han de to tidligere folketingsmedlemmer 
Pernille Blach Hansen og Jens Christian 
Lund samt Viborgs tidligere borgmester 
Carl Anker til at støtte Mads’ kandidatur 
offentligt. 

Mads og jeg arbejdede med en 
Facebook-kampagne. og så udviklede 
vi en offensiv, der var præcist tilpasset 
viborgenserne i Sydbyen, hvor Mads stil-
lede op. Vi slog på en stærkere folkeskole 
og bedre vilkår for børn og unge, og her 
brugte Mads sine erfaringer som både 
familiefar og gymnasielærer.

og børnene lavede deres eget kampag-
nemateriale – og deltog af og til i dør til 
dør-kampagnen.

nu er det cirka tre måneder siden, jeg stod 
uden for Vega og græd. Jeg er for længst 
tilbage i mit job i Tænketanken Cevea, og 
Mads har været til sit første byrådsmøde. 

I telefonen fortæller han ivrigt om sin 
første ordførersag om Viborgs borger-
rådgivningsfunktion – en slags borgerom-
budsmand – som Venstre vil nedlægge. 

Her fik min bror mulighed for at bakke 
op og stemme for god rådgivning til 
Viborgs borgere – og sikre at alle høres, så 
ingen bliver klemt i kommunens admini-
stration. 

Kald mig Mads, hvis det ikke er en god 
sag for en nyvalgt socialdemokrat … 

32
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4
1.  Her er vi alle sammen. Fra 
venstre min svigerinde Sara, 
som er gravid, Mads og deres 
børn Sofie og Klara, der sid-
der på mors arm. Så kommer 
mine forældre Susanne og 
Søren. Så er det mig selv og 
til sidst min søster Ane, hen-
des mand Kenneth og deres 
børn nicolai, nana Mai og 
Kamille.

2.  Mads’ kone Sara og svi-
germor Hanne hjalp med 
plakaterne. 

3.  Til et motionsløb i Viborg 
stillede vi med 40 mand på 
holdet ’Mads Panny i byrå-
det’. Her løber Mads sammen 
med Sara og Ane og de stør-
ste af børnene.

4.  Den pensionerede Søren 
Panny arbejdede fuldtids 
i sønnens kampagne som 
medhjælper og organisator. 

5.  Hov, så kom Helle lige 
forbi. Som en af de få i denne 
beretning er hun ikke i fami-
lie med Mads.

6.  Sådan hjalp jeg også  
Mads

7.  Møde i Socialdemokratisk 
Barndom, hvor kusinerne 
Kamille (tv.) og Sofie støttede 
deres onkel og far med egne 
valgplakater, som de selv 
hængte op.

Familien er vigtig
Familiens opbakning til mads Panny er ikke usæd-
vanlig. en analyse i Ugebrevet a4 blandt 932 by-
rådskandidater viste, at valgkampen op til kommu-
nalvalget blev ført af et massivt frivilligt apparat af 
ægtefæller, kærester, børn og bedsteforældre, der 
blandt andet bistod med meget praktisk hjælp.

Faktisk fik mere end halvdelen af byrådskandida-
terne hjælp af enten ægtefællen eller kæresten til at 
hænge valgplakater op, mens næsten lige så mange 
tog børnene med ud for at stemme dørklokker. 

Fakta om 
 kommUnal-  
og  regions- 
valg 2013

   socialdemokraterne 
fik valgt 773 ind i 
kommunalbestyrelserne 
og 135 i regionsrådene. 

   Herlev blev den 
kommune i Danmark 
med flest s-stemmer – 
nemlig 58,7 pct. 

   Holstebro blev den 
kommune med størst 
s-fremgang – nemlig 16 
pct. 

   igennem partiets 
materiale web shop er der 
blevet trykt ca. 120.000 
valgplakater.

   Partikontoret sendte 
i valgkampen 1,5 ton 
bolsjer og 50.000 
balloner ud.

Mads og Marie
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AF MICHAEL HOLBEK JENSEN 

I fremtiden skal en dansk virksomhed kun 
søge om at få patent på en opfindelse ét 
sted, for at patentet gælder i hele EU. Og 
hvis opfindelsen krænkes og produktet 
kopieres, skal retssagen kun foregå ved 
den fælles patentdomstol og ikke – som 
i dag – ved mange forskellige nationale 
domstole.

Det vil være konsekvensen af et 
dansk ja til folkeafstemningen om EU-
patentdomstolen, der finder sted 25. 
maj – samme dag som valget til Europa-
Parlamentet.

Umiddelbart ligner det en afstemning 
om juridiske teknikaliteter, men under 
juraen er der danske arbejdspladser og 
økonomisk vækst på spil.

BESKYTTER IDEER
Det mener den socialdemokratiske er-
hvervs- og vækstminister Henrik Sass Lar-
sen og partiets spidskandidat til Europa-
Parlamentet 25. maj, Jeppe Kofod.

– Det er meget simpelt. Et ja til EU’s nye 
patentsystem betyder, at vi giver danske 

virksomheder, store som små, bedre 
muligheder for at beskytte deres ideer 
og produkter. Det bliver både nemmere 
og billigere, og det sikrer danske arbejds-
pladser, siger Henrik Sass Larsen.

Men hvordan vil EU-patentet og den 
fælles patentdomstol helt konkret skabe 
danske arbejdspladser?

– I dag skal en mindre dansk virksom-
hed beskytte sin opfindelse i alle 28 EU-
lande. Det er en meget besværlig proces. 
Men hvis ikke virksomheden gør det, vil 
et stort udenlandsk firma kunne kopiere 
og sælge produktet i de lande, hvor den 
danske virksomhed ikke har patent. Der-
for handler det helt konkret om danske 
arbejdspladser, siger Henrik Sass Larsen.

Jeppe Kofod er enig:
– I dag kan prisen for at søge patent 

i alle EU-landene løbe op i 240.000 kr. 
Det nye EU-patent bliver meget billigere. 
Derfor sparer virksomheder, der tager 
patent på deres opfindelser, fremover en 
hel masse penge. De penge kan virksom-
hederne i stedet bruge til at investere i 
produktion, der skaber arbejdspladser, 
siger han.

NEJ KAN SKADE
Kritikere af det nye patentsystem finder 
det ligegyldigt, om vi stemmer ja eller nej, 
da det – i kraft af et dansk nej – stadig vil 
være muligt for en dansk virksomhed at 
søge enhedspatent i EU. 

Sådan ser Jeppe Kofod ikke på sagen:

FOLKEaFStEMnIng 25. MaJ:

PatentDOMStOLEn 
Er En gOD OPFInDELSE

Både ministeren og spidskandidaten har svært ved at finde argumenter imod 
dansk tilslutning til EU’s enhedspatent og patentdomstol. Det bliver både 
billigere, bedre og mere enkelt, siger Henrik Sass Larsen og Jeppe Kofod som 
optakt til forårets folkeafstemning.

Jeg forstår  
ikke, hvorfor

vi skulle stille danske 
virksomheder
dårligere end deres 
europæiske  
konkurrenter
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MEgET bIllIgERE
25 EU-lande – herunder Dan-
mark – blev i 2013 enige om de 
nye patentregler. 

Reformen skal bl.a. gøre det 
billigere for europæiske virk-
somheder at oprette og beskytte 
deres patenter i hele Europa. 

Et patent vil – afhængigt 
af en række forskellige om-
stændigheder – komme til at 
koste 15.000-80.000 kroner og 
altså væsentligt mindre end de 
240.000 kroner, som et patent, 
der dækker hele EU, koster i dag.

DERFOR SKAl vI 
STEMME
Som led i reformen af patentsy-
stemet blev de 25 EU-lande også 
enige om at oprette en ny fælles, 
europæisk patentdomstol.

Justitsministeriet har afgjort, 
at Danmark afgiver en del af sin 
suverænitet ved at tilslutte sig 
domstolen. 

Ifølge grundloven skal fem 
sjettedele af Folketinget god-
kende beslutningen, når vi over-
lader kompetence og magt til 
en udenlandsk myndighed som 
eksempelvis patentdomstolen.

Hvis dette flertal ikke er til 
stede, skal spørgsmålet sendes 
til folkeafstemning. Og da Dansk 
Folkeparti blokerede for det 
nødvendige flertal, bliver sagen 
afgjort 25. maj.

– Hvis vi ikke går med i patentord-
ningen, kan det få en række negative 
konsekvenser. tag f.eks. et stort firma fra 
asien, der overvejer, hvor det skal placere 
sit hovedkvarter i Europa. Det er ikke 
sikkert, at et sådant firma vil vælge et lille 
land, der har et helt andet patentsystem 
end resten af EU. I så fald vil det skade 
Danmark at stå uden for patentordnin-
gen, siger Kofod.

Henrik Sass Larsen anerkender, at 
danske virksomheder vil kunne søge om 
enhedspatenter, selv om vi ikke er med i 
patentreformen.

– Men det vil betyde, at danske 
virksomheder modsat konkurrenterne i 
udlandet vil være nødt til at søge patent 
både i Danmark og ved Den Europæiske 
Patentmyndighed. Jeg forstår ikke, hvor-

for vi skulle stille danske virksomheder 
dårligere end deres europæiske konkur-
renter, siger han.

DF-POPULISME
Det er Dansk Folkepartis modstand, der 
har ført til, at vi skal gennem en folkeaf-
stemning, før Danmark kan tilslutte sig 
patentdomstolen.

Jeppe Kofod kalder DF’s ageren »populi-
stisk« og ser det som udtryk for, at »DF’s 
anti-EU-ideologi har taget overhånd«.

Henrik Sass Larsen mener ikke, at vi 
kan være det bekendt over for danske 
virksomheder, at DF har udløst en folke-
afstemning.

– Der er mange store og vigtige euro-
pæiske dagsordener i disse år, og jeg 
medgiver, at man kan have forskellige 
holdninger til dem. Men det her spørgs-
mål er bare ikke et af dem. Der er kun 
fordele ved patentreformen. Siger man 
nej, er det ikke et signal til politikerne, 
det vil bare betyde dårligere muligheder 
for at skabe vækst og arbejdspladser i 
Danmark, siger erhvervs- og vækstmini-
steren. 

MEgET bIllIgERE
25 EU-lande – herunder Dan-
mark – blev i 2013 enige om de 
nye patentregler. 

Reformen skal bl.a. gøre det 
billigere for europæiske virk-
somheder at oprette og beskytte 
deres patenter i hele Europa. 

Et patent vil – afhængigt 
af en række forskellige om-
stændigheder – komme til at 
koste 15.000-80.000 kroner og 
altså væsentligt mindre end de 
240.000 kroner, som et patent, 
der dækker hele EU, koster i dag.
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– Det nye patentsystem vil særligt være til gavn 
for små og mellemstore virksomheder, som vi 
har mange af i Danmark. For de har sjældent 
ressourcer til at føre patentretssager i mange 
lande, fremhæver Jeppe Kofod og Henrik Sass 
Larsen.

Læs de næste sider
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– Jeg kan slet ikke forstå, at det skal være 
så besværligt at sige ja til den nye ord-
ning. Der er ingen ulemper for Danmark 
ved at tiltræde den. Der vil bare gælde 
langt mere simple regler end i dag, og 
prisen for en patentansøgning vil være 
lavere.

Ordene kommer fra Jan Schmidt, og de 
er møntet på folkeafstemningen om EU-
patentdomstolen 25. maj.

Jan Schmidt driver en mindre virksom-
hed, tnt Video/Progear, som udvikler nye 

elektronikprodukter. Med en fortid som 
fotograf rettede hans opfindelser sig først 
mod film- og videobranchen. 

Han har bl.a. skabt en speciel kame-
ralampe, som i dag bruges af både Dr og 
tV 2. Jan Schmidt har især udviklet lys-
diodeteknik, og som opfinder har han de 
senere år udviklet elektronik til hjemmet.

– Det kan være meget dyrt at udvikle 
til et lille marked med et begrænset kun-
deunderlag som f.eks. tv-branchen. Jeg 
koncentrerer mig fortsat om niche-pro-

OPfinderen:  
JEg VIL SøgE FLErE PatEn tEr
Jan Schmidt er specialist i lysdiodeteknik og har 
fået godt 20 patenter godkendt. De penge, han i 
givet fald sparer på EU’s patentreform, skal bruges 
til endnu mere udviklingsarbejde. 

dukter, men rettet mod et større marked, 
siger Jan Schmidt.

FOR DYRT FOR DE SMÅ
Han har i alt fået godt 20 patenter, både 
på egne opfindelser og på prototyper, der 
er skabt som udviklingsprojekter i samar-
bejde med andre virksomheder. 

alene i 2013 indgav Jan Schmidt seks 
patentansøgninger på egne nye prototy-
per.

– Det koster i dag 240.000 kr. at få et 
EU-patent. Det er mange penge for små 
virksomheder, og jeg vil tro, at ni ud af 
ti opfindelser i små virksomheder aldrig 
bliver realiseret som patenter, fordi det 
simpelthen er for dyrt, siger Jan Schmidt.

Hvis Danmark tilslutter sig den nye 
aftale, vil det gøre det væsentligt billigere 
at søge et EU-patent. Der vil kun være ét 

... de siger også »JA«
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Jan Schmidt, opfinder og virksomhedsejer, er 
sikker på, at et dansk »patent-ja« øger den 
enkelte opfinders incitament til at finde den 
berømte nål i høstakken og søge det produkt, 
ingen var klar over, at de stod og manglede. 

OPfinderen:  
JEg VIL SøgE FLErE PatEn tEr

gebyr, og ansøgningen skal – i mod-
sætning til nu – kun laves på et sprog. 
Dermed bliver håndtering af dokumenter 
i hele processen nemmere.

– Med de nye regler vil det koste 
omkring 80.000 kr. at få et patent, der 
gælder i hele EU. Det er en tredjedel af, 
hvad det koster nu. Det vil dermed gøre 
mit nuværende udviklingsarbejde meget 
billigere, og jeg vil søge patenter på langt 
flere produkter end nu, hvis vi bliver en 
del af det nye samarbejde. 

arbejdsgiveren:
gaVnEr FIrMaErnE

Dansk Industri (DI) anbefaler at stemme ja, fordi 
enhedspatentet og patentdomstolen vil gøre det 
markant billigere for virksomhederne både at 
udtage patenter og at håndhæve dem.
– Den fælles aftale vil betyde en reduktion på 
90 procent af de administrative omkostninger, 
når man søger om at få et patent. Det vil gavne 
mange små og mellemstore virksomheder, som i 
dag afholder sig fra at tage brede patenter – altså 
i mange lande – fordi det er for dyrt, siger Kim 
Haggren, erhvervsjuridisk chef i DI.

Han fremhæver Danmark som et land, der lever 
af innovation. Vi er også et af de lande, der bruger 
patentsystemet allermest i EU, og ifølge Kim 

Haggren er det nuværende system ikke velegnet til at beskytte danske 
opfindelser i de andre lande. Især ikke når det gælder sager om krænkelse 
af ens patent.

– Lige nu er det utrolig dyrt at køre patenttvister i EU. Det er faktisk kun 
de store virksomheder, der har penge til det. Med det nye fælles patentsy-
stem får både små og mellemstore danske virksomheder en reel mulig-
hed for at forfølge deres rettigheder, siger Kim Haggren. 

Kim Haggren, erhverv-
sjuridisk chef i DI.

LønmOdtageren:
SKabEr nyE JOb

– Vi lever af viden og eksport – tænk bare på virk-
somheder som Lego og Danfoss – og vi har i høj 
grad brug for at beskytte vores ideer. Derfor giver 
det god mening at stemme ja til EU’s enhedspa-
tent og patentdomstolen, siger Jens boe ander-
sen, EU-chef i Dansk Metal.

Han fremhæver de direkte besparelser for virk-
somheder, der vil ud på det europæiske marked.

– Det er snusfornuft at spare penge – og der er 
meget at spare, fordi det bliver markant billigere 
at søge og beskytte et EU-patent. Især for små og 
mellemstore virksomheder. En dansk metalvirk-
somhed med måske 15 medarbejdere kan med 
den nye ordning skære kraftigt i omkostningerne 

til advokater, oversættere, rådgivere osv., og de kan gå ud på et stort 
marked i ét hug, siger Jens boe andersen.

For Dansk Metal handler folkeafstemningen også om danske job. 
– Patenter er vigtige for danske industrivirksomheder, og når vi gerne 

vil bevare, fastholde og udvikle danske arbejdspladser, er det eneste rig-
tige at gå med i et velfungerende EU-patentsystem«, siger Dansk Metals 
EU-chef.

Jens boe andersen, EU-
chef i Dansk Metal.
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AF SIMON REDDER,  
INTERNATIONAL KONSULENT

Arbejdet for social retfærdighed og 
demokrati er globalt. Efter oprettelsen 
af Institut for Flerpartisamarbejde, 
DIPD, der blev til på socialdemokratisk 
initiativ i 2011, har vi derfor i løbet af 
DIPD’s første tre år etableret en række 
internationale partnerskaber med par-
tier i udviklingslande. 

Vi samarbejder med National Demo-
cratic Congress, der er regeringspartiet 
i Ghana; en af Afrikas fremadstormende 
nationer og stærkeste demokratier. 

Vi samarbejder med Egyptian Social 
Democratic Party, der blev stiftet i 
kølvandet på revolutionen i 2011 og 
i dag er et af de bedst organiserede 
partier i Egypten. Partiet er blandt de få 
tilbageværende aktører, der indtager en 
balanceret position imellem militæret 
og Det Muslimske Broderskab. 

IDEER PÅ TVÆRS
Endelig samarbejder vi også med Swazi 
Democratic Party, SWADEPA, i Swaziland, 
der er et nyetableret parti, som kæmper 
for indførelsen af demokrati i Afrikas 
sidste enevældige kongedømme. 

Partnerskaberne er lige så forskellige 
som de partier og lande, vi er engage-
rede i. Generelt handler projekterne dog 
om politisk og organisatorisk kapaci-
tetsopbygning og udveksling af ideer 
på tværs af partierne gennem kurser og 
seminarer, kampagner, studieture m.v. 
samt hjemlig information om arbejdet.

DIPD er nu nået til enden af sin første 
bevillingsperiode, og vi er ved at udvikle 
nye treårige programmer sammen med 
vores partnere. Hvis du har lyst til at 
deltage i projekterne, kan du skrive til 
international@partikontoret.dk. 

mEDlEmSSiDEr

FULD DEMOKRATISK DAMP 
UNDER ULANDE

Det socialdemokratiske initiativ DIPD samarbejder med partier i Ghana,  
Egypten og Swaziland og udvikler nu nye programmer.

mEDlEmSSiDEr

marie Borum, Finn Stubtoft og lea 
Wermelin sammen med NDC-med-
lemmer i Ghana. 
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FULD DEMOKRATISK DAMP 
UNDER ULANDE

mads madsen del-
tager i lokalsemi-
nar i Aswan i det 
sydlige Egypten

FrivilliG På  
ChriStiANSBorG

22. marts holder vi et 
seminar for socialdemo-
krater, der er aktive eller 
har lyst til at blive aktive 
i vores internationale 
projekter. 

På seminaret vil vi dis-
kutere, hvorfor vi laver 
socialdemokratisk 
demokratiarbejde, og 
hvad vi som socialde-
mokrater kan, ligesom 
vi udveksler erfaringer 
imellem frivillige pro-
jekt-aktive. 

Deltagelse er gratis, 
men der er et begræn-
set antal pladser. meld 
dig derfor til hurtigst 
muligt på internatio-
nal@partikontoret.dk. 

hvad mener du om, at 25.000 grise hver dag dør på grund af 
mistrivsel, og at 99 pct. rutinemæssigt får klippet halen af? og hvad 
mener du, at politikerne bør gøre ved det? spurgte vi, da spidskan-
didat til Europa-Parlamentet Jeppe Kofod 24. januar livechattede på 
Socialdemokraternes Facebook-side. her er et uddrag af debatten.

Debat på Facebook

Følg nyheder  
og aktuelle  
debatter på  
facebook.com/ 
socialdemokraterne.
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MEgET 
MERE 

END MAD
Et måltid UDENFOR – en social kogebog 
om mad og hjemløse

Af Projekt Udenfor 
(eget forlag – kan købes via udenfor.dk/dk/
menu/nyheder/sadan-kober-du-et-maltid-
udenfor)

Læst af Maja Panduro

Min dialekt afslører mig, straks jeg 
spørger den første i køen, om han vil have 
salat til sine spanske kødboller.

– Er du fra Jylland? spørger han tilbage.
Han kender til min kronjyske hovedstad 

Randers. Og så er han ikke den eneste 
af dagens gæster, der gerne vil snakke, 
efterhånden som de når frem til den åbne, 
Storm P.-agtige bagsmæk på Projekt 
Udenfors bil.

Og det er nogle berejste herrer (og gan-
ske få kvinder), jeg møder. Der tales både 
dansk, engelsk, fransk, polsk, spansk og 
italiensk her i Ørstedsparken i København, 
hvor jeg denne lørdag i begyndelsen af 
januar bliver bekræftet i, hvor forkert et 
ordvalg det egentlig er, når vi kalder men-
nesker som dem for »ressourcesvage«. 

For hvor har de dog mange ressourcer. 
Det kræver ikke så lidt at leve på gaden, 
hvor det er koldt og klamt og vådt og 
blæsende.

Jeg har før været med de frivillige fra 
Projekt Udenfor ude at køre – og kender 
altså projektet, som vi blandt andet også 
støtter med satsmidler. Men i dag er jeg 
her på en særlig opgave. Som kogebogs-
anmelder. Og i den anledning har jeg også 
fået lov at være med i køkkenet og har selv 
formet nogle af de spanske kødboller, som 
de hjemløse nu står i kø for at få serveret.

»Siden 1997 har vi i Projekt Udenfor 
brugt maden som en måde at komme 
ind på livet af nogle af de mange udsatte 
på, der lever en mere eller mindre skjult 
tilværelse i de københavnske gader, 
stræder og parker. Vores udgangspunkt er, 
at alle mennesker ønsker og har behov for 
kontakt – det handler blot om at finde den 
rigtige måde at skabe denne kontakt på«.

Sådan præsenterer Projekt Uden-
for selv kogebogen »Et måltid 
Udenfor – En social kogebog om 
mad og hjemløse«, der udkom 
lige før jul. Og sådan er også 
den oplevelse, man får, når 
man får lov at følge med dem. 

Lektien, jeg går hjem med 

denne lørdag, er sådan set den samme, 
som da jeg var med på en almindelig ons-
dagsrute for et lille års tid siden: 

At det kan lade sig gøre at nå nogle af 
de mennesker, som ingen ellers når. Fordi 
indsatsen ikke rækker. Eller fordi mange 
af de mennesker, vi møder her, er så 
bange for, vrede på eller svigtede af »det 
offentlige«, at de holder sig langt væk fra 
det almindelige sundhedssystem eller går 
deres vej, når gadeplansarbejderen fra 
kommunen kommer.

»Christian« (han er anonym i bogen), 
som jeg var med til at bringe mad ud til 
sidste år, er et godt eksempel. De første 
mange gange gik han, med det samme de 
frivillige nærmede sig. Men i dag – efter 
mange, mange, mange forgæves forsøg 
og mange efterladte »madpakker« på den 
bænk under Langebro, hvor han plejede at 
holde til – blev der skabt kontakt og tillid, 
og nu bor han i sin egen lejlighed.

Maden er det dog stadig Projekt 
Udenfor, der står for. Det gik ikke 

med kommunen. 
En anden bruger fortæller 

i bogen, at man »ikke bliver 
overfaldet med spørgsmål«. 
Men der bliver nu alligevel 

snakket en masse over maden. 

Værsgo, så er der serveret … og bagefter er der 
kaffe, te, varm kakao eller bouillon.
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De to kvinder, jeg var af sted med sidste 
år, er begge sygeplejersker, og selvom de 
i projektet er frivillige og ikke fagperso-
ner, ved brugerne godt, at det ofte er om 
onsdagen, de kan få ekstra gode råd om det 
betændte sår eller mavepinen, der ikke vil gå 
væk. Projekt Udenfor møder mennesket med 
maden. Men resultatet er så meget mere. 

På samme måde er projektets kogebog så 
meget mere end en kogebog. Der er simpelt-
hen – for nu at blive i madterminologien – 
tale om en lille koncentreret bouillonterning 
af et indblik i arbejdet med nogle af de mest 
udsatte hjemløse. 

Vi indvies i overvejelser som at maden skal 
kunne tygges også af dem, der har dårlige 
eller ingen tænder. Der gives et ærligt og 
særligt indblik i livet hos nogle af de borgere, 
som ellers ikke ofte får stemme. Vi får histo-
rien om en organisation og nogle frivillige, 
som gør en forskel, og sidst, men naturligvis 
ikke mindst: en række opskrifter, der er til 
at gå til. 

Jeg har ikke nået at teste samtlige opskrif-
ter. Langtfra. Men det kan rapporteres, at de 
spanske kødboller, som mine hænder denne 
lørdag fik lov at hjælpe med at forme, faldt i 
god smag både hos undertegnede og hos vo-
res »sande« (og ganske bramfrie) anmeldere 
i Ørstedsparken.

Som socialordfører og tillige madglad er 
det en fornøjelse at få fingrene i en sådan 
Maggi-terning af socialt arbejde og kær-
lighed til maden og dens evne til at bringe 
mennesker sammen. Bogens blanding af 
opskrifterne, tankerne bag og historierne 
fra dem, der får maden serveret, gør den til 
anbefalet læsning. Og selv hvis du er ligeglad 
med, hvordan kødbollerne er lavet, er her 
stadig noget at komme efter.

Derfor gives fem roser: for ordentlige og 
lettilgængelige opskrifter, for dedikerede 
frivillige, for at formidle socialt arbejde nær-
værende og relevant, for alle vores høflige, 
flabede, varme, skæve, skægge og skæggede 
medspisere ved bilens bagsmæk og endelig 
for måltidets uforlignelige evne til at bringe 
og binde mennesker sammen. 

Rigtig god læselyst og appetit – og til alle 
på Projekt Udenfor: Tak for mad, og tak for 
jeres arbejde .

Anmeldelsen er skrevet umiddelbart før, 
Maja Panduro blev udnævnt til politisk 
ordfører.

SpanSke  
kødboLLer 
Opskriften er beregnet til  
50 personer:

 5 kg hakket okse- eller 
svinekød
10 løg
10 æg
Vand
2 spsk. koriander
2,5 spsk. cayennepeber
5 kg ris eller 10 kg kartofler 

Sovsen:
10 løg
1 helt hvidløg
2,5 spsk. cayennepeber
5 spsk. tørret basilikum
10 dåser flåede tomater
Ærter
Salt og peber

Sådan gør du:
Farsen røres sammen med 
æg, blendede løg, hvidløg 
og krydderier og trækker 
derefter i en halv times tid. 
Steg evt. en enkelt og smag, 
om den er tilpas krydret.

Sovs: Løg og hvidløg blendes 
og blankes i olie. De øvrige 
ingredienser kommes i og 
koges godt igennem. Smag 
evt. til med salt, peber og 
cayennepeber. 

Form boller og kog dem i 
sovsen. 

Ærter (kan) kommes i kort 
inden servering.

Serveres med ris eller 
kartofler.

Fire personer: 
400 g hakket okse- eller 
svinekød, 1 løg, 1 æg, vand, 1 
tsk. koriander, 1 tsk. cayen-
nepeber

Sovs: 1 løg, 1 fed hvidløg, 
1 tsk. cayennepeber, 1 tsk. 
tørret basilikum, ærter, salt 
og peber

Den mobile café er indrettet i bagage-
rummet på en ombygget familiebil. Her 
er både mad, service, kaffe og bestik. 
På bagsædet har de frivillige brugt tøj 
og nye soveposer med, som de hjemløse 
kan få. 

Den sociale kogebog »Et måltid UDEN-
FOR« indeholder 24 opskrifter på me-
nuer, der serveres for de hjemløse. Her 
er alt lige fra kokosconfiteret kylling 
med ananaschutney og lam i yoghurt 
til stegte sild og – som her – svensk 
pølseret. 
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i lang tid har vi oplevet, hvordan ven-
stre – anført af partiformand lars løkke 
rasmussens uforpligtende snak om »ret-
ninger« og »pejlemærker« – lurepasser og 
nærmest aldrig kommer med udspil, der 
minder om konkret politik, som partiet 
kan hænges op på. Derfor er der grund til 
at slå »lyttebøfferne« til, de sjældne gange 
venstres folketingsmedlemmer bliver så 
konkrete, at de går videre end formandens 
»retninger« og »pejlemærker«.

Netop nu er vi vidner til et af disse 
sjældne tilfælde: i en række bemær-
kelsesværdige avisindlæg har partiets 
ledende medlemmer på det seneste 
signaleret, hvordan venstre gerne ser 
»sin« nulvækst rullet ud. 

Under overskriften »venstre vælger 
14.000 private job« skitserer partiets 
finansordfører, peter Christensen, eksem-
pelvis, hvordan venstres vej til nulvækst 
ser ud. Og det er enkelt. For at nå de 
14.000 private job bruger venstre en nul-
vækstmodel, hvor topskatten fjernes helt.

IND VIA BAGDØREN
De negative konsekvenser af nulvækst 
ligger allerede fast: Der skal spares 22 
milliarder kroner i det offentlige frem 
mod 2020 i forhold til regeringens plan. 
Det ligger også fast, at nulvækst vil 
resultere i cirka 30.000 færre offentligt 
ansatte.

Det nye er, at venstre nu – via bagdø-

ren – lister ind, hvordan partiet har tænkt 
sig at bruge de penge, der skæres i vel-
færden: Nemlig ved at fjerne topskatten.

Det er med andre ord de allermest 
velstillede danskere – og kun dem – der 
skal have glæde af venstres politik. Mens 
bankdirektøren årligt slipper for at betale 
tusindvis af kroner i skat, mister sosu-
hjælperen, politibetjenten og tusindvis 
af andre i den offentlige sektor deres 
arbejde, og vores velfærd forringes.

Socialdemokraterne – og regeringen 
– har naturligvis valgt en anden vej. Der 
er skabt råd til en moderat vækst i den 
offentlige sektor, så vi kan udvikle vores 
velfærd også i fremtiden. Sådan er en 
balanceret, socialdemokratisk kurs. 

LøKKE er eN lUrepaSSer…
Venstre vil bruge nulvækst til at fjerne topskatten og således forkæle de rigeste 
danskere, mens den offentlige sektor og velfærdssystemet bløder.

Og ThuLESEN DAhL er UFiNaNSieret …
Det skal være slut med, at Dansk Folkeparti 
med Kristian Thulesen Dahl i spidsen kom-
mer med ufinansierede løfter til danskerne

Det er ellers en disciplin, som partiet 
længe har excelleret i. Og det til trods for 
at partiformand Thulesen Dahl, der selv 
er akademiker med en økonomisk grad, 
i forbindelse med flere store aftaler har 
vist, at han sagtens kan regne. 

Men nu viser det sig, at Thulesen Dahl 
nærmest er dækningsløs. Senest har be-
regninger i flere ministerier vist, at Dansk 
Folkeparti har lovet konkrete ufinansie-
rede tiltag for mindst 40 milliarder kroner. 
Mindst- fyrre-milliarder-kroner!

Derfor må det være på tide, at Dansk 
Folkeparti kun kommer med konkrete 
forslag, hvis de har »fundet« de penge, 
der skal betale forslagene.

BARE VI IKKE OPDAGES
partiet turnerer eksempelvis med en række 
løfter til de ældre. løfter om blandt andet 
gratis offentlig transport og et dagligt bad 
til alle ældre. påfaldende er det bare, at 
Kristian Thulesen Dahl glemmer at fortælle, 
hvordan han vil finansiere sine forslag. 
Og de er, hvis man skulle være i tvivl, ikke 
gratis. tværtimod er de ganske dyre. 

Det har i mange år været en stor succes 
for Kristian Thulesen Dahl at overbyde 
alle andres politik. Det er, som om han og 
partiet håber, at de kan love en hel masse 
uden at blive opdaget inde på Christi-
ansborg. Men med ældrefolderen som 

et lysende eksempel holder vi nu endnu 
mere øje med Dansk Folkeparti. Nu skal 
partiet have lov til at stå til ansvar for det 
overflødighedshorn, det stiller de svage, 
de ældre, børnefamilierne og alle andre i 
udsigt. 

Foto: Jens D
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AF CLAUS LARSEN-JENSEN,  
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Siden krisens start i 2008 er EU slået bag-
læns, men EU har også vist handlekraft til 
økonomisk oprydning. 

Krisen har medført 26,5 mio. arbejdslø-
se, heraf over 20 pct. af alle unge. Krisen 
har også afsløret systemfejl i flere landes 
økonomier, arbejdsmarkeder m.v. 

Krisen har forstærket de forskelle og 
uligheder, der er mellem EU-landene. Øst- 
og Centraleuropa har et efterslæb efter 
50’ernes kommunisme. Fra 2004 til 2008 
trak de faktisk EU’s økonomi og beskæf-
tigelse frem. Men de var sårbare over for 
krisen. EU viste under krisen en indbyrdes 
solidaritet til at stabilisere forholdene, 
hvor lande ellers var gået bankerot.

NU VENDER DET
Landenes befolkninger har betalt prisen. 
Skurken her er ikke EU, men deres egne 
landes folkevalgtes uansvarlighed.

Meget tyder på, at det nu er ved at 
vende. Irland er stabiliseret. Der er tegn 
på det samme i andre af kriselandene. 
Arbejdsløsheden er så småt begyndt at 
falde i EU. 

Krisen og ulighederne har ført til, at 
flere er taget til et andet EU-land for at 

arbejde. »They go west« for at få et job til 
en bedre løn. 

Det skaber i mere veludviklede lande 
som bl.a. Danmark et regelsammenstød 
mellem den frie bevægelighed, velfærds-
ydelser og arbejdsmarkedsmodellerne. 
Social dumping osv. skaber folkelig 
vrede. Meget af det kan vi selv løse.

ET AFGØRENDE VALG
Svaret på EU’s udfordringer er ikke den 
højrenationalistiske populisme, som i 
flere lande boltrer sig i folkehavet, fordi 
mange mennesker er ramt urimeligt af 
krisen. 

Der er brug for en mere offensiv Euro-
pa-politik og et mere offensivt EU. Valget 
til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 er 
af afgørende betydning. Socialdemokra-
terne skal have øget styrke i Europa til 
at sætte en ny offensiv dagsorden. Det 
politiske flertal i Europa-Parlamentet og 
i Europarådet er omdrejningspunktet 
for EU’s lovgivning. Derfor skal valget til 
Europa-Parlamentet tages lige så alvor-
ligt som et hjemligt valg. 

Den offensive dagsorden for Europa 
er, at der skal skabes millioner af nye job, 
bl.a. i en grundlæggende omstilling af 
vores energiforsyning og energieffektivi-
tet i Europa. 

EU’s befolkninger skal se, at EU skaber 
nye og bedre job – og skaber velstand og 
velfærd. EU giver rettigheder, men skal 
også offensivt bekæmpe social dumping 
og fremme social retfærdighed. Det 
kræver, at vi får et nyt flertal i Europa-
Parlamentet og flere S-ledede regeringer 
i medlemslandene.  

13. december 2013 blev Claus Larsen-Jensen 
nyt medlem af Europa-Parlamentet efter 
Dan Jørgensen, som blev ny fødevaremi-
nister. Claus Larsen-Jensen er nu næstfor-
mand i Europa-Parlamentets Miljøudvalg.

Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

EU SKAL  
I OFFENSIVEN

Socialdemokraterne 
skal have øget 

styrke i Europa til at  
sætte en ny offensiv 
dagsorden

EU-landenes befolkninger har betalt prisen for 
krisen. Nu skal de se, at EU skaber nye og bedre 
job – og skaber velstand og velfærd.
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for eksempel lige fremsat et lovforslag, der 
fratager kvinder retten til fri abort og der-
med sætter udviklingen 40 år tilbage. Det 
vil indebære, at det i fremtiden kun vil være 
kvinder fra velstillede familier, der har råd 
til at tage til udlandet og få foretaget abort. 
Mens de fattige må gennemføre svanger-
skabet eller lægge sig op på køkkenbordet 
hos en billig kvaksalver. 

Heldigvis støtter flertallet af den spanske 
befolkning ikke den politik, og nu drøner 
Socialdemokraterne frem i meningsmå-
lingerne. Men så lyst ser det ikke ud alle 
steder.

AKTIONER IMOD JØDER 
Ved en landsdækkende folkeafstemning 
har et flertal af befolkningen i det nye 
medlemsland Kroatien netop stemt for 
et forbud imod ægteskab mellem folk af 
samme køn. 

I nabolandet udfører Den Ungarske Garde 
motiveret af racehad aktioner imod jøder 
og romaer. Og i det græske parlament har 
det nynazistiske Gyldent Morgengry 21 
pladser til partimedlemmer »af arisk blod 
og græsk slægt«, som partiets program 
foreskriver. 

NYT FRA EU

HØJREFLØJEN TRUER  
DET SOCIALE EUROPA

AF BRITTA THOMSEN,  
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S). 

25. maj er der valg til 
Europa-Parlamentet. 
Det bliver et valg 
præget af højrefløjens 
fremmarch. Et valg, 
der markerer en 
skillevej mellem 
medmenneskelige 
værdier og rabiate 
kræfter.

SOCIALDEMOKRATEN MARTS 201428

Det er værdier, 
som vi ikke 

længere bare kan tage 
for givet, men som vi 
fortsat må kæmpe for 
at bevare

Overalt i EU’s medlemslande går de høj-
reorienterede nationalistpartier frem. Ud 
over EU-modstand og fremmedhad deler 
partierne i vid udstrækning også et me-
get konservativt menneskesyn. De for-
følger og diskriminerer homoseksuelle, 
bekæmper kvinders ret til ligestilling og 
forbyder seksualundervisning i skolerne. 
Deres menneskesyn sætter vores basale 
europæiske værdier under pres.

Grundlaget for det europæiske sam-
arbejde er vores fælles værdier, som er 
grundfæstet i traktaterne. Helt i centrum 
står demokrati, menneskerettigheder, 
respekt for menneskelig værdighed, 
ligestilling og minoritetsbeskyttelse. Det 
er værdier, som vi ikke længere bare kan 
tage for givet, men som vi fortsat må 
kæmpe for at bevare.  
I Spanien har den konservative regering 

Foto: Polfoto
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EP-VALGET ER INGEN 
vENSKAbSKAMP 
AF EMILIE TURUNEN, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S).

Man kan nogle gange få fornemmelsen af, at europaparlamentsval-
get er en slags venskabskamp, hvor partierne tester kampformen 
forud for det slag, hvor det virkelig gælder: Folketingsvalget.

Det er en skam. For faktum er på den ene side, at stadig flere 
beslutninger med betydning for danskernes hverdag bliver taget på 
EU-niveau, og på den anden side har Europa-Parlamentet fået stadig 
større indflydelse på netop denne EU-lovgivning. 

Det er derfor et ekstremt vigtigt valg, der venter i maj.

KRISEN ER BLÅ
Siden det seneste valg til Europa-Parlamentet i 2009 har EU’s primæ-
re opgave bestået i at få Europa ud af krisen. Hvis vi skal gøre status 
her fem år efter, må vi nok konstatere, at indsatsen ikke har været 
imponerende. Mens USA og andre dele af verden relativt hurtigt fik 
inddæmmet krisen og knækket arbejdsløshedskurven, så hænger 
Europa fast i krisen på femte år.

Siden 2009-valget har EU overvejende været regeret af et blåt fler-
tal – både i parlamentet, i EU-Kommissionen og blandt de europæi-
ske regeringer. Og forklaringen på EU’s langvarige krise skal netop 
findes i de politiske løsninger, som det blå flertal i Europa har valgt.

Det gælder både arbejdet for at sikre en mere holdbar finans-
sektor og arbejdet med at få gang i beskæftigelsen, hvor de blå har 
strammet den økonomiske skrue uden at have en plan for vækst og 
jobskabelse.

Derfor arver de kommende EU-politikere et Europa i såret tilstand: 
Lige knap ude af recession, med tårnhøj gæld, rekordstor arbejdsløs-
hed og en ungdomsgeneration ladt i stikken. 

FOKUS PÅ TO TING
Derfor er det vigtigt, at Socialdemokraterne i Danmark – og i hele 
Europa – får et godt valg, så vi får mulighed for at rette op. Jeg mener, 
vi skal have fokus på to ting: 

Først og fremmest skal vi have skabt arbejdspladser. Europa skri-
ger på vækstinitiativer, og det bliver os, der skal kæmpe dem igen-
nem – eksempelvis i form af en fælles europæisk investeringsstrategi 
i ny infrastruktur og grøn teknologi. 

Derudover skal vi fortsat regulere finanssektoren, som stadig er 
for stor og for ustabil. Hvis ikke vi vil stå med en ny finanskrise om 
fem eller ti år, kræver det, at vi på europæisk plan tør tage endnu et 
par modige skridt, eksempelvis ved at indføre opsplitning mellem 
almindelig bankdrift og investeringsbankdrift.

Selvom jeg ikke er at finde på listen til EP-valget, er jeg klar til at 
slå et slag for et godt valgresultat – og håber, at hele partiet er det 
samme.. 

Yderligere oplever det ekstremt højreori-
enterede Østrigs Frihedsparti og Englands 
rabiate højrefløjsparti UKIP også fornyet 
opbakning til deres fremmedfjendske mær-
kesager.  

MÆRKES I PARLAMENTET
I Europa-Parlamentet mærker vi også højre-
drejningen. Det var blandt andet tydeligt, da 
de kristen-konservative partier for nylig fik 
sat en stopper for en harmløs betænkning, 
hvori parlamentet opfordrede til at indføre 
ret til fri abort, respekt for homoseksuelles 
rettigheder og støtte til tabufri seksualunder-
visning i skolerne ude i medlemslandene. 

Men med en massiv kampagne støttet af 
den katolske lobby lykkedes det højrefløjen 
at samle et lille flertal, der blankt afviste 
betænkningen. Dansk Folkepartis Morten 
Messerschmidt stemte, i modsætning til alle 
andre danske medlemmer, imod sammen 
med de konservative og katolikkerne og 
medvirkede dermed til, at betænkningen 
ikke blev vedtaget. 

DET VIGTIGSTE VALG
Tonen i debatten begynder at minde om no-
get, jeg troede hørte fortiden til. Lavpunktet 
blev nået, da en fransk europaparlamenta-
riker fra det højre-nationale Front National 
udtalte, at Hitler måske ikke havde slået nok 
romaer ihjel. 

Det var ganske vist ikke en officiel ud-
talelse i parlamentet, men den vidner om, 
hvilke holdninger der lever i bedste velgåen-
de blandt mine folkevalgte kollegaer. Og de 
rabiate giver ikke så let op. Jean Marie le Pen 
genopstiller til valget i en alder af 85 år.

Valget 25. maj bliver en kamp om værdier, 
og i hvilken retning Europa skal gå. I det 
europæiske socialdemokrati går vi til valg på 
et fælles program, der står vagt om solida-
riteten og det sociale Europa. Men vi opnår 
kun vores mål med en stærk socialdemokra-
tisk repræsentation i Europa-Parlamentet. Så 
vi får brug for alle kræfter i den kommende 
valgkamp.. 
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AF OLE CHRISTENSEN,  
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

Debatten om velfærdsturisme baserede 
sig desværre i alt for lang tid på gisninger. 
Men nu har vi heldigvis fået det slået helt 
fast: Østeuropæere kommer til Danmark 
for at arbejde – ikke for at få velfærd. 

Vi skal selvfølgelig fortsat sikre, at den 
frie bevægelighed ikke sker på bekostning 
af det danske velfærdssystem. Heldigvis 
er det os selv, der beslutter, hvordan de 
sociale ydelser indrettes. Hvis Danmark 
ønsker at ændre reglerne for adgang til 
dagpenge eller børnecheck, er der rig 
mulighed for det. Reglerne må bare ikke 
være diskriminerende over for vandrende 
arbejdstagere.

Så lad os i stedet fokusere på den egen-
tlige bombe under velfærdssamfundet: 
Lønforskrækkede virksomheders kyniske 
udnyttelse af EU’s indre marked og de 
vandrende arbejdstagere. Her skal alle sejl 
sættes til.

SLAVELIGNENDE FORHOLD
I Danmark har vi generelt en høj leve-
standard. Det skyldes vores solidariske 

samfundsindretning, men det skyldes også 
vores eksport. 

Generationer af danske arbejdstagere 
har slidt og slæbt for at producere varer, 
som er blevet afsat nært og fjernt. I 2012 
gik 66 pct. af dansk eksport – det svarer til 
mere end 615 milliarder kroner – til lande 
inden for EU. 

Men bare fordi det indre marked alt i alt 
er en fordel for Danmark, betyder det ikke, 
at vi skal lukke øjnene for de problemer, 
der kan følge med, når virksomheder 
kan bevæge sig frit på kryds og tværs af 
grænserne. Tværtimod skal vi gøre alt for 
at få ram på de firmaer, der ved at udnytte 
smuthuller presser de danske lønninger 
nedad – og samtidig undgår at betale skat. 

Det går ud over østeuropæerne, der af 
tjenesteydere eller vikarbureauer hen-

tes til Danmark og ofte arbejder under 
slavelignende forhold. Og det går ud over 
det danske samfund og ikke mindst dan-
ske arbejdstagere, der presses på deres 
levebrød. 

Det er de skrupelløse arbejdsgivere, der 
lukrerer på den lavere løn. Alt imens pryg-
ler politikere på højrefløjen de østeuro-
pæiske borgere i medierne. På trods af at 
mange får usle lønninger for at arbejde 
55-60 timer om ugen på et gartneri, en 
byggeplads eller i en lastvogn. 

EN GLAD OG MÆT FAMILIE
Vi politikere skal repræsentere mennesker 
og ikke markeder. Vi skal sørge for, at vær-
dien af udført arbejde tilfalder borgerne. Vi 
skal tjene folket og give muligheder for det 
gode liv. Og vi skal ikke skyde skylden på 
vores europæiske medborgere, der gerne 
vil bidrage til det danske samfund og sam-
tidig skabe et bedre liv for sig selv. 

I Europa-Parlamentet har jeg, som 
eneste dansker i arbejdsmarkedsudval-
get, hver eneste dag i snart 10 år kæmpet 
for, at den europæiske lovgivning giver 
fagbevægelsen og de danske myndighe-
der muligheder for at håndhæve danske 
løn- og arbejdsforhold. Det gælder både 
overenskomsterne, arbejdstider og 
arbejdsmiljø.

Et job i Danmark skal sikre dig en god 
levestandard og en glad og mæt familie, 
om du så er østeuropæer eller dansker. Vi 
skal derfor bekæmpe det reelle problem; 
nemlig de lønsky virksomheders udnyt-
telse af den europæiske åbenhed og det 
danske arbejdsmarked..  

Vi politikere skal 
repræsentere 

mennesker og ikke 
markeder

Det er ikke arbejderne fra Østeuropa, der misbruger 
vores velfærdsydelser. Det er de skrupelløse arbejdsgi-
vere, der lukrerer på den lavere løn. Vi skal bekæmpe 
de lønsky virksomheders udnyttelse af den europæi-
ske åbenhed og det danske arbejdsmarked.

DE KOMMER FOR AT ARbEJDE

Foto: PolfotoBilledtekst her
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OFFENTLIgE INDKøb  
ER IKKE SExEDE, MEN …

Hvorfor er regler for, hvordan det 
offentlige køber ind, overhovedet 
spændende?

Ja, jeg indrømmer gerne, at det 
ikke umiddelbart lyder særligt 
sexet. Men vi taler om store sum-
mer af penge. Børnehaver, skoler, 
kommunekontorer og andre of-
fentlige institutioner køber nemlig 
rigtig meget ind. Det er alt fra 
kopimaskiner over madordninger 
til broer og motorveje. Faktisk ud-
gør det samlede offentlige indkøb i 
EU omtrent 18 procent af fælles-
skabets BNP. Ifølge Erhvervs- og 
Vækstministeriet køber det offent-
lige Danmark ind for omkring 290 
milliarder kroner om året. Derfor 
er det ikke ligegyldigt, hvordan vi 
skruer reglerne sammen. 

Hvad betyder de nye regler for os i 
Danmark?

En hel masse. Jeg synes, vi har 
lavet et godt stykke arbejde, som 
blandt andet giver kommuner og 
regioner solide redskaber i kampen 
mod social dumping. Det bliver nu 
fuldt ud lovligt at kræve kædean-
svar fra byggefirmaer og andre, 
der gør brug af underleverandører i 
opgaver for det offentlige. 

Kan du komme med et par eksem-
pler?

En borgmester kan gøre krav på, 
at et byggefirma skal sikre, at alle 
dets underleverandører overholder 
den gældende overenskomst, når 
kommunen renoverer en skole 
eller bygger en ny vuggestue. En 
kommune kan også bestemme, at 
firmaer skal tilbyde praktikpladser 

til unge, eller at de skal indarbejde 
andre arbejdsklausuler i den dur. 

Tror du, at de frivillige redskaber 
som for eksempel kædeansvar vil 
blive brugt?

Det håber jeg. Men det er selvføl-
gelig op til den enkelte kommune, 
region og staten. Fra EU’s side 
har vi i hvert fald forsøgt at skabe 
værktøjer, der kan dæmme op for 
problemerne med social dumping. 
For mig at se er det et problem, 
som vi er nødt til at tage ordentligt 
hånd om.. 
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EU har netop vendt tommelfingeren opad til nye regler for, 
hvordan sygehuse, SFO›er og andre offentlige institutioner kø-
ber ind. Christel Schaldemose, MEP (S), har haft fingrene dybt 
nede i arbejdet med den nye lovgivning.

FAKTA
De nye indkøbsregler fortæller 
blandt andet, at:

   Offentlige udbud kan opdeles 
i mindre dele, så små virksom-
heder får bedre mulighed for at 
byde ind. 

   Der sker en udvidelse af kravene 
i forhold til miljømæssige, so-
ciale og arbejdsretlige kriterier. 

   Det offentlige har nu også ret til 
at afvise tilbud, der er ualmin-
deligt billige. 

   Reglerne skal være indført i 
Danmark i løbet af to år.I EU udgør det samlede offentlige ind-

køb – her er det hospitalsudstyr – cirka 
18 procent af fællesskabets BNP.
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PETER BIRCH SØRENSEN I DEN RØDE STOL:

DEN RØDE STOL

I marts afslutter Peter Birch Sørensen to års arbejde som formand 
for Produktivitetskommissionen. Han er blevet overrasket under-
vejs, ikke mindst over hvor ineffektivt det danske uddannelses-
system er. Men hvad der skal ske, er op til politikerne.

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

AF PETER ANDERSEN · FOTO: THOMAS SjØRuP

Da Henry Ford i sin tid indførte samlebåndet på 
sine bilfabrikker, kunne en Ford T pludselig samles 
på halvanden time mod 12 timer hidtil. Det var en 
teknologisk revolution, men alligevel er samlebåndet 
næsten forsvundet i dag. Dels er det blevet udkon-
kurreret af endnu smartere maskiner og nye måder 
at organisere arbejdet på, dels fandt man ud af, at 
samlebåndsarbejde slider på mennesker. Det var 
produktivt for den enkelte fabrik, men ikke for sam-
fundet som helhed.

Det var netop det danske 
samfunds produktivitet, regerin-
gen havde for øje, da den for to 
år siden nedsatte Produktivitets-
kommissionen. Fordi Danmark 
siden midten af 1990’erne er sak-
ket bagud i forhold til de lande, vi 
handler mest med. 

Og det er en kompleks størrel-
se, hvilket mængden af rapporter, 
faktaark og baggrundsnotater på kommissionens 
webside afslører med al ønskelig tydelighed.

Alligevel er definitionen på produktivitet ret enkel 
ifølge kommissionens formand, økonomiprofessor 
Peter Birch Sørensen.

– Produktivitet er groft sagt forholdet mellem 
det, vi skaber, og de ressourcer, vi sætter ind på 
det. Kan vi skabe mere værdi med samme indsats, 

stiger produktiviteten. Det handler ikke om at løbe 
stærkere, for hvis folk bliver stressede og slidt ned, 
eller vi slider for meget på det ydre miljø, vil det 
hen ad vejen udmønte sig i lavere produktivitet, 
siger han.

ØMME TÆER
Med andre ord gælder det gamle mundheld work 
smarter, not harder stadigvæk. Men der er mange 
muligheder for at forbedre produktiviteten uden at 
slide yderligere på hverken mennesker eller natur. Og 
her har kommissionen nevet i nogle ømme tæer.

Det har for eksempel overrasket 
Peter Birch Sørensen, at dele af 
servicebranchen i gennemsnit 
ikke har forbedret produktiviteten 
siden midten af 1990’erne. Vi taler 
dagligvarebutikker, vognmænd og 
advokatkontorer blandt andre.

Der er også nogle planlagte let-
baner og motorveje, der ikke burde 
bygges, hvis man alene ser på, hvor 

samfundet vil få mest for pengene. Og der er en of-
fentlig sektor, som slet ikke er resultatorienteret nok.

Og så er der verdens dyreste uddannelsessystem. 
Som ret konsekvent uddanner mennesker til en frem-
tid med relativt lav løn og høj risiko for arbejdsløshed.

– Vi havde nok en fornemmelse, men det er 
slående, at tendensen er så systematisk. Danske 
studerende er suverænt dem, der skeler mindst til ar-

»DAnSKe StUDeRenDe 
StIKKeR Helt AF«

Vi har fået 
på puklen for 

nogle af vores forslag, 
men vi har gjort det,  
vi er blevet bedt om.

SoCIAlDeMoKRAten MARtS 201432
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PETER BIRCH  
SØRENSEN:

  Født i 1955 i Nørre Aaby på Fyn.

   Gift med billedkunstneren Lone 
Sørensen, har to børn.

   Cand.polit. fra Københavns  
Universitet i 1980.

   Professor ved CBS i 1991 og 
siden 1995 ved Københavns 
Universitet.

   1997-1999 vismand i Det  
Økonomiske Råd, overvismand 
fra 2004 til 2009.

   Har tidligere deltaget i reform-
kommissioner, herunder 
Zeuthen-udvalget og Personbe-
skatningsudvalget i 1990’erne.

   Fra 2012 formand for Produkti-
vitetskommissionen.

»DAnSKe StUDeRenDe 
StIKKeR Helt AF«

bejdsmarkedssituationen, når de vælger uddannelse. 
En europæisk undersøgelse viser, at kun fem procent 
af danske studerende har lagt stor vægt på jobmulig-
heder og ordentlig løn – i vore nabolande er det 20-25 
procent, siger Peter Birch Sørensen og fortsætter:

– Det er et problem for dem selv, men også for 
samfundet. Det undergraver vores muligheder for 
at finansiere velfærdsstaten, hvis de unge uddanner 
sig til arbejdsløshed og lav løn, fordi de så betaler 
mindre i skat.

OPGØR MED EN MYTE
Peter Birch Sørensen understreger også, at det er en 
myte, at det ikke kan betale sig at skele til fremti-
dens jobmuligheder, fordi det alligevel er umuligt 
at forudsige, hvor de vil opstå. Således har kommis-
sionen blandt andet undersøgt, hvordan det er gået 
de ingeniører, der blev ramt af stor arbejdsløshed i 
begyndelsen af 1990’erne.

– Man øgede optaget på ingeniøruddannelserne, og 
det faldt så sammen med en lavkonjunktur. Men set 
over en længere årrække har de haft høj beskæftigel-
se og høj løn. Og sammenlignet med de fleste andre 
fag har ledighedsforskellene været overraskende sta-
bile i ingeniørernes favør, siger Peter Birch Sørensen.

Set med samfundsbriller er det heller ikke 
hensigtsmæssigt, at for mange unge søger ind på 
gymnasiet. Antallet af studenter, der må tage sup-
pleringskurser for at komme ind på drømmestudiet, 
er ”eksploderet”, og flere unge skifter spor efter 
gymnasiet og tager en erhvervsuddannelse oveni.

Og så er der et punkt, hvor danske studerende – 
nærmest bogstaveligt – stikker helt af.

– Vi er i en kategori helt for os selv, i forhold til 
hvor lang betænkningstid de unge tager. Det er fint 
nok at blive afklaret, inden man vælger studium, 
men det med, at man først skal bruge to-tre år på at 
rejse jorden rundt, er en særlig dansk kultur. Vi har 
et uddannelsessystem, der stort set er gratis for den 
enkelte, og en samfundsmodel, der skal finansieres. 
Derfor er politikerne jo også nødt til at forholde sig 
til, hvor lang tid der går, før de unge kan begynde at 
bidrage til samfundet.

OP TIL POLITIkERNE
I februar kommer Produktivitetskommissionens 
sidste delrapport om offentligt-privat samarbejde. 
Og i marts offentliggøres slutrapporten.

Peter Birch Sørensen er på det rene med, at der 
er mange andre hensyn at tage. Hvis en motorvej 
til Holstebro eksempelvis er nødvendig for at få en 
politisk aftale i hus, må det være sådan.

– Vi har fået på puklen for nogle af vores forslag, 
men vi har gjort det, vi er blevet bedt om: At give bud 
på, hvad vi skal gøre for at forbedre den danske pro-
duktivitet. Men der er mange forhold, der skal tages 
hensyn til, og den afvejning må politikerne stå for. 

Læs mere på www.produktivitetskommissionen.dk
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Britta på museum – for en stund
Den klassiske fødselsdagssang måtte vige 
for arbejdersange og portugisisk fado-mu-
sik, da Britta Thomsen 23. januar holdt en 
pause fra europa-Parlamentet og midlerti-
digt flyttede ind på Arbejdermuseet for at 
fejre sin 60-års fødselsdag. For har man – 
som Britta – været DUI-medlem som barn 
og dyrket portugisisk kultur som voksen, 
kunne festens musikalske indslag ikke 
være mere velvalgt.

tæt på 400 gæster dukkede op for at 
hylde Britta Thomsen – deriblandt 3F’s 
næstformand, Jane Korczak, og forhen-
værende mf’er ole Vagn Christensen. De 
fremhævede bl.a. fødselarens indsats for 
ligestilling, klima og grønne arbejdsplad-
ser, mens tidl. statsminister og europapar-
lamentariker Poul Nyrup rasmussen hæf-
tede sig ved Britta Thomsens »politiske 
vedholdenhed«:

– Uden holdninger går det ikke, uden 
ideer går det ikke, uden retning går det 
ikke, og uden vedholdenhed går det ikke. 
Det har du. tak, Britta. Du er en stor inspi-
ration, sagde Poul Nyrup – og anbefalede 
hende til yderligere en periode i parlamen-
tet ved valget 25. maj.

Foto: m
ew

familiehøjskole 
2014

Socialdemokraterne og 
3F’s kursuscenter Lang-
søhus afholder fra 6.-12. 
juli 2014 familiekursus, 
som er sommerhøjskole 
for hele familien. 

Langsøhus i Silkeborg 
ligger i fantastisk smukke 
omgivelser mellem sø og 
skov, og der er mange mu-
ligheder for at udfolde sig 
både fysisk og mentalt.

Programmet er bygget 
op omkring formiddage 
med workshops, eftermid-
dage med familiearran-
gementer og aftener med 
hygge og underholdning.

tilmelding eller yderli-
gere information kan fås ved hen-
vendelse til Socialdemokraterne, Finn 
Stubtoft, finn@partikontoret.dk eller 
22 20 08 22.

Læs mere på www.partikontoret.dk.

jeppe kofod 40 år

Fredag 14. marts fylder spidskandidat 
til europa-Parlamentet Jeppe Kofod 
40 år.

Jeppe Kofod blev første gang valgt 
til Folketinget for Bornholms storkreds 
11. marts 1998. Ved det seneste fol-
ketingsvalg i 2011 stemte knap hver 
fjerde bornholmer på Jeppe. 

I en årrække har Jeppe været So-
cialdemokraternes udenrigspolitiske 
ordfører og formand for Det Udenrigs-
politiske Nævn. 

Snart står den på nye udfordringer, 
når Jeppe – forhåbentlig – drager mod 
europa-Parlamentet efter valget i maj. 
Vi ønsker Jeppe stort tillykke med den 
runde fødselsdag og held og lykke med 
valgkampen. 
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region midtjylland

Alle kan deltage.

Deltager antal: Da der max 
kan deltage 40 personer på 
hver af de tre rejser – vil det 
være »først til mølle prin-
cippet«.

Tilmelding til: Knud egon 
Poulsen, rødtjørnvej 25, 
7400 Herning.  
t: 2022 6825, eller e: kep@
def.dk

ved tilmelding skal I oplyse: 
Jeres navn, adresse, fødsels-
dato og telefonnummer.

Deltagerbetaling: Vil blive 
opkrævet efter tilmelding. 

Der er mulighed for hotel 
overnatning på enkeltværel-
se med et tillæg på kr. 600,- 

Busrejserne: Vil foregå i 
turistbusser med fornuftigt 
benplads. Der vil være op-
samling i flere Midt-, Øst- og 
Sydjyske byer.

Deltagerbetalingen dækker: 
rejsen tur – retur, de of-
ficielle besøg og møder, 3 x 
hotel overnatning med mor-
genmad, på små hyggelige 
hoteller.

Frokost og aftensmad: På 
alle rejserne tilbyder vi fæl-
les frokost og aftensmad til 
fornuftige priser.

Forsikringer: I skal selv sikre 
jer de nødvendige personlige 
rejse-, afbuds- og hjemrejse 
forsikringer, det blå og gule 
sygesikringskort.

Yderlig information: Knud 
egon Poulsen tlf. 2022-6825

STuDIEREjSE TIL »Eu BYEN« STRASBOuRg  
Og ALSACE vINDISTRIKT
Vi inviterer på en spændende og lærerig rejse til Strasbourg og rundtur i 
Alsace vindistriktet.
udrejse lørdag morgen den 13. september og hjemkomst onsdag mor-
gen den 17. september 2014, med 3 overnatninger på hotel i den hygge-
lige vinby molsheim.

•  Deltagerne vil få indsigt i eU’s 
opbygning og funktioner.

•  Besøg i europaparlamentet, hvor 
vi skal møde et af de nyvalgte 
parlaments-medlemmer, besøg i 
europarådet og den europæiske 
menneske rettighedsdomstol.

•  Guidet by vandring i den spæn-
dende by Strasbourg.

•  Guidet busrundture i det smukke 
Alsace vinområde, se, høre og 

smage på vin produceret af de 
7 ædle druesorter – »de syv sø-
stre«.

•  Aftenbesøg i odile klostret – »på 
bjergets top«.

•  Dansk talende guide på hele 
rejsen.

pris pr. deltager på dobbelt væ-
relse max.kr. 3.100,00

STuDIEREjSE TIL HAMBORg Og  
RuHR OMRåDET 
Vi inviterer på en spændende og lærerig rejse til tyskland med ophold i 
Hamborg og det spændende ruhr industriområde. 
udrejse lørdag morgen den 3. maj og hjemkomst onsdag morgen den 7. 
maj 2014 med 1 overnatning på hotel i hamborg og 2 overnatninger på 
hotel i essen.

•  Vi vil få indsigt i tysk social- og 
arbejdsmarkedspolitik.

•  Se og opleve det legendariske fi-
skemarked søndag morgen. 

•  Guidet byrundtur i Hamborg og 
ruhr området.

•  Besøg i det spændende histori-
ske stålindustri muserum i ruhr 
området.

•  opleve hvordan ruhr har udviklet 
sig fra beskidt stål og kul industri 

til højteknologisk videns- og ke-
miområde.

•  Besøg hos de tyske Socialdemo-
krater – SPD og Metalarbejdere 
– IG Metal.

•  Dansk talende guide på hele 
rejsen.

pris pr. deltager på dobbelt væ-
relse max. kr. 3.100,00

DøDsFalD

22. december døde Hans Hækkerup, 68 år gammel, 
som følge af den sjældne, uhelbredelige sygdom 
Multipel System Atrofi.

Hans Hækkerup var et af de mest sikre valg, da 
han i 1993 blev forsvarsminister i Poul Nyrup ras-
mussens første regering. Den post bestred han frem 
til 2000, og han opnåede stor international anerken-
delse for sin indsats. 

Det var ikke mindst hans håndtering af konflik-
terne på Balkan, hvor Danmark bidrog med solda-
ter som en del af sikkerhedsstyrkerne, der faldt i 
øjnene.

– Hans Hækkerup var ganske enkelt fremragen-
de, en af de dygtigste forsvarsministre, Danmark 
har haft i mange år, siger Poul Nyrup rasmussen og 
fremhæver den respekt, Hans Hækkerup opnåede 
i FN.

– Det var ikke et tilfælde, at han blev chef for 
FN-missionen i Kosovo efter sin tid som minister. 
Det var et vanskeligt job, hvor han bestemt ikke var 
garanteret succes, men han havde den nødvendige 
målrettethed og stædighed, siger Poul Nyrup ras-
mussen.

Hans Hækkerup – onkel til handels- og europa-
minister Nick Hækkerup og mf ole Hækkerup – var 
ved sin død gift med Susanne rumohr, Danmarks 
ambassadør i Mexico.

Foto: Polfoto

samak-årsmøde  
på marienBorg 

tirsdag 28. januar var ledere fra de nordiske so-
cialdemokratier og Lo’er samlet til SAMAK-årsmø-
de på Marienborg. Blandt deltagerne var blandt 
andre norske Jens Stoltenberg og statsminister 
Helle Thorning-Schmidt, og temaerne på konfe-
rencen var social dumping og nogle af de udfor-
dringer, den nordiske velfærdsmodel står over for. 
SAMAK er arbejderbevægelsens nordiske samar-
bejdskomite, som består af – og samler – de nor-
diske socialdemokratier og Lo i Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Island, Færøene og Åland.
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han indrømmer gerne, at 
han ikke fulgte specielt 
meget med i eU, før han 
begyndte at beskæftige 
sig med det. nu ser han 
det som en vigtig opgave 
at udfordre vores fordom-
me om eU – og skabe for-
ståelse. 

– jeg plejer altid at stemme nej, men nu 
har jeg besluttet mig for at stemme på dig.

lød det fra en tilhører, da ole christen-
sen for nylig holdt oplæg i nordjylland. og 
sådan et udsagn kan »smelte et gammelt 
hjerte«, som eu-politikeren formulerer det.

– Det værste ved at være europaparla-
mentariker er at opleve den store mistillid 
til eu. endnu værre er det at opleve, at mis-
tilliden er baseret på myter og stråmænd. 
men heldigvis beviste manden fra nordjyl-
land, at en god og saglig debat kan skabe 
forståelse. og noget af det bedste ved mit 
arbejde i europa-parlamentet er netop at 
komme ud at snakke med folk om eu og 

lytte til deres meninger og de bekymringer, 
de måtte have, siger ole christensen.

Han vil rigtig gerne udfordre vores 
fordomme om eu – og skabe forståelse. 
som eksempel nævner han grækenland, 
hvor det har været for nemt at give eu 
hele skylden for, at grækenland knækkede 
efter krisen. tilsvarende er det heller ikke 
eu’s skyld, at skrupelløse arbejdsgivere 
underbetaler vandrende arbejdstagere. 

– I snart ti år har jeg arbejdet med 
arbejdsmarkedspolitik i eu. og jeg har 
bekæmpet social dumping, længe før 
fænomenet for alvor begyndte at dukke op 
i danske medier. men for at forstå social 
dumping og hvad det betyder for den en-
kelte tømrer, rengøringsmedhjælper eller 
lastbilchauffør, så er det afgørende at være 
i dialog med netop de personer, som bliver 
ramt direkte af løntrykket og den unfair 
konkurrence, siger ole christensen. 

hvOrDAn er mADen i BrUXelles
Han bruger Facebook til at holde sig ajour 
med stemningen »hjemme i Danmark«. 
og her oplever han, at mange føler sig 
afkoblet fra eu og f.eks. skriver: »lad os nu 
bare komme ud og langt, langt væk fra det 
mislykkede projekt«.

– og når jeg handler ind i brugsen, spør-
ger folk oftere til maden i bruxelles end til 

mine politiske resultater. sådan var det 
ikke, da jeg var borgmester i brovst – dér 
kunne jeg ikke slå græs i haven, uden at 
folk kom forbi for at tale politik, siger ole 
christensen – og indrømmer, at han heller 
ikke selv »fulgte specielt meget med i eu-
forhold«, dengang han ikke beskæftigede 
sig med det.

– men den reelle og saglige debat er 
vigtig, fordi den kan skabe den manglende 
kobling mellem borgere og eu. Her har vi 
politikere og medierne et kæmpe ansvar. 
når vi får nuancerne og baggrunden med, 
så giver det måske lidt mere mening, 
pointerer ole christensen og fremhæver 
velfærdsturisme som et eksempel:

– når folk hører, at de såkaldte vel-
færdsturister faktisk arbejder og betaler 
skat i Danmark, når jeg får forklaret, at 
social dumping er skabt af de firmaer, der 
udnytter reglerne på det groveste, og ikke 
af eu, og når folk får at vide, at det indre 
marked faktisk holder hånden under ar-
bejdspladser i Danmark og derved er med 
til at finansiere vores velfærd, ja … når folk 
hører alt det, bliver det lige pludselig mere 
interessant med eu. 
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