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Socialdemokraterne er imod nulvækst.
Derfor har vi muligheden for at prioritere et af de velfærdsområder, som 

betyder rigtig meget for os alle – nemlig sundhed. Det handler temaet i dette 
nummer af Socialdemokraten om.

Fri og lige adgang til sundhed er en hjørnesten i vores velfærdssamfund. 
Derfor afskaffede vi den skatterabat på private sundhedsforsikringer, som VK-
regeringen indførte. Derfor giver vi mennesker med psykiske lidelser samme 
gode behandling som dem, der har en fysisk lidelse. Og derfor afviser vi de 
borgerliges tanker om at indføre brugerbetaling på lægebesøg. 

Nu investerer vi over de kommende år fem milliarder kroner i bedre sundhed.
Vi vil hjælpe de alt for mange, der er ramt af kræft. Desværre er det blevet en 

folkesygdom. Og for mange dør af sygdommen. Vi sætter nu det mål, at tre ud af 
fire skal overleve kræft. 

Og vi vil hjælpe dem, der lever med en kronisk sygdom som for eksempel 
diabetes eller KOL. Deres sygdomme skal opdages tidligere end i dag. Og vi skal 
sikre, at de får en bedre livskvalitet i hverdagen.

Vi har gennemført reformer og ryddet op i dansk økonomi. Derfor har vi nu 
skabt plads til, at vi de kommende år kan investere 20 milliarder kroner i mere 
og bedre velfærd. Med Venstres nulvækst er der 0 kr. 

Vi kan investere i sundhed, fordi vi ikke har nulvækst.
Venstre kan dårligt fremlægge en sammenhængende plan for bare ét år, hvor 

de viser, hvad nulvækst vil betyde. Tværtimod gør de alt, hvad de kan, for at 
kamuflere konsekvenserne: Færre penge til velfærd og færre offentligt ansatte. 

Derfor må det være på tide, at de borgerlige partier fremlægger en plan for, 
hvad de vil med Danmark. Hvor de viser, hvordan nulvækst skal hænge sam-
men år for år, og hvor de viser, hvad det vil betyde for vores velfærd og vores 
sundhed.  

For valget nærmer sig. Derfor håber jeg også, at du vil være med til at afkræve 
Venstre svar. Vi er ikke ude af krisen. Men nu, hvor det går bedre i Danmark, er 
tiden ikke til at eksperimentere med vores velfærd eller økonomi. Vi skal i stedet 
passe på det Danmark, vi kender og holder af. 

Af Helle THorning-ScHmidT, pArTiformAnd

FLERE SKAL  
OVERLEVE KRÆFT
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Vi kan investere 
i sundhed, fordi 

vi ikke har nulvækst

Mange hilsener
Helle Thorning-Schmidt
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VESTJYSK KUNST  
PÅ VÆGGENE

I Analyse- og Informationsafdelingens kontorer 
på Christiansborg hænger der for tiden malerier 
af Esbjerg-kunstneren Lars Henning Andersen 
på væggene. Til daglig er væggene prydet af 
gamle socialdemokratiske valgplakater, men for 
en kort stund er disse altså skiftet ud med vest-
jyske værker. Bare rolig, de gamle slagord fra 
Stauning og co. kommer selvfølgelig op igen.

FORDOBLER FRaDRag 
PÅ FagLIgT KONTINgENT

Som led i næste års finanslov bliver fra-
draget på det faglige kontingent fordoblet 
fra 3.000 til 6.000 kroner. Det betyder for 
eksempel, at et medlem af Dansk Metal får 
900 kroner mere til rådighed om året. 

– Ordentlige løn- og arbejdsvilkår kommer 
ikke af sig selv. Det kræver, at flere melder 
ind sig i en fagforening og står sammen om 
at kæmpe for bedre vilkår. Vi har brug for en 
stærk fagbevægelse til at gå forrest i kam-
pen mod social dumping og til at sikre gode 
overenskomster for lønmodtagerne, motive-
rede statsminister Helle Thorning-Schmidt 
ændringen, da hun fremlagde forslaget til 
den nye finanslov.

Det var VKO, der i 2010 skar i de faglige 
fradrag.

OLE SOHN 60 ÅR

9. september havde Ole 
Sohn indkaldt politiske ven-
ner og fjender til en hyggelig 
reception i Socialdemokra-
ternes gruppeværelse. An-
ledningen var, at Ole Sohn 
fyldte 60 år. Til lejligheden 
var der hjemmelavet mad i 
form af frikadeller og oste-
kiks. Til receptionen var der 
tale fra blandt andre grup-
peformand Henrik Dam Kri-
stensen.

VELKOMMEN, INGEBORG 

Folketingsmedlemmerne Anne Sina og Rasmus Horn Langhoff blev 11. sep-
tember forældre til en velskabt lille pige. Følger man de to på sociale medier, 
kan man ikke have undgået at få den glædelige nyhed med. Til alle dem, der 
ikke har været omkring en af deres Facebook-sider, kan vi her bringe fotos, 
der dokumenterer, at begge forældre er ovenud lykkelige over familieforøgel-
sen. Anne og Rasmus har valgt, at deres lille pige skal hedde Ingeborg.

NY CHEF FOR BORgENaNSaTTE
 
Sekretariatet på Christiansborg har fået en ny chef, fordi den hidtidige le-
der, Louise Høst, skiftede job. Den nye daglige chef er fundet i egne ræk-
ker, da partisekretær Lars Midtiby (billedet) har sagt ja til opgaven med 
at lede Socialdemokraternes medarbejdere på Christiansborg. Samtidig 
skifter Martin Justesen fra rollen som pressechef til souschef. Louise 
Høst er i øvrigt tiltrådt en stilling som vicedirektør i Metroselskabet.

Foto: Folketinget.dk
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VILD MED DANS

Astrid Krag har, som de fle-
ste opmærksomme tv-seere 
nok har fået øje på, taget 
imod en stor udfordring, når 
hun i dette efterår er med i 
TV2-programmet »Vild med 
dans«. Sammen med sin 
dansemakker, Thomas Evers 
Poulsen, skal hun under det 
kærlige kaldenavn »Team 
Blød« forsøge at danse sig 
vej ind i danskernes hjerter. 
»Vild med dans« startede 
allerede den 12. september, 
og på redaktionen krydser vi 
fingre for, at Astrid Krag sta-
dig er med i konkurrencen, 
når du sidder med dette blad 
i hænderne.

 Foto fra Facebook
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Fotos: ft.dk

ORDFØRERROKaDE

Med udnævnelsen af Benny Engelbrecht som ny 
skatteminister blev der en række poster ledige. 
Thomas Jensen (tv.) har overtaget posten som er-
hvervsordfører og fået sæde i Nationalbanken, 
mens Astrid Krag kan kalde sig ny skatteordfører. I 
Udenrigspolitisk Nævn har Orla Hav erstattet Benny 
Engelbrecht, mens Rasmus Horn Langhoff er ny for-
mand for Folketingets transportudvalg. Endelig har 
Ane Halsboe-Jørgensen (th.) fået plads i Finansud-
valget, mens Henrik Dam Kristensen er ny formand 
for Sydslesvigudvalget.

FADØL OG HOTDOGS I KINA

Statsminister Helle Thorning-Schmidt var i begyndelsen af 
september på et erhvervsfremstød i Kina, hvor der skulle slås 
et slag for danske produkter. Derfor er man jo også nødt til 
at vise kineserne, hvad der er godt. Helle Thorning-Schmidt 
gik således forrest og spiste en hotdog – og som billedet vi-
ser, var der også plads til at skylle den danske specialitet ned 
med en kold fadøl. 
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REgERINgEN STYRKER VETERaNINDSaTSEN 

Med et bredt flertal i Folketinget har regeringen sat ekstra 30 millioner kroner af årligt 
til at styrke indsatsen over for vores soldaterveteraner. Styrkelsen kommer til udtryk 
gennem forbedrede rekreationsmuligheder for de hjemvendte soldater. Veteranerne 
får altså bedre mulighed for at få en ordentlig behandling, uanset om de er fysisk eller 
psykisk skadede af udsendelsen. Samtidig kommer nogle af pengene også til at betyde, 
at pårørende og børn får bedre støtte før, under og efter soldaternes udsendelse. Her er 
det blandt andre forsvarsminister Nicolai Wammen sammen med forligskredsen.
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SUNDHED 
SKAL VÆRE

– Mange gange virker det 
bedre at tage fat i folk 
dér, hvor de arbejder, i 
stedet for med løftede 
pegefingre at forsøge at 
skræmme dem til at æn-
dre vaner. Det fremhæ-
vede sundhedsminister 
Nick Hækkerup, da han 
på sin sundhedsturné 
med 3F kom til Holbæk. 
Her talte han om rege-
ringens nye udspil og 
forsikrede blandt andet 
65 rengøringsassistenter 
om, at alle skal have lige 
adgang til sundhed. Og 
så bad han dem gå hjem 
og opfordre deres mænd 
til at søge læge. 
 

AF MOrteN BruuN  
FOtO: tHOMAs sjørup

»Jo før – jo bedre«. 
Sådan lyder overskriften på den sundheds-

pakke, som regeringen præsenterede for 
danskerne umiddelbart efter sommerferien.

Og det var også tæt på at være overskrif-
ten på de gode råd, som sundhedsminister 
Nick Hækkerup fik med hjem, da han midt i 
september hilste på halvdelen af de i alt 130 
rengøringsassistenter, der arbejder på syge-
huset i Holbæk.

– Det vil være rigtig godt at indføre obli-
gatoriske sundhedstjek på arbejdspladsen. 
Ligesom de har i Sverige, lød den klokkeklare 
opfordring fra de 65 kittelklædte kvinder, der 
deltog i det ekstraordinære personalemøde.

KONDI OG BMI I MINus
De ved, hvad de taler om. For sammen med 
kollegerne i vaskeriet har flere af dem med-

virket i et 3F-projekt, der blandt andet omfat-
tede et sundhedstjek på arbejdspladsen. To 
gange i løbet af et år blev de testet, og i den 
mellemliggende periode arbejdede mange af 
dem – alene eller hver for sig – med blandt 
andet kost- og motionsvaner.

– Det projekt var lidt af en øjenåbner, afslø-
rede Lennart Aagaard, da Nick Hækkerup på 
vej mod mødet gik igennem sygehusets mo-
tionslokale og hilste på en af arbejdspladsens 
ganske få mandlige rengøringsassistenter, 
der var i gang på løbebåndet.

– Jeg havde ikke fået målt kolesterol og den 
slags, hvis det ikke var sket gennem arbejds-
pladsen. Jeg var i minus i forhold til både kondi 
og BMI. Nu træner jeg ofte, og jeg har ændret 
kostvaner, fortalte Lennart Aagaard, der er 56 
år og vejer 96 kilo og har tabt syv kilo, siden 
projektet gik i gang.

– Og så har jeg i øvrigt også skåret 30 pro-
cent af rødvinsforbruget, tilføjede han med et 
lille grin.

Nick Hækkerups besøg var et led i den 
landsdækkende sundhedsturné, han i løbet 
af sensommeren gennemførte sammen 
med 3F’s forbundsformand, Per Christen-
sen, og næstformand, Jane Korczak. Ud over 
rengøringsassistenterne i Holbæk har de 
været forbi Odense Renovation, Arla i Bistrup 
og andre arbejdspladser, der har deltaget i 
3F’s sundheds- og livsstilsprojekt »Ulighed i 
sundhed«.

ArBejDspLADseN er VIGtIG
– Vi ved, at folk med lange uddannelser le-
ver ti år længere og i det hele taget er mere 
raske end folk med kortere uddannelser. 
Og selv om vi er vant til at passe på hinan-

SJOVT

Tonen var munter og budskabet klart, da sundhedsmi-
nister Nick Hækkerup mødte rengøringsassistenterne 
i Holbæk: – Alle skal have lige adgang til sundhed, for-
sikrede han blandt andre Majbritt Hovgaard Frederik-
sen (tv.) og tillidsrepræsentant Anneth Qvindbjerg. 
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den i Danmark, er det altså for skævt. 
Uddannelse og indtjening må ikke være 
afgørende for den behandling, vi tilbyder 
borgerne, understregede Nick Hække-
rup over for rengøringsassistenterne i 
Holbæk.

Til gengæld kunne han ikke garan-
tere dem obligatoriske sundhedstjek på 
arbejdspladserne. Men han bifalder de 
steder, hvor det sker.

– Arbejdspladserne spiller en vigtig 
rolle for folkesundheden. For her kan man 
have en mere praktisk tilgang til sund-
hed, og det kan motivere medarbejderne 
på en helt anden måde end velmenende 
råd fra sundhedseksperter. Mange gange 

virker det bedre at tage fat i folk dér, 
hvor de arbejder, i stedet for med løftede 
pegefingre at forsøge at skræmme dem 
til at ændre vaner, sagde han.

tALLeNe sKrÆMte MIG
Grundtanken i 3F’s sundhedsprojekt flug-
ter i høj grad med et par af ministerens – 
og regeringens – visioner og ideer. Tanken 
om at forebygge er en af hjørnestenene i 
den nye sundhedspakke. Sygdomme som 
KOL og diabetes skal afsløres, før de går i 
udbrud – og så havde Nick Hækkerup en 
særlig bøn med til mødet.

– Mænd venter alt for længe med at 
gå til lægen. I må gerne sige derhjemme, 

– Mænd venter alt for længe 
med at gå til lægen. I må 
gerne sige derhjemme, at de 
skal blive bedre til det …

Rengøringsassistenterne Lene Larsen og Lennart Aagaard viser personalets 
kondirum til 3F-formanden Per Christensen, sundhedsminister Nick Hække-
rup og 2.-næstformand i Region Sjælland, Susanne Lundvald.

FOR FEM MILLIARDER  
KRONER Sund FORNUFT
Flere danskere skal overleve en kræftsygdom. Kroniske sygdomme skal 
opdages tidligere. De praktiserende læger skal styrkes. Patienterne skal 
inddrages mere i behandlingen. Og så skal alle patienter – uanset hvor de 
bor – opleve, at sundhedsvæsenet får et kvalitetsløft.

Det er de fem bærende overskrifter i regeringens sundhedsudspil »Jo 
før – jo bedre«. Hver for sig er der tale om vigtige områder – men lagt 
sammen fører de til et sundhedsvæsen, der bygger på kvalitet og garante-
rer, at alle i Danmark har lige gode muligheder for at leve et godt og langt 
liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge.

– Alt det kan kun lade sig gøre, hvis vi investerer i vores offentlige sund-
hedsvæsen og sætter os en række ambitiøse mål, siger sundhedsminister 
Nick Hækkerup og tilføjer:

– Vel at mærke mål, som vi er parate til at blive målt på. 
Samlet vil det koste fem milliarder kroner at realisere strategien over de 

næste fire år. Her præsenterer vi de fem overskrifter. mob

bedST TIl KrÆfT

Godt en kvart million danskere lever med en kræftsygdom – 
og hvert år bliver 37.000 danskere ramt af kræft. Chancen for 
at overleve er mindre her end i eksempelvis Sverige, Norge og 
Finland. Blandt andet fordi diagnosen stilles for sent. 
Det skal der ændres på – og det er regeringens mål, at  
den danske kræftbehandling skal være blandt de  
bedste i verden. 

blandt andet, at de praktiserende læger bliver 
bedre rustet til hurtigere at opdage og reagere 
på mistanke om kræft. Som noget nyt får læger-
ne lettere adgang til at henvise direkte til under-
søgelse på sygehuset, og sygehuse og regionale 
diagnostiske centre får øget deres kapacitet, så 
ventetiden på at blive undersøgt bliver kortere.

Pris:  

1,1  
milliard  
kroner

regeringen foreslår
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at de skal blive bedre til det, lød hans 
opfordring.

3F’s sundhedsundersøgelse viste, at 
nedslidning rammer hårdest i rengørings-
branchen – og hver tredje af de rengørings-
assistenter, der blev testet, blev anbefalet 
at gå til egen læge for at blive undersøgt 
nærmere. I alle andre brancher i projektet 
var det »kun« hver femte, der fik den an-
befaling. Tilsvarende var der også forholds-
mæssigt flest rengøringsassistenter, der led 
af forhøjet blodtryk.

– Mit BMI-tal var faktisk fornuftigt, da 
vi blev tjekket første gang. Men jeg blev 
nærmest skræmt over tallene. Jeg sidder jo 
hele dagen på en gulvmaskine, og resultatet 

viste, at jeg konstant gik rundt med hvile-
puls. Jeg tænkte, at det var, som om jeg sov 
på arbejdet. Man skal jo have pulsen op af 
og til, så nu er jeg også begyndt at motio-
nere, fortalte Lene Larsen, der er 43 år og i 
forlængelse af sundhedstjekket er gået fra 
73 til 67 kilo.

MINIster OG MAssør
I Region Sjælland er rengøringsarbejdet 
på sygehusene ikke overtaget af private 
firmaer. Den opgave varetages af Koncern 
Service, og på sygehuset i Holbæk har den 
lokale leder, Ulla Høgh Rasmussen, tilskyn-
det sine medarbejdere til at tænke på deres 
helbred. Uanset om det er i forbindelse 

med sundhedsprojektet eller arbejdet med 
at nedbringe sygefraværet. Her kigger hun 
med sin optimistiske tilgang til verden ikke 
på de syge, men på de »langtidsfriske«.

Den opbakning og indstilling har Ulla Høgh 
Rasmussen høstet anerkendelse for, idet 
arbejdspladsen de seneste to år har vundet 
regionens medarbejdersundhedspris. Og på 
ministermødet fik chefen endnu mere ros, da 
forbundsformand Per Christensen spurgte, 
om sundhedsprojektet havde betydet noget 
for arbejdspladsen. 

– Ja, men det spiller også ind, at arbejds-
pladsen er fleksibel og interesseret i det 
her. I mine øjne er det en fordel, at vi er 
ansat direkte af sygehuset og ikke arbejder 

Ulla Høgh Rasmussen – chef for ren-
gøringsassistenterne i Holbæk – har 
høstet ros for at opmuntre sine med-
arbejdere til at tænke i sundhed.

65 rengøringsassistenter mødte sundheds-
ministeren på sygehuset i Holbæk.

er der en lÆGe TIl STede

Borgernes egen læge – den praktiserende læge – skal styrkes, så der bli-
ver den samme høje kvalitet i hele landet. Det er nødvendigt og vigtigt 
for tidligere at opdage alvorlige sygdomme som kræft og KOL og dermed 
understøtte patienternes nye ret til hurtig udredning inden for en må-
ned. Men den praktiserende læge skal også styrkes for at give borgerne 
bedre behandling og bedre service: Og så skal den praktiserende læge 
være tilgængelig, når det passer ind i en travl families hverdag.

de KronISKe paTIenTer

Cirka en million danskere lever med kroniske lidelser som gigt. Andre le-
ver med kroniske sygdomme – eller forstadier til en lidelse – uden at vide 
det. Derfor er en tidlig diagnose og effektiv behandling afgørende, ikke 
mindst for folk med kort uddannelse og lav indkomst, der hyppigere er 
ramt af kronisk sygdom. Herhjemme må »kroniske patienter« oftere på 
hospitalet end i Norge og Sverige. Tidligere behandling vil øge livskvalite-
ten for patienterne, der blandt andet kan undgå gentagne indlæggelser.

blandt andet, at de praktiserende læger arbejder sam-
men i større lægehuse og bor sammen med for ek-
sempel speciallæger, kommunale sundhedstilbud og 
udgående sygehusfunktioner. Samtidig skal der på ple-
jecentre og bosteder være tilknyttet en fast læge, som 
kan hjælpe de svageste beboere, der har særligt behov 
for tryghed og sammenhæng i den hjælp, de får.

at de praktiserende læger gennemfører et målrettet sund-
hedstjek for dem, der har særlig stor risiko for at have kro-
niske sygdomme. Det skal sikre, at patienterne hurtigere 
kommer i relevant behandling, og medvirke til at mindske 
uligheden. Som noget nyt skal kroniske patienter have en 
plan for deres forløb – og de svageste skal have tilbud om 
støtte fra en særligt uddannet sygeplejerske. 

Pris:  

1  
milliard  
kroner

Pris:  

1,5  
milliarder  

kroner

regeringen foreslårregeringen foreslår
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en helT nY KulTur

Sammenlignet med andre lande halter kvaliteten i det danske sund-
hedsvæsen. Og der er også for store forskelle på tværs af sygehuse og 
praktiserende læger.

styrke og nytænke det nationale kvalitetsarbejde i 
sundhedssektoren, så alle patienter oplever høj kva-
litet i behandlingen – uanset hvor de bor. Der lægges 
op til en kulturændring, hvor der skal mere fokus på 
kvalitet og effekt. Og der skal være større synlighed 
om sundhedsvæsenets resultater, så både patienter 
og sundhedsvæsenets medarbejdere får gavn af dem.
Nationale ekspertgrupper skal løbende følge udvik-
lingen og bidrage til, at de enkelte sygehusafdelinger 
arbejder efter den bedste viden. Derudover skal syge-
husene blandt andet også have øget fokus på rengø-
ring og hygiejne. 

Pris:  

1,1  
milliard  

kroner

regeringen vil

for paTIenTenS SKYld

Mange danskere har svært ved at få kommunikationen med lægen til at 
fungere og oplever ikke, at de og deres pårørende inddrages nok i be-
handlingen. Hvis sundhedsvæsenet indrettes mere efter, at patienterne 
deltager i beslutningerne om deres egen behandling, vil det både give 
mere tilfredse patienter og forbedre behandlingsresultaterne.

at patienter og pårørende inddrages mere i behandlin-
gen, så lægernes professionelle vurdering af sygdomme 
og behandlingsmuligheder i højere grad ledsages af 
patienter og pårørendes ønsker og behov. Kommunika-
tionen skal være til at forstå, og patienternes viden om 
egen sygdom skal bruges til at forbedre behandlingen. 
De skal også kunne udnytte de nye teknologiske mulig-
heder for undersøgelser og behandling via telemedicin 
i eget hjem. For eksempel skal patienterne have bedre 
og hurtigere adgang til deres egne journaloplysninger.

Pris:  

295  
millioner  

kroner

regeringen foreslår

Kilde: Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed

Per Christensen er vild med Hækkerups engagement 
i 3F’s sundhedsprojekt. Hækkerup er til gengæld vild 
med en rigtig fagforening, der prioriterer sådan en 
opgave. 

for ISS eller andre private firmaer, sva-
rede Bente Crillesen.

– Har I ideer til ting i dette arbejde, vi 
kan gøre bedre, spurgte Per Christensen – 
og blev blandt andet mødt med et forslag 
om, at fagforeningen fokuserer endnu 
mere på stress på arbejdspladsen.

– Og så er det ærgerligt, at vi ikke 
længere har penge til ham massøren, der 
kom en gang om ugen. Har I ikke nogle 
gode forslag til fonde, vi kan søge? Hvad 
med sundhedsministeren? Kan du ikke 
give os tilskud, lød det frejdigt fra en af 
rengøringsassistenterne.

– Vi kan da bare aftale, at Per og jeg 
kommer og giver jer massage hver ons-
dag, grinede Nick Hækkerup.

KAN BLIVe FOr reNsKuret
Den muntre tone matcher det syn, Nick 
Hækkerup har på sundhed: Det skal være 
sjovt. 

Det fremhævede han, da han kiggede 
på rengøringsassistenterne og gentog, 
at alle skal have fri og lige adgang til 
sundhed:

– Vi ved alle, at alt det her med kost 
og motion og alkohol er vigtigt. Men det 
hele kan også blive så renskuret, at det 
næsten er helligt og slet ikke er til at 
holde ud. Alt det her med sundhed skal 
ikke være forbeholdt de frelste. Det er sgu 
vigtigt, at vi snakker sundhed og passer 
på hinanden på en ordentlig måde. Og så 

skal det være noget, vi har lyst til, sagde 
Nick Hækkerup. 

eNDer sOM eN LIVsstIL
Den filosofi fik han klap på skulderen for, 
da han efter mødet satte tænderne i en 
nektarin og fortsatte diskussionen med et 
par af rengøringsassistenterne.

– Du skal holde fast i det med lighed i 
sundheden. Det er vigtigt, sagde Majbritt 
Hovgaard Frederiksen, der blev ansat på 
sygehuset i Holbæk for et halvt år siden.

– Og så er det rigtigt, at alt det her med 
sundhed og motion ikke må blive en plage 
for den enkelte. Man skal finde sin egen 
vej. Det handler jo meget om vaner. Jeg 
motionerer bedst ved at gå – gerne langt 
og gerne sammen med nogle kolleger 
– men jeg skal gøre det, lige når jeg får 
fri. Hvis jeg først kommer hjem, bliver 
jeg optaget af andre ting, sagde Anneth 
Qvindbjerg, der er en af arbejdspladsens 
tre tillidsrepræsentanter og var en af 
sundhedsprojektets tovholdere.

– Jeg er helt enig, svarede Nick Hæk-
kerup og tilføjede:

– Hvis det er sjovt og nydelsesfuldt, 
ender det med at blive en livsstil … 

SoCIaldeMoKraTen oKTober 201410
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Det er en plan, der bygger på 
forebyggelse, bedre kapacitet og 
højere faglighed. Det er en plan, der 
respekterer det enkelte menneske 
– og de sammenhænge, det enkelte 
menneske indgår i. Det er en plan, 
der kommer rundt i alle hjørner. Det 
er kort og godt en plan, der i hele sit 
grundlag er socialdemokratisk. 

Sådan vurderer sundhedsordfører 
Flemming Møller Mortensen rege-
ringens sundhedsudspil »Jo før – jo 
bedre« – og man kan næsten høre 
ham trippe i utålmodig forventning 
til, at han i den kommende valgkamp 
skal diskutere sundhed med de politi-
ske modstandere:

– Venstre vælger kun at bruge 
pengene på kræft og privathospi-
taler. Det er jo lige før, man får lyst 
til at trække på smilebåndet, siger 
Flemming Møller Mortensen om de 
forslag, Venstre fremlagde midt i 
september.

Han fremhæver blandt andet den 
plads, de kroniske patienter har fået 
i regeringens sundhedspakke. Mange 
af dem har i dag en hverdag, der i alt 
for høj grad er præget af deres syg-
domme. Eksempelvis KOL-patienter, 
der kun dårligt kan trække vejret, og 
gigtpatienter, der lever med vold-
somme smerter.

– Mange af dem bliver skubbet ud 
af arbejdsmarkedet og isoleres i de-
res hjem. Den forebyggende indsats, 
regeringen lægger op til, er virkelig 
påkrævet – og det er af hensyn til 
både patienterne og samfundsøko-

nomien, at vi skal blive bedre til at 
diagnosticere og behandle tidligt, 
siger Flemming Møller Mortensen og 
tilføjer:

– Det er helt grotesk, at Venstre 
ikke nævner de kroniske patienter 
med ét ord.

BeDre OG Mere rOBust
Flemming Møller Mortensen hæfter 
sig også ved det løft, de praktise-
rende læger får ifølge »Jo før – jo 
bedre«. Her er der også tænkt på 
deres vigtige rolle i det forebyggende 
arbejde.

– Samtidig er det værd at nævne, 
at regeringen også vil tilknytte faste 
læger til plejecentre og bosteder. Det 

er rigtig godt, for det er nogle af vores 
mest syge og sårbare borgere, der er 
tænkt på her, noterer Flemming Møl-
ler Mortensen.

Han har modtaget mange reaktio-
ner på regeringens udspil, siden det 
blev præsenteret sidst i august. Og 
de reaktioner fortæller ham, at folk 
har fornemmet, at regeringen tænker 
langsigtet og gerne vil rundt i alle 
hjørner af systemet.

– Jeg oplever, at folk har forstået, 
at vi faktisk gerne vil et bedre og 
mere robust offentligt sundheds-
væsen, siger Socialdemokraternes 
sundhedsordfører. 

 mob

»jo før – jo bedre« viser forskellen på os og Venstre, siger sundhedsord-
fører Flemming Møller Mortensen. 

rundT I alle hJØrner

SoCIaldeMoKraTen oKTober 2014 11
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For få år siden var Kagshusene i den 
københavnske forstad Brønshøj så ned-
slidte, at de var tæt på saneringsmodne. 
Faldstammerne var utætte, tagene ligeså, 
og vinduerne var så pilrådne, at beboerne 
ikke turde pudse dem mere. 

De forhold er svære at forestille sig, 
når man i dag følger den almene boligfor-
enings rene, åbne gangarealer og ser op 

mod de nyrenoverede blokke: Nye altaner 
og sandblæste og fugede mursten får 
1955-byggeriet til at se nyopført ud. 

– Når venner og familie besøger mig, 
siger de: »Altså, man bliver helt forvirret, 
man tror, det hele er bygget nyt«, siger 
Jette Bøgh Nemming, der har boet i Kags-
husene i 25 år. 

– Der har været mange udfordringer, 
men de blokke, der er færdige, er blevet 
superflotte, tilføjer beboerformand Elisa-
beth Bransmark. 

De to kvinder, der kører parløb i 
Kagshusenes bestyrelse, har inviteret 
Socialdemokraten på kaffe og te i Elisa-
beths nyrenoverede lejlighed. I opgangen 
er der kommet elevator, og i lejligheden 
er rumfordelingen ændret markant. Elisa-
beth har blandt andet fået en åben altan 
på køkkensiden, nyt køkken, nyt bad, nyt 
ventilationssystem, nye elinstallationer 
og nye vinduer. 

– Hvad er ikke lavet? spørger Elisabeth 
Bransmark retorisk. 

FRA SKRÆMTE TIL GLADE ÆLDRE 
Kagshusene, der ejes af Postfunktio-
nærernes Andels-Boligforening, er én 
af mange bebyggelser, der gennem 
Landsbyggefonden har nydt godt af de 32 
milliarder kroner, der er afsat til renove-
ring og fornyelse af den trængte almene 
boligsektor under den socialdemokratisk 
ledede regering. 

Investeringerne er kommet på plads 
gennem tre store boligaftaler, som 
Carsten Hansen, minister for by, bolig og 
landdistrikter, har indgået. De betyder, 
at 85.000 nedslidte lejligheder får en 
opgradering, og at der skabes 20.000 nye 
arbejdspladser. 

I Kagshusene er fulgt en række krav 
med Landsbyggefondens støtte. Blandt 

andet skal bebyggelsen være mere ener-
girigtig og have bedre tilgængelighed for 
ældre og handicappede.  

Og netop de mange ældre beboere var 
skeptiske over for fornyelserne. Mange 
har boet i Kagshusene, siden de folke-
kære komedier »Støv på hjernen« og »Det 

Store offentlige investeringer har gjort sårbare dele af Danmark kønnere og 
mere attraktive at bo i. Det gælder såvel de nedslidte almene boligområder 
som de udsatte landkommuner, hvor der både bliver bygget op og revet ned.  
 
AF KRISTIAN BANG LARSEN  FOTO: THOMAS SJØRUP

Fluebenet:  
By, BOLIg Og LANDDIStrIKtEr

Et SMUKKErE 
DANMArK

Nye altaner og 
sandblæste og 

fugede mursten får 
1955-byggeriet til at se 
nyopført ud

FRA VALGLØFTE  
TIL VIRKELIGHED

Almene boliger 

   32 milliarder til renovering af  
almene boliger. 

   Reduktion i antallet af tvangs- 
udsættelser på 20 procent.

   Konkrete tiltag, der øger tryg- 
heden i udsatte boligområder. 

lAnddistrikter 

   Nedrivningspulje på 700 millioner 
til landdistrikterne. 

   Ny stor turismeplan, der styrker 
kyst- og øturismen.  

   400 millioner i udligningspulje 
mellem rige og fattige kommuner.
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støver stadig« med Dirch Passer og Helle 
Virkner blev indspillet i den nye bebyg-
gelse i starten af 60’erne.  

– Mange ældre beboere var skræmt fra 
vid og sans. De kunne slet ikke rumme 
alle forandringerne. Men nu er de vendt 
på en tallerken og synes, at det er dejligt. 
Og nogle af dem er flyttet i nye lejlighe-
der, som lever op til deres behov. Der er 
elevatorer i opgangene og bad og køkken, 
hvor hjemmehjælperen kan komme 
rundt, siger Jette Bøgh Nemming, der 
også fremhæver tryggere udendørsarea-
ler og handicapvenlige fællesfaciliteter. 

HAR VÆRET DET HELE VÆRD
Ud over den finansielle støtte fra Lands-
byggefonden er der også tale om egen-
finansiering. Derfor har man fået bygget 
nye tredjesale på en del af husene, og det 
har betydet, at børnefamilierne igen er 
flyttet til Kagshusene, og beboersammen-
sætningen er blevet mere varieret.  

Moderniseringen er først færdig i 2015, 
og Jette Bøgh Nemming og Elisabeth 
Bransmark lægger ikke skjul på, at det 
har været en hård omgang for beboerne. 

Men resultatet har været det hele værd, 
og uden støtte var det ikke gået. 

– Vi havde ikke haft råd til at gøre det 
selv. Så var lejlighederne blevet så dyre, at 
der ikke var nogen, der havde råd til dem. 
Hvis ikke projektet var blevet godkendt, 
var konsekvensen, at bygningerne var ble-
vet revet ned, siger Elisabeth Bransmark.  

HER RIVER DE NED
Det er ikke kun i Brønshøj, Danmark 
bliver smukkere. Det er også tilfældet i 
Odsherred. Her renoverer man dog ikke. 
Her river man ned.

Fraflytning og dårlig økonomi betyder, 
at mange landkommuner skæmmes af 
tomme, faldefærdige bygninger. Derfor 
har Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter etableret en nedrivningspulje på 
700 millioner kroner.  

Det er de glade for i Odsherred. Den 
nordvestsjællandske landkommune har 
brugt puljen til at forskønne både by og 
land. 

– Vi har udarbejdet en liste over ejendom-
me, der lå meget synlige steder, hvor det 
har været tydeligt, at de ikke egnede sig til 

beboelse, og så har vi tilbudt ejerne at rive 
dem ned. Derudover har vi opfordret bor-
gerne til selv at byde ind, siger den socialde-
mokratiske borgmester Thomas Adelskov, 
der har været glad for resultaterne. 

– Det har skabt en kønnere kommune. 
Der er åbenlyst nogle af de ejendomme, 
der er revet ned – eller er ved at blive re-
vet ned – der har skæmmet i bysamfund 
eller i det åbne land. Det har været til stor 
glæde for rigtig mange, at vi kan fjerne 
dem, siger Thomas Adelskov. 

Indtil videre er der revet ejendomme 
ned på 58 matrikelnumre i Odsherred 
Kommune, og yderligere seks er i gang. 
Der er afsat i alt 17 millioner kroner til 
nedrivningerne, hvoraf den statslige 
nedrivningspulje bidrager med godt 10 
millioner, mens kommunen betaler re-
sten. Det har været en god ordning, synes 
Thomas Adelskov. 

– Behovet havde stadig været der, 
men vi havde nok ikke gjort det i samme 
omfang uden nedrivningspuljen, siger 
Odsherred-borgmesteren. 

For 50 år siden var 
Dirch Passer vicevært 
i »Det støver«-filme-
ne, der blev optaget i 
Kagshusene. Nu er det 
varmemester – og mi-
nister – Carsten Han-
sen, der renoverer dem.

Superflot og alle anstrengelser værd. Sådan bedømmer Jette Bøgh Nemming (tv.) og beboerfor-
mand Elisabeth Bransmark renoveringen af Kagshusene i Brønshøj. Foto: Facebook.com/DenDanskeFilmskat
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Fluebenet:  
By, BOLIg Og LANDDIStrIKtEr

Siden regeringen trådte til, har tre indsat-
ser i særlig grad bidraget til at løfte land-
distrikterne. Det mener ministeren for by, 
bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, 
og peger på de 700 millioner kroner, der 
er afsat til nedrivning og istandsættelse 
af dårlige boliger, udligningspuljen på 400 
millioner og en ny stor turismereform. 

Mens udligningspuljen udmærker sig 
ved, at velstillede kommuner bidrager til 
landkommunerne, er turismereformen 
blevet til i samarbejde med Erhvervsmi-
nisteriet.

– Der er 120.000 mennesker i Dan-
mark, der arbejder i turismen, hvor der 
omsættes for 80 milliarder kroner om 
året. Og store dele af turismen er i de 
udsatte kystområder. Med en bedre 
kystturisme er der et stort potentiale for 
vækst og arbejdspladser, siger Carsten 
Hansen. 

Landdistrikterne, yderområderne 
og småøerne var de områder, der blev 
hårdest ramt af finanskrisen. Så det var 
naturligt for regeringen at sætte særlig 
fokus på de dele af Danmark, da den 
trådte til i 2011.  

– Du finder ikke mange socialdemokra-
ter, der siger: »Sådan er det jo«. Når vi ser 
et problem, så trækker vi i arbejdstøjet og 
gør noget ved det. Før jeg kom til, sad der 
halvanden person med de udsatte land-
områder, nu er vi et helt ministerium, der 
arbejder med det, siger Carsten Hansen. 

Et andet område, der blev negligeret 
under ti års borgerlig regering, var den al-
mene boligsektor, som både er med til at 
løse de boligsociale udfordringer og huser 
en lille million danskere. Mange bebyg-
gelser var efterhånden nedslidte – og var 
mærket af sociale problemer. 

Men gennem en række større boligafta-
ler er der blevet afsat 32 milliarder kroner 
i perioden 2011-2016 til at renovere og 
modernisere i den almene sektor. Det 
betyder, at 85.000 lejligheder bliver smuk-
kere, grønnere og sundere. Og så er der 
den væsentlige sidegevinst, at der skabes 
20.000 arbejdspladser. 

– Det har været helt nødvendigt, i den 
situation vi står i. Med boligaftalerne har 
vi sikret arbejde til rigtig mange håndvær-
kere, samtidig med at vi gør de almene 
boliger tidssvarende og grønnere, siger mi-
nisteren, der har særlig fokus på at skabe 
øget tryghed i de almene boligområder.   

– Det handler både om en politi- og 
kriminalpræventiv indsats. Vi skal ikke 
acceptere de her drengebander, der løber 
omkring og skaber utryghed. Men det 
handler også om, hvordan vi renoverer 
områderne, så de bliver sikre og rare at 
færdes i. Det handler om at planlægge 
rigtigt – for eksempel med god belysning 

af stierne, så det er trygt at færdes om 
aftenen, siger Carsten Hansen. 

Forskning viser, at kriminalpræven-
tiv arkitektur og byplanlægning skaber 
større tryghed og mindre kriminalitet, så 
nu er udfordringen at få den viden ud til 
byplanlæggere og arkitekter. Det ligger 
højt på ministerens to do-liste.  

– Hvis vi ikke havde den almene sektor, 
så skulle vi opfinde den, fordi den har 
så stor betydning for vores integration 
og for vores sociale arbejde. Men der er 
desværre nogle områder, hvor utrygheden 
råder, og jeg ser det som min vigtigste 
opgave at hjælpe til med at sikre trygge 
boligområder, siger Carsten Hansen. 

 kbl

VI gør NOgEt VED DEt
Carsten Hansen har haft travlt i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  
Under 10 års borgerligt styre blev den almene boligsektor udsultet og de  
sårbare landområder glemt. Det bliver der nu rettet op på.

Før jeg kom 
til, sad der 

halvanden person med 
de udsatte landområder

Carsten Hansen, minister for by, bolig og land-
distrikter.
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Kongres 2014

Kongressen vedtog det 
nye arbejdsprogram 
»Alle skal med«. Ifølge 
næstformand Mogens 
Jensen varsler det en 
helt ny kurs i indsatsen 
for at bryde den nega-
tive sociale arv.

ALLE SKAL MED, stod der skrevet 
over talerstolen på kongressen i Aalborg. 

og det kommer de også. I hvert fald iføl-
ge socialdemokraternes nye arbejdspro-
gram, som netop hedder »Alle skal med«. 
efter mere end et års grundigt forarbejde 
med debat- og inspirationsmøder i blandt 
andet kredsene blev det endeligt vedtaget 
på kongressen.

– »Alle skal med« varsler en ny æra i 
kampen for at bryde den negative sociale 
arv. Med det arbejdsprogram lever social-
demokraterne op til vores historiske rolle 
som det parti, der arbejder for at skabe 
lige muligheder for alle, siger handels- og 
udviklingsminister Mogens Jensen, der 
som næstformand har stået i spidsen 

for kommissionen bag »Alle skal med«-
arbejdet.

HOLD ØJE MED SPÆDBØRN
Det nye arbejdsprogram favner fire 
områder, der alle er vigtige for at styrke 
indsatsen mod negativ social arv. Det 
handler om børn, det handler om ufag-
lærte, det handler om boligforhold, og det 
handler om eksempelvis foreningers rolle i 
dette arbejde.

– Det vigtigste område er den indsats, vi 
lægger op til over for børnene, før de kom-
mer i skole. Jo bedre vi bliver til at sætte 
ind her, jo mindre bliver behovet på de 
øvrige områder, siger Mogens Jensen.

Den påstand fik han bekræftet i Aalborg, 
hvor de delegerede havde mulighed for at 
diskutere indholdet en sidste gang på de 
workshops, der var lagt ind i programmet 
før den endelige kongresvedtagelse.

Her fremhævede Anders Andrea-
sen, forstander på et opholdssted i det 
midtjyske, således nødvendigheden af, 
at samfundet somme tider reagerer, før 
børnene fylder to år. 

– en øget indsats over for spædbørn 
vil også spare penge. Hos os koster de 
billigste af »vores« børn 700.000-800.000 
kroner om måneden, sagde Anders 
Andreasen og blev suppleret af Hvidovres 
borgmester Helle Adelborg.

– Hos os har vi opnormeret vores sund-

hedspleje. Vi har oplevet, at vores udgifter 
til forebyggelse er gået fra minus til plus, 
sagde hun.

GOD PLATFORM TIL VALGET
Den slags eksempler fra virkelighedens 
verden er ifølge Mogens Jensen med til at 
vise, at »Alle skal med« er den rigtige vej.

– Programmet vil give os en rigtig stærk 
platform i valgkampen. Det er konkrete 
redskaber, og det er konkrete mål. Det er 
ganske enkelt socialdemokratisk hjerte-
blod, der giver os kant og viser forskellen 
på os og de borgerlige partier. Indsatsen 
mod negativ social arv stod jo helt stille 
under VK-regeringen. Vi er allerede i gang 
– folkeskolereform og afskaffelse af fat-
tigdomsydelser er bare et par eksempler, 
siger Mogens Jensen.

 mob
Læs mere om kongressen og »Alle skal 
med« på socialdemokraterne.dk

EN NY ÆRA
– »Alle skal med« viser, 
at vi ikke designer po-
litik. På blandt andet 
medlemsmøderne er 
mange kommet med 
afgørende og relevante 
forslag til programmet 
fra deres hverdag og 
virkelighed. Det kan vi 
godt være stolte af, si-
ger Mogens Jensen. 
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Kongres 2014

AF MORTEN BRUUN    
FOTO: BJARKE MACCARTHY 

Det er 20. september. Klokken er tæt på 
12.30, og i Aalborg Kongres & Kultur Center 
har Folkeklubben netop sparket socialde-
mokraternes kongres 2014 i gang med en 
lille opsang før det første officielle punkt på 
dagsordenen: Partiformand – og statsmini-
ster – Helle Thorning-schmidts beretning.

Hun bliver klappet op på talerstolen – og 
ved bord 15, plads 11, er det den 28-årige Ja-
cob Hasemann, formand for partiforeningen 
i Brøndbyøster, der rejser sig op og klapper 
med. 

Det er første gang, han er til kongres, 
og sammen med de andre udsendte fra 
Brøndby-kredsen og deres folketingskan-
didat, Mattias Tesfaye, er han placeret lidt 
til højre for scenen. Det er rimeligt gode 
pladser, men det er altså uundgåeligt, at der 
kommer en del nakker med på billedet, da 
Jacob Hasemann griber mobiltelefonen og 
foreviger Helle på talerstol og storskærm.

»så er kongressen i gang«, skriver Jacob 

Hasemann, da han lægger billedet op på 
Facebook og læner sig tilbage for at lytte til 
formandens beretning.

SPORT OG POLITIK
Det er ti år siden, han meldte sig ind i partiet 
– efter to år som DsU’er. I de første år var 
han ikke synderligt aktiv, men de angreb, 
som VK-regeringen og Dansk Folkeparti 
rettede mod velfærdssamfundet i deres re-
geringstid, pirrede hans politiske kampgejst.

– På det tidspunkt dyrkede jeg en del judo, 
så jeg måtte vælge, om jeg ville det ene eller 
det andet. og så blev det altså partiet, jeg 
engagerede mig i, fortæller Jacob Hasemann.

Man skal ikke blande sport og politik?
– nej. Jeg havde i hvert fald ikke tid til det, 

griner Brøndbyøster-formanden, der også 
skal passe jobbet som adjunkt på rødovre 
gymnasium, ægtemand og far til en toårig 
datter.

EN HÅNDSRÆKNING
I Aalborg er Helle færdig med sin beretning. 
Jacob Hasemann og Mattias Tesfaye forsy-

ner sig med kaffe og vand og enes om, at 
talen var både vellykket og positiv. 

Ligesom næsten alle andre – om ikke alle – 
i kongressalen har de hæftet sig ved partifor-
mandens ord om den omstridte dagpenge-
reform. Hun understregede blandt andet, at 
det er reformen, der er noget galt med. Det er 
ikke de partifæller og tillidsfolk, der har kriti-
seret den, der fejler noget. og hun afslørede, 
at hun har bedt dagpengekommissionen 
fremrykke sin beretning til næste efterår, og 
lovede, at der kommer nye dagpengeregler 
med virkning fra 1. januar 2016.

– Det var rigtig godt, at dagpengeproble-
met blev vendt, som det gjorde, på kongres-
sen. Helle Thorning gav kritikerne en hånds-
rækning, men jeg kunne godt tænke mig 
nogle konkrete bud på de forbedringer, der 
skal ske. Det vil vælgerne alligevel spørge os 
om i valgkampen, siger Jacob Hasemann, før 
han og Tesfaye spadserer rundt og hilser på 
folk og sludrer med blandt andre en journa-
list fra Altinget.dk:

– normalt ville sådan en fyr nok ikke tale 
med sådan en som mig fra en lille lokalfor-

Jacob Hasemann, formand for partiforeningen 
i Brøndbyøster, fik sin debut som delegeret på 
kongressen i Aalborg. Og han kommer gerne igen, 
røbede han efter en weekend i partiets tegn.

SOCIALDEMOKRATEN OKTObER 201416

Jacob Hasemann 
havde taget tu-
ren fra Brøndby-
øster til Aalborg, 
og han gør det 
gerne igen.

PÅ GENSYN
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Det var rigtig 
godt, at dag-

pengeproblemet blev 
vendt, som det gjorde

ening. Det er Mattias, der trækker. Men det 
er da sjovt at opleve, noterer Jacob Hase-
mann.

RUSKER OP I VÆRDIERNE
søndag morgen fortsætter debatten om 
formandens beretning – efter en kongres-
fest, hvor Jacob Hasemann har oplevet en 
transportminister som forsanger, en skat-
teminister på sologuitar og en handels- og 
udviklingsminister på kor og slap standup-
line.

– Det var rigtig hyggeligt, siger han, da 
han sammen med Per Jensen, formand 
for Brøndbyvesters partiforening og 
miniveteran med nu fire kongresser på 
cv’et, filosoferer over kongressen som 
fænomen.

– Her får vi rusket op i vores værdier. 
Her behøver vi ikke at forklare os. Her kan 
vi grine sammen og sige, at det er okay at 
være socialdemokrat, lyder det blandt andet 
fra Per Jensen. 

– Det kan jeg godt genkende. Men jeg 
synes faktisk, vi skal bruge endnu mere tid 

på at tale om de ting og værdier, vi står for, 
og mindre tid på de andres fejl, supplerer 
Jacob Hasemann.

HANDLER OM MENNESKESYN
Da Jacob Hasemann søndag aften atter er 
hjemme på den københavnske vestegn, går 
han igen på Facebook og indvier sine venner 
og følgere i sine oplevelser og mødet med en 
masse »gode og rare mennesker«. 

Han fremhæver, at Thorning har fremryk-
ket dagpengekommissionens arbejde. Han 
glæder sig over, at man nu er så tæt på at 
have ryddet op efter de uansvarlige 00’ere, 
at der nu er plads til rigtig god socialdemo-
kratisk velfærdspolitik. Han glæder sig over, 
at det »flotte« arbejdsprogram »Alle skal 
med« sikrer, at ingen efterlades. og så slut-
ter han sin første kongresweekend af med 
denne salut:

»Jeg tror, at vi står ved en skillevej. en 
skillevej, hvor vi kommer til at vælge, hvad 
det er for et Danmark, vi ønsker. Ønsker vi 
et velfærds-Danmark, hvor vi i fællesskab 
sørger for hinanden, eller ønsker vi et Dan-
mark, hvor det er de frie markedskræfter, 
der afgør, om du har råd til at få mad på bor-
det, at gå i skole eller at komme til lægen. 
For mig at se er valget nemt (…) Det er et 
spørgsmål om menneskesyn, og jeg håber, 
at det kommer til at være et gennemgående 
tema i valgkampen. Jeg er socialdemokrat, 
og jeg er stolt af det«.

Har du mod på flere kongresser?
– Ja, det bliver »på gensyn« … 

Kongres 2014

Jacob Hasemann og 
Mattias Tesfaye.

SOCIALDEMOKRATEN OKTObER 2014 17

Jacob  
Hasemann 
på Face-
book: så er 
kongressen 
i gang.
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Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet
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Jeppe Kofod – partiets nye ankermand i Europa-Parlamentet – vil knytte  
tættere bånd til partifællerne på Christiansborg. Vi skal udvikle endnu mere 
socialdemokratisk politik og vise, at EU faktisk bidrager til at gøre vores  
hverdag nemmere og bedre, lyder budskabet fra partiets hold i Bruxelles.

AF MORTEN BRUUN  
FOTO: THOMAS SJØRUP

Nu skal der knyttes tættere bånd mellem 
de danske socialdemokrater i Europa-Par-
lamentet og partifællerne på Christians-
borg. De to grupper skal i endnu højere 
grad end tidligere mødes for at diskutere 
politik og koordinere indsatser og aktivi-
teter. Og så skal der endnu mere spot på 
de resultater, der viser, at EU bidrager til 
at gøre hverdagen nemmere og bedre.

Budskabet kommer fra Jeppe Kofod, 
der har vinket farvel til Folketinget og er 

stemplet ind som Socialdemokraternes 
nye ankermand i Bruxelles, efter at han 
i maj fik 170.739 personlige stemmer 
som spidskandidat ved valget til Europa-
Parlamentet.

Som mf’er kunne han godt savne 
en tættere dialog mellem Bruxelles og 
København – og allerede i valgkampen 
fødte han den ide, som han nu realiserer 
sammen med gruppeformand Henrik 
Dam Kristensen: Med jævne mellemrum 
skal EU-politikerne deltage i gruppemø-
derne på Christiansborg for i god tid at 
vende relevante emner med tråde til EU-
lovgivningen.

I POLITIK FOR AT ÆNDRE TING
– Det er selvfølgelig fint nok, at Europa-
udvalget i dag koordinerer tingene med 
fagudvalgene på Christiansborg, og at 
vi hver især mødes med de relevante 
ordførere. Men det er vigtigt, at vi som 
parti tager de nødvendige diskussioner 
og gensidigt inspirerer hinanden til at 
formulere S-synspunkter, der er til gavn 
for både Danmark og EU. Vi er jo ikke i 
politik for at flytte rundt på sager. Vi er 
her alle sammen, fordi vi gerne vil ændre 
ting, lyder Jeppe Kofods begrundelser for, 
hvorfor det er vigtigt at styrke den røde 
tråd mellem København og Bruxelles.

Kampen mod social dumping er et af de 
konkrete eksempler, han trækker frem. 
Mens man i Danmark afsætter penge til 

øget indsats fra Skat og politiet, arbejder 
EU-politikerne eksempelvis for at styrke 
udstationeringsdirektivet og sikre, at alle 
lønmodtagere i Danmark arbejder på dan-
ske vilkår.

– Her kan vi sikkert godt blive bedre til 
at koordinere vores politiske indsatser, 
siger Jeppe Kofod.

Han støttes af partifællerne Ole Chri-
stensen og Christel Schaldemose, som 
opnåede genvalg ved parlamentsvalget 
og nu er partiets EU-veteraner:

– Mf’erne kan ikke lave noget uden 
os, og vi kan ikke lave noget uden dem. 
Men det fysiske møde kan være svært. 
Jeg synes selv, at jeg har god kontakt 
med ordførerne i København, men jeg er 
ikke synlig nok over for de andre folke-
tingsmedlemmer. Jeg håber, at Jeppe 
med sin erfaring fra folketingsgruppen 
kan skabe en endnu bedre linje mellem 
dem og os, så vi sammen kan blive bedre 
til at udvikle vores politik, siger Christel 
Schaldemose.  

PRAKTISKE GRISE PÅ SPIL
Socialdemokraten besøgte den socialde-
mokratiske trio og deres sekretariatsmed-
arbejdere, tre dage efter at Europa-Parla-
mentet for alvor tog hul på en ny femårig 
periode. I løbet af sommeren har EU’s 
praktiske grise været på spil og tømt alle 
kontorer og fyldt dem igen – også de kon-
torer, der ikke skulle tømmes og fyldes. 

          
Her arbejder de

Efter valget har de tre danske socialde-
mokrater fået plads i følgende udvalg:

   Jeppe Kofod: Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og stedfortræ-
der i Økonomi- og Valutaudvalget.

   Christel Schaldemose: Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbe-
skyttelse og stedfortræder i Ud-
valget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed.

   Ole Christensen: Udvalget om Be-
skæftigelse og Sociale Anliggender 
og stedfortræder i Fiskeriudvalget.
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Det betyder blandt andet, at der mang-
ler skriveborde til enkelte medarbejdere. 
Og Ole Christensens arkivskab er væk, og 
han måtte lede længe, før han fandt 17 
kasser med papirer og dokumenter om 
fiskeriaftaler og social dumping og den 
slags. 

– Men arkivskabet kan jeg ikke finde. 
Og det vil jeg gerne have tilbage i stedet 
for den sofa, de har givet mig. Jeg kan 
ikke klare mig kun med nogle hænge-
mapper, siger Ole Christensen – som 
allerede i den første uge skal deltage i 
blandt andet udvalgsmøder, tage imod 
delegationer fra Serviceforbundet, DA og 
Danmarks Fiskeriforening og så haste 
hjem til en debat i Hanstholm. 

Mens både han og Christel Schalde-
mose trækker på skuldrene over den 
praktiske virak, kan man godt fornemme 
på Jeppe Kofod, at han er ny i Bruxelles:

– Min tålmodighed er sat på en kæmpe 
prøve. Ting tager ufattelig lang tid. Man 
kan godt sige, at de har deres egen måde 
at gøre tingene på. En meget anderledes 

måde, end jeg er vant til. Men det lærer 
man vel at leve med, griner Jeppe Kofod 
fra et kontor, hvor den eneste pynt forelø-
big er et sort-hvidt foto af Anker Jørgen-
sen, der står på hænder i Statsministeriet.

Kan du også gøre det? spørger vi, 
umiddelbart efter at han har vist tænder 
over for Putin i sit første live-interview fra 
Bruxelles med TV2 News.

– Ja, svarer Kofod kækt og afslører, at 
han er i form til at favne Europa. 

VI SKAL VISE RESULTATER
Alle tre EU-politikere håber, at et tættere 
samarbejde mellem dem og København 

kan være med til at løfte den opgave, som 
alle tre betragter som den måske største i 
de kommende fem år.

– Valgkampen var et wake-up call for 
hele EU. Vi var ikke gode nok til at vise 
de positive resultater af samarbejdet. 
Vores vigtigste opgave er derfor at vende 
den stigende skepsis, der er over for EU. 
Vi skal vise, at EU er til for borgerne og 
ikke omvendt. Det gør vi ved at levere 
konkrete resultater, der viser, at hver-
dagen bliver nemmere og bedre for EU-
borgerne, siger Christel Schaldemose og 
suppleres af Ole Christensen:

– Ja, vi skal gøre EU mere spiseligt. I 
min verden handler det om at få nordjy-
derne tættere på EU – og EU tættere på 
nordjyderne. Det er en svær opgave, men 
det kan godt lade sig gøre. Jeg har da selv 
en fornemmelse af, at vælgerne faktisk 
gerne vil deltage i debatten om konkrete 
EU-spørgsmål og gerne vil have noget at 
vide, siger han og tilføjer:

– Somme tider er der ligefrem stemmer 
i at tale om EU. 

Mf’erne kan ikke 
lave noget uden 

os, og vi kan ikke lave 
noget uden dem

En koncentreret Chri-
stel Schaldemose 
hører, hvordan EU er 
rustet til at tackle et 
eventuelt udbrud af 
ebola.

Jeppe Kofod og hans 
medarbejdere på vej 
til endnu et møde.

Parlamentets praktiske 
grise har været på spil på 
Ole Christensens kontor. 
Hans arkivskab er væk, og 
han har kun hængemap-
per tilbage. Han fortsæt-
ter dog ufortrødent kam-
pen mod social dumping.

NYT FRA EU
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AF MAJ JENSEN CHRISTENSEN, NFMD, DSU  

Forestil dig, at din chef beder dig bruge et 
andet navn end dit eget. Eller forestil dig, 
at du ikke kan få en bolig, og at du bliver 
afvist i døren på diskoteket. Alene på bag-
grund af dit navn eller din hudfarve. 

I løbet af det seneste år har hver fjerde 
dansker med anden etnisk baggrund end 
dansk haft oplevelser som disse. Det er 
en af de største hindringer for vellykket 
integration – og derfor satte DSU fokus 
på diskrimination af etniske minoriteter i 
den årlige kampagne, som organisationen 
altid indleder et nyt skoleår med.

FRA TAREK TIL THOMAS
Blandt de mange eksempler er historien 
om Khaterah, der som telemarketingan-
sat skulle kalde sig »Lone« for at virke 
mere tillidsvækkende. Om Tarek, som 
ikke fik nogen henvendelser på sine bolig-
ansøgninger, før han skrev »Thomas« 
på ansøgningen. Og om Benjamin, som 
kun sjældent bliver lukket ind på barer 
og klubber, når han er i byen med sine 

pakistanske venner, men ikke har nogen 
problemer med at komme ind, hvis om-
gangskredsen er bleg og »gammeldansk«. 

Benjamin, Khaterah og Tarek har alle 
det til fælles, at de er veluddannede, taler 
flydende dansk og på alle måder er velin-
tegrerede. Det er kun deres hudfarve og 
deres navne, der gør dem anderledes.

Det var netop det paradoks, DSU 
forsøgte at sætte fokus på. På tre uger 
fik mere end 90 uddannelsesinstitutioner 
over hele landet besøg, og alle steder blev 
der taget godt imod kampagnen. 

– Jeg har også oplevet diskrimination, 
var desværre en reaktion, DSU mødte alt 
for mange steder. 

BLIV DSU’ER
Vil du støtte DSU’ernes lokale arbejde? 
Bliv støttemedlem! Dit kontingent går 
ubeskåret til den lokale DSU-afdeling, 
og du modtager samtidig medlemsbla-
det DSU’eren. 
Du kan blive (støtte)medlem på:  
www.dsu.net/medlemskab/meld-dig-ind

RET TIL RESPEKT

RET TIL RESPEKT

På positivsiden var det til gengæld 
fantastisk at opleve den store opbakning 
til kampagnen. På bare tre uger fik DSU 
300 nye medlemmer og mere end 2.000 
personers støtte til kampagnen gennem 
virtuelle underskrifter.

STØTTE FRA MOGENS, METTE OG KAREN
Også en del politikere som Mogens Lyk-
ketoft og Mette Frederiksen støttede 
kampagnen og lod sig fotografere med 
DSU’ernes »#rettilrespekt«-skilt. 

Og på kongressen i september blev 
justitsminister Karen Hækkerup draget 
ind i kampagnen, da DSU’s formand, 
Alexander Grandt Petersen, overrakte 
ministeren en planche med tre konkrete 
forslag til lovændringer, der skal komme 
diskriminationen til livs. 

Blandt andet vil de unge socialde-
mokrater gøre det nemmere at tage 
bevillingen fra barer og diskoteker, der 
diskriminerer gentagne gange, ligesom 
flere midler skal afsættes til politiets 
arbejde med at opklare diskriminations-
sager.. 

Med kampagnen »Ret til respekt« har DSU ikke blot sat fokus på en vigtig dagsorden, men forhåbentlig også bidraget til, at den politiske indsats intensiveres. 
For diskrimination hører ikke hjemme i Danmark. 

DSU’s årlige kampagne fokuserede på diskrimination af etniske minoriteter. 
Undervejs fik 90 uddannelsesinstitutioner besøg – og ud over en masse op-
bakning til budskabet fik DSU også 300 nye medlemmer.
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AF SØREN ANDERSEN  FOTO: THOMAS SJØRUP

Med udnævnelsen af Benny Engelbrecht som skatteminister 
bevarede regeringen et stærkt kort på de sociale medier på 
ministerholdet. Den radikale Margrethe Vestager var for længst 
blevet døbt twitterdronningen, men da hun skulle til Bruxelles 
som kommissær, var der pludselig en plads ledig som den  
førende minister på de sociale medier. Den plads snuppede 
Benny Engelbrecht. Han er nu regeringens twitterkonge.

Benny Engelbrecht er blandt andet blevet kåret til den fol-
ketingspolitiker, der er bedst til at svare tilbage på de sociale 
medier. Og stilen bliver ikke lagt om. Blot få dage efter at han 
blev udnævnt til minister, kunne man læse på Skatteministe-

riets hjemmeside, at Benny Engelbrecht ikke optræder på de 
sociale medier som minister, men udelukkende i sin egenskab 
af politikeren og privatpersonen Benny Engelbrecht. Derfor 
opfattes henvendelser dér heller ikke som henvendelser til 
skatteministeren.

– Der er ingen tvivl om, at man som minister er nødt til at 
være lidt mere påpasselig med, hvad man skriver på de sociale 
medier. Derfor var jeg også nødt til at tænke mig godt om, 
inden jeg lagde mig fast på min stil som minister, fortæller 
Benny Engelbrecht og tilføjer:

– Det har været meget vigtigt for mig, at jeg kan trække en 
streg og sige, at på Twitter, Facebook og andre sociale me-
dier kan jeg skrive, uden at jeg skal faktatjekkes af ministeri-

VELKOMMEN TIL 
TWITTERKONGEN

SOcIaLE MEdIER

Da Margrethe Vestager blev udnævnt til EU-kommissær, mistede regerin-
gen sin twitterdronning. Men arvefølgen var på plads. Den nye skattemi-
nister Benny Engelbrecht er nemlig vild med de sociale medier – og er den 
politiker, der er bedst til at svare tilbage.

Helle Thorning-
Schmidt med 
regeringens nye 
twitterkonge, 
skatteminister 
Benny Engel-
brecht, efter 
besøget hos 
Kronprins Fre-
derik.
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Følg nyheder  
og aktuelle  
debatter på  
facebook.com/ 
socialdemokraterne.

Benny Engelbrecht havde næppe indtaget Skatteministeriet, før 
han sad klar til at svare på spørgsmål.

Følg Socialdemokraterne på Facebook. Her kan du se billeder og video, 
læse nyheder og deltage i chatarrangementer med socialdemokrati-
ske politikere. du kan følge os på facebook.com/socialdemokraterne

ets embedsmænd. Derfor fortsætter jeg min egen personlige 
stil på disse medier. 

TAVSHED NÆRMEST TORTUR
Den tirsdag, hvor han blev udnævnt til minister, oplevede han 
et hidtil ukendt socialt medievakuum. Som det er kutyme, 
udtaler man sig nemlig først om sin nye ministerpost, når man 
har været forbi Kongehuset for at blive formelt godkendt. Der-
for måtte twitterkongen holde sig i ro, indtil han havde hilst på 
Kronprins Frederik, og ministerudnævnelsen var helt officiel.

– Det var frygteligt. Jeg kunne jo se alle de her lykønsknin-
ger, der bare væltede ind. Samtidig blev der delt forskellige 
meninger og kommentarer om mig, som jeg normalt ville være 
kommet med en frisk bemærkning til. Det kunne jeg bare ikke 
her, og det var altså nærmest en slags tortur for en som mig, 
der altid er på, griner Benny Engelbrecht.

FØRSTE LØBETUR
En hurtig DR-journalist havde også opdaget, at Benny Engelbrecht 
var påfaldende tavs. Derfor blev det bemærket, at den kommende 
skatteminister alligevel ikke havde kunnet nære sig og havde 
favorited dette tweet: »Et eller andet sted i København sidder Dan-
marks nye twitterminister med alvorlige SoMe-abstinenser«.

Da først udnævnelsen som skatteminister var officiel, kunne 
alle Benny Engelbrechts følgere dog ånde lettet op. Allerede 
næste dag var han nemlig tilbage på vanligt højt niveau.

Meget tidligt onsdag morgen fotograferede han således 
værterne på Radio24syv og roste dem for, at de var så friske. 
Og senere samme dag sendte han en overskudsagtig hilsen til 
forgængeren i Skatteministeriet, den radikale Morten Øster-
gaard, hvor Engelbrecht henviste til den gave, han havde givet 
sin ministerkollega: 

»Fed udsigt på min første ministerløbetur – har du fået prø-
vet din pulsmåler @oestergaard?«
 Følg ham her: @BennyEngelbrech

Debat på Facebook
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»Jeg har urterne, der vil få de hvide 
mennesker til at kunne lide dig og give 
dig penge. Urterne, der får din chef til at 
forfremme dig, får dig gift så hurtigt som 
muligt med en god ægtefælle, der ikke 
snyder dig, men giver dig både hus og 
forretning. Urterne, der vil få din sviger-
familie til at holde af dig og passe på dig, 
urterne, der vil sende din kæreste tilbage i 
dine arme allerede i dag«.

Den slags rubrikannoncer fylder 
hver dag en sides penge i avisen Times 
of Swaziland. For i Swaziland lever 
overtroen og har det godt. Så godt at 
nogle af præsterne efter sigende også 
bruger de magiske urter i håb om at 

kunne tiltrække flere kirkegængere om 
søndagen.

I avisen kan vi også læse om kongens 
besøg hos præsident Obama. Kongen og 
hans yndlingshustru er fotograferet på 

vej til bal i Det Hvide Hus sammen med 
de øvrige afrikanske ledere. Mødet kan 
blive altafgørende for Swazilands fremtid. 
USA stiller nemlig nogle krav til de enkelte 
landes måde at håndtere menneskeret-
tighederne på til gengæld for en frihan-
delsaftale. Krav, som Swazilands konge 
hårdnakket afviser.

AKTIVISTER CHIKANERES 
Det er den slags historier, vi læser til 
morgenkaffen, før vi går gennem byen til 
SWADEPA’s kontor. »Vi« er Simon Redder 
Thomsen, Socialdemokraternes internati-
onale sekretær, Peter Lyngse, pensioneret 
fagforeningsmand og frivillig i projektet, 

MAGI OG MENNESKE- 
RETTIGHEDER
Hvordan fungerer en partiforening og en kreds? Det er blot et par af de basale 
spørgsmål, som danske socialdemokrater hjælper søsterpartiet SWADEPA i 
Swaziland med at besvare i et demokratiprojekt.

AF LISE THORSEN  FOTO: LISE THORSEN OG SIMON REDDER THOMSEN

Søstersolidari-
tet. Lise Thorsen 
sammen med 
nogle af SWA-
DEPA-aktivister-
ne og deltagere 
i demokratipro-
jektet i Swazi-
land. 

Politiske partier 
er ikke direkte 

forbudt, men absolut 
heller ikke velsete
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og så undertegnede – og SWADEPA er So-
cialdemokraternes søsterparti i Swaziland. 
Vi har samarbejdet siden 2012, og denne 
gang er vi her især for at fortælle SWADEPA 
om det fundamentale medlemsarbejde ude 
i kredsene.

Swaziland er Afrikas eneste enevældige 
kongedømme, og kongen har enorm magt. 
Landet har ganske vist et parlament, men 
kongen udpeger en del af medlemmerne 
og bestemmer også, hvem der skal sidde 
i regering. Politiske partier er ikke direkte 
forbudt, men absolut heller ikke velsete. 
SWADEPA’s aktivister chikaneres ofte, for 
eksempel med indbrud, hvor kun deres 
computer og dens indhold stjæles. Da 
partiets nuværende leder Jan Sithole blev 
syg for nogle år siden, mens han stadig 
var fagforeningsleder, måtte han tage til 
Sydafrika for at blive kureret, af frygt for at 
det hemmelige politi ville forgive ham, hvis 
han blev indlagt på et lokalt hospital.

HELT INDE VED BASIS
Det er bare et af mange eksempler i et 
land, hvor en af de store udfordringer er 
at få de folkevalgte til at »springe ud« og 
organisere sig som medlemmer af et parti. 
SWADEPA er således det eneste parti, der 
har to parlamentsmedlemmer, der åbent 
vedkender sig deres medlemskab.

Indtil nu har det danske socialdemokratis 
bistand til SWADEPA handlet om politikud-
vikling, organisering og kampagner. Men 
et nyt treårigt projekt giver mere tid til at 
arbejde med selve basisorganisationen. 
Hvordan bygger man en partiorganisation 
op, hvordan fungerer en forening og en 
kreds, hvordan aktiverer vi medlemmerne? 

Udfordringerne er utallige. Kontingent-
opkrævning kræver et system, der kan 
registrere, hvem og hvor medlemmerne er. 
Og som kan bruges i et land, hvor netbank 

ikke findes. Uden medlemmer kan et parti 
ikke eksistere. Men det kan være svært 
nok at få det månedlige kontingent hjem. 
Også selv om det er så lavt, at det svarer til 
prisen på et enkelt brød. 

Derfor er en del af vores fokus på denne 
tur også på, hvordan en kreds arbejder for 
at tiltrække og fastholde medlemmer i et 
land, hvor mange gerne vil være med, men 
kun få tør registrere sig.

DE FORTJENER STOR RESPEKT
I løbet af den uge, vi er i landets største 
by, Manzini, gennemgår vi projektets jura 
og økonomi. Omkring 18 kredse ud af 55 
mulige har en vis aktivitet. Det er svært 
at få det præcise antal medlemmer, men 
folkene på SWADEPA’s kontor regner med 
at have et par tusinde i alt. Omkring 200 af 
dem betaler kontingent.

Vi starter hver dags workshop med en 
bøn og en slagsang. Det hemmelige politi 
er med på en lytter. Vi taler om SWADEPA’s 
rolle som partiet for de marginaliserede, for 
de unge og for kvinderne. The Voice of the 
Voiceless. Det klassiske socialdemokrati. 

»The Long Walk to Freedom«, som Nelson 
Mandela kaldte den, er vitterlig lang. Meget 
lang. Og min respekt for dem, der kæmper 
den år efter år, er stor. Ligesom min glæde 
over, at vi i Danmark støtter dem skridt for 
skridt, er det. 

Retten til at organisere sig, retten til at 
samles efter overbevisning, retten til at 
blive hørt. Det er den ret, vi og de arbejder 
for. 

Retten til et liv, hvor det ikke er magiske 
urter, der afgør dit liv og din lykke.

Socialdemokraterne i Danmark er in-
volveret i tilsvarende demokratiprojekter i 
Ghana og Egypten. Samarbejdet finansieres 
af DIPD (Danish Institute for Parties and 
Democracy). 

SWADEPA-medlemmer i 
gruppearbejde under be-
søget fra Danmark. Partiet 
blev stiftet af blandt andre 
nogle fagforeningsmænd 
med mange års erfaring i 
kampen for arbejdstager-
nes rettigheder.  

Swaziland 
 
Swaziland er cirka halvt så stort 
som Jylland og ligger klemt inde 
mellem Sydafrika og Mozambique. 
landet har i dag verdens største 
udbredelse af hiv/aids – over 25 
procent af den voksne befolkning 
er smittet. den gennemsnitlige le-
vealder er 49 år. Størstedelen af 
befolkningen lever på landet og er 
fuldstændig afhængige af den lo-
kale høvding, som udpeges af kon-
gen. de faglige organisationers ar-
bejde er mere anerkendt end de 
politiske partiers. alligevel lever 
over halvdelen af befolkningen for 
under en dollar om dagen. SwadE-
Pa blev stiftet i 2011.

FUld S-SKRUE PÅ
FOlKEliG OPBaKninG 
Til BiSTandSaRBEJdE

danmark har i mange år ligget i 
verdenseliten, når det kommer til 
udviklingsbistand – med hensyn til 
både omfang og kvalitet. Men de 
senere år er opbakningen til dan-
marks udviklingsbistand kommet 
under pres, hvilket truer et fortsat 
højt niveau. derfor er der behov for 
at kickstarte debatten og skabe 
et folkeligt fundament for vores 
hjælp til verdens fattige. 

denne kickstart har Socialde-
mokraternes udviklingspolitiske 
ordfører, Mette Gjerskov, sat sig i 
spidsen for. Sammen med interna-
tionalt Udvalg arrangerer hun der-
for en konference om den folkelige 
forankring. Her taler blandt andre 
udviklingsminister Mogens Jensen, 
og der er oplæg fra Verdens Bedste 
nyheder.

Konferencen finder sted lørdag  
25. oktober kl. 11-17  
i LO på Islands Brygge. 

Tilmelding senest 17. oktober via 
link, som du finder på  
www.partikontoret.dk
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Beskæftigelsesreformen

   Den enkelte arbejdsløse skal i cen-
trum, når a-kasser og jobcentre frem-
over skal samarbejde om at hjælpe 
den enkelte i varig beskæftigelse.  

   Hvert år flytter vi nu cirka 500 millio-
ner kroner væk fra aktiveringskurser 
og bureaukrati og over til jobrettede 
uddannelsesmuligheder. 

   Cirka 15.000 arbejdsløse vil i de kom-
mende år få mulighed for et uddan-
nelsesløft fra ufaglært til faglært.

   Vi indfører nu regionale uddannelses-
puljer på 100 millioner kroner om året 
til korte, erhvervsrettede uddannel-
sesforløb.

   Virksomhedsservice og jobformidling 
skal være en kerneopgave for jobcen-
trene.

   Særlig indsats over for langtidsledige 
og seniorer.

Læs mere om reformen på www.bm.dk

Danskerne vil gerne 
arbejde og gøre nytte

Denne sommer så den nye beskæftigelses-
reform dagens lys. En reform, der sætter den 
arbejdsløse i centrum og tager udgangspunkt 
i det enkelte menneskes behov.  

For beskæftigelsesminister Mette Frede-
riksen er noget af det vigtigste i reformen, 
at den nye arbejdsmarkedspolitik i Danmark 
bygger på en helt grundlæggende respekt for 
vores arbejdsløse. 

– Vores beskæftigelsesindsats skal tage 
udgangspunkt i, at langt de fleste mennesker 
mest af alt ønsker sig et arbejde. Danskerne 
vil gerne arbejde og gøre nytte. Det er ikke 
sjovt at være arbejdsløs, og det er ikke noget, 
mennesker frivilligt vælger. Arbejdsløshed er 
et økonomisk krisefænomen. Det er ikke en 
livsstil. Derfor skal vi møde mennesker med til-
lid og respekt og insistere på at hjælpe dem på 
en ordentlig måde, siger Mette Frederiksen.

VARIGT FODFÆSTE
Reformen betyder, at indsatsen over for ar-
bejdsløse drejes væk fra aktivering og over til 
uddannelse og opkvalificering. Det indebærer 

blandt andet, at der nu satses på mere ordi-
nær uddannelse, voksenlærlingeordningen og 
jobrotation. Ændringer, der betyder, at de ar-
bejdsløse, der har færrest kvalifikationer, nu 
får et kompetenceløft, forklarer ministeren. 

– I dag er næsten hver tredje af vores 
arbejdsløse ufaglærte. Mange mangler ud-
dannelse og har betalt prisen for 10 år med 
en borgerlig beskæftigelsespolitik. De fik 
foden indenfor i de gode tider i 00’erne og var 
de første til at ryge ud igen, da krisen kom. 
Det er de mennesker, vi nu skal give bedre 
mulighed for at få et varigt fodfæste på vores 
arbejdsmarked, siger Mette Frederiksen.  

Beskæftigelsesreformen vedtaget af et fler-
tal bestående af regeringen, Venstre, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.   
 sa

Hjælp  
tIl DE  
ARBEjDS-
løSE
 

Beskæftigelses-
minister Mette 
Frederiksen 
fremhæver blandt 
andet det nye løft 
til uddannelse af 
ufaglærte.

Den nye beskæftigelsesreform betyder blandt andet, at indsatsen over for de  
arbejdsløse drejes væk fra aktivering og over til uddannelse.
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PolItIK SIDEn SIDSt

VELBEKOMME

STOp KRIMINEllE UDlæNDINGE

I USA bliver mellem 20 og 30 procent af 
måltiderne indtaget bag rattet i bilen. Så 
vidt er det endnu ikke kommet i Danmark 
– og så vidt må det heller ikke komme. 
I hvert fald ikke hvis man hedder Dan 
jørgensen og er fødevareminister. 

tværtimod fremhævede han, at 
Danmark »har et unikt fadebur af gode 
råvarer, der skal helt ind på de dan-
ske spiseborde«, da han i september 
nedsatte en tænketank, der skal komme 
med forslag til at forbedre den danske 
madkultur.

– Vi har så rig en madkultur i Danmark, 
men samtidig er spaghetti med kødsovs 
den ret, der oftest står på de danske mid-
dagsborde, og for mange har et meget 
lille repertoire at spille på, når de går i 
køkkenet, forklarede ministeren sit øn-
ske om at give »de madglade danskere« 
ny inspiration.

tænketanken tænker frem til næste 
forår, hvor den blandt andet forventes at 
komme med forslag til en række nye mål-
tidsråd, der kan supplere de eksisterende 
kostråd og imødekomme en håndfuld 
nye målsætninger.

De mål handler blandt andet om, at vi 
skal spise flere måltider sammen, at flere 
af os er i stand til at lave mad, og at vi i 
højere grad tænker på »kvalitet«, når vi 
vælger mad og måltider.

VENSTREMAND I SPIDSEN
Flere oppositionspartier – heriblandt 
Venstre – var hurtige til at brokke sig 
over Dan jørgensens initiativ. Men det 
var dog ikke alle Venstre-folk, der var 
vrede. tværtimod høstede ideen ros 
fra interesseorganisationen landbrug 
& Fødevarer. og det er såmænd dens 
nu daværende direktør Søren Gade, 

der er udpeget til formand for Måltids-
rådet.

I første omgang udpegede Dan jørgen-
sen 20 eksperter til tænketanken, men 
umiddelbart efter bad han om dansker-
nes input til at supplere rådet med yderli-
gere fem medlemmer.

– En madrevolution kan sagtens inspi-
reres og hjælpes på vej af meningsdan-
nere og eksperter, men den skal vokse og 
gro nedefra, motiverede Dan jørgensen 
det skridt.

Rådet tæller blandt andre madøret og 
»Borgen«-forfatteren Adam Price, kokken 
Claus Meyer, ernæringsprofessor Arne 
Astrup, lektor og madanmelder Helle 
Brønnum Carlsen og Ghita Parry, der er for-
mand for Kost & Ernæringsforbundet. og 
ingen af dem er kendt for at indtage 20-30 
procent af deres måltider bag bilrattet. 

 mob

Færre danskere udsættes for vold, ind-
brud og hærværk. Inden for blot fem år 
er der sket et fald på 17 pct. Det skyldes 
ikke mindst en målrettet politisk priorite-
ring og en god politiindsats. Alligevel ser 
vi desværre eksempler på, at udenland-
ske kriminelle rejser til Danmark for at 
begå indbrud eller anden organiseret 
kriminalitet. Det stiller politikere og politi 
over for nye udfordringer.

Derfor havde retsordfører trine 
Bramsen taget initiativ til en konference 
i Sønderborg, hvor partimedlemmer 

mødtes med fagpersoner for at diskutere 
problemstillingen. Blandt deltagerne var 
blandt andre justitsminister Karen Hæk-
kerup, Politiforbundets formand Claus 
oxfeldt, Flensborgs overborgmester 
Simon Faber og en lang række interesse-
organisationer. 

 – Vi skal have sat en stopper for, at 
udlændinge kommer til Danmark for at 
begå kriminalitet. Vi er allerede godt på 
vej, men vores kamp mod de kriminelle 
udlændinge er langtfra slut. På konferen-
cen var der gode forslag til, hvordan vi 

kan styrke denne indsats yderligere, siger 
trine Bramsen. 

Konferencen fandt sted 2. september, 
og samme dag præsenterede justitsmi-
nister Karen Hækkerup et nyt initiativ 
med fælles politipatruljer, der skal styrke 
politisamarbejdet mellem Danmark og 
tyskland ved grænseområdet. Samarbej-
det begynder som et etårigt pilotprojekt 
og er endnu et skridt i kampen mod den 
grænseoverskridende kriminalitet. 

 jmt

Fødevareminister Dan Jørgensen 
har nedsat en tænketank, der 
skal inspirere os til endnu bedre 
madvaner.fo
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Landbrug & Fødevarer er erhvervs-
organisation for landbruget, agro- 
og fødevareindustrien i Danmark.

Vi plejer at prale med, at dansk landbrug er et af verdens 
mest e� ektive og bæredygtige. Men vores 2,7 millioner 
hektar landbrugsjord kan trods alt ikke brødføde hele 
verdens befolkning. Til gengæld kan vores teknologi og 
viden gøre resten af verdens landbrug langt mere 
e� ektivt. Og Afrika har adskillige hundreder millioner 
hektar uopdyrket landbrugsjord. Det er da en begyndelse.

Vi kan ikke redde verden. 
Men vi kender nogen, der kan.
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KirKenetværK

KIRKENETVÆRK I VÆKST
 
Flere og flere socialdemokrater engagerer sig i folkekirken – og flere af de kirke-
aktive og -interesserede bliver en del af partiets kirkenetværk, der nu er supple-
ret med en lukket Facebook-gruppe, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer.

AF JAKOB ZEUTHEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATERNES KIRKENETVÆRK  FOTO: THOMAS SJØRUP

Det er hovedbestyrelsen, som har 
godkendt mig som ny formand efter det 
kirkeaktive hovedbestyrelsesmedlem 
inge Kjær Andersen fra Aalborg. Jeg går 
til opgaven med ydmyghed og forvent-
ninger, for jeg oplever et stadig større 
engagement i folkekirken blandt parti-
kammerater. 

Selv er jeg kirkeaktiv som medlem af 
menighedsrådet i rødovre og som styrel-
sesmedlem i Grundtvigsk Forum, ligesom 
jeg i en snes år har været ansvarlig for 
gudstjenestetransmissionerne i radioen 
(Dr). i dag er jeg pensionist.

Socialdemokraternes historie er, når 
det gælder kirke og kristendom, fortæl-
lingen om en vandring fra en negativ 
til en neutral til en – i dag – positiv 
holdning, og det skønt socialdemokra-
ter har været med i menighedsråd i 
generationer. tidligere skulle man ikke 
sige det til nogen, hvis man var kirkelig 
interesseret. Knud Heinesen nævner det 
i sine erindringer. Og blandt de gamle 
koryfæer i partiet var det i mange år 
kun Orla Møller, Bodil Koch, Dorte Ben-

nedsen og Svend Auken, som offentligt 
vedkendte sig kristendommen.

Billedet har ændret sig. i dag kan over-
borgmester Frank Jensen frejdigt fortælle 
om sit kirkelige engagement. Og ved 
seneste menighedsrådsvalg opfordrede 
Helle Thorning-Schmidt socialdemokra-
ter til at engagere sig. Det ville Stauning 
aldrig have gjort. Hans engagement i fol-
kekirken handlede om – som han sagde 
det – »at få styr på de hellige«.

FÆLLES IDENTITET
Men trods Stauning har det aldrig været 
socialdemokratisk politik kun at »få styr 
på de hellige«. Kirkeordfører Karen J. Klint 
siger det således:

– Det har altid været socialdemokratisk 
politik, at kirken også er for »den lille 
mands lille tro«. Kirken er ikke kun for 
de hellige; men for os alle, som kan være 
med uden at skulle til »troseksamen«.

Det er frivilligt, om man vil være med i 
Socialdemokraternes Kirkenetværk; men 
samlet set udgør vi vel nok den største 
gruppe i landets menighedsråd. Formålet 

med netværket er at være debatskabende 
og udvikle den socialdemokratiske politik 
på kirkeområdet, at være sparringspart-
ner til partiets ordfører på området og 
ikke mindst at skabe en fælles identitet i 
den store gruppe, der har social indignati-
on tilfælles med store dele af folkekirken.

Skønsmæssigt er vi i dag 2.500 social-
demokrater i landets cirka 2.000 menig-
hedsråd. 

Den hidtidige formand for Socialdemokrater-
nes Kirkenetværk, det kirkeaktive HB-medlem 
inge Kjær Andersen, den nyvalgte formand 
for kirkenetværket, journalist Jakob Zeuthen, 
og formanden for Folketingets kirkeudvalg, 
mf Karen J. Klint. Symbolikken med Holmens 
Kirke til venstre og Christiansborg i baggrun-
den giver sig selv. 

Landbrug & Fødevarer er erhvervs-
organisation for landbruget, agro- 
og fødevareindustrien i Danmark.

Vi plejer at prale med, at dansk landbrug er et af verdens 
mest e� ektive og bæredygtige. Men vores 2,7 millioner 
hektar landbrugsjord kan trods alt ikke brødføde hele 
verdens befolkning. Til gengæld kan vores teknologi og 
viden gøre resten af verdens landbrug langt mere 
e� ektivt. Og Afrika har adskillige hundreder millioner 
hektar uopdyrket landbrugsjord. Det er da en begyndelse.

Vi kan ikke redde verden. 
Men vi kender nogen, der kan.

KOM MED
   Sådan kommer du med i Social- 
demokraternes Kirkenetværk: 
Meddel partikontoret, at du vil være 
med – med navn, adresse og vælger-
forening. 

    Sådan kommer du med i  
Facebook-gruppen: 
Find Socialdemokraternes Kirkenet-
værk på Facebook. Klik på optagelse 
i gruppen. Og du bliver godkendt 
som medlem.
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MIRANDA WERNAY DAGSSON I DEN RØDE STOL:

DEN RØDE STOL

Hun er 16 år, men færdes hjemmevant blandt ministre, borgmestre og andre 
Big Guys. Hun er vild med den nye skolereform – og hun bruger næsten al sin 
tid på at sikre, at elever på alle landets folkeskoler bliver hørt, når de gode  
reformtanker skal omsættes til virkelighed.

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

AF MORTEN BRUUN  FOTO: THOMAS SJØRUP

Hendes kalender minder om en ironman: Aftalerne står i kø, 
og der skal både stærke kræfter, optimistisk overskud og 
ungt mod til at overkomme dem alle. 

Men det har Miranda Wernay Dagsson også. Og denne 
mandag morgen glæder hun sig til, at hun – efter seancen 
med Socialdemokraten – har udsigt til to dage, hvor hun 
skal mødes med Venstres næstformand Kristian Jensen, 
Københavns børne- og ungeborgmester Pia Allerslev, nogle 
af kommunens skolepolitikere og endelig undervisningsmi-
nisteren, som venter hende i ministeriet.

Allerførst skal hun dog lige forbi kontoret på Christians-
havns Skole, hvor hun skal aflevere to bøger – en historie-
bog og en biologibog – som hun glemte alt om, da hun i juni 
blev færdig med 9. klasse og vinkede farvel til folkeskolen.

– Kontoret har rykket mig for bøgerne, men jeg har bare 
ikke haft tid til at komme forbi før nu, fortæller Miranda 
Dagsson.

BESØGER 150 SKOLER
Hun er 16 år og har siden april beklædt posten som for-
mand for Danske Skoleelever. Det er derfor, hun har travlt. 
Stort set al hendes tid handler om den nye skolereform, og 
hun er ikke i tvivl om sin rolle, når hun indtager medier og 
mødeborde:

– Jeg taler elevernes stemme, siger Miranda Dagsson.
DSE sidder med i Partnerskab for folkeskolen, og efter at 

hendes to forgængere har været med til at forme reformen, 
er Miranda med til at »implementere den«, som hun udtryk-
ker det med en rigtig voksenvending. 

I løbet af efteråret og vinteren skal hun og de øvrige 
DSE-aktive gennemføre cirka 50 debatmøder og 300 drop 
in-besøg på lokale skoler for at diskutere reform med hvert 
enkelt elevråd. Samtidig vil DSE forsøge at påvirke skolerne 
med et politisk debatoplæg, der blandt andet rummer ideer 
til en bedre udskoling. Ideer, som Miranda Dagsson og DSE 
har plukket på en studietur til Canada og New York.  

– De seneste måneder er »vi elever er ikke blevet infor-
meret nok om reformen« nok den sætning, jeg har sagt 
flest gange. Det budskab har jeg prædiket igen og igen, 
siden jeg blev formand 6. april 2014. Men det ændrer ikke 
på, at det er en meget god reform, som kan give os en både 
bedre og mere moderne folkeskole. For eksempel bliver 
undervisningen mere varieret, vi får mere bevægelse, og vi 
får holddeling med plads til både A-, B- og C-elever.

JEG STARTER IKKE SKÆNDERIER
Hvordan var din egen skolegang?

– Den var tryg. Meget tryg. Undervejs var der lidt triv-
selsproblemer med lidt mobning og den slags, men det 
var faktisk ikke noget, jeg var med i. Jeg stod nok uden 
for balladen. Jeg er ikke typen, der starter skænderier 
– jeg vil hellere løse problemerne. Hvis vi havde lavet en 
blå bog, da vi var færdige med skolen, havde de andre nok 
beskrevet mig som »hende der stræberen« …

Var du glad for at gå i skole?
– Ja. Jeg har nok altid haft let ved skolearbejdet. Jeg kan 

især godt lide samfundsfag og matematik. Jeg var nok selv 
en A-elev og savnede af og til nogle ekstra udfordringer. 
Men vi havde blandt andet en rigtig god matematiklærer 
– Louise – som virkelig forstod at motivere os, fordi 
hun tænkte nye elementer ind i timerne. Da 

»JeG tAleR eleVeRneS SteMMe«

SoCIAlDeMoKRAten oKtobeR 201430

MIRAnDA WeRnAY DAGSSon:

   Født 17. august 1998 i 
Gentofte. Vokset op på 
Christianshavn og Ama-
ger. Mor er fra Grønland, 
far fra Island. 

   9. klasse, Christians-
havns Skole, 2014.

   Single.

   Formand for Danske 
Skoleelever (DSE), der 
har 700 elevråd som 
medlemmer.

   Bor i kollektiv i Randers 
sammen med 11 DSE-
politikere og sekretari-
atsfrivillige. 
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»JeG tAleR eleVeRneS SteMMe«

vi skulle lære om sandsynlighed, fik vi alle sammen 
en pose M&M’s, og så handlede det blandt andet om, 
hvor sandsynligt det var, at vi fik tre gule og seks røde 
pastiller, og den slags. Den virkeligt engagerede og 
motiverende lærer kan løfte en hel klasse.

ANTORINI ER VIRKELIG BIG GUY
Miranda Dagsson var lige begyndt i 8. klasse, da hun 
kom med i elevrådet og straks blev formand og blandt 
andet var med til at indføre de legepatruljer, der stadig 
er på skolen. Det er et lille korps af frivillige elever, der 
holder øje med, at ingen børn på Christianshavns Skole 
går alene rundt i frikvartererne. Samtidig engagerede 

hun sig hurtigt i DSE’s arbejde 
– og efter et år som menigt 
medlem af bestyrelsen stillede 
hun i år op til den fornemste 
post, fordi hun »fandeme gerne 
ville være formand«.

– Det er jo sjovt og spænden-
de og vigtigt. Der er ingen i min 
familie, der har været involveret 
i politisk arbejde. Nogle gange 
får man lov til at møde nogle 
Big Guys – også Antorini, som 

er virkelig Big Guy. Jeg kan godt lide, at man kan sidde 
over for en minister og politikere fra kommuner og 
foreninger og tale elevernes sag. Det er jo mennesker 
med magt, som virkelig har noget at skulle have sagt. 
Jeg oplever i øvrigt mange af dem som ildsjæle. De vil 
virkelig gerne skabe en god skole, siger Miranda Dags-
son.

Derfor er hun ked af, at lærernes utilfredshed med 
de nye arbejdstidsregler har domineret debatten. 

– Jeg kan godt forstå, at nogle af dem ikke er tilfred-
se med, hvordan den proces er blevet håndteret. Men 
det er en konflikt, jeg stiller mig uden for. Den må 
kommunerne og lærerne selv ordne. Men jeg stoler 
110 procent på, at lærerne gemmer den negativitet, 

når de går ind i klasserne. Her skal de være profes-
sionelle og give eleverne den varierede undervisning, 

som den nye reform lægger op til. Og det går vist 
også meget godt. Jeg har talt med min lille-

bror og nogle venner, og de har ikke oplevet 
problemer.

Hvad skal du være, når du bliver 
stor?

– Pas …
Skolelærer?

– Det ved jeg sgu ikke. 
Jeg kan godt være lidt 

utålmodig, så det er 
ikke sikkert, at det 

er en god ide. Men 
reformen er altså 
et rigtig godt 
argument for at 
blive lærer … 

Reformen 
er altså 

et rigtig godt 
argument for at 
blive lærer

SoCIAlDeMoKRAten oKtobeR 2014 31
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»KRAG DREJEDE MANGE GANGE  
HISTORIENS HJUL. TRE GANGE 
VAR DET GENISTREGER«
 
15. september ville Jens Otto Krag være fyldt hundrede år. Dagen blev især marke-
ret i Krags fødeby Randers, hvor familie, venner og partifæller deltog. Deriblandt 
forhenværende mf’er og organisationssekretær Søren Hansen, som her giver sit 
bud på, hvorfor Krag for altid vil være skrevet ind i Danmarkshistorien.

Jens Otto Krag var en stor politiker. Det er 
alle enige om, også hans politiske mod-
standere i og uden for Socialdemokratiet. 
Om Krag også var den største politiker i 
det 20. århundrede, må historien afgøre. 
Men jeg tror det.

Krag drejede mange gange histori-
ens hjul. Tre gange var det genistreger. 
Programmet »Fremtidens Danmark«, 
tilslutningen til EF (som EU hed dengang), 
og da han sikrede Anker Jørgensen som 
sin afløser. 

Anker var den eneste, der kunne forene 
det parti, som var dybt splittet oven på 

EF-afstemningen, og som Krag i sin tale til 
partiets 100-års jubilæum i 1971 omtalte 
som sin mor. Det var udtryk for hans 
iboende varme. 

Krag så – efter et besøg i Tyskland, hvor 
han havde set det nazistiske spøgelse 
– et forenet Europa som noget stort. 
At få samarbejde og respekt frem for 
konflikter og krige, totalitet og nazisme 
var afgørende. Men et forenet Europa 
skaffede ikke mange ja-stemmer. Det 
gjorde derimod flæskepriserne i England. 
Ak-ak …

Jeg kørte båren med Krag fra Frede-
rikshavn til København. Ved alle vige-
pladser – eller i hvert fald de fleste – stod 
mennesker, også politiske modstandere, 
og viste deres beundring og respekt. I 

Jeg kørte båren 
med Krag 

fra Frederikshavn til 
København

HANSEN OG KRAG
Søren Hansen var blot 26 år, da han i 1968 – på anbefaling af Krag – blev Socialde-
mokratiets organisationssekretær. Han var derfor tæt på partiformanden, indtil 
Krag forlod statsministerposten. Deres venskab varede ved, og de havde stadig 
kontakt med hinanden, indtil Krag døde i sit sommerhus i Skiveren i juni 1978. 

Da billedhuggeren Knud Nellemose i 1983 lavede en Krag-buste, fulgte Søren 
Hansen processen og besøgte flere gange Nellemose i hans atelier. I mange år 
stod busten i administrationsbygningen i Randers, indtil den fik sit eget hjørne 
på Jens Otto Krags Plads. 15. september blev den flyttet få meter – fra hjørnet og 
hen foran den ejendom på pladsen, hvor »byens søn« blev født i 1914. Dengang 
hed adressen Stemannsgade 11.

Søren Hansen var naturligvis også med til at fejre og mindes Krag på 100-års da-
gen. Om formiddagen deltog han i den officielle højtidelighed i Randers, og om 
aftenen holdt han foredrag på Arbejdermuseet i København. Søren Hansen, der 
er uddannet sølvsmed, er i øvrigt blevet 72 år og bor på Djursland.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt afslørede  
kunstneren Rasmus Sand Høyers portræt af Jens Otto 
Krag, der nu hænger i Randers Kommunes administrati-
onsbygning. Maleriet er en gave fra Socialdemokraterne 
i Randers. I sin tale fremhævede Helle Thorning-Schmidt 
blandt andet, at Krag »evnede viljen til at tage ansvar«.  
– Han var en kæmpe i dansk politik, som I kan være  
meget stolte af, sagde hun.
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»Uønsket i Danmark – bortsendt til Ameri-
ka« gengiver historierne om anbragte mænd 
og kvinder, der blev udstyret med en enkelt-
billet til Amerika fra tvangsarbejdsanstalten 
ved Sakskøbing i perioden 1867-1930. 

Bogen beretter blandt andet om Svend 
Harald Edvard Sørensens liv, både fra hans 
og myndighedernes side. Svend Edvard 
bliver i breve fra anstalten beskrevet som 
en voldelig og umedgørlig mand. Man kan 
tilmed læse de breve, som Svend Edvard 
forsøgte at sende til sin far, men som anstal-
ten stoppede. Efter flere mislykkede »send 
bomben videre«-forsøg fra anstalten til an-
dre anstalter prøvede ledelsen forgæves at 
overtale Svend Edvard til at rejse til Amerika. 

Han sagde nej – i modsætning til blandt 
andre væversvenden Ole Markussen, der 
havde truet en gårdejer med vold og ilds-
påsættelse. Han tog til Amerika med skibet 
Wyoming, og det berettes, at det siden 
ankomsten kneb for ham økonomisk.

Bogen kan trods den tydelige adresse 
til især læsere med interesse for dansk 
socialhistorie eller lokalsamfundet læses 
af enhver anden – og endda en 15-årig som 
mig. For en 9.-klasseelev virker bogen dog 
nogle steder lidt tung, og jeg har undervejs 
genlæst flere afsnit. Man får dog et med-
rivende indblik i de kyniske deportationer, 
og hvordan ledelsen rapporterer negativt 
om den anbragte, indtil der er mulighed for 
deportation. Så ændrer ledelsens beskri-
velser sig til en mere positiv tone, således 
at sandsynligheden for, at den anbragte 
forsvinder, øges. 

SENDT TIL AMERIKA  
PÅ KYNISKE  
ENKELTbILLETTER

UøNSKET I DANMARK 
– bORTSENDT TIL AMERIKA

Af John Bertelsen og Birgit Kirkebæk

Udgivet af Selskabet til Forskning i  
Arbejderbevægelsens Historie

Læst af Gustav Bjerg (erhvervspraktikant 
på Socialdemokraten)

PANDURO OG KRAG
Socialdemokraternes politiske ordfører Maja Panduro 
er født, opvokset og valgt i Randers – ligesom Jens Otto 
Krag. Hun var med lige fra morgenens mindehøjtidelig-
hed til aftenens Krag-kabaret og sluttede dagen af med 
denne hilsen på Facebook:

»Fejrer Jens Otto Krag nu på tolvte time. Vi har så me-
get at være ham taknemmelig for og meget at inspire-
res af. Få politikere har som ham formet det Danmark, 
som vi er så mange, der holder så meget af. Men også 
som menneske er han historien om det allerbedste ved 
Danmark: at knægten fra Randers’ arbejderkvarter også 
kunne forfølge sine drømme og i dén grad være med til 
at forme sit land (…) Æret være Jens Otto Krags minde«.

Randers – hans fødeby, hvor han også 
var opstillet og valgt – gjorde vi et lille 
holdt foran det gamle rådhus. Her var der 
tusindvis, der ventede på at ære ham.

Det skulle Krag have oplevet, udskældt 
og misforstået i sit liv. Nu højt respekteret. 

Krag var sprogets mester. »Vi ligger lunt 
i svinget« og »man har et standpunkt, til 
man tager et nyt« kan ikke siges, uden at 
de tillægges Krag. 

Da han fra Folketingets balkon skulle 
udråbe Margrethe II til monark, skulle han 
tre gange sige »Kong Frederik IX er død, 
længe leve Hendes Majestæt Dronning 

Margrethe II«. Folk måtte tro, han var tos-
set, når han sagde det samme tre gange. 
Det løste han ved først at sige: »Nu skal 
jeg efter Danmarks statsskik tre gange 
sige …«. Han kunne sproget.

Få kom ind på livet af mennesket bag 
den officielle facade. Men vi oplevede alle 
en spontant befriet og munter mand, da 
han 3. oktober 1972 i tv – og på toppen 
af sin karriere – overraskende ombyttede 
magten med en kunstnerisk tilværelse; 
skrivemaskinen og penslerne ventede. 

Men Krag var ikke kunstner. Krag var en 
meget stor politiker. 

Fotos: Claus B
onnerup

JENS OttO 
KRAG:

   Født 14. septem-
ber 1914.

   Død 22. juni 1978. 

   Handelsminister 
1947-50.

   Økonomi- og 
arbejdsminister 
1953-57.

   Minister for  
udenrigshandel 
1957-58. 

   Udenrigsminister 
1958-62. 

   Statsminister 
1962-68 og  
1971-72.
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SOPHIE HÆSTORP, 40 ÅR

26. september fyldte Sophie Hæstorp Andersen, for-
mand for regionsrådet i region Hovedstaden, 40 år. 

Sophie tiltrådte posten som regionsrådsformand 
efter syv år i Folketinget, hvor hun blandt andet 
fungerede som partiets sundhedsordfører. Hun blev 
valgt til Folketinget første gang i 2001, blev herefter 
medlem af regionsrådet i region Hovedstaden, inden 
hun genindtrådte i Folketinget i 2007.

Sophie er uddannet cand.scient.pol. og har to børn.

SOL OG  
SILKEBORG
Sol, sommer, Silkeborg og Social-
demokraternes familiekursus. I uge 
28 i sommerferien var omkring 120 
voksne, børn og unge samlet til par-
tiets årlige familiehøjskole på 3F’s 
kursuscenter Langsøhus i Silkeborg. 
Det var en uge, der stod på masser 
af sjove aktiviteter lige fra politiske 
workshops og kreative værksteder til 
karneval og snobrødsbagning. 

Det overordnede tema er fælles-
skab, sammenhold og gode oplevel-
ser på tværs af aldersgrupper. I år 
bød ugen også på sejltur på Silke-

borgsøerne, tur 
til energimu-
seet, kano-
tur, rundbold, 
petanque-tur-
nering for både 
store og små 
samt mas-
ser af sang og 
musik. 

Foto: Stine Svarre G
aardhøj

GRØN PRIS TIL  
bILLUND

Billund Biorefinery – Fremtidens ren-
seanlæg blev på kongressen hædret 
med Svend Auken-prisen 2014. Fir-
maet omdanner spildevand til rent 
vand og producerer samtidig gas 
til energiproduktion – og anlægget 
producerer faktisk dobbelt så meget 
energi, som det selv bruger.

– Det er et stjerneeksempel på, 
hvordan bæredygtig produktion tæn-
kes i helhedsløsninger, og hvordan 
alle parter kan få noget godt ud af 
et samarbejde på tværs af den of-
fentlige og den private sektor, sagde 
miljøminister Kirsten Brosbøl blandt 
andet, da hun overrakte prisen til Bil-
lund Biorefinery.

Svend Auken-prisen til minde om 
Danmarks tidligere miljøminister, 
afdøde Svend Auken, blev indstiftet 
i 2009 og er tidligere blevet tildelt 
blandt andre eU-kommissær Margot 
Wallström og forbrugerbevægelsen 
Stop Spild Af Mad.

Læs mere på billundbiorefinery.dk

D-A-D OG NYRUP I STUDIET
rockorkestret D-A-D og tidligere partiformand og statsminister Poul Nyrup ras-
mussen har været i studiet sammen. Her fik Nyrup lov til at jamme lidt med ban-
det, mens forsanger Jesper Binzer satte fyrværkeri til en cykelhjelm. Der var me-
ning med galskaben. Nyrup er nemlig ambassadør for SIND, som D-A-D har valgt 
at støtte – og Nyrup takkede kvartetten for, at den med sit bidrag er med til at 
»nedbryde fordomme og skabe håb for psykisk sårbare«.  
Du kan se videoen på blandt andet sind.dk
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NYT DESIGN OG GØR DET SELV-PLAKATER

Nye farver, justerede logoer og en ny 
skrifttype.

Det er nogle af forandringerne i So-
cialdemokraternes nye design. Som 
mange sikkert har bemærket, er vores 
nye »visuelle identitet« allerede trådt i 
kraft – og den vil for alvor folde sig ud i 
den kommende valgkamp.

På socialdemokraterne.dk ligger den 
nye designguide under »Mød vores par-
ti«, og her kan man også hente de nye 
logoer. Tidligere skelnede vi mellem at 
bruge rose-logo til fredstid og A-logo til 
valgkampe, men ved det nye design er 
det tilladt at bruge begge dele sammen. 

Materialeportalen er også blevet 
opdateret med det nye design, så kan-

didater selv kan gå ind at lave foldere, 
plakater, annoncer og andet uden at 
skulle bruge mange penge på en gra-
fiker. Det er også her, I kan bestille A-
plakater, roll up, beachflag, eller hvad I 
nu bruger af udsmykning til kampagner 
og valgkampe. Materialeportalen finder 
I via partikontoret.dk.

Endelig har vi fået ny partibutik. På 
partibutikken.dk finder I alt godt til 
både hverdag og valgkamp: badges 
til jakken, kopper til kaffen og bøger 
til noten. Der er bolsjer og balloner og 
diverse beklædningsgenstande, til når 
I skal på gaden. Bestiller du dine varer 
inden kl. 11.00, afsendes bestillingen 
samme dag, så længe lager haves.
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BJARNE  
KASPERSEN  
HANSEN, 70 ÅR 

5. oktober fyldte Bjarne Kaspersen 
Hansen, kredsformand i Rødovre/
Herlev-kredsen, 70 år. 

Bjarne har været engageret i 
Socialdemokraterne siden 1961 og 
har gennem årene besiddet en lang 
række tillidshverv og bestyrelses-
poster, og han er i dag medlem af 
hovedbestyrelsen for Region Ho-
vedstaden. 

Vi takker for indsatsen og gratu-
lerer med den runde dag.

Foto: Polfoto

COPENHAGEN  
PRIDE PARADE

Lørdag den 30. august var dagen, 
hvor regnbueflaget vajede i og over 
de københavnske gader. Mere end 
110.000 mennesker deltog i den 
årlige Copenhagen Pride Parade, og 
dermed satte festivalen endnu en 
gang ny rekord. 

Socialdemokraterne og DSU var 
igen i år repræsenteret med egen 
vogn og deltagelse af en række fol-
ketingskandidater, -medlemmer og 
ministre foruden overborgmester 
Frank Jensen og regionsrådsfor-
mand i Region Hovedstaden Sophie 
Hæstorp Andersen.

Vi takker for en hyggelig dag og 
glæder os til næste år. Copenhagen 
Pride 2015 finder sted fra 11. til 15. 
august.

PORTRÆTTER

PRIMÆRT
GRØN BAGGRUND

ALTERNATIVT
GRÅ BAGGRUND

LOGO

GRUNDLAYOUT

RUND FLYER

FORNAVN EFTERNAVN
P O L I T I S K  L Ø F T E- O V E R S K R I F T
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ROLL-UP

EFTERNAVN
FORNAVN

POLITISK BUDSKAB SKRIVES HER

   BESØG HJEMMESIDEADRESSE   

HØJ ANNONCE

SKRIV DIN OVERSKRIFT HER
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tum volupta aut acillacerro magnihi tatioribus aditis non 
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   OPSTILLER I BYNAVN   

FORNAVN
EFTERNAVN

ALTERNATIVT LAYOUT

SKRIV
ULTRAKORT 

BUDSKAB

ROLL-UP

FORNAVN
EFTERNAVN
TITEL
W: hjemmeside.dk
F: facebook.com/fornavnefternavn

FORNAVN EFTERNAVN
TITEL

Xerumquost, quiasitat 
aniscillupta apis audandi
stem etur, cum quiae aut 
ulpa vid qui nim sandam 
offi  citia conest am om.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK
vil du være med? eller blot følge med?
facebook.com/fornavn-efternavn

VISITKORT

FORNAVN
EFTERNAVN
OPSTILLER I
BYNAVN HER
issum labo. itatum accat. Mint 
volore culpa parum vit, ut ant 
as maximusdam atur, totas 
comnis etumquam harupta 
ssequibea iur, se que cusam.

facebook.com/kandidatnavn

hjemmeside.dk

FORSIDER PÅ POSTKORT

“SKRIV DIT 
KLOGE CITAT 
PÅ KORTET”

   FORNAVN EFTERNAVN   
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ID-nr. 42 486

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

VELKOMMEN TIL  

sådan skrev Kurt motzkus, da han midt på 
sommeren fortalte den åbne Facebook-
gruppe Socialdemokraterne i Danmark, at 
han havde besluttet sig for at melde sig ind 
i partiet. Han holdt ord – og derfor står den 
49-årige sønderjyske snedker nu opført 
som medlem i partiforeningen i bredebro.

Hvorfor meldte du dig ind?
– Fordi … jamen, det skyldes ikke nogen 

bestemt sag. egentlig handler det sgu bare 
om, at jeg jo er socialdemokrat. længere er 
den ikke. jeg har tænkt på at melde mig ind 
i flere år, men jeg tog mig først sammen, 
da jeg lidt tilfældigt blev medlem af den der 
Facebook-gruppe og begyndte at følge de-
batterne og læse de indlæg, de andre lagde 
op på siden. Det bekræftede mig endnu en 
gang i, hvem jeg er – og så er det i øvrigt 
fint, at man ikke behøver at være enig i alt.

Hvad er det især for værdier, du lægger 
vægt på?

– Partiet gør ikke den store forskel på 
folk og de forskellige samfundsgrupper. 
socialdemokraterne har også et godt 
øje på, hvordan vi opretholder vores 
velfærd. og så kan jeg godt lide sådan 
en type som Dan jørgensen, der ikke 
er bange for at skælde bønderne ud. 
Faktisk er jeg hverken til det yderste 
venstre eller højre. jeg bryder mig ikke 
om de konservatives snak om, at vi skal 
afskaffe topskatten. De, der tjener godt, 
må gerne bære lidt mere. og så det dér 
Pia Kjærsgaard-parti …

Ja, hvad med det?
– jamen jeg skammer mig tit, når de 

begynder at tale om de fremmede. Det 
skader Danmark i udlandet. altså – der er så 
mange flygtninge i verden, og de flygter jo 
ikke for sjov.

Kurt motzkus er født og opvokset i brede-
bro. og det er også her, han snart kan fejre 

40-års jubilæum som medarbejder i tømrer- 
og snedkerfirmaet Hjalmar Hansen.

– jeg var 12 år, da jeg startede i firmaet 
som fejedreng. Da jeg var færdig med sko-
len, kom jeg i lære, og så har jeg arbejdet 
her, siden jeg blev snedkersvend i 1985.

Hvad laver du, når du ikke er snedker og 
socialdemokrat?

– så passer jeg mit lille hus og fisker og 
følger mine to børn. jeg har en dreng på 22, 
som læser noget økonomihalløj på univer-
sitetet ude i København, og en pige på 19, 
som lige er blevet færdig med gymnasiet.

Og så kan jeg se på Facebook, at du har 
en labrador, som du bruger til at sprede 
politiske budskaber?

– ja, tyson er en god hund. Hæ-hæ-hæ …
Farvel, Kurt …
– mojn … 

»Jeg har stemt på liste A, siden jeg var 18, men jeg har aldrig været medlem af 
partiet, for jeg ville have ret til at vælge side. Men jeg kan se, at jeg er fanget i min 
egen holdning. Det er jo det der med, hvor man kommer fra, så det er vist på tide, 
jeg melder mig ind. Denne gruppe har sgu skubbet til mig. Håber, mange andre 
gør det efter mig …«.

B r e d e B r o

KUrt  
motZKUs
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