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Det var under H.C. Hansen, at det danske
velfærdssamfund for alvor fandt den form, vi kender i
dag. Det fortæller historikeren Bo Lidegaard, som trækker
tråde helt tilbage til starten af 1900-tallet.

LEDER

KÆRE SOCIALDEMOKRATER
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

D

et er nu et år siden, at corona ramte Danmark. Vi stod
over for en meget alvorlig trussel mod vores folkesundhed – og det gør vi stadigvæk. Corona har sat sit præg på
vores hverdag. Vi har måttet vænne os til restriktioner. Holde afstand. Spritte af. Bruge mundbind. Vi har oplevet alvorlig sygdom
og desværre også dødsfald.
Men vi har også set Danmark, når det er bedst. Vi har stået
sammen om at beskytte de mest sårbare. Vi har set et tæt samarbejde mellem det offentlige og private og med arbejdsmarkedets
parter. Og med hjælpepakker har et bredt flertal i Folketinget
holdt hånden under lønmodtagere og virksomheder.
Vinteren har været hård. Nu er der heldigvis lys forude. Hen over
foråret vil flere og flere blive vaccineret. Det giver håb om, at vi kan
få vores hverdag tilbage. Alt det, vi har måttet undvære. Men vaccinen er ikke en smutvej til at ophæve restriktionerne eller slække
på adfærden. Der er nye mutationer, som har ændret spillereglerne.
Derfor skal vi stadig holde afstand. Og coronaen kommer desværre
til at være en del af vores hverdag noget tid endnu.
Samtidig med at vi fortsætter kampen mod coronaen, skal vi arbejde videre med det, jeg tidligere har kaldt vores signaturprojekter.
I min nytårstale sidste år talte jeg om børn, der har oplevet misbrug, vold og svigt. Det er min klare holdning, at vi som samfund
har et helt særligt ansvar over for de børn. Det er vi desværre ikke
gode nok til i dag. Alt for mange udsatte børn ender som udsatte
voksne. Derfor har vi fremlagt udspillet ”Børnene Først”. Det skal
være med til at sikre, at flere udsatte børn får en bedre barndom.
Hvis de voksne ikke evner den opgave, må fællesskabet tage
over. Vi skal gribe ind tidligere og give børnene bedre rettigheder
og en stærkere stemme. Og vi skal gøre op med berøringsangsten over for kulturer, hvor der er opdragelsesvold og social
kontrol. Vi tager entydigt børnenes parti.
Vi skal også videre i arbejdet med at skabe bedre sammenhæng mellem land og by. Vi har før sagt, at Danmark er for lille til
store forskelle. I dag er virkeligheden desværre, at mulighederne
er skævt fordelt. Der er sket en centralisering. Uddannelser er
forsvundet. Hospitaler er blevet nedlagt.
Vi tog et vigtigt skridt sidste år med politiforliget. Nu opretter vi 20 nye nærpolitistationer. Det skaber tryghed. Men vi skal
videre end det. Vi skal se på uddannelser, så man bedre kan bo
og uddanne sig uden for de store byer. Og vi skal sikre en bedre
lægedækning til hele Danmark.
Et Danmark i balance er ikke en kamp mellem København og provinsen. Levende landdistrikter og velfungerende provinsbyer står
ikke i modsætning til en stærk, grøn hovedstad for alle. Det er ikke
et enten-eller. Det er et både-og. For begge steder er der udfordringer. Men det er ikke nødvendigvis de samme udfordringer.
Bedre sammenhænge handler også om infrastruktur. Vi skal
kunne transportere os mellem de forskellige dele af vores land.

Selvfølgelig på en grøn og klimavenlig måde. Derfor vil regeringen
fremlægge en grøn mobilitetspakke. Med omfattende investeringer i både vores veje, skinnenet og offentlige transport.
Vi skal også videre, når det gælder klimaet. For et år siden
vedtog vi en meget ambitiøs lov om at reducere vores CO₂-udslip
med 70 procent i 2030. Og på bare ét år har vi allerede truffet
beslutninger, der bringer os en tredjedel af vejen. Vi har indgået
aftaler om affaldshåndtering, energiøer, elbiler og en grøn skattereform. Det er meget ambitiøst. Samtidig med at vi har fastholdt en social balance og et hensyn til danske arbejdspladser.
I 2021 skal vi tage endnu flere skridt. Blandt andet med at gøre
vores landbrug endnu grønnere.
Når vi til sommer forhåbentlig har lagt den værste del af coronaforløbet bag os, vil vi tage fat på de mere grundlæggende udfordringer, vi som samfund står over for. Jeg har allerede nævnt
den grønne omstilling. Vores virksomheder vil opleve stigende
international konkurrence. Vi får brug for flere faglærte, mens
ufaglærte job forsvinder. Det stiller nye krav til vores arbejdsmarked og uddannelser.
Derfor har jeg også anmeldt en ny ambitiøs reformkurs. Vi må
ikke gentage fejlene efter finanskrisen, hvor genopretningen
ramte både geografisk og socialt skævt. Vi skal investere i det, der
har gjort os stærke. Uddannelse, opkvalificering og den grønne
omstilling og digitalisering. Samtidig skal de, der kan, selvfølgelig
i arbejde. For mange kvinder med ikkevestlig baggrund står stadig
uden for arbejdsmarkedet. Og vi har
omkring 50.000 unge, der hverken er i gang med en uddannelse eller et arbejde.
Det er ambitiøst, og
det bliver ikke let. Men
coronakrisen har været
et forstørrelsesglas på
vores samfund. Vi har
set svaghederne, men vi
har først og fremmest set
styrkerne af vores unikke
velfærdsmodel. Det skal vi
lære af og tage med os for
at gøre Danmark
stærkere.

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2021
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VELKOMMEN
TIL IDA AUKEN

Foto: Jonas Fedder Witt

POLITIAFTALE
MED 20 NYE
NÆRPOLITISTATIONER
Nu kommer politiet tættere på
borgerne. 450 ekstra politibetjente,
20 nye nærpolitienheder og en ny
national efterforskningsenhed til
kompleks kriminalitet var nogle af
nyhederne i den politiaftale, som
regeringen i december indgik med
et meget bredt flertal i Folketinget.
– På tværs af Folketinget er vi
enige om at øge politiets tilstedeværelse lokalt og løfte den nære
tryghed med en nærhedsreform,
der bringer politiet tættere på
borgerne, lød det fra justitsminister
Nick Hækkerup.
Aftalen styrker også kampen
mod it- og økonomisk kriminalitet,
og der oprettes et nationalt rejsehold, som skal
styrke drabsefterforskningen.
Indsatsen mod
blandt andet
voldtægt styrkes, og der ydes
mere hjælp
til ofre for
voldtægt
og vold i
nære relationer.
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Foto: Steen Brogaard

Ida Auken har valgt at melde sig ind i Socialdemokratiet og er blevet optaget i den socialdemokratiske
Folketingsgruppe.
– Politik handler om at skabe forandringer. Det kræver,
at man er klar til at tage ansvar for helheden og samarbejde bredt. Jeg ved,
at forandringer er lette at ønske sig og svære at få til at ske. Det gælder ikke
mindst den grønne omstilling, hvor man må have befolkningen med sig, hvis
det skal lykkes, ligesom et tæt samarbejde med erhvervslivet er afgørende.
Den balance og blik for helheden mener jeg, at Socialdemokratiet bedst repræsenterer, lød det fra Ida Auken.

TRE STORE GRØNNE AFTALER
TIL GAVN FOR KLIMAET
Op til jul indgik regeringen tre store
aftaler, som sætter yderligere turbo
under den grønne omstilling.
Klimaminister Dan Jørgensen
indgik en bred aftale om at sætte
en slutdato for olieproduktion i
Nordsøen. Med aftalen aflyses den
8. udbudsrunde, så der fra 2050 ikke
længere kan indvindes olie og gas fra
Nordsøen. – Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra og
tegner en lige linje mellem vores aktiviteter i Nordsøen og klimalovens mål
om klimaneutralitet i 2050, fortæller
Dan Jørgensen.
Skatteminister Morten Bødskov
landede en stor aftale om en grøn omstilling af vejtransporten i Danmark.

Med blandt andet lavere registreringsafgift for elbiler, lavere elafgift på
strøm til opladning af elbiler og krav
om grønnere brændstoffer. – Aftalen
sikrer et markant løft i antallet af
grønne biler. 775.000 grønne biler i
2030 er et meget stort løft i forhold
til antallet af grønne biler på vejene i
dag, siger Morten Bødskov.
Morten Bødskov var også med i
den tredje vigtige aftale om første
fase af en grøn skattereform. Aftalen
skal mindske udledningen af drivhusgasser gennem højere og mere
ensartede afgifter, samtidig med at
både erhvervsliv og danskerne kan
nå at indstille sig på de nye tiltag og
skabe nye grønne arbejdspladser.

Foto: Les Kaner

Det var en glad børne- og undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil, som kunne præsentere en ny trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om flere lærepladser. – En erhvervsuddannelse bliver et mere
trygt og sikkert valg, og det vil forhåbentlig få flere unge til at vælge at
gå denne vej, ligesom færre forhåbentlig vil falde fra uddannelserne, lød
det fra Rosenkrantz-Theil.
Tusindvis af unge mangler i dag en praktikplads i en virksomhed.
Derfor er regeringen blevet enige med Dansk Arbejdsgiverforening (DA),
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), KL og Danske Regioner om, at
erhvervsskolerne med støtte fra arbejdsmarkedets parter fremover påtager sig et langt større ansvar end i dag for at sikre lære- og elevpladser
til de elever, der ikke selv finder en.
Regeringen har også indgået en trepartsaftale, som skal få flere til at
søge ind som social- og sundhedsassistent. Mange kommuner har i dag
store udfordringer med at rekruttere nok uddannet personale. Det skal
blandt andet ske ved at give løn til elever over 25 år allerede under det
indledende grundforløb.

VELFÆRDEN STYRKES
MED MILLIARDER

HJÆLPEPAKKER FORLÆNGET OG UDVIDET

Foto: Andreas Bro, Blikog Rørarbejderforbundet

arbejdspladser, som ordningen
også gjorde i foråret, fortæller beskæftigelsesminister Peter
Hummelgaard.
Der er også indført hjælpepakker til højskoler,
AMU-skoler,
efterskoler og
kulturinstitutioner
som museer, der
nu skal holde lukket.
Arbejdsløse får en håndsrækning,
ved at forbruget af dagpenge
sættes på ”pause”, og 225-timers
reglen suspenderes.

Foto: Ulrik Hasemann

Socialdemokratiet lovede
før valget at passe bedre
på naturen. Derfor var det
også en stolt miljøminister
Lea Wermelin, som kunne
præsentere en natur- og
biodiversitetspakke. Den skal
give dyre- og plantelivet bedre vilkår for
at udfolde sig på naturlige præmisser og
give bedre beskyttelse til de truede arter.
Aftalen betyder blandt andet mere
udlægning af urørt skov og etablering
af nye naturnationalparker samt en
strategi for forvaltning af truede arter.
Der skal også ske en styrket indsats for
havmiljøet, og der skal nedsættes et
biodiversitetsråd.
– Her sætter vi nu ind for at bremse
naturkrisen med mange tusinde hektar
urørt skov og nye naturnationalparker,
så de næste generationer også kan
opleve en mangfoldig og spændende
natur, lød det fra Lea Wermelin.

TREPARTSAFTALE SKAL
GIVE FLERE FAGLÆRTE

Hen over vinteren har regeringen
ad flere omgange forlænget og
udvidet hjælpepakkerne. I takt
med at nedlukningen af store dele
af samfundet er blevet forlænget,
har regeringen med opbakning fra
Folketinget holdt hånden under
økonomi og arbejdspladser. Blandt
andet en ny og forbedre lønkompensation til de virksomheder,
der enten måtte holde lukket eller
oplevede en stor nedgang i omsætningen på grund af restriktionerne.
– Hjælpen skal følge med, når
vi skærper restriktionerne. Det
her vil være med til at redde

NATUREN LØFTES
MED NYE NATUR
NATIONALPARKER

Finansloven for 2021 blev indgået i december. Den holder ikke bare hånden
under Danmark under coronakrisen,
men giver også et stort løft til velfærden. Et centralt punkt er flere penge
til ældre, så der kan ansættes flere
hænder i kommunerne til at tage hånd
om vores ældre. Samtidig skal flere
af de ansatte have en uddannelse, så
fagligheden løftes.
De allermindste får også stor glæde
af den nye finanslovsaftale. Der afsættes penge til at ansætte tusindvis af
ekstra pædagoger i daginstitutionerne.
Minimumsnormeringerne fremrykkes,
så de træder i kraft på kommuneniveau allerede i 2024. Det skal give
mere tid og skabe mere tryghed, så
der skabes bedre rammer om det gode
børneliv, og alle børn får en god start
på livet. Aftalen sætter også en stopper
for, at der kan trækkes profit ud af
private daginstitutioner.
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DSU klar til samarbejde
om nye afdelinger
DSU tilbyder nu Socialdemokratiets kreds- og kommuneforeninger
et samarbejde om at starte nye DSU-afdelinger. Samarbejdet har
allerede givet gode resultater i Ringsted.

E

ndnu flere kommuner skal have en
afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Sådan lyder det
fra de unge socialdemokrater. Det skal
skabe mange flere lokale aktiviteter, ikke
mindst i et år med kommunalvalgkamp
på programmet. Det kræver imidlertid
mange ressourcer, og derfor rækker de
unge socialdemokrater nu hånden ud til
moderpartiet:
– Derfor vil vi gerne indgå i et samarbejde med Socialdemokratiets kommuneforeninger og kredse om opstart af
DSU-afdelinger de steder, hvor der ikke er
DSU-afdelinger i dag. Samarbejdet indebærer, at en ansat fra DSU’s landsforbund bruger en del af sin tid på at opstarte den pågældende afdeling. Vi har mange erfaringer
med opstart af afdelinger, og det vil altså
derfor ikke være et forsøg med opstart af
en DSU-afdeling, men en opgave, som den
ansatte er i stand til at løse, fortæller DSU’s
forbundssekretær, Morgan Krüger.
FORDEL FREM MOD KOMMUNALVALGET
En samarbejdsaftale mellem DSU og en
socialdemokratisk kreds- eller kommuneforening indebærer blandt andet, at
Socialdemokratiet stiller med en kontaktperson, der kan hjælpe med praktiske
opgaver, skaffer velegnede mødelokaler
og sikrer en grundøkonomi til DSU-afdelingen på mindst 5.000 kroner. Der skal
desuden ydes et tilskud til løn til DSU’s
afdelingsmedarbejder på 30.000 kroner.
DSU’erne vil til gengæld stå for at
rekruttere unge fra blandt andet de lokale
uddannelsesinstitutioner, afholde politiske og sociale aktiviteter og stille med en
medarbejder, der kan hjælpe afdelingen i
opstartsfasen.
– Det kan særligt være en fordel frem
mod kommunal- og regionsvalget i 2021
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at have en stærk lokal DSU-afdeling, der
kan løfte kampagneopgaver og engagere
unge mennesker. Derudover bidrager
en DSU-afdeling generelt med at give
et frisk pust til det lokale engagement
i Socialdemokratiet med nye unge, engagerede mennesker, fortæller Morgan
Krüger.
”MEGA COOL OPLEVELSE” I RINGSTED
Det nye samarbejde har allerede givet resultater. I Ringsted er en ny DSU-afdeling
blevet stablet på benene. Det skete efter
samarbejdsforhandlinger og derefter en
aftale mellem DSU’s landsforbund og Socialdemokratiet i Ringsted. Et samarbejde,
som begge parter roser:
– Samarbejdet mellem vores nye DSU

Ringsted og mig har været en mega cool
oplevelse. Det var jo nyt for mig at skulle
være med til at opstarte en DSU-afdeling,
fortæller John Fobian-Madsen, kontaktperson fra Socialdemokratiet i Ringsted.
– De har gåpåmod, som jeg godt kan
misunde nogle gange i arbejdet i vores
partiforening i Ringsted.
Trods en vanskelig tid med coronanedlukning lykkedes det at samle en solid
gruppe af unge, der har arrangeret en
række afdelingsaktiviteter. De har også
allerede sat deres præg på bybilledet med
en klimakampagne.
DSU håber nu, at endnu flere kommune- og kredsforeninger vil være interesserede i at samarbejde med DSU om at
starte DSU-afdelinger op.

Trods coronaen er det lykkedes at samle DSU’ere til virtuelle møder.

Er I interesserede i at samarbejde med DSU om at starte en DSU-afdeling op?
Så kontakt DSU’s forbundssekretær, Morgan Krüger, og hør mere om
muligheder og forventninger på tlf. 40 95 54 00 eller mk@dsu.net.

RespEKt

til fødevarearbejderne

Under hele corona-krisen er de hver dag mødt på arbejde og har sørget for,
at vi kan fylde middagstallerkner og køleskab op med lækre fødevarer.
De fortjener hæder og respekt for deres indsats.
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Nu sætter vi

børnene først
Alt for mange udsatte børn ender også som udsatte voksne.
Det skal der laves om på. Regeringen er derfor klar med 43
konkrete forslag, som skal hjælpe udsatte børn og unge.

T

Foto: Social- og Ældreministeriet

allene taler deres tydelige sprog.
Udsatte børn og unge har markant
større risiko for også at blive udsatte
voksne. De har blandt andet markant større
risiko for at havne i kriminalitet, misbrug og
hjemløshed. Allerede i sin første nytårstale
sidste år slog statsminister Mette Frederiksen fast, at vi som samfund ikke altid
reagerer godt nok, når børn mistrives.
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– I dag får nogle forældre for mange
chancer. Måske i den bedste mening. Men
når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så
ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må
vi lægge berøringsangsten væk, sagde hun
og fortsatte: – Vi må træde i karakter som
samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt
hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for
anbragte børn skal være langt mere stabile.

Med udspillet ”Børnene Først – Et trygt
hjem og flere rettigheder til udsatte børn”
præsenterer regeringen nu 43 konkrete
forslag, som skal hjælpe udsatte børn og
unge.
FLERE SKAL ANBRINGES TIDLIGERE
Social- og ældreminister Astrid Krag
præsenterede udspillet sammen med
børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil og udlændinge- og
integrationsminister Mattias Tesfaye. For
hende handler det om at sikre alle børn en
god start på livet:
– Alle børn har ret til en god barndom
i et trygt hjem med voksne, der kan tage
sig af dem. Det er desværre ikke alle børn
forundt i dag, fortæller Astrid Krag. – I dag
ender alt for mange børn som udsatte
voksne, fordi vi hjælper for sent, og fordi
vi hjælper for dårligt. Det skal vi gøre
bedre.
Hun peger på anbringelsesområdet
som det sted, hvor der bør sættes ind.
Tallene viser nemlig også, at udsatte
børn klarer sig bedre, hvis de tidligt
anbringes uden for hjemmet frem for
først at blive anbragt senere i livet: – I
dag anbringer vi for få og for sent. Når
barndommen er gået, og barnet har

levet med omsorgssvigt i for mange år,
efterlader det store ar på krop og sjæl,
som for nogle aldrig heler, lyder det fra
Astrid Krag.
Regeringen lægger derfor op til, at børn
skal anbringes tidligere. Samtidig er det
vigtigt at sikre stabilitet i børnenes liv,
så de ikke bliver kastet rundt mellem
anbringelsessteder, plejefamilier og de
biologiske forældre. Regeringen vil styrke
plejehjemsfamilierne og gøre det nemmere at adoptere et anbragt barn, hvis det
er det bedste for barnet.
Regeringen vil også forpligte kommunerne til i forbindelse med anbringelser at
foretage en vurdering af, om også barnets
søskende skal anbringes eller have
anden hjælp. Samtidig vil regeringen give
kommuner med mange børnesager en
økonomisk håndsrækning. Det kommer
oven i, at regeringen sidste år ændrede
refusionsordningen for dyre anbringelsessager, så fællesskabet bærer et større
økonomisk ansvar. Fordi økonomi ikke må
blive styrende for, hvor mange børn der
anbringes.
FLERE RETTIGHEDER TIL BARNET
Udspillet indeholder også et forslag til en
ny ”Barnets Lov”. Den skal give barnet
flere rettigheder. Særligt i forhold til at
blive hørt og inddraget i sin egen sag. I
dag oplever mange børn, at der ikke bliver
lyttet til deres ønsker, inden der tages
beslutninger om deres fremtid.
– Alt for mange børn kommer aldrig
til orde i deres egen sag, som jo er deres
eget liv, mens vi lytter til forældrene. Det

Alt for mange
børn kommer
aldrig til orde i deres
egen sag, som jo er
deres eget liv, mens vi
lytter til forældrene.
Det skal vi have ændret,
så børnene får flere
rettigheder og en
stærkere stemme.
ASTRID KRAG

skal vi have ændret, så børnene får flere
rettigheder og en stærkere stemme, siger
Astrid Krag.
Blandt andet skal barnet have ret til
at sige nej til samvær med de biologiske
forældre. Samtidig skal børnene oplyses bedre om deres rettigheder, og hele
sagsbehandlingssystemet skal gøres mere
enkelt, så det bliver lettere at navigere
rundt i for både barnet, familien og sagsbehandleren.
Som noget nyt får barnet selvstændig
partsstatus, fra det fylder 10 år. Det betyder blandt andet, at barnet får mulighed
for at klage over en afgørelse i sin egen
sag og eksempelvis få en ”second opinion”, hvis kommunen vil flytte barnet til
et nyt sted mod barnets vilje.
OPGØR MED GENOPDRAGELSESREJSER
Uddannelse er et vigtigt redskab til
at sikre, at udsatte børn og unge ikke
ender som udsatte voksne. Regeringen vil derfor give bedre rammer for,
at udsatte unge kan gennemføre en
ungdomsuddannelse. Blandt andet skal
anbragte unge have mulighed for længere studietid.
– Der kan være en masse bummel på
hjemmefronten, som man skal tage sig
af, og som koster kræfter fra skolearbejdet. Og det kan så være, at man knækker
halsen på at få en uddannelse. Det dur
ikke, for uddannelse er noget af det, der
betyder allermest i forhold til at få brudt
den sociale arv, man har med sig, fortæller
børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil.
En særlig problemstilling handler om
børn fra familier med anden etnisk baggrund end dansk. En undersøgelse viser,
at den gruppe af børn oftere er udsat
for vold i hjemmet end børn med etnisk
dansk baggrund. Tallene viser også, at
færre børn med ikkevestlig baggrund
bliver anbragt uden for hjemmet, selvom
der faktisk er flere indberetninger for
den gruppe.
Regeringen lægger også op til at
indføre hårdere sanktioner over for forældre, der udsætter børn for social kontrol og genopdragelsesrejser. – Derfor
foreslår regeringen nu, at kommunen
altid skal foretage en sikkerhedsvurdering i de sager, der handler om ære og
skam, for eksempel ved genopdragelsesrejser og ved social kontrol, fortæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

UDPLUK AF
FORSLAG FRA

BØRNENE
FØRST
Automatisk vurdering af
behovet for også at anbringe
søskende.

Flere børn skal have en ny
familie helt fra start via
spædbarnsadoptioner.

Adoption skal bruges oftere,
når et barn har været
anbragt.

Barnets ønsker skal i
centrum for beslutningerne.

Bedre beskyttelse af børn
mod negativ social kontrol
og ekstremisme.

Hårdere sanktion over for
forældrene, når børn sendes
på genopdragelsesrejse.

Ekstra hjælp til kommuner
med mange børnesager.

Flere familiehuse skal give
udsatte forældre bedre
støtte i forældrerollen.

Forsøg med forlængede
uddannelsesforløb
for anbragte unge på
ungdomsuddannelser.

Udspillet indeholder i alt 43
konkrete forslag og kan læses på
WWW.REGERINGEN.DK
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REGERINGEN VIL NYTÆNKE
INTEGRATIONSINDSATSEN:

–VÆKKEURET
SKAL RINGE I ALLE
DANSKE HJEM
Integrationsindsatsen skal nytænkes, så den i højere grad baseres på socialdemokratiske principper om ret og pligt. Sådan lyder det fra udlændinge- og
integrationsminister Mattias Tesfaye. Nytilkomne skal væk fra passiv forsørgelse og i stedet bidrage med det, der svarer til en arbejdsuge på 37 timer.

D

et var en beslutsom statsminister
Mette Frederiksen, som i sin nytårstale bebudede en nytænkning af
den måde, Danmark tager imod flygtninge
og familiesammenførte på. Det skal være
slut med at parkere de nytilkomne på
overførsler. – Regeringen vil gentænke
integrationsindsatsen, så den i højere grad
bygger på tydelige krav og klare forventninger med fokus på ret og pligt, lød det
blandt andet fra Mette Frederiksen.
Selvom integration er blevet diskuteret livligt de seneste årtier, så viser
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tallene, at der stadig er meget store
udfordringer med at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet. Mange ender derfor med
passivt at modtage ydelser fra samfundet. Og skal vi gøre noget ved det, er der
brug for en helt ny og anderledes tilgang
til hele integrationsopgaven, fortæller
udlændinge- og integrationsminister
Mattias Tesfaye.
– Vi har haft 20 års diskussion om,
hvorvidt ydelserne skal op eller ned. Og
de er blevet justeret rigtig mange gange.

Men bundlinjen er jo, at der faktisk ikke
rigtig er noget, der har fungeret. Der
er stadig rigtig mange kvinder fra især
Mellemøsten og Nordafrika, som ikke er i
beskæftigelse. Så i stedet for at fokusere
på, om ydelserne skal op eller ned, så vil
vi udarbejde et helt nyt system, hvor vi
fjerner ydelsen helt og i stedet giver dem
penge for den tid, de arbejder.
RET OG PLIGT TIL AT BIDRAGE 37 TIMER
Mattias Tesfaye peger på, at det aldrig har
været formålet, at kontanthjælpssystemet

– Hvis du ikke kan finde et arbejde, så
får du tilbud om et integrationsprogram
på 37 timer om ugen. Hvis du dukker op,
så får du en pose penge. Og hvis du ikke
dukker op, så får du ikke en pose penge.
For vi bliver nødt til at få sagt meget klart
til alle, der kommer hertil, at en velfærdsstat bygger på, at alle har nogle rettigheder og nogle pligter. Det er både rimeligt
og udtryk for respekt for de mennesker,
der kommer hertil, at vi møder dem med
krav og forventninger.
Mattias Tesfaye forklarer, at integrationsprogrammet kan bestå af eksempelvis
danskundervisning, virksomhedspraktik
eller nyttejob. – Det vigtige er, at man kommer ud ad døren om morgenen. Vækkeuret
skal ringe i alle danske hjem. Folk skal have
en hverdag og hente ungerne nede i børnehaven, når arbejdsdagen er slut.

skulle bruges til at forsørge folk, der kommer til Danmark:
– Bistandsloven, som blev vedtaget i
1976 af vores partifælle Eva Gredal, var
tænkt som et nederste sikkerhedsnet,
hvis man mistede sit arbejde, og alt andet
svigtede. Derfor synes jeg, det er forkert,
hvis nytilkomne flygtninge og familiesammenførte starter tilværelsen i det her
sikkerhedsnet. Vi har gjort undtagelsen til
reglen for den her gruppe, fortæller Mattias Tesfaye.
I stedet skal flygtninge og familiesammenførte ud på arbejdsmarkedet. Han
anerkender, at det kan være svært at finde
et arbejde, hvis man kommer til landet
uden at kunne tale dansk. Men gør samtidig opmærksom på, at der hvert år kommer
tusindvis af indvandrere til Danmark, som
får et arbejde og bidrager til samfundet. Det
skal være udgangspunktet, mener han.

REFORMER FIK UNGE I ARBEJDE
Mattias Tesfaye er inspireret af ordningen
på de Forberedende Grunduddannelser,
der tidligere hed produktionsskoler. Her
får unge hverken SU eller kontanthjælp. I
stedet får de en ydelse i den tid, de dukker op og deltager i aktiviteter. I det hele
taget mener han, at vi kan finde meget
inspiration i at se på den måde, blandt
andet Nyrup-regeringen tilbage i 90’erne
håndterede problemerne med høj ungdomsarbejdsløshed.
– Jeg havde en del bekendte, som gik
ud af skolen, måske med en studenterhue
på hovedet, og direkte ned på socialkontoret og hævede kontanthjælp. Det fik vi
heldigvis gjort op med i 90’erne. Dengang
havde vi en socialdemokratisk regering,
som godt turde sige til unge, at ”kontanthjælpen er altså ikke tiltænkt dig”.
Og det lykkedes jo faktisk at få nedbragt
ungdomsarbejdsløsheden betydeligt.
Siden 90’erne er der vedtaget en række
reformer, som sigter på at få de unge
ud af kontanthjælpssystemet og i gang
med arbejde eller uddannelse. Og det er
i høj grad også her, Mattias Tesfaye vil
søge inspiration, når det kommer til at få
flere flygtninge og familiesammenførte i
arbejde.
– Vi kan alle havne i sociale problemer,
hvor vi har brug for et sikkerhedsnet til
at gribe os. Det er altså ikke et socialt
problem at være ung og færdig med sin
uddannelse. Og det er heller ikke et socialt
problem lige at være ankommet til Danmark og have fået opholdstilladelse som
flygtning, understreger Mattias Tesfaye.

FLYGTNINGE,
FAMILIESAMMENFØRTE
OG BESKÆFTIGELSE

51%
43%
af 18-64-årige mænd og

af 18-64-årige kvinder, som er indvandrere eller efterkommere fra Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet, var i
lønmodtagerbeskæftigelse i 3. kvartal
2020. Den tilsvarende andel blandt personer med dansk oprindelse var henholdsvis 74 % og 73 %.

37%

af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års
ophold i Danmark er i lønmodtagerbeskæftigelse i 3. kvartal 2020.

KVINDERNE SKAL UD PÅ ARBEJDSMARKEDET
Ser man på beskæftigelsesstatistikkerne,
så skiller særligt én gruppe sig ud med en
meget lav beskæftigelsesgrad: kvinder fra
lande i Mellemøsten og Nordafrika. Fem
ud af seks blandt de syriske kvinder, der
er kommet til Danmark, har stadig ikke et
fast arbejde. Det udfordrer ifølge Mattias
Tesfaye både fundamentet under vores
velfærdsstat og ligestillingen mellem
mænd og kvinder.
– Alt for mange børn vokser op med
en mor, som ikke går ud ad døren om
morgenen. Jeg tror ikke, det er sundt for
ligestillingen, at der vokser en hel generation op i indvandrerfamilier, som ser mor
gå derhjemme, mens pengene kommer fra
kommunen. Vi skal præsentere vores værdier om ligestilling fra dag ét, mener han.
Mattias Tesfaye lægger samtidig vægt
på, at de nye ordninger ikke må fortrænge
ufaglært arbejdskraft fra arbejdsmarkedet og ikke må misbruges af arbejdsgiverne til at sikre billig arbejdskraft. Regeringen har parallelt med arbejdet nedsat en
Ydelseskommission, som skal se på de
generelle satser for ydelser i Danmark.
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HER ER HOLDET,
DER SKAL VINDE
REGIONERNE
Lars Gaardhøj og Mette With Hagensen er Socialdemokratiets
to nye spidskandidater til regionsrådsvalget til november.
De vil knokle for at gøre sundhedsvæsnet endnu bedre
og blæser til kamp mod ulighed i sundhed.

M
SOCIALDEMOKRATIETS
SPIDSKANDIDATER

ens Anders Kühnau, Ulla Astman
og Heino Knudsen gør klar til at
genvinde regionsformandsposterne i henholdsvis Region Midtjylland,
Region Nordjylland og Region Sjælland,
så forbereder to spidskandidater sig for
første gang
I januar blev 46-årige Lars Gaardhøj
valgt som ny spidskandidat til valget i
Region Hovedstaden. Dermed har Socialdemokratiet nu sat det hold af spidskandidater, som til november skal forsøge
at vinde de fem regioner. Lars Gaardhøj

afløser Sophie Hæstorp Andersen, der
stiller op som overborgmesterkandidat i
København.
Og i Syddanmark skal Mette With
Hagensen forsøge at fravriste Venstres
Stephanie Lose den eneste region, som i
dag ikke er på Socialdemokratiets hænder. Mette With Hagensen, der til daglig
er rektor på Rybners Handelsgymnasium,
stiller op til regionsrådet for første gang.
Hun har dog stor erfaring som tidligere
formand for foreningen Skole og Forældre
samt for Børnerådet.

REGION NORDJYLL AND:

REGION MIDTJ Y L L A ND:

Regionsformand siden 2007.

Regionsformand siden 2018.

ULLA ASTMAN
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ANDERS KÜHNAU

REGIONERNE HAR VIST DERES VÆRD
Det har været nogle omskiftelige år for
regionerne. For to år siden besluttede de
blå partier helt at nedlægge regionerne.
Men efter folketingsvalget besluttede det
nye flertal af bevare regionerne. Det sidste
år har regionerne, der står for driften af
sygehusene, så været med helt i front i
kampen mod coronaen.
– Coronaen har vist regionernes værdi.
Når vi sammenligner med andre lande,
kan vi netop se, at vi har klaret os godt,
og at vores regionale sundhedsvæsen har
kunnet reagere hurtigt, da coronapandemien ramte os. Vi har haft en enormt velsmurt maskine, og det hænger sammen
med, at vi har organiseret vores sundhedsvæsen på den måde, vi har, fortæller
Mette With Hagensen.
Lars Gaardhøj peger på, at coronakrisen
har fået manges øjne op for nye teknologier og nye måder at samarbejde på mellem
de mange forskellige myndigheder og faggrupper, som udgør det danske sundhedsvæsen. Han minder dog samtidig om, at
krisen også har trukket store veksler på
medarbejderne.
– Vi har kørt næsten et år i det røde
felt, og vi har et sundhedspersonale, som
har knoklet og er ved at være slidte. Vi har
også aflyst en masse operationer undervejs, som skal indhentes. Så der ligger en
”regning” foran os.
TIL KAMP MOD ULIGHED I SUNDHED
Sundhedsområdet er det klart største område for regionerne. Det er dem, der driver
hospitalerne, ligesom det er regionerne,
der indgår aftaler med de praktiserende

REGION SYDDANMARK:

METTE WITH
HAGENSEN

læger, så danskerne kan gå gratis til
lægen. Sådan skal det fortsat være, mener
Lars Gaardhøj, der har været medlem af
regionsrådet siden 2010 og arbejdet med
netop sundhedsområdet:
– Det er rigtig vigtigt, at vi har et stærkt
offentligt sundhedsvæsen, som er der for
os alle, når vi har behov for hjælp – og vel
at mærke hjælp af høj kvalitet. Det er for
mig kernen af det at være socialdemokrat.
Men det er også det, borgerne forventer af
os regionspolitikere, fortæller han.
– Det kan lyde banalt, men i alle de år,
jeg har været med, har højrefløjen gerne
villet eksperimentere med mere privat. Og
jeg er slet ikke imod at samarbejde med
private, men der er en balance, og vi må
aldrig ende med, at nogen kan få hjælp,
mens andre ikke kan, som vi kender det
fra andre lande.
Begge spidskandidater nævner ulighed
i sundhed som en central socialdemokratisk mærkesag. For selvom vi har et
sundhedsvæsen med fri og lige adgang,
så viser statistikken, at især mænd med
korte uddannelser og fysisk hårdt arbejde

bruger sundhedsvæsnet mindre end resten af befolkningen, samtidig med at de
har markant kortere levetid.
– Der skal være lighed i, hvordan man
som borger bliver taget imod i vores
sundhedssystem, og lighed i de behandlingstilbud, der er. Du skal have samme
behandling og samme gode tilbud, uanset
om du er veluddannet og kan sno dig i
systemet, eller du er knap så veluddannet
og ikke kan det. Det er vores fokus.
Både Mette With Hagensen og Lars
Gaardhøj fremhæver psykiatrien som et
område, hvor der skal gøres mere. – Psykiatrien har været underprioriteret i årtier.
De, der har langvarige sygdomsforløb i
psykiatrien, har også markant kortere
levetid. Det har vi ikke fundet ud af at løse
endnu, siger Lars Gaardhøj.
Lars Gaardhøj arbejder til daglig som
forbundskonsulent i Arbejderbevægelsens
Oplysningsforbund (AOF). Her har han
oplevet, hvordan frivillige med relativt
enkle midler kan være med til at hjælpe
personer med psykisk sygdom til en bedre
hverdag.

Coronaen har vist regionernes værdi.
Når vi sammenligner med andre lande,
kan vi netop se, at vi har klaret os godt, og at
vores regionale sundhedsvæsen har kunnet
reagere hurtigt, da coronapandemien ramte os.
METTE WITH HAGENSEN

REGION SJÆLL AND:

R E G I O N H O V E D S TA D E N :

Regionsformand siden 2018.

Medlem af regionsrådet siden 2010.

HEINO KNUDSEN

LARS GAARDHØJ
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Vi er meget optaget af at få designet
et offentligt transportsystem, hvor folk
kan transportere sig rundt på en grøn måde. Vi
gør også meget for at tænke det grønne ind i
vores bygninger. Så når vi for eksempel bygger
hospitaler, så skal vi have solceller på taget.
LARS GAARDHØJ

– Jeg tror, at man kan gøre mere ved
at åbne sundhedsvæsnet op for samarbejde med civilsamfundet og de frivillige
organisationer. Det kunne være i forhold
til forebyggelse, sund livsstil og opgør
med ensomhed. Det handler selvfølgelig
ikke om, at frivillige skal erstatte professionelle i sundhedsvæsnet. Det er et supplement, forklarer han.
HANDLER OGSÅ OM
KLIMA OG UDDANNELSE
Selvom regionernes primære opgave er
sundhedsvæsnet, så er der selvfølgelig
også andre områder, som vil fylde frem
mod kommunal- og regionsrådsvalget.
– Vi er meget optaget af at få designet
et offentligt transportsystem, hvor folk
kan transportere sig rundt på en grøn
måde. Vi gør også meget for at tænke det
grønne ind i vores bygninger. Så når vi
for eksempel bygger hospitaler, så skal
vi have solceller på taget, fortæller Lars
Gaardhøj.
I Syddanmark fylder det grønne også.
Det gælder ikke kun klimaet, men også i
forhold til oprydningen efter de såkaldte
generationsforureninger fra nedlagte
fabrikker, som flere steder har stået på
i mere end 50 år. – Derfor er det godt,
at der nu er kommet en finanslov, hvor
der er afsat penge til at komme i gang
med oprydningen, fortæller Mette With
Hagensen.
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Også på uddannelsesområdet har
regionerne ansvaret for at koordinere
udbuddet af ungdomsuddannelser. Det er
ikke mindst vigtigt i Region Syddanmark,
som er den geografisk største af de fem
regioner. Her handler det derfor også om
afstanden til uddannelser:
– Ligesom Mette Frederiksen siger, at
Danmark er for lille til store forskelle, så
mener vi også, at Region Syddanmark er
for lille til store forskelle. Det handler om
dækningen på sundhedsområdet, men
det handler også om eksempelvis uddannelsespladser. For unge betyder afstanden
til uddannelse meget. Det gør det også for
arbejdsløse, som skal efteruddannes.
Også omkring hovedstaden oplever
man udfordringer på uddannelsesområdet.
– Vi har en udfordring med uddannelser
på især den københavnske vestegn, hvor
vi kan se, at gymnasier får en meget høj
andel af unge med indvandrerbaggrund.
Det skal vi ikke acceptere. Vi socialdemokrater vil have blandede gymnasier,
så man mødes på tværs af baggrund. Det
giver en meget bedre integration, fortæller Lars Gaardhøj.
VIGTIGT MED MANGFOLDIGT
KANDIDATFELT
Det er ingen hemmelighed, at regionsrådsvalget nogle steder kommer til at stå
lidt i skyggen af kommunalvalget. I Region
Syddanmark har man forsøgt at inddrage
medlemmerne meget i arbejdet op til valget. Blandt andet ved at afholde urafstemning blandt medlemmerne om valget af
spidskandidat og ved at afholde temamøder om det politiske arbejdsprogram.
– Vi håber at få tændt nogle medlemmer, som vil gå ind og arbejde med i den
regionale valgkamp, og forhåbentlig også
flere, som vil stille op. Det er vigtigt at
have et stort og mangfoldigt kandidatfelt,
som afspejler regionen. For der er langt
her fra Varde, hvor jeg sidder, til Langeland. Og det betyder noget, at man kan
stemme på en til regionsrådet, som kommer fra ens eget område, slutter Mette
With Hagensen.

Vi passer på
Danmark

Igennem hele corona-krisen holder vi Danmark i gang. For nogle
med en vis bekymring, men arbejdet skal jo passes.
Det er os, der sikrer fødevarer i køledisken, bygger huse, kører dig på
arbejde samt holder skoler, veje og hospitaler rene.
Vi er her. Vi møder ind i den virkelige verden. Vi arbejder. For fællesskabet. Hver dag. Året rundt.
Pas på os, så vi kan blive ved med at passe på Danmark.
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NU NÆRMER
VI OS KV/RV 21
• Der er mindre end et
år til næste kommunalog regionsrådsvalg,
som finder sted den 16.
november 2021.
• Socialdemokraten
fortæller derfor om nye
og anderledes måder at
gribe opgaven an på fra
forskellige dele af landet.

FRIVILLIGHED
OG FORENINGSLIV
GENNEMSYRER
HELE KOMMUNEN

Kommunen skal være et redskab til at sikre borgerne et godt liv. Derfor
spiller samarbejdet med civilsamfundet og med det lokale erhvervsliv en
vigtig rolle, når det kommer til at skabe udvikling i landsbysamfundene
og erhvervsuddannelser til de unge, mener Hans Stavnsager.

D

–

et bedste ved vores samarbejde
med kommunen var, at kommunen blandede sig helt udenom.
Sådan lød det for et års tid siden, da et
nyt spillested drevet af unge frivillige åbnede i Faaborg. Og for borgmester Hans
Stavnsager er det faktisk en stor ros:
– Jeg synes, det siger noget om, at når
man giver folk ansvar og rammer, så giver
det også et helt andet ejerskab til stedet.
Vi stillede lokalerne til rådighed og gav
dem penge til at købe maling for. Men
ellers har de selv stået for både indretningen og driften, fortæller han.
Det nye spillested skriver sig dermed
ind i en større fortælling om den kommune, Hans Stavnsager arbejder på at
skabe. Hvor kommunen sætter rammerne
og skaber mulighederne for, at borgere,
foreninger og erhvervsliv i fællesskab kan
skabe en kommune med tilfredse borgere.
ALLE FORTJENER ET GODT LIV
Siden oprettelsen af Faaborg-Midtfyn
Kommune i forbindelse med kommunalre-
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formen har Venstre og Socialdemokratiet
skiftedes til at besætte borgmesterposten. I 2017 fik Socialdemokratiet en pæn
fremgang og overhalede med 31 procent
af stemmerne Venstre som det største
parti. Hans Stavnsager fik flest personlige
stemmer og kunne derefter sætte sig på
borgmesterposten.
Nu er han og Socialdemokratiet ved
at lægge visionerne for fire nye år for
kommunen. Det sker under overskriften
”Alle fortjener et godt liv”. Målet er blandt
andet at tiltrække flere borgere til kommunen, og at 80 procent af borgerne skal
være tilfredse med deres liv.
– Kommunen er et redskab til, at så
mange borgere som muligt får et liv, som
de er tilfredse med. Og vores udgangspunkt er, at borgerne er de største eksperter, når det kommer til deres eget liv.
Derfor arbejder vi også med en mere individuel tilgang til borgerne, for det gode liv
er ikke det samme for den ene borger som
for den anden, forklarer han.
Han er derfor også meget inspireret af

den nærhedsreform, statsminister Mette
Frederiksen har bebudet. En reform, som
skal gøre op med unødvendigt bureaukrati og unødvendig dokumentation og i
stedet give mere frihed lokalt:
– Vi vil gerne give mere rum til, at borgerne og medarbejderne selv kan træffe
beslutningerne og finde frem til det, der
giver mening i den enkelte situation. Vi er
gået i gang med at gennemse vores egne
regler, og det viser sig faktisk, at mange af
reglerne er nogle, vi selv har indført i kommunen over årene.
ILDSJÆLE SKABER UDVIKLING
Centralt i ambitionen om at tiltrække flere
beboere er ønsket om at skabe stærke
lokalsamfund. Og her spiller civilsamfundet en meget vigtig rolle. Faaborg-Midtfyn
Kommune er den geografisk største kommune på Fyn med 65 byer og landsbyer, og
derfor er balancen mellem de større byer
og de mindre landsbysamfund vigtig.
– Det er et fællesskab mellem kommunen og så de frivillige ildsjæle i

lokalsamfundet om at skabe nogle
aktiviteter og noget udvikling. Frivillighed
og foreningsliv gennemsyrer hele kommunen. Vi har blandt andet udarbejdet
”landsbyanalyser” af alle lokalområder i
samarbejde med frivillige i lokalområdet
om muligheder og udfordringer. Det har
også et stærkt demokratisk element, at vi
har civilsamfundet og foreningslivet med,
fortæller han.
Han ser det da også som et stort skulderklap til foreningslivet, at landsbyen
Haastrup blev kåret til årets landsby i
2020 af Landdistrikternes Fællesråd.
For Hans Stavnsager er det vigtigt,
at også Socialdemokratiet afspejler de
mange mindre bysamfund, der findes i
kommunen. Derfor er han glad for, at flere
af de lokale ildsjæle, der ikke tidligere har
været partipolitisk aktive, har meldt sig
ind i Socialdemokratiet og vil stille op ved
det kommende valg.
NYE ERHVERVSUDDANNELSER MED
PRAKTIKPLADSGARANTI
Faaborg-Midtfyn Kommune er en af de
kommuner i landet, som har opfyldt ambitionen om, at mindst 25 procent af en
ungdomsårgang skulle vælge en erhvervsfaglig uddannelse i 2020. Og det endda
på trods af at der indtil nu ud over en
landbrugsskole ikke har eksisteret nogen
erhvervsuddannelser i kommunen.
En undersøgelse fra regionen viste, at
halvdelen af de unge i kommunen har
mere end tre timers daglig transport frem
og tilbage til erhvervsuddannelsen. Derfor
gik både kommunen og det lokale erhvervsliv ind i arbejdet med at skabe bedre
rammer for at uddanne sig i kommunen:
– Mange af vores lokale virksomheder
mangler arbejdskraft, så det var faktisk et
lokalt virksomhedspanel, som kom med
ideen om en praktikpladsgaranti. Samtidig gik vi som kommune ind i arbejdet
med at få oprettet en campus i Faaborg.
Det betyder, at efter sommerferien kan
man for første gang tage sit grundforløb
i Faaborg. Og når man har gennemført
grundforløbet, så er man sikker på at
kunne komme i praktik på en lokal virksomhed. Det er vi ret stolte af.

HANS
STAVNSAGER

Samtidig gør kommunen meget for
at introducere eleverne i folkeskolen for
muligheden for at tage en erhvervsuddannelse. Kommunen har blandt andet indført
”Erhvervsrygsækken”, hvor elever fra 4. til
9. klasse kommer ud i undervisningsforløb
på lokale virksomheder. Det skal give eleverne et indblik i de muligheder, der ligger
i en erhvervsuddannelse, og samtidig vise,
hvordan eksempelvis matematikundervisning kan bruges i en praktisk virkelighed.

• Født 1963.
• Har arbejdet som blandt andet
rejsesekretær i DSU, Informationskonsulent i DUI-LEG og
VIRKE, generalsekretær i Dansk
Ungdoms Fællesråd og som
seniorkonsulent ved Center for
Frivilligt Socialt Arbejde.
• Medstifter og medejer af Forlaget Stavnsager og har bidraget
til en række bøger, blandt
andet om arbejderbevægelsens
historie og Socialdemokratiets
udvikling.
• Har været medlem af en række
bestyrelser, blandt andet i Dansk
Tipstjeneste A/S og tænketanken CEVEA.
• Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune
siden 2014.

RINGENES HERRE
Når tiden ikke står på byrådspolitik, så er
Hans Stavnsager stor fan af den britiske
forfatter J.R.R. Tolkien, som med bøger
som ”Ringenes Herre” og ”Hobbitten” har
opbygget et eventyrunivers med hobbitter,
elverfolk og orker. Tidligere var han mest
fascineret af netop eventyruniverset, men
efter at han selv er blevet aktiv i politik, ser
han også en ny dimension i fortællingerne:
– ”Ringenes Herre” handler om magt.
Ringen symboliserer den absolutte magt,
og hele handlingen er drevet frem af,
hvordan forskellige personer reagerer, når
de kommer i nærheden af den ultimative
magt. Som borgmester har man heldigvis
ikke ultimativ magt. Men overvejelserne
om, hvad man stiller op med magt, og
hvordan man bliver påvirket af at have
magt, det synes jeg faktisk er en vigtig
overvejelse, når man sidder i en magtposition, slutter Hans Stavnsager.

HONORÆR KONSUL FOR ALBANIEN
Da Hans Stavnsager som ung arbejdede for DSU i København, bankede en ung
mand en dag på døren. Han kom fra Albanien og ville efter jerntæppets fald
gerne vide noget om, hvordan man opbyggede et socialdemokratisk velfærdssamfund. Hans Stavnsager inviterede den unge mand på en kop kaffe, og de fik
en lang snak. De bevarede kontakten de næste mange år, og da Ilir Meta, som
den unge mand hed, i 2002 blev udenrigsminister, udnævnte han nogle år senere
Hans Stavnsager til landets første honorære konsul. Da nyheden nåede redaktionen på Fyens Stiftstidende, mente man dog, at der måtte være tale om en
misforståelse. Avisen skrev derfor, at Hans Stavnsager var blevet ”konsulent for
Albani”. I dag er Ilir Meta præsident for republikken Albanien.
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		 UDSATTE ER
			 CORONAKRISENS
STØRSTE OFRE
AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND FOR
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU)

C

oronakrisen har indtil videre
krævet mange ofre. Mennesker er
blevet alvorligt syge, flere er døde,
og mange er blevet arbejdsløse eller har
mistet det økonomiske grundlag for deres
lille eller mellemstore virksomhed. Unge
lider under ensomhed, og der er ingen
tvivl om, at mistrivslen vil vokse endnu
mere de kommende måneder. En alt for
overset gruppe er dog de socialt udsatte.
Hjemløse, stofmisbrugere, psykisk syge
og andre i meget udsatte positioner.
Mange af dem er dybt afhængige af
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fysiske væresteder, åbne banker med
bemandede skranker og barmhjertige
danskere i byrummet. Alt det er forsvundet i coronakrisens skygge.
DSU har i måneder forsøgt at sætte fokus
på coronakrisens betydning for de mest
udsatte borgere i vores samfund. Både på
lokalt, regionalt og nationalt niveau. Fra et
pres på de bonede gulve på Christiansborg
til lokal forandring gennem frivillig aktivisme på gader og stræder. Det kommer
vi til at fortsætte med – ikke mindst i de
kommende måneders debat om genåbning
og politisk oprydning efter
den største krise i Danmark
siden 2. verdenskrig.
Op mod jul krævede vi
en særlig julehjælpepakke til de fattige og socialt
udsatte. Mængden af
ansøgninger til julehjælp
slog alle rekorder. Alene
Dansk Folkehjælp fik
15.069 ansøgninger fra
fattige børnefamilier, og
over 80 procent tilkendegav, at deres situation var
blevet forværret på grund
af coronakrisen. Vi ønskede en økonomisk garanti
fra Folketingets side, så
alle legitime ansøgninger
kunne imødekommes fra
organisationernes side.
Samtidig ønskede vi en
statslig refusionsordning
for jule- og nytårsaktiviteter, så kommuner og
civile organisationer ville

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 DSU’s medlemsblad DSU’eren.
Du kan blive (støtte)
medlem på:
www.dsu.net/medlemsskab/meld-digind.

kunne afholde aktiviteter for hjemløse,
fattige, udsatte og ensomme borgere.
Også selvom udgiftspresset ville blive
større, fordi der skulle leves op til coronarestriktionerne. Det var bl.a. med til at
sikre, at der kom en ekstraordinær bevilling til julehjælp fra Socialministeriet,
og forsamlingsforbuddet blev lempet for
jule- og nytårsaktiviteter for ensomme
og udsatte borgere.
På gader og stræder har vi også forsøgt
at gøre en forskel for disse mennesker.
Siden december har bl.a. DSU København
Nord og DSU Roskilde iværksat et projekt
kaldet ”Sammen gennem kulden”, som
har til formål at samle tøj ind til socialt udsatte og hjemløse borgere. Tøjet indsamles
på torvepladser og gågader og afleveres til
væresteder og herberger. Den indsats vil
fortsætte – også efter coronakrisen.
Samtidig vil vi i den kommende tid yde
en indsats for at hjælpe hjemløse ”Hus
Forbi”-sælgere. De står i en yderst svær
situation i øjeblikket. Siden marts 2020 er
salget af aviser faldet med mere end 30
procent, og rigtig mange danskere frygter
at blive smittet af sælgerne. For mange
hjemløse er kontanterne fra avissalget af
meget stor betydning – ikke mindst i en
periode, hvor det er svært at få fat i kontanter hos bankerne uden hævekort.
Derfor er der brug for DSU’s indsats her
i de kommende uger og måneder. Ligesom der er brug for DSU’s klare forsvar
for socialt udsatte i den politiske debat
om genåbningen og genopretningen af
Danmark. Vores kompas vil være klart.
Coronakrisens største ofre kræver den
største opmærksomhed!

ET DIGITALT CORONAPAS ER
NØGLEN TIL ET ÅBENT SAMFUND

BOARDING PASS

eller

=

BOARDING PASS

=

=

Negativt svar på test eller vaccine eller immunitet som følge af tidligere infektion – alle dele
skal give adgang til et digitalt coronapas, som er
et instrument, der kan bidrage til hurtigere og
sikker genåbning, indtil vi når en situation, hvor
corona er under kontrol.

KR

Det vil hjælpe de brancher og arbejdspladser,
der er hårdt ramte. Det vil hjælpe vores eksport,
som er vital for hele vores økonomi. Og det vil
sikre, at alle danskere kan få tidligere adgang til
de aktiviteter, vi alle savner – uanset om man er
vaccineret eller ej. Derfor mener vi, at et digitalt
coronapas hurtigt skal på plads.
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J E P P E K O F O D:

– NÅR GLOBALISERINGEN ER
BLEVET SYG, SÅ HAR MAN BRUG
FOR EN SOCIALDEMOKRAT
Med en socialdemokratisk regering skal udenrigs
politikken selvfølgelig bygge på socialdemokratiske
værdier. Udenrigsminister Jeppe Kofod vil nu
formulere en ny udenrigsstrategi, som i en
urolig verden skal sættes fokus på værdier som
demokrati, menneskerettigheder samt ret og pligt.

C

orona. Brexit. Trump. Stormagtsrivalisering. Handelskrige. Klimaforandringer. Terror og militant
islamisme. Flygtningestrømme. Listen
over de udfordringer, udenrigsminister
Jeppe Kofod har måttet forholde sig til i
sine første halvandet år som udenrigsminister, er lang.
For selvom Danmark er et lille land, så
skal vi være med til at påvirke udviklingen
i resten af verden. Det kræver, at vi er
tydelige om vores værdier, og derfor vil
Jeppe Kofod nu formulere en ny udenrigspolitisk strategi, som skal bygge på klare
værdier.
– Socialdemokratiet er i regering for
at ændre ting til det bedre. Det er derfor,
vi fik indført Arnes ret til tidlig tilbagetrækning, det er derfor, vi lægger tidligere
tiders sparepolitik til side og fokuserer på
investeringer, og det er derfor, vi fokuserer på forholdene for udsatte børn. Det
samme gælder jo Danmarks udenrigspolitik, fortæller Jeppe Kofod.
For ham er det afgørende, at vi selv sætter en kurs i udenrigspolitikken, og ikke
bare flyder med strømmen.
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– Når jeg taler om en ny udenrigsstrategi, så handler det om at sikre, at vi
forsvarer vores egen tryghed, sikkerhed
og frihed. Og at den samfundskontrakt,
vi kender fra vores eget velfærdssamfund
med rettigheder og pligter, også gælder
ude i verden.
DEMOKRATIET ER UNDER PRES
Socialdemokraten møder Jeppe Kofod
til en snak om, hvad han vil med den
nye strategi, og hvor han som udenrigsminister vil forsøge at påvirke resten af
verdenssamfundet.
Det er første gang i mange år, at en
socialdemokrat har fået sat sig godt til
rette i Udenrigsministeriet på Asiatisk
Plads i København. Mogens Lykketoft fik
mindre end et år som udenrigsminister fra
2000 til 2001, og før ham skal vi næsten
40 år tilbage i tiden til Kjeld Olesen, som
var udenrigsminister i Anker Jørgensens
regering fra 1979 til 1982.
Jeppe Kofod havde ikke siddet længe på
posten, før coronapandemien ramte og
har betydet, at verden har været lukket
mere eller mindre ned i snart et år.

– Som verdenssamfund var vi ikke
godt nok forberedt på en epidemi. Vi har
lært, at vi er alt for sårbare. Vi har også
opdaget en mangel på kritiske forsyningskæder som værnemidler, test og
vacciner. Det er vi nødt til at se på, for der
er jo tale om en trussel mod vores tryghed
og sikkerhed, hvis vi ikke har adgang
til de nødvendige værnemidler og den
nødvendige medicin. Derfor er vi nødt til
at styrke samarbejdet i EU og i verdenssundhedsorganisationen WHO.
Netop sårbarheden og det internationale samarbejde – eller manglen på
samme – går igen, når Jeppe Kofod ser på
verden anno 2021. Det er en urolig verden,
hvor meget er i opbrud. Så meget desto
vigtigere er det, at Danmark bliver klar
på, hvilke værdier vi skal kæmpe for ude
i verden:
– Meget af det, vi tog for givet ude i
verden mht. demokrati, forpligtende
fællesskaber og menneskerettigheder,
er under et voldsomt pres. Og vi ser en
stormagtsrivalisering mellem især Kina,
Rusland og USA. Derfor er det vigtigt, at
vi er klar på, hvor vi står værdimæssigt,

JEPPE KOFOD
Født 14. marts 1974.
Medlem af Folketinget
1998-2014.
Formand for Folketingets
Udenrigspolitiske Nævn
2011-2013.
Medlem af EuropaParlamentet 2014-2019.
Vicepræsident for S&Dgruppen 2016-2019.
Udenrigsminister fra
27. juni 2019.

afhængige af, at vi lever i en verden, hvor
vores værdier respekteres. Ellers bliver det
jungleloven, som kommer til at gælde, og
de stærke og ikkedemokratiske kræfter
får alt for let spil, mener han.

Jeppe Kofod med Narendra Modi, premierminister for Indien,
som Danmark har indgået et grønt strategisk partnerskab med.

så vi kan håndtere den verden, vi står i,
fortæller han.
Udfordringer er der nok af. Han ser
med bekymring på en række lande, hvor
autoritære bevægelser vinder frem. Der
er den fortsatte kamp mod terror og den
militante islamisme, og der bliver sat
spørgsmålstegn ved nogle af de spillereg-

ler, der ellers har kendetegnet den verden,
vi har kendt. Alt sammen peger det ifølge
Jeppe Kofod på vigtigheden af, at vi har et
forpligtende internationalt samarbejde:
– Vi skal insistere på, at ret og pligt
gælder for både store og små lande,
så vi får et internationalt samfund, der
baserer sig på regler. Vi er som et lille land

EN MERE ANSVARLIG GLOBALISERING
Én ting er at være klar på værdierne. Men
hvordan vil Danmark komme igennem med
de værdier over for resten af verden? – Vi er
et lille land, og vi kan ikke gøre en forskel
overalt. Men vi kan gøre en forskel mange
steder – og også ud over hvad vores befolkningsstørrelse tilsiger, siger Jeppe Kofod.
Som et konkret eksempel på, hvor vi
kan forvente at se socialdemokratiske
værdier som ret og pligt afspejlet i den
konkrete politik, nævner Jeppe Kofod de
internationale handelsaftaler.
– Noget af det første, jeg gjorde som
minister, var at nedsætte et forum for fair
og bæredygtig handel. Vi skal ikke bare
aftale frihandel, men også sikre, at ILO’s
[international arbejdsorganisation under
FN, red.] konventioner implementeres. Så
vi sikrer, at arbejdstagerrettigheder bliver
respekteret, eksempelvis retten til at organisere sig i en fagforening og forhandle
kollektive overenskomster. Klimaaftalen
fra Paris skal selvfølgelig også med i handelsaftalerne, så landene skal levere på
klimamålsætningerne for at få adgang til
frihandel, fortæller Jeppe Kofod.
Mere retfærdig handel handler ikke
kun om at sikre bedre vilkår i ulandene.
Det handler også om at forholde sig til det
politiske opbrud, vi har set i flere vestlige
lande de seneste år. Her har netop bekymringen for globaliseringen fyldt meget
blandt mange klassiske arbejdere.
– Jeg ser Brexit, valget af Trump til
præsident i 2016 og en række andre
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tendenser som et symptom på, at globaliseringen er gået amok. Og at folk i vores
samfund, endda så mange, at de kunne
stemme Storbritannien ud af EU, føler
sig frustrerede over, at ingen tænker på
deres bekymringer for, om deres arbejdsplads forsvinder, eller for immigration.
Det er årsagen til, at folk bliver drevet ud i
ekstremerne. Derfor skal vi have et meget
bedre samarbejde for at håndtere globaliseringens udfordringer.
Og det er vigtigt, at vi får værdierne
tydeligt frem i udenrigspolitikken:
– Vi er nødt til at se på, hvordan vi håndterer globaliseringen, når den er blevet
syg. Jeg plejer at sige, at når man er blevet
syg, så har man brug for en læge. Men
når globaliseringen er blevet syg, så har
man brug for en socialdemokrat. En, som
kan være med til at sætte ret og pligt og
ansvarlige fællesskaber på dagsordenen,
så globalisering og frihandel kommer alle
til gavn.
MENNESKERETTIGHEDER
OG KLIMADIPLOMATI
Jeppe Kofod peger på EU og FN som fora,
hvor vi skal gøre vores indflydelse gældende. Blandt andet har Danmark brugt
sit medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd til at sætte fokus på undertrykkelsen af menneskerettigheder:
– I efteråret fik Danmark samlet
opbakning til et fælles indlæg om SaudiArabien i FN’s Menneskerettighedsråd.
Det virkede længe umuligt, fordi de store
lande ikke ville være med. Alligevel lykkedes det Danmark at samle over 30 lande,
som gik med. Så vi kan godt lykkes, men
det kræver selvfølgelig et langvarigt og
vedholdende fokus.
Også gennem NATO kan Danmark gøre
en forskel ude i verden. Det var også derfor, at Danmark sidste år overtog ansvaret

Jeppe Kofod mødes med NATOs
generalsekretær Jens Stoltenberg.

Coronapressemøde
i Statsministeriet.

Jeppe Kofod vært ved topmøde mellem EU
og USA’s nye klimaudsending John Kerry.

for NATO’s træningsmission i Irak og
sendte 200 soldater af sted for at træne
irakerne i kampen mod Islamisk Stat.
Jeppe Kofod peger også på det danske
techdiplomati, hvor han har udnævnt
en techambassadør til at sikre dansk
indflydelse på reguleringen af store
digitale platforme som Facebook, Google
og Amazon. Private foretagender, som har
enormt stor indflydelse på vores hverdag,

og som vi ikke kan regulere effektivt uden
internationalt samarbejde.
– Det handler om at sikre, at techgiganterne betaler skat og bidrager til
fællesskabet. Men det handler også om at
beskytte vores demokrati mod dem, som
vil bruge digitale platforme til at undergrave demokratiet.
Endelig er der naturligvis hele det
grønne område, hvor Danmark som et

MARKANTE NYE TILTAG I UDENRIGSPOLITIKKEN
• Første danske udenrigsminister, der inviterer
sin grønlandske kollega
med til officielt arbejdsbesøg i Washington D.C.
hos den amerikanske
udenrigsminister.

• Har udnævnt Danmarks
første migrationsambassadør. Ambassadøren er tilknyttet både
Udenrigsministeriet og
Udlændinge- og Integrationsministeriet og
arbejder for at realisere
regeringens vision om et
mere retfærdigt og humant asylsystem.
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• Inviterede til første fællesmøde i Rigsfællesskabets historie med den
danske udenrigsminister,
den grønlandske naalakkersuisoq for udenrigsanliggender og den færøske landsstyremand for
udenrigsanliggender og
den amerikanske udenrigsminister.

• Første danske regering,
der tager menneskerettighedssituationen i
Kina op i Danmarks nationale indlæg i FN’s Menneskerettighedsråd.

• Har lanceret dansk
Hvideruslands-initiativ,
der ydede støtte til bl.a.
retshjælp, beskyttelsesudstyr, internetadgang
og dokumentation af
overgreb og tortur i Hviderusland.

USA TILBAGE PÅ VERDENSSCENEN
Blot få dage inden interviewet med
Jeppe Kofod er Joe Biden blevet indsat
som USA’s 46. præsident. Joe Biden har
under valgkampen talt om et stærkere
internationalt samarbejde. Og som nogle
af sine første handlinger som præsident
meddelte han, at USA igen træder ind i
blandt andet klimaaftalen fra Paris og i
verdenssundhedsorganisationen WHO.
Det er godt nyt for Danmark, fortæller
Jeppe Kofod.
– Det styrker det direkte samarbejde
mellem Danmark og USA. Blandt andet
fordi klimaet igen er på dagsordenen.
Og så vil vi jo gerne have USA tilbage
som en international leder i verden for at
fremme vores værdier og beskytte vores
sikkerhed og tryghed.
Jeppe Kofod har allerede været i di-

grønt foregangsland taler med en stor
stemme i resten af verden. Jeppe Kofod
har indledt et internationalt klimadiplomati, hvor regeringens mål er at indgå
grønne strategiske partnerskaber med
lande, som tilsammen står for over 50
procent af verdens CO₂-udledninger.
– Jeg har meget fokus på vores klimadiplomati. Her kan vi sætte rammen for
grønne strategiske partnerskaber med
lande, der står for over 50 procent af
verdens CO₂-udledning. Det betyder, at
vores myndigheder kan levere forslag til
reguleringer, og vores virksomheder kan
levere grøn teknologi. På den måde kan
Danmark gøre en forskel, som rækker
langt ud over vores størrelse.
Allerede før sommerferien indgik Danmark et grønt strategisk partnerskab med
Indien, og Jeppe Kofod ønsker lignende
aftaler med lande som Kina, Japan, Sydkorea og selvfølgelig USA.

• Har udnævnt Danmarks første klimaambassadør. Ambassadøren er tilknyttet
både Udenrigsministeriet og Klima-, Energiog Forsyningsministeriet.

• Har udnævnt 20 danske ambassader og
repræsentationer ude
i verden til klimafrontposter.

rekte kontakt med den nye administration. Blot få dage efter indsættelsen var
han initiativtager og vært for et møde
mellem EU’s udenrigsministre og Joe
Bidens nye særlige klimaudsending, den
tidligere udenrigsminister John Kerry.
Netop et eksempel på, at det kommer
Danmark til gavn, at vi er et grønt foregangsland:
– Når Danmark kan være vært for sådan
et møde, hvor vi taler om samarbejdet
mellem USA og Europa i klimakampen,
så er det, fordi vi fylder rigtig meget i
klimakampen. Blandt andet fordi vi har
erklæret krig mod kul og vil have kul ud
af vores energisystem. Hvis vi kan få USA
med på det, så vil det betyde rigtig meget
i klimakampen. Så vi skal bruge vores
styrker til at få USA til igen at være en
ledende kraft.

AOF styrker de
almene kompetencer
på arbejdspladserne
Vi tilrettelægger forløb efter
individuelle behov.
Målet er at blive bedre til:

DANSK
MATEMATIK
ENGELSK
IT
www.aof.dk • 41 88 77 70 • aofdk@aof.dk
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SCHALDEMOSE UDPEGET SOM
CHEFFORHANDLER FOR EUROPAPARLAMENTET I AFGØRENDE LOV
OM STORE INTERNETFIRMAER
Socialdemokraternes gruppeformand i Europa-Parlamentet Christel Schaldemose er gået i gang med at regulere
Facebook, Amazon, Wish og andre store internetfirmaer.
Hun kalder det for sit politiske livs største opgave. Her
svarer hun på, hvad arbejdet kommer til at indeholde,
og hvordan det kommer Europas borgere til gavn.

D

et væltede ind med lykønskninger
og virtuelle klap på skulderen til
Christel Schaldemose hele den 27.
januar. De kom bl.a. fra forbrugerorganisationer, politiske med- og modspillere og fra
erhvervslivet. Det var lige blevet offentliggjort, at hun skal være chefforhandler for
Europa-Parlamentet på et af de vigtigste
stykker lovgivning, som EU skal vedtage i
denne valgperiode: den knap så mundrette
”Retsakt om digitale tjenester”.
– Det bliver nok den vigtigste lovgivning, jeg hidtil har forhandlet for EuropaParlamentet. Og så vil jeg nok mene, at
det er mit politiske livs største opgave.
Det er virkelig fedt, for det er vigtigt for
borgerne i forhold til både deres ytringsfrihed og deres sikkerhed som forbrugere på
nettet, siger Christel Schaldemose.

fra den offentlige samtale på de sociale
medier uden klagemuligheder? Nej, det
mener jeg ikke.
Det er dog mere kompliceret end som
så, understreger Christel Schaldemose.
Det gælder om at ramme en balance, hvor
platformene skal tage ansvar ét sted, men
helst ikke skal pålægges det et andet sted.
Som eksempel nævner hun Donald Trump,
der blev smidt af Twitter:
– Jeg kommer ikke til at savne Trumps
grove udtalelser og tirader, fastslår
Christel Schaldemose. – Men vi lever i et
folkestyre, og derfor skal vi heller ikke
lade de store internetfirmaer bestemme
rammerne for den demokratiske samtale.

Deres primære formål er at tjene penge,
ikke at sikre demokratisk debat.
Og Trump er ikke det eneste tilfælde
på udelukkelse, understreger Christel
Schaldemose.
– I Danmark har der været utallige eksempler på brugere, ofte debattører, satirikere
eller endda politikere, som har fået lukket
konti på f.eks. Facebook og Instagram uden
en ordentlig forklaring og uden mulighed for
at prøve beslutningen ved andre instanser,
siger Christel Schaldemose.
Samtidig er de sociale medier i høj grad
de fora, hvor samfundsdebatten foregår,
påpeger hun. Dagligt er 65 procent af
danskerne f.eks. på Facebook. Og det
er dermed en side, som fylder meget i
danskernes liv.
– Når så mange bruger Facebook – både
borgere, medier og politikere – ja, så er
rollen vigtig for debatten, og så er det blevet mere end bare et lille teknologifirma,
der kan gøre, som det vil. Så er det pludselig hele grundlaget for vores demokratiske
samtale. Den skal vi beskytte, slår Christel
Schaldemose fast.

HVORFOR ER DEN HER
LOVGIVNING SÅ VIGTIG?
– Fordi den skal sætte rammerne for, hvad
de store internetfirmaer kan tillade sig i
forhold til borgerne. Skal de kunne sælge
farlige og ulovlige produkter fra en kinesisk butik ind i EU uden at tage ansvar,
hvis det viser sig, at produkterne indeholder kræftfremkaldende stoffer? Nej, det
mener jeg ikke.
Skal de kunne blokere og udelukke folk
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Med en mor, der har arbejdet på børnehjem og i børnehave, banker Mariannes
hjerte også for børnene. Her gik hun en tur sammen med partifæller for at bakke
op om regionsrådsformand Heino Knudsens indsamling til Legeheltene.

MARIANNE VIND OM DEN SOCIALE SØJLE:

– DET KAN SÆTTE VORES
DANSKE MODEL UNDER PRES

I 2017 blev de europæiske regeringsledere, EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet enige om at skabe en “søjle
for sociale rettigheder” i det europæiske samarbejde. Men
ambitionerne skulle ikke føre til nye beføjelser til EU. Nu
ser EU-Kommissionen dog ud til at være vendt på en tallerken, og det bekymrer Marianne Vind.

D

et blev fejret med skåltaler, da et
EU-topmøde i 2017 endte med
enighed om en historisk aftale.
Efter årtiers fokus på fri bevægelighed,
det indre marked og en stram økonomisk
politik ville regeringslederne, EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet skabe
et mere lige Europa med den såkaldte
“søjle for sociale rettigheder”.
– Hensigterne var gode. Den sociale
søjle slog bl.a. fast, at alle europæere har
ret til en god uddannelse, at der skal være
betalelige boliger til alle, og at lønmodtagere har krav på et ordentligt arbejdsmiljø,

forklarer Marianne Vind og fortsætter:
– Men det blev også slået fast, at den
sociale søjle ikke gav nye beføjelser til EU.
BEKYMRING FOR NY LOVGIVNING
I dag er der en lang række politiske
områder, hvor medlemslandene selv
bestemmer. Det gælder eksempelvis
uddannelses-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Og det er Marianne Vind
godt tilfreds med:
– Det giver god mening, at vi løser
grænseoverskridende problemer i fællesskab. Jeg er stor tilhænger af fælles
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standarder på det indre marked, og at vi
arbejder tæt sammen om infrastruktur på
tværs af grænser. Men vores uddannelsessystemer, sundhedssystemer og arbejdsmarkeder er vidt forskellige, så her skal vi
bestemme selv.
Nu er Marianne Vind imidlertid bekymret for, om EU-Kommissionen vil bruge
den sociale søjle til at snige lovgivning om
nationale anliggender ind ad bagdøren.
– I sit udspil om EU-mindsteløn forsvarer EU-Kommissionen sig med, at der i sin
tid var opbakning til den sociale søjle. Der
står det nemlig skrevet, at lønmodtagerne
har ret til en anstændig løn. Men den sociale søjle var altid tænkt som vejledende
principper. Den giver ikke nye beføjelser
til EU, og derfor kan den simpelthen ikke
bruges som afsæt til at indføre en EUmindsteløn.
EU-KOMMISSIONEN BARSLER
MED HANDLINGSPLAN
Forslaget om EU-mindsteløn er næppe
heller sidste gang, at EU-Kommissionen
forsøger at bruge den sociale søjle til at
retfærdiggøre ny EU-lovgivning uden for sit
mandat. Senere på året vil EU-Kommissionen nemlig fremlægge en handlingsplan for
implementeringen af den sociale søjle.
– Den sociale søjle skal gøres til virkelighed i medlemslandene og i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Det
vil sætte vores danske model under et
alvorligt pres, hvis jubeleuropæerne forsøger at implementere den sociale søjle i ny
EU-lovgivning.
Marianne Vind ser dog rig mulighed for,
at EU kan hjælpe medlemslandene med
at gøre den sociale søjle til virkelighed.
Det kan sagtens ske inden for rammerne
af det nuværende EU-samarbejde, og
uden at EU begynder at lovgive om flere
områder:
– EU-Kommissionen må hjertens gerne
opstille fælles ambitioner, sætte mål og
fremhæve de lande, som klarer sig godt,
så andre kan lade sig inspirere. Men jeg vil
stå fast på, at den sociale søjle ikke skal
bruges til at give EU nye beføjelser og køre
medlemslandene og arbejdsmarkedets
parter ud på et sidespor.
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CORONAKRISEN SKAL
VÆRE EN LØFTESTANG FOR
BEKÆMPELSEN AF SKATTELY

B

ekæmpelsen af skattely går alt for
langsomt i EU. Som reglerne er i
dag, er det alt for nemt at gå under
radaren og gemme sit overskud i skattely.
Et eksempel er, at notoriske skattely som
Cayman Islands og Bermuda ikke engang
er på EU’s skattelyliste, til trods for at
deres effektive selskabsskat er lig 0.
Jeg mener, at en af EU’s største opgaver
er at få sat en stopper for skattely. De
stjæler en masse penge hvert evig eneste
år – på grund af manglende transparens
er det svært at fastsætte, men bare for EU
er estimatet, at vi taber 1.400 mia. euro
om året til skattefusk.
Mange af disse penge ender i skattely
på lige netop Cayman Islands, faktisk
16,5 procent af de samlede tabte penge
i skattely globalt. Penge, som vi ellers
kunne bruge på genopretningen efter
coronakrisen og på investeringer i fremtidens grønne arbejdspladser. Hvis vi skal
udbygge vores velfærd, er skattelyområdet et oplagt bud på, hvor vi i EU for alvor
kan tage fat.
Derfor er det afgørende, at vi i EU har
de nødvendige redskaber til rådighed, når
vi skal ud på den anden side af coronakrisen, og et par af de redskaber arbejder jeg
på i Parlamentet.
OPGØR MED EU’S SKATTELYLISTE
EU’s skattelyliste, som viser, hvilke lande
der tillader skatteunddragelser, er en god
idé. Men lige nu fungerer listen meget
dårligt. Ét problem er, at de europæiske
skattelylande som Luxemburg, Malta og
Holland ikke er at finde på listen, da listen
ikke må indeholde EU-lande.
Her i januar stemte vi i Europa-Parlamentet om netop at reformere skattelylisten. Et stort flertal stemte for, at
kriterierne bliver strammet op – herunder
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f.eks. at lande med en selskabsskat på 0
procent obligatorisk kommer på listen.
Desværre ville hele højrefløjen (Venstre,
Konservative og Dansk Folkeparti) ikke
stemme for disse tiltag og viste endnu
en gang en ubegribeligt svag position i
kampen mod skattely.
SKATTELOVGIVNINGEN ER FORÆLDET
I Europa-Parlamentet vil jeg også i det
kommende halvår kæmpe for at ændre
den eksisterende selskabsskattelovgivning, som på ingen måde er tidssvarende.
Jeg er blevet valgt som de europæiske
socialdemokraters ordfører på rapporten
om beskatning af store digitale virksomheder, som EU-Kommissionen og OECD
skal tage stilling til i sommeren
2021.
Som lovgivningen
er i dag, betaler
multinationale
virksomheder skat
der, hvor de har et
hovedkontor. Desværre er der mange
af dem, som spekulerer i at placere
deres hovedkontor
der, hvor skatten er
lavest, eller hvor de
kan få en særaftale
om stort set ingenting at betale. F.eks.
har Apple indgået
en aftale med Irland
om, at virksomheden ved at placere sit
hovedkontor der kan
slippe med en skatteprocent på 0,005.
Det er under al
kritik, og derfor

arbejder jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe for at få lagt en bund
under selskabsskatten. Den må gerne
være på 20 procent, så lande som Irland
ikke kan dumpe skatten for at tiltrække
virksomheder på bekostning af andre
lande og på bekostning af vores fælles
velfærd.
Det er svært at blive enige, når det
kommer til skat. Men det er bydende
nødvendigt, at vi finder fælles løsninger,
der lukker skattehullerne, hvis vi for alvor
skal forlæns ud af coronakrisen med en
ordentlig velfærd i behold. Derfor skal vi
have nogle mere tidssvarende skatteregler i EU og i resten af verden.

EUROPAS FREMTID

HVOR SKAL VI HEN?
S

idste år kunne vi fejre 70-året for
Schumann-erklæringen, som blev
startskuddet på den Europæiske
Union, som vi kender den i dag. Midt
i Brexit og coronapandemi fejrede
EU altså fødselsdag. Der sker store
forandringer i Europa i netop disse

år, men hvor skal vi hen? Det er netop
det, vi skal diskutere i “Konferencen
om Europas Fremtid”, som EuropaParlamentet, EU-Kommissionen og
EU-Rådet er blevet enige om. Det er et
længere dialogprojekt, hvor borgerne
i EU skal diskutere, hvad de drømmer

om, forventer af og håber på for EUsamarbejdet i fremtiden.
Vi har tyvstartet lidt og spurgt vores tre
danske, socialdemokratiske medlemmer
af Europa-Parlamentet om, hvad de synes
er det allervigtigste, EU fokuserer på. Læs
her, hvad de svarede:

CHRISTEL SCHALDEMOSE

MARIANNE VIND

NIELS FUGLSANG

EU skal hjælpe med at skabe
arbejdspladser i Danmark inden for det digitale område og
i udvikling af robotteknologi.
Den grønne og den digitale
omstilling går hånd i hånd, og
Danmark er i en perfekt position til at udnytte dem begge.
Det udfordrer nogle traditionelle arbejdspladser, men netop
derfor er det vigtigt, at vi kommer foran udviklingen, så det
ikke er andre, der ender med at
tage beslutningernes for os –
eller ender med alle job i fremtidens industriproduktion. Kina
og USA er foran lige nu. Men
med en fælles EU-indsats kan
vi indhente og overhale dem!

Vi skal bruge det europæiske
samarbejde til at få kampen
mod social dumping op i et højere gear. Sidste år fik vi vedtaget en massiv lovpakke, der
sikrer bedre vilkår til lastbilchauffører. Samtidig kræver vi
dansk løn for kørsel i Danmark
og gør konkurrencen på tværs
af landegrænser mere fair. De
principper bør vi også rulle ud
i andre brancher. Derfor skal
vi have et europæisk ID-kort til
vandrende arbejdstagere, som
kan lette myndighedernes
kontrol med social dumping
og gøre det sværere at fuske
med ansættelsesforhold, aflønning og skattebetaling.

Et område, hvor EU for alvor
kommer til at spille en afgørende rolle i 2021, bliver den
globale beskatning af de store
digitale virksomheder som
f.eks. Facebook, Google og
Amazon. Jeg er blevet valgt
som de europæiske socialdemokraters ordfører på sagen
og kommer til at kæmpe for,
at disse virksomheder kommer
til at betale skat. Det er nemlig
desværre sådan i dag, at virksomheder som Facebook og
Google stort set ikke betaler
skat. Jeg mener, at det er EU,
der med politisk vilje kan ændre på tingenes tilstand. Jeg
glæder mig til arbejdet.
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Tusindvis af unge fra uddannelsesfremmede hjem får allerede i
dag en uddannelse i forsvaret. Nu skal de have papir på det, de
kan, så de ikke havner i statistikken som ufaglærte. Det gavner
både forsvaret, de unge og samfundet, fortæller Trine Bramsen.

FORSVARET SKAL
LØFTE FLERE UNGE
TIL FAGLÆRTE
H

vad kan man bruge en karriere i
forsvaret til? Rigtig meget, hvis
man spørger forsvarsminister
Trine Bramsen. For meget af det, man lærer i forsvaret, kan nemlig bruges mange
andre steder i samfundet.
Forsvaret uddanner tusindvis af unge
inden for eksempelvis transport og logistik. Men når karrieren i forsvaret er slut,
så står de unge som ufaglærte og skal så
at sige starte forfra i uddannelsessystemet. Det vil Trine Bramsen nu lave om på,
så flere fra uddannelsesfremmede hjem
kan få papir på en uddannelse:
– Vi har i Socialdemokratiet i mange år
talt om at løfte fra ufaglært til faglært. Alle
er enige om, at det er det, som fremtidens
Danmark skal bygges på. Men hvordan gør
vi det i praksis? Hvem er de mennesker,
og hvor er de? Rigtig mange er faktisk i
forsvaret, fortæller Trine Bramsen.
– Gevinsterne er kæmpe store. Både for
det enkelte individ og for samfundet. Uddannelse skaber frihed, og man står med
nogle kompetencer, som kan komme hele
samfundet til gavn.
FORSVARET KAN BRYDE NEGATIV SOCIAL ARV
I dag lever store dele af uddannelserne i
forsvaret deres eget liv. De bliver ikke anerkendt at det øvrige uddannelsessystem
– og dermed heller ikke af arbejdsgiverne.
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Det betyder, at mange efter en karriere i
forsvaret står som ufaglærte, selvom de
i virkeligheden har gennemført et forløb,
som svarer til en erhvervsuddannelse.
Det rammer især dem med dårlige
forudsætninger for at gennemføre en
uddannelse, og som ikke er motiverede til
at ”starte forfra” i uddannelsessystemet.
Mange af dem valgte netop forsvaret,
fordi de var trætte af skolebænken. Det
er i årevis blevet diskuteret, hvordan flere
fra netop denne gruppe kan få en uddannelse, og her peger Trine Bramsen på, at
forsvaret har en vigtig rolle:
– I alle led i forsvaret har vi flere fra
uddannelsesfremmede hjem. Nogle, for
hvem det ikke lå i kortene, at de skulle
have en uddannelse. Forsvaret samler
rigtig mange op, som kunne være havnet
i den ”forkerte bande”. Nu havner de så
i den ”rigtige bande” med den gode uniform på. Vi er rigtig gode til at bryde den
negative sociale arv.
Trine Bramsen mener, at netop forsvaret har en god mulighed for at fange
mange af de unge, som er skoletrætte og
ikke umiddelbart motiverede for at tage
en ungdomsuddannelse. Dem, som risikerer senere at optræde i statistikkerne over
arbejdsløshed og måske også kriminalitet.
– Fordelen med vores session, det, som
i dag hedder ”Forsvarets dag”, er, at vi får

fat i rigtig mange unge. Mange kommer
ind og er lidt famlende, men opdager så,
at de faktisk kan få en rigtig god uddannelse. Det giver mange unge en rigtig
god indgang, hvor man tager et skridt ad
gangen. Man starter med den meget praksisnære uddannelse, så bliver man ansat i
forsvaret, og så får man også blod på tanden til at bygge det teoretiske ovenpå. Så
man kan gå fra at være ufaglært til at blive
faglært og måske også en videregående
uddannelse. Vores officersuddannelse
er jo i dag en bacheloruddannelse for de
civile og en diplomuddannelse på samme
niveau for de militære, forklarer hun.
FLERE UDDANNELSER SKAL RULLES UD
Trine Bramsen har derfor nu sat gang i
et stort internt arbejde i forsvaret. Målet
er, at de mange interne uddannelser i
forsvaret skal kunne ”oversættes”, så de
svarer til en erhvervsuddannelse. Dermed
vil tusindvis blive løftet fra ufaglært til
faglært.
– Det er selvfølgelig ikke nemt. Men det
er omvendt heller ikke sådan, at det vil
kræve en masse nyt. Det handler om at
bygge nogle elementer ind i den uddannelse, de i forvejen får. Og meget af det kan
bygges ind allerede i dag, fortæller hun.
Et konkret initiativ handler om at gøre
forsvarets konstabeluddannelse til en

På missionsbesøg
på fregatten
Iver Huitfeldt i
Hormuz-strædet
oktober 2020.

Velkomst til de
nye værnepligtige
ved Livgarden på
Høvelte Kaserne
august 2020.

Besøg ved
øvelsen Brave
Lion i Oksbøl
oktober 2019.

Besøg hos soldater i Estland
februar 2020.

erhvervsrettet uddannelse som en del
af erhvervsuddannelsessystemet. Der
gennemføres i øjeblikket et pilotprojekt
for Hærens kampsoldater. Forsvaret har
i dag knap 6.500 konstabler, og hver år
optages cirka 700 nye konstabler. Også
AMU-systemet skal mere i spil inden for
forsvarsområdet, så flere får papir på de
kompetencer, de får. Der er også nedsat
en uddannelsesenhed i Forsvarsministeriet til at koordinere indsatsen.
– Flere og flere uddannelser skulle
gerne blive rullet ind. Det skulle gerne
være sådan, at vi inden for fem år har det
udrullet, så alle uddannelser inden for
forsvaret er relevante uddannelser. Der er
nogle uddannelser, hvor det bliver svært,
og vi har ikke kunnet omsætte alle uddannelser på én gang. Her har min holdning
været, at så må vi starte et sted og så rulle
de andre uddannelser ud efterfølgende,
fortæller Trine Bramsen.
KRÆVER POLITISK LINJE
Trine Bramsen mener samtidig, at det
vil gøre forsvaret mere attraktivt for
flere unge, fordi man nu ikke behøver at vælge mellem forsvaret eller en
erhvervsuddannelse, men kan få både
det ene og det andet. For hende er det
samtidig vigtigt, at de nye uddannelser
bevarer det, som netop har gjort forsvarets uddannelser attraktive for også
skoletrætte unge.
– Det har været opdraget, at det ikke
må ændre synderligt på uddannelsen. Det
handler ikke om, at uddannelserne pludselig skal blive markant mere teoretiske
og boglige. Det er jo nogle gange faren ved
at forsøge at presse det ind i det almindelige uddannelsessystem, og det har måske
også været barrieren tidligere.
Netop spørgsmålet om, hvorfor man
ikke tidligere har ændret på uddannelserne, har Trine Bramsen også stillet
sig selv. Men en del handler nok om vanetænkning. For Trine Bramsen har det
været afgørende, at en socialdemokratisk regering også gør en større indsats
for at sikre uddannelse til forsvarets
ansatte:
– Det er ambitiøst, men jeg synes, at
man skal sætte målsætninger. Det her
er et godt eksempel på et sted, hvor det
kræver politisk vilje. Og selvfølgelig et
stærkt samarbejde med fagforeningerne
på området. For når vi socialdemokrater
har magten, så skal vi også bruge den til
at skabe forandringer.
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V

elfærdsstaten var ikke noget, som
bare opstod. Den var resultatet
af en meget lang proces. Der var
ikke en færdig model, som man fyldte
ud. Det var noget, der langsomt opstod
som en generationslang bestræbelse. Fra
Stauning over Hedtoft og H.C. Hansen til
Kampmann og Krag.
Det fortæller historiker Bo Lidegaard,
som på Socialdemokratiets historiske
konference i januar holdt oplæg om
netop H.C. Hansen og hans betydning for
udviklingen af velfærdssamfundet. 500
socialdemokrater overværede konferencen – selvfølgelig i coronavenlig afstand
foran hjemmecomputeren. Bo Lidegaard
understreger, at netop evnen til at udvikle
og tilpasse sig har været afgørende for
velfærdsstatens succes.
– Vilkårene forandrer sig. Den omliggende verden forandrer sig. Derfor skal
vi ikke tænke velfærdssamfundet som
noget, vi har. Man skal tænke det som en
bygning, vi bliver ved med at bygge videre
på. Der er udbygninger, der må rives ned,
og andre, der må bygges op. Så skal der
graves ud i kælderen, vinduerne skal
udskiftes, så de er klimavenlige, og det
gamle oliefyr skal skiftes ud med fjern-
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varme – og lige om lidt med jordvarme.
Det er ikke en trussel mod velfærden – det
er selve ideen: At vi hele tiden kan udvikle
og tilpasse den.
Men hvordan gik det egentlig til, at vi
fik netop den velfærdsstat, vi kender i
dag? Ifølge Bo Lidegaard handler det især
om udviklingen i Socialdemokratiets syn
på staten. Fra at være kritisk udvikler
Socialdemokratiet sig til at se staten som
et redskab til at styre økonomien og skabe
vækst og velstand. Og i den bevægelse
peger Bo Lidegaard på, at H.C. Hansen
spillede en vigtig rolle.
SOCIALDEMOKRATIET OG FOLKESTYRET
For at forstå baggrunden må man gå
tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.
Dengang betragtede arbejderbevægelsen
og Socialdemokratiet sig som i fundamental opposition til samfundet og havde et
kritisk syn på staten og dens institutioner.
Staten repræsenterede netop det etablerede samfund, som arbejderbevægelsen
ønskede en grundlæggende forandring af.
Det ændrer sig dog, da Thorvald Stauning
bliver partiformand.
– Forestillingen om, at man skulle
omstyrte samfundet i sin grundvold, blev
fortrængt til fordel for Staunings vision,
som var at omfavne staten, gribe magten
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Tre centrale
personer i Social
demokratiet i
efterkrigstiden:
Fra venstre H.C.
Hansen, Hans
Hedtoft og Jens
Otto Krag.

og fortsætte den bestræbelse, der lå i
arbejderbevægelsen om, at enhver gjorde
sin pligt og fik sin ret. At der var en retfærdighed i samfundet, og at samfundet
rakte ud til sine medlemmer og gjorde
dem til medlemmer af samfundet. Den
bestræbelse skulle gøres til også statens
bestræbelse, fortæller Bo Lidegaard.
Stauning ønsker derfor at udvide demokratiet og ad den vej skabe forandringer
på folkestyrets grund. Det lykkedes blandt
andet med den nye grundlov i 1915, hvor
kvinder og tyende får valgret. De kommende år står kampen for demokrati og
folkestyre derfor centralt for Stauning og
Socialdemokratiet.
KAMPEN MOD NAZISME
OG KOMMUNISME
Erobringen af statsmagten lykkes. I 1929
danner Stauning regering for anden gang
og indleder dermed en lang periode over
flere årtier, hvor Socialdemokratiet står
som den ubestridt stærkeste politiske
kraft i Danmark. Men periodens begyndelse bliver også præget af den store
økonomiske depression og de totalitære
ideologiers fremmarch – nazismen, fascismen og kommunismen.
– 30’erne og 40’erne bliver præget af, at
folkestyret nu er truet. Ikke bare indefra
af en forholdsvis svag yderste venstrefløj
og yderste højrefløj. Det er også truet
udefra. Det ser ud, som om den tid, hvor
demokrati og folkestyre er i fremmarch, er
ved at være forbi, fortæller Bo Lidegaard.
Stalin har sat sig på magten i Sovjetunionen, Mussolini har taget magten i
Italien, og i 1933 bliver Hitler rigskansler
i Tyskland. I øvrigt samme nat, som det
historiske Kanslergadeforlig bliver indgået
i Danmark.
– Sammenfaldet mellem de to begivenheder er på ingen måde tilfældigt. Det
er udtryk for, at Stauning lykkes med i
Danmark at stille en politisk samling omkring folkestyret som modstykke til den
krisehåndtering, som Hitler får gennemført under nazismens faner i Tyskland.
Det er i det miljø, H.C. Hansen vokser op
og får sin politiske skoling. Han bliver født
i et arbejderkvarter i Aarhus i 1906, og
selvom forholdene i dag kan virke primi-

Foto: Carl Rasmussen, Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
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tive, så fortæller Bo Lidegaard, at en mand
som H.C. Hansen bestemt ikke ønskede at
kalde sin opvækst for fattig:
– De havde mad på bordet hver dag,
de havde tøj på kroppen, og de havde en
lille toværelses lejlighed, som så rigeligt
rummede livet for en stor familie. Det at
man havde lokum i gården og koldt vand
i lejligheden, var jo en luksus. De var ikke
fattige.
Det, de manglede, var noget andet:
– Det, de manglede, var muligheder.
Folk som H.C. Hansen og Hans Hedtoft
stod ikke formelt, men reelt uden for de
muligheder, som samfundet gav børn fra
bedre stillede familier. Det krævede ikke
bare overfladiske reformer. Det krævede,
at man fik fat om hele statsapparatet og
kunne begynde at bygge en helt anden
type samfund.
MOD NAZISME OG KOMMUNISME
H.C. Hansen bliver blandt andet formand
for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i 1933 og gør også her kampen for
folkestyret centralt. Blandt andet tager
han på DSU-kongressen i 1934 et opgør
med de kræfter, der ønsker at danne en
såkaldt ”enhedsfront” med kommunisterne for at bekæmpe nazismen.
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Foto: Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

H.C. Hansen
ved sit skrivebord.

– H.C. Hansen fandt sin plads ikke som
chefideologen, men som den, der fra
midten af 30’erne og til sin død står for
at drive Socialdemokratiets organisation
som en kamporganisation i forsvaret for
det danske folkestyre, lyder det fra Bo
Lidegaard.
Chefideologen er derimod Hartvig
Frisch, som i bogen ”Pest over Europa” fra
1933 slår fast, at Socialdemokratiet aldrig
må alliere sig med hverken kommunisterne mod nazisterne eller nazisterne
mod kommunisterne. – Ideen om en
enhedsfront med kommunisterne mod
nazisterne var ifølge Frisch farlig for Socialdemokratiet. Han argumenterede for,
at nazismen og kommunismen lignede
hinanden som to knyttede næver.
Bo Lidegaard peger på, at selvom
både H.C. Hansen og den lidt ældre Hans
Hedtoft kom fra arbejderklassen, så var
de begge det, man i dag ville kalde professionelle politikere: – Hedtoft og H.C. havde
aldrig lavet andet end politik. De havde
taget en faglig uddannelse, og så var de
gået ind i først DSU og senere i partiet.
Det var en professionel karriere, de var i
høj grad professionelle politikere.
Kampen mod de totalitære ideologier
i 30’erne bliver også afgørende for den

senere opbygning af velfærdssamfundet, mener Bo Lidegaard. Folk som H.C.
Hansen og Hans Hedtoft tog nemlig en
vigtig lære med. Velfærdssamfundet
skulle ikke kun have et socialt, men også
politisk sigte:
– Grundideen er, at samfundet skal
være der for alle. Og samfundets styrke
– sammenhængskraften – afhænger af,
at så få som muligt står udenfor, og så
mange som muligt er en del af samfundet. Samfundet må ikke lade nogen blive
tilbage på perronen. De mennesker, der
byggede velfærdssamfundet, var godt klar
over, at dem, man efterlader ude på perronen, de vender sig tit mod samfundet. De
bliver samfundets fjender. Og samfundet
har brug for venner – ikke fjender.
H.C. HANSEN FÅR BRUG FOR ØKONOMER
I 1939 har Stauning fastlagt arvefølgen i
partiet med Hans Hedtoft som partiformand og H.C. Hansen som partisekretær.
Så kommer anden verdenskrig, og derfor
er det først i 1947, at Hans Hedtoft og H.C.
Hansen som henholdsvis statsminister
og finansminister kan tage fat på det, Bo
Lidegaard kalder ”det første rigtige kapitel
i velfærdshistorien”.
Her spiller synet på staten igen en
central rolle. I 1930’erne lykkes det Hitler
at bekæmpe arbejdsløsheden i Tyskland
gennem blandt andet en massiv oprustning. Noget lignende sker under krigen i
mange andre krigsførende lande.
Det skaber en tro blandt socialdemokrater på, at man kan bruge staten til at
styre økonomien og skabe større vækst
og velstand. En tanke, der blandt andet er
fremherskende i Socialdemokratiets store
efterkrigsprogram, ”Fremtidens Danmark”, der havde en ung Jens Otto Krag
som pennefører.
– Det var en vision om, at man med
planlægning af den økonomiske udvikling
og ved at bruge nogle af de erfaringer,
man havde fra krigsøkonomien og fra
30’erne, hvor man kunne se, at staten ved
at overinvestere i bestemte sektorer – på
det tidspunkt især våbenindustrien –
kunne trække folk ud af arbejdsløsheden
og skabe økonomisk vækst. Hvad nu hvis
man kunne bruge de samme økonomiske
mekanismer til at skabe bedre boliger,
bedre infrastruktur og bedre levemuligheder? Det begyndte at trække den økonomiske udvikling i gang i 50’erne.

SOCIALDEM
OKRATIET FY
LDER 150 ÅR

Men ønsket om statslig styring betyder
samtidig, at der er brug for en ny type af
politikere. Og selvom senere tider har set
et skarpt skel mellem Hans Hedtofts og
H.C. Hansens generation af overvejende
fagligt udlærte ledere og eftertidens
nationaløkonomer, så er det netop Hans
Hedtoft og H.C. Hansen, der baner vejen
for den nye type politikere.
– Hedtoft og H.C. indser, at de kan
bygge en helt ny slags samfund. Men de
indser også, at de, der skal stå for byggeriet, skal være nogle andre end dem
selv. Nogle, som kan økonomisk styring og
nationaløkonomi bedre end dem. Derfor
er det også Hedtoft og H.C. Hansen, der
bærer folk som Viggo Kampmann og Jens
Otto Krag ind i toppen af partiet.
FARVEL TIL ARBEJDERKULTUREN?
H.C. Hansen bliver statsminister, da Hans
Hedtoft dør i 1955. Året efter vedtages
folkepensionen, der i eftertiden ofte fremhæves som selve grundlæggelsen af den
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”universelle” velfærdsstat. Det betyder,
at staten yder en række velfærdsydelser
til borgerne uanset deres indkomst og arbejdsindsats. I dag er der bred opbakning
til den universelle model. Men i samtiden
var der også inden for Socialdemokratiet
kræfter, som ønskede en anden retning:
– Det var kolossalt kontroversielt. For
modargumentet var jo indlysende: ”Jamen
man kan da ikke forestille sig, at A.P.
Møller, landets rigeste mand, skal have
en folkepension? Han kan da selv spare
op”. Men det handler ikke om, at man får
det, fordi man har været det ene eller det
andet, eller fordi man er fattig. Det er en
rettighed, man får, fordi man er borger i
samfundet. Det var revolutionerende, fordi
man gik fra et trangsbestemt socialvæsen
til en rettighed, man har som borger.
H.C. Hansen dør i 1960. Han når ikke
at opleve 60’ernes store fremgang i

velstand og velfærd. Men han har lagt
vigtige spor ud for eftertiden. Men
grundlæggelsen af velfærdsstaten har
også en anden konsekvens, påpeger
Bo Lidegaard. For når staten overtager
ansvaret for velfærden, så betyder det
også, at en del af den traditionelle arbejderbevægelses opgaver langsomt bliver
overtaget af staten:
– H. C. Hansen var på mange måder
bundet til drømmen om at gøre arbejdere
til borgere. At veksle afhængigheden af
fagbevægelsen til en stat, der kom med
det samme sikkerhedsnet. Jeg tror ikke,
han indså, at i den bevægelse var han
også på mange måder chefarkitekt i
afviklingen af den arbejderkultur og den
arbejderbevægelse, han selv var rundet af
og selv var så fin en repræsentant for.

TAK TIL
REGERINGEN
FOR GODT
SAMARBEJDE
13 tre-partsaftaler
på 1 år viser styrken i
Den Danske Model

John Nielsen
Forbundsformand for Serviceforbundet
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NAVNE & NOTER

Foto: Ritzau Scanpix

TO MINISTRE
FÅR NYE
OPGAVER
I starten af det nye år gav Mette Frederiksen to ministre nye opgaver.
Den hidtidige boligminister Kaare
Dybvad Bek får tilført områder fra
Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet og bliver dermed minister
for et nyt selvstændigt Indenrigs- og
Boligministerium. Det skal blandt
andet styrke fokus på et Danmark i
balance:
– Danmark er ganske enkelt
for lille et land til store forskelle.
Ambitionen er, at det nye Indenrigsog Boligministerium skal styrke og
videreudvikle regeringens arbejde
for et sammenhængende Danmark.
Derfor samler vi nu ressortansvaret
for en række afgørende indenrigspolitiske dagsordener i det
nye ministerium, lød det fra Mette
Frederiksen.

Mette Frederiksen
sender undskyldning
til grønlandske børn
Foto: Claus Bech

Samtidig bliver ældreområdet overført fra Magnus Heunicke til Astrid
Krag, som bliver ny social- og ældreminister. Det betyder samtidig, at
Sundhedsministeriet kan fokusere
på at bekæmpe coronaepidemien.

til børnene blev sat til side. Så de mistede
båndene til deres familier og slægt, deres
livshistorie, til Grønland og dermed til deres eget folk. Vi kan ikke ændre på det, der
er sket. Men vi kan tage ansvaret på os og
undskylde over for dem, som vi burde have
passet på, men svigtede. Jeg har sendt et
personligt brev til de seks nulevende, hvor
jeg på Danmarks vegne giver dem – og de
øvrige – en undskyldning.

NORDISKE SOCIALDEMOKRATER
VIL HAVE RETFÆRDIG GRØN OMSTILLING
Foto: Claus Bech
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Statsminister Mette Frederiksen har
sendt en undskyldning til de seks nulevende grønlandske børn, som i 1951 blev
flytter fra deres familier i Grønland til
Danmark som led i et forsøg. De mistede
kontakten til deres familier, og mange af
børnene blev mærket for livet.
– Jeg har fulgt sagen i mange år, og jeg
bliver stadig dybt berørt over de menneskelige tragedier, den rummer. Hensynet

I januar holdt 13 ledere af de socialdemokratiske
partier og fagbevægelser i Norden digitalt topmøde i samarbejdsorganisationen SAMAK. Her
lancerede man blandt andet en fælles rapport
om grøn og retfærdig omstilling. – Den nordiske
arbejderbevægelse vil gå i front og stimulere den
grønne omstilling i samarbejde med arbejdsgivere,
arbejdstagere og civilsamfundet. Vi mener, at vi
finder de bedste løsninger i fællesskab, og gennem
samarbejde sikrer vi, at alle er med. På mødet gav
Mette Frederiksen samtidig formandsposten for
SAMAK videre til formanden for det norske arbejderparti, Jonas Gahr Støre.

MOGENS LYKKETOFT
FEJRET PÅ SIN
75-ÅRS FØDSELSDAG
Mogens Lykketoft fyldte 75 år den 9.
januar. Han blev i 1981 udnævnt til
skatteminister af Anker Jørgensen
og spillede i de næste 35 år en vigtig
rolle i Socialdemokratiet. Blandt andet som finansminister i 1990’erne,
hvor det sammen med Poul Nyrup
Rasmussen lykkedes at få knækket
den historisk høje arbejdsløshed.
Senere blev Mogens Lykketoft udenrigsminister, formand for Folketinget
og formand for FN’s Generalforsamling. Trods coronaen var der masser
af lykønskninger til fødselaren, som
på Facebook sendte en stor tak for de
mange varme hilsner.

RUNDE FØDSELSDAGE
	7. februar:
Nicolai Wammen, finansminister
og MF, fylder 50 år.

Foto: Steen Brogaard

	11. marts:
Kirsten Jensen, borgmester
i Hillerød, fylder 60 år.
	19. maj:
Ritt Bjerregaard, tidligere minister,
MF og EU-kommissær, fylder 80 år.
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VI HAR MEGET AT VÆRE
STOLTE AF I DANMARK.

Hver dag sender vi trygt vores børn afsted i daginstitution eller folkeskole og vores ældre på plejehjem.
Men når det kommer til indeklimaet i vores vigtige
velfærdsinstitutioner, så halter vi langt bagefter. Den
luft, vores børn, unge og ældre indånder, afhænger
desværre alt for tit af, hvilken kommune de bor i.
I Blik og Rør mener vi, at ren luft er en menneskeret.
Derfor sætter vi indeklima på dagsordenen frem
mod kommunalvalget i november.
Vi opfordrer alle Socialdemokratiets kandidater til
at kæmpe for et bedre indeklima på de kommunale
institutioner.
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5-årige Maria Scheuer Christensen arbejder til daglig som
social- og sundhedsassistent.
Hun er ansat i et hjemmeplejefirma i
Brønderslev og kører på aftenvagt rundt
til kommunens ældre medborgere. Hun
har derfor mærket coronakrisen på
meget nært hold.
– Der er jo mange restriktioner, og vi
skal testes og selvfølgelig bruge værnemidler. Men indtil nu er det heldigvis gået
rimelig godt. Men jeg håber da, at der
snart er flere, som får vaccinen.
Maria Scheuer Christensen har tidligere
været politisk aktiv. Som ung meldte
hun sig ind i Venstres Ungdom og har
været aktiv i både ungdomsorganisation
og parti. Men nu føler hun sig hjemme i
Socialdemokratiet:
– Jeg vil gerne være medlem af et politisk parti. Men jeg har jo nok forandret

mig, også på grund af
mit arbejde i hjemmeplejen
og som tillidsrepræsentant hos FOA. Nu
synes jeg, at jeg hører til i Socialdemokratiet, fortæller hun.
– Jeg bor i Frederikshavn Kommune,
og jeg synes, at vores socialdemokratiske borgmester, Birgit Hansen, gør det
knaldgodt. Og så synes jeg også, at Mette
Frederiksen i den her coronatid har gjort
det rigtig, rigtig godt.
Maria Scheuer Christensen brænder
stadig for politik, og hun regner bestemt
med at gøre aktivt brug af sit nye medlemskab:
– Alt er jo lidt anderledes på grund af
corona, men jeg synes, det er spændende,
at man som medlem kan komme tæt på
politikerne og få indflydelse. Hun blev derfor også begejstret, da hun kort efter sin
indmeldelse fik de første invitationer til at

deltage i onlinemøder. – Det vælter jo ind
med invitationer til at tale med ministre.
Det synes jeg er helt fantastisk.
Når der til efteråret skal være kommunalvalg, så regner Maria Scheuer Christensen da også med at skulle være aktiv.
– Jeg har altid syntes, at det var rigtig
sjovt at køre valgkamp. Så hvis der er
brug for en hånd til at hænge plakater
op eller dele pjecer og roser ud, så vil jeg
gerne være med. Til den tid er vi forhåbentlig vaccineret og kan være lidt tættere sammen.
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www.Socialdemokratiet.dk
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