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LEDER

Kære socialdemokrat.
Jeg besøgte for nylig et plejehjem i Grenaa. 
Vi kom midt i den ugentlige erindringsdans i 
cafeen, hvor nogle af de ældre til god gammel 
dansk musik fik genopfrisket gode minder 
fra et langt liv. Længere nede ad gangen var 
andre samlet for selv at synge højt af den 
danske sangskat. En frivillig havde netop 
stået hele formiddagen og bagt kransekage 
og nøddehorn. Det smagte godt, kan jeg 
afsløre. 

Ikke alle havde det lige godt. Men når om-
sorg og faglighed går hånd i hånd – ja, så er 
rammerne værdige. 

Til trods for deres mangler er jeg stolt af 
både vores velfærd og vores samfundsmodel. 
Stolte af det, vi er fælles om. Hvor vi løfter 
nogle af livets vigtigste opgaver sammen. Og 
vi skal passe på det.

Det er ikke nogen nem opgave. Der skal 
lægges kræfter i projektet, hvis vi skal forene 
vores særegne danske velfærdsmodel med en 
globaliseret økonomi. Men det kan lade sig 
gøre. Hvis vi bruger pengene rigtigt. 

Det gør regeringen desværre ikke. Med 
finansloven prioriterede den skattelettelser. 
Og nu vil den med det såkaldte ompriorite-
ringsbidrag spare på den nære velfærd for at 
få penge til at sænke topskatten.

Lige så opløftende, som det er at besøge 
et velfungerende plejehjem i Grenaa eller en 
børnehave i Frederikshavn, lige så nedslå-
ende er det bagefter at høre meldingen fra 
vores borgmestre. 

De siger samstemmende, at regeringens 
minusvækst – vedtaget med støtte fra Dansk 
Folkeparti – uundgåeligt vil føre til nedskæ-
ringer i hverdagens velfærd.

Regeringen kalder det »jammer«. Men det 
er lige så arrogant, som det er forkert. Jeg 
tror, at både handicap-, ældre- og børneom-
rådet kommer til at holde for, når kommu-
nerne – år efter år – skal frigøre penge til 
regeringens skattelettelser. 

Det er en forkert vej for Danmark. Vi er 
endelig kommet ud af en økonomisk krise. Vi 
står midt i at skulle håndtere en historisk stor 
tilstrømning af flygtninge. Tiden er til 
at værne om vores velfærd – ikke at 
forringe den. Og da slet ikke for 
at give skattelettelser! 

Af Mette frederiksen, forMAnd for sociAldeMokrAterne

DEN NÆRE  
VELFÆRD

Regeringen 
kalder det 

»jammer«. Men det er 
lige så arrogant, som 
det er forkert

Med venlig hilsen
Mette Frederiksen
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Formand,  
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FOLKETINGET STIFTER NY PRIS

På Christiansborg blev årsdagen for terrorangrebet i København markeret med 
stiftelsen af en ny hæderspris, Folketingets Hæderspris. Prisen blev tildelt Finn 
Nørgaard og Dan Uzan for deres heltemod 14. februar sidste år ved Krudttøn-
den på Østerbro og synagogen i Krystalgade. Den nye hæderspris vil kun blive 
uddelt i særlige tilfælde, hvor personer, der har vist ekstraordinært helte-
mod i forsøget på at redde andre, er omkommet. Der var enstemmig opbak-
ning blandt samtlige folketingsgrupper til den nye pris. Selve prisen lyder på 
200.000 kroner, som gives til et velgørende formål efter de efterladtes ønske. 
Ud over pengene vil navnene på modtagere af prisen også blive sat op på en 
mindeplade i Folketinget.

NYE ANSIGTER I  
FOLKETINGSGRUPPEN 

På grund af Helle Thorning-Schmidts og 
Bjarne Corydons nye job kan folketings-
gruppen nu byde to nye ansigter velkom-
men på Christiansborg. Det er henholdsvis 
Lars Aslan Rasmussen og Troels Ravn, der 
sætter sig i de tomme stole. Lars Aslan har 
været medlem af Københavns Borgerre-
præsentation siden 2006 og er partiets po-
litiske ordfører i kommunen. Han er 37 år 
og uddannet skolelærer. 
Troels Ravn, der erstatter Bjarne Corydon, 
kommer allerede med erfaring fra Christi-
ansborg, hvor han har været folketings-
medlem fra 2005-2007 og senest under 
regeringsperioden 2011-2015. 

UNDSKYLDNING TIL GODHAVN-DRENGENE 

Det er helt usædvanligt, at en partiformand selv er ordfører på et lovforslag, men 12. 
februar brød Mette Frederiksen med traditionen og gik selv på talerstolen. Her gjorde 
hun det klart, at staten bør undskylde over for de børn og unge, der igennem flere år-
tier blev udsat for omfattende omsorgssvigt på statslige børnehjem og institutioner. På 
tilhørerrækkerne i Folketingssalen sad blandt andre Godhavn-drengene. En gruppe af 
nu voksne mænd, der boede på drengehjemmet Godhavn i Nordsjælland. Her blev de 
udsat for tæsk, overgreb og eksperimentel behandling med psykofarmaka i 1960’erne.

KONTANTHJÆLPSLOFT RAMMER DE UDSATTE 

Op til 14.000 familier på kontanthjælp risikerer at skulle opgive deres nuværende 
bolig. Det er de almene boligers brancheorganisation, BL, der slår alarm og viser, 
hvor store skader kontanthjælpsloftet kan have. Også Kommunernes Landsfor-
ening, KL, advarer om, at der er stor risiko for, at flere ikke har råd til huslejen. 
Ifølge et høringssvar fra KL står særligt de handicappede til at blive hårdt ramt af 
et kontanthjælpsloft. Men efter ændringsforslag fra beskæftigelsesordfører Leif 
Lahn bliver de handicappede ikke underlagt de nye regler.
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Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har haft nok at se til. Med begge fødder so-
lidt plantet i møddingen er den ene møgsag efter den anden dukket op på ministerens 
bord, og sidst i februar blev hun »forhenværende«. Først blev hun afsløret i at lytte ensi-
digt til den yderligtgående landbrugsorganisation Bæredygtigt Landbrug og kopiere or-
ganisationens tekster ind i ministeriets arbejde. Og dernæst mistede regeringens kon-
servative støtteparti tilliden til ministeren, fordi hun ikke udleverede retvisende tal om 
den nye landbrugspakkes konsekvenser for miljøet. Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen var ikke tilfreds med den konservative mistillid og diskuterede offentligt mulighe-
den for et valg, før Eva Kjer Hansen – efter fire dramatiske dage – selv trak sig tilbage. 

Foto: Polfoto

DET BLEV EN DRENG … OG EN PIGE
Tillykke til både Jesper Petersen og Thomas Jensen, der er 
blevet stemt på orlov, efter at de begge er blevet fædre for 
anden gang. Jesper Petersen har fået en søn og Thomas Jen-
sen en datter. Anne Sina erstatter Jesper Petersen i orlovspe-
rioden, mens Thomas Jensens stedfortræder er Anne Paulin. 

FARVEL TIL BJARNE 
CORYDON

Bjarne Corydon har forladt Folketinget og 
dansk politik. 1 februar tiltrådte han job-
bet som ny global direktør i The McKin-
sey Center for Government. Konsulent- og 
managementvirksomheden, der er blandt 
de mest anerkendte i verden, løser op-
gaver for store virksomheder, offentlige 
institutioner og regeringer verden over. 
Socialdemokraternes tidligere finansmi-
nister skal blandt andet hjælpe regeringer 
rundtom i verden med at udvikle deres 
offentlige sektor. Før sin tid som finans-
minister nåede Bjarne Corydon at være 
leder af Socialdemokraternes analyse- og 
informationsafdeling på Christiansborg og 
stabschef for Helle Thorning-Schmidt. 

NEJ TIL REGERINGENS BOLIGPOLITIK
Med regeringens udspil til en ny planlov er det slut med kommunernes ad-
gang til at kræve 25 procent almene boliger. Særligt i de store byer vil det blive 
svært for mennesker med små eller almindelige indkomster at finde en bolig. 

Landet rundt var socialdemokraterne på gaden for at markere vores mod-
stand. I København besøgte Mette Frederiksen og overborgmester Frank 
Jensen således et af de områder, der vil blive ramt af regeringens foreslåede 
ændring af planloven

Og i Randers tog Maja Panduro ligefrem på en smuttur tilbage til barndom-
mens land, da hun – sammen med frivillige fra DSU – delte materiale ud i 
Vangdalen i Randers, hvor hun selv boede som barn. 

Mens regeringen og Dansk Folkeparti skærer i boligydelsen til både pen-
sionister og handicappede, var budskabet klart fra folketingsmedlemmet og 
randrusianeren: Lejeboliger skal være gode og til at betale, det er socialdemo-
kratisk politik.

… OG FARVEL TIL  
LARS MIDTIBY
Partisekretær Lars Midtiby stopper i par-
tiet. Han skal fremover være direktør for 
Danske Handicaporganisationer. Lars 
Midtiby nåede at sidde som partisekretær 
i otte år, siden han overtog pladsen fra 
Henrik Dam Kristensen. Før han blev valgt 
til partisekretær, arbejdede han i flere 
stillinger inden for partiet, blandt andet 
som kampagnechef på partikontoret og 
som konsulent på Christiansborg og i 
Europa-Parlamentet. Jan Juul er ny parti-
sekretær, og så er Matias Bredde i øvrigt 
tiltrådt som vicepartisekretær.

MILJØ- 
MINISTEREN  
GLED I  
SVINGET
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Flygtningekrisen

For at håndtere flygtningekrisen har Socialdemokraterne 
strammet sin udlændingepolitik. Mette Frederiksen har 
været rundt i landet for at forklare den nye kurs. Vi var 
med, da hun mødte 90 partifæller i Horsens.

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

– Jeg blev glad, da en 
ung pige forleden sagde 
til mig, at flygtninge 
skal have hjælp. For 
det er jo det rene syns-
punkt, der er det rigti-
ge. Men vi skal samtidig 
have det forenet med 
virkeligheden, forkla-
rer Mette Frederiksen i 
Horsens.

Klokken er 18.30, og hver eneste stol i 3F 
Horsens er besat. Kaffekanderne skifter 
hænder, lige så hurtigt som tv-værten 
Clement Kjersgaard er kendt for at 
afbryde sine gæster, og der bliver indledt 
med »Danmark for folket«, som der altid 
gør ved Socialdemokraternes medlems-
møder i Horsens. 

På papiret er det bare et helt alminde-
ligt medlemsmøde med besøg af partifor-
mand Mette Frederiksen, som inviterede 
sig selv til åben debat med medlemmerne, 
da hun blev valgt til formand sidste år.

Men i praksis er mødet ikke så almin-
deligt endda. 

Øverst på dagsordenen står der 
»Flygtninge- og integrationsdebat«. Det 
er den, der har trukket lidt mere end 
90 socialdemokrater fra tre forskel-
lige partiforeninger i Horsens til Robert 
Holms Vej 1. Og det ved Mette Frederik-
sen godt, da hun stiller sig op foran sine 
partifæller.

FRA FRUSTRATION TIL FORSTÅELSE
– Nå, kære venner. Vi er mange. Og jeg 
gætter på, at de fleste af jer ikke kun er 
kommet for at se den nye formand, men 
på grund af flygtningedebatten, konsta-
terer Mette Frederiksen og smiler. 

Smilet bliver gengældt blandt parti-
fællerne. Et af de første spørgsmål, der 
kommer fra salen, er fra Kirsten Olander-
sen. Hun har igennem længere tid været 
frustreret over, hvordan flygtningedebat-
ten er blevet håndteret. Men efter at have 
sat sig grundigt ind i sagerne har hun 
flyttet sig markant.

– Nu forstår jeg vores politik. Men vi 
skal være bedre til at kommunikere ud, 
at langt de fleste af de flygtninge, der 
kommer hertil, rent faktisk får familie-
sammenføring med det samme og ikke 
bliver ramt af treårsreglen, siger Kirsten 
Olandersen.

EN SVÆR TID  
– MED SVÆRE  
BESLUTNINGER

Flygtningekrisen
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– Ja, 80-90 pct. af dem, der søger asyl i 
Danmark, har ret til familiesammenføring 
med det samme. Resten er de asylansø-
gere, der ikke er individuelt forfulgt, men 
kan få et midlertidigt ophold, forklarer 
Mette Frederiksen og tilføjer:

– Og ja, det skal vi selvfølgelig være 
bedre til at fortælle. Det har du helt ret i. 

HVOR SKAL DE BO?
Hen over vinteren har Mette Frederiksen 
deltaget i flere lignende møder landet 
over. Og også i Horsens møder hun 
spørgsmål om partiets linje i forhold 
til hjælp i Syriens nærområder, om det 
moralske i ikke at modtage alle de flygt-
ninge, der gerne vil søge asyl, og hvem vi 
skal hjælpe. 

Kommentarer og spørgsmål bliver be-
svaret af en oplagt formand, der på trods 
af det fremskredne tidspunkt langtfra er 
færdig med dagens arbejde. Men det må 
vente, for lige nu gælder det 90 spørge-
lystne partifæller. 

– Jeg er rigtig glad for at være social-
demokrat. Også selvom jeg står for skud 
hver eneste dag på mit arbejde, siger 
Charlotte Kær Kvist, der er boligplace-
ringsmedarbejder i Vejle Kommune. 

Der kommer, som hun selv siger, ikke 
en flygtning til Vejle uden at have sagt 
hej til hende. Sidste år kom der fem om 
måneden. Nu kommer der 40. Hendes 
frustrationer går på, hvor flygtningene 
skal bo.

– Jeg kan sagtens forstå dig. For 
der er ikke nogen nem løsning på det 
problem. Det er det, der udfordrer os 
lige nu, siger Mette Frederiksen til 
Charlotte Kær Kvist og fremhæver, at 
den nuværende regering ikke har tænkt 
sig at give penge til kommunerne, så de 
kan bygge boliger. 

– Tværtimod. Der skal spares, og derfor 
bliver vi nødt til at tage ansvar, så Peter 
(Horsens-borgmester Peter Sørensen, 
red.) ikke kommer til at stå med opgaven 
selv. Og det handler blandt andet om at 
begrænse antallet af flygtninge, ellers går 
det ud over de svageste i vores samfund, 
siger Mette Frederiksen.

Klokken er 20.05, og de godt 90 so-
cialdemokrater rejser sig fra de varme 
stolesæder i 3F Horsens. De går ikke. 
Tværtimod begynder de at klappe.

– Vi ved godt, at det er en svær tid med 
svære beslutninger. Netop derfor har vi 
brug for at stå sammen, kommenterer 
Kirsten Olandersen. 

Charlotte Kær Kvist 
er boligformidler – og 
det frustrerer hende 
at tænke på, hvor 
flygtningene skal bo.

Kirsten Olandersen 
har været skeptisk 
over for den nye ud-
lændingepolitik. Men 
efter at have sat sig 
ind i sagerne forstår 
hun kursskiftet. 

FRA BAgDAD  
tiL ByRåDEt
For 30 år siden sad Saliem H. Bader som asylan-
søger på Center Sandholm efter en lang rejse væk 
fra Saddam Husseins Irak. I dag er den 56-årige 
flygtning socialdemokratisk medlem af Horsens 
Byråd, aktiv i en række bestyrelser, kunstmaler og 
involveret i en lang række frivilligaktiviteter.

Han havde glædet sig meget til medlemsmødet 
med Mette Frederiksen, som han også hilste på.

– Den aktuelle flygtningesituation er svær og en 
helt anden, end dengang jeg flygtede til Danmark. 
Vigtigheden af, at partiet arbejder sammen, er 
mere aktuel end nogensinde før. Jeg er enig i alt 
det, Mette Frederiksen siger. Vi kan hjælpe mange, 
men ikke alle, siger Saliem H. Bader. 

i jOB FRA  
DAg Et
Horsens-borgmester Peter Sørensen deltog også i 
mødet med partiformanden og oplevede, at mange 
gik »klogere og mere opløftede hjem«.

– Jeg talte med mange bagefter, og de følte sig 
meget bedre klædt på. De fik sat ord på nogle af de 
svære emner og er bedre rustet til flygtningedebat-
ten nu, siger Peter Sørensen.

Han er selv meget enig i det socialdemokratiske 
integrationsudspil, der også blev præsenteret i 
Horsens, og kalder forslaget om at arbejde fra dag 
ét »fornuftigt« og »en nødvendighed«:

– Vi skal sikre, at alle, der kommer hertil, får 
et godt liv. Der gælder det om at få tilknytning til 
arbejdsmarkedet. For historisk set er vi jo ikke lyk-
kedes med en integrationsindsats, som virkelig har 
battet. Og regeringens omprioriteringsbidrag, der 
tvinger os til at skære én procent af vores budget 
om året, vil komme til at presse os helt enormt ude 
i kommunerne. 
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Mette Frederiksen: – Vi skal  
diskutere, hvordan vi hjælper flest 
mennesker på den bedste måde.
– Alene i år er forventningen, at der overgår knap 40.000 
til integrationen i kommunerne. Det svarer jo til, at vi 
skal bygge hele Viborg by, uden at nogle af de voksne er i 
arbejde. Prøv at tænke på, at vi skal bygge sådan en by én 
gang om året. Det har vi simpelthen ikke ressourcerne til 
i Danmark. Det er derfor, det er nødvendigt at stramme 
op. Det er derfor, at vi – som vi plejer – har taget ansvar.

Sådan motiverer Mette Frederiksen partiets nye linje 
i asyllovgivningen. En linje, der udspringer af faktuelle 
kendsgerninger såvel som formodede flygtningepolitiske 
udfordringer. 

Det er ikke alle, der har været lige begejstrede for den 
nye kurs, der er blevet mødt med skepsis og kritik. Mette 
Frederiksen kan godt forstå de medlemmer og tager 
deres skepsis som udtryk for, at »rigtigt mange socialde-
mokrater utroligt gerne vil hjælpe de arme mennesker, 
der er ofre for krig og konflikt«.

– Som jeg har sagt ved andre lejligheder, meldte jeg 
mig heller ikke ind i Socialdemokraterne for at stramme 
op på reglerne for familiesammenføring for flygtninge. 
Jeg tror bare, at det er ret afgørende, at vi også begynder 
at diskutere, hvordan vi egentlig hjælper flest mennesker 
på den bedste måde. Og det, der skal til, er en markant 
større indsats i nærområderne og et EU-lederskab, der 
højner kvaliteten i flygtningelejrene og i øvrigt bidrager 
til en mere stabil udvikling i blandt andet Mellemøsten, 
siger Mette Frederiksen.

Efter at have besøgt en flygtningelejr i Jordan sidst i 
februar præsenterede hun et konkret forslag om at hæve 
støtten i nærområderne med 200 millioner kroner al-
lerede i år. Det kan lade sig gøre ved at droppe skattelet-
telsen til folk, der arver en virksomhed. Pengene rækker 
til at brødføde 50.000 familier i flygtningelejrene   mob

JEG SAVNER 
EUROPÆISK  
LEDERSKAB

Mette Frede-
riksen: – Det er 
nødvendigt at 
stramme op. Det 
er derfor, vi har 
taget ansvar.
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Flygtningekrisen

»JOBBET VAR AFGØRENDE 
FOR MIN INTEGRATION«
For 20 år siden flygtede Zarlasht Karmand fra krigen i Afghanistan. Nu er  
hun topsælger i Ilva i Ishøj. Her fik hun besøg af Ole Bjørstorp og Mattias  
Tesfaye – og både borgmesteren og folketingsmanden fik bekræftet de  
gode intentioner i Socialdemokraternes nye integrationsforslag.

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

Vi sidder i en bil på vej til Ilva i Ishøj. Bag rattet er 
det borgmester Ole Bjørstorp, på passagersædet 
folketingsmedlem Mattias Tesfaye. 

De to politikere er dog ikke på udkig efter en ny 
sofa. De skal besøge den 42-årige sælger Zarlasht 
Karmand, der kom til Danmark efter at være flygtet 
fra krigen i Afghanistan i 1996.

– Jeg glæder mig til at møde hende og høre, hvad 
hun har at sige om integration, siger Ole Bjørstorp, 
der er borgmester for den kommune i Danmark, der 
har flest flygtninge og indvandrere.

Han har siddet med fingrene nede i integrations-
gryden i flere årtier og ved, hvad der virker. 

Mattias Tesfaye har et forhold til både den køben-
havnske vestegn og integrationsspørgsmål – han 
bor i Albertslund, er valgt i Brøndby og er medlem 
af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget – og 
han er også spændt.

– Ishøj har altid været den kommune, som suve-
rænt har modtaget flest fremmedsprogede gennem 
tiden. Og set med de øjne, så er Ishøj jo en slags 
mikrokosmos. Tager man hertil, tager man i virke-
ligheden en tur til fremtiden, understreger Tesfaye, i 
det øjeblik vi passerer Strandgårdskolen i Ishøj. 

– Danskerne er i undertal på den her skole. Men 
det betyder ikke noget i praksis, for her er man vant 
til det. Skolen er så populær, at danske børn søger 
ind her nu, forklarer Bjørstorp og understreger, at 
det ikke altid har været sådan.

– Men ekstra hjælp til de fremmedsprogede børn 
har givet resultater, så flere og flere tager en uddan-
nelse og får et job, fortæller borgmesteren.

TERPEDE BROCHURER I BUSSEN
Vi er fremme ved Ilva, og Ole Bjørstorp slukker 
motoren. Da vi kommer ind i Ilvas farverige mø-
belunivers, går en storsmilende medarbejder os i 

møde. Det er Zarlasht Karmand. I 20 år har hun boet 
i Danmark og kan i høj grad identificere sig med 
de flygtninge, der søger asyl for tiden. Hun kom 
hertil helt alene og uden en uddannelse. Nu er hun 
topsælger. 

– Hvordan er det lykkedes?, spørger borgmeste-
ren nysgerrigt.

– Det har heller ikke været let. Da jeg startede i 
Idemøbler for mange år siden, sad jeg i bussen til 
og fra arbejde og terpede brochurer. Og jeg forstod 
ikke halvdelen af det, der stod. Men jeg ville være 
professionel sælger, så jeg måtte hele tiden tage 
noter og spørge mine kolleger til råds, fortæller 
Zarlasht. 

Indsatsen gav bonus. Blandt Idemøblers cirka 600 
sælgere blev hun en af de fem bedste.

– Jeg er også topsælger her. Det er jeg stolt af. 
Men det har taget tid at komme hertil, siger Zar-
lasht.

EN DEL AF SAMFUNDET
De to politikere er landet i en af de bløde sofaer og 
lytter interesseret til Zarlashts beretning. De er im-
ponerede over hendes historie. Hun forlod sit hjem-
land, fordi krigen blev en trussel mod hendes liv. 

– Men hvad betød det at få et arbejde? spørger 
Mattias Tesfaye.

– Det var afgørende for min integration. Når du er 

Zarlasht Karmand Habib 
læste journalistik i hoved-
staden Kabul, da hun i 1996 
– som 22-årig – flygtede fra 
Afghanistan til Danmark. 
Efter et par år på sprogskole 
fik hun praktik i Netto i Is-
høj. Senere blev hun ansat 
i Idemøbler, blev topsælger 
og afdelingsleder og arbej-
der nu i Ilva. I Sandholmlej-
ren mødte hun sin mand, 
som hun har to børn med. 
De bor i Ishøj.  

Flygtningekrisen
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en del af arbejdsmarkedet, er du en del af sam-
fundet. Men det kræver, at du kan sproget, og det 
lærer du ikke ved at sidde på en sprogskole i to år, 
forklarer hun borgmesteren og folketingspolitike-
ren og fortsætter:

– Men da jeg efter nogle år fik muligheden for at 
komme i praktik i Netto, så åbnede min verden sig. 
Det var i virkeligheden her, jeg lærte dansk og blev 
inspireret både socialt og fagligt af mine kolleger.

Zarlasht blev fastansat i Netto efter en måneds 
praktik, og herefter tog hendes karriere fart. Og 
det er med sine erfaringer i baghovedet, hun nu 
råder politikerne til at indføre praktik fra dag ét på 
sprogskolen, så sproget bliver praktiseret fra start. 
Derudover, lyder hendes anbefaling, bør undervis-
ningen være niveaudelt, så højtuddannede ikke 
sidder på de samme hold som analfabeter. 

DET KOSTER AT HJÆLPE
Ishøj-borgmesteren lytter anerkendende til Zar-
lashts erfaringer. Og i tråd med partiets integrati-
onsudspil er han enig i, at arbejde er en af de mest 
effektive måder at integrere på.

– Men det er klart, at da det er flygtninge med ar 

på sjælen, så er arbejde fra dag ét svært. Men så 
hurtigt som muligt, forklarer Bjørstorp og nævner, 
at Ishøj tilbage i 80’erne og 90’erne havde stor 
arbejdsløshed blandt fremmedsprogede. 

Nu er de – stille og roligt – kommet i arbejde, 
deres børn har fået en uddannelse, og arbejdsløs-
heden er langt mindre nu, end den var førhen. Ud 
over ekstra støtte til skolerne har en kommunesty-
ret anvisningspolitik til almene boliger været en af 
nøglerne til integration.

De anerkender alle, at integration kræver tid og 
kræfter – ikke bare fra den enkelte flygtning, men 
også fra samfundet.

– I disse år diskuterer vi meget, hvorvidt inte-
gration kan lykkes. Derfor er det ekstra vigtigt at 
få det sagt og fremhævet, når det lykkes. Vores 
erfaringer er blandt andet fra nogle vestegnskom-
muner, at det er dyrt, at det tager lang tid, og at 
man skal være opmærksom på kultursammenstød. 
Men det kan altså godt lykkes, siger Tesfaye og 
giver hånd til Zarlasht.

Den afghanske flygtning skal tilbage til dét, hun 
er bedst til. At sælge sofaer, stole og borde i Ilva. På 
dansk. 

Jeg forstod ikke halvdelen af det, der stod.  
Men jeg ville være professionel sælger

TURBO PÅ  
INTEGRATIONEN

Alle skal i arbejde fra dag 
ét. Arbejde kommer først, 
sprog senere. Flygtninge 
skal boligplaceres efter job 
og evner.

Det er de tre hovedover-
skrifter i det bud på en 
stærkt forbedret integrati-
onspolitik, Socialdemokra-
terne lancerede i februar.

Hidtil er sprogundervis-
ning blevet prioriteret først, 
men nu skal flygtningene 
i arbejde så hurtigt som 
muligt. Sproget er ikke 
en forudsætning for at 
passe et job. Til gengæld 
kan flygtningen – som det 
eksempelvis var tilfældet 
for Zarlasht Karmand – lære 
det danske sprog gennem 
sine kolleger. 

Hvis der ikke er et job til 
den enkelte flygtning, skal 
vedkommende i eksempel-
vis nyttejob eller virksom-
hedspraktik. Det skal ikke 
længere være muligt at 
modtage ydelser uden at 
arbejde for dem.

Endelig skal alle flygtnin-
ge og familiesammenførte 
have afklaret deres faglige 
kompetencer, før der findes 
bolig til dem. De skal bo 
et sted, hvor der er reelle 
jobmuligheder.

Læs hele udspillet på www.
socialdemokraterne.dk.

Topsælgeren Zarlasht 
Karmand i sofagrup-
pemøde med toppo-
litikerne Mattias Tes-
faye fra Folketinget 
og Ole Bjørstorp fra 
byrådet: – Arbejde er 
afgørende for, at inte-
grationen virker.
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Vismand Torben Tranæs:  
– Bliver flygtningestrøm-
men permanent, skal vi 
hæve skatterne, reducere 
offentlige ydelser eller ind-
føre jobreformer.

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN 

I 2016 forventer de danske kommuner at 
modtage 37.400 flygtninge og familiesam-
menførte. Det tal er seks gange højere end 
det, vi har været vant til i en lang årrække. 
Ifølge Torben Tranæs, der er økonomisk 
vismand og forskningsdirektør på SFI, Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd, er 
det en stor samfundsøkonomisk udfordring 
at håndtere så mange flygtninge. Men hvor 
stor udfordringen bliver, afhænger af, om 
flygtningestrømmen blot varer et par år, eller 
om den fortsætter i en lang årrække.

– Den danske økonomi er holdbar, som 
den ser ud nu. Men bliver flygtningestrøm-
men permanent, skal der gøres noget ekstra. 
Og det vil være et politisk valg, om man skal 
forhøje skatterne, reducere det offentlige 
forbrug eller indføre reformer, som øger 
arbejdsudbuddet, forklarer Torben Tranæs 

og noterer, at 5.000 flygtninge koster det 
danske samfund to milliarder kroner.

Det beløb er dog afhængigt af, at det lyk-
kes at forbedre integrationen væsentligt.

– Beløbet bygger nemlig på erfaringer med 
at integrere ikkevestlige indvandrere gene-
relt. Det har vi historisk set ikke været så 
gode til, og med flygtningene har det vist sig 
at være særlig svært, siger Torben Tranæs.

SVÆRT AT KOMME TIL DANMARK
Årsagen til, at det er så dyrt at modtage flygt-
ninge i Danmark, skal findes i vores sociale 
sikkerhedsnet, som er verdens højeste. Men 
det gør det også meget svært for flygtninge 
med lavere kvalifikationer at blive integreret.

– Det er svært at forestille sig et land, der 
er vanskeligere at komme til, end Danmark, 
hvis man kommer med sparsomme kvalifi-
kationer, hvilket folk fra fattige lande ofte 
gør. Danmark har et i international sam-
menhæng meget højt socialt sikkerhedsnet 
og derfor også høje mindstelønninger, siger 
Torben Tranæs. 

Det kan eksempelvis være en udfordring 
for de syriske flygtninge. En del af dem er 
ufaglærte, og de skal kæmpe om jobbene 
med andre lavtuddannede, der tilmed kan 
sproget. 

– Selv i de job vil flygtninge have svært ved 
at være så produktive, som en arbejdsgiver 
kræver i dag. Og det er grundudfordringen i 
forhold til integration i Danmark. Sammen-

lignet med lande med et lavere sikkerheds-
net er vores økonomi mere sårbar over for 
flygtningestrømmen, siger vismanden.

EN VELFÆRDSOPGAVE
De flygtninge, der er kommet til Danmark i 
løbet af de seneste år, er væsentligt ringere 
beskæftiget end dem, der kom her i 2010. 

Ifølge Torben Tranæs skyldes det blandt 
andet, at det er nye flygtningegrupper, der 
er flere af dem, og derfor kommer de på kort 
sigt let til at »gå i vejen for hinanden« på 
arbejdsmarkedet. 

– Derimod kan man se, at jo længere tid 
flygtningene har været her, jo højere er be-
skæftigelsen for samtlige flygtningegrupper, 
siger Torben Tranæs og vurderer regeringens 
aktuelle beskæftigelsesmål for flygtninge 
som en vanskelig opgave:

– Målet om, at halvdelen skal i arbejde 
med det samme, er meget ambitiøst. Bare 
det at halvdelen er i arbejde efter fem år, 
anser jeg for at være ambitiøst, og jeg tror 
ikke på, at det kan gøres meget bedre end 
det, medmindre man finder en helt ny måde 
at tackle problemet på, siger vismanden.

Den store samfundsøkonomiske udfor-
dring til trods har Torben Tranæs dog en 
særlig pointe:

– Det er vigtigt at sige, at et land ikke 
modtager flygtninge for at få en god forret-
ning ud af det, men fordi man påtager sig en 
global velfærdsopgave. 

ØKONOMIEN HOLDBAR NU, MEN …

OM TORBEN TRANÆS
    Torben Tranæs er vismand og dermed 

medlem af De Økonomiske Råds  
formandskab. 

    Forskningsdirektør og professor ved SFI, 
Det Nationale Forskningscenter for  
Velfærd.

    Født i 1959, ph.d. i økonomi fra Køben-
havns Universitet i 1994. 

Torben Tranæs: 
– Det er en udfor-
dring for mange 
syriske flygtninge, 
at de er ufaglærte.
Foto: SFI

Flygtningekrisen
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VIDSTE DU, AT …
    I år bidrager topskatten med 16,3 

mia. kr. til at finansiere offentlige 
udgifter.

    Topskatten er på 15 procent. 

    Skatten betales alene af indkomst 
over 467.300 kr. efter AM-bidrag (det 
svarer til en årsløn på 508.000 kr.). 

    Når den seneste skattereform er 
fuldt indfaset i år 2022, skal man 
tjene over ca. 524.000 kr. årligt for 
at skulle betale topskat af den sidst 
tjente krone.

Socialdemokraterne er 
lodret imod regeringens 
plan om at sænke top-
skatten. Forslaget skaber 
øget ulighed og rammer 
vores fælles velfærd.

AF JESPER PETERSEN, SKATTEORDFØRER

Det står mere og mere klart, at selve me-
ningen med livet for Venstre-regeringen 
er, at der skal gennemføres markante 
skattelettelser. Herunder en stærkt om-
diskuteret lettelse af topskatten med 
fem procentpoint. Ingen mistænker vist 
Lars Løkke Rasmussen for nogensinde 
at glemme det, men opstår tvivlen, kan 
man regne med, at Anders Samuelsen 
sender en rutinemæssig trusselsskrivelse 
på regeringens liv til statsministeren. For 
topskatten – et væsentligt element i vores 
progressive, socialt udjævnende skattesy-
stem – skal død og pine sænkes.

Socialdemokraterne er lodret imod det 
og har gjort det klart, at vi ikke medvirker 
til sådan en aftale. Slet ikke i en tid, hvor 
det økonomiske råderum for de kommen-
de år pludselig ser helt anderledes ud.

Derfor opfordrede vi også regeringen til 
at lade fornuften indfinde sig og udskyde 
en ny skattereform på ubestemt tid. 
Forhandlingerne blev så faktisk udskudt 
til efteråret. Men kampen om topskatten 
er i fuld gang. 

Socialdemokraterne gik til valg på at 
ville bruge det økonomiske råderum, 

vi havde medvirket til at skabe, på at 
forbedre de fælles velfærdsordninger, 
investere i fremtiden og skabe arbejds-
pladser. Det mener vi stadig. Og skulle der 
på et tidspunkt kunne findes en fair og 
fornuftig måde at finansiere lavere per-
sonskat på, så vil det for os handle om, at 
almindelige lønmodtagere skal have lidt 
mere ind på kontoen på lønningsdagen. 

At barbere en tredjedel af topskatten 
fører til et mere socialt skævt Danmark. 
Og det vil betyde cirka 2,5 milliarder 
kroner mindre hvert år til for eksempel 
sundhed, pleje, uddannelse, daginstitutio-
ner, forskning osv. (tallet er Finansmini-
steriets og indeholder en forventning om 
forskellige positive dynamiske effekter 
– måske er tabet reelt større). Men det er 
altså alt det, Venstre er villig til at spare 
på for at skaffe penge til en skattereform. 
Blandt andet igennem de genindførte fat-
tigdomsydelser og de besparelser på den 
kommunale velfærd, som med nærmest 
poetisk sproglig kreativitet kaldes »om-
prioriteringsbidraget«.

De forringelser støtter Dansk Folke-
parti som bekendt. Vil Kristian Thulesen 
Dahl mon også igen være med på Løkkes 
planer om en lavere skatteprocent for de 
mest velstillede? 

Tidligere tiders debat om, at mange 
almindelige lønmodtagere betalte topskat, 
blev håndteret effektivt med SRSF-regerin-
gens skattereform i 2012. Den indebærer 
primært en løbende stigning i beskæf-
tigelsesfradraget, men også en løbende 
stigning i topskattegrænsen frem til 2022. 
Det betyder blandt andet, at andelen af 
LO-lønmodtagere, der betaler topskat af 
den sidste del af deres løn, falder fra 25 
procent (2008) til 6,7 procent (2022). For 
FTF-gruppens vedkommende viser de 
tilsvarende tal et fald fra 40 til 14 procent.

Topskatten er altså ubestrideligt en 
skat, der betales af den højest lønnede 
del af danskerne. Det drejer sig om knap 
ti procent af skatteyderne. Og en del af 
dem er jo i øvrigt enige i, at lønmæssigt 
brede skuldre skal bære et tungere læs. 
Sådan skal skatten også være i Danmark 
fremover, hvis det står til Socialdemokra-
terne. 

HOLD FAST I TOPSKATTEN

             At barbere en   
             tredjedel af 
topskatten fører til et 
mere socialt skævt 
Danmark

ORDFøREREN HAR ORDET

Foto: Folketinget.dk
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KAOS I KOMMUNEKASSEN

1% lyder ikke af 
alverden. Det 
burde de fleste 
nok kunne bar-
bere af deres 

personlige husholdningsbudget. Så hvor-
for brokker og jamrer kommunerne sig 
over at skulle aflevere en enkelt procent 
af deres budget i de såkaldte ompriorite-
ringsbidrag?

Svaret finder man i de kommunale reg-
neark. De er for manges vedkommende i 
forvejen røde, og med ekstra besparelser 
på vej ser det kritisk ud. Det er nemlig ikke 
småpenge, kommunerne skal finde – for 
at kunne finansiere de lettelser i topskat-
ten, Venstre-regeringen har varslet.

I Roskilde forklarer borgmester Joy 
Mogensen, at omprioriteringsbidraget 
alene vil betyde, at kommunen skal finde 
37 millioner kroner om året. 

– Vi sidder og laver sparekataloger for 
tiden, men jeg håber virkelig, at regerin-
gen besinder sig. For det bliver folkesko-
len, klubberne, SFO’erne og ældreplejen, 
der må holde for. Det er de poster, der 
udgør langt størstedelen af det kommu-
nale budget, så det er der, vi kan skære, 
siger Joy Mogensen. 

HJORT LANGT FRA VIRKELIGHEDEN
Finansminister Claus Hjort Frederiksen 
har anklaget kommunerne for at jamre 
og skubbe netop børnene og de ældre 

foran sig, når de skal argumentere for, at 
der ikke er råd til besparelserne. Men den 
retorik er uden hold i den kommunale vir-
kelighed, mener Roskilde-borgmesteren. 

– Det vidner om, at Claus Hjort ikke 
aner, hvordan et kommunalt budget ser 
ud. For når 75-80 procent af kommuner-
nes økonomi bliver brugt på børnene og 
de ældre, hvordan skal vi så kunne spare, 
uden at det går ud over den gruppe, spør-
ger hun.

Joy Mogensen mener, at kommunerne 
selv laver en stor spare- og ompriorite-
ringsøvelse. For de opgaver, kommunerne 
skal tage sig af, er vokset de seneste år. 

– Der kommer blandt andet langt flere 
ældre, og fordi sygehusene bliver hurti-

gere til at udskrive patienter, stiller det 
større krav til forebyggelse. Men hver gang 
der er forlig på blandt andet sundhedsom-
rådet, er det sygehusene, der er i fokus, 
men sjældent den forebyggende indsats 
ude i kommunerne. Så vi oplever, at der 

bliver stillet større krav, men at der ikke 
følger penge med. Jeg kender meget få 
kommuner, der ikke i forvejen har intern 
omprioritering for at få råd til de opgaver, 
der er. Claus Hjort prøver at tegne et bil-
lede af, at vi ikke prioriterer, men vi laver 
ikke andet, siger hun.  

Men kunne I ikke finde pengene på for 
eksempel kulturområdet? Det vil jo ikke 
ramme den kommunale kernevelfærd?

– Det er et spørgsmål om perspektiv. 
Ja, vi har alle hørt om den selvlysende 
bænk i København, der kostede en million 
kroner og nu er gået i stykker. Det giver 
selvfølgelig ikke mening at bruge penge 
på den måde. Men alene i Roskilde bliver 
der taget 37 millioner kroner i ompriorite-
ringsbidrag, så der skal immervæk nogle 
selvlysende bænke til for at dække det 
hul. Kulturbudgettet i Roskilde ligger på 
omkring 2,6 procent. Halvdelen går til at 

EN PROCENT,  
DER GØR ONDT

Regeringen vil 
lette topskatten. 
Det betyder, at 
kommunerne skal 
spare – og det bli-
ver især børnene 
og de ældre, det 
går ud over.  

Det bliver folke-
skolen, klubberne, 

SFO’erne og ældreplejen, 
der må holde for

Regeringen kalder det »omprioriteringsbidraget«.  
I kommunerne kalder de det slet og ret besparelser.  
For det er, hvad regeringens omprioriteringsbidrag  
medfører. Og det vil særligt ramme de største  
kommunale poster: børne- og ældreområdet. 

AF MARIE KRISTENSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP
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støtte foreninger. Det er ældremotion, 
roklubber og bokseklubben, som løfter 
et kæmpe integrationsmæssigt arbejde, 
svarer Joy Mogensen og tilføjer:

– Er det dem, vi skal skære væk …? 

ØDELÆGGER VISIONER I KOLDING
Samme spørgsmål stiller man andre 
steder i landet. Blandt andet i Kolding, 
hvor Socialdemokraternes borgmester-
kandidat Christian Haugk er særligt 
bekymret for konsekvenserne for 
folkeskolen. Kommunen har regnet ud, 
hvad omprioriteringsbidraget vil koste 
for antallet af offentligt ansatte i kom-
munen. Vælger man for eksempel at 
lægge hele besparelsen på folkeskolen, 
vil der i Kolding fremover være 74 færre 
folkeskolelærere. 

– Det trækker fuldstændig tæppet væk 
under de visioner, vi har for vores kom-

mune. Vi vil gerne levere en folkeskole af 
høj kvalitet, og vi har gjort os umage og 
fundet noget af finansieringen til netop 
det. Men nu risikerer vi i stedet at skulle 
snakke om, hvem vi skal fyre. Det går stik 
imod vores ambitioner, siger Christian 
Haugk.

Kolding Kommune har taget en politisk 
beslutning om, at man vil afsætte penge 

til at indfase folkeskolereformen fuldt ud, 
men det arbejde ender med at blive slået 
tilbage. 

– Med et arrogant håndslag slår man 
fra regeringens side det i stykker, vi møj-
sommeligt forsøger at bygge op, beklager 
Christian Haugk.

Dansk Folkeparti har jo som erklæret 
mål, at en del af pengene skal tilbage 
til kommunerne. Maler du ikke fanden 
på væggen ved at erklære pengene for 
tabt?

– Jeg har ingen forventning om, at vi 
kommer til at se pengene igen. Dansk 
Folkeparti blæser og har mel i munden 
hver gang. Det var samme model med 
partiets ældremilliard. Det er en karrusel-
tur, hvor de ældre først får taget penge, 
men får dem igen efter en rundtur – det 
er jo ikke en seriøs måde at behandle 
hverken borgere eller kommuner på. 

Dansk Folkeparti 
blæser og har mel 

i munden hver gang. Det 
var samme model med 
partiets ældremilliard

KONSEKVENSER  
I KOLDING

    Som følge af omprioriteringsbidraget 
skal Kolding Kommune spare 36,1 million 
kr. næste år. Hvis man lægger hele den 
besparelse inden for ét område, vil det 
resultere i:

    95 færre social- og sundhedspersoner i 
hjemmeplejen (beregnet ud fra en gen-
nemsnitsløn på 380.000 kr.) 
eller 

    93 færre pædagoger i børneinstitutioner-
ne (beregnet ud fra en gennemsnitsløn på 
389.409 kr.) 
eller 

    74 færre lærere (beregnet ud fra en gen-
nemsnitsløn på 484.733 kr.).

ET SKRIDT FREM  
– OG TRE TILBAGE 

    I 2016 bruger kommunerne knap en milli-
ard kroner mere på ældreområdet. Men al-
lerede i 2018 er den milliard næsten ædt op 
af besparelser, og i 2019 er den forduftet 
og erstattet af et minus på 290 millioner 
kroner.

    Og sådan er det hele vejen igennem: Inden 
for dagtilbud vil omprioriteringsbidraget 
udvikle sig til en besparelse på cirka 930 
millioner kroner i 2019. Folkeskolen har ud-
sigt til en besparelse på 1,3 milliarder kro-
ner. Og det øvrige område skal spare knap 
4 milliarder kroner.

    Samlet er der tale om en besparelse på 
cirka 6,5 velfærdsmilliarder.



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 201616

Vores Væ
rd

ier

Alle hjørner af partiet er inviteret til at komme med bidrag til det nye principprogram. 
Også de unge socialdemokrater. Den opfordring tog DSU’erne i København imod.

KØREPLANEN
De seneste måneder er det nye 
principprogram blevet diskute-
ret over hele landet. Flere end 
100 partiforeninger og kredse 
har rekvireret materiale, og 
partikontoret har modtaget 
over 1.800 debatduge fra de 
mange møder. Nu venter otte 
regionale møder, der afvikles i 
perioden 14. marts til 5. april. 
Den indledende del af proces-
sen afsluttes med en national 
konference i Nyborg 17. april.

Hen over foråret og som-
meren bliver første udkast 
skrevet. Det kommer til debat 
på kongressen til september, 
og så er det planen, at den 
endelige udgave er klar til 
endelig vedtagelse på kongres-
sen i 2017.

HER LEVER  
PIONERÅNDEN 

Der går en lige linje fra Louis Pio til de godt 
og vel 30 personer, der – ledsaget af en 
enkelt kat – mødte op til årets generalfor-
samling i DSU København i begyndelsen af 
februar:  

Ligesom Socialdemokraternes grundlæg-
ger ønsker de unge socialdemokrater at 
forandre samfundet. Ligesom stifteren var 
med til at skrive partiets første princippro-
gram for 140 år siden, bidrager DSU’erne 
nu til at formulere indholdet af den politik, 
de skal være med til at føre videre. Ligesom 
Louis har de pionerånden i sig.

Første gæst på generalforsamlingen var 
Dan Jørgensen, der som formand for prin-
cipprogramudvalget har deltaget i adskil-
lige medlemsmøder i løbet af vinteren. I 
København blev han mødt med en hjerte-
varm stemning af en flok ildsjæle, der var i 
højt humør og klædt på til at tale om politik 
og fremtid. Men de havde også taget en lille 
portion skepsis med til seancen:

– Jeg kan sagtens forstå hensigten med at 
opdatere principprogrammet. Men hvordan 
kan du garantere, at resultatet bliver et kon-
kret politisk værktøj og ikke bare et stykke 
papir, som ender i skuffen, lige så snart det 
sidste punktum er sat, blev Dan Jørgensen 
spurgt.

Vores Væ
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Flere end 30 DSU’ere og en enkelt 
kat var med, da Dan Jørgensen 
kom forbi for at tale om det nye 
principprogram.
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VÆRN OM SKATTEN 
Jeg hedder Alexander og er 22 år gammel. Jeg håber, at 
det nye principprogram kommer til at understrege vig-
tigheden af vores skattesystem. Skat har været vores vig-
tigste middel til at nå målet om et velfærdssamfund, der 
passer på os alle og den verden, vi bor i. Det skal vi ikke 
glemme. 

HUSK PSYKIATRIEN 
Hej, jeg hedder Maria. Jeg er 26 år og har en bachelor i 
dansk. For mig betyder det alt, at Socialdemokraterne 
er partiet, der holder hånden under de svageste i vores 
samfund. Jeg håber, vi for alvor kan få taget fat i psykia-
trien. 

PAS PÅ ARBEJDSMILJØET 
Mit navn er Martin. Jeg er 18 år gammel og kontorelev. 
Jeg håber, at principprogrammet sætter fokus på løn-
modtagernes vilkår, så ingen behøver at slide sig ihjel, 
før de går på pension. 

SAVNER DANNELSE 
Jeg hedder Mathias, er 21 år og læser teologi. Debatten 
om vores folkeskole har for længe handlet om karak-
terer og skoledagens længde. Vi socialdemokrater skal 
turde tage en grundlæggende debat om vores dannelse. 
Folkeskolen skal ikke kun give vores børn det faglige fun-
dament til at kunne agere i en globaliseret verden, men 
også dannelsen til at blive oplyste samfundsborgere. 

FLERE PRAKTIKPLADSER 
Jeg hedder Mikkel, jeg er 24 år. Mit største ønske for det 
nye principprogram er, at vi sætter fokus på vores er-
hvervsskoler, og at vi får oprettet de praktikpladser, der 
skal til, for at vi i fremtiden fortsat har verdens dygtigste 
faglærte. 

MANGLER FAGLÆRTE 
Hej, jeg hedder Morgan. Jeg er 22 år og udlært butiks-
slagter. Jeg mener, at vi skal have flere unge til at tage en 
faglært uddannelse. Vi kommer til at mangle faglærte i 
fremtiden, og vi kan jo ikke lade de arbejdsløse akademi-
kere om at bygge vores huse og reparere vores biler. 

SVAR TIL UNGDOMMEN 
Mit navn er Rikke, jeg er 19 år og går i 3.g. Mit højeste 
ønske er, at Socialdemokraterne kan levere nogle svar til 
ungdommen i en tid med høj dimittendledighed, ustabilt 
boligmarked i København og massive besparelser på ud-
dannelsesområdet. 

ESSAY- 
KONKURRENCE
Hvis du har fingeren på pulsen, 
styr på værdierne og visioner 
for fremtiden, så sæt dig til 
tasterne! Socialdemokraterne 
udskriver sammen med netavi-
sen Pio en essaykonkurrence, 
hvor du inviteres til at skrive et 
essay om Socialdemokraternes 
grundlæggende værdier, og 
hvad de betyder i dag. 

De indsendte indlæg vil blive 
bragt på netavisen, og de bed-
ste bidrag vil blive præmieret. 

Læs mere på piopio.dk/
principprogram, og giv os dit 
bud på, hvor vores værdier står 
i dag.

Hans svar faldt prompte:
– Jeg kan garantere, at det endelige 

resultat ikke bare bliver et dokument til 
skrivebordsskuffen. Det vil jo være et kon-
centrat af hundredvis af diskussioner med 
tusindvis af medlemmer. Og det kommer 
alle folkevalgte til at tage seriøst, sagde 
Dan Jørgensen og fortsatte:

– Derudover er det vigtigt at understre-
ge, at det sandelig ikke kun er outputtet, 
der er afgørende her. Processen betyder 
mindst lige så meget. De mange debatter, 
vi har haft og skal have, skal jo være med 
til at skabe liv, engagement og indhold i 
vores organisation. 

Den politiske debat kom i øvrigt til at 
handle om alt fra kooperationer til klima-
krisen. Og DSU’erne beviste sandheden 
i Oskar Hansens »Ungdom er ikke de 
sløvede sind«, som blev leveret med saft 
og kraft og tro på fremtiden.

Vi bad syv af deltagerne – Alexander 
Stürup, Maria Gudme, Martin Meldgaard, 
Mathias Vinholt, Mikkel Mejling, Morgan 
Krüger og Rikke From – gribe selfiestan-
gen og komme med deres højeste ønske 
til principprogrammet. 

 mob
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Da Jens Otto Krag overlod posten som partiets 
leder og landets statsminister til Anker Jørgen-
sen, var Socialdemokraternes principprogram 
stadig »Vejen frem« fra 1961. Det var dét pro-
gram, der bar os gennem de glade 1960’ere. Og 
det var dét, vi havde med os ind i de noget mere 
alvorstunge 1970’ere. 

Væksten i 60’erne havde været høj. Måske for 
høj, tænkte mange socialdemokrater. Derfor 
var principprogrammet fra 1977 præget af den 
grundlæggende tanke, at kvantitativ økonomisk 
vækst i fremtiden i højere grad skulle afløses 
af en vækst i livskvalitet hos den enkelte. I pro-
grammet står: »Vi må kræve øget lighed samti-
dig med, at den økonomiske vækst begrænses 
[…] Det enkelte menneskes livsvilkår, trivsel og 
mulighed for at leve en meningsfyldt tilværelse, 
er den egentlige prøve på et samfunds kvalitet«.

Programmet fik titlen »Solidaritet, Lighed og 
Trivsel«. De to første begreber havde man hørt 
før. Men menneskers trivsel som et bærende 
princip for vores parti var nyt. 

En anden nyskabelse var et nyt syn på interna-
tional solidaritet og omfordeling. Bekymringen 
for den globale ulighed var stor. Det handlede 
ikke længere så meget om international arbejds-
kamp, men mere om forskellen på rig og fattig. 
Danmarks udviklingsbistand skulle op. Og der 
skulle arbejdes for en ny og bedre global økono-
misk verdensorden, så man kunne få gjort noget 
ved sult og armod.

Den høje vækst i 60’erne havde også sat fokus 

Nu skulle frihed, 
lighed og solidaritet 

igen i højsædet i Danmark

Af DAn Jørgensen · ILLUsTrATIOn: fILIP JUHL
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på miljøet. I 70’erne anerkendte man, at 
forureningen fra industri og landbrug skadede 
vores natur og gik ud over vores sundhed. 

Ligesom det nu var åbenlyst, at vi var i gang 
med at overudnytte verdens ressourcer på en 
måde, der ikke var bæredygtig. Derfor havde 
Anker Jørgensen også allerede i 1973 udnævnt 
Jens Kampmann som Danmarks – og verdens 
– første miljøminister. Eller minister for for-
ureningsbekæmpelse, som det hed dengang. 

DeT nYe ÅrHUnDreDe 
Næste principprogram i rækken blev vedtaget 
i 1992 med Poul Nyrup som formand. En svær 
og turbulent tid. Danmark havde lidt under 
10 års borgerligt styre og fem års decideret 
økonomisk nedtur. Danskerne havde stemt 
nej til Maastricht-traktaten, og vores eget 
parti havde været igennem en opslidende 
formandsvalgkamp. 

 Programmet med titlen »Det nye århun-
drede« var imidlertid et positivt og visionært 
dokument. Håbet om forandring skinnede 

Mens vi arbejder med det nye principprogram, kigger vi 
– i den anden af to beretninger om socialdemokraternes 
tankegods – tilbage på arven fra Pio og gimle.

SOLIDARITET, 
TRIVSEL OG  
HÅNDEN PÅ HJERTET
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igennem. Nu skulle frihed, lighed og soli-
daritet igen i højsædet i Danmark. 

 Arbejdsløsheden i 80’erne skulle aflø-
ses af »arbejde til alle og tryghed i ansæt-
telsen«. Under overskriften »Vi kæmper 
for økonomisk nyordning« gjorde man 
det klart, at markedskræfterne ikke må 
råde alene: »Samspillet mellem en stærk 
og velfungerende offentlig sektor og det 
private erhvervsliv er nødvendigt for fuld 
beskæftigelse og en rimelig fordeling af 
velstanden«.  

 Som i det foregående program fyldte 
også afsnittet om miljø og natur meget. 
Hvor det i 1977 handlede mest om at 
bekæmpe forurening, handlede det i 1992 

om bæredygtighed. Og der blev ikke lagt 
fingre imellem: »Økologi er vigtigere end 
økonomi. Langsigtede interesser i miljøet 
er vigtigere end kortsigtede økonomiske 
interesser«, hed det blandt andet. 

HÅNDEN PÅ HJERTET
Da de socialdemokratiske delegerede 
samledes til kongres i 2004 for at ved-
tage vores seneste og endnu gældende 
principprogram, var der sket meget siden 
1992. Vi havde skiftet navn. »Socialde-
mokratiet« var blevet til »Socialdemokra-
terne«, og efter ni gode år med Nyrup var 
det nu Fogh, der sad på magten.

 Et nyt årtusinde var begyndt. Alligevel 
er grundværdierne i 2004-programmet 
»Hånden på hjertet« de samme som i alle 
foregående programmer. Således er der 

stadig specifikke afsnit om frihed, lighed 
og solidaritet. Men flere nye ting er kom-
met med – eksempelvis et afsnit om etik. 
Heri hedder det blandt andet, at Social-
demokraterne bakker op om retten til fri 
abort og kunstig befrugtning og adoption 
til homoseksuelle. 

Også EU og det internationale fylder 
mere end nogensinde før. Med formu-
leringen »Fællesskabet i Europa er helt 
nødvendigt for, at de europæiske befolk-
ninger kan fastholde deres indflydelse 
på økonomi og politik i globaliseringens 
tidsalder« bliver det slået endegyldigt 

fast, at vores parti er tilhænger af EU. 
 Principprogrammet slutter med en 

opfordring til partiets medlemmer: »Det 
begynder hos os selv […]Vores politiske 
synspunkter fortjener succes og fortsat 
fremgang. Det forudsætter, at vi alle 
er med til at tegne vores parti. Vores 
interne demokrati skal udvikles i takt 
med tiden. I dag er der bedre muligheder 
end nogensinde før for at udvikle en åben 
og demokratisk debat. Den opgave tager 
vi på os. Målet er, at alle, der gerne vil 
bidrage, også får mulighed for det«.

Meget er sket siden 2004. Vi har haft 
magten og tabt den igen. Verden – og 
Danmark – har ændret sig. Men en ting 
står fast: Vores værdier er de samme. 
Opgaven med at skrive et nyt princippro-
gram er at revitalisere dem. Vi skal finde 
ud af, hvordan de kan hjælpe os med at 
løse de udfordringer, vi står over for. Der 
er nok af uretfærdigheder at bekæmpe og 
masser af muligheder at forfølge for at få 
en bedre verden. 

Jeg håber, du vil være med. Som de 
skrev i 2004: Det begynder hos os selv. 

Men menneskers 
trivsel som et  

bærende princip for vores 
parti var nyt

Dan Jørgensen er formand for principprogramudval-
get, der har til opgave at samle trådene i det princip-
program, der skal vedtages næste år. I dette og det 
forrige nummer af Socialdemokraten har han fortalt 
den 140 år lange historie om partiets principprogram.
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»Arbejdet er Kilden til al Rigdom 

og Kultur, og bør hele Udbyt-

tet tilfalde dem, som arbejder. 

I de nuværende Samfund er 

Arbejdsmidlerne Kapitalisternes Monopol«. 

Sådan lyder den første linje i vores partis 

første principprogram, »Gimleprogrammet«, 

som Pio, Brix, Geleff og de andre skrev i 1876 – i 

en tid, hvor industrialiseringen for alvor var kom-

met til Danmark, og hvor uligheden var stor. 

Umenneskelige arbejdsvilkår og lave løn-

ninger var hverdag for de danske arbejdere. De 

uretfærdigheder ville vores parti gøre op med. 

Inspireret af Karl Marx’ samfundsanalyse – og til 

dels også retorik – var 

Gimleprogrammet 

først og fremmest et 

Mens vi arbejder med det nye principprogram, 

kigger vi – i den første af to beretninger om 

Socialdemokraternes tankegods – tilbage på 

arven fra Pio og Gimle, Staunings krav om 

konkret handling og H.C. Hansens kamp for 

fællesskabet.

AF DAN JØRGENSEN · ILLUSTRATION: FILIP JUHL
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DANMARK  
FOR FOLKET  
ER VEJEN FREM
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kampskrift. Vi socialdemokrater gik for-

rest i klassekampen. 

AFSKAF BØRNEARBEJDE

Med alle lovlige midler var politikken at 

afskaffe klassesamfundet. Ikke bare i 

Danmark, programmet havde nemlig 

internationalt udsyn:

»Det danske socialdemokratiske Ar-

bejderparti virker nærmest i en national 

Stamme. Men er overbevist om Arbejds-

bevægelsens internationale Karakter. 

Og beredt til at opofre Alt og opfylde alle 

Pligter for at hidføre: Frihed, Lighed og 

Broderkærlighed blandt alle Nationer«. 

De konkrete krav var til at tage at føle 

på. Afskaf børnearbejde, indfør skat 

med stigende skala, giv retslig bistand 

til alle, indfør almindelig og lige valgret. 

Blot for at nævne nogle.

SØGTE INDFLYDELSE

Vores partis andet principprogram er 

skrevet i 1913. Det er altså vedtaget, tre 

år efter at Stauning blev partiformand. 

Indholdsmæssigt ligger det tæt op ad 

Gimleprogrammet. Der var i høj grad 

tale om et politisk manifest med et klart 

marxistisk islæt: 

»Kapitalismen umuliggør en retfær-

dig Fordeling af Samfundsarbejdets 

Udbytte, fremkalder planløs Produktion, 

hvorved uhyre Værdier går til grunde, 

skaber Kriser og Arbejdsløshed, splitter 

Samfundet i stadigt heftigere Interes-

sekrige, og spalter det slutteligt i to 

modsatte Lejre i en bestandig mere 

omfattende og bevidst indbyrdes Klas-

sekamp«, hed det blandt andet.

Programmet afspej-

lede ikke særligt godt 

partiets politik i prak-

sis. Socialdemokratiet 

var nemlig begyndt at 

søge indflydelse via 

samarbejde med de 

bærende kræfter i det 

kapitalistiske samfund 

– for eksempel indgik 

man i en bred koalition 

i Rigsdagen for at få reformeret grund-

loven. 

DANMARK FOR FOLKET

I 1934 vedtog Socialdemokratiets le-

delse det måske mest berømte politiske 

program, vores parti til dato har fostret. 

Det skulle have været et egentligt 

principprogram. Men blev det ikke. 

Stauning kortsluttede processen og 

præsenterede i stedet »Danmark for 

folket« på et hovedbestyrelses-

møde i partiet. Stauning 

havde selv skrevet teksten, 

som blev vedtaget efter en 

kort debat uden ændringer. Tiden 

var ikke til lange processer, men til 

konkret handling, sagde Stauning. 

Programmets vigtigste pointe var, at 

Socialdemokratiet ikke længere skulle 

være et klasseparti, men derimod et fol-

keparti. Massearbejdsløsheden og den 

økonomiske krise var i fokus. Der skulle 

handles. Bankerne skulle socialiseres. 

Dele af industrien statskontrolleres 

og aktieselskaberne og prisdannelsen 

kontrolleres.   

Målet var at få opbakning fra halv-

delen af vælgerne i Danmark. Og man 

nåede det næsten. I 1935 fik Socialde-

mokratiet 46,1 procent af stemmerne. 

Det bedste, vi (endnu) har haft. 

Under ledelse af H.C. Hansen gik 

arbejdet med vores partis tredje princip-

program i gang i 1957. Fire år senere 

vedtog kongressen »Vejen frem«, som 

altså formelt afløste 1913-parolerne.

I 1961 lød det i indledningen: »Den 

demokratiske socialisme har som mål 

at frigøre mennesket, sikre dets tryghed 

og give det mulighed for en fri udvikling 

under ansvar over for fælleskabet. For 

at nå dette mål må fællesskabet lægge 

rammer for samfundets udvikling«.

Selv om udtrykket ikke var udbredt 

endnu, var det, vi i dag kalder »velfærds-

staten«, det, der gemte sig bag »fælles-

skabet«.
Den gennemgå-

ende ide var, at staten 

skulle sikre tryghed til 

alle. Via social sikring, 

ved at sørge for billige 

boliger, ved at skabe 

job og så videre.

Programmet lagde 

op til en ambitiøs 

socialpolitik, en 

progressiv skattepolitik, en aktiv ar-

bejdsmarkedspolitik, men der var også 

plads til tidens nyere politiske emner 

såsom forbrugerpolitik, kultur og endda 

et afsnit med overskriften »Atomalder 

uden frygt«.   

HUSK HISTORIEN

Socialdemokraterne er et gammelt 

parti. Men vores værdier er lige så rele-

vante i dag, som de var i 1876, i 1913 og 

i 1961. Det skal vi vise hinanden og re-

sten af verden, når vi i september 2017 

vedtager partiets næste principprogram. 

Vi skal tænke nyt og moderne. Vi skal 

være modige og fremadsynede. Men vi 

skal ikke glemme, hvor vi kommer fra. 

Samtidig med at vi tydeligt viser, at vi er 

et parti i udvikling – et parti, der følger 

med tiden – er det også vigtigt, at vi 

husker historien.

Ligesom Pio skulle det i slutningen 

af 1800-tallet, og ligesom H.C. Hansen 

gjorde det i 1960’erne, skal vi nu også til 

at tage bestik af den verden, vi lever i, 

og formulere vores nye principprogram. 

Og vi skal gøre det i respekt for deres 

arbejde og kampe.

I næste nummer af Socialdemokraten 

– det udkommer til februar – gennem-

går Dan Jørgensen de nyeste princippro-

grammer i partiets historie. 

Den gennem- 

gående ide 

var, at staten skulle 

sikre tryghed til alle

144693_p06-09_Tema Nyt principprogram.indd   9
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AF MAJ JENSEN CHRISTENSEN,  
NÆSTFORMAND, DSU  

Sidste år fejrede vi 100-året for kvinders 
valgret i Danmark. Men der er stadig 
meget at arbejde for at forbedre. Både når 
det gælder ligestilling i Danmark, og når 
det gælder ligestilling i resten af verden. 
Derfor satte DSU 8. marts fokus på, hvilke 
ligestillingskampe der stadig er værd 
at kæmpe – både herhjemme og ude i 
verden. 

I dag er det nemt at foranlediges til at 
tro, at der ikke er flere kampe at kæmpe 
i Danmark. Og er ligestillingskampene i 
for eksempel Afrika ikke meget større og 
vigtigere? 

For socialdemokrater er det aldrig 
enten-eller. Vi holder ikke op med at ar-
bejde for afrikanske kvinders ret til at eje 
jord, når vi fokuserer på at lukke løngabet 

mellem danske mænd og kvinder. Og vi 
fjerner ikke fokus fra problemerne for de 
prostituerede på Istedgade, når vi arbej-
der på at udrydde tvangsægteskaber for 
kvinder i Mellemøsten. 

Men ligestillingskampen i Danmark 
i dag har en anden form. Den handler 
ikke længere kun om mænd og kvinder. 
Retten til som homoseksuel at blive viet 
i folkekirken står som flagskibet for den 
socialdemokratiske regerings ligestil-
lingsindsats. Men også genindførelse af 
gratis kunstig befrugtning har en stor 
betydning for lesbiske par for ikke at 
tale om retten til at stå som medmor på 
fødselsattesten.

Der er stadig store uligheder mellem 
kønnene, og der er brug for et øget social-
demokratisk fokus. Vi kan se, at mænd og 
kvinder stadig ikke har lige muligheder, og 
vi anerkender, at også mænd fastholdes 

af forstokkede strukturer, der begrænser 
deres muligheder for at være de menne-
sker, de ønsker. 

DEN LIGE VEJ TIL …
LIGESTILLING
Der er stadig meget at arbejde for, når det gælder ligestilling. Både i  
Danmark og resten af verden. De kampe satte DSU fokus på 8. marts.
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BLIV DSU’ER
Vil du støtte DSU’ernes  
lokale arbejde?  
Bliv støttemedlem! Dit 
kontingent går ubeskåret 
til den lokale DSU-afdeling, 
og du modtager samti-
dig DSU’s medlemsblad 
DSU’eren.

Du kan blive (støtte) 
medlem på:  
www.dsu.net/medlem-
skab/meld-dig-ind 

Ligestilling er et emne, 
der ofte diskuteres 
i DSU. Her er det fra 
sidste års sommerlejr, 
hvor næstformand Maj 
Jensen Christensen rid-
sede DSU’s holdninger 
op, før teltet summede 
af debat.

DSU’s ØNSkESEDDEl
DSU ønsker, at Socialdemokraterne vil 
arbejde aktivt for:

    Lige løn for lige arbejde: Et opgør med 
løngabet på 17 % mellem mænd og 
kvinder i sammenlignelige job.

    Fædres ret til ligestillet familieliv: 
Mindst en tredjedel af barslen skal øre-
mærkes til far.

    Retten til egen krop: Et forbud mod 
sexkøb og endnu bedre exitstrategier 
for prostituerede.

    Hjælp til mænd i bunden af samfundet: 
Et opgør med forstokkede kønsnor-
mer, der begrænser både mænd og 
kvinder.
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Som medlem har du  
mulighed for at  
indstille kandidater til 
Socialdemokraternes  
miljø- og klimapris. 

AF LARS MIDTIBY, PARTISEKRETÆR

En aktiv miljø- og klimapolitik er en del 
af det socialdemokratiske dna. Vi har en 
grundlæggende tro på, at vi både kan og 
skal skabe en mere bæredygtig udvikling. 
Vi skal ganske enkelt efterlade kloden til 
vores børn og børnebørn i en mindst lige 
så god tilstand, som vi overtog den. 

Det er baggrunden for, at vi hvert år i 
forbindelse med vores kongres uddeler 
Socialdemokraternes miljø- og klimapris, 
Svend Auken-prisen. Prisen uddeles til en 
virksomhed, organisation eller person, 
der har ydet en særlig indsats i miljø- og 
klimaarbejdet.

Svend Auken havde en skøn kombi-
nation af smittende idealisme og en 
kompromissøgende natur, der viste sig 

ved en fantastisk evne til at finde nye veje 
og dermed skabe store resultater. I for-
hold til de store ambitioner sagde Svend 
Auken selv: »Når man tror, at alt er muligt, 
så sker det somme tider, at det umulige 
faktisk bliver muligt«.

For Svend var det helt afgørende, at det 
politiske arbejde blev omsat til konkrete 
resultater. Det er en af de ting, vi tager 
med os fra Svend Auken. 

Danmark har som land tidligere vist, 
at vi kan gøre en positiv forskel i kampen 
for en mere bæredygtig global udvikling. 
Den nuværende regering har meget små 
ambitioner på det grønne område, men 
heldigvis har vi masser af innovative 
grønne pionerer rundtom i landet, der gør 
en helt konkret forskel. Lad os med Svend 
Auken-prisen sammen hylde landets 
grønne frontløbere. 

Send os dit forslag til dette års modta-
ger af Svend Auken-prisen på partikonto-
ret@socialdemokraterne.dk. Det kan både 
være en person, en organisation eller en 
virksomhed, som har ydet en betydnings-
fuld indsats på miljø- og klimaområdet. 
Du kan bringe kandidater i forslag helt 
frem til 1. september. 

TAG BLADET FRA MUNDEN
Cafepenge, skattelettelser og 
omprioriteringsbidrag er mere 
end bare simple ord. Det er 
ord, der gør en politisk forskel 
og definerer den politiske 
dagsorden. »Tag bladet fra 
munden« er derfor en ny bog, 
der giver en lettilgængelig 

indføring i politisk framing 
som redskab og viser, hvordan 
evnen til at frame er afgøren-
de for at vinde enhver politisk 
debat.

Bogen giver et indblik i den 
toneangivende framingforsk-
ning og i sammenhængen 

mellem sprog, hjerne og po-
litik. Og samtidig får læseren 
indblik i, hvordan framing er 
en genvej til styrkelse af de-
mokratiet og genoplivning af 
det ideologiske arvegods. 

Læs den – før dine politiske 
modstandere …  

På kongressen i 2015 overrakte tidligere miljø-
minister Kirsten Brosbøl Svend Auken-prisen til 
Peter Høgsted og Coop.

TIDLIGERE VINDERE
Svend Auken-prisen er blevet uddelt  
siden 2009 og er gået til: 

    Margot Wallström, næstformand i 
Europa-Kommissionen

    Gitte Seeberg, generaldirektør i WWF  
Verdensnaturfonden

    Søren Hermansen, direktør for Energi-
akademiet på Samsø

    Niels Due Jensen og Grundfos

    Selina Juul og »Stop spild af mad«

    Billund BioRefinery  
– Fremtidens Renseanlæg

    Peter Høgsted og Coop

OG SVEND AUKEN- 
PRISEN 2016 GÅR TIL ...

Bogen er skrevet af Jens Jona-
tan Steen og Gry Inger Reiter. 

Læs mere på: 
http://samfundslitteratur.dk/
bog/tag-bladet-fra-munden.
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AF KRISTIAN BANG LARSEN  · FOTO: THOMAS SJØRUP

Mens verden bevæger sig fremad, bevæger regeringens miljø- og klimapolitik sig 
baglæns. Det går ud over kloden – og også ud over de fremadstormende grønne 
danske virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser. 

Her går grænsen

GRØNNE AMBITIONER 
PÅ MØDDINGEN 
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– Hvilke ambitioner? 
Man kan næsten høre Jens Joel ryste 

opgivende på hovedet gennem telefon-
røret. 

– Det mest problematiske er, at 
regeringen ingen ambitioner har. Vi 
risikerer at miste den førerposition, vi har 
på klimaområdet, fordi regeringen går 
baglæns, mens verden går fremad. Der 
er danske virksomheder, der står klar til 
at få nye kunder som resultat af klima-
aftalen i Paris, som nu risikerer at blive 
overhalet, hvis vi ikke flytter os de næste 
fire år. 

Dét, som Socialdemokraternes kli-
maordfører henviser til, er V-regeringens 

ageren på klimaområdet. Danmark har 
længe været førende i verden, når det har 
handlet om at udvikle ny grøn teknologi til 
glæde for både miljøet og dansk økonomi 
– ofte finansieret af en blanding af private 
investorer og offentlig udviklingsstøtte.  

Derfor har det også skabt undren og 
røre i ind- og udland, at regeringen har 
skåret massivt på grøn udvikling og forsk-
ning. Blandt andet er de internationale 
klimapuljer skåret med cirka 40 procent, 
og EUDP-midlerne, der støtter energitek-
nologisk udvikling til for eksempel vind- 
og solenergi, biomassebrændsel og mere 
effektivt energiforbrug, er blevet sat ned 
fra 404 millioner til 188 millioner kroner.

Lyset er lilla, men energien er grøn. Mads Sckerl er 
direktør og Morten Hjorth sales manager i Senmatic, 
der sælger energibesparende LED-lamper til gartne-
rier. Det er godt for miljøet og godt for gartnerne, der 
sparer penge, fortæller Mads Sckerl.

JEG ER 
PAF
Klimaordfører Jens Joel er alt 
andet end imponeret over 
Venstre-regeringens ned-
skæringer på klimaområdet. 
Tværtimod er han det, man 
med et underdrevet udtryk 
kalder »paf«.

– Det her er vigtigt for vores 
fremtidige generationer, men 
det er også vigtigt for at skaffe 
danske arbejdspladser, siger 
klimaordføreren og understre-
ger det særligt gode, der er 
ved disse grønne job:

– Dels er de spredt uddan-
nelsesmæssigt: Der er arbejds-
pladser til ingeniørerne, 
men endnu flere til 3F’ere og 
metalarbejderne i produkti-
onsindustrien. Dels er der en 
geografisk spredning: Mange 
af arbejdspladserne ligger i 
Bjerringbro eller Sønderborg 
og Holstebro, ikke kun i Kø-
benhavn og Aarhus.

FøR: 

404 
millioner  
grønne kroner 
til udvikling i 

energiteknologi

NU:

188 
millioner  

 kroner
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De sænkede ambitioner bevirkede, at Dan-
mark på klimatopmødet i Paris i december 
fik den tvivlsomme ære at blive udnævnt 
til »Fossil of the Day« (Dagens Fossil) af 
det internationale klimanetværk CAN, der 
repræsenterer 950 miljøorganisationer.

Men det er ikke kun Jens Joel og de grøn-
ne organisationer, der kritiserer regeringen. 
Også erhvervslivet havde det svært med, at 
man skar i grundlaget for et af de senere 
års store danske erhvervseventyr. I 2014 
eksporterede Danmark grøn energitekno-
logi for 43,6 milliarder kroner – en stigning 
på 15,4 procent i forhold til året før. Til sam-
menligning steg den samlede eksport med 
0,6 procent.  

– Det er den helt forkerte vej at gå, 
sagde branchedirektør for energi i Dansk 
Industri, Troels Ranis, til Information tilbage 
i december. 

STØTTE TIL SUCCES
En af de virksomheder, der har nydt godt af 
den danske udviklingsstøtte til energitek-
nologi, er Fionia Lighting. 

Den fynske virksomhed, der blev grund-
lagt af forskere ved SDU I Odense, har ud-
viklet LED-belysning til drivhuse, der sparer 
mellem 35 og 50 procent af strømforbruget 
i forhold til konventionel belysning. Til 
glæde for både miljøet og gartnerne. 

Fionia Lighting har modtaget lidt over 
6 millioner kroner i støtte fra EUDP til to 
projekter i perioden 2009-2014. Det har 
hjulpet virksomheden til at udvikle, teste 
og markedsmodne lamperne. Og det har 
vist sig, at LED-belysningen ikke kun sparer 
energi, men også giver nye dyrkningsmæs-
sige muligheder:

– Dels kan man skrue op og ned for lyset, 
dels kan man ændre for spektralfordelin-
gen. Hvis vi øger mængden af det blå lys, så 
får vi en mere kompakt plante, og øger vi 
mængden af det røde, så strækker den sig. 
Den kan også give en kraftigere smag, og 
man kan styre farven. Det har for eksempel 
været svært at udvikle rød salat i drivhuse, 
men det har vist sig, at hvis du øger mæng-

den af blåt lys, så får du rød salat. Det var 
en ahaoplevelse, forklarer Morten Hjorth, 
global sales manager i Senmatic, der var 
en af de oprindelige investorer i Fionia 
Lighting, og som i dag ejer hovedparten af 
virksomheden.    

Han fortæller, at EUDP-støtten har været 
afgørende for, at man har kunnet udvikle 
og markedsmodne LED-lamperne.  

– Det er mange penge for en virksomhed 
i Søndersø, hvis man skulle have rejst dem 
selv. Hvis jeg for et par år siden var gået 
til min ledelse og havde sagt: »Vi skal lave 
LED-lamper, og det koster seks millioner at 
udvikle og seks millioner at markedsføre«, 
så tror jeg, at det var blevet et kort møde, 
siger Morten Hjorth. 

Senmatic-direktør Mads Sckerl nikker: 
– Det koster mange penge at udvikle og 

afprøve ny teknologi. Der er en masse usik-
kerheder, der skal minimeres, ting, der skal 
læres, og produkter, der skal bygges. Så 
indtil man kommer til det punkt, hvor man 
kan se forretningen forme sig, er støtte ofte 
nødvendigt.  

GODT FOR MILJØ OG ØKONOMI
I dag er LED-lamperne en god forretning 
for Senmatic. Under LED-lampernes lilla 
lys dyrkes der tulipaner i Holland, jordbær 
i Storbritannien og krydderurter i Sverige. 
I alt er lamperne solgt til 14 forskellige 
lande, primært i Europa og i USA, og væk-
sten skulle gerne fortsætte. 

– Det er et rigtig spændende produkt, 
som vi forventer os meget af. Det giver 
energibesparelser, og det er både en god 
investering for gartnerierne og godt for mil-
jøet, siger Mads Sckerl, der også fortæller, 
at Fionia-eventyret har bragt flere arbejds-
pladser til egnen.

– Der er maskiner, der sætter de små 
dimser på print, men efterbehandling, test 
og samling, det er der arbejdspladser i, 
siger han og tilføjer:

– Og det foregår lige herovre i Søndersø 
...  

I 2014 eksporterede Danmark 
grøn energiteknologi for 

43,6
milliarder 

kroner – en stigning på 

15,4 % 
i forhold til året før. 

Til sammenligning steg 
den samlede eksport med 

0,6 % 
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AF KRISTIAN BANG LARSEN

De grønne ideer spirede, da 
Socialdemokraterne sidst i 
januar inviterede til miljøkon-
ference. Her var 125 miljøen-
gagerede græsrødder fra hele 
landet samlet til input, fælles 
debat og idéudveksling i en 
fyldt Landstingssal i Folke-
tinget. 

Med fokus på Naturplan 
Danmark, der skal give bedre 
og renere natur, og ny miljø-
teknologi var der oplæg fra 
blandt andre Dansk Ornito-
logisk Forening, Dannmarks 

Jægerforbund, Dansk Miljøtek-
nologi og 3F, der har fokus på 
grønne job. Og fra Socialde-
mokraternes nye miljøordfø-
rer, Maja Panduro, der måtte 
fortælle, at det står skidt til 
med både naturbeskyttelse og 
grøn teknologi under den nye 
regering:  

– Halvvejs gennem mit 
indlæg tog jeg mig selv i at 
tænke, at det var tarveligt 
kun at have dårlige nyheder 
med. Så den gode nyhed var, 
at de 125 socialdemokrater, 
der brugte deres lørdag dér, 
var megaseje. Men det er der 

sørme også brug for, for det 
går den forkerte vej for rigtig 
meget af det, vi har bygget op, 
siger Maja Panduro.  

ENGAGEMENT OG KRAFT
Deltagerne var engagerede 
og debatlystne, og de positive 
tilbagemeldinger efterfølgen-
de understreger, at medlem-
merne brænder for miljøet 
lokalt og for at være med til 
at udvikle socialdemokratiske 
miljøvisioner og løsningsfor-
slag.

– Stemningen var rigtig 
god – og det er imponerende, 

at socialdemokrater fra hele 
landet vil bruge en hel lørdag 
i København på at diskutere 
fremtidens natur- og miljøtek-
nologiske visioner. Det giver 
brændstof til alle deltagere til 
det daglige politiske arbejde 
og mere lokalt engagement 
og kraft, men også ideer til 
udviklingen af det kommende 
principprogram, fortæller Tor-
ben Hansen, der som formand 
for Socialdemokraternes 
miljø- og energiudvalg havde 
været med til at arrangere 
konferencen. 

EN DAG MED LUTTER  

DÅRLIGE NYHEDER
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MAJA: DE AFLIVER VORES NATURPLAN
Regeringens handlen på klimaområdet 
spejler sig i miljøområdet: Også her går 
man baglæns og ruller gode initiativer 
tilbage. 

Der er skåret i tilskuddene til økologi og 
lempet på miljøkravene. Landbruget får lov 
til at hælde mere kvælstof på markerne, 
kravene om randzoner er fjernet, der 
gives tilladelse til flere svin pr. hektar og 
tilladelse til, at man må sprøjte og gøde på 
beskyttede naturarealer.

Samtidig får SR-regeringens ambitiøse 
Naturplan Danmark, der skulle give dan-
skerne renere vand og smukkere natur, 
et såkaldt »serviceeftersyn«. Det var den 
socialdemokratiske miljøminister Kirsten 
Brosbøl, der lancerede planen, og nu er 
regeringen i gang med noget, der ifølge 
miljøordfører Maja Panduro »til forveksling 
ligner en aflivning«.  

– Det er så ærgerligt, for Naturplan Dan-
mark er ellers baseret på brede anbefalin-

ger fra Natur- og Landbrugskommissionen, 
som repræsenterer meget forskellige 
og modstridende interesser, siger Maja 
Panduro.  

BAGSTRÆBERISK
Hun begræder, at SR-regeringens afba-
lancerede og progressive politik – man 
sørgede for ordentlige vilkår for landbruget 
og passede samtidig på miljø og natur – nu 
er helt droppet.    

– Det er bagstræberisk, når man tror, 
at den eneste måde at hjælpe landbruget 

på er ved at forurene mere. Jeg tror, at 
vi i fremtiden ikke kun vil eksportere de 
højkvalitetsvarer, vi producerer, fordi vi 
har passet på vores natur og miljø, men 
også for den måde, vi gør det på. Vi er nået 
rigtig langt med at finde ud af, hvordan vi 
kan have et landbrug, som kan eksistere 
sammen med vores natur og miljø. Det 
burde vi videreudvikle i stedet for at tro, 
at vi skal konkurrere med de andre lande 
på lavere løn og mindre natur- og miljø-
beskyttelse. Det er ikke vejen frem, siger 
Maja Panduro.  
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AF MOGENS LYKKETOFT, FORMAND FOR 
FN’S GENERALFORSAMLING
FN’s mest påtrængende opgave er at 
standse de blodige konflikter – ikke 
mindst i Syrien. Ellers fortsætter de hu-
manitære katastrofer og ukontrollerede 
flygtningestrømme.

På et møde i Dubai i januar, hvor både 
generalsekretær Ban Ki-moon og jeg 
deltog, blev der fremlagt en FN- rapport 
om behovet for hjælp. Hen over det næste 
halve år tager FN en række initiativer for 
at skabe opmærksomhed og mobilisere 
midler: Der er 125 millioner mennesker, 
der lider. Der mangler 15 mia. dollars 
årligt til at dække behovet. 

Det lyder af meget. Men det er en 
femtedel af en tusindedel af de samlede 
indtægter i denne verden. Så lad os nu 
vise medmenneskelighed – også i egen 
interesse for at dæmpe flygtningepresset.  

KLIMADOLLARS
Så fik vi heldigvis en ambitiøs klimaaftale 
i Paris. Den underskrives i FN i New York 
22. april, hvor blandt andre præsidenter-
ne fra USA, Kina og Frankrig deltager. 

Dagen før vil jeg som formand for ge-
neralforsamlingen samle en række af de 
tilrejsende stats- og regeringschefer med 
repræsentanter for civilsamfund, er-
hvervsliv og store finansinstitutio-
ner for at drøfte hurtig handling 
på klima og bæredygtighed: 

Hvert enkelt land må give 
bud på, hvor meget og hvordan 
dét vil bidrage med tusindvis 
af milliarder dollars, der skal 
rejses til energibesparelser i 
bygninger og transport og til 
massiv satsning på omstilling 
til vedvarende energi i stedet 
for fossile brændsler som kul 
og olie.

De fattigste lande kan simpelt hen ikke 
løse opgaven uden den udviklingsbistand, 
som de rige lande har forpligtet sig til 
som en del af aftalen i Paris. Så tiden er 
bestemt ikke til at reducere den lang-
sigtede bistand, hvis verden skal undgå 
klima- og miljøkatastrofer, der vil udløse 
nye og mere voldsomme folkevandrings-
bølger i næste generation.

GRØN BEDRE END SORT
FN’s plan for finansiering af den bære-
dygtige udvikling forudsætter også, at 
alle lande får forbedrede skatteindtægter 
til at finansiere den hjemlige omstilling i 
energiforsyning og produktionsmønster. 
Derfor er en samordnet indsats mod skat-
tely og skattesnyd påtrængende nødven-

dig. Udviklingslandene unddrages beløb, 
der er flere gange større end bistands-
hjælpen, fordi rige selskaber og rige men-
nesker undslipper at betale skat.

Nye former for beskatning bliver nød-
vendigt for at bane vejen for at realisere 
målene for bæredygtig udvikling. Det skal 
være skatter, der bidrager både til mindre 
ulighed og til mere miljø- og klimarigtig 
adfærd hos den private sektor, der skal 
levere langt den største del af investe-
ringskapitalen.

De lave oliepriser kan blive en hæmsko 
for omstillingen, selv om prisen på vedva-
rende energiformer også er styrtdykket. 
Derfor er afgifter på kul og CO2-udledning 
et afgørende signal til finansmarkeder 
og virksomheder om, at det er bedst – og 
mest profitabelt – at investere grønt i 
stedet for sort.

Der er også brug for en kickstart i 
omfanget af både offentlige og pri-
vate investeringer. Tiden er ikke til 
fortsat sparepolitik. Vi har ikke råd 
til at vente med omstillingen. Og 
vi kan fortsat låne penge til kun 
lidt over nul procent. Så det er 
bare med at komme i gang. 

Verden over er der 125 millioner mennesker, der lider. 
Men det koster forsvindende lidt at hjælpe dem.

De fattigste lande 
kan simpelt hen 

ikke løse opgaven uden 
den udviklingsbistand

nyt fra fn

LaD OS nU VISE  
MEDMEnnESKELIGHED
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NYT FRA EU
Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

Forrest i kampen mod  
internationalt skattesnyd

Af JEPPE KOfOD, MEDLEM Af EUROPA- 
PARLAMENTET (S, GRUPPEfORMAND) 

Hvert år snydes, unddrages og fuppes der 
for, hvad der svarer til 15.000 kr. i skat for 
hver evig eneste borger i eU. med mere end 
500 mio. indbyggere i eU er det åbenlyst, at 
skattefusk er et gigantisk samfundsmæs-
sigt problem.

den ubetalte skatteregning skal samles 
op af almindelige borgere i form af dårligere 
velfærd – og af de mindre virksomheder, 
som ikke har samme muligheder for kreativ 
skattetænkning som de store. 

tal fra europa-kommissionen viser faktisk, 
at små og mellemstore virksomheders 
skattebyrde er 30 procent større end deres 
multinationale konkurrenters. 

i europa-parlamentet optrapper den 
socialdemokratiske gruppe nu kampen mod 
skattesnyderne – og dét arbejde skal jeg stå 
i spidsen for som ny ordfører for parlamen-
tets særlige skattesnydsudvalg.

ET STORT ANSVAR
Jeg er både glad og stolt over, at mine so-
cialdemokratiske kolleger i parlamentet har 
valgt mig til at stå i spidsen for arbejdet. 

i praksis skal jeg nu være pennefører for 
parlamentets kommende rapport og udar-
bejde udkastet til parlamentets endelige 
konklusioner og anbefalinger. dermed har 
jeg fået serveretten i kampen mod skatte-
snyd, og det skal udnyttes fuldt ud.

Jeg vil gå målrettet efter de store mul-

tinationale selskaber, lyssky banker og 
finansinstitutioner og horden af højtbetalte 
skatterådgivere.

men jeg vil også bringe et nyt og særskilt 
fokus ind i kampen. Vi skal lægge massivt 
pres på skattelylande, og vi skal have mærk-
bare straffe for de lande, der lever fedt på at 
indgå ulovlige skatteaftaler.

DET VIGTIGSTE VÅBEN
Jeg mener, at vores vigtigste våben i kam-
pen mod skattefusk er åbenhed. multinatio-
nale firmaer skal ikke have lov til at gemme 
deres skattefiflerier væk i lukkede interne 
regnskaber. det gør det kun nemmere for de 
brodne kar at lege kispus med skattemyn-
dighederne.

derfor skal vi have tvungen og offentlig 
land for land-rapportering. det vil i praksis 
indføre åbne skattelister i samtlige eU-
lande og gøre det muligt at få et overblik 
over multinationale selskabers aktiviteter i 
de forskellige lande. 

så kan man med det samme se, hvor 
virksomhederne kanaliserer deres overskud 
hen. og det vil gøre det muligt at afsløre 
snyd langt hurtigere end i dag.

LATTERLIGE STRAffE
når snyderiet er blevet afdækket, så skal 
hammeren falde – både over virksomheder-
ne og over de lande, der hjælper dem. det er 
gamle kendinge som eksempelvis Cayman 
islands. 

men det er også europæiske lande som 
Belgien og Holland, som begge for nylig er 
blevet dømt for at tilbyde ulovlige skatteaf-
taler til multinationale virksomheder.

problemet er dog, at de nuværende 
straffe for lande, der begår skattefusk, er 
decideret latterlige.

Lad os tage den belgiske dom som ek-
sempel. Her fandt europa-kommissionen, 

at Belgien på ulovlig vis havde ladet mere 
end 30 multinationale virksomheder slippe 
markant billigere i skat.

selskaberne blev dømt til at betale hele 
fem milliarder kroner i skyldig restskat. 
men alle fem milliarder kunne den belgiske 
stat beholde – selvom den altså også havde 
begået ulovligheder.

det er en hån mod samtlige andre lande 
i eU, og den praksis skal stoppes. kort og 
godt. det arbejde glæder jeg mig til at stå i 
spidsen for. 

Vi skal have mærk-
bare straffe for de 

lande, der lever fedt på at 
indgå ulovlige skatteaftaler

Jeg er både glad og stolt 
over, at jeg er blevet valgt 
til at stå i spidsen for det 
særlige skattesnydsudvalg. 
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PÅ VEJ MOD ET  
 A LA CARTE-EUROPA

EU har brug for Storbritannien. Men hvis  
briterne stemmer nej, er det slut.

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

De fleste af os husker nok trolden Hugo, 
der bankede på vores computerskærm og 
spurgte: »Hvor skal vi hen, du?« Han ville 
have os til at vise vej gennem labyrinter, 
mineskakter og andre farlige steder, så han 
kunne finde hjem.

Storbritanniens premierminister, David 
Cameron, har også banket på EU’s skærm i 
den seneste tid. Han vil have en aftale i hus 
om Storbritanniens fortsatte medlemskab. 
Som bekendt er det den aftale, som briterne 
senere på året skal stemme om ved en 
folkeafstemning. Det har Cameron lovet sine 
vælgere. Én ting står klart: Hvis de stemmer 
ja, er de fortsat inde. Men med et nej forlader 
briterne EU. 

Jeg vil skære det ud i pap: Det er en fordel, 
at Storbritannien bliver i EU. Briterne er nogle 
af Danmarks vigtigste handelspartnere, og 
det betyder meget, at vi fortsat kan handle 
med dem uden told og afgifter. Det er også 
vigtigt at have briterne med, når vi europæere 
står op imod mastodonter som Kina og USA. 

 Samtidig er jeg en smule misfornøjet over 
forhandlingerne. Jeg kan godt være nervøs 
for, at Camerons forsøg på at stille briterne 
tilfredse bliver starten på et a la carte-Europa, 
hvor EU-landene kan stille krav om, hvad de 
vil være med i, og hvad de ikke vil røre med 
en ildtang. Så bliver det ikke nemt at få med-
lemslande med i beslutninger, der kan være 

upopulære, og som koster blod, sved, tårer og 
penge, men som i sidste ende er af det gode.

KLAR TIL AT SKALTE OG VALTE
Apropos a la carte kunne jeg godt have tænkt 
mig, at briterne i aftalen ikke havde stået så 
fast på, at EU-borgere skal forhindres adgang 
til sociale ydelser i op til fire år. 

Det kan ikke passe, at man som arbejds-
tager fra et andet EU-land skal afskæres 
fra velfærdsydelser, hvis man bidrager til 
statskassen på lige fod med briterne. Det har 
store fordele for Storbritannien, når udlæn-
dinge vil arbejde for dem. Nogle sektorer – for 
eksempel sundheds- og servicefagene – er 
afhængige af den udenlandske arbejdskraft. 
Så diskrimination mellem nationale borgere 
og EU-borgere, der arbejder, bor og betaler 
skat i Storbritannien, er af det dårlige. 

Desværre afspejler Camerons forslag to 
ting: For det første at han er klar til at skalte 
og valte med EU for at beholde magten. Det 
er ikke en premierminister værdigt. For det 
andet at Cameron ikke just er nogen forkæm-
per for de mærkesager, som står os socialde-
mokrater nær: et arbejdsmarked med ordent-
lige forhold og et velfærdssamfund, der tager 
hånd om alle, der har behov for det.

 Men selvfølgelig skal vi helst beholde 
briterne i EU. Som socialdemokrat og EU-
parlamentariker er jeg vant til at arbejde 
for fornuftige kompromiser. Det kan blive 
nødvendigt i denne sag. Når alt kommer til 
alt, håber jeg derfor, at Cameron møder op-
bakning. Hvis briterne siger nej, er det farvel 
til EU. Hvis de siger ja, kan de fortsat være 
med, og vi kan snakke om tingene. Jeg håber, 
at Cameron – ligesom Hugo – finder vej igen-
nem labyrinten og i mål. 

NYT FRA EU

Jeg vil skære det ud i 
pap: Det er en fordel, 

at Storbritannien bliver i EU

Briterne er vigtige 
for EU. Både som 
handelspartnere, 
og når vi står over 
for mastodonter 
som USA og Kina.
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DET AMERIKANSKE 
SUNDHEDSVÆSEN ER 
… SYGT
AF CHRISTEL SCHALDEMOSE, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET (S)

NYT FRA EU

Det amerikanske system 
gør reelt sygdom til et 

individuelt anliggende

Jeg besøgte USA i februar for at drøfte 
indsatsen mod kroniske sygdomme og 
diabetes i særdeleshed med amerikanske 
politikere. EU og USA står nemlig over for 
kæmpestore udfordringer med at håndtere 
ikke mindst diabetesepidemien.

Jeg blev først og fremmest mindet om, at 
vi skal beskytte vores samfundsmodel med 
næb og kløer. For det nordiske velfærds-
samfund er det bedste samfund for flest 
mulige mennesker. 

 I USA har en ud af tre amerikanere enten 
diabetes eller forstadier til diabetes (præ-
diabetes). Det er helt essentielt i behandlin-
gen af diabetes, at der sættes tidligt ind. Når 
vi taler om type 2-diabetes, er forebyggelse 
muligt. Men ordentlig behandling er under 
alle omstændigheder forudsætningen for 
at undgå komplikationer som øjenskader, 
fodamputationer, blodpropper og andet.

Men det amerikanske sundhedssystem 
er slet ikke indrettet på at fremme forebyg-
gelse eller tage sig af en tidlig indsats. For 
til trods for offentlige sygeforsikringer for 
ældre og for fattige, de såkaldte Medicare 
og Medicaid, er det amerikanske sundheds-
system grundlæggende baseret på private 
sundhedsforsikringer. 

Organisationen The Y (tidligere YMCA) 
kører på frivillig basis 16-ugers forebyg-
gelsesprogrammer for folk med diabetes 
eller prædiabetes – det offentlige kan ikke 
levere den vare. Til trods for Obamacare er 
der ikke umiddelbart hjælp at hente for de 
mange millioner amerikanere, der er ramt. 
19 stater har stadig ikke godkendt den nye 
sygeforsikring. Og det er i øvrigt i stor stil de 
stater, hvor der forholdsmæssigt bor flest 
fattige og uuddannede. 

Det amerikanske system gør reelt 
sygdom til et individuelt anliggende og 
muligheden for at klare sig til et spørgsmål 
om pengepungens størrelse.

I Danmark er ca. 380.000 danskere dia-
gnosticeret med diabetes. I 2025 forventes 
det tal at stige til 650.000 danskere. I Dan-
mark er de direkte og indirekte omkost-
ninger til diabetes i år på ca. 32 milliarder 
kroner. Det tal forventes at være på 60 mia. 
i 2025. Alt sammen ifølge et nyt studie fra 
Syddansk Universitet. 

Udfordringen for vores sundhedsvæsen er 
også kolossal. Men vi har et godt sundheds-
væsen, og sammenlignet med andre sund-
hedsvæsner er det også forholdsvis billigt 
at administrere. Så den enkelte borger skal 
mest af alt bare tænke på at holde sig så 
rask og rørig som muligt. Men går det galt, 
står vi klar til at sikre hjælp og behandling – 
og det uanset pengepungens størrelse. 

Vi taler i disse år meget om holdbarheden 
i vores velfærdssamfund. Som socialde-
mokrat er kernen i velfærdssamfundet, at 
uddannelse, sundhed, børne- og ældrepleje 
er finansieret over skatten. Det skal vi holde 
fast i. Ethvert tiltag mod at rokke ved dette 
skal bekæmpes. Nogle gange bliver det en 
letkøbt omgang at skræmme med, at vi 
ikke ønsker et amerikansk samfund, men 
det er ikke letkøbt, når vi taler om sundhed. 
Det amerikanske system er sygt, hvis du 
bliver syg. Diabetes er en sygdom, der kan 
håndteres, hvis der er et system til at støtte 
op. Men hvis det overlades til den enkelte, 
eller til om man er rig eller fattig, så går det 
galt. 



HELLE THORNING-SCHMIDT I DEN RØDE STOL:

DEN RØDE STOL

Hun føler, hun formåede at samle partiet. Hun er stolt over, at hun blev  
Danmarks første kvindelige statsminister. Og efter knap fire år som politisk 
chef for et lille rigt land skal hun nu stå i spidsen for verdens fattigste børn. 

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

»Jeg tageR  
SocialDemokRateRne  
meD mig i hJeRtet«

SocialDemokRaten maRtS 201630

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

12. april 2005. Helle Thorning-Schmidt 
bliver valgt som Socialdemokraternes første 
kvindelige formand. Hun har kun siddet i 
Folketinget i et par måneder.

– Det var en meget mærkelig oplevelse at 
komme udefra og direkte ind og blive par-
tiets nye formand, fortæller Helle Thorning-
Schmidt fra sit kontor på Christiansborg. 

Årene forinden havde hun siddet i Europa-
Parlamentet, og efter folketingsvalget i 
2005 blev hun opfordret til at stille op til 
formandsposten som et frisk pust, da Henrik 
Dam Kristensen havde takket nej til at afløse 
Mogens Lykketoft.

 Med 53 procent af stemmerne vandt den 
dengang 38-årige cand.scient.pol. over Frank 
Jensen. Det var ikke bare en overraskelse for 
mange danskere. Det var også en overraskel-
se for Helle Thorning-Schmidt selv, der måtte 
arbejde ekstra hårdt fra dag ét.

TOG IKKE KAMPENE SÅ TUNGT
– Det var en meget stejl læringskurve. Jeg 
havde ikke været til særlig mange gruppe-
møder, jeg havde ikke noget kontor i Folke-
tinget, jeg havde ikke arbejdet helt alminde-
ligt på Christiansborg, og det var på mange 
måder en ulempe, at jeg ikke havde mere 
erfaring derinde, siger hun og fortsætter:

– Men det betød nok, at jeg ikke tog de 
kampe, der var, så tungt. Jeg var god til at 
komme videre med gode venskabelige rela-

tioner. Og jeg blev i stand til at samle partiet. 
Det tror jeg hang sammen med, at jeg kom 
udefra. 

Helle Thorning-Schmidt er født og opvok-
set i et hjem, hvor man stemte liberalt. Og 
at de røde faner ikke er kommet ind med 
modermælken, har gjort hende i stand til at 
se på partiet med nye øjne.

– Jeg synes, at jeg altid har haft en god 
forståelse af, hvad mennesker uden for par-
tiet tænker. Jeg mener, det grundlæggende 
har været en fordel, men det har selvfølgelig 
også været en ulempe, fordi jeg er blevet set 
som en outsider og ikke har den socialde-
mokratiske stamtavle, som i nogle dele af 
partiet bliver set som en fordel, siger den 
tidligere statsminister, der bevidst har holdt 
sig i baggrunden de seneste måneder for at 
give plads til den nye formand.

HAR ALTID SØGT INDFLYDELSE
Hun er vant til at springe ud i livet og tage 
chancer. Havde man spurgt den Helle, der gik 
på Ishøj Amtsgymnasium tilbage i 80’erne, 
om hun havde ambitioner om at blive 
formand, statsminister eller international 
direktør for Red Barnet, så var svaret: Nej!

– Når jeg kigger tilbage på mit liv, kan jeg 
dog se, at jeg altid har søgt indflydelse. Og 
det er nok en stor del af historien om mig, 
at jeg har forsøgt at ændre på det, jeg fandt 
uretfærdigt. På den måde var der nogle ting, 

der pegede i den retning, forklarer hun og 
understreger, at hun altid har været god til 
at sige ja tak til ting, selvom de ikke var 100 
procent sikre.

Hendes lyst til at søge indflydelse har givet 
hende 11 år i Folketinget. Og selvom det 
på mange måder er den samme Helle, der 
sidder på sit kontor i dag, som den Helle, der 
12. april 2005 blev partiets nye formand, så 
er der sket en forandring. 

– Jeg er da blevet klogere og dygtigere 
med tiden. Og sandheden er jo også, at man 
er en bedre formand og statsminister, den 
dag man stopper, end den dag man starter, 
siger Helle Thorning-Schmidt.

Som den første kvindelige formand for 
Socialdemokraterne og – ikke mindst – som 
den første kvindelige statsminister i Dan-
mark har hun skrevet sig ind i danmarkshi-
storien. Og hun skjuler ikke, at det gør hende 
stolt.

– Det betyder meget for mig. Særligt når jeg 
møder unge piger. At jeg har vist dem, at det 
kan lade sig gøre at bryde rammer, siger Helle 
Thorning-Schmidt, som også er stolt over, 
at hun har afleveret partiet som et samlet, 
stærkt hold og har turdet udfordre det. 

– Mange synes, at jeg har haft det meget 
hårdt. Det har jeg måske også på nogle om-
råder, men noget af det har også været selv-
skabt, fordi jeg er gået ind i nogle debatter 
med vores fantastiske, gode gamle parti for 



SOCIALDEMOKRATEN MARTS 2016 31

HELLE THORNING-
SCHMIDT

   Født 14. december 1966 i 
Rødovre. Opvokset i Ishøj

   Gift med Stephen Kinnock, 
har to piger

   Cand.scient.pol. og MA i euro-
pæiske studier 

   Medlem af  Socialdemokra-
terne i 1993

   Konsulent i LO (1997-1999)

   MEP (1999-2004)

   Partiformand (2005-2015)

   Statsminister (2011-2015)

   Fhv. mf og ny direktør for Save 
the Children International 
med base i London (2016).

AFSKEDSRECEPTION
29. marts kl. 15-16.30 er der afskedsrecep-
tion for politiske kolleger, venner og parti-
fæller for Helle Thorning-Schmidt, før hun 4. 
april tiltræder jobbet som direktør i Save the 
Children International. Receptionen finder 
sted i Fællessalen på Christiansborg.

Sandheden er jo også, at 
man er en bedre formand og 

statsminister, den dag man stopper, 
end den dag man starter

at skubbe os en smule ud af vores comfortzone, 
siger Helle Thorning-Schmidt og tilføjer:

– Og det tror jeg, man skal blive ved med. Det 
er helt afgørende, hvis et parti skal følge med 
tiden og blive ved med at udvikle sig.

DET ER RIGTIG KERNEPOLITIK
Efter fire år som chef for et af verdens rigeste 
lande med fem-seks millioner indbyggere skal 
hun nu stå i spidsen for Red Barnet og kæmpe 
for de mest udsatte børn i hele verden. Men 
målet er i virkeligheden det samme.

– Det handler om at være med til at træffe 
vigtige beslutninger, som gør verden til et 
bedre sted. Lige siden jeg var oppe på barrika-
derne mod apartheid som ung eller gik imod 
mobning i folkeskolen, har jeg været drevet af 
retfærdighed, forklarer hun.

Som direktør for Red Barnet kommer hun til 
at opholde sig en del i katastrofeområder og 
bliver vidne til den virkelighed, børn lever i. Hun 
ved, at det bliver hårdt, men hun ved også, at 
det er det eneste rigtige at gøre. 

– Jeg er ude af stand til at se billeder af 
flygtningebørn uden at tude, når jeg sidder 
derhjemme. Jeg synes, det er forfærdeligt. Men 
børnene har jo ikke brug for, at jeg sidder og 
tuder nede i deres telt. De har brug for, at jeg er 
til stede, lytter til deres historier og går hjem og 
fortæller det til resten af verden, så vi kan gøre 
noget ved det, forklarer Helle Thorning-Schmidt 
og understreger, at hendes kommende opgave i 
virkeligheden er socialdemokratisk kernepolitik. 

– At gøre noget ved problemerne i et interna-
tionalt samarbejde er jo det, vi kan og vil som 
socialdemokrater. Jeg tager Socialdemo- 
kraterne med mig i hjertet. 
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kultur    HUS forbi
   i år er det 20 år siden, 

Hus forbi udkom før-
ste gang. Anledningen 
var fN’s internationa-
le fattigdomsår, og at 
København i 1996 var 
europæisk kulturby. 
Det udviklede sig til 
et månedsblad, som 
har til formål at skabe 
debat og dialog om og 
med hjemløse og so-
cialt udsatte. 

   i dag har Hus forbi et 
månedligt oplag på 
cirka 90.000 aviser. 
Ud af 2.300 registre-
rede sælgere er det 
knap halvdelen, der er 
aktive. 

   fødselsdagen vil blive 
fejret med forskellige 
aktiviteter i løbet af 
året.

lOrD  
HANSENS  
lIV MED 

klaus lord Hansen, der altid 
er ledsaget af Bandit, er 
glad for at sælge hjemlø-
seavisen Hus Forbi. Jobbet 
giver ham værdighed. 

Hjemløseavisen Hus 
Forbi fylder 20 år. En af 
de faste sælgere, Klaus 
Hansen, har været 
med siden 2010. Hans 
kunder betragter ham 
som en mand på ar-
bejde, og det får ham 
til at føle sig mindre 
uegnet. 

AF BIRGITTE BARTHOLDY 
FOTO: THOMAS SJØRUP

HUS 
FORBI
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Han hedder Klaus Hansen. Eller lord 
Hansen. Sidste sommer brugte han 
190 kroner på at købe sig til den 
adelige titel, som er usædvanlig i 
hans omgangskreds. Han er nemlig 
hjemløs, og han kan godt lide at være 
det med stil.

– Det gør jo ikke noget, man ser 
lidt godt ud, griner Klaus Hansen, der 
er 56 år og arbejder som Hus Forbi-
sælger.

Men selv om indtægten er et godt 
supplement til kontanthjælpen og 
har hjulpet ham til at købe eksem-
pelvis varmt tøj, er det ikke på grund 
af pengene, han står på gaden og 
sælger avisen.

– Jeg gør det, fordi det giver mig 
værdighed og en følelse af at kunne 
bruges til noget. 

Det er snart seks år siden, han 
begyndte at sælge Hus Forbi. Han 
har især stået foran SuperBrugsen 
på Enghavevej på Vesterbro og i 
Njalsgade på Islands Brygge – og det 
er her, vi møder ham for at fejre, at 
hjemløseavisen fylder 20 år i år. 

TØRLAGT I 35 ÅR
– Efterhånden kender jeg flere af 
kunderne og får ofte nye input og 
ideer fra dem. De betragter mig som 
en, der er på arbejde. Det betyder 
allermest. Jeg har en funktion og står 
der af en grund, og derfor behand-
ler de mig anderledes, siger Klaus 
Hansen.

Sidste gang han havde en rigtig 
bopæl, var i Skjern i Jylland for syv år 
siden. Her havde han også job, men 
blev fyret i starten af krisen og kunne 
ikke længere betale huslejen. 

Derefter vendte han tilbage til 
sit barndomskvarter på Bryggen i 
København, hvor han begyndte at 
leve på gaden. Efter få måneder som 
hjemløs begyndte han at sælge Hus 
Forbi. Nu kommer han ofte på den 
medarbejdercafé på Nørrebro, som 
Foreningen Hus Forbi driver.

– Her kan jeg få kaffe og varm 
mad og er altid velkommen. At leve 
på gaden er jo et rodløst liv, men det 

sted er min base, en lille oase. Mange 
andre steder er der for mange fulde 
mennesker. I medarbejdercafeen må 
vi ikke drikke. Det skaber mere ro, 
noterer Klaus Hansen – der selv stop-
pede med at drikke, da han var 21 år 
og var ved at slå en kammerat ihjel.

– Jeg har ikke rørt alkohol i 35 
år. Det fortæller jeg tit folk. Jeg kan 
godt lide at pille fordommene om os 
hjemløse fra hinanden og vise, at det 
ikke kun er alkoholikere og stofmis-
brugere, som lever på gaden.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Efter at han vendte tilbage til Køben-
havn, boede han i en periode i et lille 
hus, han selv havde flikket sammen, 
ved Sydhavnstippen. 

 – Det var et dejligt sted, som jeg 
isolerede og installerede et køkken 
og en brændeovn i. Jeg havde høns, 
og folk kom på besøg hele tiden. 
Men mit hus blev bulldozet for tre år 
siden, fordi jeg ikke havde tilladelse 
til at opføre det. Siden har jeg mest 
sovet på gaden og en gang imellem 
på herberger. Men der er kun tre 
herberger, hvor jeg må komme med 
min hund, siger Klaus Hansen.

Har du et forslag til politikerne?
– ja, jeg kunne godt ønske mig, 

at de indrettede nogle alternative 
bopladser i stil med haveforeninger – 
bare uden restriktioner og regler. Her 
kunne hjemløse, unge og studerende 
tilbydes en bolig. Der skal også være 
et kontor, hvor man nemt og trygt 
kan komme i kontakt med myndig-
hederne. Og hvis vi selv byggede 
husene, ville vi ikke føle os ubruge-
lige og uegnede, men stolte. Det ville 
være hjælp til selvhjælp, understre-
ger Klaus Hansen – som muligvis selv 
er ved at skifte livsstil.

En dame, han har mødt på Hoved-
banegården, har tilbudt ham et sted 
at bo på Sjællands Odde og måske 
også arbejde. Han ved endnu ikke 
helt, hvad det bliver til. 

– Men jeg giver ikke helt slip på Hus 
Forbi. Måske kan jeg sælge avisen 
deroppe. 

Jeg har en funktion og står 
der af en grund, og derfor 

behandler de mig anderledes

Hus Forbi

·  Pris (gadesalg): 20 kroner  
– 10 kroner går til sælgeren

·  Udgives af Foreningen Hus Forbi

·  Anmeldt af socialordfører  
Pernille Rosenkrantz-Theil

Hus Forbi er ikke bare en avis. Nej, Hus Forbi er i lige så 
høj grad et begreb, og jeg kan enormt godt lide idéen 
om den værdighed, der ligger i, at hjemløse sælger 
avisen. Det er en værdighed, der er forbundet med dét 
at have et regulært arbejde.

Samtidig er sælgerne også et godt ansigt på en social 
problematik. Og de pirrer vores solidaritetsfølelse. De 
fleste af os ved jo godt, at vi selv kan snuble på et eller 
andet tidspunkt i vores egen tilværelse og have brug for 
andres – og hinandens – hjælp. 

Hus Forbi-sælgerne gør også hjemløshed meget 
konkret og giver os anledning til at tale om nogle af de 
problemer, som vores ellers ret rige samfund også har. 
Når vi ser vores lokale sælger på Falkoner Allé, spørger 
min datter Vigga tit til hjemløshed, og min søn Vito har 
skældt mig ud og sagt: »Mor, det kan I gøre bedre«. 

Avisen er god til både nyheder, baggrunds- og te-
majournalistik på den ene side og de mere personlige 
historier på den anden. Den er god til at sætte ansigt 
på de mennesker, der slås med de problemer, man står 
over for som udsat. Men det er ikke mennesker, der 
kun er præget af håbløshed. De er også glade og båret 
af værdighed.

Hus Forbi er også god til at minde os om, at virke-
ligheden ofte er mere nuanceret, end vi tror, når vi 
lovgiver. Vi kan undre os, når vi opdager, at de penge, 
vi afsætter til et specifikt problem – for eksempel 
tandbehandling af socialt udsatte – ikke bliver brugt. Vi 
spørger os selv, hvorfor vores model ikke virker, men så 
fortæller Hus Forbi, at det ikke bare handler om dårlige 
tænder. Der er mange flere farver på paletten. Det er 
menneskeskæbner. Hus Forbi møder og fortæller om 
folk i øjenhøjde – vi sidder nogle gange og kigger op-
pefra og ned.

Endelig er Hus Forbi også en enormt god hjemmeside 
med en masse supersolide fakta om hjemløshed. Når 
der kommer en ny SFI-rapport, er husforbi.dk god til at 
opsummere den, og hvis jeg ikke lige kan huske, om 
det er 70 eller 76 procent af de unge hjemløse, der har 
et specielt problem, finder jeg svaret på hjemmesiden. 

Tillykke med de 20 år, Hus Forbi. I gør en forskel. 

Mere end  
en avis
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I 1946 blev der født 96.111 danskere, det blev den 
største af de store årgange. Der var ikke mange for-
ventninger til fremtiden for børn født i 1940’erne. 
Man talte ligefrem om en forestående ungdomskri-
se, men det kom heldigvis til at gå helt anderledes. 

I år fylder den store årgang 70 år, og Jytte Hilden 
er sammen med Inge Dalsgaard bogaktuel med bo-
gen »På sporet af årgang 1946«.

Generationen, der blev født ind i et fattigt sam-
fund i skyggen af atombomben, satte sig nye mål, og 
verden ændrede sig hurtigt. Kolonier blev selvstæn-
dige stater, velfærd kom på dagsordenen, flere fik en 
uddannelse, vi fik p-piller og fri abort, kvinder myld-
rede ud på arbejdsmarkedet og krævede ligestilling. 

»På sporet af årgang 1946« er en huskebog med 
nøgleord for hvert eneste årti og med fortællinger 
af kendte og ukendte danskere, bl.a. Gretelise Holm, 
Keld og Hilda Heick, Mogens Lykketoft og Helle 
Degn, der er billeder fra kataloger fra Daells Varehus 
og tal fra Danmarks Statistik. Bogen udgives af forla-
get Frydenlund.

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM
Socialdemokraterne deltager igen i år på den store politik- og 
demokratifestival Folkemødet på Bornholm. Vi holder til i den 
gamle brandstation på hovedgaden i Allinge, hvor der er mas-
ser af debatarrangementer med vores politikere, underholdning 
og events i alle de fire dage, Folkemødet varer. Vi håber at se en 
masse politikinteresserede på Bornholm fra den 16. til den 19. 
juni. Lørdag den 18. juni kl. 14.00 kan man opleve vores formand 
Mette Frederiksen tale fra hovedscenen. Det øvrige program lig-
ger klar midt i maj. 

NAvNE & Noter

RUNDE  
FøDSeLSDAGe
 
1. maj Mogens Vestergård 
Pedersen, regionsformand 
og medlem af HB, fylder 
50 år. 

20. maj Simon Kollerup, 
medlem af Folketinget og 
dyrevelfærds- og fødevare-
ordfører, fylder 30 år. 

29. maj Henrik Sass Lar-
sen, gruppeformand og 
forhenværende minister, 
fylder 50 år.

ÅRGANG HILDEN

FAMILIEKURSUS PÅ  
LANGSØHUS

Igen i år inviterer Socialdemokraterne på familie-
højskole i sommerferiens uge 28. Det foregår på 
kursuscentret Langsøhus i Silkeborg fra lørdag den 
9. juli til lørdag den 16. juli. Hele ugen vil der være 
workshops, politik, leg, ture og socialt samvær for 
børn og voksne i alle aldre. Så har du og din familie 
lyst til en uge med gode oplevelser, fællesskab og 
sammenhold, så tilmeld jer hurtigst muligt. 

en typisk dag forløber med fælles morgensam-
ling, workshop om formiddagen inddelt efter alder 
og interesser, sociale arrangementer om eftermid-
dagen for børn og voksne, og igen om aftenen er 
der tilbud om sociale arrangementer. Prisen inklu-
derer fuld forplejning med lækker buffet morgen, 
middag og aften. 

Priser:
Voksne: 3.500,-
Ungdomsgruppen (15-17 år): 2.000,-
Juniorgruppen (11-14 år): 1.500,-
Børnegruppen (6-10 år): 1.000,-
Småbørnsgruppen (0-5 år): Gratis
tilmelding sker på www.partikontoret.dk efter 
først til mølle-princippet.
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Rejsefakta

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

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

STuDierejSe Til DeT  
TYSke ruhr-områDe 
og NeDerlANDeNe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Dansktalende guide på hele rejsen.

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

STuDierejSe Til  
»eu-BYeN« STrAS-
Bourg, AlSAce- 
ViNDiSTrikTeT og 
DArmSTADT

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

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

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

    Besøg i Europa-Parlamentet, møde med 
Jeppe Kofod. 

    Besøg i Europarådet og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol. 

    Guidet byvandring i den smukke by Stras-
bourg.

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

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

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

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

    Dansktalende guide på hele rejsen.

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

I www.partibutikken.dk kan du 
blive forårsklar i flotte social- 
demokratiske farver. Gå ind på 
webshoppen og find merchandise, 
kampagnevarer og beklædning. 
Drikkedunk 30 kr.
t-shirt i rød eller grå 75 kr.
Rød softshelljakke 425 kr. 
smart mulepose 25 kr.

PARTIBUTIKKEN 
TILBYDER



C L A U S  G R E L LS K Æ L S K Ø R
M e d l e m s n u m m e r 2 3 2 2 8 1

VELKOMMEN TIL  

Det er ikke nyt, at den 49-årige Claus Grell, 
der bor i Skælskør og arbejder som sek-
tionsleder i Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst, er socialdemokrat.

Men det er nyt, at han er blevet medlem. 
Det stod nemlig ikke skrevet i kortene, da 
han i 1986 droppede en fire år lang flirt 
med DSU, hvor hans karriere kulminerede, 
da han var formand for DSU i Slagelse og 
kasserer for DSU i Vestsjællands Amt.

– Jeg har mange gode oplevelser fra den 
tid. Men jeg meldte mig ud, fordi jeg også 
oplevede, at der var for meget fløjkrig og 
for lidt politisk substans i DSU. For lidt 
politisk fokus, mindes Claus Grell.

Siden har det politiske pendul svinget lidt. 
Han har som regel stemt på S, men undervejs 
har CD også fået hans stemme, fordi partiet 
havde en ansvarlig socialpolitisk profil.

– Da CD døde, vendte jeg tilbage til 
Socialdemokraterne. Her har jeg været 

siden. Hvis det kun havde handlet om 
flygtningepolitikken, havde jeg ikke meldt 
mig ind i Socialdemokraterne igen. Den er 
et fejlskud. Men det handler om mere end 
det ene tema, forklarer Claus Grell.

Han har boet i Skælskør i mere end ti år. 
Han mener, at det nu er hans tur til for al-
vor at involvere sig i lokalsamfundet. Hans 
lyst til at engagere sig og søge indflydelse 
er lige så stor nu, som dengang han stod i 
spidsen for DSU i Vestsjælland. Og allerede 
nu – før han har været til sit første møde 
i den lokale partiforening – er han i gang 
med at forberede kommunalvalget næste 
efterår.

– Da jeg meldte mig ind, sendte jeg en 
mail til lokalformanden, hvori jeg præ-
senterede mig selv. Han kvitterede ved at 
invitere mig til at være med i den gruppe, 
der forbereder vores oplæg til kommunal-
valget næste år. Jeg har ikke selv nogen 

ambition om at stille op, men det fede ved 
det her er, at der ikke er så langt til at få 
indflydelse. I hvert fald ikke her hos os, 
siger Claus Grell.

Hvad er din ambition for kommunal-
valget?

– Jeg ved godt, at det kan lyde lidt under-
ligt. Men mit håb er, at vi får en socialde-
mokratisk borgmester, der er … socialde-
mokrat. Jeg savner, at lokalpolitikere i det 
hele taget er mere værdiladede og viser, 
at de brænder 250 procent for sagen. Der 
må for eksempel ikke herske tvivl om, at 
socialdemokraterne er socialdemokrater. 
Byrådet skal i langt højere grad tale om 
værdier.

Hvad laver du, når du ikke er sektions-
chef og socialdemokrat?

– Jamen så er jeg far til tre børn, dedike-
ret lystfisker og vild med at høre jazz ... 

– Jeg var kommet til den erkendelse, at det ikke nytter at sidde  
derhjemme  og glo på tv og være sur og øffe på Facebook. Det er ikke på den 
måde, man  får indflydelse. Så jeg meldte mig ind i partiet, sendte en mail  
til lokalafdelingen og fortalte, at jeg gerne ville være med.

CLAUS GRELL

www.socialdemokraterne.dk
@Socialdemokraterne

Facebook.com/socialdemokraterne

@Spolitik

FøLg OS på:

SK ÆL SKøR

SosseSnappen
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