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LEDER

Kære socialdemokrat
Jeg blev skuffet og – må jeg tilstå – faktisk 

forarget, da medierne tidligere på foråret kunne 
afsløre de såkaldte »Panama-papirer«. Dem, 
der dokumenterede skattesnyd for milliarder og 
atter milliarder. 

Det var ikke så meget det, at der findes 
meget velhavende danskere, som vil gå endog 
meget langt for at slippe for at betale deres del 
til fællesskabet. Det er efterhånden sørgeligt 
veldokumenteret. 

Nej, det, som for alvor stødte mig, var hele det 
system, der er sat op for at gøre skattesvindlen 
mulig. Det er velrenommerede advokater, revi-
sorer og banker, der har bistået med rådgivning 
og sindrige konstruktioner, der har gjort det 
muligt at holde de danske skattemyndigheder 
fra døren. Vel at mærke banker, som vi som 
samfund holdt hånden under for få år siden, da 
finanskrisen stod på sit højeste.

Denne måde at handle på er et angreb på 
vores fællesskab. De rigmænd, der har gemt 
deres penge i skattely, er løbet fra deres del af 
den aftale, vores fællesskab er bygget på. Hvor 
uddannelse og sygehusbehandling er goder, vi 
stiller til rådighed for alle. Og hvor der altid er 
en stærk hånd til at gribe dig, hvis du snubler på 
vejen. Til gengæld skal enhver bidrage med det, 
man kan.

Vi socialdemokrater har besluttet, at vi ikke 
vil sidde dette overhørigt. Det kan vi ikke. For 
det er vigtigt at huske hinanden på, at vores 
velfærdssamfund ikke er en selvfølge. Hvis vi 
ikke står vagt om det, risikerer vi at miste det. 

Derfor fremlagde vi 1. maj en omfattende pakke 
med initiativer, der skal vise, at vi som samfund 
er i stand til at svare kontant og effektivt igen. 
Forslagene hæver straffen for skattesvindel. De 
giver rådgiverne et selvstændigt ansvar, hvis de 
bidrager til svindel. Og de styrker skattemyndig-
hedernes muligheder for at efterforske svindel.

På Christiansborg prøver vi nu at få de øvrige 
partier til at støtte vores forslag. Som i så mange 
andre sager har regeringen været hurtig til at 
sige, at den vil gøre noget ved problemet med 
skattesvindel. Virkeligheden er, at der sker me-
get lidt. Nu har vi så gjort forarbejdet med vores 
17 konkrete forslag. Vi forventer, at regeringen 
er parat til at sætte handling bag sine ord og 
indgå en politisk aftale om skattelypakken.

Men det kræver, at der også er et folkeligt 
pres på regeringen. Ellers har vi desværre set, 
hvordan ministrene gemmer sig for at 
undgå at foretage sig noget. Derfor 
har vi også som parti valgt at sætte 
fokus på skattely dette forår. 
Kampagnen har vi skudt i gang i 
denne uge, og jeg håber, du har 
lyst til at være med. 

For når vi fortæller danskerne 
om, at der rent faktisk er noget, 
vi som land kan gøre mod skattely, 
så bliver det sværere for regeringen 
at stikke hovedet i busken. 

Tilbage er kun at ønske en rigtig god 
sommer til dig og din familie.

Af Mette frederiksen, forMAnd for sociAldeMokrAterne

SKATTELY ELLER  
FÆLLESSKAB

Det, som for 
alvor stødte 

mig, var hele det  
system, der er sat op 
for at gøre skatte-
svindlen mulig

Med venlig hilsen
Mette Frederiksen
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Formand,  
Socialdemokraterne
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KIRSTEN BROSBØL 
ER TILBAGE
 
Forhenværende miljøminister 
Kirsten Brosbøl er vendt tilbage 
til den socialdemokratiske folke-
tingsgruppe efter at have været 
sygemeldt med stress siden no-
vember. Suppleant Malte Larsen bliver siddende i grup-
pen, da han varetager Maja Panduros sæde, indtil hun 
er tilbage fra sin sygemelding.  

LØKKES LØFTE KOSTER  
HJORT DYRT

1. MAJ-SOLEN STRÅLEDE
»Mette er min formand«, lød det taktfast, da Mette Frederiksen i flot solskin 
og for første gang kunne gå på scenen i Fælledparken og holde 1. maj-tale 
som formand. 

– Jeg har holdt mange 1. maj-taler gennem årene, og det er altid en dejlig op-
levelse. Men jeg tror ikke, der er noget, der kan sammenlignes med at stå her 
og skulle holde sin første tale som formand for partiet, skrev Mette Frederik-
sen på Facebook, en halv time før hun skulle på scenen.

Fælledparken var sidste stop på en travl dag, der forinden havde ført hende 
til Ballerup, Glostrup, Faxe, Næstved og Slagelse – og hvor hun blandt andet 
rettede en stor tak til de kommunalt ansatte og fremlagde en pakke, der sva-
rer igen på problemet med skattely. 

S STØTTER KAMPEN MOD ISLAMISK STAT

Støttet af et bredt flertal i Folketingssalen var Socialdemokraterne med til at 
stemme for Beslutningsforslag B 108. Forslaget betyder, at danske kampfly og 
elitesoldater skal hjælpe den USA-ledede koalition med at bekæmpe Islamisk 
Stat i både Irak og Syrien. I alt bidrager Danmark med syv F-16-fly, et Hercu-
les-transportfly og 60 specialstyrker fra sommeren 2016 og seks måneder 
frem. Kun Enhedslisten, SF og Alternativet valgte ikke at stemme ja.  

FORREST I KAMPEN  
MOD SKATTELY

Sammen med Christiansborgs øvrige oppositi-
onspartier indkaldte Socialdemokraterne til en 
offentlig høring for at afdække danske bankers 
samarbejde med advokatfirmaet Mossack Fon-
seca i Panama. Firmaet er anklaget for at have 
hjulpet banker med smarte skattefiduser, så 
kunder kunne undgå at betale skat. Formand 
for Finansudvalget Jens Joel bød velkommen til 
blandt andre repræsentanter fra landets største 
banker og Finanstilsynet samt eksperter i skat-
teret og international økonomi. Høringen skulle 
være med til at give politikere og offentligheden 
et overblik over omfanget af brugen af skattely, 
og hvilke muligheder der findes for at holde dan-
ske skattekroner ude af hemmelige bankkonti. 

Da Venstre under valgkampen tur-
nerede rundt og lovede en såkaldt 
»straksopbremsning« i strømmen af 
flygtninge, hvis de fik regeringsmag-
ten, troede de fleste nok, at det ville 
betyde et fald i antallet af asylansø-
gere og udgifter dertil. Alligevel endte 
det anderledes, da finansminister 

Claus Hjort Frederiksen fremlagde 
en ekstraregning på i alt 6,4 milliar-
der kroner som konsekvens af den 
forventede øgede flygtningestrøm 
fra 2017-2020. På trods af den eks-
traregning har finansministeren dog 
erklæret, at der stadig er råd til både 
skattelettelser og velfærd. 
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TWITTER-TUR PÅ BORGEN

GÆT EN MF’ER
Hvilken mf’er har en motorcykelhjelm, 
en model af en vindmølle og en Svend 
Auken-plakat på sit kontor? Har du del-
taget i partiets nye konkurrence, hvor 
du skal gætte en socialdemokratisk fol-
ketingspolitiker ud fra tre genstande fra 
vedkommendes kontor? På Socialdemo-
kraternes Facebook kan man klikke ind 
og deltage i quizzen »Gæt en socialde-
mokrat«. I premieren var det energi- og 
klimaordfører Jens Joel, der var svaret. 
Konkurrencen kører som udgangspunkt 
hver tirsdag, og om onsdagen bliver der 
trukket lod om socialdemokratisk mer-
chandise blandt dem, der gætter rigtigt. 

RØDE PARTIER  
TÆVER BLÅ 

Det er ikke kun i meningsmålingerne, at 
de blå partier får det glatte lag. Med cif-
rene 7-2 slog Christiansborgs røde politi-
kere de blå i den årlige fodboldturnering 
på slotspladsen foran Christiansborg. På 
trods af dårligt vejr og et ujævnt under-
lag blev det til en solid sejr for andet år i 
træk. Ifølge Socialdemokraternes Mag-
nus Heunicke var det først og fremmest 
en moralsk sejr. Den lidt for egocentre-
rede blå taktik kom til kort over for det 
stærke røde sammenhold, og de blå blev 
– ifølge Heunicke – ved med at klage, 
mens målene bare piskede ind. Ud over 
Magnus Heunicke stillede Jens Joel, Lea 
Wermelin og Troels Ravn op for Socialde-
mokraterne. 

STATSBORGERSKABSDAG
6.241. Så mange nye danske statsborgere var inviteret til at bruge en søndag 
eftermiddag i april på Christiansborg for at fejre den årlige statsborgerskabs-
dag. Dagen er arrangeret som en festdag for dem, der er blevet tildelt dansk 
statsborgerskab i løbet af 2015. Dagen bød på flere forskellige underholdnings-
indslag ved blandt andre Ghita Nørby og Dodo & the Dodos samt fællessang af 
nationalmelodien. Der var også tale fra Folketingets formand, som senere bød 
på en rundtur bag Borgens mure. Både statsministeren og partiformand Mette 
Frederiksen deltog på dagen, hvor alle Folketingets partier bød velkommen. 
Folketinget har været vært for statsborgerskabsdagen siden 2006. 

S FREDER DIIS

Under hashtagget #twundtur havde Twitter-entusiasten Las-
se Baagøe Hansen spurgt Socialdemokraternes egen Twitter-
haj, Benny Engelbrecht, om han ville mødes med forskellige 
Twitter-brugere til en utraditionel rundvisning på Christians-
borg en torsdag aften i april. I alt var der plads til 12 personer 
på Bennys rundvisning, hvor gruppen fik tweetet løs under 
turen rundt på Borgen. 

– Jeg er lidt stolt over, at Lasse ud af de 179 folketingsmed-
lemmer spurgte mig, om jeg ville med til sådan et sjovt initia-
tiv. Jeg er meget inspireret af denne måde at inddrage følgere 
fra sociale medier på, og jeg kommer bestemt til at gøre no-
get i den stil igen, siger Benny Engelbrecht om twundturen.

Danmarks udenrigspolitiske forskning 
skal fortsat foregå i København. Efter 
længere tids usikkerhed omkring udflyt-
ningen af Dansk Institut for Internationa-
le Studier valgte Socialdemokraterne at 
stemme imod udflytningen. Da regerin-
gens støtteparti, Liberal Alliance, allerede 
havde sagt nej til ideen, var der åbnet 
for muligheden for at bringe regeringen 
i mindretal i spørgsmålet om, hvorvidt 

DIIS’ 100 arbejdspladser skulle flytte til 
Aarhus som led i den store udflytning af 
statslige arbejdspladser. Mogens Jensen, 
der er medlem af Udenrigsudvalget, lagde 
efterfølgende vægt på, at en række hø-
ringssvar viser, at DIIS’ bedste placering 
fortsat er i København, hvor 98 procent af 
instituttets samarbejdspartnere og ho-
vedbrugere befinder sig. 
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AF KRISTIAN BANG LARSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP

 Nødvendigheden skal ikke defi-
nere vores politik alene, for vi har 
værdierne med. Målet er først og 

fremmest et mere retfærdigt samfund. 
Det er frihed, lighed og solidaritet. 

Det er en brandtale, Mette Frederiksen 
leverer til sidst på stormødet for Social-
demokraternes næste principprogram. 
Engagementet lyser i formandens øjne, 
og viljen vibrerer i stemmen. De 400 del-
tagere på Nyborg Strand Konferencecen-
ter rejser sig op og klapper og får et skud 
ny energi at komme hjem på efter en lang 
og inspirerende aprilsøndag. 

Ordene om ikke at lade ideen om nød-
vendighed styre politikken lyder som et 
ekko af dagens mange oplæg og diskus-
sioner blandt deltagerne. Igen og igen 
gentages det, at Socialdemokraternes 
politik ikke skal styres af regneark eller 
en ide om noget, vi er nødt til at gøre. 

– Nødvendighed er det, vi ikke mener, 
men alligevel gennemfører. Det er det, vi 
ikke kan finde argumenterne for i vores 

socialdemokratiske hjerte. Vi skal gå op i 
andet end BNP. Vi skal gå op i arbejdsglæ-
de, i børnenes læring og trivsel, i bedre 
ældrepleje og sundhed, i de svage bor-
gere, flygtningene og de hjemløse, lyder 
der fra ungdommen – i skikkelse af DSU’s 
nu forhenværende formand Alexander 
Grandt Petersen. 

– Princip nummer ét for det nye par-
tiprogram: Slut med passiv tilpasning til 
globaliseringen, som om man ikke kan 
gøre andet – for det kan vi. Nu sætter vi 
en retning og tager demokratiet tilbage. 
Vi sætter igen retningen – ikke finans-
sektoren, der kun tænker på sig selv, ly-
der det fra seniorerne – i form af tidligere 
partiformand Poul Nyrup Rasmussen, der 
tordner mod den uregulerede globalise-
ring. 

DE SOCIALDEMOKRATISKE SVAR
Processen frem mod det nye princip-
program, der endeligt skal vedtages på 
kongressen i september 2017, er blevet 
døbt Danmarks største politiske samtale. 
Og efter flere hundrede lokale og regio-

nale diskussioner er mødet i Nyborg et 
foreløbigt højdepunkt. 

Her er en polyfoni af stemmer blandt 
de mange inspirerende oplægsholdere: 
ikke kun tro partisoldater (de er der 
også), men også forskere, tænkere og 
debattører udefra, der giver kant til de-
batten og stiller svære spørgsmål. 

LO-formand Lizette Risgaard taler om 
de danske arbejdere, der rejser mod den 
globaliserede fremtid med utrygheden 
som blind passager, og overborgmester i 
København, Frank Jensen, har taget den 
unge indvandrerdebattør Geeti Amiri 
med til at tale om integration. 

Det er de socialdemokratiske svar på 
tidens store spørgsmål, der debatteres; 
globalisering, bæredygtighed, ulighed, 
integration og arbejdspladser. Og ved 

»VI ER  
HURTIGST,  
NÅR VI GÅR  
SAMMEN«
De socialdemokratiske svar på tidens store spørgs-
mål blev debatteret på stormødet om partiets nye 
principprogram. Stærke værdier, ikke regneark,  
skal definere politikken, lød det igen og igen. 

Nu sætter vi en 
retning og tager 

demokratiet tilbage

Vores Væ
rd

ier
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eftermiddagens workshops fortsætter 
debatten blandt medlemmerne.  

DE RIGE BLIVER RIGERE
I workshoppen om ulighed diskuteres 
der med udgangspunkt i hårde tal, der 
viser, at de seneste 30 års vækst i Dan-
mark primært er kommet de 10 procent 
rigeste til gode, mens de fattigste kun er 
blevet fattigere. 

Indledningsvis diskuteres der parvist. 
Ved et bord sidder Mikkel, en engageret 
ung mand i rød T-shirt, over for Kate, en 
lidt forsigtig ældre kvinde i lilla vest og 
blomstret kjole. 

– De rigeste bør ikke have mere, de har 
rigeligt i forvejen, siger Mikkel.   

– Jeg vil ikke slagte de rige, replicerer Kate. 
– Men hvis man har en million, har man 

så brug for mere? spørger Mikkel retorisk. 
– Det kan godt skabe noget uro i sam-

fundet. Jeg er bange for at holde de rigeste 
for langt nede, svarer Kate.  

SOM ANKER SAGDE …
Diskussionen mellem de unge og de 
gamle, bymusene og landmusene, akade-
mikerne og arbejderne er med til at give 
den store samtale om principprogrammet 
kvalitet og bund.   

– Det handler om at lave en proces, der 
er inddragende. Vi mener det, når vi kalder 
det Danmarks største politiske samtale, 
siger Dan Jørgensen, der er tovholder på 
processen, i en ledig stund. 

Det er en samtale, socialdemokraterne 
er fælles om. Som Mette Frederiksen for-
mulerer det i sin tale – med lån fra nyligt 
afdøde Anker Jørgensen:  

– Som Anker sagde, er vi aldrig hurtigst, 
når vi løber fra hinanden. Vi er hurtigst, 
når vi går sammen. Det tror jeg stadig 
gælder … 

Men hvis man har 
en million, har 

man så brug for mere?

Giv dit bud  
på fremtidens  
socialdemokrati
 
I samarbejde med Socialdemokraterne 
og arbejdsgruppen bag det nye princip-
program har Netavisen Pio udskrevet en 
konkurrence, hvor alle partimedlemmer 
kan deltage.

Reglerne er enkle: Det handler bare om 
at komme med et personligt bud på de 
vigtigste udfordringer – og dertilhørende 
socialdemokratiske løsninger – vi står 
over for. Indlægget skal fylde mindst 600 
og højst 1.200 ord. Desuden skal du ved-
hæfte to linjer om dig selv – og vedhæfte 
et portrætfoto. Nogle af indlæggene bli-
ver nemlig offentliggjort på Pio.

Sidste frist for at deltage er 1. septem-
ber. Vinderen, som kåres på efterårets 
kongres, belønnes med en tur for to til 
Bruxelles.

Send dit bidrag til redaktion@piopio.dk 
– og læs mere her: http://piopio.dk/giv-
dit-bud-pa-fremtidens-socialdemokrati/

Partiformand Mette 
Frederiksen rundede 
konferencen i Nyborg 
om det nye princippro-
gram af med en pep-
talk. Førsteudkastet 
diskuteres på kongres-
sen til september før 
den endelige vedtagel-
se næste efterår.
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Hvad fik du ud af mødet i dag? spurgte vi fire af  
de 400 deltagere på konferencen i Nyborg.

FIRE STEMMER

BLIK FOR PRAKTIKERNE
Christina rose, sorø: 

 
– Jeg er spritnyt partimedlem, så jeg tænker, at 
det er en god start for mig at være her. Der er en 
masse grundlæggende viden, jeg ikke har med, 
fordi jeg ikke er opflasket med partiet. 

Hvordan har det været? 
– Det har været supergodt. Der har været man-

ge gode indlæg, og jeg bed især mærke i Mattias 
Tesfayes tale. Jeg er selv en tidligere pædagog, der 
fandt ud af, at jeg var nødt til at videreuddanne 
mig for at blive hørt. Der er ingen, der gider høre 
på en pædagog. Men vi er nødt til at have blik for 
praktikerne på gulvet og mere respekt for det, der 
foregår der. Der skal være et samspil mellem aka-
demikere og praktikere, som Tesfaye også siger. 

NY ØKONOMISK  
TÆNKNING
Christian augustesen, aarhus: 

– Jeg er lidt politisk nørd som statskundskabsstuderende, 
så jeg synes, det er fedt at kunne være med til at videre-
udvikle partiet. Jeg har ikke før oplevet, at vi på den måde 
mødes og taler om tingene. Det er meget inspirerende, og 
det er fedt, at vi som et stort parti bruger medlemmerne 
og taler sammen. 

Hvad synes du er det vigtigste, der skal med i princip-
programmet?  

– Det er, at vi får en ny økonomisk tænkning. Jeg synes, 
vi ligner de blå for meget, og jeg savner et socialdemokra-
tisk aftryk på den økonomiske politik. Vi skal selvfølgelig 
have økonomien til at passe, men må også erkende, at ting 
koster penge, hvis vi vil løse dem ordentligt. 

»VI ER STADIG 
ET LEVENDE 
PARTI«
Principprogrammets tovholder, Dan Jørgensen, 
er imponeret over medlemmernes engage-
ment i de seneste måneders mange debatter. 
Her gør han status over forløbet.

VORES VÆ
RD

IER
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FRIHEDEN SKAL  
GENVINDES
Rene CRomefeldt-Bie, Vejle: 

– Der har været nogle fantastiske oplæg i 
dag. Jeg har diskuteret principprogrammet i 
partiforeningen, i regionen og nu her, og det 
har været en fantastisk oplevelse alle steder. 
Det bedste er at komme ud og diskutere 
politik med sine partifæller og at få prøvet 
sine holdninger af og finde ud af, hvor vi er 
henne. 

Hvad synes du er det vigtigste, der skal 
med i principprogrammet?  

– Jeg har lige set 1. maj-plakaten, som 
handler om frihed og fest. Kunstneren siger 
selv, at det er den frihed, vi har vundet. Men 
vi har en masse mennesker, hvis børn ikke 
kan gå til fodbold eller til fødselsdagsfester 
og måske ikke har mad på bordet. Så spørger 
jeg mig selv, om vi har vundet friheden alle 
sammen, eller om der er nogle, der mangler? 
Så politisk at arbejde for de udsatte og sørge 
for at vinde den frihed igen, som vi har tabt i 
de senere år, det er det vigtigste. 

REVITALISERET  
POLITISK DEBAT
Steen GoRmSen HanSen, Høje taaStRup: 

– Jeg synes, man kan bruge processen her til at revitalisere 
den politiske debat. I partiforeningerne kan jeg godt savne 
nye indfaldsvinkler og større perspektiver. Det bliver meget 
praktisk orienteret og kommer til at handle om, hvordan vi 
arrangerer 1. maj og ditten og datten. Men hvor vi vil hen, 
og hvad vi som parti står for, er lidt vagt. 

Er der noget, du særligt har bidt mærke i, i dag? 
– Da jeg hørte Geeti Amiri, kom jeg til at tænke på, at for 

20 år siden skulle en tysk kvinde have mandens tilladelse 
for at gå på arbejde. Og da min mor i 80’erne ville ud på 
arbejdsmarkedet, var min far pissesur i flere år. Så det er jo 
ikke, fordi vi ligger langt væk fra dem, der kommer hertil. 
Det skal man også forstå.  

Hvad synes du er det vigtigste, der skal med i princip-
programmet?  

– Globaliseringen og indvandrerdiskussionen: Folk skal 
have en uddannelse, for de ufaglærte job forsvinder, og 
mange af vores indvandrere er analfabeter. Hvor skal de 
placeres? Og hvad med deres stakkels unger, hvis deres 
forældre overhovedet ikke er uddannelsesparate? Der skal 
gøres en indsats der. 

af pelle lYKKeBo møRK

Hvorfor er det egentlig, vi skal have et nyt 
principprogram?
– Fordi verden har ændret sig, siden vi 
skrev vores seneste i 2004. Lad mig bare 
nævne tre eksempler. Uligheden er steget 
både globalt og her i Danmark, miljøud-
fordringerne er blevet større, og så står vi 
som bekendt midt i en flygtningekrise af 
historiske dimensioner. Dertil kommer, 
at det altid er sundt med jævne mel-
lemrum at diskutere vores grundprincip-
per. Herunder hvilke ord vi bruger til at 
beskrive dem på en måde, så de fortsat er 
relevante for flest mulige danskere.

Hvilke forventninger havde du, inden du 
gik i gang med at arbejde med princip-
programmet?
– Jeg har et samarbejde med Arbejdermu-
seet, hvor jeg har lånt et skrivebord – så 
kan jeg sidde der og kigge i deres arkiver. 
Det er utroligt spændende at læse om 

de tanker, der ligger bag de forudgående 
programmer, vi har vedtaget i vores parti. 
Det giver en vis ærefrygt og respekt over 
for opgaven. Det med at skrive et princip-
program er en stor ting i vores parti. 

Hvad er den vigtigste oplevelse, du kan 
tage med dig fra arbejdet med princip-
programmet? 
– For det første at vi har en levende par-
tiorganisation, som er fuld af gejst. Nogle 
gange hører man, at den gamle parti-
struktur i Danmark er død. Sådan er det i 
hvert fald ikke i Socialdemokraterne. Det 
kan vores proces med principprogrammet 
bevise. Vi har allerede afholdt op mod 200 

møder med engagerede medlemmer, der 
er dukket op i deres partiforening eller 
kreds og har diskuteret på livet løs. Og 
stormødet i Nyborg i april samlede 400 
mennesker. Her var der endda venteliste. 
Det kan vi godt være stolte af. Den anden 
glædelige oplevelse er, at der er masser af 
ideer og visioner til, hvordan vi skal løse 
de store udfordringer, vores verden står 
over for. Socialdemokratiske principper 
har stadig svarene.

Hvad så nu – hvad er den videre proces?
– Nu skal vi samle og analysere alle de in-
put, som er kommet fra de mange møder. 
På kongressen i september præsenteres 
så konklusionerne i form af en række 
temaer, som det endelige principprogram 
skal indeholde. Det sidste år af debatten 
skal vi så diskutere det konkrete indhold 
ud fra de temaer. Sideløbende med dette 
kører der en debat på vores facebookside, 
»Socialdemokraternes principprogram«, 
som jeg håber mange vil deltage i. 

Vi skal have nyt 
principprogram, 

fordi verden ændrer sig
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AF KRISTIAN BANG LARSEN  
FOTO: THOMAS SJØRUP 

Det sker aldrig, at en politiker uopfordret 
og uden forudgående aftale inviterer 
journalisten og fotografen op i sit hjem til 
interviewet. 

Men det gør Holbæks unge socialdemo-
kratiske borgmesterkandidat, Christina 
Krzyrosiak Hansen, efter at vi først har 
fotograferet hende ved Holbæk Havn. 

– Man skal turde tage sin person med 
ind i politik, og det er jeg ikke bange for. 
Når jeg stiller mig op i byrådssalen og 
siger noget, så er det hele Christina, de 

får. Det betyder også, at de ved, at de 
kan stole på mig, siger 23-årige Christina 
Krzyrosiak Hansen. 

JA, JEG ER KLAR
Hun bor i en andelslejlighed i byens 
smukke, gamle kvarter. Foreningen hed-
der »Lyksaligheden«, og det er »helt pas-
sende«, siger hun med et smil på vejen op 
ad de snævre trapper. 

Lejligheden er en enkelt indrettet tovæ-
relses med en stue, der går ud i køkkenet, 
og en arbejdskrog klemt ind i entreen. Og 
hvis Socialdemokraterne ved næste års 
kommunalvalg slår Holbæks siddende 

Venstre-borgmester af pinden, tør vi godt 
love, at det bliver landets mindste borg-
mesterbolig. 

Og så bliver Christina Krzyrosiak Han-
sen, der er ved at skrive bacheloropgave 
på Københavns Universitet og arbejder 

HUN VIL MALE 
HOLBÆK RØD

Når jeg stiller mig 
op i byrådssalen 

og siger noget, så er det 
hele Christina, de får

Den kun 23-årige Christina Krzyrosiak Hansen er socialdemokratisk  
spidskandidat ved kommunalvalget næste år. Hun er ikke bange for at  
bringe sig selv i spil og tage svære beslutninger og er helt klar til at vippe  
Venstre-borgmesteren af pinden.

KOMMUNAL- Og  
REgIONsRåDsVALg21

N O V E M B E R

2017
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som projektleder for EUC og UngHolbæk, 
den politiske leder for kommunens 70.000 
indbyggere og 5.500 medarbejdere. Det er 
hun helt afklaret med: 

 – Jeg har haft mange overvejelser med 
mig selv om, hvorvidt det var noget, jeg 
kunne klare og følte mig parat til. Og 
svaret har altid været: Ja, det kan jeg godt 
klare, og det er jeg parat til. Jeg har så 
meget, jeg gerne vil, på vegne at mig selv 
og partiet, og jeg er ikke bange for at tage 
beslutninger. Når jeg har sat mig ved et 
bord, har det aldrig været for at nikke og 
smile, men for at sætte en retning i debat-
ten, siger spidskandidaten. 

VOKSET OP MED POLITIK
Og retningen er kernesocialdemokratisk 
som Christina Krzyrosiak Hansen selv. 
Hendes forældre mødte hinanden i DSU, 
faren var i mange år fagligt aktiv i SID 
og har også været formand for Socialde-

Det er mange år 
siden, Holbæk Kom-
mune sidst havde 
en S-borgmester. 
Det vil Christina 
Krzyrosiak Hansen 
gerne lave om på. 
Hun ved, at det 
bliver et langt sejt 
træk, men hun tror 
på det. 

Jeg er opvokset  
i en familie, hvor 

det ikke at tage stilling 
ikke var et valg

mokraterne i Holbæk – på et tidspunkt 
samtidig med at datteren var formand for 
byens DSU’ere. 

– Det gav nogle konflikter nogle gange. 
Vi diskuterede meget, hvad partiets rolle 
var, siger Christina Krzyrosiak Hansen 
med et smil. 

Hun er ikke i tvivl om, at hendes op-
vækst har styrket hende til de udfordrin-
ger, hun står over for. 

– Jeg er opvokset i en familie, hvor 
det ikke at tage stilling ikke var et valg. 
Man skulle altid stå ved sig selv og sine 
holdninger, og så måtte man også være 
bevidst om, hvem man var. Det har styrket 
mig til at turde bringe mig selv i spil og stå 
fast, når mine holdninger er blevet testet, 
siger hun. 

KAMPVALG PÅ KVINDEDAG
Christina Krzyrosiak Hansen blev valgt 
til borgmesterkandidat ved kampvalg på 
kvindernes internationale kampdag den 
8. marts i år. 

– Den dag har altid været vigtig for mig, 
for det er nogle vigtige kampe, der er 
blevet kæmpet og stadig skal kæmpes. Vi 
er kommet langt i spørgsmålet om ligestil-

21
n o v e m b e r

2017

ling, men vi er bestemt ikke i mål endnu 
– og det går begge veje. Så for mig var det 
en rigtig stor dag, siger hun. 

I valgkampen lovede hun at inddrage 
partimedlemmerne i processen med at 
definere den lokale socialdemokratiske 
politik, og hun skal snart på tur rundt i 
kommunen for at tale med dem. Men 
hun har også sine egne visioner, når det 
handler om at male blå Holbæk rød. Hun 
vil sætte fokus på velfærden igen efter 
mange år med besparelser, der har gjort 
ondt på kernevelfærden. 

– Det handler om at sikre alle den 
tryghed, de fortjener. Derudover arbejder 
jeg for at sikre udvikling og sammenhæng 
mellem kommunens lokalområder. Og så 
vil jeg rigtig gerne gøre noget ved vores 
havn. Det er en gammel industrihavn, 
som ikke længere bliver brugt, og der skal 
gives plads til liv, siger Christina Krzyro-
siak Hansen. 

LOKALPOLITIK GØR EN FORSKEL 
Da jeg spørger hende, hvor hun forestil-
ler sig at være om 10 år, kommer svaret 
prompte: 

– Her. Jeg ser mig selv her. Jeg valgte 
at blive aktiv i kommunalpolitik, fordi jeg 
havde et brændende ønske om at gøre en 
forskel for mennesker. Jeg synes, det er 
fantastisk, at det, man laver politisk, er 
lige i nærheden af en, siger hun og kom-
mer med et eksempel: 

For et par år siden sad hun som byråds-
medlem for bordenden, da kommunen 
skulle have en ny uddannelsesplan, og 
et af de fingeraftryk, hun fik sat, var en 
mentorordning for unge uden uddannelse. 
Noget tid efter blev hun stoppet af en ung 
mand på hovedgaden. Han spurgte, om 
hun ikke var Christina med det mærkelige 
mellemnavn. Og det var hun jo. 

– Han kigger på mig, som om han ken-
der mig, og jeg må ærligt sige, at jeg ikke 
aner, hvem han er. Han har næsten tårer i 
øjnene og siger så, at den mentorordning, 
vi har lavet, har betydet enormt meget for 
ham. Han har fået en mentor, som følger 
ham fast, ringer til ham, når det er svært, 
og det vil han bare sige tusind tak for. Når 
det nogle gange bliver hårdt at være kom-
munalpolitiker, og der skal tages svære 
beslutninger, så er det de her øjeblikke, 
man skal huske på, fortæller Christina 
Krzyrosiak Hansen.  

– Så om ti år sidder jeg stadig i det 
politiske førersæde her og tager de svære 
beslutninger … 

STem PÅ oS
   21. november 2017 er der kommu-

nal- og regionsrådsvalg. Allerede 
nu begynder vi opvarmningen med 
portrætter af socialdemokratiske 
kandidater og reportager fra forbe-
redelser og kampagneaktiviteter.

   Vi lægger ud med et besøg hos Chri-
stina Krzyrosiak Hansen, der sidder 
i byrådet i Holbæk og trods sine blot 
23 år netop er blevet valgt til parti-
ets nye spidskandidat.

   Har du en god ide til en artikel, er 
du velkommen til at skrive til So-
cialdemokratens redaktør, Morten 
Bruun, på mob@pbpronto.dk.
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Regeringens såkaldte grønthøsterbesparelser på universiteterne kommer til at koste på 
kvaliteten af uddannelse og forskning. Det vil gøre ondt på dansk velfærd og økonomi. 

AF KRISTIAN BANG LARSEN 

 Regeringen har kørt grønthøsteren 
gennem universitets- og forsk-
ningsbudgetterne. Over de næste 

fire år skal alle danske universiteter 
skære otte procent af deres budgetter. 
Flere mindre uddannelser lukkes eller slås 
sammen, og over 800 stillinger er eller vil 
blive sparet væk. Samtidig er der skåret 
1,3 milliarder i tilskuddene til forskning. 

Det kommer til at gå ud over undervis-
ningen og forskningen, mener Socialde-
mokraternes uddannelses- og forsknings-
ordfører, Mette Reissmann: 

– Vi får en ringere kvalitet på uddan-
nelserne, hvor man får færre undervis-
nings- og konfrontationstimer og mindre 
forskningsbaseret undervisning. Samtidig 
betyder nedskæringerne på forskningen, 
at Danmark mister flyvehøjde i den inter-
nationale konkurrence, siger Mette Reiss-
mann og peger på hele den erhvervs- og 
beskæftigelsesmæssige side:

– Når du ikke har en innovativ forsk-
ning, der kan generere nye produktions- 
og  vækstmuligheder, får du ikke fast-
holdt og skabt arbejdspladser i Danmark, 
siger ordføreren.

VORES DAGSORDEN VAR BEDRE
Mette Reissmann ser nedskæringerne 
som et brud med den politik, der blev ført 
under S-regeringen:  

– Vi havde en helt anden dagsorden. Vi 
var en uddannelsesregering, der satsede 
bredt på, at Danmarks befolkning skulle 
blive uddannet, fremhæver hun.

Hendes kritik bakkes op af erhvervs-
livet, der skal bruge dansk grundforsk-
ning og dygtige kandidater til at skabe 
vækst og arbejdspladser. Blandt andet 
har Dansk Industri og forskningstunge 
medicinalvirksomheder som Novo 
Nordisk og Lundbeck skudt med skarpt 
på besparelserne. 

– Danmark er et lille land, og vores 
eneste råstof er mennesker. Så den 

måde, du skaber vækst, velfærd og nye 
arbejdspladser på, er ved at have en 
veluddannet arbejdsstyrke og stærk 
grundforskning, siger Mads Krogsgaard 
Thomsen, der er forskningsdirektør hos 
Novo Nordisk, i Information.

Både Socialdemokraterne og erhvervs-
livet kritiserer især ideen om at skære 
ned efter grønthøstermetoden: 

– Grønthøsterbesparelser er altid et 
problem, for man rammer uden tanke for, 
hvad formålet med besparelsen måtte 

være. Jeg holder af styringsmekanis-
mer, så man regulerer besparel-

serne gennem for eksempel 
resultatkontrakter. Der kan du 
gennem en dialog mellem to 

HeR GåR GRæNSeN

VENSTRE SPARER  
FREMTIDEN VÆK
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aftalepartnere stimulere udviklingen i den 
rigtige retning, siger Mette Reissmann. 

UDDANNELSER LADER LIVET 
Uden politiske prioriteringer har universi-
teterne søgt at mindske konsekvenserne 
af nedskæringerne, så de gør mindst 
mulig skade. Det har især været mindre 
uddannelser og forskningsområder, der 
har måttet lade livet. 

– Vi er nødt til at sige, at der er uddan-
nelser, der skæres væk. Det er den mest 
meningsfulde måde at gøre det på, siger 
Anders Bjarklev, rektor ved DTU og for-
mand for universiteternes rektorkollegium.    

På den måde vil nedskæringerne ikke 
mærkes lige meget alle steder. Men der, 
hvor de rammer, vil det gøre ondt.  

– Man kan ikke sige, at besparelserne 
kommer til at gå ud over forskningen gene-
relt. Men konsekvenserne vil være store for 
de områder, man skærer væk, for de vil ikke 
være der længere, siger Anders Bjarklev. 

SMÅ FAG MED STOR BETYDNING 
På Københavns Universitet har man luk-
ket for optaget på 13 mindre fag og siden 

Vi var en uddannelses-
regering, der satsede bredt 

på, at Danmarks befolkning skulle 
blive uddannet

Alle landets universiteter 
skal spare to procent om 
året de næste fire år. I alt 
otte procent. 

Regeringen har skåret 
1,3 milliarder i støtten til 
forskning. Det er et fald 
på 7,8 procent i forhold til 
2015. Omtrent halvdelen 
af det samlede fald på 1,3 
milliarder kroner vedrører 
Det Frie Forskningsråd, 
der har fået reduceret 
bevillingerne med en 
femtedel (21 procent).

Besparelserne på uni-
versiteterne har betydet 
massive fyringer. Antallet 
af nedlagte stillinger kan 
runde 1.000, når Aalborg 
Universitet fremlægger 
sin spareplan senere på 
året:

   Københavns Univer-
sitet: 532 stillinger 
nedlægges. 

   RUC: 124 stillinger er 
eller vil blive nedlagt. 

   Syddansk Universitet 
(SDU): 160 stillinger 
nedlægges. 

   CBS: 67 stillinger er  
allerede nedlagt. 

   Aalborg Universitet: 
En spareplan vil blive 
fremlagt til sommer.  

DTU, IT-Universitetet og 
Aarhus Universitet har 
ingen planer om at ned-
lægge stillinger p.t. 

Kilder: Danmarks Statistik, 
Jyllands-Posten, Politiken, 
Fyens.dk 

meldt ud, at man helt lukker eller sam-
menlægger flere af dem. Blandt de berørte 
fag er finsk, tyrkisk og eskimologi. 

Men når man nedlægger små, tilsynela-
dende undseelige fag, forsvinder værdifuld 
viden. Det gælder for eksempel i eskimologi, 
hvor Danmark ligger inde med en unik viden 
om grønlandsk sprog, kultur og samfund. 
Både forskere og erhvervsliv har kritiseret 
nedprioriteringen i en tid, hvor der er stort 
politisk og erhvervsmæssigt fokus på Arktis:  

– Vores virksomheder har i høj grad 
behov for forskning i og uddannelse om 

Arktis. Derfor er det beklageligt og 
begrædeligt, at KU lukker for optaget. 
Det er et uheldigt signal at sende, når 
Arktis er på dagsordenen i så mange 
sammenhænge både politisk og i virk-
somhederne, siger Ellen Arnskjold, se-
kretariatsleder i virksomhedsnetværket 
Arctic Business Network, i Information. 

– Det er sådan med viden og forsk-
ning, at det tager lang tid at bygge op, 
men det tager ikke lang tid at rive ned. 
Det kan gå ganske stærkt, når man 
nedlægger mindre fag, siger Socialde-
mokraternes uddannelses- og forsk-
ningsordfører, Mette Reissmann. 

SÅDAN SKÆRER DE

SOCIALDEMOKRATEN MAj 2016 13
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Så har Arbejdernetværkets politiske skole 
barslet med et nyt kuld af talenter, der 
står på spring til at involvere sig i det 
politiske arbejde:

16 kursister fra hele landet – heriblandt 
såmænd både Ølsted, Ølstykke og Vanløse 
– deltog i de to weekendseminarer i marts 
og april, hvor der stod alt fra politisk debat 
til praktisk politisk arbejde på skemaet.

Der lægges i høj grad vægt på det lokale 
arbejde i nærområdet. Men undervejs 
blev der også tid til at møde nogle af de 
bærende kræfter i Arbejdernetværket – 
de to folketingsmedlemmer Leif Lahn og 
Jan Johansen. De har begge taget turen 
fra fagligt arbejde på deres arbejdsplad-
ser til politik på nationalt niveau, og deres 
historier er glimrende eksempler på selve 
formålet med netværket:  

Det handler om at få folk med arbejder-
baggrund til at interessere sig for politik 
– og i den politiske skole lærer de blandt 
andet, hvordan de agerer i en verden, 
hvor de ofte er oppe mod akademikere.

Eller som Leif Lahn har formuleret det: 
– Vi skal også have fat i de talenter, der 

taler skurvognens sprog.

VIL GERNE VÆLGES
Den ambition har Klaus Olesen fra 
Grindsted, 38 år og tillidsrepræsentant på 
Danish Crown, det fint med. Han deltog i 
forårets skoleforløb og stiler nu mod en 
plads i byrådet i Billund – og er bare en af 
de kursister fra den nye arbejderklasse, 
der stiller op:

– Efter at jeg blev tillidsrepræsentant, 
er jeg også blevet mere politisk aktiv. Jeg 
kunne kende mig selv i Mette Frederik-
sens linje på udlændingeområdet, og så 
meldte jeg mig ind i Socialdemokraterne. 
Og jeg har det helt fint med, at flere med 
arbejderbaggrund kommer ind i politik, 
siger Klaus Olesen.

Jeanette Jensen, 51 år og sosu-hjælper 
og medlem af FOA, søgte om plads i den 
politiske skole, fordi hun skriver meget 
og gerne vil have et større netværk. Og så 

håber hun, at skoleforløbet kan inspirere 
hende til at skifte fag:

– Man bliver jo hurtigt nedslidt som 
sosu-hjælper. Og senere vil jeg måske 
gerne stille op til Borgerrepræsentatio-
nen i København. Jeg brænder for ældres 
forhold, siger Jeanette Jensen, der er 
medlem af Socialdemokraterne i Vanløse.

I hendes tilfælde var det også partifor-
mandens udspil på udlændingeområdet, 
der spillede ind:

– Ja, jeg kom op af stolen, da hun 
sagde, at vi skulle lytte til borgmestrene 
(på Vestegnen, red). Med Mette Frede-
riksen lyder det mere socialdemokratisk, 
understreger Jeanette Jensen og afslører, 
at hendes politiske interesse også gælder 
næste generation:

– Jeg er lige blevet mormor. Der skal 
også være et velfærdssamfund, når Sylve-
ster vokser op.

Følg Arbejdernetværket på facebook.
com/arbejdernetvaerket. 
 ka/mob

ARbEjDERNETvæRKET

Arbejdernetværkets politiske skole har givet energi 
og engagement til de 16 kursister, der nu overvejer 
en fremtid i politik.

ARbEjDER-
KLASSEN

Arbejderklassen 2016  
– sammen med undervisere 

og medlemmer fra  
Arbejdernetværket.
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»Ankers indsats for den 

demokratiske og socialdemo-

kratiske arbejderbevægelse 

kan ikke overvurderes. Hans 

resultater. Hans måde at 

være på. Hans menneskesyn.

Igennem hele sit liv var han 

en utrættelig stemme for at 

skabe lige muligheder for alle 

mennesker. For at hvor end 

du er født i samfundet, skal 

du have chancen for at for-

følge dine drømme. Og skabe 

indholdet af dit eget liv«.

fra Mette frederiksens  
Mindeord

13.7.1922  � 20.3.2016

8 sider  
– tag ud og gem
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MedleMMernes farvel: 

»EN 
ENER 
ER IKKE 
MERE«
20. marts døde Anker Jørgensen. Vajsenhus-
barnet, arbejdsdrengen, lagerarbejderen, 
tillidsmanden, fagforeningsformanden, stats-
ministeren og ikke mindst socialdemokraten 
Anker.

Han blev 93 år, og han vil i høj grad blive hu-
sket som »folkets statsminister, en stor mand 
og et ægte menneske«, som det blandt meget 
andet blev fremhævet, da Socialdemokrater-
ne inviterede alle til at dele minder, anekdoter 
og tanker om Anker på Facebook.

Her afslørede Cathrine Stampe Dick, at hun 
bare var seks år, da hun sad i en HT-bus og 
højlydt meddelte, at hun elskede Anker. Claus 
Pedersen mindedes, hvordan folk i Valby – 
selv de barske drenge – rettede ind og hilste 
pænt, når de mødte Anker. Og Erik Wissing 
Hansen var blandt de mange, der fremhævede 
de værdier, Anker stod på mål for gennem 
hele sit liv.

Vi har plukket i de mange hilsner – og 
tilslutter os Helle Vivienne Madsen Pedersens 
sidste hilsen: »En ener er ikke mere. Æret 
være Ankers minde«. 
 lk/mob

Foto: Bjarke Maccarthy og PolFoto 
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– Det her var min barndommens gade. Jeg gik 
forbi her hver eneste dag til og fra skole gennem 
1980’erne. Og når jeg kom til nr. 1, så tog jeg mig 
altid lidt sammen, stoppede med at fnise og ranke-
de ryggen, fortæller Lisbeth Kjær Larsen og træder 
ud af bilen og spejder nysgerrigt op mod tredje sal, 
hvor Anker Jørgensen boede det meste af sit liv. 

– Så du ham nogensinde, spør-
ger Lissa Galle nysgerrigt.

– Ja, mange gange. Enten når 
han var ude at spadsere, eller 
når jeg var inde at lege i baggår-
den på Borgbjergsvej, hvor min 
barndomsveninde boede. Men jeg 
turde ikke sige noget, fortæller 
Lisbeth.

– Men Anker var jo lige præcis 
sådan en mand, som gerne ville tale med folk. Så 
hvorfor blev du så genert? spørger Lissa undrende.

– Anker var jo en betydningsfuld mand. Det havde 
min mor fortalt mig. Det gjorde mig helt mut. Selv 
de hårde drenge i baggården klappede også helt i, 
når Anker kom ned med skrald, forklarer Lisbeth og 
tænker tilbage.

ALDRIG FOR TRAVLT
Lisbeth Kjær Larsen og Lissa Galle er kørt en tur til 
Borgbjergsvej 1 i Sydhavnen i København. Det var 
her, Anker Jørgensen levede det meste af sit liv. Det 
var her, han gik i seng efter en hård dag som lager-
arbejder, det var her, han tænkte tillidsmandstan-
ker, og det var her, han var landets statsminister.

– Det ligner fuldstændig sig selv, udbryder Lis-
beth og kigger på Lissa, der ser sit snit til at gå ind i 
Anker Jørgensens gamle baggård sammen med en 
af bygningens beboere.

Lisbeth og Lissa arbejder sammen på partikon-
toret i Vester Voldgade i Købehavn. De har vidt 
forskellige baggrunde:

Lisbeth er 36 år, opvokset i Sydhavnen hos sin 
mor, akademiker, høj, mørk og bor på Østerbro. 
Lissa er 72 år, vokset op i Aalborg i et politisk aktivt 
hjem, sekretæruddannet, har lyst hår og bor i Tune 
ved Roskilde. Og alligevel har den samme mand på 
mange måder været både Lisbeths og Lissas faste 
anker igennem deres liv: Anker Jørgensen.

I 15 år var Lissa Galle sekretær 
for Anker Jørgensen, prikkede 
ham diskret på skulderen, når 
hans taler blev for lange, ringede 
til ham om morgenen inden et 
præsidentbesøg og dækkede 
spisebordet, når kaffeklubben 
kom på besøg. Lissa Galle er et 
af de mennesker, der har været 
tættest på Danmarks tillidsmand 

gennem de seneste mange år.
– Han havde altid tid til at tale med folk – uanset 

hvem de var. Han lod sig aldrig stresse og levede i 
nuet, forklarer Lissa og tilføjer, at han holdt meget 
af at holde taler. Lange taler.

– Til Svend Aukens begravelse holdt han tale, og 
jeg gav ham tegn til, at hans tid var ved at være 
gået, men han holdt ikke op. Så prikkede jeg lidt til 
ham for at få ham til at holde op, og så vendte han 
sig om fra talerstolen, tog min hånd og sagde »god-
daw«. Der var ikke nogen, der skulle kontrollere 
eller styre ham, fortæller Lissa og griner.

ROLLEMODEL FOR SYDHAVNEN
De to kvinder kigger rundt i baggården. Med små 
grønne oaser, sandkasser, boldbane og et hav af 
børnecykler ligner den en hvilken som helst bag-
gård i Sydhavnen. Men det er også blevet en gård 
med en vigtig fortælling. 

– Når jeg løb rundt og legede her sammen med 
min veninde, tænkte jeg på, at det var mærkeligt, at 
en statsminister boede i en lejlighed herude i Syd-

Anker gav os 
børn nogen at 

se op til. Han blev 
en rollemodel

Han har sat sit præg på dem begge. Den ene har været hans 
personlige sekretær gennem mange år, den anden har han 
givet troen på, at man godt kan blive til noget, selvom man er 
vokset op i Sydhavnen. Vi besøgte Ankers hjemmebane sam-
men med med Lissa Galle og Lisbeth Kjær Larsen.

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN · FOTO: THOMAS SJØRUP
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Han lod sig  
aldrig stresse  

og levede i nuet

I forbindelse med valgkampen i juni 2015 lagde 
Lissa dette billede op på Facebook. Det blev det 
socialdemokratiske billede, der blev delt af flest 
personer. Foto: Privat 

havnen hos os. Statsministre var jo sådan 
nogle, der boede på Strandvejen i dyre, 
hvide villaer. Og det blev meget vigtigt for 
mig. Han gav mig troen på, at uanset hvor 
man kom fra, kunne man blive til noget, 
fortæller Lisbeth, der som 18-årig flyttede 
væk fra Sydhavnen. 

Hun uddannede sig til journalist og blev 
i 2013 digital redaktør for Socialdemokra-
terne. Her mødte hun Lissa.

– Mødet med Lissa har givet mig en for-
nyet respekt for mit gamle kvarter. I mange 
år havde jeg travlt med at komme væk fra 
Sydhavnen. Væk fra mine rødder. Nu er jeg 
stolt af det, fordi Lissas historier om Anker 
dagligt minder mig om, at jeg lige præcis er 
sådan en, som Anker har kæmpet for. De 
fleste af mine veninder var børn af enlige 
mødre. Jeg er en mønsterbryder, og Anker 
gav os børn nogen at se op til. Han blev en 
rollemodel, forklarer Lisbeth.

– Det er ret rørende at tænke på, siger 
Lissa og smiler til Lisbeth.

Anker har haft stor betydning for både Lisbeth Kjær Lar-
sen og Lissa Galle, der her står foran Ankers hjemmeba-
ne, Borgbjergsvej 1 i Sydhavnen. – Han gav os børn troen 
på, at vi kunne blive til noget, siger Lisbeth.

Lisbeth Kjær Larsen 
og Lissa Galle ved 
gravstedet på Ve-
stre Kirkegård. Lissa 
Galle holdt forbin-
delsen til Anker, da 
han stoppede som 
formand – og hun 
var med til at bære 
kisten, da han blev 
bisat.

De går stille og roligt ud af baggården, 
ud til Borgbjergsvejs støjende trafik. 
Sydhavnens Bageri i nr. 7 er der stadig. 
Her sad Anker Jørgensen ved det lille 
runde bord ud til gaden, drak en kop kaffe 
og spiste et stykke wienerbrød. Og når 
han kom ud på gaden, talte han med folk. 

Også selvom en præsident var på vej, et 
fly skulle nås, eller en tale skulle holdes.

– Han var altid sådan et positivt og 
livsbekræftende menneske. Jeg har haft 
så mange dejlige og dybt personlige op-
levelser sammen med ham. Vi var meget 
fortrolige. Det gemmer jeg inde i mit 
hjerte, fortæller Lissa.

– Men hvorfor blev han boende i Syd-
havnen? spørger Lisbeth.

– Fordi det var hans hjem, svarer 
Lissa. 
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Danmarks farvel:

»VI PAS-
SER PÅ 
ARVEN«
2. april sagde hele Danmark farvel til 
Anker Jørgensen. Og det foregik bestemt 
ikke i stilhed. Anført af Ankers familie 
deltog 1.300 gæster i bisættelsen fra 
Grundtvigs Kirke, endnu flere var med til 
mindehøjtideligheden i Vega, før dan-
skere i tusindtal tændte lys i DSU’s fakler, 
lyttede til flere taler og mere musik på 
Christiansborg Slotsplads. 

Det blev på alle måder et farvel i Ankers 
ånd. Det blev et farvel i fællesskabets 
tegn. Og det blev en dag, hvor man kunne 
»mindes Anker og sige tak for alt det, han 
gav«, som forhenværende biskop Kjeld 
Holm – som Anker selv havde ønsket til at 
forrette bisættelsen – sagde i sin tale.

Den tidligere partiformand og stats-
minister er nu stedt til hvile på Vestre 
Kirkegård hos sin elskede Ingrid – og ved 
siden af forgængerne Thorvald Stauning 
og Jens Otto Krag.

Her bringer vi et meget lille udpluk af 
begivenhederne fra den minderige dag. 
 lk/mob

Foto: Bjarke Maccarthy

fOrGÆnGer OG fOrBIlleDe: De tidli-
gere partiformænd Poul Nyrup Rasmus-
sen og Mogens Lykketoft (billedet) og Helle 
Thorning-Schmidt var naturligvis også med  
– ligesom den nuværende formand Mette 
Frederiksen. Hun omtalte sin forgænger og 
sit forbillede »som en hædersmand«, da hun 
hædrede ham i både kirken, i Vega og på 
slotspladsen: 
– Du var Danmark, når Danmark var bedst. Du ville noget så enkelt og 
dog så svært som et stærkt fællesskab, hvor vi passer på hinanden. 
De store sejre, fremskridtet, det er noget, vi skaber sammen. Med 
hinanden; for hinanden, sagde Mette Frederiksen blandt andet.

sOCIalDemOkraTen maj 201620
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MINDEORD I MASSEVIS: Fire kondolencebøger blev fyldt 
med hilsner til den tidligere statsminister fra politikere, 
partifæller og ikke mindst tusindvis af danskere, der stod i 
lang kø på Christiansborg Slotsplads for at skrive en sidste 
hilsen. Bøgerne er nu leveret til familien og vil blive over-
draget Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

TAK, FAR: Særligt en taler skilte sig ud i kirken. Nemlig sønnen Lars 
Kvist Jørgensen, der på vegne af de fire søskende sendte en rørende, 
varm og humoristisk hilsen. Her fik Lars nævnt både faderens store 
engagement i fagbevægelsen og Socialdemokraterne, hans udsyn, 
hans nærvær og inspiration som far samt hans nysgerrighed og helt 
basale glæde ved at tale med helt almindelige mennesker. Og Lars fik 
såmænd også latteren frem i kirken, ligesom han nåede at citere Dan 
Turèll, før han rundede talen af med et løfte:
- Tak, far. Tak fra dine fire børn. Vi passer på arven, du har bidraget 
med. Budskabet er: Kærlighed og humanisme må aldrig forgå, krig er 
foragt for livet, fred er at skabe.
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SANGFUGLE: Bisættelsen og de 
to mindehøjtideligheder var i høj 
grad præget af sang. I kirken sang 
Lis Sørensen »Stille før storm«, 
mens alle gæster istemte »Når jeg 
ser et rødt flag smælde«. I Vega 
var det blandt andre Ankers gamle 
ven Benny Andersen, der – natur-
ligvis sammen med Povl Dissing 
– optrådte med »Svantes svane-
sang« og strofen »Jeg rejser uden 
eskorte og uden bitterhed. Mor jer nu godt, når jeg er 
borte«. Og på slotspladsen var det Dúné, Allan Olsen 
og Gnags-veteranerne Peter A.G. og Per Chr. Frost, der 
spillede op. 

FANTASTISK FANEbORG: Partiet og fagbevæ-
gelsen sagde farvel til Anker med en impone-
rende faneborg med 120 faner fra hele landet. 
9. kreds – Ankers egen kreds fra Vesterbro-
Kongens Enghave – var repræsenteret af 
71-årige Orla Nielsen, der bar den gamle og 
meget slidte fane med stolthed. 
– Det er en særlig dag. Jeg kan ikke huske, 
hvornår jeg mødte Anker første gang, men det 
var, før han blev statsminister. Det gode ved 
Anker var, at han ikke gjorde forskel på folk. 
Han er den bedste statsminister, vi har haft, 
siger Orla Nielsen, som i øvrigt skilte sig ud fra 
de øvrige fanebærere:
– Jeg var den eneste, der bar de hvide hand-
sker, man skal have på. Da vi sagde farvel til 
Svend Auken, var vi kun to med hvide hand-
sker. Det er ikke godt …
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EN GOD  
SOCIALDEMOKRAT
Politikens Roald Als har altid haft Anker som sit forbillede. 
Og hans farvel til Anker er allerede legendarisk.

Bladtegnere har altid haft et godt øje til Anker 
Jørgensen. Ikke mindst Politikens Roald Als, som 
ikke alene elskede at tegne Anker, men også 
elskede at stemme på ham.

Den detalje har Roald Als aldrig lagt skjul 
på. Da han for knap otte år siden udgav bogen 
»En god socialdemokrat. Et olmt tilbageblik 
på Danmarkshistorien 1980-2008«, fremhæ-

vede han Anker Jørgensen og sin far som de to 
mænd, han stod i gæld til. Faderen arbejdede på 
Plumrose – og var også socialdemokrat.

– Sammen havde de sørget for, at tingene 
blev bedre, og at jeg og min søster fik en uddan-
nelse, sagde Roald Als dengang.

Siden har bladtegneren flere gange udtrykt et 
inderligt ønske om at få Anker tilbage. Han har 
kæmpet sin sag ud fra parolen: »Alt var simpelt 
hen bedre, dengang Anker regerede«. Og han 
hentede ny næring til sin kamp, da han for et 
par år siden besøgte Anker på plejehjemmet i 
Saxogade på Vesterbro.

– Beboerne og alle i kvarteret elsker den 
mand. Det gør jeg også, understregede Roald Als 
dengang.

ÆRLIGE POLITIKERE
Bladtegnerens respekt for og kærlighed til den 
tidligere statsminister kom endnu en gang til 
udtryk, da Anker døde – og Roald Als med sin 

karakteristiske streg formulerede 
en ganske særlig hilsen til sin lille, 
store helt:

Thorvald Stauning, Václav Havel, 
Olof Palme og Willy Brandt tager 
imod Anker oppe i deres himmel, 
hvor de har reserveret plads til 
Anker.

– Jeg har tænkt, at når jeg bliver 
gammel, vil jeg gerne kunne sidde på en bænk 
med nogle gode venner og hygge mig og brokke 
mig over ungdommen. Og så tænkte jeg, at 
sådan har Anker måske også haft det. Og han 
er i hvert fald i godt selskab på den bænk. Det 
er nogle ærlige politikere, han er sammen med, 
siger Roald Als til Socialdemokraten. 
mob

Læs også »Den røde stol« side 28.

Beboerne og alle i 
kvarteret elsker den 

mand. Det gør jeg også
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Mange forbinder bededagsfe-
rien med varme hveder og en 
tiltrængt fridag i foråret. Men 
for DSU er bededagsferien hvert 
andet år lig med kongres. Knap 
300 unge socialdemokrater 
havde i år taget turen til Vejen 
Idrætscenter for at diskutere »Frihed i fællesskab«, 
organisationens udvikling og vælge ny ledelse.

Fra tidlig morgen til sen aften blev talerstolen 
indtaget af indignerede DSU’ere. Der blev tordnet 
mod skattely og ekstremisme, vigtigheden af fælles 
løsninger og omfordeling blev understreget, og nye 
tiltag på ligestillingsområdet blev føjet til det politiske 
program. 

LASSE AFLØSER ALEXANDER
Den 26-årige østjyde Lasse Quvang Rasmussen blev 
på kongressen valgt som ny forbundsformand. Han 
efterfølger Alexander Grandt Petersen på posten.

I sin tiltrædelsestale slog den nyvalgte DSU-for-
mand fast, at kampen mod ulighed og grådighed er 
den vigtigste kamp for de unge socialdemokrater. 

I den kamp er Dansk Folkeparti intet mindre end 
»landsforrædere«, fordi de svigter i kampen mod ulig-
heden og for lige muligheder for alle, lød det i den nye 
DSU-formands hårde angreb på Thulesen Dahl og co.

– Dansk Folkeparti forråder det danske velfærds-
samfund. De solgte efterlønnen for en grænsevagt 
med en schæferhund. De var bagmænd bag dagpen-
geforringelserne. Og nu sidder de igen på afgørende 

mandater. På under et år ved 
magten har de tvunget vel-
færdssystemet i knæ med 
minusvækst, slagtet milliarder 
fra uddannelsessystemet, taget 
penge fra de arbejdsløse – og 
hvis vandrørene taler sandt, skal 

der fjernes SU på kandidatuddannelserne. Og lad os 
nu se, om det ikke også ender med skattesænkninger 
til efteråret, sagde Lasse Quvang Rasmussen. 

KVINDER I TOPPEN
Maj Jensen Christensen, 25 år og fra Randers, blev valgt 
som ny forbundssekretær, mens den 22-årige Morgan 
Krüger, der er fra Roskilde, er ny næstformand.

Med 40 procent kvinder i det nye forretningsudvalg 
udmærker DSU sig i øvrigt ved at være den ungdoms-
organisation herhjemme med flest kvinder i toppen. 
Men mindre kan heller ikke gøre det med en med-
lemsskare, der fordeler sig med 50:50.

Det nye forretningsudvalg ser i øvrigt således ud: 
Simone Strandsbjerg, Lars Møller Pedersen, Victoria 
Bonderup Steffensen, Lasse Strüwing Hansen, Lasse 
Haugaard, Frederik Vad Nielsen, Maria Gudme, Mikkel 
Mejling, Mathias Vinholt, Anna Juul Holm.

30 procent af de valgte er kommunalbestyrelses-
medlemmer ved siden af DSU-arbejdet. Ved kom-
munalvalget i 2013 fik DSU valgt flere medlemmer 
ind i kommunalbestyrelser end Liberal Alliance. Det 
smitter af på de ledende poster og tegner godt for 
engagementet frem mod kommunalvalget i 2017. 

TIL KAMP MOD GRÅDIGHED
I bededagsferien fik DSU ny ledelse. I de næste to år vil den gøre 
indsatsen mod ulighed til en helt central sag.

DSU’s nye for-
bundsformand, 
Lasse Quvang 
Rasmussen, på 
talerstolen  
i Vejen.

Dansk Folkeparti 
forråder det 

danske velfærdssamfund

BLIV 
DSU’ER
Vil du støtte DSU’er-
nes lokale arbejde?  
Bliv støttemedlem! 
Dit kontingent går 
ubeskåret til den lo-
kale DSU-afdeling, og 
du modtager samti-
dig DSU’s medlems-
blad DSU’eren.

Du kan blive (støtte) 
medlem på:  
www.dsu.net/med-
lemskab/meld-dig-
ind. 
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Af DiAnA EbbA Ø.b. PEDErsEn  ·  foto: JEns bAch

Der findes prisuddelingsshows inden for sport, musik, 
kunst og videnskab. i den socialdemokratiske kommune 
holstebro har man valgt at hylde talenter inden for er-
hvervsuddannelserne. Den 26-årige gartnerelev Zoe 
Atlagic var beæret over at være blandt de nominerede. 

FLERE KLOGE HÆNDER

SÆT PRIS PÅ  
TALENTERNE 

Zoe Atlagic var nomi-
neret til Holstebro Ta-
lent Award, fordi hun 
har et særligt talent 
inden for gartneri.  
– Jeg fandt meget 
hurtigt ud af, at jeg 
ikke skulle sidde på 
kontor resten af mit 
liv. Jeg har brug for 
at komme ud, se ting 
vokse og have kun-
dekontakt. At blive 
planteskolegartner 
var den perfekte  
uddannelse for mig, 
siger hun.
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Hun sætter sig spændt til rette på en af de 
første stolerækker i Black Box i Musik-
teatret Holstebro. Salen er fyldt, og lyset 
bliver slukket. Zoe Atlagic er til prisud-
delingsshow. Og ikke nok med det, hun er 
også nomineret.

– Jeg er vildt beæret, siger hun og 
smiler til sin kæreste, der er taget med i 
dagens anledning. Selvom den 26-årige 
Zoe med sine grønne øjne, den lange 
bølgede page og sin slanke figur ligner 
en, der godt kunne gå til Oscar-fester og 
Grammy-uddeling, så er det ikke i kate-
gorien »bedste skuespillerinde«, at Zoe 
er nomineret. 

Hun er nomineret til Holstebro Talent 
Award, som hylder talenter inden for 
erhvervsrettede uddannelser.

Zoe er nemlig ved at uddanne sig som 
planteskolegartner på Jespers Planteskole 
i Holstebro – og hun gør det åbenbart så 
godt, at hun kandiderer til at blive årets 
talent inden for kategorien fødevarer og 
landbrug.

ET STÆRKT SIGNAL
Den socialdemokratiske kommune 
Holstebro har – som den første kom-
mune i landet og for første gang nogen-
sinde – valgt at arrangere et prisshow 
for tømrerlærlingen, konditoreleven og 
andre talenter inden for erhvervsrettede 
uddannelser.

– Det giver mig en stolthed, at der er 
nogen, der sætter pris på mine talenter og 
vil hylde sådan en som mig, fortæller Zoe, 
der langtfra står alene med den holdning.

– Det er vigtigt, at vi sender et stærkt 
signal til de unge om, at gymnasiet og 
universitetet ikke er det eneste rigtige her 
i verden. Det billede skal vi væk fra. Det 
kan den her hyldest til talenter være med 
til at ændre, siger Hans Enevoldsen, der er 
formand for LO Nordvestjylland og bakker 
op om prisfesten sammen med en lang 
række andre virksomheder og interesse-
organisationer. 

MANGE KÆMPER FORGÆVES
Der bliver klappet. Ikke bare lidt, men 
meget i den sorte boks i Holstebro. Det er, 
som om en ellers så tilbageholdt stolthed 
over håndværksfaget endelig strømmer 
ud af hænderne på de mange publikum-
mer. 

Spændingen er intens – og glæden 
endnu større – da de første vindere inden 
for kategorierne byggeri og anlæg, pro-

duktion og industri bliver hyldet på den 
oplyste scene i Holstebro.

Zoes kategori nærmer sig. Hun går 
hen for at købe noget at drikke, og mens 
hun venter i køen på en kold danskvand, 
fortæller hun, at det langtfra er alle fra 
hendes klasse, der snart kan fejre, at de er 
blevet gartnere. 

– Over halvdelen i min klasse fik ikke 
nogen elevplads. Mange kæmpede rigtig 
hårdt, men flere endte med at droppe ud 
og gå i en anden retning, fordi det var så 
svært at finde en virksomhed, som ville 
tage elever ind, fortæller Zoe.

Hun var meget målrettet og søgte kun 
et sted.

– Hvor de fleste af mine klassekam-
merater gav op, så blev jeg bare mere og 
mere stædig. Jeg havde besluttet mig for, 
at jeg ville være elev hos HaveOasen i Her-
ning, som var mit første elevsted. Selvom 
jeg havde fået afslag, så blev jeg ved med 
at tage derud, indtil de sagde ja, forklarer 
Zoe, der var fire år, da hun sammen med 
familien – far, mor og storebror – flygtede 
fra krigen i det tidligere Jugoslavien og 
bosatte sig i Ikast. 

– Min baggrund har nok gjort mig ekstra 
stædig. Når jeg først har sat mig noget i 
hovedet, så gør jeg alt for at opnå det. Jeg 
bukker heller ikke under for janteloven – 
den er jeg ikke vokset op med, siger Zoe 
og smiler.

EN GOD INVESTERING
Og billedet af, hvor svært det er for unge 
at finde en læreplads i dag, er der flere 
blandt publikum, der kan nikke genken-
dende til.

Jørn Vejgaard er formand for Holste-
bro Industri- og Håndværkerforening og 
direktør i Jens Jensen Murer og Entrepre-

nør A/S. Han ved, hvor vigtigt det er, at 
virksomhederne selv tager ansvar og giver 
de unge en elevplads.

– Vi har altid haft tradition for at tage 
lærlinge i vores firma og ved også, hvad 
gevinsten af det er. Jeg tror, der er mange 
virksomheder, som tænker, at det er dyrt 
og besværligt. Men de tænker alt for kort-
sigtet. For i virkeligheden er det en rigtig 
god investering. Du sikrer dig ikke bare 
en spændende virksomhed med input fra 
unge mennesker, du har også mulig-
heden for at sikre dig den bedst mulige 
arbejdskraft i det lange løb, forklarer Jørn 
Vejgaard, der har otte-ti lærlinge blandt 
firmaets knap 70 ansatte.

OG VINDEREN ER …
De to værter kigger ud over publikum. 
De er kommet til årets talent inden for 
fødevarer og landbrug.

– Og vinderen er, siger de og holder den 
obligatoriske kunstpause. 

Zoe klemmer fast om sin kærestes 
hånd. Det er nu, det sker.

– Og vinderen er … Karina Thorstensen. 
Publikum klapper og hujer, mens den 

nu prisvindende kokkeelev på Støberiet i 
Holstebro går op mod scenen.

Zoe klapper også. Og smiler. Det blev 
ikke hende denne gang. Men det gør nu 
heller ikke så meget.

– Jeg er i virkeligheden mere beæret 
over, at de mennesker, som har indstillet 
mig, har tænkt på mig, end rent faktisk 
det at vinde. Det giver stolthed og selvtillid, 
siger hun og får et knus af sin kæreste. 

Læs mere om talentshowet her:  
http://holstebrotalentaward.dk/.

Det er vigtigt, 
at vi sender et 

stærkt signal til de unge 
om, at gymnasiet og 
universitetet ikke er 
det eneste rigtige her i 
verden

Vejen frem

I Holstebro er 23 procent af de unge i kommu-
nen i gang med en erhvervsrettet uddannelse. 
Det er lidt mere end landsgennemsnittet på 
19, men ikke godt nok. målet er 25 procent.



SOCIALDEMOKRATEN MAj 201626

FLERE KLOGE HÆNDER

– Vi har talentudvikling inden for sport, kul-
tur og musik i Holstebro. Mangler vi ikke 
at fortælle om de gode ambassadører og 
talenter, som er kloge med deres hænder?

Spørgsmålet kommer fra H.C. Østerby, 
socialdemokratisk borgmester i Holste-
bro. Igennem de seneste par år har han 
brygget på en idé om at arrangere det 
awardshow for talenter inden for hånd-
værksfag og erhvervsuddannelser, som i 
april blev en realitet.

– Der har været nogle år, hvor det ikke 
har været fancy nok at tage en erhvervs-
uddannelse. De unge skilter ikke med det, 
og det er jo egentlig helt forfærdeligt, for 
vi har brug for, at flere tager en erhvervs-
uddannelse. Vi har brug for flere faglærte, 
forklarer Østerby, der sammen med en 
gruppe erhvervsledere gennem »Care for 
Young« har fået arrangementet op at stå 
med støtte fra en lang række virksomhe-
der, erhvervs- og interesseorganisationer.

– Vi har brug for at tale de her ud-
dannelser op og gøre noget konkret. Så 
hvorfor ikke hylde talenterne inden for 

de erhvervsrettede uddannelser og skabe 
ambassadører for håndværksfaget, som 
unge ser op til og beundrer, siger Østerby.

IKKE ALLE SKAL I GYMNASIET
Holstebro har en vision om at afskaffe 
ungdomsarbejdsløsheden inden udgan-
gen af 2020, og det kræver, at flere unge i 
kommunen tager en faglært uddannelse.

– Igennem mange år har vi fejlagtigt 
bildt de unge ind, at det eneste rigtige er 
at gå på gymnasiet og videreuddanne sig. 
Den tanke skal vi have brudt med. For det 
er ikke alle unge, der skal det. Vi har tabt 
rigtig mange unge på den konto, siger 
H.C. Østerby og uddyber, at de erhvervs-
rettede uddannelser blandt andet har 
været for dårlige til at skabe miljøer, som 
er attraktive for unge.

– Gymnasierne har jo en kæmpe styrke 
i at skabe nogle miljøer, som appellerer 
rigtig meget til unge, med fredagscaféer 
og sociale arrangementer. Den slags skal 
erhvervsuddannelserne være bedre til at 
tænke i – for det sociale er en stor del af 

uddannelserne, forklarer borgmesteren, 
der opfordrer danske virksomheder til at 
tage mere ansvar og skabe lærepladser. 

– De små og mellemstore virksomheder 
er ret godt med på elevfronten. Det store 
problem ligger hos de store virksomhe-
der, som erstatter lærlinge og elever med 
uddannet arbejdskraft. Virksomhederne 
tror, det er for besværligt, siger Østerby.

VI SKAL TAGE ANSVAR
Han har selv sendt et brev til beskæftigel-
sesminister Jørn Neergaard (V) med en 
opfordring til, at regeringen skaber nogle 
bedre rammer for elevpladser.

– Alt for mange må droppe ud af er-
hvervsuddannelsen, fordi de ikke kan få 
en elevplads. Der synes jeg ikke, vi tager 
nok ansvar som samfund. For elevplad-
serne er jo en del af deres uddannelse, 
siger han og fremhæver, at folkeskolerne 
samtidig skal blive bedre til at informere 
om alternativer til gymnasiet.

– Det skal vi fortælle børn helt ned i 6. 
klasse, siger borgmesteren. 

– Vi har brug for at tale erhvervsuddannelserne op, 
siger Holstebros førstemand H.C. Østerby.

Af DIANA EbbA Ø.b. PEDERSEN  

Borgmester H.C. Østerby 
oplever lokal opbakning 
til kampen for flere unge 
på erhvervsuddannel-
serne. Nu opfordrer han 
andre kommuner til at 
hylde håndværksfagene 
med for eksempel award-
shows. 

BORGMESTERENS NØDRÅB
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AF MATTIAS TESFAYE, ORDFØRER FOR 
ERHVERVSUDDANNELSE

Nå. Mine damer og herrer. Nu skal I høre 
her. Maskinarbejdere, social- og sund-
hedsassistenter, tømrersvende. Dem 
mangler vi. Alt for mange unge vil hellere 
tage en uddannelse, der kan give dem et 
arbejdsliv med hæve-sænke-borde, prin-
terrum og kontorkaffe. Det er garanteret 
vældig komfortabelt. Men det går ikke. 

Vi kan ikke alle sammen sidde og taste 
på en computer. Flere skal have armene 
ud fra kroppen og producere. Ja, du hørte 
rigtigt: Producere.

Danmarks velstand bygger ikke kun på 
kloge hoveder. Den bygger heller ikke kun 
på kloge hænder. De succesrige danske 
virksomheder er kendetegnet ved, at der 
er dygtige folk både på kontoret og på 
fabriksgulvet. Den offentlige sektor kan 
hverken undvære dygtige embedsfolk eller 
kvalificerede pædagoger og hjemmehjæl-
pere.

Eller som en faglærer på vvs-uddannel-
sen formulerer det: »Hvis mit fag uddør, 
skal I alle skide i skoven«. 

Det er så sandt, som det er sagt. Derfor 
er det et problem, at så få vælger at starte 
på en erhvervsskole, og at stadig flere 
går på universitetet. I hvert fald hvis du 
spørger mig. 

I folketingsgruppen arbejder vi for at 
hæve kvaliteten på de tekniske skoler, 
handelsskolerne og social- og sundheds-

skolerne. Skolerne har i alt for mange år 
fungeret som skraldespand for samfundets 
andre problemer. Det dur ikke. Det skaber 
utilfredse elever, som dropper ud og adva-
rer deres venner og familie mod at starte. 

Derfor vendte vi bøtten, da vi havde 
regeringsmagten. Og selvom vi tabte fol-
ketingsvalget, så fortsætter vi arbejdet: 

Færre skal mangle en praktikplads. Vi 
foreslår, at virksomheder, der ikke tager 
lærlinge, skal betale mere til firmaer, der 
tager uddannelsesansvar.

Vejledningen fra folkeskolen skal være 
bedre. Det er trods alt bedre at blive en god 
frisør end en dårlig filosof – men for Guds 
skyld også bedre at uddanne nogle gode 
filosoffer end nogle dårlige frisører.

Det skal gøres lettere og mere tydeligt, 
at folk med en erhvervsuddannelse kan 
læse videre, hvis de har lyst. Flere social- 
og sundhedsassistenter på sygepleje-
skolerne. Flere håndværkere på ingeni-

ørskolerne. Den slags vil vise unge, at en 
erhvervsuddannelse ikke behøver at være 
endestationen.

Flere ufaglærte voksne skal have mulig-
heden for at tage en erhvervsuddannelse 
uden at måtte gå fra hus og hjem. De folk 
har betalt skat i mange år, mon ikke vi 
kan skrabe lidt penge sammen, så de kan 
bevare skindet på næsen som voksenlær-
linge? Og meget, meget andet. 

De faglærte er rygraden i dansk økono-
mi. Erhvervsskolerne er landets vigtigste 
kulturinstitutioner. De kloge hænder er 
kommet for at blive.

Vores politiske bevægelse har altid 
kæmpet for en ordentlig aflønning af 
håndens arbejdere. Så landets receptio-
nister, buschauffører og flymekanikere 
også selv har råd til at komme på ferie. Det 
starter med, at de faglærte leverer noget 
arbejde, der er pengene værd. Derfor er en 
ordentlig kvalitet på erhvervsskolerne også 
vigtig for at sikre et samfund med velstand 
og lighed. 

DE KLOGE HÆNDER ER  
KOMMET FOR AT BLIVE

               Flere skal have 
armene ud fra

kroppen og producere

ORDFøREREN HAR ORDET

Foto: Folketinget.dk

VIDSTE DU, AT …
    Kun hver anden elev på en erhvervs-

uddannelse gennemfører. På gymna-
siet (stx) er det knap hver fjerde, der 
dropper ud. 

    De store frafald er et problem, mener 
politikerne, fordi der ifølge eksperter 
om få år vil mangle cirka 30.000  
faglærte som tømrere, frisører og  
tjenere på arbejdsmarkedet. 



Peter A.G. I DeN rØDe StOL:

DEN RØDE STOL

Socialdemokraten inviterer en aktuel person til at tage plads i 
Den RøDe Stol til en snak om politik, demokrati og holdninger.
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Det er den dejligste morgen i hundrede år. Mr. 
Swing King kommer gående imod os på sine 
versefødder. Han sætter sig på bænken under 
bøgen og kigger på en mand, der går med 
hunden gennem byen. Han er fodgænger (så 
er han da noget). Ligesom ham, der går på det 
modsatte fortov og lige har røget en stråhat.

Det er 50 år siden, Peter Andreas Gjerluff 
Nielsen – eller blot Peter A.G. – brød igennem 
lydmuren som forsanger i det vestjyske orke-
ster, vi i dag kender som Gnags.

Nu nærmer han sig efterlønsalderen, men 
bortset fra enkelte ridser og revner og buler 
er der ikke meget slitage over de 63 år, han 
bærer på sine skuldre. Han er glad. Han har 
det godt. Han hviler i sin egen rastløshed.

– Jeg har ild i røven. Altid travlt. Og det 
er sådan, jeg gerne vil have det. Det er en 
optagethed af verden og af mig selv. Man skal 
blomstre hele tiden, det føler jeg er naturligt. 
Jeg har aldrig villet andet, siger Peter A.G.

Lige nu er han i studiet for at indspille 
Gnags’ jubilæumsplade, der kommer til ef-
teråret. Og han noterer, at nogle af teksterne 
faktisk godt kan kaldes arbejdersange. I en 
moderniseret form.

– Tidligere sagde man, at kæden ikke er 
stærkere end sit svageste led. Men når vi i 
en af vores nye sange synger om fællesskab i 
dag, så vender vi det på hovedet. Så synger vi 

om, at en kæde ikke er svagere end sit stær-
keste led. Det er de stærke, der svigter. Det er 
de stærke, der har mulighederne og pengene, 
men dem flytter de så lige til Panama. Altså 
... Tænk sig, at det kan lade sig gøre. Samti-
dig oplever vi så, at der bliver indført et nyt 
kontanthjælpsloft. Det er usselt. Og det er en 
politisk opgave at stoppe sådan noget.

AnKeR VAR VÆRD At HÆDRe
Vi møder Peter A.G., et par uger efter at han 
sammen med vennen Per Chr. Frost spillede 
på Christiansborg Slotsplads ved mindehøj-
tideligheden for Anker Jørgensen. Peter A.G. 
nåede aldrig at møde Anker, men da han blev 
bedt om at optræde den lørdag i april, var han 
ikke i tvivl.

– Hvis der var en politiker, 
vi gerne ville hædre, var 
det Anker. Han var det, 
han sagde, og det er en 
mangelvare i politik i 
dag. Som jeg ser det, er 
der alt for mange, der 

ligesom hundene har fået kuperet halen. Du 
kan ikke se, om de logrer, og du tror ikke på 
dem. Anker havde halen, og den logrede frit, 
siger Peter A.G.

Det var selvfølgelig ikke tilfældigt, at han 
den lørdag stillede sig op på slotspladsen og 
blandt andet spillede »Det er den dejligste 
morgen i hundrede år – og jeg lever«.

   – Vi ville gerne vise, at døden kan være 
livgivende. Bevares. Døden er træls. Men den 
stiller livet i perspektiv, og den gør os op-
mærksomme på, at livet er vigtigt. Der er en 
grænse. Der er ingen evighed på dén måde. 
Det gælder også vores værdier. Altså, du skal 
ikke tage det for givet, at verden er, som den 
altid er. Man må slås for det, siger A.G.

VI HAR BRUG FoR At DAnSe 
Sangvalget var også en protest imod de ræd-
selsfulde tendenser, der ifølge Peter A.G. er i 
tiden.

Døden kan være livgivende. Det var Peter A.G.s budskab, da han spillede til 
mindehøjtideligheden for Anker Jørgensen. et budskab, der er nødvendigt  
i en tid, hvor nogle lever af at svine andre til og forsimple alting. 

»VIGtIGeRe enD  
noGen SInDe At FÅ 
FolK tIl At DAnSe«

AF MOrteN BrUUN · FOtO: BJArKe MACCHArtHY
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EN KÆDE ER IKKE 
SVAGERE END DET 
STÆRKESTE LED
Der hvor få har for meget
og færre kan få nok
har vi passet og plejet
og værnet i flok
om forskelligheden, evnen til den,
glæden ved at være ved den.
Jeg kender forfædres sange,
jeg kan huske hvad de sagde:
Der er et yndigt land,
det går med brede bage,
pas godt på de svage
lad dem gi’ en hånd med
aldrig miste evnen
til at føle samhørighed ...
Og en kæde er ikke svagere end det 
stærkeste led

Fra den kommende Gnags-plade  
– tekst Peter A.G.

Vi synes, det er modsat. Det 
er de stærke, der svigter

– Folk bliver mere og mere bange og mere og 
mere splittet op i forhold til hinanden. Der er den 
ene idiotiske forestilling efter den anden om, at 
der er noget, der kun er godt, og noget, der kun er 
skidt. Sådan en forsimplet udlægning af verden, 
den er farlig, siger Peter A.G. og holder en sjælden 
pause.

– Vi skal have folk til at danse, siger han pludse-
lig og begynder at grine.

– I Gnags har vi altid set det som vores credo at 
få folk ud på gulvet, og vi kan se, at det nu er vigti-
gere end nogen sinde at få folk til at danse. Når vi 
danser, svajer vi. Der er noget til både den ene side 
og den anden side. Folk, der danser, er ikke lige så 
fastlåste som eksempelvis et eller andet højreori-
enteret monster, der lever af utilfredshed.

Utilfredshed … Hvordan kommer det til udtryk?
– I debatten. Måden, vi taler om hinanden på. 

Da Helle Thorning-Schmidt gik af, blev hun hånet 
af nogle bloggere, der aldrig selv har præsteret en 
skid. Bloggere, der lever af – og får penge for – at 
svine andre til og forsimple alting. Det er sådan, de 
utilfredse elsker at se verden.

Og det var nøjagtig dér, en mand som Anker – 
Ifølge Peter A.G. – gjorde en forskel. Han forsim-

plede ikke verden. Han mødte den, som den 
var. Han kendte den verden, han regerede i.

– Anker følte sig ikke bedre end nogen. Jeg 
prøver selv at leve mit liv på den måde. Jeg 
vil blæse på, at jeg er berømt, og vil hellere 
gå rundt og være tilgængelig. For så får jeg 
respons, og jeg får historier om, hvor skoen 
knirker. Kunsten skal hele tiden huske at 
være en sten i skoen. Men det kan man kun 

være, hvis man kender verden, siger Peter A.G.

VI SKAL NÅ AT GUNGRE
På den kommende plade knirker skoen igen. 
Fodgængeren har nye sange, han vil ud med.
– Den måde, debatterne kører på, kan give 

en fornemmelse af, at vi er blevet i tvivl 
om vores fundamentale værdier. Det er 
dér, danskheden udfordres i øjeblikket, og 
derfor er det så vigtigt at vide, hvad man 
står for. Jeg er opdraget til, at vi er sammen 

om at være forskellige – og at vi skal værne 
om den forskellighed. Det vidste de i hvert 
fald ovre hos os i Vestjylland. Vi var kun få 
mennesker, men det sjove var, at vi kunne få 
forskelligheden til at blomstre.

Til sommer tager Gnags på jubilæumstur, 
og jeg skal selv opleve jer i Varde. Hvad kan jeg 
forvente?

– På sådan en tur handler det om forventnin-
gens glæde. Den vil blive indfriet. Men det handler 
jo hele tiden om at sætte ting ind i nye sammen-
hænge, og derfor hedder turneen Dansaurus Tour. 
Vi ved godt, at vi er en uddøende race, men I skal 
fandeme høre os gungre. For det er så vigtigt at nå 
at gungre, før man er væk.. 
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AF MOGENS LYKKETOFT, FORMAND FOR 
FN’S GENERALFORSAMLING

Verden er plaget af konflikter, flygtninge-
kriser og terrorisme – af klimaforandring, 
miljøødelæggelse, ekstrem fattigdom og 
grotesk ulighed.

Men forståelsen af, at ingen – heller 
ikke de stærkeste – kan løse verdens 
eksistentielle problemer alene og ved 
militær magt, er heldigvis voksende. 
Enigheden om ved aftale at bremse 
udviklingen af et iransk atomvåben, den 
spæde begyndelse til fred i Syrien og den 
forstærkede fælles indsats mod den isla-
mistiske terrorisme tyder på det. Og de 17 
mål for bæredygtighed og klimaaftalen er 
udtryk for præcis denne forståelse.

Hele min indsats som formand for FN’s 
Generalforsamling handler om at under-
støtte denne udvikling.

APRILMØDER
Derfor indkaldte jeg 8. april til møde for 
at sætte fokus på de massive udækkede 
behov for nødhjælp til de store dele af 
Afrika, der er ramt af konflikter og natur-
katastrofer.

21. april holdt jeg et stort temamøde i 
New York om vejen til hurtig handling for 
at nå målene på klima og bæredygtighed 
i 2030. Der var et imponerende frem-
møde af regeringsledere og topfolk fra 
erhvervsliv og finansmarkeder. Vi havde 
fokus på at skabe de rette markedsvilkår 
og et stærkt offentligt-privat samarbejde 
for at komme fra overforbrug af fossile 
brændstoffer til vedvarende energi og 
energibesparelser – og i det hele taget 
investere i omstilling af produktions- og 
forbrugsmønstre. 

Vi ved, hvad der skal gøres, vi har viden 

og teknik til at gøre det og ved, hvor der 
skal forskes og idéudvikles endnu mere. 
Nu skal der handles politisk. Og FN har en 
enormt vigtig opgave i at få regeringerne 
til at udarbejde handlingsplaner og leve 
op til dem.

MAJ-MØDER
10.-11. maj holdt jeg endnu et stort 
temamøde med deltagelse af mange 
udenrigsministre og sikkerhedspolitiske 
eksperter for at drøfte en ny og mere 
sammenhængende indsats fra FN for 
mægling og støtte til stærkere sam-
fundsinstitutioner i skrøbelige stater. 
Det er vejen til at mindske risikoen for 
blodige konflikter, forebygge humanitære 
katastrofer og spare enorme udgifter til 
fredsbevarende operationer. Sikkerheds-
rådet må være med i spidsen her – uden 
lammelser fra veto og i enighed mellem 
stormagterne.

JOBSAMTALER
En anden vigtig proces til styrkelse af 
FN er vurderingen af kandidaterne til ny 
generalsekretær fra 1. januar. Verden 
har brug for en person med stor 
moralsk autoritet, diplo-
matisk snilde og politisk 
erfaring og med evne og 
vilje til at reformere FN’s 
vældige apparat, så res-
sourcerne bruges rigtigt. 
Det skal være en person, 
der ikke er i lommen på 
de store magter, men 
kan overtale dem til at 
trække på samme ham-
mel for fred, udvikling 
og respekt for men-
neskerettigheder. Og så 

må det – for første gang – meget gerne 
være en kvinde.

For første gang i FN’s historie anfægtes 
vetomagternes monopol på at beslutte, 
hvem der skal være generalsekretær. Det 
sker under min ledelse ved møder i Ge-
neralforsamlingen med hver enkelt kandi-
dat. Jeg havde de første otte kandidater 
gennem en spændende høringsproces i 
dagene 12.-14. april. Der er stærk opbak-
ning fra medlemsstaterne og det globale 
civilsamfund til denne nye, langt mere 
åbne proces. Det er meget spændende 
måneder at stå i spidsen for Generalfor-
samlingen. 

I FN krydres forårets topmøder med samtaler med kandidaterne til posten 
som generalsekretær. Det må meget gerne blive en kvinde.

NyT fRA fN

KAMPEN fOR EN  
BEDRE VERDEN
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NYT FRA EU
Gruppen for Det Progressive Forbund af   

Socialdemokrater   
i Europa-Parlamentet

S&D

HANDLING MOD SKATTEFUSK

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

Alene på de Britiske Jomfruøer er der regi-
streret 113.648 virksomheder af det pana-
manske advokatfirma Mossack Fonseca. Det 
på trods af, at der kun bor lidt over 28.000 
mennesker på øerne. Hver eneste øboer skal 
altså være direktør i fire virksomheder, for at 
regnestykket går op.

Disse skuffeselskaber er det pure opspind 
– men det er de mange milliarder, der 
strømmer igennem dem, bestemt ikke. Der-
for har det da heller ikke skortet på harmen 
og fordømmelsen.

VI GØR EN fORSKEL
Men sker der overhovedet noget i kampen 
mod skattefusk? Fører alle de harme ord til 
den mindste forbedring? Det korte svar er 
ja.

Jeg var selv Europa-Parlamentets ordfører 
for en banebrydende aftale med Schweiz, 
der én gang for alle bryder den berygtede 
schweiziske bankhemmelighed. Fra næste 
år vil eksempelvis de danske skattemyndig-
heder have krav på at få bank- og skatte-
oplysninger på danskere, der har bankkonti 
i det rige alpeland. Det vil nok give lidt 
mavekneb visse steder på Strandvejen, men 
det vil sikre en betydelig merindtægt til den 
pressede danske velfærdsstat.

Og det er absolut ikke småpenge, vi taler 
om. Den franske økonom Gabriel Zucman 
har regnet sig frem til, at der gemmes 
værdier i Schweiz for – og hold nu fast – 
2.300.000.000.000 dollar (sådan cirka 13 
billioner danske kroner, red.).

Jeg vil 
have  

offentlige  
regnskaber  
for samtlige  
multinationale  
selskabers  
datterselskaber

Panama Papers-skandalen har afdækket internationalt skattefusk i et hidtil uset 
omfang. 11,5 millioner dokumenter er blevet lækket. Mere end 214.000 virksomheder 
er indblandet i sagen. 

Niels Johannesen, lektor ved Københavns 
Universitet, vurderer, at danske skattebor-
gere har gemt op mod 100-150 milliarder 
kroner i skattely. Penge, der ikke bliver 
betalt én eneste øre skat af.

LUK SNYDEfIRMAER
Skal vi gøre op med skattely og skattefusk, 
må vi arbejde bedre sammen internationalt. 
Et vigtigt værktøj vil være at få udarbejdet 
fælles EU-regler for, hvor, hvornår og i hvilket 
omfang en virksomhed eller privatperson 
er skattepligtig. Det vil lukke langt de fleste 
huller i vores gennemskudte nationale skat-
telovgivninger. 

Derudover skal vi sikre større åbenhed om 
selskabers skattebetaling og virksomheders 
reelle ejere. Jeg vil have offentlige regnska-
ber for samtlige multinationale selskabers 
datterselskaber. Så vi kan se, hvor meget 

de selskaber betaler i skat, hvor de betaler 
skatten henne, og hvor mange medarbej-
dere de har. Det vil hurtigt afsløre skuffesel-
skaber og skattelykonstruktioner.

Men vi må også se en simpel sandhed i 
øjnene. Straffen for at begå – eller for at 
hjælpe andre med at begå – skattefusk er 
simpelthen for lav.

Derfor har jeg selv fremsat forslag om helt 
at tage retten til at drive virksomhed i EU fra 
banker, virksomheder og rådgivningsfirma-
er, der bliver fundet skyldige i bevidst, syste-
matisk og gentaget skattesnyd. Det forslag 
er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet.

Nu er det op til Europa-Kommissionen at 
omsætte forslaget til lov – og det kæmper 
jeg for sker hurtigst muligt.

Jeppe Kofod er ordfører for Europa-Parla-
mentets Særlige Skattesnydsudvalg. 
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TERROR STOPPER  
VI IKKE ALENE

Når vi vil de mørke kræfter til livs, er en krigsindsats ikke nok. I kampen 
mod terror er et hurtigere og bedre EU-samarbejde afgørende.

22. marts. Tirsdagen, hvor terrorister slog 
til i Bruxelles. Tirsdagen, der deler skæbne 
med 13. november i Paris og 14. februar i 
København i fjor. 

Den tirsdag glemmer jeg aldrig. Forban-
dede terrorister.

 Angrebene viser tydeligt, at kampsce-
nen forandres. Fra Mellemøsten til Europa. 
At nedbryde de mørke kræfter bag ter-
rorangrebene, at besejre Islamisk Stat er 
målet med optrapningen af den danske 
indsats i Syrien og Irak. Jeg støtter indsat-
sen. Det er jo der, terrorens ideologi for 
alvor har sit udspring. 

 Den danske krigsindsats i Syrien og ind-
køb af kampfly har været heftigt debatte-
ret på Christiansborg. Vigtige beslutninger. 
Men vigtigt er også de øvrige dele af vores 
svar på kampen mod terror. Kampflyene 
rykker ikke noget alene, kun når de er en 
del af en større indsats. Derfor er det så 
utrolig vigtigt, at det forebyggende arbejde 
i kampen mod terror får lige så stor op-
mærksomhed. 

STOP UNGES REJSER TIL SYRIEN
De terrorister, der nu begår terror i Europa, 
er oftest vokset op i Europa. Nogle er kri-
minelle og bliver radikaliseret i fængslerne. 
Andre bliver radikaliseret i miljøerne om-
kring moskeerne eller af familie eller ven-
ner, der har været i Syrien for at kæmpe. 

 En stor del af EU’s medlemslande kæm-
per med samme trussel fra egne borgere, 
der radikaliseres. Derfor bør vi samarbejde 
og dele den viden, som vi har, med hinan-
den. Vi skal samarbejde for blandt andet 
at undgå, at unge rejser ud af EU for at få 
kamptræning og vender hjem bevæbnede 
med våben, menneskefjendske holdninger 
og viljen til at slå til. 

NYT FRA EU

Både lufthavnen og metroen blev angrebet ved terrorattentatet i Bruxelles 22. marts. EU-landene skal 
blandt andet blive bedre til at stoppe radikaliserede unge, der vil til Syrien. 

En stor del af EU’s  
medlemslande kæmper 

med samme trussel fra egne 
borgere, der radikaliseres

Foto: Polfoto

Det sker ikke kun i andre lande. Det 
er sket i Danmark og kan ske igen. Målt 
på indbyggere har Danmark en kedelig 
placering i den øvre del af EU’s medlems-
lande hvad angår antallet af borgere, der er 
draget til Syrien i krig. 

ALLE TILTAG ER VIGTIGE 
Uden et fælles europæisk samarbejde 
mod terrortruslen vinder vi aldrig. Vi skal 
samarbejde hurtigere og bedre. Det gælder 
i forhold til at stoppe terroristerne i at 
planlægge og begå angreb, men også at 
forebygge radikaliseringen, der får de unge 
til at pakke ryksækken og tage til Syrien. 
Vi skal dele den viden, som vores sociale 
systemer har, og den viden, som vores 
efterretningsvæsen får via overvågning af 
de radikaliserede miljøer.  

På visse områder samarbejder vi allerede 
i EU. Andre steder er vi ved at udbygge 
samarbejdet. Vi har lige vedtaget en 
opdatering af Europol, der samler terrorbe-
kæmpelsen i en særlig terrorenhed. Vi har 
vedtaget et europæisk flyregister, hvor vi 
kan finde potentielle terrorister ved hjælp 
af rejsemønstre, og vi er i gang med at 
forbedre kontrollen af de ydre grænser. Til-
tagene er alle vigtige i kampen mod terror.

EU-samarbejdet er afgørende i bekæm-
pelsen af terror. Det må vi ikke glemme, 
når vi sender kampfly mod Syrien. Når vi vil 
de mørke kræfter til livs, står en krigsind-
sats ikke alene. Der ligger et lige så vigtigt 
arbejde både før og efter. Og ikke mindst 
på tværs af grænserne i EU. Det skal vi hu-
ske at fortælle borgerne. Det er netop her, 
EU-samarbejdet giver så god mening. 
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LIGE LØN FOR LIGE ARBEJDE  
– PÅ DET SAMME STED

NYT FRA EU

Kan det virkelig passe, at en italiensk 
betonarbejder og en dansk betonarbejder 
skal udføre samme slags arbejde på den 
samme byggeplads, men få forskellig løn 
for det? Det kan sagtens ske i dag. Men det 
er ikke rimeligt, og det skal stoppes.

I 2014 var der godt 10.000 udstatione-
ringer til Danmark. De udstationerede går 
til hånde på projekter hertillands, men er 
ansat af firmaer i deres hjemland. Som 
reglerne er i dag, er de alene sikret et 
minimum af rettigheder, der lader meget 
tilbage at ønske. 

Derfor er jeg glad for, at EU-Kommissi-
onen i marts efter lang tids ventetid kom 
med et udspil til at revidere det såkaldte 
udstationeringsdirektiv. Det er det direktiv, 
der regulerer udstationerede arbejdstage-
res rettigheder i EU. I centrum for Kommis-
sionens forslag står parolen »Lige løn for 
lige arbejde på det samme sted«. 

Det er en god start, for der er flere grun-
de til at kæmpe for ens løn- og arbejds-
vilkår. For det første er det ganske enkelt 
urimeligt, at det samme stykke arbejde 
udført det samme sted ikke skal beløn-
nes ens. For det andet kaster det danske 
arbejdstagere ud i en håbløs situation, hvis 
de skal konkurrere på løn- og arbejdsvil-
kår, der bringer dårlige minder fra fordums 
tider frem. 

Sådan en form for konkurrence gavner 
kun velpolstrede arbejdsgivere, der ser 
stort på de rettigheder, som den arbej-
dende befolkning med slid og slæb har 
opbygget. 

Der er brug for en social pendant til EU’s 
indre marked. Grundlæggende giver det 
indre markeds fri bevægelighed både virk-
somheder, forbrugere og lønmodtagere 
i Danmark mange fordele. Men det indre 

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

marked bør død og pine gå hånd i hånd 
med regler, der sikrer, at arbejdstagere 
ikke bliver ofre for de frie markedskræf-
ters rå brutalitet. 

Revisionen af udstationeringsdirektivet 
er én måde at gøre det på. Hvis alt går 
vel, bliver vi i fremtiden bedre sikret mod 
social dumping. Kampen for en ordentlig 
løsning bliver dog ikke nem. 

Hidtil har det ikke været kutyme for EU-
Domstolen at dømme til arbejdstagernes 
fordel. Flere gange har vi set eksempler 
på, at den har anfægtet konfliktretten og 
nikket anerkendende til løndumping.  

EU’s højrefløj har også traditionelt 
rynket på næsen, og når det kommer til 
geografi, er der atter skarpe skel. Mens 
de nordiske lande ønsker en løsning, er 

østeuropæerne ikke så nemme at over-
bevise. De mener tværtimod, at det giver 
dem en konkurrencefordel, når deres ar-
bejdstagere er villige til at knokle i andre 
lande til en brøkdel af det, som landets 
egne arbejdstagere får. 

Men lad mig gøre det klart: Det bliver 
aldrig til arbejdstagernes fordel at kon-
kurrere på dårlige vilkår. Århundreders 
historie har vist, at vi kun opnår gode 
løsninger, hvis vi står sammen. Som 
socialdemokrat er det hjerteblod for mig 
at kæmpe for tålelige forhold for alle på 
det danske arbejdsmarked. Derfor slår en 
smule modstand mig ikke ud. Tværtimod 
vil jeg de næste måneder gøre alt, hvad 
der står i min magt, for at sikre en god 
aftale. 

Hvis alt går 
vel, bliver vi 

i fremtiden bedre 
sikret mod social 
dumping
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NAvNE & NoterNAvNE & Noter

VORES NYE A-KÆDE

DEMOKRATI OG SOCIAL RETFÆRDIGHED … I ASIEN
Som socialdemokrater kæmper vi for so-
cial retfærdighed og demokrati, ikke blot 
i Danmark, men også globalt. 

Vi har derfor etableret partnerskaber 
med søsterpartier i egypten, Swaziland 
og Ghana gennem Institut for Flerparti-
samarbejde, DIPD. 

Nu er det på tide med en ny samar-
bejdspartner. Kasper Højte (frivillig i ar-
bejdsgruppen) og Mette Müller (interna-
tional konsulent på partikontoret) tog i 
april langt væk fra lille Danmark og havde 
store ambitioner med i kufferten. De var 
nemlig i Malaysia og Filippinerne for at 

mødes med det regionale socialdemokra-
tiske netværk SoCDeM Asia. Formålet var 
at diskutere fremtidigt samarbejde, så vi 
kan støtte søsterpartier fra Asien med at 
kæmpe for demokrati og social retfær-
dighed. 

Der er kommet ny ledelse på partikontoret. 
Jan Juul Christensen er blevet ny partisekre-
tær efter Lars Midtiby, og Matias Bredde er 
ny vicepartisekretær efter Finn Stubtoft. 

Matias Bredde tiltrådte som vicepartise-
kretær 1. februar. Han kommer fra en stilling 
som konsulent i Lo, hvor han har arbejdet 
med organisationsudvikling. Matias er på in-
gen måde ny i partiet. Han har tidligere været 
kredsformand i Østerbro-kredsen og været 
med til at organisere valgkampe – blandt 
andet kampagnen »Frivillig for Helle« med 
organisering af frivillige i København i valg-
kampen 2011.

Matias har også været chef for overborg-
mester Frank Jensens kampagne i kommu-
nalvalget i 2013. 

På partikontoret skal Matias bl.a. varetage 
organisations- og medlemsudvikling i partiet. 

Matias er 35 år og bor på Nørrebro med sin 
kæreste og to børn. 

Jan Juul Christensen tiltrådte som ny parti-
sekretær 1. marts. Jan kommer fra en stilling 
som partner i public affairs-bureauet rud 
Pedersen. 

Jan er heller ikke ny i Socialdemokraterne. 
Han var blandt andet pressechef på Christi-
ansborg fra 2000-2003 og derefter chef for 
Poul Nyrups kampagne til europa-Parlamen-
tet. og så har Jan siddet i byrådet i Greve i to 
perioder. 

– Min målsætning som ny partisekretær 
vil være, at vi skal udvikle vores parti. Jeg vil 
starte arbejdet med at fokusere på tre ho-
vedopgaver: At vi udvikler organisationen, så 
vi får diskuteret mere politik, at vi gennem-
fører stærke valgkampe og kampagner på en 
måde, hvor vi også får flere medlemmer, og 
at vi er stærke til at uddanne vores tillidsvalg-
te og kandidater, siger den nye partisekretær.

Jan er 46 år og bor på Amager med sin 
kone og to børn. 

Den nye A-kæde kontaktes således: jan@
socialdemokraterne.dk/matias@socialdemo-
kraterne.dk.

KAMPDAGENS 
KUNSTPLAKAT
 
traditionen tro har vi fået 
lavet en kunstplakat til 1. 
maj. I år var det kunstne-
ren Jacob Herskind, der fik 
opgaven, og han fortæller:

– FrI = frihed, den fri-
hed, vi har kæmpet for og 
vundet. Den frihed, som 
vi alle nyder godt af i dag. 
Der er et strejf af Louis 
Pio, blafrende røde faner 
og lighed og kærlighed og 
fællesskab og gamle og 
unge kvinder og mænd og 
børn, taler, musik, godt hu-
mør og forår ...

Læs mere om Jacob Her-
skind på www.jacobher-
skind.dk. 

Plakaten kan bestilles 
gratis på materialeporta-
len www.partikontoret.dk. 
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RUNDE  
fødselsdage
 
5. jUNi: fhv. minister J.K. 
Hansen fylder 90 år. 

7. jUli: fhv. minister Thor-
kild simonsen fylder 90 år.

8. jUli: Borgmester i Ishøj 
Kommune Ole Bjørstorp 
fylder 70 år. 

28. jUli: Mf og tidligere 
minister Mette gjerskov 
fylder 50 år.

26. aUgUst: Borgmester 
på samsø Marcel Meijer 
fylder 50 år.

ÅREts aNKER til  
KOFOEDs sKOlE
Årets anker, som 1. maj udde-
les af HK Hovedstaden, gik i år 
til Kofoeds skole på amager.

Kofoeds skole har i snart 
90 år hjulpet socialt udsatte 
og skrøbelige mennesker til at 
klare sig selv. det sker blandt 
andet gennem værkstedsar-
bejde, undervisning, praktisk 
hjælp og socialt samvær.

HK Hovedstaden uddeler 
prisen som påskønnelse af 

personer eller organisatio-
ner, der gør noget særligt for 
arbejderbevægelsen og dens 
medlemmers forhold, herun-
der menneskelige relationer. 
det er HK Hovedstaden, der 
uddeler prisen, som består 
af en check på 25.000 kr. og 
et litografi af maleren Peter 
Carlsen. 

KONGRES 2016
Årets kongres afholdes fra fredag d. 23. 
september kl. 13 til søndag d. 25. septem-
ber kl. 16. Kongressen afholdes i aalborg 
Kongres & Kultur Center.

det er en ordinær kongres, og derfor skal 
partiets love behandles, ligesom der skal 
vælges ledelse. den igangværende proces 
med udarbejdelsen af nyt principprogram 
kommer naturligt også til at fylde på årets 
kongres. der udsendes indkaldelser til orga-

nisationen i uge 22, og der er tilmeldings-
frist i midten af august.

fra uge 22 vil kongreshjemmesiden også 
være åben. Her vil man kunne tilmelde sig 
som tilhører til kongressen og få yderligere 
praktiske informationer om kongressen.

Har du spørgsmål angående kongressen, 
er du velkommen til at sende en mail til 
kongres@socialdemokraterne.dk. 

litografi
: Peter C

arlsen



VELKOMMEN TIL  

Charlotte Roest, 46-årig konditor fra 
Tappernøje på Sydsjælland, er indbegre-
bet af en iværksætter og en lokal ildsjæl. 
Kulturhuset Kornmagasinet med projektet 
Tappernøje Aktivitets Park, Folkeskoven 
i Tappernøje med blandt andet Skovens 
Dag-arrangementet og det årlige og meget 
uhyggelige Halloween-tabernakel er blot 
nogle af de lokale aktiviteter og tilbud, der 
bærer hendes fingeraftryk.

Og selv om opfordringen til at enga-
gere sig politisk kom fra flere partier, var 
Charlotte Roest ikke i tvivl om, at det skulle 
være Socialdemokraterne, da det kom til 
stykket:

– Selv om jeg kun er 46, slås jeg allerede 
nu med en arbejdsskade i den ene albue 
og slidgigt i begge skuldre. Undervejs i 
den sag har jeg stødt panden mod en mur 
flere gange. Det er for meget system med 
kontrol og regulering, hvor jeg synes, at det 

skal være mennesket først. Og sådan er 
Socialdemokraterne, siger hun.

Hun har ikke kun meldt sig ind blot for 
at imødekomme de mange lokale opfor-
dringer. Hun har også meldt sig ind, fordi 
hun rent faktisk oplever, at der er noget 
at kæmpe for. Hun oplever lidt for ofte, at 
kommunen tænker for meget i »flagskibe 
og monumenter« i hovedbyen Næstved og 
for lidt på de udviklingsmuligheder, der jo 
ligger i de mindre byer. 

– Det er så nemt at råbe op og skælde 
ud. Men hvis man vil være med til at ændre 
noget, er det altså nemmere at vende bus-
sen indefra end udefra, siger hun.

Skal det så også forstås sådan, at du 
faktisk gerne vil i byrådet?

– Ja, for pokker. Jeg vil gerne ind og 
bokse lidt med de andre. Kæmpe for, at vo-
res lokale skole igen får sin overbygning, så 
lokalsamfundet kan tiltrække huskøbere, 

der igen flytter væk fra storbyerne. Jeg vil 
kæmpe for udvikling og altså ikke afvikling 
af landsbyerne i Næstved Kommune. Mit 
motto handler om at sætte spor. Hvis jeg 
pludselig ikke er her mere, må der gerne 
være nogle tegn på, at jeg har været her.

Kan man forestille sig, at du får mindre 
indflydelse, hvis du bliver valgt?

– Det er et godt spørgsmål, fordi jeg 
indtil nu bare har været Charlotte fra Tap-
pernøje. Jeg er vant til, at de lytter til mig 
inde på rådhuset, hvor jeg efterhånden 
kender flere og flere medarbejdere og 
politikere. Men det behøver jo ikke at være 
nok. Jeg tror på, at man som folkevalgt har 
nemmere ved at skabe handling. 

Hvad laver du, når du ikke er konditor, 
ildsjæl og socialdemokrat?

– Så er der tre børn og en mand, der 
venter. Jeg prøver også at få tid til at løbe-
træne. Og så har vi jo campingvognen ... 

– Jeg har altid kæftet op og involveret mig i alle mulige ting her i landsbyen. Men jeg 
har egentlig ikke oplevet mig selv som politisk aktiv og havde heller ikke set mig selv 
som medlem af et parti. Ikke før flere og flere i min familie og min omgangskreds  
begyndte at sige, at de ville stemme på mig, hvis jeg stillede op til byrådet.

CHARLOTTE 
ROEST

www.socialdemokraterne.dk
@Socialdemokraterne

Facebook.com/socialdemokraterne

@Spolitik
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