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Hun kæmpede imod medlemskab i 1972, men i dag
er hun fuldbyrdet tilhænger. Socialdemokraten har
mødt Ritt Bjerregaard til en samtale om, hvordan vores
verdensopfattelse må udvikle sig.

LEDER

KÆRE SOCIALDEMOKRAT
AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

D

en 1. juni skal vi til stemmeurnerne. En folkeafstemning
om Danmarks deltagelse i Europas samarbejde om sikkerhed og forsvar. Og dermed en afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet.
Den russiske invasion af Ukraine har grundlæggende forandret
Europa. Der var et Europa før den 24. februar 2022. Og der er et
andet og forandret Europa efter.
Putins krig er ikke kun et angreb på Ukraine. Det er et angreb
på vores vigtigste værdier. På alle os, der vil en verden med fred,
frihed og demokrati.
Derfor må vi spørge os selv: Hvor hører Danmark hjemme?
Som socialdemokrater har vi altid troet mere på fællesgang
end på enegang. Igennem generationer har vi vist, at fællesskabet er Danmarks styrke – også internationalt.
Den tryghed, der ligger i at vide: Du er ikke alene. Det er en
tryghed, der giver mod. Og evne til at forsvare det, vi tror på.
Krigen i Ukraine har helt grundlæggende forandret den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Og dermed også i Danmark.
Derfor skal vi nu tage stilling til, hvilke samarbejder vi ønsker at
være en del af.
Regeringen har et grundlæggende ønske om at gøre Vesten
stærkere. Alle i Europa må tage større ansvar for egen sikkerhed.
Og vi skal tage ansvar for Danmarks sikkerhed – i tæt samarbejde
med både NATO og EU.
Derfor har vi indgået et nationalt kompromis med Venstre, SF,
Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. Hvor vi øger
forsvarsudgifterne, så de når op på 2 pct. af BNP, som vi har aftalt
det med vores allierede i NATO. Og hvor vi står sammen om vores
fælles sikkerhed i Europa.
NATO er og bliver hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik. Det
vil en afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet ikke rykke en tomme
ved. Tværtimod. Styrker vi EU, styrker vi også NATO. For heller
ikke USA lægger skjul på, at Europa skal tage et større ansvar for
egen sikkerhed.
I dag står Danmark alene med EU-forsvarsforbeholdet. Det
betyder, at vi ikke engang har muligheden for at tage ansvar og
bidrage, selvom vi måtte ønske det.

Lad mig i den forbindelse slå fast: Afskaffer vi forsvarsforbeholdet, vil det være Danmark – ultimativt Folketinget – der suverænt beslutter, hvilke konkrete EU-initiativer vi deltager i. Både
hvor, hvordan og hvor længe. Præcis som vi gør i FN og i NATO,
hvor vi helt selv bestemmer, hvilke missioner vi bidrager til.
I dag har vi valgt at indgå i NATOs afskrækkelse af Putin i
Baltikum.
Lige nu er vi i stigende grad bekymrede for, at også Balkan kan
blive destabiliseret. Der har vi behov for, at et samlet Europa er
til stede. Vi ved også, at cyberangreb udgør en stor og konkret
trussel mod danske myndigheder og virksomheder. Også her har
vi brug for et stærkt samarbejde i Europa.
Når ufriheden banker på Europas dør, så skal Europas demokratier stå sammen. Mod Putin, mod totalitære kræfter, mod
vold og ødelæggelse. Danmark er for lille til at stå alene med et
EU-forsvarsforbehold.
Nu er der kun kort tid til, at danskerne skal sætte deres kryds.
Min opfordring til alle jer er klar:
Vi skal ud på gader og stræder.
Tale med danskerne. Lytte.
Og fortælle dem, hvorfor vi
anbefaler et JA den 1. juni.
JA til fælles forsvar af
vores sikkerhed. Rigtig
god valgkamp!

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet
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REGERINGEN
VIL SÆTTE TURBO
PÅ DEN GRØNNE
OMSTILLING
– Klimakampen har aldrig været vigtigere, og vi vil
forsyne Europa med grøn energi og fortrænge russisk gas. Derfor foreslår vi at firedoble produktionen af vedvarende energi på land, og vi gør klar til
flere energiøer. Samtidig skal husejere med sorte
fyr over på fjernvarme eller grønne varmepumper.
Sådan lød det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, da regeringen efter påske
præsenterede udspillet Danmark kan mere II.
Putins krig i Ukraine har understreget nødvendigheden af, at Danmark og resten af Europa bliver
uafhængig af russisk gas. En udfasning af gas vil
samtidig være godt for den grønne omstilling, hvis
den erstattes af klimavenlige løsninger.
Regeringen foreslår derfor, at langt flere danskere kobles på fjernvarmenettet de kommende år. Og
at de danskere, der ikke kan komme på fjernvarmenettet, skifter gasfyret ud med eksempelvis en
varmepumpe. Regeringen lægger også op til at eksportere flere grønne løsninger til resten af Europa,
så hele kontinentet
kan vinke farvel til den
russiske gas.
Regeringen har
også fremlagt et
udspil til en grøn
skattereform med
en ny CO2-afgift. Det
skal give virksomhederne et økonomisk incitament til
at omstille sig til en
grønnere produktion
og dermed mindske
CO2-udslippet.
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KULTURMINISTER
KRÆVEDE ÅBENHED FRA
TECHGIGANTER UNDER
USA-BESØG
Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen
rejste i slutningen af marts til Silicon Valley i Californien med et klart budskab til
techgiganterne: Indfør mere åbenhed og
gennemsigtighed i jeres brug af algoritmer.
Hun afleverede derfor en officiel anmodning
til en række techvirksomheder om at dele oplysninger om algoritmers effekter på det danske
samfund, herunder demokratiet og borgernes trivsel.
– Techgiganternes indflydelse på vores samfund og demokrati
har vokset sig enorm de seneste år. Det er en udvikling, der er
sket uden tilstrækkelig demokratisk kontrol og gennemsigtighed. Samtidig må vi politikere erkende, at vi for længe har sovet
i timen. Regeringen ønsker derfor at dreje på alle de håndtag, vi
kan – nationalt og i EU. Techgiganterne har selv efterspurgt mere
regulering, og nu får de muligheden for at vise, at de mener det,
lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.
Ane Halsboe-Jørgensen mødtes blandt andet med Nick Clegg,
der er President of Global Affairs ved Meta, som ejer en række
sociale medier som Facebook og Instagram. Ønsket om mere
gennemsigtighed er en del af regeringens medieudspil, der blev
fremlagt i februar.

Foto: Miljøministeriet

MILJØMINISTER LØFTEDE
SLØRET FOR TI NYE
NATURNATIONALPARKER
gange så stort som Dyrehaven nord
for København.
– Alt for længe har vi lagt bånd
på naturen. Tæmmet den. Gjort den
snorlige og symmetrisk. Men i dag
sætter vi naturen fri. Vi gik til valg
med et løfte om at give naturen
langt mere plads med 15 naturnationalparker fordelt over hele landet.
Det leverer vi på nu. I årtier har vi
talt om alt det, der er forsvundet fra
vores natur. I dag kan vi begynde at
tale om alle de arter, der skal blive
flere af. Og det er ikke kun godt for
naturen. Det giver også fantastiske
naturoplevelser, lød det fra en glad
miljøminister.

100 nye uddannelsessatsninger uden for
de fire største byer. Det er konsekvensen
af en politisk aftale, som sikrer mange
flere uddannelsesmuligheder på tværs af
landet. Der kommer blandt andet 1.800
nye uddannelsespladser på de fire store
velfærdsuddannelser (sygeplejerske,
pædagog, lærer og socialrådgiver) uden
for de største byer.
– Der skal være gode muligheder for at
tage en uddannelse i alle landsdele i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget tager
her ansvar for, at faldende ungdomsårgange ikke fører til yderligere centralisering og lukning af uddannelser på tværs
af landet. Med aftalen har vi fortsat
stærke universiteter i de største
byer, og der oprettes flere gode
muligheder for uddannelse i alle
landsdele. Til gavn for både de
unge og deres muligheder, men
også for de lokale virksomheder
og kvaliteten i den lokale velfærd, lød det, da aftalen blev præsenteret fra en glad uddannelses- og
forskningsminister Jesper Petersen.

Foto: Morten Fauerby

Husby Klitplantage, Kongens Mose
i Sønderjylland, Teglstrup Hegn i
Nordsjælland og Ulvshale Skov på
Møn. Det er fire af de i alt ti nye
naturnationalparker, som miljøminister Lea Wermelin løftede sløret
for i slutningen af marts. Naturnationalparkerne skal skabe mere vild
natur og biodiversitet.
De ti nye naturnationalparker
kommer oven i de fem naturnationalparker, som allerede blev
placeret sidste år.
Dermed er der i alt oprettet 15
nye naturnationalparker med et
samlet areal på 25.000 hektar –
det svarer til et område, der er 20

FLERE UDDANNELSES
MULIGHEDER PÅ
TVÆRS AF LANDET

STORT UDSPIL SKAL GØRE
DANMARK SUNDERE
Ny retning for forebyggelse, styrket
kvalitet i det nære sundhedsvæsen
og mere tid til patienten. Sådan lyder
regeringens udspil til en sundhedsreform, Gør Danmark sundere, som
sundhedsminister Magnus Heunicke
fremlagde i midten af marts måned.
Regeringen foreslår blandt andet
at styrke indsatsen over for unges
rygning og alkoholindtag, at oprette
op til 20 nye nærhospitaler og at
udarbejde en national kvalitetsplan
for kroniske patienter. Det skal være
med til at ruste det danske sundhedsvæsen til en fremtid med flere
ældre.
– Vi sætter en ny og mere ambitiøs
retning for forebyggelse og folke-

sundhed – særligt for vores børn og
unge. Og vi sætter markant ind over
for ulighed i sundhed, fordi vi ved, at
rygning og alkohol er centrale årsager til ulighed i leveår. Samtidig skal
flere sundhedsopgaver løses tættere
på og med tid til den enkelte patient.
Med en kommission for robusthed
i sundhedsvæsenet tager vi fat på
de strukturelle udfordringer med at
rekruttere sundhedspersonale, lyder
det fra Magnus Heunicke.
Udspillet indeholder også forslag
om at indføre en ny praksispligt,
der skal sikre bedre lægedækning
i hele Danmark. I dag bor 600.000
danskere i et lægedækningstruet
område.
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KANDIDATER OG
KAMPAGNELEDERE
FIK PUDSET
STRATEGIERNE AF
Knap 100 både nye og erfarne folketings
kandidater og kampagneledere var den
24. april samlet på Christiansborg for at
tale strategi og k
 ampagne frem mod det
kommende folketingsvalg.
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er er kun godt et år til, at der skal
have været afholdt folketingsvalg.
Derfor er arbejdet lige nu i gang
rundtom i kredse og partiforeninger med
at forberede strategier og kampagner.
For at understøtte det arbejde havde
Socialdemokratiets partikontor inviteret
alle de socialdemokratiske kandidater og
deres kampagneledere til et fælles seminar søndag den 24. april i Landstingssalen
på Christiansborg.
Der var både helt nye kandidater
og kampagneledere og kandidater og
kampagneledere med erfaring fra flere
valgkampe. – For mig giver det mening at
deltage i akademiet, så jeg har de bedste
forudsætninger for at lave et brag af en
kampagne. Jeg er jo nyopstillet kandidat, og jeg gør mig umage med at lære
så meget som muligt, lød det fra Anna
Thusgaard, som er kandidat for Aarhus
Nord-kredsen.
VIGTIGT AT HAVE EN KLAR STRATEGI
Sebastian Schwartz, der er opstillet for
Gentoftekredsen, er også ny kandidat.
For ham har det været et stort skridt
at tage springet fra kampagneaktiv til
kandidat.
– Jeg er kommet for at lære lidt om,
hvordan man fører en god kampagne.
Jeg har selvfølgelig prøvet at føre kampagne før, men det var for en anden
kandidat, og det er noget helt andet at
føre kampagne for sig selv. Nu skal jeg
pludselig selv være primus motor for en
masse ting, fortæller han.
På seminaret blev kandidaterne
blandt andet introduceret til, hvordan
man udarbejder den rigtige strategi for

sin kampagne, så man
når ud til sine målgrupper og ikke skyder
med spredehagl. Og
hvordan man opbygger
en stærk kampagneorganisation omkring sig
med masser af frivillige
kræfter, som vil arbejde
for Socialdemokratiet
både før og under folketingsvalgkampen.
– Det har især hjulpet
at snakke om strategi.
Det med at lægge sig
nogle mål og finde ud
af, hvad der er min
personlige fortælling, og hvad det er, jeg
vil kæmpe for. Så er det også nemmere at
afgøre, hvem der er målgrupperne, forklarer Sebastian Schwartz.
NYTTIGE VÆRKTØJER TIL KAMPAGNEN
En af dem, som er både ny og erfaren,

er Gunvor Wibroe fra Taastrupkredsen.
Hun er tre gange blevet valgt til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, men
det er første gang, hun er kandidat til et
folketingsvalg.
– Jeg synes, det har været rigtig spændende at høre, hvordan man arbejder i
organisationen med en folketingsvalgkamp. Jeg har været kandidat til kommunalvalget, men det er en helt anden
kampagne. Til et folketingsvalg kan der
være flere kommuner, og man skal derfor arbejde på tværs af kommunegrænserne. Her har jeg virkelig spidset ører og
fået nogle redskaber med i rygsækken.
Undervejs i løbet af dagen blev der
holdt en række oplæg for kandidaterne om centrale dele af, hvordan man
tilrettelægger en god valgkamp, med
nyttige tips og tricks. Eksempelvis om
den digitale kampagne, som føres på
blandt andet sociale medier. Kandidater
og kampagneledere blev introduceret til
de forskellige værktøjer og tilbud, som

Socialdemokratiet stiller til rådighed for
kandidaterne.
TILBAGE TIL KAMPAGNEARBEJDET
Da dagen sluttede, var der stor tilfredshed
blandt deltagerne med udbyttet af dagen.
De mange nye tips og tricks skal nu omsættes til konkrete strategier og kampagner rundtom i kredsene.
– Jeg synes, at vi har fået mange tips og
tricks med fra i dag. Særligt var det skønt
at høre lidt mere om strategien bag den
personlige fortælling, og hvordan vi bedst
bruger sociale medier. Det var også fedt at
få bekræftet, at jeg og mit hold er på rette
spor i planlægningen af kampagnen, lød
det fra Anna Thusgaard.
Gunvor Wibroe er enig: – Og så er det altid spændende at være sammen med hele
den socialdemokratiske familie og møde
andre kandidater og kampagneledere. I
pauserne mellem de forskellige oplæg har
vi brugt tiden på at tale sammen og udveksle ideer og erfaringer, fortæller hun.

VIL DU VÆRE AKTIV
I VALGKAMPEN?
Lige nu er forberedelserne til den næste
folketingsvalgkamp i fuld gang landet over. Vil du være
med eller bare vide mere om, hvad der sker i nærheden
af dig? Så kontakt din kredsformand og hør mere om,
hvad der er planlagt af aktiviteter.
Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale afdeling
på www.socialdemokratiet.dk/lokalafdelinger/

Prøv kræfter med et kursus i sprog,
kreative håndværk, bevægelse,
madlavning og meget mere!
Gunvor Wibroe sidder i kommunal
bestyrelsen på Frederiksberg, men det er
første gang, hun stiller op til Folketinget.

www.aof.dk
SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2022
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Uden de nødvendige hænder i både den
private og offentlige sektor, risikerer vi,
at udviklingen i vores samfund går i stå.
Derfor er der behov for mere arbejdskraft.

39.000

var antallet af jobannoncer
i marts 2022. Det højeste antal
jobannoncer nogensinde

2017
2017

2022
2022

Kilde: Jobindex og Dansk Industri
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BLIV DSU’ER
Vil du støtte DSU’ernes lokale arbejde?
Bliv støttemedlem!
Dit kontingent går
ubeskåret til den lokale DSU-afdeling, og
du modtager samtidig DSU’s medlemsblad DSU’eren.

TAK FOR
DENNE GANG!

Du kan blive (støtte)
medlem på:
www.dsu.net/medlemsskab/meld-digind.

AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND FOR
DANMARKS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOM (DSU)

K

ære socialdemokrater
Om kort tid afholder DSU sin 44.
kongres på Vejen Idrætscenter. Her
vil forbundssekretær Morgan Krüger og
jeg forlade Landsforbundet og den ledelse
af DSU, vi sammen har stået i spidsen for
siden 2017. En ny kompetent ledelse tager
over, og det er et samlet DSU, der går til
kongres d. 27.-29. maj. Det er vi meget
stolte af.
Jeg vil gerne benytte min sidste Socialdemokraten-klumme til at sige tusind tak
for samarbejdet, fælles projekter og fælles
kampe i de sidste små fem år. Takket
være en holdindsats, flid og stærke ambitioner har samarbejdet mellem DSU og
Socialdemokratiet nok ikke været tættere
og mere tillidsfuldt i mange år. Vi stoler
på hinanden, bruger hinanden aktivt og
hjælper hinanden, når det gælder. Det får
begge parter utrolig meget ud af.
Man kunne fremhæve utrolig meget,
men her er nogle af de vigtigste nedslagspunkter:

1. RELEVANT OG BRUGBAR
POLITIKUDVIKLING
Aldrig i nyere tid har DSU udviklet så meget politik, og aldrig har det i nyere tid fået
så meget plads i Socialdemokratiet som
nu. Fra naturudspil til uddannelsesreform
har vores politikudvikling fået en originalitet og relevans, der har gjort DSU spilbar i
Socialdemokratiets politiske arbejde. Det

har ført en række politiske DSU-resultater
med sig – lige fra regulering af kviklån til
indførelse af screening for ordblindhed i 1.
klasse. Sådan!
2. STÆRKERE VALGKAMPE
OG RESULTATER
DSU og Socialdemokratiet samarbejder
tættere end nogensinde om folketingsvalg, EP-valg, Skolevalg og kommunal- og
regionsrådsvalg. Lad mig fremhæve de
to sidste her. Ved Skolevalg 2019 gik vi
fra 15,6 procent af stemmerne til 22,6
procent. Til Skolevalg 2021 forvandlede vi
det til 23,5 procent af de 80.000 udskolingselevers stemmer. Bedre uddannelse
af DSU’s debattører, skarpere kampagne
og stærkere mærkesager er forklaringen.
Her har Socialdemokratiet støttet og
bakket op – så vigtigt. Til kommunal- og
regionsrådsvalget har DSU slået rekord
i opstilling og valg af unge kandidater.
90 seje unge med forskellige uddannelses- og arbejdsbaggrunde blev opstillet i
kommuner og regionsråd landet over, og
knap 50 af dem blev valgt. Det er vi meget
stolte af.
3. MERE AKTIVISME OG LOKAL
FORANDRING
Fra Sønderborg til Helsingør gennemføres
lokal DSU-forandring. Fra juleaften for
hjemløse over grønne busser til bedre
lokal seksualundervisning. Vi arbejder

med aktivisme på en helt ny og fed måde
– og ofte sammen med Socialdemokratiet.
Under den første store coronanedlukning
arrangerede vi #TourDeSkrald, hvor vi
søndag efter søndag samlede skrald på
offentlige arealer i byer landet over. Socialdemokratiske folketingsmedlemmer,
borgmestre og organisationsfolk bakkede
op og deltog – og det er bare ét eksempel.
Jeg håber, at den udvikling vil fortsætte
i de kommende år. Potentialet for både
Socialdemokratiet og DSU er stort her.
Ovenstående er bare få eksempler
på, hvordan DSU og Socialdemokratiet
er begyndt at arbejde bedre og tættere
sammen. Mere vil forhåbentlig følge i de
kommende år. Min egen grundtilgang har
altid været følgende: DSU har ikke krav på
en skid fra Socialdemokratiet – og Socialdemokratiet har ikke krav på en skid fra
DSU. Alt handler om, at begge parter gør
sig spilbare over for hinanden i kampen
for et bedre samfund. Det er en gave,
når et ungt menneske melder sig under
fanerne, og det er en gave, når den lokale
partiforening giver plads til DSU. Lad den
grundlæggende respekt fortsætte.
Tak for samarbejdet, kammerater! Tag
godt imod det nye hold på broen.
Med venlig hilsen
Frederik Vad Nielsen
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MORTEN BØDSKOV:

VI SKAL VÆLGE
SAMMENHOLDET
Krigen i Ukraine har for altid forandret Europa. Putins grusomme angreb på
Ukraine d. 24. februar 2022 har tydeligt vist os, at de vestlige allierede i Nato
og EU skal stå sammen. Derfor skal Danmark nu melde sig fuldt ind i det
europæiske forsvarssamarbejde, fastslår forsvarsminister Morten Bødskov.
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AF LARS WERNBLAD HANSEN
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utins overgreb på Ukraine bliver en
skelsættende begivenhed i Europas
historie. Der er en tid før den 24. februar 2022 og en tid efter. Det er nu, Vestens demokratier skal vælge. Danmark
skal tage ansvar for Europas sikkerhed.
Det skal vi gøre i EU og i NATO. Svaret til
Putin er sammenhold, ikke forbehold.
Danmark skal være fuldt medlem af det
forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i både EU og Nato. Uden forbehold.
Sådan lyder det fra Danmarks forsvarsminister, Morten Bødskov, da Socialdemokraten beder ham se frem mod den
kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni.
Morten Bødskov havde været forsvarsminister i mindre end tre uger, da
han den 24. februar vågnede til nyheden
om, at Rusland havde indledt sit angreb
på Ukraine. Pludselig stod Danmark og
resten af Europa midt i en af de værste
sikkerhedspolitiske kriser i Europa siden
anden verdenskrig.
– Den 24. februar vil skrive sig ind i
historiebøgerne som en skammens dag.
Ruslands invasion er et overgreb på et frit
lands mulighed for selv at bestemme sin
egen fremtid og er en trussel mod de demokratiske værdier, vi i generationer har
kæmpet for. Det er derfor, vi har sagt, at

DET NATIONALE KOMPROMIS
Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Venstre og
Det Konservative Folkeparti indgik den 6. marts et
nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
Aftalen betyder blandt andet:
•	En straksbevilling på 7 mia. kr. til at dække udgifter
forbundet med krigen i Ukraine.
•	Et historisk løft af forsvarsudgifterne.
Danmark skal i 2033 bruge to procent af
bruttonationalproduktet på forsvaret.
•	Danmark skal være en del af det europæiske
forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.
Derfor bør forsvarsforbeholdet afskaffes ved en
folkeafstemning 1. juni.
•	Danmark skal være uafhængigt af russisk gas.
Derfor skal der sættes endnu mere fart på den
grønne omstilling, og den vedvarende energi skal
udbygges.

der er et Europa før og efter den russiske
invasion. Og at vi er nødt til at forholde os
til den nye virkelighed, forklarer Morten
Bødskov.
VI ER STÆRKE, NÅR VI STÅR SAMMEN
Midt i krigens grusomhed ser Morten
Bødskov dog også noget positivt: Sammenholdet i Vesten har vist sig stærkere, end de fleste havde troet forud for
invasionen. EU og Nato har stået sammen
om at fordømme den russiske aggression,
der er vedtaget omfattende sanktioner
mod Rusland, og der er leveret våben til
ukrainerne, så de kan forsvare sig.
– Krigen har lært os, hvor stærke vi kan
være, når vi står sammen. Både i Nato og
i EU. Danmark er for lille til at stå alene,
og derfor er der heller ingen tvivl om, at
vi hører til i Vesten og i de organisationer,
som har gjort Vesten stærk. Det er derfor,
Danmark skal være fuldt og helt med i
udviklingen af europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik – både i Nato og i EU.
Vi skal indstille os på, at krigen i Ukraine ikke bare er et kortvarigt fænomen.
For uanset hvor længe selve krigen varer,
så vil den have forandret europæisk sikkerhedspolitik i mange år frem. Det er den
virkelighed, Danmark skal indstille sig på,
mener Morten Bødskov. Den samme erfaring har man gjort sig rundtom i Europas
andre hovedstæder. Derfor forventer han
også, at samarbejdet i Nato og i EU bliver
endnu stærkere.
– Samarbejdet i Europa kommer helt
naturligt til at udvikle sig i den kommende
tid. Ganske enkelt fordi der er behov for
det. For Putin og andre, der truer vores
sikkerhed, skal ikke være i tvivl om, at
Danmark bidrager til vores fælles sikkerhed og tryghed med alt det, vi kan. Sammenhold har før standset krige i at udvikle
sig. Sammenhold har vundet krige. Det
kan det gøre igen. Derfor skal vi aktivt
vælge sammenholdet. Også i EU.
VI SKAL TAGE ANSVAR FOR VORES
SIKKERHED
Det var netop ønsket om at placere Danmark centralt i både EU og Nato, der var
drivkraften bag det historiske nationale
kompromis om forsvars- og sikkerhedspolitik, som et bredt flertal i Folketinget blev
enige om blot ti dage efter den russiske
invasion.
Det skal ske dels ved at øge de danske
forsvarsudgifter, så de lever op til Natos
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målsætning om at bruge minimum to
procent af bruttonationalproduktet på
forsvarsområdet, dels ved at ophæve det
danske forsvarsforbehold og melde Danmark fuldt og helt ind i EU’s forsvars- og
sikkerhedspolitiske samarbejde.
Morten Bødskov minder om, at det
nuværende forbehold først og fremmest
er et forbehold, som begrænser Danmarks
egne muligheder og indflydelse i forhold
til EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik.
En afskaffelse af forbeholdet vil derfor
give Danmark mere indflydelse på nogle
beslutninger, der i dag træffes af andre.
– Hvis vi melder os helt ind i det europæiske forsvarssamarbejde, kan vi aktivt
påvirke de beslutninger, der tages for at
sikre europæernes og dermed danskernes sikkerhed. Vi kan ikke blive tvunget
til at deltage i operationer og missioner,
men får tværtimod indflydelse ligesom de
øvrige lande. Og det er kun en fordel for
Danmark, fortæller Morten Bødskov.
Det handler grundlæggende om, hvilket
land vi vil, at Danmark skal være. Danmark er et relativt lille land, som historisk har fået stor indflydelse ved at tage
ansvar – også i vanskelige tider.
Socialdemokratiet har altid ment, at
Danmark skal tage ansvar. Vi er bundet
sammen i ønsket om stærk international
solidaritet. Hvis vi fastholder ikke at deltage i det fælles europæiske samarbejde
om forsvars- og sikkerhedspolitik, vil vi på
forhånd sige, at der er et område, vi ikke
vil tage ansvar for. Og vi står i en situation, hvor EU får større ansvar for egen
sikkerhed. Amerikanerne er vores tætte
allierede, men vi kan ikke i fremtiden
bede dem om at løse alle vores problemer.
Derfor skal vi tage ansvar. Danmark skal
ikke være det eneste EU-land i Nato, der
står uden for forsvarssamarbejdet. Vi skal
tage ansvar.
VERDEN SER ANDERLEDES UD END FOR
30 ÅR SIDEN
Forsvarsforbeholdet blev indført i 1993
som et af de fire danske forbehold i den
såkaldte Edinburgh-aftale. Dengang så
fremtiden helt anderledes ud. Få år tidligere var Berlinmuren faldet, Sovjetunionen opløst og en lang række central- og
østeuropæiske stater på vej mod demokrati. Også i forholdet til Rusland var der
håb om en lysere fremtid efter næsten et
halvt århundrede med kold krig.
– Verden befandt sig et helt andet
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sted, da danskerne i 1993 skulle tage
stilling til Danmarks rolle i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg kan huske,
at selv McDonald’s, som vel er det mest
amerikanske, man kan finde, åbnede en
restaurant i Moskva. Det blev et symbol på
de forandringer, som dengang blæste over
Europa, fortæller Morten Bødskov.
Men i dag, næsten 30 år senere, ser
Europa helt anderledes ud. Vi har igen oplevet krig på kontinentet, og McDonald’s
og hundredvis af de største globale virksomheder har igen lukket deres afdelinger
i Rusland som reaktion på invasionen af
Ukraine. Derfor mener Morten Bødskov
også, at forudsætningerne for danskernes
beslutning om at stå uden for forsvarssamarbejdet har ændret sig markant.
– Det, danskerne stemte om i 1993,
afspejler ikke den verden, vi oplever nu.
Krigen er desværre vendt tilbage. Og tiden
kalder på solidaritet og sammenhold –
ikke forbehold. USA har klart sagt, at de
fremover vil fokusere mere på truslerne i
Det Sydkinesiske Hav, så sagen er sådan
set klar: Europas demokratier er nødt
til at stå sammen mod de aggressive
krige, trusler og konflikter, der er i vores
nærområde. Det kræver det stærkest
mulige Europa, og derfor skal vi afskaffe
forbeholdet den 1. juni, slutter Morten
Bødskov.

Krigen har
lært os, hvor
stærke vi kan være,
når vi står sammen.
Både i NATO og i EU.
MORTEN BØDSKOV

MYTE ELLER
FAKTA? SOCIALDEMOKRATEN

STILLER SYV SKARPE SPØRGSMÅL
TIL MINISTEREN

D

et flyver rundt med påstande i
debatten om EU’s forsvarsforbehold. Men hvad er egentlig fakta,
og hvad er myte? Socialdemokraten stiller forsvarsminister Morten Bødskov syv
spørgsmål om det europæiske forsvarssamarbejde.
Bliver dansk forsvar en del af en EU-hær,
hvis vi afskaffer forbeholdet?
Nej. Der findes ikke en EU-hær, ligesom
der ikke findes en Nato-hær eller for
den sags skyld en FN-hær. Der findes et
forsvarssamarbejde mellem selvstændige
lande, som selv bestemmer, hvilke missioner de ønsker at deltage i. Sådan er det
også med EU’s fælles udrykningsstyrke.
Det betyder, at Danmark altid fra gang til
gang skal sige ja eller nej til at deltage i
militære operationer i EU-regi.

Men selvom der ikke findes en EU-hær,
kan danske soldater så blive sendt af
sted på EU-missioner i eksempelvis Afrika
uden Folketingets godkendelse?
En beslutning om at udsende soldater til
EU’s missioner vil altid kræve et mandat
fra Folketinget. Ligesom hvis de skulle
af sted på en Nato-mission eller en FNmission. Der er ikke nogen hverken i EU
eller andre steder, der kan tvinge danske
soldater til at deltage i en mission, som
Folketinget ikke ønsker at deltage i. Det
gælder, uanset om vi har et forsvarsforbehold eller ej.
Du siger selv, at EU’s forsvarssamarbejde
kommer til at udvikle sig den kommende
tid. Hvordan kan du så være sikker på, at
der ikke kommer en såkaldt overstatslig
EU-hær, hvor man uden dansk opbakning
kan sende danske soldater i krig i Afrika?
Fordi det slet ikke er det, der er på tegnebrættet. Der er ikke opbakning i EU
til, at vi opretter en overstatslig EU-hær.
Og husk på, at hvis man i EU foreslår, at
man går fra enstemmighed til flertalsbeslutning ift. missioner og operationer,
så kræver det en traktatændring. Og i
det tilfælde har vi garanteret en folkeafstemning. Det står også i den lov, vi har
fremsat om folkeafstemningen.

Foto: Lasse Lundberg Andreasen

Vil et øget europæisk forsvarssamarbejde
ikke svække Nato-samarbejdet og dermed forholdet til USA?
Nej, det forholder sig faktisk lige modsat.
I USA er der i stigende grad fokus på Kina
og Asien, og der er bred politisk enighed
mellem demokrater og republikanere
om, at Europa skal tage mere ansvar for
egen sikkerhed. Både når det kommer
til at udbygge det europæiske forsvarssamarbejde og tage ansvar for Europas
nærområder. Vi kan ikke forvente, at amerikanerne løser problemerne hver gang. Så
hvis vi skal fastholde et stærkt bånd over

Atlanten – og det skal vi – så skal Europa
også løfte flere opgaver selv.
Det er ikke længe siden, at regeringen
sagde, at forsvarsforbeholdet ikke forhindrede os i at føre den sikkerhedspolitik, vi
ønskede. Så hvad har ændret sig?
Det er meget simpelt – det har Putins
invasion af Ukraine. Der er krig i Europa,
og derfor handler det grundlæggende om,
hvor Danmark skal høre til. Og vi er ikke i
tvivl – Danmark hører ikke kun til i kernen
af Nato, vi hører også til i kernen af EU.
Udnytter I ikke bare krigen til at trumfe
mere EU igennem?
Det gør vi bestemt ikke. Når verden forandrer sig, så må vi også spørge os selv, om
der er behov for, at vi ændrer kursen. Og
det, danskerne stemte om i 1993, da vi fik
vores forbehold, er noget helt andet end
det, der er på spil i dag. Verden har forandret sig, og derfor er det helt naturligt, og
for mig at se også i demokratiets ånd, at
vi nu lader danskerne vælge igen. Vi skal
vælge, hvilket land vi vil være i fremtiden.
Vil vi tage ansvar eller på forhånd sige,
at der er noget, vi ikke vil tage ansvar
for, selvom konflikten allerede er tæt på
Danmark.
Har forbeholdet overhovedet haft nogen
praktisk betydning for Danmark?
Forbeholdet betyder helt konkret, at
Danmark ikke kan deltage i en række
operationer. Blandt andet i vores nærområder. Vi måtte eksempelvis trække
os ud af Bosnien-Hercegovina i 2004, da
operationer overgik fra Nato til EU. Her
havde danske soldater i årevis bidraget til
at stabilisere landet efter den forfærdelige
borgerkrig i 90’erne. Vi står også uden for
EU-missioner om at bekæmpe pirater og
sikre friheden på havene – noget, som
ellers er meget vigtigt for danske handelsskibe.
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5 TING, DU SKAL VIDE OM
FORSVARSFORBEHOLDET
Hvad handler forsvarsforbeholdet om? Socialdemokraten giver det hurtige overblik.
Snart skal vi til stemmeurnerne for at
beslutte, om Danmark skal afskaffe
forsvarsforbeholdet. Men hvad er det
egentlig, du skal stemme om, når du står
bag forhænget med blyanten i hånden
den 1. juni? Og gør det overhovedet en
forskel, om det bliver et ja eller et nej?
Det korte svar er ja. Det gør en forskel.

1. DANMARK
STÅR ALENE MED
ET FORSVARS
FORBEHOLD
Danmark har siden 1993 haft fire
EU-forbehold, heriblandt forsvarsforbeholdet. Forbeholdet betyder,
at Danmark som det eneste EUland står uden for EU’s samarbejde
om sikkerhed og forsvar. Dermed
har vi ikke mulighed for at tage ansvar og bidrage på forsvarsområdet, selvom vi måtte ønske det.

2. DANMARK ER
UDEN FOR IND
FLYDELSE PÅ FOR
SVARSPOLITIKKEN
Danmark deltager ikke, når der
træffes beslutninger på forsvarsområdet, vi er ikke med i EU’s
militære operationer, som bl.a.
skal sikre stabilitet i lande uden
for EU, og vi har ikke stemmeret i
Ministerrådet, når der behandles
forsvarspolitik.
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EU’s fælles forsvarspolitik er en del af den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Formålet er at bevare fred, forebygge
konflikter og styrke den internationale
sikkerhed. Behovet for netop en stærk
fælles europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik står klart efter Ruslands invasion
af Ukraine 24. februar i år.

3. VI BESTEMMER
SELV, HVILKE
MISSIONER
VI DELTAGER I
Det er op til landene selv, hvilke
missioner man vil deltage i. Der
findes ingen EU-hær, ligesom der
ikke findes en Nato-hær, og der
er heller ingen planer om at oprette en sådan. De enkelte lande
bestemmer selv over deres eget
forsvar. Med eller uden forbeholdet kan danske soldater ikke blive
tvunget til at deltage i militære EUmissioner. Det er Folketinget, der
tager de beslutninger. En afskaffelse af forbeholdet betyder ikke,
at Danmark afgiver kontrol. Det
betyder, at vi udvider vores muligheder for at deltage i EU’s forsvarssamarbejde.

4. DANMARK ER
UDENFOR PÅ
OMRÅDER,
DER HAR STOR
BETYDNING FOR OS
På grund af forsvarsforbeholdet
står Danmark uden for de militære
dele af EU’s cybersamarbejde. I en
tid, hvor krig føres på flere fronter,
er det vigtigt, at vi kan forsvare
os mod cyberangreb. Der er også
store udfordringer med pirateri i
visse dele af verden. Den maritime
sikkerhed og retten til fri sejlads
i verden er af stor betydning for
danske rederier og danske søfolk.
EU bør gøre mere for at bekæmpe
pirateri, og uden forbeholdet kan vi
bidrage til det arbejde.

5. DANMARK STÅR I DAG UDEN FOR FLERE
MISSIONER PÅ GRUND AF FORBEHOLDET
Danmark står uden for fem militære træningsmissioner i Bosnien-Hercegovina,
Mali, Somalia, Mozambique og Den Centralafrikanske Republik. Desuden står Danmark uden for to militære operationer med fokus på maritim sikkerhed i Middelhavet og farvandet ud for Afrikas Horn. Der er netop nu en bekymrende udvikling
i Bosnien. Her bør EU kunne træde til, hvis der skulle opstå et akut behov, og det
arbejde kan Danmark deltage i uden forbeholdet.

JA

TIL FÆLLES FORSVAR
AF VORES SIKKERHED
Der var et Europa før Putins krig i
Ukraine. Og der er et Europa efter.
Det er et brutalt angreb på et frit
land. Det er et angreb på vores vigtigste værdier – på frihed, fred og
demokrati.
Fællesskabet har altid været Danmarks styrke. Den tryghed, der ligger i at vide: Du er ikke alene. Det er
en tryghed, der giver mod. Og evne
til at forsvare det vi tror på.
Danmark skal stå sammen med de

lande, vi deler værdier med. Og vi
skal løfte et større ansvar for vores
egen sikkerhed. Derfor skal vi bidrage med 2 procent i NATO. Vi skal
være uafhængige af russisk gas. Og
vi skal have et styrket samarbejde
om sikkerhed med de demokratiske
lande i Europa.
Derfor anbefaler vi, at du stemmer JA den 1. juni til, at Danmark
kan deltage i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed
ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

UKRAINSK SOCIALDEMOKRAT:

I SKAL F
 ORTSÆTTE
MED AT VISE
SOLIDARITET
MED UKRAINE
Den socialdemokratiske bevægelse kan spille
en nøglerolle i genrejsning af Ukraine, mener
Bohdan Ferens, der er leder af Ukraines social
demokrater. Han ser et holdningsskifte hos
socialdemokrater i hele Europa, der betyder et
mere håndfast svar på Putins aggression.

ønsket om at arbejde for frihed, solidaritet
og demokrati og imod oligarker og korrupte eliter, som stadig har stor indflydelse på det politiske system i Ukraine.

forståelse med Putin har fejlet. Når man
står over for en brutal aggression fra sin
egen nabo, så indser man, at ens verden
er fundamentalt forandret.
En del af de socialdemokratiske
aktivister, som er tilknyttet SD Platform,
er nu soldater i krigens brændpunkter
i Sydukraine, hvor de har taget våben i
hænderne for at kæmpe mod Putins styrker. Størstedelen af socialdemokraterne
befinder sig dog i de mere sikre områder
i Vestukraine, hvor de samarbejder med
nødhjælpsorganisationerne om at få mad
og medicin frem til de mange ukrainere,
som befinder sig i de krigshærgede områder.

DIPLOMATIET HAR FEJLET
Inden krigen brød ud, havde SD Platform
særligt fokus på at uddanne unge i demokrati og politisk organisering. Men Putins
invasion har ændret alt i Ukraine. Også
SD Platforms arbejde og Bohdan Ferens’
tanker om, hvad det overhovedet vil sige
at være socialdemokrat.
– Det at være socialdemokrat handler
om solidaritet, fredsarbejde og diplomati.
Vi har – ligesom socialdemokrater i hele
Europa – satset på en diplomatisk løsning,
også efter Putins annektering af Krim,
siger Bohdan Ferens og fortsætter:
– Men vi må indse, at diplomatiet har
fejlet. Forsøget på at finde en fælles

MOMENTUM FOR SOCIALDEMOKRATER
Bohdan Ferens oplever, at Putins invasion
den 24. februar har skabt et skift i tankegangen hos mange socialdemokrater
og socialdemokratiske ledere rundtom i
Europa.
– Der er momentum for socialdemokrater lige nu. I hele Europa. Vi er nødt til
at være mere direkte i vores svar på den
brutale aggression fra Putins Rusland. Der
er brug for mere militær støtte, siger han.
Det tydelige skift i perspektiv ses blandt
andet hos Tysklands kansler, Olaf Scholz,
mener Bohdan Ferens. Ved krigens begyndelse nægtede den socialdemokratiske
kansler at hjælpe Ukraine med våben.

AF SARAH SCHEER PEDERSEN

I

skal fortsætte med at føle solidaritet
med Ukraine. Og være meget mere
tydelige i jeres reaktion over for Putin.
Sådan lyder den klare appel til de danske
socialdemokrater fra Bohdan Ferens, der
er stifter af Ukraines socialdemokratiske
organisation, SD Platform.
Den socialdemokratiske platform, som
Bohdan Ferens står i spidsen for, er nærmere en social bevægelse end et politisk
parti. Men i ukrainsk sammenhæng er SD
Platform det tætteste, man kommer på
et socialdemokrati, som vi forstår det i
Danmark. Det politiske landskab i Ukraine
er yderst fragmenteret, og selvom der er
mange partier, så er der ikke et socialdemokratisk parti repræsenteret i det
ukrainske parlament.
SD Platform er et samlingssted for det,
de selv kalder ”progressive mennesker”
fra alle dele af Ukraine. De deler alle
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Bodhan Ferens, stifteren af det
socialdemokratiske SD Platform

– En vigtig del af vores arbejde er at informere vores socialdemokratiske søsterpartier i hele Europa om, hvad der foregår
i Ukraine lige nu. Vi skal overbevise vores
socialdemokratiske kammerater om, at
de skal støtte Ukraine. Både i krigen mod
Putin og i forhold til et fremtidigt medlemskab af EU. Meget afhænger af socialdemokrater – både nationalt og i EU, lyder
det fra Bohdan Ferens.

Siden har Olaf Scholz lovet massiv oprustning og mere militær støtte til Ukraines
kamp mod Putins styrker. Bohdan Ferens
nævner også statsminister Mette Frederiksens løfte om at bidrage med flere
våben, som hun gav under sit besøg i Kyiv
den 21. april.
For Bohdan Ferens er det helt afgørende, at presset for at hjælpe Ukraine
fastholdes. Ingen skal have lov til at vende
det blinde øje til de krigsforbrydelser, som
lige nu sker i Ukraine.

Meget afhænger af
socialdemokrater
– både nationalt og i EU.
BOHDAN FERENS

DRØMMEN OM ET FRIT UKRAINE
Efter at have evakueret sin familie og sin
kone til det vestlige Ukraine er Bohdan
Ferens nu tilbage i Ukraines hovedstad.
– Først var det skræmmende at komme
tilbage til Kyiv. Min hovedstad var ikke
til at genkende. Byen var blevet transformeret til en militærby. Uden mennesker,
uden biler. Men situationen i Kyiv er
meget mere sikker nu, og mange er vendt
tilbage, fortæller han.
Drømmen om et mere samlet og solidarisk Ukraine lever trods krigens rædsler.
For selv om store dele af Ukraine er blevet
ødelagt af Putins bomber, millioner af
mennesker er drevet på flugt, og det
fortsat er svært at se en ende på krigen,
så forestiller Bohdan Ferens sig allerede
fremtidens Ukraine:
– Ukraine er på mange måder et delt
land – både politisk, sprogligt og kulturelt.
Men krigen har forenet det ukrainske
folk i forsvar for vores nations frihed.
Jeg mener, at socialdemokrater og den
socialdemokratiske bevægelse kan spille
en nøglerolle, når Ukraine skal genrejses efter krigen. Der bliver brug for en
balanceret, socialdemokratisk tilgang, når
vi skal finde løsninger på de spændinger,
som eksisterer i Ukraine.
Hans drøm er et mere socialdemokratisk Ukraine, og den danske velfærdsstat
står for ham som et ideal at stræbe efter.
Han håber på opbakningen til sin vision
om et stærkere og mere forenet Ukraine
fra andre europæiske socialdemokrater:
– De europæiske lande har åbnet deres
hjerter for Ukraine. I hjælper os med mere
end blot ord. De europæiske befolkninger
giver ægte, praktisk hjælp til de mange
ukrainere, som er flygtet fra Putins bomber. Det viser, at der er mulighed for en
dybere integration mellem vores lande.
Her kan socialdemokrater spille en nøglerolle, og vi får brug for støtte fra vores
socialdemokratiske venner, siger Bohdan
Ferens.
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SÅDAN
KAN DU
HJÆLPE
MED
ET ”JA”
DEN
1. JUNI!
Fem forslag til, hvordan du
kan hjælpe de sidste dage
i valgkampen
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Der er få dage, til danskerne skal
til folkeafstemning om at ophæve
forsvarsforbeholdet og deltage i
det europæiske sikkerheds- og
forsvarspolitiske samarbejde. På
disse sider har du kunnet læse en
række af de gode argumenter for,
at vi bør stemme ”ja” til at ophæve
forbeholdet.
Men hvad kan du gøre for at
hjælpe med til at få et ”ja” i hus?
Her er fem forslag til, hvordan du
kan hjælpe Socialdemokratiet i de
sidste dage af valgkampen:

LAV ET OPSLAG
PÅ SOCIALE MEDIER
Fortæl med dine egne
ord, hvorfor du stemmer ja
den 1. juni. Hvad er
vigtigt for dig, når du
sætter dit kryds?

SNAK MED VENNER
OG KOLLEGAER
Start for eksempel med
at spørge dem, om de
har tænkt sig at stemme
til folkeafstemningen.
Herefter kan I få en snak
om, hvad I har tænkt jer
at stemme.

ARRANGÉR MED
DIN FAMILIE OG/ELLER
NABOER AT TAGE NED
OG STEMME SAMMEN
Ved den seneste folke
afstemning i 2015 stemte
kun 72 procent. En vigtig
del af arbejdet bliver
at sikre, at flest muligt
kommer ned at stemme.

UNDERSØG, OM
DER ER NOGLE I DIN
OMGANGSKREDS, DER
HAR VANSKELIGT VED AT
KOMME NED AT STEMME
Det kan eksempelvis
være ældre, gang
besværede, nogle, der er
kommet til skade, eller
nogle, som af andre årsager
har svært ved at komme
ud ad døren. Tilbyd at køre
dem til deres valgsted, hvis
du har muligheden for det.

DEL OFFICIELLE GRAFIKKER
FRA SOCIALDEMOKRATIET
PÅ SOCIALE MEDIE
På den måde kommer de ud
til en gruppe, som ikke følger
Socialdemokratiet på Facebook og andre sociale medier.
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96-ÅRIGE ”JEGGE” ER STADIG AKTIV:

Foto: Ole Jørgensen

– JEG ANBEFALER
ALLE AT STEMME JA
1. JUNI
Han har mødt Stauning, kæmpet for uddannelse til de ufaglærte og
oplevet både besættelse og krig helt tæt på. Socialdemokraten har mødt
96-årige Erik Jegge Christensen, som ser tilbage på et langt liv i den
socialdemokratiske bevægelse.

D

a Erik ”Jegge” Christensen var syv
år, ville han gerne være FDF-spejder ligesom flere af sine kammerater. Men forældrene var trofaste socialdemokrater, så der kunne ikke blive noget
af at melde drengen ind i FDF, der har
rødder i Indre Mission. Han kunne i stedet
starte i ”De Unges Idræt” (DUI), som var
arbejderbevægelsens børneorganisation.
– Jeg kunne komme i DUI, eller også kunne
jeg blive udenfor, husker Erik Jegge Christensen. – Det blev mit første møde med den
socialdemokratiske arbejderbevægelse. Vi
havde nogle rigtig dygtige ledere, som selvfølgelig også var gode socialdemokrater. Og så har
jeg altså hængt ved lige siden.
I dag, snart 90 år efter, kan Erik Jegge
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Christensen se tilbage på et langt liv i DUI,
DSU, Socialdemokratiet og ikke mindst i
fagbevægelsen. – Det har fyldt hele mit liv,
det har jeg brugt al min tid på, fortæller
han.
VILLE HAVE UDDANNELSE TIL DE UFAGLÆRTE
Erik Jegge Christensen kom fra et arbejderhjem i Herning. Faren var slagteriarbejder, og moren var hjemmegående.
Selv blev han udlært mekaniker og tidligt
engageret i det faglige arbejde.
– Jeg har været fagligt aktiv, siden jeg
var helt ung. Jeg var kun 23 år, da jeg
blev valgt som formand for Smede- og
Maskinarbejderforbundet i Herning. Det,

som senere blev til Dansk Metal, fortæller
han.
I 50’erne og 60’erne var Erik Jegge
Christensen derfor meget aktiv i faglige
kredse. Han blev også formand for den
lokale LO-afdeling i Herning og sad med
i forbundsledelsen af Smede- og Maskinarbejderforbundet under formand Hans
Rasmussen, som i den periode også var
næstformand for Socialdemokratiet og
gik under navnet ”Den stærke smed”.
Efter 20 år som fagforeningsformand
skiftede han spor og blev forstander for
en ny specialarbejderskole i Herning.
Formålet var at uddanne og opkvalificere
de mange ufaglærte gennem den såkaldte
specialarbejderuddannelse, der havde set

FRA STAUNING TIL METTE FREDERIKSEN
Som ung DUI’er mødte Erik Jegge Christensen
i 1933 Danmarks første socialdemokratiske
statsminister, Thorvald Stauning. Det var under
den store økonomiske krise, og Stauning lagde
det år grunden til velfærdsstaten med det store
Kanslergadeforlig.
– Vi havde en DUI-lejr på Lille Okseø i Flensborg Fjord. Så kom Stauning og sagde goddag,
goddag og talte med sin basstemme til os børn.
Vi var jo vildt begejstrede over at møde statsministeren, husker han.
Han mødte Stauning flere gange, og
faktisk har Erik Jegge Christensen mødt
samtlige ti socialdemokratiske statsministre. Ikke mindst i de mange år som
fagforeningsmand var han jævnligt til
møder med ledende socialdemokratiske
ministre. Flere af dem har gjort stort
indtryk på ham.
– Det var en stor oplevelse at møde Jens
Otto Krag. Han var en meget speciel
personlighed. Han var ikke nem at komme
ind på livet af. Men han var et dejligt menneske at tale med, når man var alene, og han
havde tanker, som var vidtfavnende. Han gjorde
et stærkt indtryk.
Det samme gjorde Krags efterfølger:
– Anker Jørgensen synes jeg var min

mand, for han var jo fagforeningsmand
ligesom mig. Han tegnede det, jeg mente,
at fagbevægelsen og Socialdemokratiet
skulle stå for, fortæller han.
Poul Nyrup Rasmussen kendte han også,
for han var opstillet i Erik Jegge Christensens kreds i Herning. Og den nuværende
formand sætter han også stor pris på:
– Mette var herovre i Herning for nylig. Så
fik vi en snak, og hun ville jo også gerne
tage en selfie, fortæller han med et smil.
– Man kan ikke altid være enig med sit
parti. Men jeg har altid sagt, at det dummeste, man kunne gøre, var at melde sig
ud. For så har man jo slet ingen indflydelse. Man skal i stedet give sin mening
til kende og sige, når man ikke er enig. Så
det gør jeg så stadigvæk nogle gange.
FORSVARSFORBEHOLDET SKAL VÆK
Erik Jegge Christensen er stadig meget
aktiv i partiforeningen i Herning. Han deltager i møderne og ”har min mening om
tingene”, som han siger. Han følger stadig
meget med i nyhederne, og begivenhederne i Ukraine gør stort indtryk på ham.
– Jeg siger, at det næsten er den tredje
krig, jeg oplever, fortæller han.
Som ung oplevede han den tyske
besættelse af Danmark 1940-45. Men det
var faktisk året efter befrielsen, at han for
alvor oplevede krigens rædsler.

– Jeg kom ind som soldat og kom ned til
Tyskland med det, der senere blev til den
danske brigade. Alt var pulveriseret, og
der boede flygtninge under kummerlige
forhold. Det er fuldstændig som de billeder, vi i dag ser fra Ukraine.
Tyve år senere oplevede Erik Jegge Christensen igen på helt tæt hold, hvordan et
lille land blev angrebet af et langt større.
Det skete, da han i efteråret 1956 som LOformand tog initiativ til at støtte Ungarn,
der forsøgte at slippe ud af Sovjetunionens jerngreb.
– Jeg arrangerede en aktivitet, hvor vi
samlede ind og fik fat i en stor kølelastbil
fra slagteriet. Så kørte vi ellers til Ungarn
for at aflevere al maden, og hvad vi ellers
havde samlet ind. Vi nåede lige til den ungarske grænse, da russerne rykkede ind.
Og så blev vi smidt ud, husker han.
Med de oplevelser i bagagen og den
aktuelle situation i Ukraine er han derfor
heller ikke et øjeblik i tvivl om, hvad han
vil stemme ved den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet:
– Der er for mig at se ingen tvivl om,
at vi skal stemme ja. Vi må stå solidarisk
med de øvrige lande. Og jeg synes, at det,
russerne gør, tydeligt viser, at det jo lige
så godt kunne have været os. Med Bornholm i første omgang. Så jeg anbefaler
alle, jeg snakker med, at stemme ja.

Foto: Leo Skaaning

dagens lys i løbet af 60’erne som en af de
nye uddannelsesmuligheder, der fulgte
med velfærdssamfundet.
– Uddannelse har fyldt meget for mig.
For jeg syntes, det var bunduretfærdigt, at
der var så stor forskel på, hvor meget uddannelse man kunne få. Vi smede kunne
få al mulig uddannelse gennem vores forbund. Men de ufaglærte, som vi fortrinsvis
har haft i Herning, de fik ingen uddannelse
og kom aldrig videre, fortæller han.
Han fortsatte som leder af skolen i en
årrække, indtil han i 1995 som 70-årig gik
på pension.
Selvom han er døbt Erik Christensen,
har han i alle årene lydt navnet Jegge. Og
han er faktisk ikke klar over, hvordan det
opstod.
– Der er aldrig nogen, der har fortalt
mig, hvor det stammer fra. Men det har
fulgt mig, lige siden jeg var en lille dreng.
I min skole var vi tre drenge, der hed
Erik. Skolelæreren kendte mine forældre
og vidste, at jeg blev kaldt Jegge, så han
sagde: ”Nu hedder du Jegge”. Så her i byen
bliver jeg altid kaldt Jegge – der er faktisk
ingen, som kalder mig Erik.
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ra EF-modstander til EU-tilhænger.
Ritt Bjerregaard, der både kan skrive
minister, gruppeformand, formand
for Europa-bevægelsen, EU-kommissær
og overborgmester på sit politiske cv, er
meget klar i mælet, når hun beskriver sin
ændrede holdning til EU og Danmarks
medlemskab.
– Jeg ser politik på den måde, at det i
meget høj grad er en dialog med befolkningen og dem, der engagerer sig. Hvis
man som politiker ikke er i stand til at
udtrykke klart, hvor man står, så kommer
der ikke nogen debat. Jeg har i hele mit liv
– og det gælder med alle mulige politiske
spørgsmål – trukket klart op, hvor jeg selv
stod, og været interesseret i den diskussion, der kom ud af det, fortæller hun.
MODSTAND MOD ET MILITARISTISK EF
I efteråret 1972 skulle danskerne til folkeafstemning om Danmarks indmeldelse
i EF. Dengang stod Ritt Bjerregaard sammen med en række venstreorienterede
socialdemokrater om at få danskerne til
at stemme imod.
– Vi var en del yngre socialdemokrater,
der var præget af efterløbet på Vietnam-
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Vores verdensopfattelse er dynamisk og
bør udvikle sig med verden. Det mener Ritt
Bjerregaard, der selv har ændret markant
holdning til EU. Hun kæmpede imod medlemskab
i 1972, men i dag er hun fuldbyrdet tilhænger.

krigen og den rolle, som USA havde spillet.
Vi så EU (daværende EF, red.) som en
trussel og et nyt forsøg på at opbygge en
supermagt. En supermagt, som vi lige
havde set optræde på en måde, som vi
ikke brød os om, siger hun.
Samtidig syntes de socialdemokratiske
nej-stemmer, at ja-stemmerne dengang
argumenterede på sølle vis. Ritt Bjerre
gaard fremhæver den såkaldte smørkampagne, hvor flere højtstående politikeres
hustruer stod i supermarkederne og
anbefalede et ja, for ellers ville prisen på
madvarer stige betydeligt. For modstanderne var det tydeligt, at ja-kampagnen i
høj grad hvilede på hensynet til landmændene. Der var en yngre generation dengang, der var langt mindre optaget af det
materielle, end den ældre generation var,
har Ritt Bjerregaard tidligere forklaret.
MURENS FALD OG ØSTEUROPA I EU
Afstemningen endte som bekendt med et

rungende ja til medlemskab af EF. I tiden
op gennem 1970’erne og 1980’erne udviklede EF sig betydeligt og fik løbende flere
medlemmer, herunder tidligere diktaturer
som Spanien og Portugal.
– Det blev tydeligt for mig, at der faktisk
kom noget ud af de drøftelser, der var i
de forskellige fora i EU mellem medlemslandene, så jeg oplevede også en stille og
rolig og positiv fremgang i EU, fortæller
Ritt Bjerregaard.
Men særligt én begivenhed var fundamentalt forandrende for hendes holdning
til EU’s rolle: murens fald og den efterfølgende opløsning af Sovjetunionen. Her
så hun EU som en helt central aktør, der
hjalp de nye central- og østeuropæiske
stater til at blive demokratier efter så
mange år med sovjetisk diktatur.
I foråret 1992 var det blevet tid til
endnu en udbygning af EU, og Maastrichttraktaten var netop blevet stemt igennem
i Folketinget. Med traktaten blev EF til EU,
og det europæiske samarbejde inden for
både udenrigs-, sikkerheds- og retspolitik
blev tættere.
2. juni skulle den til fol-

keafstemning hos danskerne, og en
måneds tid inden var Ritt Bjerregaard
blevet formand for Europa-bevægelsen.
Hun oplevede ikke, at Socialdemokratiet
havde tænkt sig at hellige sig meget tid
med en kampagne for at få danskerne
til at stemme ja. Generelt syntes hun, at
partierne dengang gav det vigtige Europaspørgsmål alt for lidt opmærksomhed,
men hun engagerede sig dybt i det.
– Jeg syntes, at det var indlysende, at
det med murens fald og hele den udvikling, der skulle i gang i Europa og dermed
EU, var afgørende, at Danmark var med i
det. Og så måtte jeg jo engagere mig i det
og prøve at påvirke udfaldet af afstemningen, fortæller hun.
Den første folkeafstemning endte dog
som bekendt med et nej. Året efter var
Edinburgh-aftalen til folkeafstemning i
Danmark – det, vi i dag kender som de fire
forbehold – og blev stemt igennem.
– I bund og grund handler det om, at
knap 6 mio. mennesker har brug for den
styrke, der ligger i det samarbejde, der er

i EU. Derfor må vi i dag også se at komme
af med de forbehold, som var nødvendige
i en anden tid, og som jeg da klart støttede, at vi fik, så vi ikke røg helt ud af EU.
VIGTIGT AT FORHOLDE SIG TIL VERDEN
OMKRING SIG
Ritt Bjerregaard oplevede altså en verden,
der forandrede sig drastisk, og hun understreger, at man med de forandringer, som
vi nogle gange oplever i verden, er nødt til
at forholde sig til den på ny.
– Hele vejen har jeg jo været nødt til at
tænke over, hvad jeg ser, hvad jeg oplever,
hvordan det fungerer, og hvilken verden
vi lever i. Desuden har jeg også altid ment,
at det var en underlig opfattelse, at hvis
politikere én gang mente noget, så skulle
de mene dét resten af livet, ligegyldigt om
verden omkring dem forandrede sig, siger
hun.
Nogle gange vil man opleve at skulle
revurdere sin verdensopfattelse. Det var

Ritt Bjerregaard ved
Socialdemokratiets 150-års
jubilæumsreception i oktober
2021, hvor hun taler om
netop partiets EU-politik.
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Svend Auken og Ritt Bjerregaard var begge EU-modstandere i 1972.
Senere blev de begge helhjertede EU-tilhængere.

Jeg har altid
ment, at det var
en underlig opfattelse, at
hvis politikere én gang
mente noget, så skulle
de mene dét resten af
livet, ligegyldigt om
verden omkring dem
forandrede sig.
RITT BJERREGAARD

det, som Ritt Bjerregaard gjorde op til
1990’erne, og det er det, som vi bliver
nødt til at gøre nu med aggressoren Putin
i baghaven.
– Igennem lang tid har vi regnet med, at
vi kunne have et fornuftigt samvirke med
Rusland, hvor der ingen trussel var. Vi har
nu fået demonstreret, at der var en trussel. Og vi får brug for det sammenhold,
som EU i høj grad har udviklet sig til at
blive, understreger Ritt Bjerregaard.
FORBEHOLDENE BEGRÆNSER ALLIANCEOPBYGNINGEN I EU
Ud over at forbeholdene klart begrænser
Danmarks samarbejde inden for de respektive områder, er det også klart for Ritt
Bjerregaard, at forbeholdene kan være en
begrænsning i det generelle samarbejde
og den allianceopbygning, som er så vigtig
for de danske politikere i EU.
Da hun selv var miljøkommissær i slutningen af 1990’erne, var allianceopbygningen afgørende for, at vigtige miljøpolitiske
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sager blev vedtaget. Heldigvis har vi ingen
forbehold på miljøområdet.
– Hvis jeg skulle have brugt alle mine
kræfter på alt det, som jeg ikke kunne
være med til som dansker, og argumenteret på baggrund af det, så ville jeg jo
ikke kunne bruge de samme kræfter til at
arbejde for noget af det, som jeg syntes
var vigtigt, siger hun.
Og det var ikke, fordi miljøarbejdet i EUKommissionen ellers var et nemt område
at opnå enighed omkring. Ritt Bjerregaard
beskriver, hvordan miljøområdet dengang
på mange måder var det samme, som
klima- og bæredygtighedsområdet er i
dag: Noget, der delte vandene og derfor
krævede solide allianceopbygninger for at
lykkes med.
DERFOR SKAL FORBEHOLDENE
AFSKAFFES
For mange af os har det været gruopvækkende at være vidne til det, som Putin
faktisk var i stand til med sin invasion af
Ukraine.
– Selvom jeg overhovedet ikke tror,

at Danmark på nogen måde er truet på
netop den måde, så er det alligevel en
understregning af, at det, vi har troet om
verden, ikke har holdt. Vi har jo troet, at
globaliseringen og samhandlen sørgede
for, at vi havde det godt med hinanden og
gode samarbejdsrelationer, siger hun og
fortsætter:
– Vi havde jo overstået alt det med krig
på europæisk jord. Det skulle der ikke
være noget af her. Slet ikke i vores del af
verden. Og det har jo ændret sig. Det har
jo fuldstændig ændret sig. Og så må vores
opfattelse også ændre sig. Så kan man
ikke bare gå rundt og blive ved med at
mene det samme.
Og selvom afstemningen kommer i
kølvandet på en meget alvorlig og brutal
begivenhed, råder Ritt Bjerregaard partiet
til at skabe en kampagne med gang i,
og hvor folk vil synes, at det er sjovt at
engagere sig og være med. Og så har
hun rimelig stor tiltro til, at danskerne
forsøger at sætte sig ind i og forholde sig
til det, de skal stemme om. Derfor er det
bare vigtigt at komme ud med de gode og
vigtige budskaber.
For Ritt Bjerregaard kan det siges meget
klart, hvorfor man bør stemme ja til at
afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni:
– Danskerne har brug for vores medlemskab af EU, og vi har brug for at kunne
bruge alle vores kræfter på fællesskabet
og ikke skulle sidde og tænke på, hvor det
er, vi hellere vil noget andet.

BEVAR TIDLIG
PENSION!
Alle har ret til en værdig
tilbagetrækning
Fødevareforbundet NNF har i mange år
kæmpet for at sikre lønmodtagere med de
længste og hårdeste arbejdsliv en ret til at
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,
inden kroppen siger stop.
Med Socialdemokratiet i
spidsen lykkedes det at
indføre en ret til tidlig
pension til de nedslidte,
men vores kamp for tidlig
pension er ikke slut.

Fødevareforbundet NNF er
klar til at forsvare ordningen
og bekæmpe enhver, som vil
afskaffe eller forringe den.
Ole Wehlast, Forbundsformand, Fødevareforbundet NNF
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EUROPA-QUIZ!
1. Hvem var Danmarks EU-kommissær
1995-99?
2. Hvem var statsminister, da Danmark
i 1972 stemte ”ja” til at indtræde i EF,
det daværende EU?

11. Hvad hedder hovedstaden i Ukraine,
som Mette Frederiksen besøgte for
nylig?
12. Hvad hedder byen, som lagde navn til
den aftale, der indførte de fire danske
EU-forbehold?

3. Og hvem var statsminister tre
måneder senere, da Danmark
indtrådte i EF?

13. Hvem var statsminister, da Danmark
senest havde formandskabet for EU?

4. Hvad hedder gruppeformanden for de
danske socialdemokrater i EuropaParlamentet?

14. Hvilket nordisk land er tilknyttet EU’s
forsvarssamarbejde, selvom det ikke
er med i EU?

5. I 1998 stemte danskerne ”ja” til
en traktat, der har navn efter en
hollandsk by. Hvilken?

15. Hvilken ministerpost fik Nicolai
Wammen i 2011?

6. Hvilken senere udenrigsminister var
Socialdemokratiets spidskandidat
ved det første direkte valg til EuropaParlamentet i 1979?
7. Hvilket europæisk land kunne
Danmark fra 2004 ikke længere støtte
med fredsbevarende soldater på
grund af forsvarsforbeholdet?
8. Klimaminister Dan Jørgensen startede
sin politiske karrierer i 2004, da han
blev valgt til hvilken forsamling?
9. Hvad hedder Socialdemokratiets
nuværende EU-ordfører?
10. De kriterier, et ansøgerland
skal opfylde for at komme med
i EU, er opkaldt efter en dansk by
– hvilken?
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16. Hvad er overskriften på afsnittet
om EU i Socialdemokratiets
principprogram fra 2019?

Hvor meget ved du om Socialdemokratiet og EU?
Svar på spørgsmålene, skriv svaret, og find løsnin
gen, som er navnet på en tidligere socialdemokratisk
formand, der også har været formand for alle Europas
socialdemokrater!
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Hans Hedtoft bevægede sig fra antimilitarisme til
stålsat engagement i Nato. Socialdemokratiet og
verden ændrede sig også. Og Danmark gik fra at være et
puslingeland, der hyggede sig i smug, til en fast del af det
vestlige forsvar for demokratiet.

HANS HEDTOFT
OG FORSVARET
FOR DEMOKRATIET
AF MARTIN E.O. GRUNZ
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Sovjetunionen havde indledt en invasion,
vækkede han de øvrige gæster. Det var
heldigvis falsk alarm. Men den sovjetiske
trussel mod Danmark var reel, og Hans
Hedtoft havde som socialdemokratisk
formand én gang oplevet, at landet blev
besat af en totalitær stormagt. Det ville
han aldrig igen opleve.
DEMOKRATI FØR SOCIALISME
Det kunne virke paradoksalt, at Hans
Hedtoft blev kendt som Natos forsvarer og
som den store formidler af samarbejdet. I
1920’erne havde Hans Hedtoft talt varmt
om afrustning og afmilitarisering. Hans
Hedtoft havde være medlem af DSU siden
stiftelsen i 1920, hvor han hurtigt blev et
toneangivende medlem. Så toneangivende, at han ikke alene blev en rollemodel
for DSU’erne – han blev selve typen på en
DSU’er: energisk, positiv og insisterende i
sine argumenter for demokrati og socialisme. I den rækkefølge. Når nazister og
kommunister hævdede at have en renere
og mere ægte socialisme end Socialdemokratiet, så svarede Hans Hedtoft med et af
sine berømte citater: ”Hellere demokrati
uden socialisme end socialisme uden
demokrati”. Dermed var Socialdemokratiets position gjort krystalklar – og nazister
og kommunisters antidemokratiske
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åsken 1948 skulle stå i fredens tegn
for Hans Hedtoft. Det var tiltrængt.
I ugerne op til havde han været
under et umådeligt pres. Kommunister i
Tjekkoslovakiet havde begået statskup og
straks gjort landet til et led i det sovjetiske imperium. Demokratiet blev afskaffet
og et kommunistisk diktatur indført med
dets faste kendetegn: ensretning, indoktrinering og et totalt fravær af individuelle
rettigheder. Det var et skræmmende
perspektiv, at et europæisk demokrati
således på rekordfart kunne forvitre. For
Hans Hedtoft og hans generation af socialdemokrater lignede det en gentagelse
af 1930’erne, hvor diktaturer vandt frem
på bekostning af demokratier. Kun en
håndfuld europæiske lande – heriblandt
de nordiske – havde dengang holdt diktaturet stangen. Kuppet i Tjekkoslovakiet
satte det forår de europæiske demokratier i alarmberedskab – og Danmark var
med sin placering ved indsejlingen til
Østersøen udsat. I den højspændte situation havde Hans Hedtoft trods alt tilladt
sig et par dages afslapning på Gjorslev
Gods i påsken. Efter et for Hans Hedtoft
sædvanligt muntert aftenselskab var han
gået til ro. Kort efter, i de tidlige morgentimer, blev han vækket af motorstøj og
lyskegler uden for vinduet. I den tro at

ambitioner gjort tydelige. Netop evnen til
at formulere sig kort og fyndigt var én af
grundene til, at Hans Hedtoft i 1927 blev
valgt til formand for DSU. Lige så stålsat
han var på en talerstol, lige så deltagende
var han i festligt lag med Arbejdersangbogen parat i baglommen ved lejrbålet.
”Glade Hans”, blev hans tilnavn – og Hans
Hedtofts smittende entusiasme bredte
sig langt ud over DSU’s rækker. Der var
også god brug for den i de år, for rundt
omkring i Europa faldt demokratierne
som korthuse. Mest skrækindjagende var
det, da nazisterne i 1933 kom til magten
i Tyskland. Netop dette år skrev Hartvig
Frisch ”Pest over Europa”, der ikke alene
forklarede nazismens og kommunismens
fællestræk, men også forklarede, hvordan
de nordiske lande og deres demokratiske
styreform med en stærk sammenhængskraft var den egentlige modsætning til
ideologiske diktaturer. Var Hartvig Frisch
teoretikeren, så var Hans Hedtoft i høj
grad popularisatoren. Der fandtes næppe
den partiforening, den talerstol og det

forsamlingshus, som Hans Hedtoft ikke
besøgte i 1930’erne. Han blev leder af
Socialdemokratiets oplysningsarbejde og
af hjælpearbejdet for de socialdemokrater, der måtte flygte ud af diktaturerne.
Da Th. Stauning i 1939 trådte tilbage som
partiformand, var det helt naturligt, at
Hans Hedtoft blev Socialdemokratiets nye
formand.
TVUNGET VÆK AF NAZISTERNE
Hans Hedtofts tid som formand for Socialdemokratiet blev dog kort. 9. april 1940
besatte Nazityskland Danmark. Danmark
stod alene over for en mægtig overmagt.
Gennem 1920’erne og 30’erne var der forsøgt at skabe forsvarsalliancer – men alle
havde sagt nej. For nazisterne var Hans
Hedtoft som en af Europas mest kendte
antinazister en torn i øjet. I 1941 tvang
besættelsesmagten ham til at nedlægge
alle sine politiske poster. Han vedblev dog
med at være en aktiv organisator og var
blandt meget andet helt central for, at det
store flertal af danske jøder blev advaret

Hans Hedtoft (i midten) spiser
morgenmad på sammen med FN’s
første generalsekretær Trygve Lie
(tv.) og udenrigsminister Gustav
Rasmussen (th), som i 1949 på
Danmarks vegne underskrev
Atlantpagten.

før den nazistiske internering i 1943. En
anden af hans indsatser var forberedelsen
på genoprettelse af det frie politiske liv,
når besættelsen var ophørt. Der skulle
forberedes en politisk kurs, som kunne
sikre Danmarks frihed og demokrati – og
samtidig skabe en øget omfordeling, der
kunne lede frem mod velfærdssamfundet.
Det blev til arbejdsprogrammet ”Fremtidens Danmark”, som Jens Otto Krag var
hovedforfatter til. Hans Hedtoft blev i
1945 endnu en gang formand for Socialdemokratiet og stod nu med ansvaret for
at realisere den politiske orientering, først
som oppositionsleder og fra 1947 som
statsminister.
PUSLINGELAND I NATO
Helt centralt var det at få skabt bindende
demokratiske alliancer. At Danmark blev
integreret i Vesten. Det var en erkendelse,
som Socialdemokratiet satte al sin styrke
i at få omsat til realitet. I 1920’erne havde
man på baggrund af første verdenskrigs
gru håbet, at stormagterne af sig selv
havde opgivet militære erobringer. Efter
anden verdenskrig var man klar over, at
demokratierne blev nødt til at stå samlet
for at beskytte sig. Kuppet i Tjekkoslovakiet i 1948 fik truslen til at stå lysende
klart overalt i de europæiske demokratier.
Instinktivt søgte Hans Hedtoft at danne et
nordisk forsvarsforbund. De nordiske lande lignede hinanden politisk og kulturelt.
Men Sverige og Finland sagde nej stærkt
tilskyndet af sovjetisk pres. I den situation
valgte Hans Hedtoft at følge Norge og
Island ind i Atlantpagten – hvad vi i dag
kalder Nato. Det var en ny situation, ikke
bare for Socialdemokratiet, men også for
Danmark, der havde stået uden faste alliancepartnere siden 1814. Hans Hedtofts
yndlingsdigter var Jeppe Aakjær, og ved
Hans Hedtofts bisættelse blev der sunget
et smukt udvalg af Jeppe Aakjærs sange.
En af dem var ”Som dybest brønd” skrevet
under første verdenskrig under indtryk af
frygten for en tysk besættelse og krigens
gru. I sangen karakteriseres Danmark
som ”du pusling-land, som hygger dig i
smug, / mens hele verden brænder om din
vugge”. Med Hans Hedtofts målrettede
indsats for, at Danmark skulle sikre sig og
tage internationalt ansvar i bindende alliancer, var Danmark slået ind på en kurs,
der søgte at sikre freden og demokratiet
ikke bare nationalt, men i alle ligesindede
lande.
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Christel Schaldemo
se taler for digitale
sanktioner fra Euro
pa-Parlamentets ta
lerstol i Strasbourg.

Den russiske
datahøst skal
stoppes, så vi kan tage det
digitale våben ud af Putins
hænder.
CHRISTEL SCHALDEMOSE

CHRISTEL SCHALDEMOSE:

PUTIN VIL SKRIVE
VERDENSHISTORIE
– VI SKAL IKKE LADE HAM
FØRE PENNEN

R

uslands invasion af Ukraine har
skabt en helt ny situation i Europa.
Pludselig er der krig på det europæiske kontinent igen. En krig, hvor Ruslands præsident, Putin, forsøger at ændre
verdenshistorien og genskabe et russisk
imperium, men det skal vi ikke lade ham
gøre, mener Christel Schaldemose.
VI SKAL SANKTIONERE PUTIN – OGSÅ PÅ
DET DIGITALE
Den 8. april 2022 vedtog EU’s stats- og regeringsledere den femte runde af sanktioner mod Rusland og Belarus. Sanktionerne
er primært rettet mod enkeltpersoner og
landenes økonomier. Men ifølge Christel
Schaldemose bør EU også sanktionere
Rusland på det digitale.
– Vi skal indføre en dataembargo i
EU og Vesten, så dataflowet til russiske
techvirksomheder hører op. Den russiske
datahøst skal stoppes, så vi kan tage det
digitale våben ud af Putins hænder, siger
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Christel Schaldemose, gruppeformand for
de danske socialdemokrater i EuropaParlamentet.
Financial Times skrev i april, at den russiske techgigant Yandex – Ruslands svar
på Google – indsamler data fra millioner af
europæiske smartphones gennem tusindvis af apps, som vi har installeret på vores
telefoner. Dataene lagres på servere, som
Putin kan kræve adgang til.
– Dataindsamlingen udgør en reel risiko
for ukrainere på flugt fra Putins krig eller
aktivister i Rusland, der arbejder imod
Putins regime. For vejen fra den russiske
datahøst til Putins skrivebord i Kreml er
kort, også selvom mobiltelefonen befinder
sig i EU. Det skal vi have stoppet. Derfor
arbejder jeg for, at digitale sanktioner
bliver en del af EU’s næste runde af
sanktioner mod Rusland, fortæller Christel
Schaldemose.
– Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at
bremse Putin.

DET ER PÅ TIDE AT AFSKAFFE FORSVARSFORBEHOLDET
– Der er ingen tvivl om, at Putin forsøger at skrive verdenshistorie med sin
angrebskrig i Ukraine. Han vil genskabe
et russisk imperium, og han vil splitte EU,
Europa og Vesten. Men det skal vi ikke
lade ham gøre, siger Christel Schaldemose.
– I min tid i Europa-Parlamentet har
jeg aldrig set EU stå sammen på den
måde, vi har gjort de sidste måneder. Det
er historisk. Men det er stik modsat af,
hvad Putin håbede. Det tror jeg, vi kan
gøre endnu mere af. Hvis Putin vil skrive
verdenshistorie, skal vi tage pennen ud af
hånden på ham, så historien ikke ender,
som han vil.
Den 1. juni skal danskerne til folkeafstemning for at bestemme, om Danmark
skal træde fuldt ind i det europæiske
samarbejde om forsvar og sikkerhed.
Christel Schaldemose ser det som endnu
en mulighed for at stække Putin, og hun
er ikke i tvivl om, hvad hun mener:
– Jeg sætter kryds ved JA den 1. juni. Jeg
ser folkeafstemningen som en mulighed
for at skabe endnu større sammenhold i
EU og Europa – mod Putin og mod andre
despoter, der ikke respekterer den regelbaserede verdensorden.
– Dengang vi vedtog forsvarsforbeholdet, var verden en helt anden. Vi troede
ikke, at en stor krig i Europa var mulig. Nu
står vi i en ny situation, som kræver nye
svar.
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Jeg glæder mig til at
diskutere forsvarsfor
beholdet med jer den
næste måned. Sådan
kan vi alle blive klogere.

Jeg så gerne,
at vi brugte
forsvarssamarbejdet til at
løse de konflikter i EU’s
nærområder, som sender
flygtningestrømme op
gennem Europa.
MARIANNE VIND

Danmark er
Jeg er glad for, at
Men vi har
to.
Na
medlem af
også brug for EU.

MARIANNE VIND:

JEG STEMTE ”NEJ” TIL
MAASTRICHT – VERDEN ER
EN ANDEN I DAG

B

erlinmuren var revet ned, Sovjetunionen var faldet, og stemningen
i Vesten var euforisk i 1992, da vi
stemte om Maastricht-traktaten. Derfor
sagde jeg og et flertal af danskerne pænt
”nej tak”. Vi havde Nato, og det var nok
for mig. Jeg kunne simpelthen ikke se
meningen med et europæisk samarbejde
om forsvar. Men det kan jeg nu.
For hvis vi spoler frem til i dag, godt
30 år efter Maastricht-afstemningen, er
verden ikke længere præget af optimisme
og harmoni. Vores nabo, Putin, har vist sig

at være fuldstændig ligeglad med internationale regler. Og han har været villig
til at tage land, der ikke er hans. Russiske
kampfly flyver jævnligt ind over Danmark
og Sverige. Derfor er de nordiske lande
med rette bekymrede for, at Putins kikkert også er rettet herimod. Den bekymring
deler jeg.
EU KAN NOGET ANDET END NATO
Jeg er glad for, at Danmark er medlem af
Nato, når Putin truer Vestens demokratier.
Men på det seneste er jeg også blevet

opmærksom på, at Nato ikke kan gøre det
alene. For det første fordi flere amerikanske præsidenter, fra Obama til Biden, har
sået tvivl om, hvorvidt de ville komme os
til undsætning, hvis Putins tanks bankede
på døren. I lang tid har amerikanerne
nemlig ønsket, at vi i Europa selv tog
noget ansvar for vores sikkerhed.
For det andet har Nato nogle helt andre
interesser end EU. For Nato er domineret
af USA. Og de har ikke nødvendigvis de
samme mål med forsvarspolitikken som
Europa. Eksempelvis så jeg gerne, at vi
brugte forsvarssamarbejdet til at løse
de konflikter i EU’s nærområder, som
sender flygtningestrømme op gennem
Europa. Men det står langt nede på USA’s
prioriteringsliste. Det synes jeg er et godt
eksempel på, at vi har brug for både Nato
og et EU-samarbejde.
TID TIL SOLIDARITET
Jeg kommer til at stemme ”ja” til at
afskaffe forsvarsforbeholdet. Danmark
kan sagtens fortsætte med at stå udenfor
og lade andre klare ærterne. Men er det
særlig solidarisk i en verden med krig i
Europa?
Det er det, vi skal overveje. Jeg glæder
mig til at tage debatten med jer og resten
af landet den næste måned.

SOCIALDEMOKRATEN MAJ 2022 31

XXXXX
Det er blandt andet vigtigt, at vi sætter fart på
udviklingen af vindenergi.

x

NIELS FUGLSANG:

EUROPÆISK
ENERGIPOLITIK
SKAL GØRE OS FRI
AF PUTINS GAS
EU står over for en kæmpe opgave med at
gøre sig fri fra Putins gas, olie og kul. Niels
Fuglsang arbejder i Europa-Parlamentet
for mere vedvarende energi og øget energieffektivitet, fordi det netop er de indsatser, der kan sikre os energiuafhængighed
og dermed også øge vores sikkerhed og
tryghed.
Det står mere klart end nogensinde
før, at energipolitik er sikkerhedspolitik.
Ruslands præsident, Putin har, allerede
før hans ulovlige invasion af Ukraine,
brugt landets gaseksport som et udenrigspolitisk våben til at presse flere af sine
nabolande og også hele EU.
– Når Putin skruer ned for gassen
til Europa, og dermed også Danmark,
påvirkes store dele af vores samfund.
Vores virksomheders produktioner bliver
dyrere, mere besværlige eller må ligefrem
nedlægges. På samme tid rammes alle
borgere, fordi energipriserne stiger, og
hverdagen bliver dyrere – lige fra madlavningen til tøjvasken. Vi skal ikke lade
en diktator have så afgørende kontrol
over vores samfund, siger Niels Fuglsang
om konsekvenserne af den mangeårige
afhængighed af russisk energi,
der nu giver bagslag.
I EU fylder energipolitikken
rigtig meget, og Europa-Parlamentet har netop opfordret
til, at EU sætter en stopper
for importen af russisk energi
– og jo før, jo bedre. Samtidig
har flere EU-lande udarbej-
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det nationale planer for stop af russisk
gas- og olieimport og for accelerering af
udbygningen af grøn energi. Senest præsenterede den danske regering ”Danmark
kan mere II”-udspillet, som gennem udbygning af vedvarende energi til lands og
til vands, naturgasudfasning og mere grøn
gasproduktion skal sikre dansk frihed fra
russisk gas.
Når hele EU snarest muligt skal være
uafhængig af russisk energi, skal det ske
ved øget energieffektivitet ved f.eks. at
sørge for, at vores bygninger er bedre iso-

Ved at skabe mere
energisikkerhed i
EU skaber vi også mere
energisikkerhed
i Danmark.
NIELS FUGLSANG

leret og bruger mindre energi. Indsatsen
for energieffektivitet er Niels Fuglsang
Europa-Parlamentets chefforhandler for.
Samtidig skal der bygges meget mere
vind- og solenergi, mens også elnettet
skal udbygges.
– Den grønne omstilling besværliggøres
af, at elnettet ikke er ordentligt udbygget
i store dele af Europa. Alene i Tyskland er
elnettet mellem den nordlige og sydlige
del så underudviklet, at danskproduceret
grøn vindmøllestrøm risikerer at stå uden
aftager, siger Niels Fuglsang.
Problemet er, at når vinden blæser
i Danmark, gør den det typisk også i
Nordtyskland, og elnettet er ikke gearet
til at håndtere den mængde energi, som
produceres.
– Problemet er et godt eksempel på,
hvorfor vedvarende energikilder og el
infrastruktur skal være på den politiske
dagsorden, siger Niels Fuglsang.
Danmark kan bidrage med megen viden
og ekspertise inden for vedvarende energi
og energieffektivitet, som hele EU kan
drage nytte af, når det kommer til at gøre
sig uafhængig af Rusland.
– Vi er i Danmark langt fremme på de
teknologier, der skal bruges til at gøre
os fri fra Rusland, såsom vindmøller,
grøn brint og fjernvarme. Dog er flere af
vores nabolande mindre heldige. Bl.a. er
Bulgarien næsten udelukkende afhængig
af russisk gas og olie, mens 91 pct. af
Finlands olieimport også er russisk, siger
Niels Fuglsang.
– Ved at skabe mere energisikkerhed i
EU skaber vi også mere energisikkerhed
i Danmark. EU har begået en meget stor
fejl i at gøre sig selv afhængig af russisk energi. Nu handler det om at skifte
kurs med stor hast. Netop derfor er det
vigtigt, at vi gennem et fælles europæisk,
progressivt energisamarbejde hjælpes ad
med at overkomme forhindringen, afslutter Niels Fuglsang.

FOR FLERE OPLYSNINGER OM S&D-GRUPPEN SE: WWW.SOCIALISTSANDDEMOCRATS.EU

NYT FRA
GRUPPEFORMANDEN

På få måneder er verden, som
vi kendte den, helt forandret.
Putins invasion af Ukraine
trækker lange og dybe spor i
Europa og verden. Også her
i Europa-Parlamentet, hvor
sanktioner mod Rusland og
Belarus fylder på dagsordenen
side om side med diskussioner om,
hvordan vi afbøder de økonomiske
konsekvenser af stigende priser for
europæiske borgere og tager godt
imod ukrainske flygtninge.
Om kort tid skal danskerne til
stemmeurnerne og tage stilling
til, om vi skal træde helt ind i det
europæiske samarbejde om forsvar
og sikkerhed. Samtidig er Finland
og Sverige på vej ind i Natosamarbejdet. I hele Vesten træder
man helt tæt sammen. Vi har en
fælles kamp for demokrati, frihed og
fred.
Sideløbende fortsætter det politiske
arbejde i Europa-Parlamentet –
ligesom i Folketinget. Her tager jeg
dig igen med lidt bag kulisserne. Jeg
håber, du vil læse med.
Mange hilsner
Christel

Partisekretæren på besøg
i Bruxelles
I marts besøgte partisekretær
Lasse Ryberg vores delegation i
Europa-Parlamentet. Det blev til
nogle tætpakkede dage, hvor vi fik
mulighed for at diskutere både folkeafstemningen og det kommende
valg til Europa-Parlamentet i 2024
blandt meget andet.
Besøget blev samtidig en mu-

lighed for partisekretæren for at
mødes med sine modparter i vores
europæiske paraplyorganisationer
S&D Gruppen og Party of European
Socialists.
Det er fuldkommen uvurderligt
for vores arbejde i Europa-Parlamentet at have en tæt forbindelse
hjem til partiet i Danmark.

Ny techlov i EU endelig landet
Natten til lørdag den 23. april
satte vi punktum for halvandet
års intense forhandlinger om EU’s
nye techlov Digital Services Act.
Mere end 16 timers forhandlinger
mellem Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen var der brug for
til vores allersidste trilogforhandling. Både Europa-Parlamentet og
Kommissionen havde danskere i
spidsen for forhandlingerne – hen-

holdsvis Christel Schaldemose og
Margrethe Vestager.
Den nye lov bliver en ny guldstandard for techvirksomheder i hele
verden og indeholder blandt mange
andre ting skrappere regler for onlinereklamer især til mindreårige,
mere kontrol for brugerne over
egne data, større gennemsigtighed
med algoritmer og bedre sikkerhed
på onlinemarkedspladser.
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NAVNE & NOTER

MASSER AF MEDLEMMER
TIL HISTORISK KONFERENCE

VÆR MED TIL ”NYT
FRA BORGEN” OG DELTAG
I KONKURRENCEN OM
ET S-KRUS
Hvis du ikke allerede har
deltaget i vores virtuelle debatforum ˝Nyt fra Borgen˝,
så får du snart muligheden
igen.
Her fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører,
Christian Rabjerg, om den
aktuelle politiske situation,
og så kan du som deltager
stille spørgsmål direkte til

andet oplæg ved Dan Jørgensen om Socialdemokratiets
grundlægger, Louis Pio,
mens Poul Nyrup Rasmussen
fortalte om Danmarks første
socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning.
Miljøminister Lea Wermelin og regionsrådsmedlem
Maria Gudme ses her holde
oplæg om Ritt Bjerregaard.
Afslutningsvis gav Weekendavisens journalist Arne
Hardis sit blik på, hvordan
Socialdemokratiet selv
gennem årene har fortalt
sin historie gennem blandt
andet bogudgivelser.

Christian Rabjerg i debattråden.
Efter hver udsendelse
uddeles der et flot socialdemokratisk krus som præmie
for dagens bedste spørgsmål fra medlemmerne.
Alle medlemmer inviteres
til ˝Nyt fra Borgen˝ via email. Det er også muligt at
tilmelde sig gennem S-aktiv.

NY BOG:
”FRA ANKER
TIL METTE”

ANDERS KÜHNAU NY FORMAND
FOR DANSKE REGIONER
Anders Kühnau kan nu ikke
bare kalde sig formand for
Region Midtjylland. På Danske Regioners generalforsamling i starten af april blev
han valgt til ny formand efter
Venstres Stephanie Lose.
Anders Kühnau skal
som formand for Danske
Regioner spille en vigtig rolle
sammen med regeringen i
at videreudvikle sundhedsvæsnet og gøre det robust til

en fremtid med
flere ældre og
flere patienter
med kroniske
sygdomme.
Anders
Kühnau er 40 år
gammel. Han blev
valgt til regionsrådet
i Midtjylland første gang i
2005, og han har været formand for Region Midtjylland
siden 2018.

Foto: Steen Brogaard

Tidligere statsminister Anker
Jørgensen kunne i år være blevet
100 år. Det har fået den 78-årige
Lissa Galle til tasterne for at
skrive sin første bog. Hun var Ankers sidste sekretær i over 15 år
frem til hans død i 2016. Lissa Galle arbejdede i et kvart
århundrede for den socialdemokratiske folketingsgruppe på Christiansborg og siden på partikontoret.
Hun giver i bogen et anderledes indblik i spændende
og dramatiske episoder fra kulisserne på demokratiets
højborg og beretter samtidig levende og muntert om
personlige glæder og sorger. Bogen ”Fra Anker til Mette
– En sekretærs erindringer” udkommer på forlaget
Gonzo den 1. maj.
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Mere end 100 debatlystne
socialdemokrater var i
starten af april mødt op
til Socialdemokratiets
årlige historiske konference
i partiets gruppeværelse
på Christiansborg. Igen i år
var det klima-, energi- og
forsyningsminister Dan
Jørgensen, som stod bag
konferencen.
Konferencen tog udgangspunkt i sidste års jubilæumsbog, ”De rejste sig trodsigt i
vrimlen”, hvor 30 nuværende
og tidligere socialdemokratiske politikere er blevet
portrætteret. Der var blandt

ANE HALSBOE-JØRGENSEN
KULTUREN ER VIGTIG FOR
VORES SAMMENHÆNGSKRAFT

MATTIAS TESFAYE: VI HAR BRUG FOR ET MERE RETFÆRDIGT ASYLSYSTEM

iet. I anledning af jubilæet
ig ind i Socialdemokratiet.

t

Socialdemokraten – Jubilæumsnummer

MMER!

SE ALLE DE SOCIALDEMOKRATISKE BORGMESTRE

HVAD MENER DU OM
SOCIALDEMOKRATEN?

3 • SEPTEMBER 2021

Du sidder lige nu
med en udgave af
vores medlemsblad Socialdemokraten, der udkommer fire gange
om året. Vi bruger
mange penge på at
udvikle og udsende
Socialdemokraten.
KRZYROSIAK
Vi arbejder hele
HANSEN
tiden på at gøre
bladet endnu mere
interessant for
medlemmerne. Derfor har vi brug
for din hjælp til at fortælle os, hvad
du synes om bladet, og hvordan vi
kan gøre det endnu bedre. Vi håber
derfor, at du vil bruge et par minutter
på at besvare nogle spørgsmål om
Socialdemokraten, som vil blive udsendt til alle medlemmer på e-mail i
midten af juni måned. Besvarelsen er
selvfølgelig anonym.
JUBILÆUMSNUMMER

SOCIALDEMOKR ATIE T
F YLDER 150 ÅR

4 • DECEMBER 2021

METTE FREDERIKSEN: VORES VÆRDIER ER GRUNDLÆGGENDE DE SAMME

SOCIALDEMOKRATIETS GRUNDLÆGGER LOUIS PIO – FOLKEHELT ELLER FORRÆDER?

www.Socialdemokratiet.dk

STORT TILLÆG: SOCIALDEMOKRATISKE STEDER

CHRISTINA

FIK ABSOLUT
FLERTAL
I HOLBÆK

NY BOG FORTÆLLER ARBEJDERHISTORIEN FOR BØRN

RASMUS PREHN VIL GØRE LANDBRUGET TIL ET NYT GRØNT FLAGSKIB

Sådan kan du være med
i undersøgelsen:
•	Hvis du har en e-mailadresse
registreret hos Socialdemokratiet,
skal du ikke gøre noget. Så modtager du automatisk en mail med
spørgeskemaet.
•	Hvis du har en e-mail, men ikke
har den registreret, så send en
mail til medlem@socialdemokratiet.dk, så bliver den registreret,
og du får tilsendt spørgeskemaet.
•	Hvis du ikke har en e-mail, så hør
en ven eller et familiemedlem,
om du kan ”låne” vedkommendes e-mail, og send en mail til
mathilde.rasmussen@ft.dk. Så
sender vi den til vedkommende,
og du kan så besvare spørgeskemaet efter aftale hos ham eller
hende. E-mailen vil så blive slettet,
så snart undersøgelsen er gennemført.

EST
ASBDRÆBER
STADIG

Det har været forbudt at bruge asbest i over 40 år. Men det livsfarlige
materiale findes stadig mange steder.
Det er især, når bygninger renoveres
eller rives ned, at asbesten bliver
farlig for både håndværkerne og
beboerne.
I Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder vi for et asbestfrit Danmark.
For ingen skal gå på arbejde med
livet som indsats.

Læs Blik- og
Rørarbejderforbundets
8 ANBEFALINGER her

RUNDE
FØDSELSDAGE
	8. juli
Kjeld Olesen, tidligere forsvars
minister, udenrigsminister og trafikminister, 90 år
9. september
J ytte Andersen, tidligere arbejdsminister, by- og boligminister og minister
for ligestilling, 80 år
	12. september
Jytte Hilden, tidligere kulturminister,
80 år
26. september
 nud Heinesen, tidligere finans
K
minister, undervisningsminister
og trafikminister, 90 år

VIDSTE DU...

AT DER IKKE FINDES
AUTORISATIONSKRAV
til virksomheder i Danmark, som
fjerner asbest? Medarbejderne skal
blot tage et AMU-kursus på 4 dage!

AT DER BÅDE I SVERIGE,
NORGE OG FINLAND ER KRAV
til, at virksomheder, der arbejder
med asbest, skal have en særlig
tilladelse eller licens?

AT 84 % AF
SOCIALDEMOKRATIETS
VÆLGERE MENER,
at virksomheder, der arbejder
med asbest, bør have en særlig
autorisation?

FØLG MED I KAMPEN
på Blik- og Rørarbejderforbundets
sociale medier.
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TRE SOCIALDEMOKRATISKE
FORMÆND ANBEFALER ET ”JA”
DEN 1. JUNI
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POUL NYRUP RASMUSSEN,
FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET
1992-2002, STATSMINISTER 1993-2001
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Putin troede, at han kunne
splitte os. I stedet har han
samlet os. Danmark skal
selvfølgelig ikke stå alene med et forsvarsforbehold. Vi skal være med, løfte
vores ansvar og indtage vores naturlige
plads side om side med Europas demokratier. Svaret til Putin er større og stærkere
sammenhold, ikke at vi holder os udenfor.
Derfor er tiden nu kommet til at afskaffe
forsvarsforbeholdet, og jeg opfordrer alle
til at stemme ”ja” den 1. juni.

S, SF og RV vil af med forsvarsforbeholdet i EU, som vi
selv formulerede i 1992: Putins vanvittige
aggression i Ukraine og risikoen for, at
Trump kommer tilbage i USA, kræver, at
Europa styrker sit sammenhold og forsvar.
Danmark skal bidrage til fælles europæisk
sikkerhed sammen med de andre nordiske lande. Dét kommer vi nu til i Nato
– også med Sverige og Finland. Og det skal
vi også kunne i EU, hvor Norge endda også
deltager, når det gælder forsvar. Derfor
skal vi 1. juni af med forsvarsforbeholdet.

Folkeafstemningen handler
om, hvor Danmark hører til. Vi
skal stå skulder ved skulder i Vesten over
for den aggression, vi har set fra Putin.
Derfor skal vi selvfølgelig være i EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.
Det er vigtigt at stemme den 1. juni. Så tal
med din nabo, dine venner og dine kollegaer og vær med til at få ja’et i hus.
HELLE THORNING-SCHMIDT,
FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET
2005-2015, STATSMINISTER 2011-2015

MOGENS LYKKETOFT,
FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET
2002-2005

FØLG OS PÅ:

@Spolitik

Facebook.com/socialdemokratiet

www.Socialdemokratiet.dk
@Socialdemokratiet

