Mads Rattenborg Hersbøll:
Kandidat til Europa-Parlamentet i Region
Hovedstaden
Jeg stiller mig hermed til rådighed som Europa-Parlamentskandidat i
Region Hovedstaden. For at kæmpe for et EU, der sikrer vores klima.
For et EU, der tager flygtningekrisen alvorligt. Og for et EU, der sikrer
større lighed. Kort sagt: For et Socialdemokratisk Europa.
Hvad jeg vil
Vi har i samfundet en række udfordringer, som vi I Danmark ikke kan løse alene. Udfordringer vi
kun kan løse med andre lande: En syg kapitalisme der skal tøjles, store problemer med
flygtninge/immigranter, en globalisering, der i al for høj grad har tilgodeset de mest velstillede, og
ikke mindst klimaudfordringerne. For mig at se er der kun et troværdigt og ordentligt svar på det:
Frihed, lighed og solidaritet – og med tilføjelsen grøn handling.
Helt konkret vil jeg bl.a. kæmpe for fair konkurrence og bekæmpe social dumping, kæmpe for en
minimumssats for selskabsskat, stoppe den badebillet visse lande har, når det handler at løse klimaog flygtningeudfordringerne. Og så skal der som minimum laves åbne skattelister for de
multinationale selskaber. Skattesnydere har i for mange år haft det alt for nemt.
Jeg har en enorm tro på vores organisation. Vi løfter bedst i flok. Det vil sige, at jeg vil gøre alt,
hvad jeg kan for at få skabt en inddragende kampagne, som så mange som muligt kan se sig selv
være en del af. Samtidig vil jeg gøre mit for, at diskussionen om EU ikke bliver højtragende
elfenbenssnak, men i stedet vil foregå i øjenhøjde.
Hvem jeg er
Jeg har været medlem af Socialdemokratiet, Frit Forum og DSU i efterhånden ti år, og har altid
været erklæret Socialdemokrat. Er bosiddende på Frederiksberg med min kæreste Mie og vores
hund Olga. Har tidligere været formand for Frit Forum Odense, arbejdet på Christiansborg i to år
for Socialdemokratiet og været med til at køre kampagner til både EP, FT og kommunalt.
Arbejdsmæssigt er jeg chefrådgiver i et kommunikationsfirma på Nørrebro, hvor jeg rådgiver
firmaer og organisationer om politisk kommunikation. Jeg er 29 år. Min interesse for EU startede
allerede, da jeg som 16-årig valgte at tage på Rejsby Europæiske Efterskole og er sidenhen kun
vokset.
Mere personligt tror jeg mine venner og bekendte vil fortælle, at jeg er hårdtarbejdende, seriøs og
brænder for den socialdemokratiske sag.
Tøv endelig ikke med at kontakte mig på 21 55 88 28 eller på mads_r_h@hotmail.com hvis du/I vil
høre mere.
Der er ikke nødvendigvis brug for mere EU, men der brug for et mere socialdemokratisk EU.

Jeppe Kofod

Medlem af Europa-Parlamentet siden 2014.
Næstformand for den socialdemokratiske gruppe i Parlamentet. Formand for den danske gruppe. Medlem af Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse og af Udvalget om Industri, Forskning og Energi. EU-Parlamentets ordfører mod international skatteunddragelse.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 1998 til 2014.
Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn 2011-2013, næstformand 2001-2008. Næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2003-2005.
Master i Public Administration, Harvard University, BA scient.soc, RUC.
Født 14. marts 1974 i København.
Mærkesager
Stop skattesnyd - Forrest i kampen mod skattefusk.
Grøn vækst – Grøn omstilling, klimakamp og job.
Dyrevelfærd – Bedre dyrevelfærd i hele EU
Stærkere sammen – Sammen løser vi de grænseoverskridende problemer.

Flemming Pless - EU valg 2019
Jeg skal hermed komme med følgende tanker i forbindelse med at jeg søger opstilling til EU-valget for Socialdemokraterne i 2019:
EU er et absolut gode for Europa og Danmark. Dansk deltagelse i et EU er afgørende for
vores velfærdsmodel. Derfor er EU-politiske anliggender afgørende for dansk politik.
Den oprindelige tanke i 1957; fred og sikkerhed i Europa, har ikke ændret sig. Men EU er så
meget mere i dag. Vores socialdemokratisk EU-politik bør fastholde nogle klare politiske
principper i det danske medlemsskab. Disse kan sammenfattes således:
Der ligger et grundlæggende arbejde i EU for danske socialdemokrater. Vi skal forpligte os
til at skabe et Europa, der har danske værdier i fællesskabet. Ligesom vi skal glædes og lære
af vore europæiske venner i EU. Det betyder, at et valg som repræsentant til EU parlamentet, også er en forpligtigelser til at gøre EU-politikken nærværende for den danske borger.
Jeg skal som parlamentariker både rette mig mod tilhængere og modstandere af det danske EU-medlemskab og udlægge meningen med dansk medlemskab til enhver tid.
EU´s anliggender er af afgørende betydning for Danmarks og Europas vækst. Som repræsentant i EU parlamentet vil jeg arbejde for et robust dansk politik forbundet med et stærkt
og sikkert Europa: Det gælder økonomisk, sikkerhedsmæssigt og kulturelt. Det seneste år
har budt på flere udfordringer; Brexit, tolddiskussion med USA og et forholdet til Erdogan.
Det er vigtige emner for alle medlemslande.
EU byder på mange muligheder med grænseoverskridende muligheder for jobsøgning.
Men det er afgørende, at denne mulighed ikke ender med social dumping eller dårlige arbejdsforhold. Vi har en tradition for et fair arbejdsmarked i Danmark. Det skal hele tiden
pointeres og fastholdes i vores EU-politik. Og det skal inspirere andre europæiske lande.
Et stærkt EU skal stå for en klar og solidarisk politik, så vi i de kommende år ikke får flere
migranter end det, vi er fælles om at aftale. Det betyder, at vi står for et arbejde for en fælles politik, der sørger for, at migranter og flygtninge hjælpes så tæt på hjemlandet som muligt. Op mod 200 millioner mennesker er presset i egne af kloden, der ligger tæt på Europa.
Det skal løses fælles i EU.

Et grundlæggende mål for socialdemokratisk deltagelse i EU handler om vores omgivelser
og det vi spiser eller bruger i vores hverdag. Det vil sige, at vi skal kæmpe for klima, for ordentlige fødevarer og en klar afvisning af det, vi i dag omgiver os med af unødvendig kemi.
EU skal sammen løse klimamål, der rækker længere end vore nationale mål kan gøre det
alene. EU skal være ambitiøs på fremtidens vegne. Dansk EU politik skal også bruges til at
gøre vores landbrug og fiskeri klar til at dyrke og udnytte ressourcer optimalt så vores oldebørn kan nyde godt af de samme ressourcer.
EU er også til for dansk erhvervsliv og industri. Vi skal udvikle os i en europæisk skala og
også der kunne rette os mod verdenen med vores varer og knowhow. Det vil jeg også arbejde for.
Dansk deltagelse i det europæiske fælleskab er forbundet med et stadigt arbejde med gennemsigtighed i økonomiske transaktioner, en klar fælles holdning til skattepolitik og en
kamp mod grænseoverskridende kriminalitet. Globaliseringen i verdenssamfundet kan ikke
klares nationalt, men skal mødes med fællesskabet styrke i Europa.

Mette Poulsen
1. suppleant til Rudersdal kommunalbestyrelse
Medlem af DSU og partiet siden 1993
44, gift, 3 større børn, bosiddende i hus i Nærum
Baggrund
Jeg kommer fra en stolt baggrund af bryggeriarbejdere, havnearbejdere og hjemmehjælpere i
Sydhavnen. Min mormor var desuden aktiv i fagbevægelsen. Hun var tillidsrepræsentant gennem
mange år på Carlsberg. Når der blev snakket politik i min mors familie, stod Socialdemokratiet altid
som dem, der havde sikret arbejderne ordentlige vilkår; ikke mindst uddannelse til arbejdernes
børn og børnebørn. Så min familie har en typisk arbejder-socialdemokratisk baggrund.
Jeg selv meldte mig ind i DSU og Socialdemokratiet i 1993, i håbet om at gøre partiet mere synligt i
Søllerød. Det første års tid var jeg mest aktiv i DSU Nærum-Søllerød, senere sammenlagt til
Lyngby-Søllerød pga. få medlemmer. I 1994 mødte jeg Jakob gennem DSU, vi flyttede sammen til
Nordvest, og så var vi aktive i Socialdemokratiet Bispebjerg i en årrække. Vi var med til EU-valg,
bydelsvalg, kommunalvalg og folketingsvalg i en rød kommune; en herlig oplevelse.
Pt er jeg arbejdsløs, men indtil 1/3 arbejdede jeg med kommunikation, salg og marketing hos en
mindre plastvirksomhed i Nordsjælland. Jeg har en bachelorgrad i italiensk og kommunikation fra
CBS. Jeg taler og skriver flydende engelsk, tysk, fransk og italiensk.
Politiske hverv
1. suppleant til Rudersdal kommunalbestyrelse pr. 1/1-2018.
Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen i en årrække, uddannelsessekretær i Lyngby-Søllerød
kredsen, formand for Københavns Amts ligestillingsudvalg.
Jeg er aktiv i HK Produktion, hvor jeg har været delegeret en enkelt gang.
Jeg er fast deltager på Socialdemokratiets årlige Kvindekonference siden 2001.
Siden KV 17 er jeg blevet udpeget til poster i Holte Rideklubs bestyrelse, Birkerød almene
Boligselskabs bestyrelse og Bebyggelsen Skovlyportens bestyrelse.
Siden januar 2008 har jeg været nævning ved Østre Landsret.
Hvorfor vil jeg være kandidat til EU-parlamentet
Jeg har gennem årene fulgt beretningerne fra skiftende parlamentarikere i medlemsbladet, og har
altid været fascineret af, hvor store politiske resultater de har nået, eksempelvis på miljø- og
arbejdsmarkedsområdet. Det lyder som en privilegeret post med en spændende hverdag, hvor
man virkelig kan komme igennem med sin politik på tværs af landegrænser.
Jeg har altid været pro europæisk samarbejde, og især i disse tider, hvor mange verdensleder
spiller med musklerne, er det vigtigt, at Europa står samlet som en stærk modvægt.

Kandidat til EP-valget 2018: Jakob Thiemann
Navn: Jakob Højfeldt Thiemann
Alder: 45 år
Uddannelse: cand.mag. i historie og samfundsfag ved Københavns
Universitet. Master fra University of Lancaster, England, og gennemførte i
2013 et kursus for erhvervsledere i CSR og Bæredygtig Udvikling ved
Universitet i Geneve, Schweiz.
Erhverv: Adjunkt ved Akademisk Studenterkursus

En erfaren kampagnefører
I 2014 var jeg ansat som en del af staben i Jeppe Kofods kampagne, og var med til at sikre
spidskandidaten et godt resultat. Siden 1998, hvor jeg deltog i Jakob Bukstis kampagne, har jeg
deltaget i ialt 9 kampagner, og har arbejdet for Ritt Bjerregaard, Poul Nyrop og Mogens Lykketoft.
For Mogens Lykketoft var det som ansat på AIA i 2004. I 2005 var det Ritts kampagne som
overborgmester, jeg var med til, og i 2004 var jeg med i kampagneteamet i den københavnske del
af Poul Nyrups kampagne til EP. Til folketingsvalget i 2005 var jeg kandidat i 15. kreds Bispebjerg. I
dag er jeg kredsformand for 5. kreds Nørrebro, og et aktivt medlem af regionens Internationale
Udvalg.

International Erfaring
I perioden 2007 – 2011 var jeg ansat som Policy Officer (Faglig Konsulent) ved UNI Global Union,
en international fagbevægelse med hovedsæde i Nyon, Schweiz. I de år arbejdede jeg både i
Europa, Asien og Afrika, med fokus på forhandlinger af overenskomster, mægling i
arbejdskonflikter, afvikling af projekter for lokale fagbevægelser, samt var ansvarlig for den sociale
dialog indenfor detailhandlen under Europa Kommissionen. I ILO var jeg med til at forhandle en
aftale om arbejdsforhold for ældre medarbejdere, og har verden over holdt oplæg og foredrag om
den danske model. I disse år lærte Jakob at arbejde på 5 sprog: fransk, spansk, engelsk, tysk og
svensk.

Jeg stiller op fordi:
Det europæiske samarbejde er i disse år under stærkt pres fra mange kanter, og Danmarks
interesser varetages bedst, når EU er velfungerende. Det europæiske samarbejde skal have som
målsætning, at almindelige mennesker skal have del i den store vækst og velstand, som vi oplever i
Europa. Der er 18 mio. arbejdsløse i EU, og det er en af de største udfordringer for EU's stabilitet.
EU-landene skal have mulighed for at investere mere i deres egne økonomier, så der kan udvikles
sunde offentlige sektorer. Det er forudsætningen for et velfungerende privat marked.
EU-regler truer den danske model, hvor social dumping i dag er muligt. Det skal vi ændre. EU skal
have et større fokus på den bæredygtige udvikling, og i langt højere grad end i dag, støtte op om
FNs 17 nye udviklingsmål. EU's arbejde i DG ECHO skal styrkes, så EU kan hjælpe Afrikas økonomi i
gang. Det koster penge, og de skal hentes fra en omlægning af landbrugsstøtten.

