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Nu begynder arbejdet for en mere  
retfærdig retning for Danmark

DET LYKKEDES
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Fotograf Morten Fauerby fulgte Mette 
Frederiksen landet rundt under valget. 
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AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

KÆRE  
SOCIALDEMOKRATER 

Mit mål er at få 
hele Danmark

med. Også dem, der ikke 
stemte på os. Det er en 
stor opgave, men hvis
der er nogen, der kan 
løse den, så er det  
Socialdemokratiet.
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

Danmark har fået et nyt flertal og en ny, socialdemo-
kratisk regering. Det er ikke mindst jeres fortjeneste. I 
stemte dørklokker, delte roser ud, lyttede til dan-
skerne og fortalte dem om vores politik. Så først og 
fremmest: Tusind tak for indsatsen! 

Nu er vi så i gang med at trække Danmark i en mere 
retfærdig retning. Der er meget, vi vil.

En af vores vigtigste opgaver bliver at indføre en ny 
ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte. 

Ikke alle lønmodtagere kan holde til at arbejde så 
længe, som de bliver bedt om i dag. Nogle er begyndt 
tidligt på arbejdsmarkedet, og hele deres voksen-
liv har de haft fysisk hårdt arbejde. Det sætter sig i 
knæene, ryggen, hofterne, nakken. Andre bliver slidt 
psykisk af hårde arbejdsmiljøer, f.eks. i fængslerne 
eller i psykiatrien. Uanset hvilket arbejde man har, så 
fortjener man gode år på pension. Derfor er det kun 
rimeligt, at også de mest nedslidte kan trække sig 
tilbage, før de bliver for syge til at gå på arbejde. 

Fra en vigtig opgave til den næste: Regeringen har 
taget fat på den klima-, miljø- og biodiversitetskrise, 
som Danmark og resten af verden står midt i. Hvis vi 
skal give en bæredygtig verden videre til vores børn 
og børnebørn, så er der brug for en historisk ambitiøs 
grøn omstilling af alle dele af samfundet: transport, 
landbrug, produktion, bygninger, forbrug.

Vi har sat de første mål. Jeg kan ikke gennemgå 
dem alle her, men vil blot nævne ét eksempel: Allerede 
i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være 70 
procent lavere, end den var i 1990. Det er det, der skal 
til, hvis Danmark skal overholde Paris-aftalen og gøre 
sit for at bremse temperaturstigningerne, før de får 
uforudsigelige og uoverkommelige konsekvenser. 

Hvis vi skal nå målet, kræver det virkemidler, som vi 
ikke kender endnu, og som vi har kort tid til at udvikle. 
Men der er også mange initiativer, vi allerede kan 
sætte i gang. 

Snart starter forhandlingerne om næste års finans-
lov. Hvis det står til regeringen, bliver det velfærd 

først. Pengene skal følge med, når vi bliver flere børn 
og ældre. Vi vil investere i sundhed, i de mindste og i 
de ældre. Vi vil bekæmpe børnefattig-
dom, afskaffe de årlige nedskæringer 
på uddannelse og øge værdigheden i 
ældreplejen.

Økonomien er stram, og jeg lover 
ikke guld og grønne skove. Men jeg 
lover, at vi igen begynder at udvikle og 
udbygge det velfærdssamfund, som 
gør Danmark til et af de mest lige og 
rige lande i verden.

Regeringen er en mindretalsrege-
ring. Det giver os muligheden for at 
samarbejde bredt, og vi vil samarbejde 
med alle, der tager ansvar for en ny 
retning. Men når vi er alene i regering, 
betyder det også, at vi skal kæmpe fra 
lovforslag til lovforslag og fra reform til 
reform. Det bliver ikke nemt.

Den gode nyhed er, at vi står med 
en historisk mulighed. Det forstå-
elsespapir, som vi er blevet enige 
med De Radikale, SF og Enheds-
listen om, tegner skitsen til en 
progressiv og ambitiøs politik. Be-
folkningen har vist os tillid til, at vi 
kan sætte en ny retning i Danmark. 
Den skal vi leve op til.

Mit mål er at få hele Danmark 
med. Også dem, der ikke stemte på 
os. Det er en stor opgave, 
men hvis der er nogen, 
der kan løse den, så 
er det Socialde-
mokratiet. 

Lad os samle 
Danmark igen. 
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POSTEN  
TAGER  
POSTEN
Henrik Dam Kristensen over-
tog 21. juni posten 
som formand for 
Folketinget. 

– Det er 
vigtigt for 
mig at være 
en samlende 
person, der 
sammen med 
præsidiet skaber 
de bedst mulige ram-
mer om folketingsarbejdet og 
sikrer gode arbejdsforhold for 
alle, der har deres daglige gang 
her i Folketinget. Det gælder 
naturligvis i første række fol-
ketingsmedlemmerne – men 
også de dygtige medarbejdere 
i administrationen og parti-
grupperne, sagde Henrik Dam 
Kristensen i forbindelse med 
udnævnelsen.

Henrik Dam Kristensen er 
tidligere landpostbud i Vor-
basse, og han har siddet i Fol-
ketinget siden 1990 bortset fra 
perioden 2004-2007, hvor han 
sad i Europa-Parlamentet og 
efterfølgende var partisekre-
tær. Han har desuden beklædt 
flere ministerposter under 
såvel Poul Nyrup Rasmussen 
som Helle Thorning-Schmidt.

GRUPPEFORMAND VIL SKABE SAMMENHÆNG
Flemming Møller Mortensen er blevet ny gruppeformand. Samtidig er han 
blevet udnævnt til partiets statsrevisor. 

»Det bliver en fantastisk udfordring og et fort-
sat spændende liv på Christiansborg omgivet af 
masser af gode kollegaer, statsministeren Mette 
og et helt hold af S-ministre. Den vigtigste opgave 
bliver at skabe sammenhæng og bedste harmoni 
mellem regeringens og folketingsgruppens ar-
bejde«, skrev Flemming Møller Mortensen på sin 
Facebook, kort efter at han formelt blev valgt på et gruppemøde 29. juni. 

POLITISK ORDFØRER TYVSTARTEDE 
Jesper Petersen, der hidtil har været 
skatteordfører i folketingsgruppen, 
blev kort efter valget udnævnt som 
partiets nye politiske ordfører. Det ske-
te på et gruppemøde 29. juni. Dog var 
Jesper Petersen allerede i gang med sin 

nye opgave få dage 
før, hvor han deltog 
i »Debatten« på DR2 
som fungerende poli-
tisk ordfører. Her ses han 
kort før optagelserne til programmet. 

PREHN PLANTEDE TRÆ FOR KLIMAET 
Udviklingsminister Rasmus Prehn var 
i august på sit første officielle besøg 
som minister. Turen gik til Etiopien, og 
fokus var på nogle af det østafrikanske 
lands udfordringer: klimatilpasning, 
internt fordrevne, irregulær migration, 

de store ungdomsårgange og vold 
mod kvinder. Sammen med Etiopiens 
premierminister, Abiy Ahmed, plantede 
Prehn et træ som et symbol på Etiopi-
ens fokus på klima og bæredygtighed.
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KRAG VIL GØRE OP MED VALGFUSK 
Social- og indenrigsminister Astrid 
Krag vil gøre det muligt at stoppe 
ulovlige indsamlinger af vælgerer-
klæringer. Op til det seneste folke-
tingsvalg har der været eksempler på, 
at partier har omgået reglerne 
for indsamling af vælger-
erklæringer. Social- og 
Indenrigsministeriet har 
dog ikke haft hjemmel 

til at gribe ind over for partier, der har 
brudt reglerne. Men det skal der laves 
om på nu, foreslår Astrid Krag. Hun 
har derfor allerede sendt et lovforslag 
i høring, der skal gøre det muligt at 
stoppe et partis indsamling af vælge-

rerklæringer til folketingsvalg 
og europaparlamentsvalg, 

hvis indsamlingen foregår i 
strid med reglerne.

MINISTERDUO TIL 
UFORMELT MØDE 
Miljøminister Lea Wermelin 
og klimaminister Dan Jørgen-
sen var blandt deltagerne, da 

EU-landenes 
miljømini-
stre mødtes 
i juli til et 
uformelt 
rådsmøde 
i Helsinki. 
Det var EU’s 
politik for 

klima, cirkulær økonomi og 
beskyttelsen af den biologiske 
mangfoldighed, der var på 
dagsordenen. Her ses Lea Wer-
melin med Krista Mikkonen, 
Finlands miljøminister. 

FORHANDLINGER OM 
NYT BØRNETILSKUD 
Allerede i juli indkaldte beskæftigel-
sesminister Peter Hummelgaard til 
sættemøde om et nyt midlertidigt 
børnetilskud. Tilskuddet skal hjælpe 
de børnefamilier, der er berørt af 
kontanthjælpsloftet eller integrati-
onsydelsen. Som nævnt i det fælles 
forståelsespapir ved regeringsdan-
nelsen er der afsat 250-300 mio. 
kroner årligt til det midlertidige 
tilskud. Forhandlingerne er stadig i 
gang med støttepartierne.

FN GLÆDER SIG OVER 
DANSKE  AMBITIONER 
FN’s generalsekretær, António 
Guterres, kalder det »very good 
news«, at vi i Danmark nu vil redu-
cere vores drivhusgasudledninger 
med 70 procent inden 2030. Det 
fortalte han klimaminister Dan 
Jørgensen, da de to mødtes tilbage 
i juni i Abu Dhabi på opvarmnings-
mødet til FN’s klimatopmøde i 
september. Danmark leder ener-
gisporet på topmødet sammen 
med Etiopien og FN-organisationen 
Sustainable Energy for All.

OFFICIEL UNDSKYLDNING 
TIL GODHAVNSDRENGENE
Efter et årelangt tilløb fik tidligere 
anbragte børnehjemsbørn fra dren-
gehjemmet Godhavn i Nordsjælland 
13. august en officiel undskyldning 
fra statsminister Mette Frederiksen. 
Drengene blev i perioden 1947 til 1976 
udsat for en række overgreb. Poul-
Erik Rasmussen, der er formand for 
Landsforeningen Godhavnsdrengene, 
glæder sig over, at ord endelig bliver 
til handling, og at de udsatte børne-
hjemsbørn langt om længe modtager 
en officiel undskyldning. 

– Jeg har altid troet på det. Nu er det 
lykkedes, og det er en kæmpe forløs-
ning, udtalte han på dagen. 

FØDEVAREMINISTER 
ÅBNEDE DYRSKUE 
Fødevareminister Mogens Jensens 
første officielle gerning som ny 
minister var meget hjemlig – nem-
lig åbning af Landsskuet i Herning 
i juli sammen med blandt andre 
formand for Landbrug & Fødevarer 
Martin Merrild. Der var nærkontakt 
med både smågrise og kyllinger og 
besøg på mange forskellige stande 
der. Blandt andet skulle Mogens 
Jensen portrætteres til Landsskuets 
wall of fame. Derfor måtte han ud i 
den vanskelige opgave, det er at få 
en håndfuld kyllinger til at balan-
cere på begge arme.
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Anne Paulin
31 ÅR, SKIVEKREDSEN

Det var Irak-krigen i 
midten af 00’erne, der 
fik Anne Paulin til at gå 
ind i politik. Dengang 
forstod hun ikke, hvor-
dan voksne politikere 
kunne føre Danmark 
ind i krig på så svagt 
et grundlag. Da Anders 
Fogh Rasmussen blev 
genvalgt som statsmini-
ster i 2005, meldte Anne 
sig ind i DSU. Herfra tog 
det fart. Anne blev for-
mand for DSU i Skive i 
midten af 00’erne og har 
siddet i DSU’s nationale 
forretningsudvalg. Anne 
har en master fra CBS i 
international business 
and politics og har 
arbejdet som rådgiver 
i energisektoren med 
fokus på grøn omstilling. 
Som ordfører inden for 
klima, energi og forsy-
ning vil Anne kæmpe for 
et grønnere Danmark.

Lars Aslan Rasmussen
40 ÅR, KØBENHAVNS STORKREDS

Lars Aslan Rasmus-
sen er hjemmevant på 
Christiansborgs gange. 
I 2016 kom han ind 
som suppleant for Helle 
Thorning-Schmidt – det 
samme år han vandt 
LGBT-prisen »Årets laks« 
for sit arbejde for homo-
seksuelles rettigheder. 
Han har nu opnået valg 
i Københavns Storkreds, 
hvor han før sin tid i Fol-
ketinget nåede at sidde 
som medlem af Køben-
havns Borgerrepræsen-
tation i 10 år. Lars er 
netop blevet valgt som 
Socialdemokratiets EU-
ordfører. Han ser frem 
til at arbejde for flere 
grønne løsninger i hele 
EU og for flere penge 
til forskning til gavn for 
miljøet.

NY PÅ 
TINGE
Hvor godt kender  
du de nye social- 
demokrater i  
Folketinget? Her  
kan du blive klogere 
på de nye sosser på  
Borgen.

FO
TO

: PA
N

TH
ER

M
ED

IA
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Jeppe Bruus
41 ÅR, GLADSAXEKREDSEN 

Jeppe Bruus har tidli-
gere været suppleret 
ind i folketingsgruppen. 
Han kommer senest fra 
en chefstilling i Skat-
testyrelsen og har været 
kommunikationschef i 
LO samt forbundssekre-
tær i DSU og formand 
for Dansk Ungdoms 
Fællesråd. Jeppes far var 
skolelærer, og hans mor 
var sundhedsplejerske. 
Forældrene var pleje-
forældre i hele Jeppes 
opvækst, hvilket har 
været med til at præge 
Jeppes politiske arbejde 
for at sikre, at alle børn, 
der vokser op i Dan-
mark, får en god chance 
i livet. Blandt andet vil 
han kæmpe for, at vi 
skal hjælpe udsatte børn 
til en bedre tilværelse.

Malte Larsen
50 ÅR, RANDERS NORDKREDSEN 

I 26 år har Malte Larsen 
været aktiv i politik. 
Han har siddet i byrådet 
i Randers og på Nord-
djursland, hvor han 
har været formand for 
både socialudvalget 
og udvalget for miljø 
og teknik. Malte er gift 
og har 6 børn, hvorfor 
hverdagens udfordrin-
ger står højt på Maltes 
dagsorden. Malte vil 
på Christiansborg have 
en jordnær og kreativ 
tilgang til at løse hverda-
gens udfordringer.

Kasper Roug
40 ÅR, LOLLANDKREDSEN

Kasper Roug er født, 
opvokset og bor i et af 
Danmarks yderområder. 
Nemlig Lolland. Han har 
en dybtfølt indignation 
og uretfærdighedsfø-
lelse over for, at Dan-
mark knækker over i et 
fattigt B-Danmark og et 
rigt A-Danmark. Derfor 
er det vigtigt for Kasper 
at stoppe centralisering 
og udbygge velfærds-
samfundet til gavn for 
alle samfundsgrupper i 
Danmark. 

Rasmus Stoklund
35 ÅR, FREDERIKSSUNDKREDSEN 

Det var efter at være 
blevet aktiv i Frit Forum, 
at Rasmus Stoklund 
meldte sig ind i Social-
demokratiet. Han kom-
mer fra Fredericia, hvor 
han i sine ungdomsår 
var pædagogmedhjæl-
per og lærervikar. Siden 
har han stiftet bekendt-
skab med det politiske 
arbejde som embeds-
mand i blandt andet 
Erhvervsstyrelsen og se-
nest Dansk Metal, hvor 
han indtil folketingsval-
get var erhvervspolitisk 
chef. Som folketings-
medlem for Socialde-
mokratiet vil Rasmus 
kæmpe for en ret til tid-
ligere folkepension for 
dem med de hårdeste 
arbejdsliv og en styring 
af den offentlige sektor, 
hvor de ansatte vises 
større tillid, og vi styrker 
kvaliteten.
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Henrik Møller
54 ÅR, HELSINGØRKREDSEN

Siden 2009 har Henrik 
Møller været valgt som 
byrådsmedlem i Helsing-
ør Kommune. Siden da 
har Henrik arbejdet med 
lokalpolitik både som 
formand for kultur- og 
turistudvalget og som 
næstformand for øko-
nomiudvalget. Senest 
var Henrik 1.-vice-
borgmester i Helsingør 
Kommune. Som nyvalgt 
folketingsmedlem vil 
Henrik være talerør og 
garant for, at velfærds-
samfundet udvikles og 
ikke afvikles.  

Kasper Sand Kjær
30 ÅR, BALLERUPKREDSEN

Siden Kasper Sand Kjær 
var 13 år, har han været 
politisk aktiv. Først i 
skoleelevernes orga-
nisation og sidenhen 
i DSU. I 2008 blev han 
ansat som faglig og 
politisk medarbejder i 
DSU. Senere blev han 
ungdomskonsulent i LO, 
hvor han kæmpede for 
de unge medlemmers 
rettigheder og vilkår i 
uddannelsessystemet 
og på arbejdsmarkedet. 
Fra 2015 var Kasper 
formand for Dansk 
Ungdoms Fællesråd. 
Den erfaring og kamp 
vil Kasper tage med ind i 
arbejdet som folketings-
medlem for Socialdemo-
kratiet.

Anders Kronborg
37 ÅR, ESBJERG BYKREDSEN

Der har altid stået »Es-
bjerg« på postadressen 
til det socialdemokrati-
ske folketingsmedlem 
Anders Kronborg. Det er 
her, han har dyrket sin 
interesse for bl.a. teater, 
cirkus og løb, og det er 
her, han har mødt sin 
kone og stiftet fami-
lie. Og det er i Esbjerg, 
Anders har siddet i 
byrådet i 12 år. Med sit 
solide netværk – ikke 
bare i Esbjerg, men også 
på Christiansborg – vil 
Anders være bindeled 
mellem Sydvestjylland 
og Christiansborg. 

Troels Ravn
58 ÅR, VEJENKREDSEN

Troels Ravns interesse 
for politik blev vakt, da 
han som ung arbejdede 
på et slagteri. Her så 
han, hvor vigtigt det var, 
at medarbejderne orga-
niserede sig og sammen 
kæmpede for bedre 
arbejdsforhold. Det er 
ikke første gang, Troels 
indtager et sæde i folke-
tingssalen. Han har tid-
ligere både været valgt 
ind og været stedfor-
træder i flere perioder. 
Nu er han igen valgt ind 
for Vejenkredsen og har 
netop indtaget posten 
som Socialdemokratiets 
skatteordfører. 
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Birgitte Vind
53 ÅR, VEJLEKREDSEN

I ni år nåede Birgitte 
Vind at repræsentere 
Socialdemokratiet i Vejle 
Byråd. Nu tager hun sin 
lokalpolitiske erfaring 
med videre til Christi-
ansborg, hvor hun skal 
varetage posterne som 
ligestillingsordfører og 
ældreordfører. Birgitte 
Vind er uddannet lærer, 
familieterapeut og leder. 
De seneste 28 år har 
hun arbejdet med per-
sonaleledelse inden for 
skoleområdet. Birgitte 
Vinds politiske hjerte 
banker for vores offent-
lige institutioner – fra 
børnehaver til sygehuse 
og uddannelsesinstituti-
oner. Der kan være stor 
forskel på menneskers 
livsvilkår, og derfor skal 
vi løfte i flok for at få alle 
med. 

Camilla Fabricius
47 ÅR, ØSTJYLLANDS STORKREDS

Fællesskab og solidari-
tet er ikke fremmedord 
for Camilla Fabricius. 
Med sit eget firma har 
Camilla hjulpet men-
nesker og familier med 
psykisk sygdom, psyki-
ske handicap og sår-
barhed. På samme tid 
har hun siddet i Aarhus 
Byråd for Socialdemo-
kratiet. Nu tager Camilla 
sin erfaring med ind på 
Christiansborg, hvor hun 
skal varetage posterne 
som indenrigsordfører 
og socialordfører.

Bjørn Brandenborg
27 ÅR, SVENDBORGKREDSEN

Med sine blot 27 år 
hører Bjørn Brandenborg 
til blandt nogle af vores 
yngste folketingsmed-
lemmer. Den unge alder 
til trods fejler erfaringen 
og den lokale opbakning 
dog ingenting. Tvært-
imod. Bjørn blev valgt 
på Sydfyn, hvor han er 
opvokset og stadig bor. 
Han har igennem sin 
egen opvækst set,  
hvordan centraliserin-
gen har forandret en ø 
som Langeland. Uddan-
nelserne flytter til de 
større byer, og arbejds-
pladser forsvinder. Bjørn 
vil kæmpe for et Dan-
mark med lige mulighe-
der – uanset hvor man 
bor.
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SÅDAN GIK DET: 

FOLKETINGS-
VALGET 2019
Den længste valgkamp siden 1975 er overstået og heldigvis med  
en socialdemokratisk regering som resultat. Socialdemokraten  
er dykket ned i tallene og har samlet en række interessante  
betragtninger fra valget.

METTE F. SLOG BÅDE FOGH,  
LØKKE OG THORNING

43.000
PERSONLIGE  

STEMMER

Siden storkredsstrukturen blev indført, 
har ingen kommende statsminister fået 
så stor folkelig opbakning i sin stor-
kreds som Mette Frederiksen, som hver 
ottende nordjyde stemte på ved valget. 
Dermed sikrede Socialdemokratiets for-
mand mere eller mindre alene det ekstra 
nordjyske mandat, der betyder, at alle de 
nordjyske socialdemokrater kan fortsæt-
te arbejdet på Christiansborg. Og denne 
gang med følgeskab af formanden.

Socialdemokratiets formand blev 
valgets helt store topscorer med over 
43.000 personlige stemmer. Det er flere, 
end Lars Løkke Rasmussen fik denne 
gang, og flere, end Helle Thorning- 
Schmidt fik sidste gang. 

Hvis man kigger på statsministerræk-
ken, så blev Lars Løkke statsminister i 
2015 med 6,4 procent af stemmerne i sin 

storkreds, Helle Thorning-Schmidt blev 
statsminister i 2011 med 7,9 procent af 
stemmerne i sin storkreds, og Anders 
Fogh blev statsminister i 2007 med 11,2 
procent af stemmerne. 

Med hele 11,9 procent af de nordjyske 
stemmer personligt til Mette Frederiksen 
svarer det til ca. hver ottende stemme. 
Til sammenligning var det i år kun 1 ud af 
13 sjællændere, der stemte på Løkke. Og 
kun 1 ud af 14 københavnere, der stemte 
på Skipper.

Hvis Socialdemokratiet havde fået 
samme resultat i Nordjylland som i 2015, 
havde partiet mistet det tillægsman-
dat, der denne gang gik til Nordjylland. 
Dermed ville Socialdemokratiet kun have 
fået seks mandater i Nordjylland og 47 
mandater på landsplan.    

 Redaktionen
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LEA WERMELIN ER BEDST 
PÅ HJEMMEBANEN
Socialdemokratiet havde ikke bare valgets største 
stemmesluger i partiformand Mette Frederiksen. 
Ser man på andelen af mulige stemmer, så ligger 
Socialdemokratiet også helt i front. Lea Wermelin fik 
nemlig hver femte stemme på Bornholm personligt, 
og det er den højeste andel af mulige stemmer for alle 
kandidater i Danmark. Men da Bornholm har markant 
færre stemmeberettigede end Nordjylland, er det altså 
stadig partiformanden, der ligger i front. 

Lea Wermelin fik således 5.059 stemmer, mens 
Mette Frederiksen fik 43.489. Selvom det er en god 
sjat mindre end partiformanden, så er det en flot 
fremgang på 28 procent i forhold til resultatet ved 
valget i 2015. 

hver 5.
PERSONLIGE STEMME 

PÅ BORNHOLM 

DE FIK FLEST  
PERSONLIGE 
STEMMER

5

6

Dan  
Jørgensen 

15.443

Mattias  
Tesfaye 
15.345

1

3

4

7

8

Mette 
Frederiksen 

43.489

2
Nicolai  

Wammen 
23.427

Magnus  
Heunicke 

18.214

Astrid  
Krag  

17.810

Pernille 
Rosenkrantz-

Theil  
12.998

Benny 
Engelbrecht 

12.267

HER VAR  
SOCIALDEMOKRATIET  
MEST POPULÆRT

VALGSTED KREDS S PCT.
1.   Nakskov Idrætscenter Lollandkredsen 46,7 %

2.   Frederikshavn Nord Frederikshavnkredsen 45,6 %

3.   Frøslev Thistedkredsen 44,8 %

4.   Munkebo Nyborgkredsen 44,6 %

5.   Kaas Brønderslevkredsen 44,0 %

6.   Holeby Lollandkredsen 43,9 %

7.   Nykøbing Thistedkredsen 43,6 %

8.   Nakskov Stormarkskolen Lollandkredsen 43,0 %

9.   Ullerslev Nyborgkredsen 42,3 %

 10. Sydbyskolen Næstvedkredsen 42,2 %

HER VAR DER 
DEN STØRSTE  
FREMGANG 

VALGSTED KREDS
FREMGANG I  
PROCENTPOINT

Drantum Ikastkredsen 16,5 %

Mandø Esbjerg Omegnskredsen 12,9 %

Præstbro Frederikshavnkredsen 12,0 %

Arentsminde Brønderslevkredsen 10,8 %

Humble Svendborgkredsen 10,1 %

Voerså Frederikshavnkredsen 10,1 %

V. Hjermitslev Brønderslevkredsen 10,0 %

Askø Lollandkredsen 9,8 %

Endelave Horsenskredsen 9,7 %

Rudkøbing Svendborgkredsen 9,6 %

TOP
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FLEST S-STEMMER I NAKSKOV
Nakskov Idrætscenter er det 
valgsted i landet, hvor flest 
har stemt socialdemokratisk. 
Faktisk fik partiet hele 46,7 pro-
cent af stemmerne ved valget 
i år. Næstflest socialdemokra-
tiske stemmer fik valgstedet 
Frederikshavn Nord, hvor 45,6 
procent satte kryds ved liste A. 
Til gengæld var Socialdemokra-
tiets valgløfte om at prioritere 

velfærd over skattelettelser 
ikke et hit i Rungsted, hvor kun 
5,2 procent stemte på Socialde-
mokratiet. 

Den største stigning i andel 
stemmer var i Venstres baghave. 
I Drantum syd for Herning fik 
Socialdemokra-
tiet nemlig blot 
11,6 procent ved 
valget i 2015.

Nakskov
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DANMARKS NYE SOCIALDEMOKRATISKE REGERING

HVEM ER HVAD?

 
UDENRIGS-
MINISTER

JEPPE KOFOD
45 år og opvokset på Born-

holm. Master i Public Admini-
stration fra Harvard University. 

Tidl. medlem af Europa- 
Parlamentet og medlem  

af Folketinget.

 
 

STATSMINISTER
METTE FREDERIKSEN

41 år og opvokset i Aalborg.  
Forlovet med Bo og mor til to.  

Master i afrikastudier fra Køben-
havns Universitet. Formand  

for Socialdemokratiet og tidl.  
justitsminister og  

beskæftigelsesminister.

UDLÆNDINGE- 
OG INTEGRATIONS-

MINISTER
MATTIAS TESFAYE

38 år, født i Aarhus. Bor i Alberts-
lund med sin kone Signe og to 

børn. Uddannet murersvend og 
forfatter til flere bøger, bl.a. om 

faglært arbejdskraft og So-
cialdemokratiets udlæn-

dingepolitik. 

MINISTER 
FOR UDVIKLINGS- 

SAMARBEJDE
RASMUS PREHN

46 år og bosat i Aalborg sam-
men med sin kone Heidi og de-

res tre børn. Kandidat i sam-
fundsfag og sociologi og 

har en fortid som bl.a. 
højskolelærer.

BOLIGMINISTER
KAARE DYBVAD

35 år, født i Holbæk. Gift med 
Maiken og far til to. Kandidat i 
geografi og geoinformatik fra  

Københavns Universitet.  
Forfatter til bøger om arbejds-

kraft og ulemperne ved 
centralisering.

SKATTEMINISTER
MORTEN BØDSKOV

49 år og født i Karup. Bor i 
Rødovre med sin kone Anna. 
Uddannet i samfundsfag og 
administration. Tidl. justits-

minister og formand for 
DSU i sine unge 

dage.

JUSTITSMINISTER
NICK HÆKKERUP

51 år og bosat i Hillerød. Gift 
med Petra og far til fire. Ph.d. 
i jura og tidligere sundheds-
minister, handels- og euro-

paminister og forsvars-
minister.

 
MINISTER 

FOR FØDEVARER, 
FISKERI OG LIGESTILLING 

OG MINISTER FOR NORDISK 
SAMARBEJDE

MOGENS JENSEN
55 år, født i Nykøbing Mors. Har 

næsten 20 års arbejde i fagbevæ-
gelsen bag sig. Næstformand i 

Socialdemokratiet og tidl. 
handels- og udviklings-

minister.

 UDDANNELSES- OG  
FORSKNINGSMINISTER

ANE HALSBOE-JØRGENSEN
36 år, født i Fjerritslev. Cand.

scient.pol. fra Københavns Universi-
tet. Har sammen med Pernille Rosen-

krantz-Theil skrevet bogen »Det 
betaler sig at investere i men-
nesker« og har en fortid som 

konsulent i LO.

BØRNE- OG UNDER-
VISNINGSMINISTER

PERNILLE  
ROSENKRANTZ-THEIL

42 år og bor i familiekollektiv i Brøns-
høj med børnene Vito og Vigga og 

sammen med sine forældre. Bache-
lor i statskundskab. Forfatter til 

bøger om indretningen af 
velfærdssamfundet og 

socialpolitik.
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DANMARKS NYE SOCIALDEMOKRATISKE REGERING

 
MILJØMINISTER
LEA WERMELIN

34 år, født i Rønne. Gift med 
kommunalpolitiker Jonas Bjørn 

Jensen og mor til to. Cand.scient.
pol., Københavns Universitet. 
Fortid som politisk medarbej-

der hos Socialdemokrati-
et og Udenrigsmini-

steriet.

BESKÆFTI-
GELSESMINISTER

PETER HUMMELGAARD
36 år, født i Tårnby. Bor på Ama-

ger med sin kæreste og deres dat-
ter. Cand.jur., Københavns  

Universitet. Tidl. forbundsformand 
for DSU. Fortid som konsulent i 3F 

og Advice og forfatter til bogen 
»Den syge kapitalisme«.

SOCIAL- OG  
INDENRIGSMINISTER

ASTRID KRAG
36 år og født i Vejle. Gift med  
musiker Andreas Seebach, og 

sammen har de tre børn. Bachelor 
i statskundskab. Tidl. sund-

heds- og ældreminister. 
Har bl.a. været ansat i 

hjemmeplejen.

 
 FINANSMINISTER

NICOLAI WAMMEN
48 år, opvokset i Aarhus. Gift 

med Karen og far til Carl. Cand.
scient.pol., Aarhus Universitet. 

Tidl. borgmester i Aarhus og 
tidl. forsvarsminister og 

europaminister.

TRANS-
PORTMINISTER

BENNY ENGELBRECHT
49 år og bor i landsbyen Adsbøl 

i Sønderborg. Gift med kom-
munalpolitiker Charlotte Engel-
brecht. Tidl. skatteminister og 
har bl.a. arbejdet som radio-
vært, tjener, underviser og 

med marketing. 

KLIMA-, 
ENERGI- OG  

FORSYNINGSMINISTER
DAN JØRGENSEN

44 år og fra Odense. Cand.scient.
pol. fra Aarhus Universitet. Tidl. 

minister for fødevarer, landbrug og 
fiskeri og medlem af Europa-Parla-

mentet. Fortid som ekstern lek-
tor på bl.a. Seattle University 

og Sciences Po i Paris.

 
SUNDHEDS-  

OG ÆLDREMINISTER
MAGNUS HEUNICKE

44 år, født i Næstved. Gift med 
Nina og far til to. Uddannet  

journalist fra Danmarks Journalist-
højskole i Aarhus. Tidl. transport-
minister og fortid som journalist 

på Danmarks Radio.

 
 

ERHVERVSMINISTER
SIMON KOLLERUP

33 år, født i Lild Strand i Thisted 
Kommune. Gift med Stine og far 

til to. Uddannet cand.scient.pol. fra 
Københavns Universitet. Har bl.a. 
været presseansvarlig for Køben-

havns overborgmester Frank 
Jensen og medarbejder i 

Udenrigsministeriet.

 
FORSVARS-
MINISTER

TRINE BRAMSEN
38 år, født og opvokset på 

Thurø ved Svendborg. Mor til 
Ingrid. Cand.scient.soc. fra Ros-

kilde Universitet. Fortid som 
seniorkonsulent i Deloitte 

Business Consulting.

KULTUR-MINISTER 
OG KIRKEMINISTER

JOY MOGENSEN
39 år, født i Toronto, Canada.  

Bachelor i kultur- og sprogmøde-
studier fra Roskilde Universitet. 
Tidl. borgmester i Roskilde Kom-

mune. Fortid som konsulent 
for Rambøll og senere Tek-

nologisk Institut.

FOTO: KELD NAVNTOFT, REGERINGEN.DK
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FOLKETINGSVALG 2019

Daværende politisk ordfører Nicolai Wammen mødte 
Christiansborg-pressen på valgkampens første dag, da 
han måtte vikariere for den sygdomsramte formand. 

Der var kampgejst og høj stemning i Socialdemokra-
tiets gruppeværelse, da folketingsgruppen og med-
arbejdere mødtes for at skyde valgkampen i gang. 

Formanden kom til hægterne igen, og valgbussen kunne 
endelig rulle ud i landet. Her ankommer Mette Frederik-
sen til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted.

PLETSKUD 
FRA VALG-
KAMPEN

En historisk lang valgkamp kulminerede med rød 
valgsejr og en ny socialdemokratisk etpartiregering. 

Fotograf Morten Fauerby fulgte Social- 
demokratiets formand, Mette Frederiksen,  

i den fire uger lange valgkamp  
rundt i hele landet. 
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Formanden blev mødt med store smil på sine besøg. Her gør beboerne på værestedet 
Kuglen i Haderslev klar til fællesbillede foran valgbussen.

Det blev til mange gode snakke i den fire uger lange valg-
kamp. Villy Toftegaard fra Beringshaven i Holstebro bød 
formanden på kaffe. 

På Døllefjelde-Musse Marked var debatlysten stor, da Mette 
Frederiksen var rundt for at dele roser ud.

Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen mødtes flere 
gange under valgkampen til politisk duel. JydskeVestkysten 
var her vært for duellen på Folkehjem i Aabenraa.

Der var også plads til gode grin under debatterne. Det var der i hvert 
fald til Naturmødet i Hirtshals, hvor formanden tørnede sammen med 
den daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 2019
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Klimaet blev et centralt spørgsmål i valgkampen. Den 25. maj var der klima-
march i hele landet, og her var Socialdemokratiet selvfølgelig også med. 

Valgkampen bød på nye politiske udspil. Med Silkeborgsøerne som smuk kulisse præsenterede Mette Frederiksen sammen med Dan Jørgensen og DSU-
formand Frederik Vad Nielsen en etårsplan for den grønne omstilling. 

Én fod i Kattegat og en anden i 
Skagerrak. Og vand i begge støv-
ler. Mette Frederiksen var en tur i 

vandet, da hun besøgte Danmarks 
nordligste punkt, Grenen i Skagen. 

FOLKETINGSVALG 2019
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Mette Frederiksen og Ane Halsboe-Jørgensen 
fik sig et godt grin på Hjallerup Marked, hvor der 
var hopla i en af markedets firbenede gæster.

I Herlev var stemningen god, og Leif viste stolt 
partifarverne frem på gadekampagne i valg-
kampens sidste uge. 

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, hjalp til 
med kampagnen i Herlev sammen med Morten 
Bødskov og Mette Frederiksen. Der blev også tid 
til at forevige øjeblikket med telefonen.

FN’s World Bicycle Day blev den 3. juni 
markeret med en cykelkaravane i Kø-

benhavn og på Frederiksberg i selskab 
med blandt andre Pernille Rosenkrantz-

Theil og overborgmester Frank Jensen. 

De sidste roser blev delt ud på valgdagen i Aalborg i selskab med Aalborgs borgmester, 
Thomas Kastrup-Larsen, nordjyske folketingskandidater og en masse frivillige. 

SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 2019
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Det blev en stemme på Socialdemokratiet, 
da Mette Frederiksen afgav sin stemme i 
Hareskovhallen. 

Valgfest. Socialdemokratiet kunne på 
valgaftenen fejre mandatfremgang til 
partiet og et massivt rødt flertal. 

Efter flere ugers forhandlinger med Enhedslisten, SF og Radikale Venstre nåede partierne frem 
til et forståelsespapir, som gav Mette Frederiksen opbakning til at danne en socialdemokratisk 
etpartiregering, som hun kunne præsentere foran Amalienborg den 27. juni 2019. 

Sent på valgnatten blev Mette Frederiksen hyldet med klapsalver og fællessang af alle 
Socialdemokratiets medarbejdere på Christiansborgs gange. 

FOLKETINGSVALG 2019
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AF FREDERIK VAD NIELSEN, FORBUNDSFORMAND, DSU

Vores generation har brug for 
et nyt uddannelsespolitisk 
frihedsbrev. Mange af de 
løfter, vores forældre har givet 
os, er nemlig blevet svigtet. 
Vi blev lovet, at hvis vi bare 
skyndte os gennem uddannel-
sessystemet, så skulle vi nok 
blive færdigprogrammerede 
til det gode liv. Men virkelig-
heden er en anden. Alt for 
mange ordblinde går gennem 

grundskolen uden at blive 
screenet og oplever faglige og 
sociale nederlag. Alt for mange 
unge bliver ulykkelige over 
deres uddannelsesvalg. Alt for 
mange unge slår sig på et ud-
dannelsessystem, der er mere 
teoretisk end praktisk. 

Det vil DSU ikke accep-
tere. En socialdemokratisk 
uddannelsespolitik skal være 
et frihedsbrev til ungdomsge-

Der er brug for at erobre uddannelsespolitikken 
tilbage fra eliten.

BLIV DSU’ER

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

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

DSU:
OVERKLASSEN
HAR EROBRET
UDDANNELSES-
POLITIKKEN

nerationerne. Et løfte om, at 
alle får mulighed for at bruge 
uddannelsessystemet som 
løftestang til at finde ro og 
tryghed i livet fremover. Det 
kræver først og fremmest, at 
vi erobrer uddannelsespoli-
tikken tilbage fra den over-
klasse, som har sat sig tungt 
på spaltepladsen, medietiden 
og venstrefløjens hjerner på 
Christiansborg. 

Uddannelsesloftet, nye 
topkarakterer og mere kvote 2 
fylder stort set alt i uddannel-
sesdebatten herhjemme. Ud-
dannelseslobbyen har sat sig 
tungt på meningsdannelsen, 
og der er ikke meget plads 
til de svageste elever. SF, En-
hedslisten og Radikale Venstre 
har ikke travlt med at begynde 
genopretningen af uddannel-
sessystemet ved at fokusere 
på dem, der har mindst og kan 
mindst. Tværtimod. 

Her er der brug for, at 
Socialdemokratiet står fast. 
Og det kommer til at kræve 
et stærkt DSU. Derfor vil DSU 
bruge Socialdemokratiets 
kongres 2019 på at kick-
starte en uddannelsespolitisk 
kampagne under overskriften 
»Frihedsbrevet«. Vi vil kæmpe 
for at bruge flere uddannel-
sesmidler på hjælp til ord-
blinde, flere voksne i uddan-
nelsessystemet, omlægning 
af videregående uddannelser 
til professionsuddannelser og 
flere uddannelsesrettigheder 
senere i livet. 

Vi er klar til at starte med 
det vigtigste først; nemlig 
dem, der har mindst og kan 
mindst. Dem, der ikke er 
vokset op med H.C. Andersen 
på bogreolen. Dem, der ikke 
har haft forældre, der kunne 
hjælpe dem. Dem, der får ar 
på sjælen af at være en del af 
det nuværende uddannelses-
system. De skal kunne regne 
med DSU og Socialdemokra-
tiet. Vi er klar til at stemple 
ind i kampen for rigtig frihed 
i uddannelsessystemet – og vi 
glæder os til at invitere andre 
unge med! 



SOCIALDEMOKRATEN SEPTEMBER 201922

INTERVIEW

En af de vigtigste og største 
opgaver for den nye social-
demokratiske regering 
bliver at få indført en ny 
ret til tidlig folkepension til 
de danskere, som har slidt 
og slæbt igennem et langt 
arbejdsliv. Det understreger 
beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard.

AF KIM BONDE
FOTO: JONAS FEDDER WITT

I ARBEJDS- 
TØJET FOR DE  
NEDSLIDTE

– Rigtig man-
ge af dem, jeg 
selv er vokset 
op sammen 
med – hele 
det miljø, jeg 
kommer fra, 
er et miljø, der 
er præget af 
folk, der bliver 
slidt ned af 
det arbejde, 
de har.
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Der var stor 
interesse 
fra pressen i 
forbindelse 
med de første 
møder.

 D et er en kæmpe opgave, der er lagt 
på mine skuldre og mit skrive-
bord. Det er en blandt mange store 
opgaver, men den her føles nok 

ekstra vigtig, fordi det også er noget, jeg selv 
brænder så meget for.

Sådan lyder ordene fra beskæftigelsesmini-
ster Peter Hummelgaard, da Socialdemokra-
ten besøgte ham og bad ham sætte nogle ord 
på arbejdet for, at de nedslidte får ret til en 
tidlig folkepension.

Vi møder Peter Hummelgaard på minister-
kontoret en torsdag i starten af august. Hen 
over indgangen til bygningen på Holmens 
Kanal 20 står der »Overformynderiet«, og 
bygningen har tidligere huset det heden-
gangne »Arbejdsministerium«. Ministeriet 
blev grundlagt i 1940, og den første minister, 
Johannes Kjærbøl, var naturligvis socialdemo-
krat. Senere kom der mere prominente navne 
som Jens Otto Krag og Svend Auken på listen 
over arbejdsministre. Og den sidste af de to 
indførte som bekendt efterlønnen tilbage i 
1979 i Anker Jørgensens tid. Nu er det igen en 
socialdemokrat, der har til huse i bygningen.

Peter Hummelgaard er netop samme dag 
startet på den måske vigtigste opgave som ny 
beskæftigelsesminister: Nemlig at få indført 
en ny ret til tidlig folkepension til de ned-
slidte. Arbejdet blev officielt skudt i gang, da 
statsminister Mette Frederiksen og beskæf-
tigelsesminister Peter Hummelgaard holdt 
møde med arbejdsmarkedets parter i form 
af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation. På mødet var der 
kun ét punkt på dagsordenen: »Hvordan giver 
vi de nedslidte lønmodtagere og dem, der har 
været længst tid på arbejdsmarkedet, bedre 
mulighed for en tidligere pension?«

Mødet gik godt, mener Peter Hummelgaard. 
Og det er vigtigt med en god start, for det 
tegner til at blive det første af mange møder 
i det, som ligner beskæftigelsesministerens 
svendeprøve. Om opgaven siger han selv, at 
den er »gigantisk«, og at det er den »både for 
partiet og for regeringen, men også for mig 
selv personligt«. Men samtidig lyser det ud af 
ministeren, at det også er en opgave, som han 
har rettet sigtekornet mod for længe siden.

– Det her, det er jo noget, jeg har ment, 
også allerede inden jeg blev valgt til Folketin-
get. Skrevet lange kronikker om og alt muligt 
andet, siger Peter Hum-
melgaard. 

Og faktisk er det at ar-
bejde for bedre forhold for 
helt almindelige og hårdt 
arbejdende lønmodtagere 
noget, som beskæftigel-
sesministeren så at sige 
har fået ind med havre-
grynene hver morgen fra 
barnsben.

– Rigtig mange af dem, 
jeg selv er vokset op sam-
men med – hele det miljø, jeg kommer fra, er 
et miljø, der er plaget af folk, der bliver slidt 
ned af det arbejde, de har. I mange forskellige 
typer af job. Men det er der mange, der bliver, 
og derfor betyder det også noget for mig per-
sonligt, det her, siger Peter Hummelgaard.

VEJEN TIL MÅLET ER BROLAGT MED  
FORHINDRINGER
Folketingsvalget i juni gav først og fremmest 
et massivt rødt flertal. Rød blok – Socialde-
mokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedsli-
sten – fik et flertal i Folketinget med samlet 

Jeg er helt bevidst 
om, at der sidder

folk rundtom i hele  
landet, der både har
store forventninger og er 
utålmodige efter en aftale. 



91 mandater. Men dermed var vejen 
endnu ikke banet for en håndsrækning 
til de nedslidte. Det stod klart sidst i juni, 
hvor de fire partier blev enige om et så-
kaldt forståelsespapir, som ikke indeholdt 
noget om en tidlig ret til folkepension. 
Men det skal man ikke lade sig slå ud af.

– Den politik, som regeringen har til 
sinde at føre, er jo ikke begrænset af for-
ståelsespapiret. Det er lodret forkert at tro, 
at fordi det ikke står i papiret, så vil vi ikke 
gennemføre det. Og det er jo også derfor, 
at statsministeren også sagde, straks da 
hun tiltrådte, at vi med det samme går i 
gang med arbejdet med at sikre en mere 
værdig og retfærdig model for folk med 
mange år på arbejdsmarkedet, siger Peter 
Hummelgaard.

Derfor står beskæftigelsesministeren 
over for det, som han selv sammenligner 
med en kongeetape i Tour de France.

– Der er mange hurdler på vejen. Der er 
en teknisk udfordring, som handler om at 

i 2011 med til sammen med den davæ-
rende VK-regering og Radikale Venstre 
at forringe efterlønnen, så den de facto 
er afskaffet om få år. Senest bakkede 
Dansk Folkeparti op om Socialdemokrati-
ets udspil til en ret til tidlig folkepension 
til nedslidte og dets syv principper (se 
faktaboks). Derfor lyder det også således, 
når beskæftigelsesministeren spørges til 
Dansk Folkepartis rolle:

– De er grundlæggende enige med os i, 
at der er et problem, som de også godt kan 
se, og som de kan høre, når de møder folk 
på gaden. Og jeg håber da, at den fælles 
erkendelse af, at der er et problem, og at 
der er noget uretfærdigt i den måde, vi 
trækker os tilbage på i dag, gør, at vi kan 
finde fælles fodslag omkring de ting her. 
Og jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan, for at 
sikre, at vi også kan bruge det til noget, 
siger Peter Hummelgaard.

Planen er at arbejde fra tidlig morgen til 
sen aften

Først på sommeren fik vi en ny regering  
og en ny statsminister. Det er jeg utrolig glad 
for. Med Socialdemokratiet får danskerne en 
ansvarlig regering, som vil sikre et stærkt, 
trygt og solidarisk Danmark – forhåbentlig 
rigtig mange år fremover. Et stort tillykke 
til de nyvalgte folketingsmedlemmer og 
ministre – og til de danske lønmodtagere.
OLE WEHLAST, FORBUNDSFORMAND  
FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF

#OsDerKnoklerForDanmark

få sat byggeklodserne i en model sam-
men på en rigtig måde, så det på den ene 
side kommer til at gavne de mennesker 
på arbejdsmarkedet, der bliver slidt ned, 
og på den anden side heller ikke løber 
løbsk. Samtidig med at vi også sikrer, at de 
mennesker, der gerne vil blive på arbejds-
markedet, har meget bedre muligheder for 
det, end de har i dag. 

– Så er der et spørgsmål, der lyder, om 
vi kan få arbejdsgivere og lønmodtagere 
til at blive enige om nogle af de her ting 
og om ikke andet til at spille bare en lille 
smule sammen. Vi er ikke begrænset af 
det, men vi vil jo helst have dem med. Og 
så er der jo selvfølgelig en tredje hurdle, 
som handler om, hvorvidt vi kan få politisk 
og parlamentarisk opbakning til så rent 
faktisk også at gennemføre det, siger 
Peter Hummelgaard.

Når talen falder på den sidste hurdle, så 
står det klart, at Dansk Folkeparti spiller en 
særlig rolle. Dansk Folkeparti var tilbage 
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Arbejdet med at få indført en ret til tidlig 
folkepension er i fuld gang, og da vi spør-
ger til planen for den videre proces, lyder 
det fra beskæftigelsesministeren: 

– Jeg er helt bevidst om, at der sidder 
folk rundtom i hele landet, der både har 
store forventninger og er utålmodige efter 
en aftale. De skal vide, at vi knokler for det 
her fra tidlig morgen til meget sen aften. 
Jeg kan ikke efter vores første møde i dag 
love, hvornår der ligger en aftale. Men jeg 
håber, at folk noterer sig, hvor hårdt og 
indædt vi arbejder for den.

Både medierne og oppositionen forsøger 
allerede at så tvivl om, hvorvidt regeringen 
stadig vil arbejde for at få indført en ret 
til tidlig folkepension til nedslidte. Derfor 
ligger det også beskæftigelsesministeren 
meget på sinde at gribe opgaven anderle-
des an, end hvad der var tilfældet i 2011.

– Sidst vi stod med en udfordring, der 
var både teknisk, økonomisk og politisk 
svær, var jo efter 2011-valget. Måden, vi 
håndterede det på dengang, var at sige, 
at det er så svært, at vi ikke rigtig kan se, 
hvordan vi skal kunne overkomme det, 
og derfor dropper vi det. Nu gør vi det 
omvendte. Nemlig siger, at der er noget 
her, der er meget svært. Men vi kommer til 
at vise hver evig eneste dag, at vi arbejder 
på det. Også selvom vi er en mindre-
talsregering, der har knap 26 procent af 
stemmerne, og at det jo derfor i sagens 
natur er vanskeligt. Det tror jeg til syvende 
og sidst, at danskerne vil respektere mere 
end det første. Men så tror jeg jo i øvrigt 
også på, at vi nok skal komme i mål med 
en aftale. 

1
Det skal gavne  

de nedslidte
Den nye rettighed målrettes de personer, 

som er mest nedslidte, uanset om det er fy-
sisk eller psykisk nedslidning.

2
Det skal gælde efter  

et langt arbejdsliv
Den nye rettighed målrettes personer, som 
har været mange år på arbejdsmarkedet, og 

som tidligt startede med at arbejde.

3
Der skal være tale om  
en egentlig rettighed

Derfor baseres den nye rettighed på objek-
tive kriterier.

4
Mænd og kvinder skal have  

reel lige adgang
Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd 
og kvinder ligeligt, selvom de typisk har for-
skellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at 
perioder med barsel eller deltid ikke står i 
vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

5
Det skal være muligt  at blive  

visiteret til tidlig  folkepension
Mennesker, der ikke er direkte omfattet af 
rettigheden, men som på anden vis er ned-
slidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske 
eller psykiske gener, skal kunne visiteres til 

tidlig folkepension.

6
Modellen skal være simpel,  

overskuelig og varslet i god tid
Det nye pensionssystem skal være simpelt 
og overskueligt for alle. Den enkelte skal 

varsles i god tid, så man kan nå at indrette 
sig efter de nye forhold.

7
Pengene skal passe

Den tidlige folkepension skal være sam-
fundsøkonomisk ansvarlig og inden for den 

ramme, vi afsætter, på 3 mia. kr. årligt.

SOCIALDEMOKRATIET  
FORESLÅR

7 
principper  

for en ny ret til  
tidlig folkepension
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NAVNE & NOTER

FRANK I SPIDSEN  
FOR TOPMØDE
Overborgmester Frank Jensen skal til oktober 
lede det store C40 World Mayors Summit, hvor 
borgmestre og ledere fra C40-byerne mødes 
for at diskutere effektive klimaløs ninger. 

– Det er en stor anerkendelse af vores 
grønne indsats, at C40-topmødet skal afhol-
des i København. Her skal vi sætte byernes 
klimaindsats allerøverst på dagsordenen 
og inspirere hele verden med Københavns 
grønne løsninger. Byens aktører er inviteret 
med – virksomheder, organisationer og kø-
benhavnerne skal inspirere politikerne i den 
grønne klimakamp. Det ser jeg meget frem 
til – vi handler stærkest på klimaudfordringen 
i fællesskab, siger Frank Jensen.

ÆRESMEDLEM 
FYLDTE 100 
Socialdemokratiets æresmedlem i 
Odder, Herdis Nørgaard Sørensen, 
fyldte 23. juli 100 år. Gennem det 
meste af sit liv har Herdis Nørgaard 
Sørensen involveret sig i samfundet 
omkring sig. Faktisk startede det 
allerede, da hun var kun fem måne-
der gammel. Hendes forældre var 
nemlig med til at stifte den lokale 
afdeling af netop DUI-Leg og Virke 
i 1919. Men tilhørsforholdet har 
varet hele livet. I år var det derfor 
på DUI’s vegne, at Herdis Nørgaard 
Sørensen talte ved LO’s 1. maj i 
Odder.

I 1944 startede hun selv en 
socialdemokratisk kvindegruppe i 
Odder. Samme år giftede hun sig 
med Ejner Sørensen, daværende 
formand i DSU i Odder. 

– Herdis er ikke bare 100 år, hun 
er også 100 procent samfundsbor-
ger, 100 procent engageret, 100 
procent social og 100 procent sin 
egen. Hun er født ind i fællesska-
bet. Når Herdis fortæller, så føler vi 
samhørigheden med arbejderbe-
vægelsen og partiet. Også de unge 
lytter godt efter, forklarer Jesper 
Hjort, formand for Socialdemokra-
tiet i Odder og omegn.

 
S UNDER  
REGNBUENS  
FANER 
 
I gen i år var DSU og Socialdemokratiet repræsenteret ved CPH Pride. I optoget 
deltog politikere fra DSU, Christiansborg, Københavns Borgerrepræsentation 
og Region Hovedstaden. En af deltagerne var Pernille Rosenkrantz-Theil, der 
forud for paraden skrev på Facebook: »København viser sig fra sin bedste og 
mest farverige side under Pride week, og det er altid fantastisk at se, hvor 
mange mennesker i alle aldre der tager del i det. Med paraden viser vi mangfol-
digheden i vores samfund og fejrer, at vi alle kan leve trygt og være dem, vi er«.

NYE VEJE FOR 
FÆLLESSKABET

FORBUNDET FOR VVS’ERE, BLIKKENSLAGERE, 
VENTILATIONSTEKNIKERE OG SKORSTENSFEJERE
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HK Hovedstadens pris, Årets Anker, blev i 
år givet til Folkekirkens Nødhjælp. Anker 
Jørgensen var en politiker, der havde stort 
fokus på værdien af uddannelse. For årets 
prismodtagere handler det også om retten 
til uddannelse og skolegang til de fattig-
ste, sagde Frank Jensen, da han afslørede 

modtageren af prisen ved HK Hovedstadens 
1. maj-brunch. 

Begrundelsen var blandt andet, at det kan 
løfte en hel familie, hvis et af deres børn får 
en uddannelse, fordi børnene får mulighed 
for at hjælpe deres forældre, når de bliver for 
gamle til at arbejde.

SÅ FIK ROSKILDE SIN 
NYE BORGMESTER
Borgmesterkæden i Roskilde har nu officielt skiftet 
ejermand. 7. august overtog Tomas Breddam formelt 
posten som borgmester, efter at Joy Mogensen forlod 
roret i Roskilde for at varetage posten som landets 
kultur- og kirkeminister.

Tomas Breddam fik ved et byrådsmøde hængt 
borgmesterkæden om halsen af forgængeren som 
det synlige bevis på, at han nu er borgmester. Over-
dragelsen var det eneste punkt på dagsordenen, og 
der blev taget behørigt afsked og budt lige behørigt 
velkommen til den nye borgmester af et stort publi-
kum. 

Med Alkas indboforsikring  
er du altid rigtigt dækket

En indboforsikring dækker dit private indbo, 
hvis dit hjem f.eks. udsættes for indbrud eller 
brand. For at gøre det enkelt, har Alkas indbo - 
forsikring ikke noget loft for værdien af dit 
samlede indbo. Det kalder vi sumløs dækning. 
Så er du altid rigtigt dækket.

LÆS MERE PÅ ALKA.DK/SOCIAL  
ELLER RING TIL OS PÅ 70 12 14 16

RUND  
FØDSELSDAG

  24. oktober 
Jan Juul Christensen,  
partisekretær,  
fylder 50 år.

  

FOLKE- 
KIRKENS 
NØDHJÆLP 
FIK ÅRETS 
ANKER
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VELKOMMEN TIL  

Valget gentændte en lyst til at 
være med til at gøre en forskel 
hos Søren Tomra. Derfor sendte 

han få dage efter valget en indmel-
delsesblanket til Socialdemokratiet. 
De store dagsordener som klima og 
velfærd fik ham til at overveje, om det 
ikke igen – efter ti år – var tid til at 
melde sig ind og være med til at gøre 
en forskel. For ti år siden meldte han 
sig ud, da han måtte erkende, at et 
travlt familieliv med småbørn og en 
karriere gjorde det svært at finde en 
balance, hvor der også var tid til et po-
litisk engagement i Socialdemokratiet. 

Nu er børnene blevet større, og der er 
kommet mere luft i kalenderen. 

Hvad ser du som partiets store 
udfordring?

Da jeg var med for ti år siden, kunne 
jeg se, at der lå en stor opgave i at få 
overbevist de mere ressourcestærke 
i vores samfund om, at de goder og 
det liv, de nyder godt af i dag, ikke 
er kommet af sig selv. Det synes jeg 
faktisk stadig er en af opgaverne; at få 
forklaret, at det gode samfund, vi har 
i dag, ikke er kommet af sig selv. Det 
er generationerne før os, der har taget 
de kampe, der skulle til, for at vi har 

et velfærdssamfund. Vel at mærke et 
velfærdssamfund, som gør, at mange 
af os i dag har et godt liv med gode 
uddannelser og gode job. Jeg vil gerne 
være med til at få flere til at se dette 
og anerkende dette. Til at opdage, at vi 
har et samfundsansvar. Også selvom vi 
ikke er dem i samfundet, der mangler 
noget eller er syge. Vi har et ansvar for, 
at også de fremtidige generationer får 
det godt. Vi skal bidrage til fællesska-
bet, så vi kan skabe nye muligheder for 
de nye generationer. 

SØREN  
TOMRA
B R Ø N S H Ø J  H U S U M

www.Socialdemokratiet.dk

@Socialdemokratiet
Facebook.com/socialdemokratiet

@Spolitik

FØLG OS PÅ:

S Ø R E N  
T O M R A
B r ø n s h ø j  H u s u m


