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GRØNNE BOLIGMILLIARDER SKAL  
SÆTTE GANG I ØKONOMIEN
Regeringen vil bruge 30 milliarder kroner på at renovere 
boliger de kommende år. Det skal både gavne lejerne, sætte 
gang i beskæftigelsen og styrke den grønne omstilling. 

RÅD TIL VELFÆRD I HELE DANMARK
En ny aftale flytter 1,4 milliarder kroner til landets 
yderkommuner. Det skal sikre et Danmark i bedre 
balance, fortæller Nicolai Wammen. 

BORGMESTER TAKKER AF MED  
GOD SAMVITTIGHED
Ole Bollesen genopstiller ikke som borgmester i Syddjurs. 
Socialdemokraten har talt med ham om blandt andet et 
veloverstået generationsskifte. 

SAMARBEJDE SOM BOLVÆRK 
MOD NAZISMEN
Historiker Henning Grelle fortæller om de mange svære 
dilemmaer, de danske politikere stod over for, da 
tyskerne for 80 år siden besatte Danmark. 
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AF METTE FREDERIKSEN, FORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET

VORES AMBITIONER OG 
DRØMME ER UFORANDREDE

Det er 
 regeringens 

 ambition, at en ny ret 
til tidlig pension bliver 
forhandlet og vedtaget  
i år. 
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Mette Frederiksen 
Formand for Socialdemokratiet

Kære socialdemokrater
Tak for jeres enestående opbakning i de seneste måneder.

Det er snart et år siden, vi kunne danne regering. Ingen af os kunne dengang 
forudse, at vi skulle håndtere den største krise siden 2. verdenskrig. Men det 
har vi gjort – og vi er stadig i gang. Corona har haft menneskelige og økonomi-
ske omkostninger. Og jeg føler med alle dem, der har mistet.

Selvom vi har åbnet meget af Danmark, så er virussen her stadig. Meget 
tyder på, at vi indtil videre har klaret os godt i Danmark. Det tror jeg, der er flere 
forklaringer på.

For det første har vi været gode til at samarbejde. En trepartsaftale med 
fagforeninger og arbejdsgivere blev forhandlet på plads på rekordtid. Et enigt 
folketing. 10 forskellige partier. Vi blev enige om historisk store hjælpepakker. 
De har betydet, at mange lønmodtagere har undgået at blive arbejdsløse.

For det andet har vi passet på hinanden. Vi nægtede at acceptere, at sygdom-
men bare spredte sig i befolkningen. Og vi insisterede på, at i et velfærdssam-
fund får man hjælp, når man bliver syg.

For det tredje har vi været gode til at finde løsninger. Både ude på virksomhe-
derne. Og i den offentlige sektor. Vi skal stole på, at hvis vi tør sætte rammerne 
mere fri. Så finder man løsninger lokalt.

Nu skal vi ikke bare i gang med at genoprette. Vi skal også genopfinde. Tre 
pejlemærker vil gå igen i de udspil, regeringen vil fremlægge: Det skal være 
retfærdigt. Det skal være økonomisk ansvarligt. Og det skal være grønt. Vi har 
allerede indgået en bred og grøn aftale om at renovere almene boliger.

Det store fokus på coronakrisen har også betydet, at vi har måttet udskyde 
anden lovgivning. Men netop udskyde. Ikke aflyse. For det, der var vigtigt før 
corona, er også vigtigt efter corona. Det skal selvfølgelig tænkes sammen på en 
ny måde. Danmark og verden er forandret. Men vores ambitioner og drømme. 
De er uforandrede.

Det gælder ikke mindst i forhold til mulighederne for en værdig tilbagetræk-
ning fra arbejdsmarkedet.

Der er mennesker, der ikke bare kan blive ved med at arbejde. Uretfærdig-
hederne er ikke blevet mindre. Det gælder for Arne. Det gælder for tusindvis af 
andre gode danske lønmodtagere.

Det er regeringens ambition, at en ny ret til tidlig pension bliver forhand-
let og vedtaget i år.

Og jeg glæder mig til, at vi senere kan præsentere vores forslag.
Rigtig god sommerferie til dig og din familie.  
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OVERBLIK OVER  
CORONAINITIATIVER
På et pressemøde onsdag den 11. marts 2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen, at dele 
af Danmark lukkede ned. Nedlukningen har ramt alle dele af det danske samfund. Fra de mindre i 
daginstitutionerne over børn i skoler, rigtig mange arbejdspladser til de ældre på plejehjemmene. 
Også socialt udsatte og kulturlivet har tydeligt mærket krisens konsekvenser. 

Derfor har regeringen fra starten taget en række initiativer for at holde hånden under beskæf-
tigelsen og støtte mange af dem, som oplever en særlig svær tid. De fleste af initiativerne er 
heldigvis gennemført i bred enighed med Folketingets øvrige partier.

Socialdemokraten giver dig her overblikket over mange af de tiltag, der er blevet iværksat for at 
få Danmark gennem coronakrisen. 

For regeringen har det fra dag ét af ned-
lukningen været et centralt mål at holde 
hånden under de mange danske arbejds-
pladser, som kan komme i farezonen 
under nedlukningen. Derfor har regeringen 
indgået en række aftaler med både Folke-
tingets partier, arbejdsmarkedets parter og 
kommuner og regioner. 

Det første store skridt var en trepartsaf-
tale mellem regeringen, arbejdsgivere og 
lønmodtagere. Aftalen betød, at virksom-
heder kunne få lønkompensation, det vil 
sige, at staten dækkede en del af deres 
udgifter til lønninger, hvis virksomhe-
derne valgte at sende medarbejdere hjem 
med løn i stedet for at afskedige dem.

– Danmark står i en ekstraordinær 
situation. Derfor er jeg glad for, at vi også 
har ekstraordinært ansvarlige virksom-
heder, fagforeninger og lønmodtagere, 
sagde Mette Frederiksen, da aftalen blev 
præsenteret. 

Ordningen er siden blevet udvidet flere 
gange, så flere kan få del i ordningen, 
ligesom staten har øget grænsen for, hvor 
meget virksomhederne kan få i lønkom-
pensation.

Trepartsaftalen blev fulgt op af en 
meget bred aftale, hvor alle Folketingets 
partier blandt andet blev enige om, at 
virksomhederne nu også får mulighed for 
kompensation for ikke bare løn, men også 
nogle af deres faste omkostninger. Ram-
men for statsgaranterede låneordninger 

for store som for små og 
mellemstore virksom-
heder forhøjes, og så er 
der også hjælp til de syge 
og arbejdsløse, som får 
deres dagpengeperiode 
forlænget med op til tre 
måneder.

Regeringen indgik også 
aftale med Kommunernes 
Landsforening og Danske 
Regioner, som ophæver 
det kommunale og regio-
nale anlægsloft for 2020. 
Det betyder, at kommuner 
og regioner nu kan bruge 
flere penge og dermed 
holde hånden under be-
skæftigelsen.

Det betyder ifølge KL, at 
der kan fremrykkes inve-
steringer for 2,5 milliarder kroner, blandt 
andet til energirenoveringer af skoler, 
plejehjem og andre offentlige bygninger. 
Der var også andre tiltag i aftalen, blandt 
andet vil kommuner og regioner frem-
rykke betalingen for offentlige indkøb og 
dermed styrke likviditeten hos de private 
virksomheder.

– Regeringen er parat til at gøre, hvad 
end der skal til for at holde hånden under 
danske virksomheder og arbejdspladser. 
Det er en vigtig og klog investering, sagde 
finansminister Nicolai Wammen, da 

aftalen var indgået. – Selvom store dele 
af Danmark er lukket ned, er det vigtigt, 
at Danmark ikke går i stå. Det er der stor 
opbakning til i Folketinget.

Af andre tiltag kan nævnes, at beta-
lingsfristerne for moms, AM-bidrag og 
A-skat er blevet udskudt, at erhvervslivet 
har fået en håndsrækning i form af nye 
garantiordninger, at bankerne får mere 
spillerum til at låne penge ud til borgere 
og virksomheder, og at virksomheder med 
medarbejdere, som er ramt af coronavi-
rus, kan få refusion allerede fra dag ét.

SERIE AF AFTALER SKAL HOLDE HÅNDEN UNDER BESKÆFTIGELSEN
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FLERE PLADSER TIL DE HJEMLØSE
Hjemløse og andre af landets udsatte 
grupper er blandt de mest sårbare under 
coronakrisen. Mange herberger og være-
steder skar ned på antallet af pladser eller 
valgte helt at lukke. 

Samtidig har mange af de organisatio-
ner, som ellers løfter et stort ansvar på 
det sociale område, også været presset 
af krisen. De er afhængige af indtægter 
fra eksempelvis indsamlinger, salg fra 
genbrugsbutikker eller fra arrangementer, 
der er blevet aflyst på grund af krisen. 

Derfor blev Folketingets partier enige 
om en række tiltag for at hjælpe hjemløse 
og de organisationer, der arbejder på 
området. Pengene skal gå til, at organi-
sationer, der arbejder med hjemløse, kan 
oprette flere sovepladser til hjemløse. 

Enten ved at udvide deres egne tilbud eller 
leje sig ind på hoteller. Der er også afsat 
penge til uddeling af gratis måltider til 
hjemløse.

– De sårbare bliver dobbelt sårbare 
i en krisesituation som nu. Jeg er glad 
for den brede politiske opbakning til at 
beskytte vores sårbare medborgere og 
de organisationer, der er en vigtig del af 
vores velfærdssamfund, siger social- og 
indenrigsminister Astrid Krag.

Der er også oprettet hjælpepakker med 
støtte til at hjælpe børn og unge, der er 
pårørende til personer med alkohol- eller 
stofmisbrug, bekæmpe ensomhed blandt 
mennesker med handicap og hjælpe 
voldsofre, mennesker med misbrug og 
mennesker med psykiske lidelser.

Selvom meget har stået i coronaens 
tegn i løbet af foråret, er der også 
indgået enkelte andre aftaler. Skatte-
minister Morten Bødskov fremlagde 
i slutningen af april et stort udspil til 
at styrke skattekontrollen som et led 
i regeringens plan for at genoprette 
skattevæsnet efter de mange skan-
daler om udbytteskat, hvidvask og 
fejl i blandt andet momsbetalinger. 

Allerede ugen efter lykkedes det at 
indgå en politisk aftale med samtlige 
Folketingets partier om en markant 
oprustning i kampen mod skatte-
snyd. 

– Jeg er utrolig glad for, at det er 
lykkedes at samle en bred opbak-
ning til vores plan for at reformere 
skattekontrollen. Danskerne skal 

kunne stole på, at enhver svarer sit, 
og at skatteforvaltningen slår hårdt 
ned på dem, der snyder for at undgå 
at betale deres del til fællesskabet. 
Sådan har det ikke altid været, men 
nu har vi sammen taget et stort 
skridt i den rigtige retning, lød det fra 
skatteminister Morten Bødskov, efter 
at aftalen var i hus.

Aftalen betyder, at der ansættes 
cirka 60 medarbejdere til en styrket 
indsats mod hvidvask og på straffe-
sagsområdet, cirka 90 medarbejdere 
til momskontrol og cirka 100 til ind-
satsen mod skattely og international 
skatteunddragelse. Regeringen vil 
samlet set styrke skattevæsnet med 
1.000 ekstra medarbejdere frem 
mod 2023.

BEDRE VILKÅR FOR  
ELBILER OG MERE GRØN 
ERHVERVSTRANSPORT
Selvom vi har kæmpet med coronakrisen, er 
der stadig en klimakrise, som skal håndteres. 
Derfor indgik regeringen i april en meget bred 
grøn aftale, som skal få flere elbiler ud på ve-
jene og sikre mere grøn erhvervstransport.

Med aftalen afsættes der 50 millioner kroner 
til at opstille flere ladestandere til elbiler rundt-
om i landet og yderligere 25 millioner kroner til 
at sikre mere grøn erhvervstransport. Regerin-
gen vil senere fremlægge en samlet klimahand-
lingsplan på transportområdet.

– Regeringens hovedfokus lige nu er corona-
krisen. Samtidig har vi forsøgt at sikre fremdrift 
på klimadagsordenen, og nu er det lykkedes at 
lande en aftale om flere ladestandere i hele lan-
det. Det er enormt vigtigt, for uden ladestan-
dere får vi ikke flere danskere til at udskifte 
benzinbilen med elbilen. Med aftalen sikrer 
vi også ladestandere og tankanlæg til grønne 
vare- og lastbiler, så vi kommer hele vejen 
rundt, lød det i den sammenhæng fra klima-, 
energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

BRED AFTALE STYRKER  
SKATTEKONTROLLEN
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HJÆLP PÅ VEJ TIL  
EFTERSKOLERNE
Mange af landets efterskoler blev hårdt 
presset af nedlukningen og risikerer at 
miste elever – både i dette skoleår og i det 
kommende skoleår. Derfor stod samtlige 
partier i Folketinget bag en hjælpepakke 
på 540 millioner kroner til de trængte 
skoler.

Pakken giver blandt andet skolerne et 
ekstra tilskud, så forældrebetalingen kan 
nedsættes. Der er også øremærket støtte 
til de skoler, der mister elever, både i dette 
skoleår og i det kommende skoleår. Også 
frie fagskoler og øvrige skoler med kostaf-
delinger kan gøre brug af støtten.

– Efterskoler står for et helt særligt 
ungdomsfællesskab. Det er vigtigt, at vi 
får skabt noget ro omkring dem og de 
mange skoler med kosttilbud. De står 
med en særlig økonomisk udfordring på 
grund af nedlukningen, og jeg er glad for, 
at Folketinget står sammen om at få dem 
helskindet igennem coronakrisen, siger 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil.

FOLKETINGET SKÆRPEDE STRAFFEN FOR 
CORONARELATERET KRIMINALITET 
Regeringen fik også opbakning fra Folketinget til en hastelov med markant 
skærpelse af straffen for forbrydelser, der begås i forbindelse med corona-
epidemien. Det skete efter historier om, at kriminelle havde stjålet håndsprit 
fra hospitaler, og at tricktyve snød sig ind i ældres boliger under påskud af at 
komme fra sundhedsmyndighederne.

Straframmen for blandt andet indbrud, tyveri og bedrageri vil som udgangs-
punkt blive fordoblet, hvis kriminaliteten har relation til coronaepidemien. Den 
nye lov lægger også op til en firedobling af straffen til virksomheder, som forsø-
ger at snyde sig til støtte fra de særlige hjælpepakker, Folketinget har vedtaget.

– Vores land er i disse dage i en helt særlig situation, hvor langt de fleste 
danskere har vist mod og evne til at stå sammen. Derfor sender regeringen nu 
et meget klart budskab til de få personer, der udnytter denne krise og begår 
kriminalitet for at berige sig selv på bekostning af resten af samfundet: Jeres 
handlinger er usle og noget, vi på ingen måde accepterer, lød det fra justitsmi-
nister Nick Hækkerup, da han præsenterede forslaget. 
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STØTTE TIL DE ARBEJDSLØSE I EN SVÆR TID
Det er ikke nemt at finde arbejde under coronakrisen. Derfor har regeringen med 
Folketingets opbakning taget en række skridt, som skal forbedre tilværelsen for de 
arbejdsløse. Alle Folketingets partier har derfor støttet, at dagpengeperioden kan 
forlænges.

Regeringen har også fået bred opbakning i Folketinget til at suspendere den 
såkaldte 225-timersregel frem til 9. juni. Reglen stiller krav om, at kontanthjælps-
modtagere skal arbejde mindst 225 timer om året for at få adgang til fuld kontant-
hjælp.

– Den delvise nedlukning har selvfølgelig gjort det sværere at få job. Derfor har 
vi sat dagpengeperioden på pause, så man ikke bruger af dagpengeretten den 
kommende tid. Og i dag har et bredt flertal besluttet at suspendere 225-timers-
reglen for mennesker på kontanthjælp. Det mener jeg kun er retfærdigt, lød det 
fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Peter Hummelgaard har også slået fast, at arbejdsgiverne har et ansvar for at 
sikre et godt arbejdsmiljø og mindske smitterisikoen. Og han har udsendt en ny 
vejledning, som slår fast, at eksempelvis sundhedspersonale kan få smitte med 
Covid-19 anerkendt som arbejdsskade.

HJÆLP TIL MEDIER  
OG KULTURLIV

DANMARK MED HJÆLP TIL  
DET AFRIKANSKE KONTINENT
Det afrikanske kontinent kan blive hårdt 
ramt af coronaepidemien, fordi sundheds-
væsnet mange steder har store mangler. 
Det kan betyde en både økonomisk og 
humanitær katastrofe i Afrika og nye 
flygtningestrømme mod Europa. 

Regeringen besluttede tidligt at sende 
100 millioner kroner af sted til akut hjælp 
til at inddæmme smitten i Afrika. De 
penge er gået til Verdenssundhedsorga-
nisationen (WHO) og til FN’s børnefond 
(UNICEF). Og udviklingsminister Rasmus 
Prehn meddelte, at regeringen har sat én 
milliard kroner af til indsatsen mod coro-
navirus i Afrika:

– Coronavirus på det afrikanske konti-
nent og i nærområder kan potentielt blive 
en humanitær og økonomisk katastrofe. 
Det er nu helt afgørende – et spørgsmål 

om liv eller død – at vi er forberedt på den 
værst tænkelige udvikling i Afrika. Det er 
nu, vi skal vise rettidig omhu, ansvarlig-
hed og prioritere vores indsats og penge, 
så vi er klar til at sætte ind, hvor der er 
mest brug for det, sagde ministeren 
tilbage i marts. 

Danmark har også givet et stort økono-
misk bidrag til det internationale arbejde 
med at udvikle en vaccine mod Covid-19. 
Pengene er gået til den norskstiftede fond 
»Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations« (CEPI). CEPI er et globalt 
partnerskab mellem offentlige, private 
og velgørende organisationer. Projektet 
skal også sikre, at vaccinen kommer alle 
til gavn – også udviklingslandene, som 
kan blive meget udsatte på grund af et 
mangelfuldt sundhedsvæsen. 

Kulturen har været hårdt presset af 
lukkede museer og aflyste koncerter. 
Derfor har regeringen med opbakning 
fra Folketinget fået vedtaget flere 
hjælpepakker, så også kulturinstitutio-
nerne får støtte til at komme igennem 
krisen. 

– Det er afgørende, at de mange in-
stitutioner, som udgør rygraden i vores 
kulturliv i Danmark, også får hjælp, 
uanset hvor stort deres offentlige 
tilskud er. De skal overleve krisen, så 
de også fremover kan arrangere fore-
stillinger, udstillinger og meget andet 
kultur, der beriger danskernes hverdag 
og vores alle sammens fællesskab, 
siger kulturminister Joy Mogensen.

Det er også blevet aftalt at oprette 
en midlertidig kunststøtteordning 
på 100 millioner kroner til at hjælpe 
kunstnere med såkaldte kombinati-
onsindkomster. Endelig er partierne 
blevet enige om at yde et tilskud til 
idræts- og spejderforeninger, som er 
blevet ramt af aflyste arrangementer 
og faldende kontingentindtægter.

Også de danske medier har været 
udfordret af krisen på grund af 
faldende annonceindtægter. Derfor 
blev partierne i Folketinget enige om 
at afsætte 180 millioner kroner til at 
hjælpe medierne gennem krisen, så 
de kan få dækket en del af deres tabte 
annonceindtægter. 
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30 milliarder kroner til at renovere almene boliger skal både 
skabe bedre forhold for mange lejere, sætte gang i økonomien 
efter coronakrisen og bidrage til den grønne omstilling, fortæller 
boligminister Kaare Dybvad Bek. 

8

Retfærdigt, økonomisk ansvarligt og 
grønt. Det er de tre pejlemærker, 
der skal gå igen i regeringens ar-

bejde med at genoprette økonomien oven 
på coronakrisen, fortalte Mette Frederik-
sen i sin 1. maj-tale. 

Ved samme lejlighed præsenterede hun 
også et konkret forslag, der netop flugter 
med alle tre pejlemærker: Der skal de 
kommende år bruges 30 milliarder kroner 
på at renovere almene boliger. Og de 
første penge skal allerede ud at arbejde i 
2020, så der allerede i år bliver skabt flere 
arbejdspladser inden for byggeriet. 

Socialdemokraten har talt med bolig-
minister Kaare Dybvad Bek, som sammen 
med klimaminister Dan Jørgensen har 
fremlagt regeringens samlede bud på en 
renovering af den almene boligsektor. Og 
han er meget glad for, at der nu sættes 
massivt ind med renoveringer. 

– Siden jeg blev minister, har jeg rejst 
rundt i Danmark for at besøge boligområ-
der. Vi har rigtig mange gode almene boli-
ger, men der er desværre også nogle, som 
gemmer på ubehagelige overraskelser. 
Jeg har oplevet at komme ind i boliger, 
hvor jeg efter få minutter kunne mærke 
effekten af en bolig, som er ramt af skim-
melsvamp. Luften er tung, der er fugtigt, 
og man får hurtigt hovedpine. Sådan en 

GRØNNE  
BOLIGMILLIARDER   

bolig skal ingen børn eller voksne leve i. 
Derfor er det rigtig godt for lejerne, at vi 
nu sætter gang i renoveringerne. 

VENTELISTE MED PROJEKTER TIL  
18 MILLIARDER KRONER
Det er ikke småpenge, regeringen læg-
ger op til at bruge. Frem til år 2026 skal 
der bruges i alt 30 milliarder kroner på 
at renovere boliger. De første 18 mil-
liarder kroner skal bruges til at afvikle de 
453 godkendte projekter, som allerede 
i dag ligger klar på Landsbyggefondens 
venteliste.

Projekterne berører omkring 72.000 
boliger eller 150.000 personer. Derudover 
indeholder regeringens forslag yderligere 
12 milliarder kroner, som kan bruges til 
at foretage yderligere renoveringer frem 
mod år 2026. 

– Det, vi lægger op til, er den største 
samlede investering i den almene bo-
ligsektor nogensinde. Når vi fremrykker 
projekter for i alt 18 milliarder kroner, så 
betyder det, at omkring 150.000 lejere kan 
få igangsat renovering af deres boliger. 
Det svarer til hele Aalborg og Hjørrings 
indbyggertal tilsammen, fortæller Kaare 
Dybvad Bek. 

Netop fordi så mange projekter allerede 
er godkendt, kan det også gå ret hurtigt 

med at få renoveringerne i gang og der-
med også skabe nye arbejdspladser inden 
for byggebranchen, forklarer Kaare Dyb-
vad Bek. Allerede i 2020 skønnes forslaget 
at give 2.200 fuldtidsbeskæftigede, og i 

HER SKAL DER  
RENOVERES FLEST 
BOLIGER
1.  Københavns Kommune,  

10.364 boliger

2.  Brøndby Kommune,  
4.687 boliger

3.  Aarhus Kommune,  
4.172 boliger

4.  Aalborg Kommune,  
3.968 boliger

5.  Gladsaxe Kommune,  
3.101 boliger

SKAL SÆTTE GANG I  ØKONOMIEN
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Omkring én 
million danskere 

bor til leje i en almen 
bolig. Så jeg synes, det er 
rigtig godt, at vi nu har 
fået sat lejernes vilkår på 
dagsordenen. 

KAARE DYBVAD BEK

2021 vil det være steget til 5.800. Det er 
med andre ord et stort bidrag til at genop-
rette økonomien oven på coronakrisen. 

SKAL SÆTTE GANG I KLIMAKAMPEN
Renoveringerne skal ikke kun gavne lejer-
ne og beskæftigelsen, men også klimaet. 
For de mange renoveringer er selvfølgelig 
også en oplagt anledning til at tænke 
grønt, forklarer Kaare Dybvad Bek. 

– Når vi investerer så mange penge i 
vores almene boliger, skal vi selvfølgelig 
gøre det på en måde, der gør dem mere 
klimavenlige og styrker den grønne 
omstilling. Det betyder for eksempel, at vi 
skal udskifte flere oliefyr i de almene bo-
liger og investere i varmepumper. Det er 
både godt for klimaet og godt for lejerne, 
fordi de får en billigere varmeregning. 

Også her ligger mange af projekterne 
allerede klar. En optælling viser nemlig, 
at omkring to ud af tre af de projekter, 
der ligger klar hos Landsbyggefonden, 
vedrører den såkaldte klimaskærm. Det vil 
sige facader, tage og vinduer. En bedre kli-
maskærm vil derfor betyde, at bygningen 
isoleres bedre og dermed sparer energi. 

Beregninger viser, at forslaget forventes 
at sænke energiforbruget med ca. 500 
gigawatttimer. Det svarer til varmeforbru-
get i 40.000 lejligheder. CO2-reduktionen 
er på 50.000 tons, hvilket svarer til 25.000 
rejser frem og tilbage mellem København 
og New York. 

GLÆDE HOS LEJERNES ORGANISATION
Regeringens udspil har også udløst glæde 
hos landets lejere.

– Vi har ønsket og arbejdet stenhårdt 
for, at den store renoveringskø med 453 
projekter over hele landet kan afvikles nu. 
Det er vigtigt for de mange beboere, der 
har stået i kø i alt for lang tid. Og det er 
vigtigt for klima og tilgængelighed. Derfor 
er vi også meget glade for, at regeringen 
har spillet ud med afvikling af køen på de 
18,4 milliarder kroner nu, og det tegner 
der sig også et meget bredt flertal for i 
Folketinget, lød det efter præsentationen 
fra direktør i BL – Danmarks Almene Boli-
ger – Bent Madsen. 

Kaare Dybvad Bek er glad for den mod-
tagelse, udspillet har fået hos lejerne. Og 
han håber på, at der vil være bred opbak-
ning i Folketinget til en samlet aftale, der 
både kan sikre renoveringer her og nu og 
sikre langsigtet finansiering til renove-
ringsprojekter.

– Omkring én million danskere bor til 
leje i en almen bolig. Så jeg synes, det er 
rigtig godt, at vi nu har fået sat lejernes 
vilkår på dagsordenen. Nu håber jeg på at 
kunne indgå en meget bred aftale, som 
både kan være til gavn for lejere, skabe 
flere arbejdspladser og styrke den grønne 
omstilling, slutter Kaare Dybvad Bek.  

Boligminister Kaare 
Dybvad Bek fremlægger 
sammen med klima-
minister Dan Jørgensen 
regeringens nye udspil.

Boligminister Kaare 
Dybvad Bek og politisk 
ordfører Jesper Petersen 
besøger Charlotte og 
hendes søn Luca i deres 
hus i Kruså i Sønderjyl-
land. De bor i en af de 
boliger, som er ramt af 
skimmelsvamp.



DANMARK står midt i den værste sundhedsmæssige og økonomiske 
krise i moderne tid. Når samfundet for alvor genåbner, bliver der behov 
for en massiv økonomisk genopretning, der kan skabe job og ny vækst. 

DI HAR FREMLAGT en ambitiøs plan med 70 konkrete forslag til, 
hvordan Danmark kommer godt igennem krisen. Planen vil skabe 30.000 
arbejdspladser, løfte velstanden med 45 mia. kr. i 2020 - og samtidig 
bringe os en fjerdedel af vejen til 70 procents-klimamålsætningen for 
2030.

Læs mere her: di.dk/danmarkudafkrisen

FEM INDSATSOMRÅDER

• KLIMA 
• INFRASTRUKTUR 
• UDVIKLING 
• EKSPORT 
• KONKURRENCEKRAFT 

Danmark 
ud af krisen 
– tilbage til grøn vækst
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Coronakrisen har ændret Danmark 
fundamentalt. Sommeren er aflyst, 
arbejdsløsheden er til gengæld 

genstartet, og tusindvis af mennesker og 
virksomheder er kastet ud på dybt vand. 
De næste måneder bliver altafgørende. 
Regeringens hovedopgave er at genop-
rette økonomien, men det skal gøres på 
en måde, hvor vores politiske ambitioner 
– som fik et stærkt demokratisk mandat 
ved folketingsvalget i 2019 – kan indfries 
på én og samme tid. Visionen om at 
udvikle velfærdsstaten, styrke arbejds-
markedsmodellen og sætte turbo på 
den grønne omstilling skal ikke ofres nu. 
Tværtimod skal vi nu anvise den retning, 
som på lang sigt kan få os i mål med den 
vision. 

På den korte bane står en kæmpe ud-
fordring dog også og banker på regerin-
gens dør. I disse dage, uger og måneder 
bliver titusindvis af unge under 30 år 
arbejdsløse. Som altid er det dem med de 
korteste uddannelser og laveste lønnin-
ger, som står for skud, og mange har kun 
en hel eller en halv ungdomsuddannelse 
i rygsækken. Mange arbejder i ufaglærte 
stillinger på hoteller, caféer og i byggeriet. 
Hvis der er noget vi ved med sikkerhed fra 
1980’ernes arbejdsløshed og finanskrisen 
i 2008, så er det, at ungdomsarbejdsløs-

hed er noget, fanden har skabt. Det kan 
blive til langtidsledighed. Det kan forfølge 
unge gennem hele arbejdslivet. 

Derfor kræver DSU, at regeringen hur-
tigst muligt fremlægger en ungepakke. 
En politisk håndsrækning til de unge, som 
lige nu får smadret 
deres tilværelse. Først 
og fremmest skal vi 
bruge de velkendte 
værktøjer som jobrota-
tion, isbryderordninger 
og forpligtende mål 
for ungeansættelser i 
den offentlige sek-
tor som midler til at 
skabe jobåbninger for 
unge mennesker. Vi 
skal sætte turbo på 
forhandlingerne om 
tidlig pension til Arne, 
så unge kan tage over 
fra arbejdsmarkedets 
slidte lønmodtagere. 

Derudover skal vi sætte gang i det 
største opkvalificeringsprogram for unge 
i dette århundrede. Vi ved, at op mod 
120.000 unge under 30 år kun har en 
studenterhue, og mange står først til ar-
bejdsløshed, når økonomiske tilbageslag 
rammer. Vi skal have fleksibel adgang 

til de uddannelser, som vi får brug for i 
fremtiden. Samtidig skal vi give økonomi-
ske bonusser til unge, som starter på de 
uddannelser – især dem, som har ekstra 
svært ved det. Unge voksne med børn 
skal have mulighed for at kunne opkva-

lificere sig på fulde 
dagpenge i løbet af de 
næste 2-4 år. På den 
måde sikrer vi, at de 
mennesker står bedre 
rustet, når næste 
krise rammer. 

For DSU er det alt-
afgørende, at regerin-
gen husker de unge 
nu. Ellers risikerer vi 
at miste en hel gene-
ration, som kommer 
til at blive plaget af 
en usikker tilknytning 
til arbejdsmarkedet 
resten af livet. Det 
dur ikke. DSU vil fra 

nu af løbende fremlægge idéer til at føre 
en offensiv ungepolitik og vil presse re-
geringen til at adoptere forslagene. Vi har 
hårdt brug for handling nu! 

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 ØNSKER EN 
   UNGEPAKKE AF 
REGERINGEN! 

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

Vi skal sætte  
turbo på  

forhandlingerne om 
tidlig pension til Arne, 
så unge kan tage over 
fra arbejdsmarkedets 
slidte lønmodtagere. 

FREDRIK VAD NIELSEN
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Bedre velfærd i hele Danmark. Det 
var et af hovedbudskaberne fra So-
cialdemokratiet forud for sidste års 

folketingsvalg. Postnummeret skal ikke 
afgøre, om man som borger har adgang til 
gode daginstitutioner, en stærk folkeskole 
og en værdig ældrepleje. 

Det var derfor en tilfreds finansminister 
Nicolai Wammen, som tirsdag den 3. maj 
kunne træde frem og præsentere den 
nye aftale, der skal sikre et nyt og mere 
retfærdigt system for fordelingen af vel-
færdskronerne blandt landets kommuner. 

– Med den aftale, vi præsenterer i dag, 
lægger vi fundamentet til et bedre Dan-
mark. Det er en aftale, der afspejler det 
gode princip, at de bredeste skuldre også 
skal være med til at bære de tungeste 

NY AFTALE: 

Ny aftale flytter ekstra milliarder 
til landets yderkommuner. Det 
skal løfte velfærden i en række 
kommuner og bidrage til at skabe 
et Danmark i bedre balance, 
lyder det fra finansminister  
Nicolai Wammen. 

RETFÆRDIG  
FORDELING AF 
VELFÆRDEN I  
HELE DANMARK

byrder. Og det er en aftale, der viser, at vi 
mener det alvorligt, når vi siger, at Dan-
mark er for lille til store forskelle. Uanset 
hvor man bor i Danmark, så kan man have 
berettiget forventning om, at der er et 
ordentligt velfærdssamfund for en selv og 
ens familie, lyder det fra Nicolai Wammen. 

SOLIDARISK OMFORDELING MELLEM 
KOMMUNERNE
Der er i dag stor forskel på de vilkår, kom-
munerne har for at levere velfærd til deres 
borgere. Nogle kommuner har mange 
velhavende borgere og får derfor mange 
penge ind i skat. Andre kommuner har 
mange udgifter til tunge sociale sager og 
til personer uden for arbejdsmarkedet. 

Derfor skal den kommunale udligning 

KOMMUNAL UDLIGNING
•  Hvert år omfordeler udligningsordnin-

gen milliarder af kroner mellem kom-
munerne. 

•  Pengene fordeles ud fra en række for-
skellige demografiske og sociale kri-
terier.

•  De demografiske kriterier handler 
blandt andet om, hvor mange børn og 
ældre kommunen har, fordi det har be-
tydning for udgifter til børnepasning og 
ældrepleje. 

•  De sociale kriterier handler blandt an-
det om, hvor mange indbyggere kom-
munen har uden arbejde og uddan-
nelse, og om antallet af socialt udsatte 
borgere. 

SOCIALDEMOKRATEN JUNI 202012
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sikre en solidarisk omfordeling mellem 
kommunerne, så alle kommuner kan 
tilbyde deres borgere et højt velfærdsni-
veau. Men med den hidtidige ordning var 
der stadig store forskelle, og samtidig er 
der i årenes løb opstået en række ubalan-
cer i ordningen, som har givet en skæv 
fordeling. 

Derfor har det fra starten været en 
vigtig opgave for regeringen at få bred 
tilslutning til en ny ordning, som både 
kunne rette op på skævhederne og sikre 
en mere retfærdig fordeling af velfærden 
mellem kommunerne. 

Kommunal udligning bliver ofte 
fremstillet som et spørgsmål om teknik. 
Men regeringen har hele vejen igennem 
insisteret på, at det er et politisk spørgs-

mål, hvor meget der skal udlignes mellem 
landets forskellige kommuner. 

Derfor har regeringen også fra starten 
været åben om, at nogle kommuner i ek-
sempelvis Nordsjælland måtte bidrage lidt 
mere for at sikre et højere velfærdsniveau 
i yderkommunerne. 

– Derfor er det også godt, at vi flytter 
penge fra de mest velstillede kommuner 
til dem, der har mindre. Dermed får vi en 
mere retfærdig fordeling af velfærden i 
Danmark, og vi får et Danmark, der hæn-
ger bedre sammen, lyder det fra Nicolai 
Wammen.

Aftalen betyder helt konkret, at der nu 
flyttes 1,4 milliarder kroner ekstra til lan-
dets 30 yderkommuner. Det er kommu-
ner, som har vanskeligere forudsætninger 
for at få enderne til at nå sammen, og som 
derfor nu kan se frem til en ekstra støtte 
fra resten af landet. 

SIKRER RO OM KOMMUNERNES ØKONOMI
Udligningsaftalen har været længe 
undervejs. For to år siden måtte den 
daværende VLAK-regering opgive at lande 

– Det nye udligningssystem sik-
rer forhåbentlig, at vi fremadret-
tet ikke skal tage penge fra børn 
og ældre for at holde hånden 
under arbejdsmarkedet. 

BIRGIT S. HANSEN, S-BORGMESTER, FREDERIKSHAVN– Jeg synes, det er meget flot, at 
regeringen i denne kaotiske tid er 
lykkedes med at få en aftale på 
plads. Det giver os tryghed i arbej-
det med at lægge budgetter.

ERIK LAURITZEN, S-BORGMESTER, SØNDERBORG

– Der bliver simpelthen et større 
beløb, som borgerne kan bruge, 
og i de her tider er der et enormt 
behov for de penge, som kan 
være med til at holde gang i et 
lokalt erhvervsliv, der i den grad 
har behov for det. 

BO HANSEN, S-BORGMESTER, SVENDBORG

HOVEDELEMENTER  
I AFTALEN
•  Der flyttes i alt 1,4 mia. kr. til  

Danmarks 30 yderkommuner.

•  Der tilføres ekstra finansiering 
på 6,5 mia. kr. i 2021 og 5,5 mia. 
varigt, herunderdet midlertidige 
likviditetstilskud, som gøres  
permanent.

•  Der gives særlige tilskud til udsat-
te yder- og økommuner og hoved-
stadskommuner.

•  Beskæftigelsestilskuddet indarbej-
des i den generelle udligning. 

•  Der skal tages hensyn til middelle-
vetiden i kommunerne.

•  Kommuner får ikke længere ud-
lændingetilskud for au pairer. 

•  Kommuner, der skal bidrage mere, 
får mulighed for at hæve skatten 
og fastholde deres indtægter.

Læs meget mere om aftalen på  
Finansministeriets hjemmeside, 
www.fm.dk 

SOCIALDEMOKRATEN JUNI 2020 13
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VIRKNING AF REFORM AF  
TILSKUDS- OG UDLIGNINGSSYSTEMET

Kortet viser kommunernes bidrag som procent af deres beskatningsgrundlag.  
Kommuner markeret med rødt skal bidrage med mere, mens kommuner  
markeret med grønt skal modtage mere.

SOCIALDEMOKRATEN JUNI 202014

K
ilde: Social- og Indenrigsm

inisteriet
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– Jeg har brugt oceaner af ar-
bejdstid på at fortælle Folketinget 
om, at udligningssystemet skulle 
ændres. Og det er dejligt, når en 
stor fælles indsats bærer frugt. 

STEFFEN JENSEN, S-BORGMESTER, HALSNÆS

– Intentionen med reformen var jo 
at kompensere de kommuner, der 
havde de store udgifter på grund af 
sociale udfordringer, og det ser ud 
til, at vi får det. Og det er jo dejligt. 

WINNI GROSBØLL, BORNHOLM

– Det er en aftale med en stærk 
social profil, der skaber bedre 
forhold for os, der skal løfte de 
største sociale opgaver. Det  
synes jeg er en god aftale.

THOMAS GYLDAL, S-BORGMESTER, HERLEV

– Vi har udfordringer både  
socialt, beskæftigelsesmæssigt 
og uddannelsesmæssigt. Med 
den nye aftale kan vi stadig give 
vores borgere en god og stærk 
velfærd i fremtiden.

KENT MAX MAGELUND, S-BORGMESTER, BRØNDBY

– Det er en rigtig fin aftale, og 
det er positivt, at det er en bred 
politisk aftale, for det betyder 
stabilitet.

TORBEN HANSEN, S-BORGMESTER, RANDERS

en udligningsaftale. Socialdemokratiet 
afviste dengang at indgå en aftale, fordi 
regeringens oplæg var for skævt og i alt 
for høj grad tilgodeså de i forvejen mest 
velstillede kommuner. 

Siden har der været stor usikkerhed i 
kommunerne om deres økonomiske frem-
tid. Derfor fremhæver Nicolai Wammen, at 
Socialdemokratiet og Venstre nu har givet 
hinanden håndslag på, at de i fremtiden 
kun vil foretage grundlæggende ændrin-
ger af den nuværende udligningsordning, 
hvis de to partier er enige om det. 

Det betyder, at kommunerne nu kan 
planlægge langsigtet, fordi aftalen overle-
ver, uanset om der sidder en rød eller en 
blå regering, forklarer Nicolai Wammen: 
– For første gang i årtier har vi sikret en 
forankring hen over den politiske midte. 
Det er noget, som vil give større tryghed i 
kommunerne. Det ved jeg selv som tidli-
gere borgmester. 

EKSTRA TILSKUD OVEN PÅ  
CORONANEDLUKNING
Midt i forhandlingerne blev Danmark så 
pludselig ramt af coronaen, som også 

satte sit præg på forhandlingerne. Det 
kan aflæses i den endelige aftale, som 
giver yderligere et løft til kommunernes 
økonomi. Blandt andet gøres det såkaldte 
likviditetstilskud permanent, så kommu-
nerne til næste år får 6,5 milliarder kroner 
i ekstra finansiering. 

– Derfor er det ikke nok kun at omfor-
dele mellem kommunerne. Det kræver 

også flere penge, og det sikrer vi i aftalen, 
lyder det fra Nicolai Wammen. 

Nicolai Wammen understreger dog 
også, at aftalen ikke løser alle problemer. 

– Det er vigtigt at sige, at selvom vi har 
løst mange problemer med den her aftale, 
så vil en udligningsaftale aldrig kunne løse 
alt. Men vi er kommet et vigtigt skridt på 
vejen, slutter han. 
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Det er ikke kun på mange nedlukke-
de arbejdspladser, at medarbejder-
ne har været sendt hjem og tvunget 

til at kommunikere med deres kollegaer 
via digitale løsninger som Skype, Zoom og 
Microsoft Teams. Også i Socialdemokra-
tiet har hundredvis af frivillige bestyrel-
sesmedlemmer skullet vænne sig til en ny 
mødeform under coronanedlukningen. 

Derfor valgte Socialdemokratiets parti-
kontor på et tidligt tidspunkt at stille den 
digitale mødeløsning Zoom til rådighed 
for bestyrelserne, og det tilbud har mange 
valgt at tage imod. En af dem, som tog 
imod tilbuddet om Zoom, er Kjeld Thorsen 
fra Vejen. Og han er begejstret for de mu-
ligheder, den digitale mødeplatform giver: 

– På grund af nedlukningen indkaldte 
vi til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, 
som vi afviklede over Zoom. Vi fik blandt 
andet en orientering fra byrådsgruppen 
om, hvad der var sket på det kommunale 
plan. Det fungerede rigtig godt, der var 

god mødedisciplin, og mediet fungerede 
rigtig godt. Så alle var enige om, at det 
faktisk var en udmærket måde, når nu vi 
ikke kunne mødes fysisk.

ER KLAR TIL GENÅBNING
Han nævner også forberedelserne til 
kommunalvalget næste år som et af de 
områder, bestyrelsen har brugt tid på at 
drøfte på Zoom-møderne. 

– Det har betydet meget, at vi har kun-
net mødes på den her måde. Det gør, at 
vi ikke er gået i stå, men kan fortsætte 
med at planlægge medlemsaktiviteter. 
På den måde er vi klar til at gå i gang, når 
der bliver åbnet op igen. De helt store ar-
rangementer som eksempelvis regionsre-
præsentantskabsmøde har vi selvfølgelig 
måttet udskyde, men meget af det andet 
har vi faktisk kunnet fortsætte, fortæller 
han. 

Debbie Sørensen fra Odsherred har 
også været meget tilfreds med Zoom-

Coronakrisen har også betydet en ny, virtuel møde-
form i Socialdemokratiet. Den har sparet mange 
frivillige for både tid og penge, og derfor kan vi også 
få glæde af det på længere sigt, mener to af dem, 
Socialdemokraten har talt med. 

løsningen. Hun oplever faktisk, at møderne 
er blevet mere fokuserede, når de foregår 
på Zoom.

– Jeg har oplevet, at videomøderne bliver 
mere effektive. Jeg kan ikke lige pege 
på, hvad det er, men der sker noget, når 
man fysisk er mange samlet. Nogle gange 
stikker diskussionerne lidt af i forskellige 
retninger. Det sker ikke på samme måde, 
når vi mødes digitalt, fortæller hun. 

KAN SPARE BÅDE TID OG  
KILOMETERPENGE
Selvom de selvfølgelig savner det sociale 
samvær med deres partifæller, så tror 
både Kjeld Thorsen og Debbie Sørensen, 
at løsningen med Zoom-møder er kom-
met for at blive. Og at det fremover vil 
være et naturligt supplement til at mødes 

NYE  
LØSNINGER  
GIVER NYE  
MULIGHEDER

Slå  
mikrofonen 
fra, når du 
ikke taler.
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fysisk. Ikke mindst i de dele af landet, hvor 
afstandene er store: 

– Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi 
vil fortsætte med at afvikle nogle af vores 
møder over Zoom. Vejen Kommune er 
jo et geografisk meget stort område, og 
bestyrelsesmedlemmerne er spredt vidt 
omkring. Når jeg skal til bestyrelsesmøde 
i Vejen, så skal jeg køre 50 kilometer frem 
og tilbage. Så det vil være en måde, vi kan 
spare både tid og penge for den enkelte 
på. 

Debbie Sørensen har samme oplevelse 
og mener også, at Zoom kan have en frem-
tid i partiarbejdet efter coronakrisen: 

– Vi har talt om, at vi godt kunne over-
veje at fortsætte nogle af vores møder 
i forretningsudvalget på Zoom. For vi er 

meget spredt i Region Sjælland. Så når vi 
skal mødes, er der altid nogen, som har 
en lang køretur på en time eller mere. Vi 
har tidligere prøvet med telefonmøder, så 
jeg kunne godt forestille mig, at det her 
kunne være en måde at mødes på også 
fremover – i hvert fald på nogle områder. 

SAVNER AT SE PARTIFÆLLERNE IGEN
Men selvfølgelig er et onlinemøde aldrig 
det samme som et fysisk møde. Og begge 
understreger da også, at de selvfølgelig 
glæder sig til at se deres partifæller igen, 
når det atter bliver muligt. – Selvfølgelig 
savner vi at se hinanden, som Debbie 
Sørensen siger. 

Kjeld Thorsen stemmer i: – Til hvert 
bestyrelsesmøde får vi noget kulinarisk. 
Det kan for eksempel være, at en har bagt 
boller. Og det sociale fællesskab omkring 
det har vi selvfølgelig ikke. Så vi ser hen til 
at kunne mødes igen og sidde omkring et 
mødebord og kigge hinanden i øjnene på 
en anden måde, end vi gør nu. 

VIL I OGSÅ HOLDE  
ONLINEMØDER I JERES 
BESTYRELSE? 
•  Socialdemokratiet har stillet en gra-

tis onlineløsning til rådighed for de 
bestyrelser, der har ønsket at afholde 
onlinebestyrelsesmøder. 

•  En kontaktperson fra partikonto-
ret hjælpe med alt det tekniske ved 
mødets start. Når partiforeningen er 
tryg, vil den ansvarlige overlade mø-
det til den person, som bookede, og 
mødet kan begynde. 

•  I første omgang var det programmet 
Zoom, der blev stillet til rådighed for 
bestyrelserne. Samtidig har partiet 
arbejdet på at etablere en mere per-
manent løsning til onlinemøder. Der 
sendes information ud til bestyrel-
serne om det nye tilbud. 

•  Du er altid velkommen til at kontakte 
partikontoret og høre nærmere om, 
hvordan din bestyrelse kan få hjælp 
til at holde onlinemøde. 

Brug chat-
funktionen  
til at bede 
om ordet.

 Brug skærm-
delingsfunk-
tionen til at 
vise f.eks. 

dokumenter, 
billeder eller 

grafikker. 
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VIRTUEL 1. MAJ MED  
TALER OG FÆLLESSANG
Coronakrisen satte også sit præg 
på årets fejring af 1. maj. Men trods 
nedlukningen var der enighed om, 
at dagen selvfølgelig skulle marke-
res. Det skete så i mange parti-
foreninger og kredse, som holdt 
digitale møder, så det alligevel blev 
en dag med masser af både taler og 
fællessang. 

Mette Frederiksen holdt sin tale 
fra en tom sal på Arbejdermu-
seet i København. Hun talte med 
udgangspunkt i coronakrisen om 

fællesskabets styrke: – I min levetid 
har jeg aldrig set så mange men-
nesker hjælpe hinanden. Aldrig har 
jeg set så stærkt et sammenhold. 
Aldrig har jeg set solidariteten 
blomstre så meget som nu.

Hun var selvfølgelig ikke den 
eneste, der holdt tale. Folketings-
medlemmer, borgmestre og mange 
andre socialdemokratiske tillidsfolk 
lagde deres egne 1. maj-taler op og 
var med til at holde fanen højt på 
den mest specielle 1. maj i årtier. 

NYE MEDLEMSMØDER 
MED FOLKETINGS- 
POLITIKERE 
Heller ikke kontakten mellem folketingsmed-
lemmer og partimedlemmer har stået stille 
på grund af corona. Flere steder i landet har 
folketingspolitikerne mødtes med medlem-
mer via Facebook og andre digitale platforme. 

Her er det folketingsmedlem Kasper Sand 
Kjær, der er ordfører for uddannelse og 
forskning, som holdt møde med medlem-
merne. Det foregik i Facebook-grupperne hos 
Glostrups og Ballerups partiforening. Kasper 
Sand Kjær fortalte om sin forandrede hverdag 
på Christiansborg, og hvad politikerne brugte 
tiden på under coronanedlukningen. 

Bagefter havde medlemmerne så mulighed 
for at sende skriftlige spørgsmål, som Kasper 
Sand Kjær så svarede på. Diskussionen kom 
vidt omkring og handlede om både arbejds-
løshed, skoler, plejehjem og meget andet. 

GANG I AKTIVITETER  
TRODS NEDLUKNING
Nedlukningen af Danmark ramte også Socialdemokratiet. Over hele landet blev 
møder, generalforsamlinger og kampagner udskudt. Men det betyder bestemt 
ikke, at arbejdet i partiet har ligget stille de seneste måneder. For mange kred-
se og partiforeninger har fundet på nye og kreative aktiviteter under corona-
krisen. Og fundet på nye og smarte måder at arbejde på, som også kan bruges 
fremover, når samfundet er åbnet mere op. 
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PÅ »TOUR DE SKRALD« MED DSU
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) havde planlagt en 
stor forårskampagne om bæredygtighed, som desværre måtte 
aflyses på grund af nedlukningen. Alligevel ønskede DSU’erne at 
fastholde fokus på, at vi stadig står i en klima-, miljø- og biodiver-
sitetskrise. 

Derfor tog DSU’erne initiativ til en »national forårsrengøring« af 
naturen for at give vores klode en hjælpende hånd, ud fra princip-
pet om at selvom vi i coronatiden skal være »sammen hver for 
sig«, skal vi stadig være sammen om at passe på naturen. 

– Det er sundt at gøre noget aktivt, når man er spærret inde, 
som vi jo lidt har været under den her coronalockdown, lyder 
det fra DSU-formand Frederik Vad, som ser det som en måde at 
fastholde fokus på den grønne dagsorden: – Det gør vi normalt ved 
at fremlægge politik, men også ved at gøre noget mere aktivistisk 
som det her. På den måde er det også en måde at bygge bro mel-
lem snak og handling på.

Hver søndag her i coronatiden har DSU’ere landet over været på 
»Tour de Skrald«, og kampagnen har fået tilslutning fra både mini-
stre, folketingsmedlemmer og borgmestre. Blandt andre miljømi-
nister Lea Wermelin, udlændinge- og integrationsminister Mattias 
Tesfaye og Københavns overborgmester, Frank Jensen.

EN HJÆLPENDE HÅND TIL  
ÆLDRE PARTIMEDLEMMER
I Vibys partiforening ved Aarhus har Jesper Krogh Kjeldsen 
produceret en række små tv-udsendelser med udgangs-
punkt i coronakrisen. Blandt andet med socialordfører 
Camilla Fabricius og børne- og undervisningsordfører Jens 
Joel, som fortalte om vilkårene for henholdsvis de socialt 
udsatte og børnene under coronanedlukningen. De små 
udsendelser kan ses på partiforeningens Facebook-side. Der 
har også været sangaftener i forbindelse med både 1. maj 
og befrielsen den 5. maj.

Jesper Krogh Kjeldsen har også organiseret hjælp til de 
partimedlemmer, som har haft brug for en hjælpende hånd 
under nedlukningen: – Vi unge skal ikke glemme, at vi også 
har et ansvar over for vores ældre kammerater. Mange af 
dem ser ikke så mange og sidder meget alene. Dem kan vi 
fint hjælpe med at få handlet eller afhente medicin, hvis der 
er brug for det, fortæller han. 



Giv ikke op, selvom det ikke lykkes første gang. Sådan lyder 
opfordringen fra Syddjurs’ borgmester, Ole Bollesen, der til 
næste år takker af som borgmester efter at have gennem-
ført et lokalt generationsskifte i partiet. 

        EFTER VELLYKKET GENERATIONSSKIFTE:

–  JEG TRÆKKER MIG 
TILBAGE MED GOD 
SAMVITTIGHED

XKV/RV/21
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Mange kommunalpolitikere er i 
denne tid så småt begyndt at 
gøre klar til næste års valgkamp. 

Men ikke den socialdemokratiske borg-
mester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen. 
Han meddelte nemlig tidligere på året, at 
han ikke genopstiller ved næste års kom-
munalvalg. 

Ole Bollesen har været med i kommu-
nalbestyrelsen, siden kommunen blev 
dannet ved kommunalreformen, hvor fire 
mindre kommuner på Djursland blev lagt 
sammen til Syddjurs Kommune med knap 
43.000 indbyggere. De seneste fire år som 
borgmester. 

Ole Bollesen gør det fra starten klart, 
at det ikke er nogen indskydelse, at han 
vælger at stoppe efter én periode som 
borgmester. Allerede forud for kommunal-
valget i 2017 gjorde han det klart, at der 
var brug for flere yngre kræfter i partiet.

– Jeg er jo rimelig gammel, så jeg synes 
egentlig ikke, at jeg skulle være borgme-
ster. Men jeg gjorde det på betingelse af, 
at vi fik et generationsskifte i partiet. Det 
var en stor prioritet fra min side, for i den 
forrige periode var vi den meget aldrende 
byrådsgruppe. Det synes jeg virkelig er 
lykkedes, og derfor kan jeg også trække 
mig tilbage med god samvittighed, fortæl-
ler han, da Socialdemokraten fanger ham. 

INSISTEREDE PÅ GENERATIONSSKIFTE
De seneste år har Ole Bollesen og resten 
af partiet arbejdet målrettet på at skaffe 
flere unge kræfter til partiet. Blandt an-
det er der blevet arbejdet hårdt på at 
stable en DSU-afdeling på benene, og Ole 
Bollesen har også selv gjort brug af sit 
netværk for at finde nye, unge kandidater. 
Samtidig blev det prioriteret, at mange af 
de nye kandidater også skulle have hjælp i 
valgkampen: 

– Vi aftalte, at vi ikke skulle have en 
præsidentvalgkamp, hvor alle ressourcer 
blev sat ind på at få mig valgt. Så vi havde 
en meget decentral valgkamp, hvor vi 
satte meget fokus på at have kandidater 
udeomkring i de forskellige lokalsamfund 
i kommunen. Det tror jeg er vigtigt i land-
distrikter, hvor mange stadig er meget 
knyttet til lokalsamfundene. Derfor lod jeg 
også mange gange de lokale kandidater få 
ordet, når jeg var ude til vælgermøder.

Resultatet var blandt andet, at tre kan-
didater i 30’erne blev valgt ind ved valget 
i 2017. Den ene af de nyvalgte, Michael 
Stegger Jensen, er da også netop blevet 
valgt til at afløse Ole Bollesen ved valget 
næste år. 

– Vi har fået nogle yngre kræfter ind 
i byrådsgruppen, så vi nu har en god 
aldersfordeling i gruppen. Vi har også en 
god kombination af folk, der kan gå ud og 
tale med folk, og så folk, der har en god 
taktisk forståelse. Så på den måde synes 
jeg, projektet er lykkedes.

HAV TÅLMODIGHED – GIV IKKE OP! 
Det lå egentlig ikke i kortene, at Ole Bol-
lesen skulle være kommunalpolitiker. Han 
har ganske vist altid interesseret sig for 
politik, især udenrigspolitik. Men det var 
først, da han flyttede på landet, og børne-
ne var rejst hjemmefra, at han besluttede 
sig for at gå ind i kommunalpolitik. 

Første gang han stillede op, lykkedes det 
ham dog ikke at blive valgt ind. – Det er 
også en vigtig lektie til nye kandidater. Man 
skal ikke lade sig slå ud af, at man ikke 
bliver valgt ind første gang, fortæller han. 

I det hele taget opfordrer Ole Bollesen 

nye kandidater til at have tålmodighed. 
Det har han selv lagt meget vægt på i de 
mange snakke, han har haft med parti-
medlemmer, som overvejede at stille op 
til kommunalvalget. 

– Som ny kandidat kommer man ind og 
vil gerne gøre en kæmpe forskel. Men så 
møder man ofte en mur, fordi der er man-
ge andre, som også bestemmer meget. 
KL, Folketinget, EU og så videre. Og man 
bliver nødt til at indgå kompromiser, fordi 
vi ikke har flertal alene, men skal finde 
sammen med andre partier. Så der er lang 
vej fra at få en god idé, og så til at den kan 
gennemføres. Derfor må man ikke blive 
frustreret, hvis man efter et år ikke føler, 
at man får noget igennem. Man skal blive 
ved med at kæmpe, for selvfølgelig kan 
det lade sig gøre at forfølge en god idé og 
få den gennemført. 

WALK AND TALK MED BORGMESTEREN
Det har også været vigtigt for Ole Bollesen 
at få borgerne i den sammenlagte kom-
mune til at føle sig som én kommune og 
ikke stadig som fire forskellige kommu-
ner. Til det hører også borgerinddragelse, 
så borgerne i hele kommunen oplever, at 
de kan komme i kontakt med politikerne. 
Ole Bollesen har blandt andet haft 250 
mennesker til borgermøde med spisning 
om kommunens næste budget, og der er 
afholdt debatter i forskellige dele af kom-
munen. 

Borgerinddragelse er vigtigt for Ole 
Bollesen, og han holder derfor den første 
mandag i hver måned »walk and talk« 
forskellige steder i kommunen. 

– De, der er interesserede, kan komme 
og gå en tur med mig og høre lidt om, 
hvad der rører sig i byrådet. Det er blevet 
en stor succes, som jeg også har været 
på landsdækkende tv med. Vi er en 20-25 
deltagere hver gang, fortæller han. 

– I det hele taget vil jeg opfordre alle, 
både kandidater og spidskandidater, til 
at komme rundt i hele kommunen og tale 
med borgerne. Det tror jeg er mit vigtigste 
råd, fortæller Ole Bollesen. Og han ind-
rømmer da også, at næste års valgkamp 
ikke bliver helt uden hans deltagelse: 

– Jeg skal selvfølgelig rundt i kom-
munen med vores nye spidskandidat og 
anbefale ham, slutter Ole Bollesen. 

OLE BOLLESEN
·  Født 1950.

·  Uddannet historiker og gen-
nem mange år gymnasielærer i 
historie, samfundsfag og idræt 
på Rønde Gymnasium.

·  Medlem af byrådet i Syddjurs 
Kommune siden 2005.

·  Formand for sundheds- og  
omsorgsudvalget 2013-17.

·  Borgmester siden 2018.
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Regionspolitik handler ikke bare om 
drift af sygehuse. Det handler om at 
sikre sundhedstilbud af høj kvalitet 

i alle dele af landet, om at bekæmpe ulig-
hed i sundhed og om at sikre gode indsat-
ser over for psykisk sårbare. Kort sagt at 
kæmpe for nogle af de dagsordener, der 
er hjerteblod for mange socialdemokrater. 

Sådan lyder det fra tre socialdemokra-
tiske regionspolitikere, som blev valgt 
ind i regionsrådene ved valget i 2017. Og 
selvom Malene Busk fra Nordjylland, Lars 
Møller Pedersen fra Midtjylland og Maria 
Gudme fra hovedstaden kun er halvvejs 
igennem deres første valgperiode, så er de 
ikke i tvivl om, at de har været med til at 
gøre en forskel for borgerne. 

For Malene Busk var det første gang, 
hun kastede sig ud i en politisk valgkamp. 
Og for hende var der ingen tvivl om, at 
det var i regionsrådet, hun ville bruge sine 
politiske kræfter: 

– Jeg har i mange år været aktiv i debat-
ten om vores sundhedsvæsen. Jeg var flere 
gange blevet foreslået at stille op, men det 
afviste jeg, fordi jeg ikke tænkte, at jeg 

havde tiden. Men så sidste gang tænkte 
jeg, at nu skal det være, fortæller Malene 
Busk, der kender sundhedsvæsnet indefra 
gennem sit arbejde som sygeplejerske.

VIGTIGT MED LOKALKENDSKAB
Det er ikke mere end et år siden, at 
regionerne så ud til helt at blive nedlagt. 
Den daværende Venstre-ledede regering 
indgik en aftale om, at regionerne skulle 
afskaffes. Men så skiftede flertallet ved 
folketingsvalget, og regionerne blev red-
det. Og de tre regionspolitikere er alle 
enige om, at de spiller en utrolig vigtig 
rolle. 

– Det betyder meget i forhold til, hvor vi 
har sygehuse henne, og hvilke funktioner 
vi tilbyder i forskellige dele af landet. Jeg 
tror ikke, at der ville være lige så mange 
sundhedstilbud rundtom i regionen, hvis 
ikke vi havde et politisk valgt organ, me-
ner Malene Busk. 

REGIONERNE 
ER OGSÅ EN 
POLITISK  
KAMPPLADS

En stærk socialdemokratisk stemme i vores 
regionsråd er helt afgørende for at sikre et godt 
sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Sådan lyder 
det fra tre regionsrådsmedlemmer, som ser masser 
af muligheder for at få indflydelse, selvom de er i 
deres første valgperiode. 

NU STARTER 
FORBEREDELSERNE  
TIL KV/RV21
•  Der er halvandet år til det næste kom-

munal- og regionsrådsvalg, som finder 
sted 16. november 2021.

•  Det er nu, der skal findes kandidater 
og udarbejdes valggrundlag rundtom i 
landet.

•  I de kommende numre vil Socialde-
mokraten derfor fortælle om nye og 
anderledes måder at gribe opgaverne an 
på fra forskellige dele af landet. 

XKV/RV/21

– Jeg tror ikke, at 
der ville være lige så 
mange sundhedstilbud 
rundtom i regionen, 
hvis ikke vi havde et 
politisk valgt organ.
 
MALENE BUSK, REGIONSPOLITIKER, 
NORDJYLLAND
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Maria Gudme er enig: – Det handler om 
værdien i at have lokale politikere, som 
kender de lokale forhold og de menne-
sker, der påvirkes af beslutningerne. Vi 
er ikke bare en administration eller en 
bestyrelse, vi er borgernes stemme. 

FORSKEL PÅ RØD OG BLÅ
Netop fordi regionerne er politiske kamp-
pladser, så gør det også en stor forskel, 
om det er socialdemokrater eller Venstre-

folk, der sidder for bordenden, mener de 
tre politikere. 

– Det betyder da rigtig meget, at vi har 
en socialdemokratisk ledet region. Der er 
stor forskel på rød og blå, for eksempel 
i forhold til hvor meget det private skal fyl-
de over for vores offentlige sundhedsvæ-
sen. Vi har i Region Midtjylland haft flere 
diskussioner, hvor der var tydelig forskel, 
fortæller Lars Møller Pedersen. 

Det var blandt andet kampen for lighed 
i sundhed og bedre vilkår for patienter 
i psykiatrien, der fik ham til at gå ind i 
politik. 

Maria Gudme har også oplevet, at poli-
tik betyder noget. – Jeg har for eksempel 
fokuseret meget på forebyggelse inden 
for psykiatriområdet. Her har det betydet 
meget, at der er nogle politikere, som står 
op og siger, at det her område er vigtigt, 
fortæller hun. 

Selvom sundhedsområdet fylder meget 
i regionerne, så er der også andre eksem-
pler på, at regionerne spiller en vigtig rolle 
i at sikre et samfund med lige muligheder. 
Blandt andet har regionerne en vigtig 
opgave med at koordinere optaget på 
ungdomsuddannelserne. Også her har de 
ideologiske forskelle tydeligt vist sig: 

– Vi har arbejdet på en fordeling af 
elever på gymnasier i hovedstaden, så vi 
undgår en social opdeling. Vi ønsker ikke 
en udvikling, hvor vi har nogle gymnasier, 
hvor de ressourcestærke samles, og nogle, 
hvor dem med færre ressourcer samles. 
Men det har været en kamp med flere af 
de andre partier, fortæller Maria Gudme. 

NYVALGTE MED INDFLYDELSE
Selvom regionerne er store enheder, 
behøver vejen til politisk indflydelse ikke 
at være lang. Alle tre har oplevet, at det 

som nyvalgt har været muligt at sætte sit 
aftryk på de politiske dagsordener. Og på 
de budgetter, som fordeler pengene til de 
mange tiltag i regionen. 

– Jeg var faktisk overrasket over, hvor 
meget indflydelse man kan få som ny-
valgt. Der er rigtig mange muligheder for 
at påvirke beslutningerne, fortæller Lars 
Møller Pedersen. 

Alle tre kandidater håber på, at mange 
socialdemokrater med forskellige bag-
grunde har lyst til at stille op til næste 
års regionsrådsvalg. For det er vigtigt, at 
regionsrådene afspejler befolkningen, så 
ingen grupper bliver glemt. 

– Man skal virkelig ville det, for det 
kræver en del arbejde. Det er ikke noget, 
man kommer sovende til, man skal sætte 
sig ind i sagerne. Men så er det også det 
værd, og jeg synes, jeg har været med til 
at få nogle ting igennem. Det er meget 
tilfredsstillende at kunne kigge i et budget 
og tænke: »Det der har jeg været med til 
at få indført«, lyder det fra Malene Busk. 

– Det betyder da rigtig 
meget, at vi har en so-
cialdemokratisk ledet re-
gion. Der er stor forskel 
på rød og blå, for eksem-
pel i forhold til hvor me-
get det private skal fylde 
over for vores offentlige 
sundhedsvæsen. 
 
LARS MØLLER PEDERSEN,  
REGIONSPOLITIKER, MIDTJYLLAND

– Vi er ikke bare en 
administration eller en 
bestyrelse, vi er borger-
nes stemme. 
 
MARIA GUDME, REGIONSPOLITIKER, 
HOVEDSTADEN

REGIONERNE
•  Hver region ledes af et regions-

råd bestående af 41 politikere. 

•  Socialdemokratiet sidder i dag 
på regionsformandsposten i 4 
af de 5 regioner. 

•  Regionerne står for driften af 
en stor del af sundhedsvæsnet, 
blandt andet hospitalerne.

•  Regionerne løser også en 
række opgaver inden for blandt 
andet den kollektive trafik, ud-
dannelse, kultur og miljø.

Nordjylland

Midtjylland

Sjælland

Hovedstaden

Syddanmark
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FAKTA OM  
DET NYE  
MEDLEMS-
SYSTEM

Medlemssyste-
met er udviklet af 
firmaet Groupcare 
A/S, og Groupcare 
A/S står ligeledes 
for den fremtidige 
drift og udvikling 
af systemet. Syste-
met bruges i dag 
af en række partier 
såvel i Danmark 
som i Norden, lige-
som systemet an-
vendes af en lang 
række andre for-
eninger og interes-
seorganisationer. 
Vores egen ung-
domsorganisation, 
DSU, har ligeledes 
taget medlemssy-
stemet i brug fra 
årsskiftet.

Til august får Socialdemokratiet nyt medlems-
system. Dermed bliver det nemmere for dig 
som medlem at få overblik over aktiviteter i 
partiet i nærheden af dig. 

NU BLIVER DET
NEMMERE AT VÆRE AKTIV

SOCIALDEMOKRAT

I midten af august bliver Socialdemo-
kratiets nye medlemssystem rullet ud i 
organisationen. Et moderne medlems-
system er ikke bare en optegnelse over 
medlemmer. Det er et helt centralt 
værktøj til at kommunikere mellem 
medlemmer og forskellige dele af par-
tiorganisationen og dermed også give 
et bedre overblik over de mange tilbud 
og muligheder, du har som medlem af 
Socialdemokratiet. 

Socialdemokratiets partisekretær, 
Jan Juul Christensen, forklarer, at det 
nye medlemssystem er en vigtig del af 
arbejdet med at understøtte målene 
om flere nye medlemmer og flere 
aktive medlemmer i Socialdemokra-

tiet. Og dermed også medvirke til, at 
vi kan fortsætte arbejdet for et bedre 
samfund.

– Vi ønsker, at endnu flere danskere 
skal være en aktiv del af det politiske 
arbejde. Og vi har jo set, blandt andet 
i forbindelse med tilblivelsen af vores 
nye principprogram, at rigtig mange 
faktisk gerne vil deltage i møder og ar-
rangementer. Derfor skal vi selvfølgelig 
også have et moderne medlemssystem, 
som gør det nemt og overskueligt at 
være aktiv i Socialdemokratiet.

MULIGHED FOR AT TILMELDE SIG MØ-
DER OG ARRANGEMENTER
Med det nye medlemssystem lettes 

kommunikationen mellem medlemmer 
og de forskellige dele af partiet. Som 
medlem får du gennem systemet mu-
lighed for at få overblik over og tilmelde 
dig arrangementer, møder og andre 
aktiviteter, som arrangeres af din lokale 
partiforening, kreds, fællesledelse eller 
region. 

– Det kan give et meget bedre samlet 
overblik over de forskellige aktiviteter, 
der foregår i forskellige dele af partiet. 
I dag er informationerne spredt ud 
på mange forskellige platforme, men 
fremover kan det altså samles ét sted, 
fortæller Jan Juul Christensen. 

Han understreger samtidig, at partifor-
eninger, kredse og regioner naturligvis 
fortsat kan have deres egne platforme 
såsom hjemmesider, Facebook-grupper, 
nyhedsbreve og meget mere. 

Derudover vil det nye medlemssystem 
gøre det nemmere at ordne en række 
praktiske forhold. Det bliver muligt 
at finde kontaktoplysninger på lokale 
formænd, og du kan også rette dine egne 
kontaktinformationer, hvis du ændrer 
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FAKTA OM  
DET NYE  
MEDLEMS-
SYSTEM

Medlemssyste-
met er udviklet af 
firmaet Groupcare 
A/S, og Groupcare 
A/S står ligeledes 
for den fremtidige 
drift og udvikling 
af systemet. Syste-
met bruges i dag 
af en række partier 
såvel i Danmark 
som i Norden, lige-
som systemet an-
vendes af en lang 
række andre for-
eninger og interes-
seorganisationer. 
Vores egen ung-
domsorganisation, 
DSU, har ligeledes 
taget medlemssy-
stemet i brug fra 
årsskiftet.

adresse eller telefonnummer. Du kan også se 
status på dit kontingent. 

MAIL TIL ALLE PARTIMEDLEMMER
Når det nye system er taget i brug, sender 
Socialdemokratiets partikontor en e-mail ud 
til alle medlemmer med nærmere information 
om, hvordan du som medlem får adgang til sy-

stemet. Du vil som medlem kunne tilgå syste-
met på www.socialdemokratiet.dk/medlem.

– Vi glæder os rigtig meget til at tage det nye 
medlemssystem i brug til august og håber, at 
både regioner, kredse, partiforeninger og med-
lemmer vil gøre flittigt brug af det, så vi kan få 
endnu mere aktivitet og endnu flere aktive so-
cialdemokrater, slutter Jan Juul Christensen. 

NU BLIVER DET
NEMMERE AT VÆRE AKTIV

SOCIALDEMOKRAT
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KLIMAKAMPEN 
TRÆKKER EU  
UD AF CORONA- 
KRISEN 

I foråret 2020 vendte coronakrisen al 
politik på hovedet. Ligesom i den hjem-
lige danske debat har krisen også fyldt 

næsten alt i Europa-Parlamentet siden 
marts. Det fortæller gruppeformanden 
for de danske socialdemokrater, Christel 
Schaldemose.

– Vi stod midt i det, som nok er det vig-
tigste politiske arbejde i min tid i Europa-
Parlamentet, nemlig den store grønne 
plan, som skal skabe job og sikre den 
grønne omstilling. Fra den ene dag til den 
anden handlede alt om den her forfærde-
lige sundhedskrise. Det er det voldsomste, 
jeg har oplevet i mine 14 år i parlamentet.

Christel Schaldemose isolerede sig i 
Faaborg sammen med familien. Her arbej-
dede hun med EU’s svar på krisen fra sit 
improviserede hjemmekontor.

– Vi var nødt til at omstille os lynhurtigt. 
Selv om vi kunne forskanse os ved køkken-
bordet, så kunne vi jo ikke lukke arbejdet 
ned, mens krisen rullede ind over Europa.

Parlamentarikerne svarede på corona-

krisen med hurtige økonomiske hjælpe-
pakker og ved at oprette ekspresbaner 
til lastbiler, der fragter fødevarer og 
medicinsk udstyr over de ellers lukkede 
grænser. På grund af coronakrisen foregik 
arbejdet helt ekstraordinært via videomø-
der og e-mailafstemninger.

– Det har selvfølgelig været en udfor-
dring at arbejde på den måde. Ikke at se 
mine kolleger og have uformelle snakke 
med dem mellem møderne. Men det 
er jo ikke noget sammenlignet med de 
udfordringer, som for eksempel social- og 
sundhedsassistenter og folk i Produkti-

CHRISTEL SCHALDEMOSE:

Christel Schaldemose mødes, med behørig afstand, med lokale S-folk i Faaborg.
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onsdanmark har oplevet, siger Christel 
Schaldemose.

– Det er dem, vi skal fokusere på at 
hjælpe nu. Vi skal sørge for, at der er en 
økonomi, som kan sikre vores høje vel-
færdsniveau efter krisen.

GRØN SIKRING AF ØKONOMIERNE
Mens sygdomskurverne flader ud i mange 
lande, og vigtige erhverv genåbnes, så ret-
ter Christel Schaldemose og resten af den 
socialdemokratiske delegation i Europa-
Parlamentet blikket mod EU’s fremtid. 
Her tegner sig konturerne af en stærkt 
forandret økonomi.

– Det er gået rigtig hurtigt. Vi står og 
føler os slået tilbage til finanskrisen, 
men vi må ikke lade den her modgang 
stoppe os. Vi skal fokusere på at bygge en 
stærk økonomi, der kan hjælpe os med at 
afværge klimakrisen, så den ikke vælter 
økonomierne permanent, som coro-
nakrisen har gjort det midlertidigt. Det 
skal vi gøre gennem ambitiøse grønne 

og digitale investeringer, siger Christel 
Schaldemose.

Når man regner nedlukningen med, så 
anslås det, at Danmarks udledning af CO2 
gennem hele 2020 kun vil falde med cirka 
fem procent. Det giver anledning til at 
tænke langsigtet.

– Vi har set den her enorme påvirkning 
af vores hverdag, og alligevel kan vi kun 
gøre et lille indhug i udledningen ved at 
lukke helt ned for vores samfund. Derfor 
skal vi ikke genopbygge de gamle økono-
mier. Vi skal i stedet udvikle dem til nye 
og bæredygtige økonomier. 

En grøn genopbygning gavner ikke kun 
klimaet. Det gavner også økonomierne og 
sikrer nye arbejdspladser, forklarer Chri-
stel Schaldemose. Hun peger på planer for 
en mere effektiv industriel produktion og 
bedre digitale løsninger som eksempler. 
Den cirkulære økonomi, som hun arbejder 
med, skal sikre, at vi bruger færre ressour-
cer, når vi producerer varer til at sælge til 
resten af verden.

Christel Schalde-
mose på hjemme-
kontoret.

Christel Schal-
demose sender 
stemmeseddel 
fra hjemmekon-
toret i Faaborg.

Christel Schaldemose 
optager 1. maj-tale.

– Det er også den slags, der vil gøre 
danske virksomheder enormt konkurren-
cedygtige, siger hun.

Det anslås, at planen for den cirkulære 
økonomi vil bidrage med 700.000 nye job. 
Dertil kommer en række andre grønne 
EU-strategier, som er på vej. Det gør 
Christel Schaldemose optimistisk med 
hensyn til fremtiden trods det hårde forår 
og de dystre økonomiske udsigter. 

– Vi skal undgå en årelang krise med 
høj arbejdsløshed og døende virksom-
heder. Når EU bruger det grønne som 
løftestang for økonomien, så gavner det 
Danmark ekstra meget, fordi danske 
virksomheder har så meget klimaviden 
og teknologi at eksportere. Derfor kom-
mer vi ud på den anden side af den her 
krise gennem en ambitiøs grøn og digital 
udbygning af økonomierne, siger hun. 



SOCIALDEMOKRATEN JUNI 202028

Coronakrisen har vendt op og ned 
på vores hverdag. Det kan også 
mærkes i Europa-Parlamentet, 

hvor mange kontorer står tomme hen. 
I stedet foregår det lovgivende arbejde 
på hjemmekontoret, hvor parlamen-
tarikerne afholder møder på Skype og 
stemmer via e-mail. Hos Niels Fuglsang 
er særligt ét emne blevet relevant i 
skyggen af coronakrisen: handlen med 
eksotiske dyr såsom mange slange- og 
øglearter.

– Coronakrisen har åbnet vores øjne 
for, hvor stor en sundhedsrisiko eksoti-
ske dyr udgør for os mennesker. Tre ud 
af fire nyopdagede sygdomme hos men-
nesker kommer fra dyr. Der er mange 
velkendte eksempler såsom SARS, MERS, 
Ebola og nu coronavirussen, som angi-
veligt er blevet overført fra en flagermus 
til et skældyr og videre til os mennesker. 
Lige nu er der et vigtigt fokus på Kinas 
markeder med eksotiske dyr. Men vi kan 
og skal også kigge os selv efter i søm-
mene i EU.

MANGLENDE KOORDINERING  
OG HULLET LOVGIVNING
Niels Fuglsang er næstformand i Europa-
Parlamentets dyrevelfærdsgruppe og 
har i den forbindelse rejst sagen for 
EU-Kommissionen. Han påpeger, at der 
i dag eksisterer en massiv handel med 
eksotiske kæledyr, der bliver fragtet til EU 
fra mange fremmede lande. Både kendte 
og ukendte sygdomme kan dermed 
bringes med til vores breddegrader, hvor 
smitten kan sprede sig. Der findes ikke en 
fælles EU-lovgivning, og det gør det svært 
at kontrollere den grænseoverskridende 
handel, påpeger Niels Fuglsang. 

– Der er ingen grund til, at vi udsætter 
os selv for den smitterisiko. Vi har set, 
hvor hurtigt det kan gå galt. Samtidig 
lider dyrene overlast af handlen. Det gæl-
der f.eks. mange slanger eller tigre, der 
også holdes i fangenskab som kæledyr 
i Europa. De hører til i naturen. Derfor 
bliver vi nødt til at finde fælles fodslag 
på det her i EU. Det nytter ikke at have 
mange forskellige nationale lovgivninger 

på et problem, som er grænseoverskri-
dende. 

DEN FÆLLES LØSNING
Mange eksisterende nationale forbud 
er udformet som sortlister. Det vil sige, 
at alle dyr, der er på listen, er forbudte. 
Men det betyder også, at alle arter uden 
for listen automatisk er lovlige. Det er et 
problem, da et større bureaukrati så skal 
vurdere alle arter én for én. Samtidig ri-
sikerer man, at listen bliver uoverskuelig 
lang, vurderer Niels Fuglsang, der præ-
senterer en mulig løsning på problemet. 

– I stedet for sortlister bør vi udar-
bejde en strømlinet positivliste i EU. Det 
betyder, at alle dyr, som ikke er på listen, 
automatisk er forbudte. Dermed får vi en 
meget kortere liste, som er nemmere at 
håndhæve. Sammen med dyrevelfærds-
gruppen presser jeg på, for at vi kan få 
en ny EU-lovgivning, så vi kan få styr på 
det her én gang for alle. Vi bliver simpelt-
hen nødt til at gøre op med de her smit-
tekilder. Alt andet er uansvarligt. 

Niels Fuglsang på en meget 
anderledes 1. maj.

NIELS FUGLSANG:

VI SKAL FÅ STYR PÅ HANDLEN 
MED EKSOTISKE DYR I EU

Niels Fuglsang sætter lys 
i vinduerne 4. maj for at 
markere befrielsen.

Niels Fuglsang stemmer med 
scanner fra hjemmekontoret.
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C oronakrisen har været et hårdt slag 
mod arbejdspladser i Danmark og 
Europa. Mange medarbejdere er 

blevet sendt hjem eller fyret. I Danmark vur-
derer Finansministeriet, at op mod 184.000 
job er påvirket af krisen. 

Men i én branche går det godt – nemlig 
takeawaybranchen. I Danmark er cykelbude 
væltet ud på de danske cykelstier med 
rygsækken fuld af mad til sultne kunder. 
Men selskaber som Wolt og Just Eat, der er 
de store platformsvirksomheder i denne 
branche, bruger ifølge Marianne Vind en 
rådden forretningsmodel. Cykelbuddene 
bliver nemlig nægtet ordentlige løn- og 
arbejdsvilkår.

– Den forretningsmodel er fuldstændig 
forkastelig! Platformene slipper for at 
behandle deres arbejdere anstændigt og 
undergraver vores arbejdsmarked og vel-
færdssamfund. I Bruxelles arbejder jeg for 
at få tøjlet den model, siger Marianne Vind, 
der sidder i Europa-Parlamentets transport-
udvalg, hvor hun er ordfører for platforms-
arbejderes vilkår.

EN FORRETNINGSMODEL, DER GIVER 
 DÅRLIG SMAG I MUNDEN
Flere og flere transportvirksomheder benyt-
ter i dag en Uber-forretningsmodel, hvor 
bude og chauffører ikke er ansat som med-
arbejdere, men arbejder som selvstændige 
»partnere«. De udfører et arbejde som løn-
modtagere i branchen, men deres arbejdsgi-
vere ansætter dem ikke på en medarbejder-
kontrakt og undgår dermed at skulle betale 
pension, løn under ferie og sygdom. Således 
slipper virksomhederne for udgifter og kan 
underbyde andre på markedet.

Marianne Vind på virksomhedsbesøg med 
behørigt udstyr.

Cykelbuddene hos Wolt kan ikke 
bestemme deres egen pris for de ud-
bringninger, de foretager. Der er strenge 
regler for, hvordan de skal klæde sig, 
hvordan de skal udføre deres arbejde, og 
de booker sig ind på vagter via en app. 
Forholdene minder umiskendeligt om 
medarbejderlignende vilkår, påpeger 
Marianne Vind. Samtidig vil Wolt ikke 
ansætte dem som medarbejdere.

Marianne Vind, der har en lang fortid i 
fagbevægelsen, ser med stor bekymring 
på denne udvikling på arbejdsmarkedet 
og frygter, at den spreder sig til andre 
brancher. 

– Tænk, hvis samme vilkår gjaldt for 
postbude. At de ikke fik løn, hvis der 
ikke var post at bringe ud. At de ikke fik 
løn under sygdom, hvis de brækkede be-
net. At de skulle bruge deres egen bil og 
cykel på arbejdet. Helt ærligt. Den går jo 
ikke, siger Marianne Vind og fortsætter: 
– Det er derfor, jeg kalder Wolt for Uber 
på to hjul, for det er præcis den samme 
rådne forretningsmodel, de bruger.

MARIANNE VIND ARBEJDER FOR  
KLARERE REGLER FOR SELVSTÆNDIGE
Marianne Vind arbejder i Europa-Par-
lamentet for, at EU skal vedtage klare 
regler på området.

– Hvis folk har lyst til at være selv-
stændige, så har de min fulde opbak-
ning. Men det, vi ser hos Wolt og de 
andre platformsvirksomheder, er ikke 
andet end digitalt daglejeri. De udnytter 
reglerne. Derfor skal der strammes op, 
siger hun. 

WOLT ER UBER  
PÅ TO HJUL

MARIANNE VIND OM  
PLATFORMSVIRKSOMHED:

Marianne Vinds  
hjemmekontor.

Marianne Vinds  
»udekontor«.

Marianne Vind 
holder 1. maj-tale 
for tomme sale.
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Jeg ved godt, at man ikke bliver popu-
lær på at rose samarbejdspolitikken. 
Men det var altså den eneste rigtige 

politik, sådan som omstændighederne 
var. Og bortset fra nogle kedelige ting, 
som altid vil være der, så var den også ret 
succesfuld.

Sådan lyder det fra historikeren Hen-
ning Grelle, som Socialdemokraten har sat 
i stævne for at forstå de dilemmaer, som 

SAMARBEJDE SOM  
BOLVÆRK MOD NAZISMEN
Samarbejdspolitikken under besættelsen har ofte været udskældt. Men  
faktisk var den et ret succesfuldt bolværk mod en fuldstændig nazistisk 
overtagelse af Danmark, mener arbejderhistoriker Henning Grelle. 

de danske politikere stod over for i årene 
op til og under besættelsen. 

Og ikke mindst de socialdemokratiske 
politikere, som sad med ansvaret en stor 
del af tiden. Foråret 2020 byder nemlig 
på hele to jubilæer, både 80-året for Dan-
marks besættelse 9. april 1940 og 75-året 
for Danmarks befrielse 5. maj 1945. 

Selv med så mange års afstand er 
debatten om begivenhederne før og efter 

den 9. april 1940 stadig omgærdet med 
mange følelser og kan antænde voldsom-
me diskussioner, ikke mindst i forbindelse 
med årsdagene 9. april og 5. maj. 

ET LILLE, ENSOMT OG UDSAT LAND
Danmark blev besat af Tyskland den 9. 
april 1940. Det kom til kortvarige kampe, 
inden Danmark valgte at indstille kampen 
mod overmagten. Tyskerne trængte op 

TEKST: THOMAS BJERG · FOTO: THOMAS SJØRUP

Statsminister Thorvald Stauning ved sit arbejdsbord. Efter 9. april stod han over for mange svære beslutninger.

1940
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gennem Jylland, gik i land ved Langelinie 
i København, og bombeflyene lå lavt over 
København, parat til at jævne dele af byen 
med jorden. 

Tyskernes egentlig mål var Norge, men 
til det formål havde tyskerne brug for 
støttepunkter i Danmark, blandt andet 
Aalborg Lufthavn. 

Siden har der hersket en intens debat 
om, hvorvidt Danmark kunne have gjort 
mere modstand eller rustet sig bedre mod 
en tysk invasion. Henning Grelle mener 
dog ikke, at der var så meget at stille op 
for Danmark i den udsatte position, landet 
befandt sig i: 

– Der er jo blevet lagt meget skyld på 
Stauning og Socialdemokratiet for deres 
modvilje mod militær oprustning. Men ud 
fra den førte politik, nemlig neutralitets-
politikken, er det fuldstændig forfejlet. 
Det er rent spin og propaganda. Realite-
terne i samtiden var jo, at der ikke var ret 
meget at gøre.

Danmark var under første verdenskrig 
neutralt, og det var den kurs, som danske 
regeringer også førte i årene op til anden 
verdenskrig. Som landfast med Tyskland 

lå Danmark i en meget udsat position, 
hvis Tyskland skulle få den opfattelse, at 
Danmark kunne slutte sig til Tysklands 
fjender. Samtidig var Danmark afhæn-
gig af samhandel med både England og 
Tyskland. 

Stauning var imidlertid dybt bekymret 
for udviklingen i Europa i slutningen af 
30’erne. Ikke mindst over Hitlers aggres-
sive fremfærd. I 1937 fik den socialdemo-
kratiske regering vedtaget et forsvarsfor-
lig, der faktisk hævede forsvarsudgifterne 
en smule. Stauning forhørte sig også 
diskret om, hvorvidt Danmark kunne 
forvente hjælp fra Storbritannien i tilfælde 
af en tysk invasion. Men her var svaret 
nedslående: 

– Stauning besøgte den britiske 
udenrigsminister Anthony Eden og fik 
klar besked om, at englænderne højst vil 
protestere diplomatisk, hvis tyskerne gik 
over grænsen. Underforstået at der var 
grænser for, hvor meget der kunne stil-
les op, når du er landfast med Tyskland, 
fortæller Henning Grelle. 

Andre har tegnet et billede af, at 
Stauning skulle have afvist et forsvars-
samarbejde med de øvrige nordiske lande. 
I en tale i Lund i 1937 sagde Stauning, at 
Danmark ikke ville være »Nordens læn-
kehund«. Men det er misforstået, mener 
Henning Grelle: 

– Der var overhovedet ikke nogen 
forhandlinger om et forsvarssamarbejde, 
så det var slet ikke et alternativ. Staunings 
udtalelser i Lund var møntet på en kritik af 

den danske forsvarspolitik i nogle svenske 
højreblade, som havde gjort ham vred. 

Danmark var derfor et lille, ensomt og 
udsat land, da tyskerne gik over græn-
sen den 9. april. Med tanke på at en stor 
militærmagt som Frankrig blev løbet 
over ende af tyskerne på få uger, mener 
Henning Grelle, at det er helt urealistisk 
at forestille sig, at Danmark på egen hånd 
skulle have afværget en tysk invasion. 

Én omstændighed er han dog kritisk 
over for. Det danske forsvar var ganske 
enkelt for dårligt forberedt, da tyskerne 
gik over grænsen den 9. april. Ikke mindst 
at de tyske skibe kunne sejle uhindret op 
gennem bælterne og forbi Middelgrunds-
fortet ud for København, hvor kanonen på 
fortet ikke engang kunne affyre varsels-
skud, fordi den ikke virkede. 

– Uanset hvad man ellers mener om for-
løbet, så er det for ringe, at man ikke i det 
mindste sørgede for, at våbnene virkede. 
Ud fra et militært synspunkt havde det 
ikke gjort nogen forskel, om den kanon 
havde skudt eller ej. Men »kanonen, der 
ikke virkede«, har været med til at skabe 
mange af myterne omkring 9. april. Jeg 
kan huske den fra min egen historieun-
dervisning i folkeskolen, fortæller Henning 
Grelle. 

SAMARBEJDSPOLITIKKEN
Efter besættelsen den 9. april indledtes 
det, der blev kendt som samarbejdspoli-
tikken. Målet var at beskytte den danske 
nation og landets demokratiske institutio-

HENNING GRELLE

Henning Grelle er dansk arbej-
derhistories »grand old man«. 
Han er uddannet historiker og var 
gennem en årrække leder af Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
(ABA). Han er forfatter til flere 
bøger, blandt andet biografien 
»Thorvald Stauning – Demokrati 
eller kaos« fra 2008. Han er i dag 
seniorforsker emeritus og har kort 
inden vores samtale været med til 
at lægge sidste hånd på en udstil-
ling på Arbejdermuseet om netop 
besættelsen. 

SAMLINGSREGERINGEN

I juli 1940 dannede Stauning en national samlingsregering med ministre fra So-
cialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Retsforbundet. Som 
udenrigsminister indsattes den senere så kontroversielle Erik Scavenius. Både de 
danske nazister og kommunisterne, som begge betragtedes som antidemokrati-
ske, stod uden for samarbejdet.

Thorvald Stauning 
Socialdemokrat 

30.04.1929 
03.05.1942

Vilhelm Buhl 
Socialdemokrat 
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09.11.1942

Vilhelm Buhl 
Socialdemokrat 

05.05.1945 
07.11.1945

Erik Scavenius 
Partiløs 

09.11.1942 
05.05.1945

1940 1941 1942 1943 1944 1945



SOCIALDEMOKRATEN JUNI 202032

ner under den tyske besættelse. Den tyske 
besættelse var en såkaldt »fredsbesæt-
telse«, så Rigsdagen og de andre centrale 
institutioner i samfundet kunne i første 
omgang fortsætte. 

Ingen vidste i sommeren 1940, hvor 
længe krigen ville vare. Det var de første 
år en udbredt opfattelse, at den ville ende 
i en form for fredsslutning, så Danmark 
mange år fremover ville skulle leve under 
en form for tysk overherredømme. 

– Fra den time Danmark overgav sig, så 
handlede det for Stauning om at bevare 
landets suverænitet, at bevare Danmark 
som nation. Det skulle ske ved, at politi-
kerne gik sammen, så de kunne udgøre et 
bolværk mod de mange dilemmaer, der 
ville komme, forklarer Henning Grelle. 

Snart meldte dilemmaerne sig for de 
danske politikere. For selvom tyskerne ved 

melse med konsekvenserne af en tysk 
magtovertagelse. 

Derfor accepterede de danske politikere 
også en række indrømmelser, som efter-
tiden har været mindre stolt af. Blandt 
andet forbuddet mod kommunisterne og 
tilslutningen til antikominternpagten, en 
pagt, der var vendt mod Sovjetunionen og 
primært havde tilslutning fra Tysklands 
allierede. 

For Socialdemokratiet medførte 
tilpasningen også, at partiformand Hans 
Hedtoft og partisekretær H.C. Hansen ef-
ter tysk pres måtte nedlægge deres hverv 
og deres mandater i Rigsdagen. De havde 
begge, ifølge tyskerne, været for kritiske 
over for besættelsesmagten. 

BUHL TAGER OVER
I maj 1942 døde Thorvald Stauning. Han 
afløstes af finansminister Vilhelm Buhl. 
– Buhl var en meget stærkt antinazistisk 
politiker. Han var også en af de stærkeste 
modstandere for Erik Scavenius og en af 
de få, der kunne sætte ham på plads. For 
Scavenius var ofte parat til at gå et skridt 
længere i forhold til at imødekomme ty-
skerne end de øvrige politikere, fortæller 
Henning Grelle. 

Buhl fik dog kritik for en tale, han 
holdt i september 1942. Her sagde han, 
at både den, der begår sabotage, og den, 
der undlader at medvirke til opklaringen, 
»handler imod sit fædrelands interesser«. 
Talen blev i nogle kredse ligefrem døbt 
»stikkertalen«. Men igen mener Henning 
Grelle, at talen må forstås i den sam-
menhæng, den bliver holdt. Nemlig at det 
falder tilbage på de danske myndigheder, 
hvis sabotagen fortsætter: 

– Det sker på et tidspunkt, hvor det er 
meget farligt, hvis regeringen ikke kan 
vise over for tyskerne, at den er i stand 
til at bevare roen i landet. For ellers vil 
tyskerne selv tage over eller indsætte de 
danske nazister på magten. Det er man 
meget bekymret for. Og så er det jo en 
tale, som det er nemt at misforstå, for 
Buhl siger selvfølgelig ikke, at man skal 

Den danske tegner Anton Hansen skildrede dagligda-
gen under besættelsen. Han var en af mellemkrigsti-
dens betydeligste danske tegnere og i mange år ansat 
ved Socialdemokraten. Mange af hans tegninger kan 
i anledningen af 75-året ses på en udstilling på Arbej-
dermuseet.

besættelsen havde afgivet en række løfter 
om ikke at blande sig i danske forhold, så 
prøvede de de følgende år at presse store 
og små indrømmelser ud af danskerne. 
Henning Grelle beskriver det som en 
salami, hvor der skive for skive skæres et 
stykke af Danmarks selvbestemmelse.

– Det var jo et evigt dilemma, hver gang 
der røg en skive. Men Stauning sagde, at 
selvom vi måtte give os, så var det stadig 
værd at holde på Danmarks selvstændig-
hed, fortæller Henning Grelle. 

De danske politikere var på det rene 
med, at alternativet til samarbejdspoli-
tikken var, at tyskerne overtog magten 
i landet eller indsatte en regering med 
de danske nazister. Begge dele kunne 
få store konsekvenser for den danske 
befolkning. De måtte derfor hele tiden 
afveje konsekvenserne af nok en indrøm-
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angive sabotører til tyskerne. Han siger, at 
man skal gå til de danske myndigheder. 

Tyskerne såbestemt heller ikke Buhl 
som venligt stemt. Allerede i november 
1942 tvang de ham væk fra statsminister-
posten, som blev overtaget af Scavenius i 
endnu en indrømmelse til tyskerne. Men 
Buhl fortsatte med at spille en helt central 
rolle krigen igennem. 

At samarbejdspolitikerne havde befolk-
ningen bag sig, blev tydeligt ved folke-
tingsvalget i marts 1943. Valgdeltagelsen 
var historisk høj med næsten 90 procent, 
og næsten 95 procent stemte på et af de 
fem samarbejdende partier. Og næsten 45 
procent stemte på Socialdemokratiet. 

– Man kan ikke udlægge valgresultatet, 
som om danskerne så ønskede sam-
arbejdspolitikken videreført resten af 
krigen. Men det vil også være helt forkert 
at sige, at der var folkelig utilfredshed 
med samarbejdspolitikken, siger Henning 
Grelle. 

Efter en række alvorlige sabotage-
aktioner i foråret 1943 og det såkaldte 
augustoprør med omfattende strejker stil-
lede tyskerne en række nye krav. Blandt 
andet krav om dødsstraf for sabotage. 
Mens Scavenius endnu var åben for at 
gå ind på de tyske krav, så satte Buhl 
foden ned. Buhl fik skabt enighed mellem 
politikerne, og det var derfor et samlet 
Danmark, som brød med Tyskland 29. 
august 1943. 

JØDEAKTIONEN I 1943
Et vigtigt mål for de danske politikere var 
beskyttelsen af de danske jøder. Derfor 
gjorde Stauning det også på et tidligt tids-
punkt klart, at tyske krav om internering 
af jøderne var blandt de krav, de danske 
politikere ikke ville efterkomme. Det 

havde frem til 1943 sikret de danske jøder 
en høj grad af beskyttelse. 

Men da samarbejdspolitikken var brudt 
sammen, iværksatte tyskerne i starten af 
oktober 1943 en aktion for at internere 
de danske jøder. Kort forinden havde den 
tyske diplomat Georg Ferdinand Duckwitz 
advaret Hans Hedtoft om, at aktionen var 
nært forestående. 

Efter en kort rådslagning med Buhl og 
andre ledende socialdemokrater kontak-
tede Hedtoft Mosaisk Trossamfund, som 
fik formidlet advarslen videre i det jødiske 
samfund. I den følgende tid nåede langt 
størstedelen af de danske jøder i sikker-
hed i Sverige.

MODSTANDSARBEJDET
Efter bruddet i august 1943 blev den 
daglige ledelse af landet overtaget af 
departementscheferne. Samtidig overgik 
initiativet fra politikerne til modstands-
bevægelsen, men politikerne var dog hele 
tiden med i baggrunden. 

Der etableredes kontakter mellem 
politikerne og modstandsbevægelsen i 
Danmarks Frihedsråd med Buhl som den 
ledende politiker. Og senere statsminister 
H.C. Hansen fungerede som en form for 
kurer med penge fra politikerne til mod-
standsbevægelsen. 

Flere socialdemokrater gik også aktivt 
ind i modstandsbevægelsen. Den senere 
socialdemokratiske folketingspolitiker 
Frode Jakobsen dannede modstands-
bevægelsen »Ringen« og var med til at 
grundlægge Danmarks Frihedsråd. Også 
senere statsminister Anker Jørgensen var 
med i modstandsarbejdet. Socialdemo-
kratiet var dog stadig skeptisk over for 
især den kommunistiske del af mod-
standsbevægelsen.

– Socialdemokratiet troede ikke en døjt 
på kommunisterne. Buhl glemte aldrig, 
at kommunisterne støttede Tyskland helt 
frem til juni 1941 [hvor Tyskland angreb 
Sovjetunionen, red.]. Man var meget be-
kymret for, hvad kommunisterne med alle 
deres våben kunne finde på ved befriel-
sen. Derfor var Socialdemokratiet i al sit 
modstandsarbejde optaget af, at pengene 
ikke skulle gå til kommunistisk domine-
rede grupper. 

I løbet af 1944 skærpedes situationen 
i Danmark, og det kulminerede i som-
meren 1944 i den store folkestrejke. 

Spændingerne eskalerede yderligere 
efter nyheden om tyskernes henrettelse 
af Hvidstengruppen og terroren fra det 
berygtede Schalburgkorps. Arbejdet blev 
først genoptaget efter opfordringer fra 
både politikerne og Frihedsrådet.

Buhl fungerede krigen igennem som 
den ledende politiker og arbejdede 
kraftigt for, at demokratiet kunne blive 
reetableret efter befrielsen. Det var derfor 
også naturligt, at Buhl blev statsminister 
i befrielsesregeringen 5. maj 1945, en 
regering med ministre fra både de gamle 
partier og Danmarks Frihedsråd. Dermed 
var der bygget bro mellem politikerne og 
modstandsbevægelsen, og det sikrede 
en rolig tilbagevenden til en almindelig 
politisk dagligdag. 

ET SAMLET BOLVÆRK MOD NAZISMEN
Med begivenhederne 75 år på afstand er 
Henning Grelle ikke i tvivl om, at selvom 
der kan sættes spørgsmålstegn ved flere 
af de indrømmelser, der blev givet, så var 
samarbejdspolitikken i det store og hele 
rigtig. – På trods af de mange skiver, man 
skar af salamien, så synes jeg stadigvæk, 
at det bolværk, man dannede, det var 
faktisk ikke så ringe.

Henning Grelle har hovedrysten tilovers 
for dem, der på tryg afstand af begi-
venhederne forsøger at fælde dom over 
fortidens politikere. Som eksempelvis 
tidligere Venstre-statsminister Anders 
Fogh Rasmussen, der i 2003 kritiserede 
samarbejdspolitikken ved at hævde, at 
hvis alle lande havde ført den samme 
politik som Danmark, så ville Hitler have 
vundet krigen. 

– Jamen hør lige engang. I efteråret 
1940 var det kun England, som stadig 
kæmpede. Alle andre lande var tvunget 
til at indgå en samarbejdspolitik med 
Tyskland, eller også fik de et terrorregime. 
Skulle vi da i Danmark have rendt rundt og 
skudt på tyskerne – og med hvad? 

Han understreger dog, at det har været 
vigtigt for både vores egen selvopfattelse 
og opfattelsen af Danmark i udlandet, 
at politikerne tog bruddet med tyskerne 
i 1943, og at der efterfølgende for alvor 
kom gang i modstandskampen: – Vi skal 
hilse modstandskampen velkommen. For 
det er den modstand, som gør, at Dan-
mark med sådan rimelig oprejst pande 
kan gå befrielsen i møde, slutter han. 

Hans hedtoft 
I 1939 formand for  

Socialdemokratiet efter  
Stauning, men blev af besættel-

sesmagten tvunget til at  
fratræde posten i 1941. 

I 1945 kom han tilbage som  
formand og var det til sin død  

i 1955. Han var arbejds- og  
socialminister i befrielses- 

regeringen i 1945.
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NAVNE & NOTER

Miljøminister Lea Wermelin 
har under coronanedluknin-
gen lanceret en opdateret 
digital guide til naturople-
velser i hele Danmark på 
udinaturen.dk. Den er nu 
også velegnet til at bruge på 
mobiltelefonen og rummer 
oplevelser i både skove, 
enge, ved kyster og vandløb. 

– Jeg oplever, at mange af 
os søger ud i naturen i denne 
urolige tid. Hvor der er frisk 
luft. Gode oplevelser med fa-

milien. Og plads til afstand, 
fortæller Lea Wermelin.  
– Naturen er vores fælles. En 
mental oplader, som giver så 
meget igen. Det tror jeg, at 
endnu flere har opdaget og 
kan genkende i en tid som 
nu.

På udinaturen.dk er der 
blandt andet oplysninger 
om mere end 600 sheltere, 
135 bålhytter og knap 2.000 
vandreruter. 

KVINDERNES INTERNATIONALE  
KAMPDAG MED FOKUS PÅ  

 LIGELØN
Kvindernes internationale kampdag blev traditionen tro 
markeret den 8. marts landet over. Mange af de større 

arrangementer, der plejer at kendetegne dagen, 
måtte desværre aflyses, fordi coronaen alle-

rede på det tidspunkt begyndte at spredes. 
Statsminister Mette Frederiksen brugte 

dagen til at tale om en bedre indsats imod 
vold mod kvinder og mere hjælp til ofre for 

voldtægt. Hun opfordrede flere kvinder til at gå 
ind i politik. Ligestillingsminister Mogens Jensen 

brugte anledningen til at slå et slag for ligeløn på arbejds-
markedet og efterlyste, at lønforskellene mellem mænd og 
kvinder kommer frem i lyset.

BEFRIELSEN FEJRET MED GAVE 
TIL MODSTANDSFOLK
Trods coronasituationen blev 75-året for befrielsen markeret 
over hele landet den 4. og 5. maj. Statsminister Mette Fre-
deriksen deltog i en kransenedlæggelse ved et arrangement 
i Mindelunden sammen med dronningen, og efterfølgende 
holdt hun tale til danskerne. 

Hun kom blandt andet ind på de mange danskere, som 
satte livet på spil i modstandsbevægelsen, ved at hjælpe jøder 
til Sverige eller redde danskere hjem fra koncentrationslejre 
i Tyskland:

– Hvis vi synes, der er svære beslutninger i dag, så er det 
intet mod de valg, der skulle træffes dengang. De dilemmaer, 
som politikerne stod med. De moralske spørgsmål, som hvert 
menneske dengang måtte besvare. Danmark stod sammen 
om vores demokrati. Det fejrer vi også i aften.

I anledning af 75-året for befrielsen har Folketinget på op-
fordring fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard be-
sluttet at give en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner 
til tidligere modstandsfolk og andre, som fortjener en særlig 
tak for deres indsats under besættelsen.

SKATTEMINISTER FYLDTE RUNDT 
Skatteminister Morten Bødskov 
fyldte 50 år den 1. maj. Det blev 
en helt speciel dag for Morten 
Bødskov, som ellers er vant 
til at tilbringe sin fødselsdag i 
selskab med røde faner og mas-

ser af socialdemokrater. »Det 
er første gang i 35 år, at jeg på 
min fødselsdag ikke er ude at 
holde 1. maj-taler«, fortalte han 
i den digitale 1. maj-tale, han 
lagde ud på sin Facebook-profil. 

MILJØMINISTER 
INVITERER  
DANSKERNE  
MED UD I  
NATUREN
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Hvis vi i fællesskab kan 
tackle corona – så kan vi 
også i fællesskab finde en 
løsning for de nedslidte.
OLE WEHLAST, FORBUNDSFORMAND  
FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF

DSU FYLDTE 
100 ÅR
Som det fremgik af det seneste nummer af Socialdemokraten, 
fylder DSU 100 år i 2020. Det blev fejret med to store begi-
venheder i februar. Fredag den 7. februar var der stor jubilæ-
umsreception på Arbejdermuseet med taler af blandt andre 
statsminister Mette Frederiksen. Og lørdag den 8. februar, på 
årsdagen for stiftelsen i 1920, var der stor gallafest i »Dokken« 
i Københavns Nordhavn med over 700 nuværende og tidligere 
DSU’ere. Aftenen bød på festtaler af blandt andre næstfor-
mændene Mogens Jensen og Frank Jensen, LO-formand Lizette 
Risgaard og selvfølgelig DSU’s formand, Frederik Vad. 



VELKOMMEN TIL  

Henriette Kylmann har masser af 
holdninger. – Nogle af mine venner 
vil nok sige, at jeg er en »menings-

maskine«, fortæller hun. 
Til daglig er hun leder af Dragør Biblio-

tek, og derudover har hun i ni år været 
særdeles aktiv i den lokale skolebesty-
relse. For nylig meldte hun sig så ind i 
Socialdemokratiet i Ishøj, og hun lægger 
ikke skjul på, at hun gerne vil bruge sit 
nye medlemskab til at få indflydelse. 

– Vi siger selv, at skolebestyrelserne er 
»demokratiets yderste forpost«, men det 
synes jeg nogle gange lidt bliver glemt af 
politikerne. Når vi for eksempel kun får 
to dage til at svare på et høringssvar, så 
glemmer man måske lidt, at vi jo er men-
nesker, der yder en frivillig indsats. 

Henriette Kylmann mener, at man selv 
har en forpligtelse til at være med til at 
skubbe tingene i den rigtige retning. Det 
er blandt andet derfor, hun nu har meldt 
sig ind i Socialdemokratiet: 

– Man øver jo indflydelse i de sam-
menhænge, man færdes i. Og jeg mener, 
at man har en forpligtelse til at skubbe 

HENRIETTE  
KYLMANN
I S H Ø J

www.Socialdemokratiet.dk

@Socialdemokratiet
Facebook.com/socialdemokratiet

@Spolitik
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til hinanden i positive 
retninger. Så det at melde 
mig ind i Socialdemokra-
tiet er jo nok et naturligt 
skridt i at søge indfly-
delse, fortæller hun. 

Selvom hun ikke er opdraget i et 
politisk hjem, så ligger det med at være 
socialdemokrat alligevel lidt til familien. 

– Min morfar var erklæret socialde-
mokrat. Ham havde jeg mange interes-
sante diskussioner med, da jeg var en 
stor teenager, fortæller hun. – Der er nok 
noget nedarvet i, at vi skal tage et ansvar 
for det samfund, vi er en del af. Og at vi 
skal tage os godt af dem, der ikke er i 
samme velstillede situation som os selv. 
Det sociale ansvar, det synes jeg er meget 
vigtigt.

Gennem sin opvækst i Ishøj har hun 
også set, hvordan der er stor forskel på 
de vilkår, som mange børn vokser op 
under. 

– I dag er jeg meget privilegeret i for-
hold til gennemsnittet i Ishøj. Men jeg er 
opvokset med en enlig mor, og det giver 

altså et andet perspektiv på tilværelsen. 
At vide, at når nogen foreslår, at vi bare 
kan smide 50 kroner i klassekassen til en 
klassefest, så er der altså andre familier, 
som ikke har råd til at være med. 

På grund af coronasituationen har 
Henriette Kylmann endnu ikke deltaget 
i nogen aktiviteter i Socialdemokratiet. 
Men hun har planer om at skulle enga-
gere sig, i det omfang det kan forenes 
med arbejdslivet, familielivet, arbejdet i 
skolebestyrelsen og det aktive fritidsliv, 
hun også fører. 

– Det bliver nok svært at lade være, 
siger hun. 


