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LEDER

DET DANMARK,
VI KENDER
Af Helle Thorning-Schmidt, partiformand

Kære socialdemokrat
I det nye år skal vi til folketingsvalg. Det bliver
et afgørende valg for Danmark. Meget er på
spil.
De borgerlige har med Venstre i spidsen
travlt med at tale Danmark ned i et sort hul,
hvor alt går dårligt. Hvor svaret er tvivlsomme
skattelettelser og nulvækst. Hvor svaret er
tyske lønninger og flirten med brugerbetaling
på sundhed.
Vores svar er et andet. Vi tror på Danmark.
Vi tror på, at vi kan holde fast i det Danmark,
vi kender. Hvis vi har en ansvarlig økonomi og
passer på pengene. Hvis vi fortsætter med at
gennemføre reformer. Og hvis vi investerer
i velfærden, så vi sikrer tryghed og arbejdspladser.
Så kan vi ikke alene bevare det Danmark, vi
kender. Vi kan også gøre det bedre.
Det står klart med den nye finanslov, som
regeringen har indgået med SF og Enhedslisten. Vi gør mere for vores mindste børn.
For os vil det altid være et mål at bryde den
negative sociale arv.
Patienterne kan også mærke, at vi investerer i velfærd. Nu sætter vi penge af til, at
kræft kan blive opdaget tidligere, så flere kan
overleve. Mennesker med kroniske sygdomme som KOL eller diabetes skal hjælpes
tidligere, så de kan leve længere og bedre
med sygdommen. Og vi har råd til både at
få flere ældre patienter væk fra gangene og
bedre forhold på fødeafdelingerne.
Der er mange andre gode ting i finansloven.
Vi fordobler fradraget for faglige kontingenter. Det giver en konkret skattelettelse for

1,3 mio. lønmodtagere, og det styrker det
danske arbejdsmarked. Vi ændrer planloven,
så særligt vores største kommuner kan bygge
boliger, alle har råd til. Og vi tager endnu en
gang nye initiativer mod social dumping og
for et bedre miljø og klima.
Gennem tre år har vi ryddet op efter en borgerlig regering. Nu bygger vi op. Under den
tidligere regering mistede Danmark flere end
100.000 arbejdspladser. Nu skaber vi arbejdspladser. Ledigheden falder, forbrugertilliden
er steget, og vi har forbedret konkurrenceevnen. Fordi vi har gennemført reformer og fået
styr på dansk økonomi, kan vi nu investere i
vores velfærd.
Derfor er der meget på spil, når valget engang kommer. Venstre vil komme med bål og
brand. De vil komme med millioner og atter
millioner bag sig.
Derfor er jeg også glad for, at mange af jer
er med til at føre kampagne. Senest for
et par uger siden, da vi i fællesskab
viste forskelle på regeringens investeringer i velfærden og Venstres
krav om nulvækst.
Jeg vil gerne ønske dig og din
familie en rigtig glædelig jul og
et godt nytår. Tak for din indsats
for Socialdemokraterne i årets
løb. Det år, der venter, vil kræve
meget af os alle sammen. Det
er nu, vi skal vise danskerne,
hvorfor Socialdemokraterne er
bedst for Danmark. Vi står foran
en stor opgave. Men vi kan løse
den i fællesskab.
Vi ses i det nye år.

Gennem
tre år har vi
ryddet op efter en
borgerlig regering.
Nu bygger vi op

Mange hilsener
Helle Thorning-Schmidt

SOCIALDEMOKRATEN december 2014
2012

142627_p03_leder.indd 3

3

08/12/14 11.56
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MAJA PANDURO
ER BLEVET MOR

TULLIARDERNE TRILLER
Det er åbenbart ikke alle partier, der behøver at redegøre for, hvordan løfter skal betales.
Det mener de i hvert fald hos Dansk Folkeparti. BT kunne i slutningen af november afsløre,
at Kristian Thulesen Dahls parti har givet løfter for 46 milliarder kroner, uden at fortælle
hvor pengene skal komme fra. Peter Skaarup udtaler sig i artiklen på vegne af sit parti og
siger, at det kun er i måneden op til en finanslovsforhandling, at man behøver at anvise finansiering. Altså må man forstå, at der i 11 måneder om året er frit slag til at foreslå alt mellem himmel og jord. Så blev vi da så meget klogere på Thulesen Dahl og kompagni og deres
mange tulliarder.

Det har været et begivenhedsrigt efterår for politisk ordfører
Maja Panduro. Først blev hun
gift med Andreas, og kort efter kunne de glæde sig over
at være blevet forældre. Det
skete, da Maja midt i november
fødte en velskabt dreng. Stort
tillykke til den lille familie herfra – også fra Ole Hækkerup,
der varetager posten som politisk ordfører, mens Maja Panduro er på orlov. Et par af Majas
partifæller i Randers kom med
denne fikse barselsgave.

ASTRID NÅEDE
SEMIFINALEN

Foto: Facebook.com
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– Jeg havde aldrig turdet drømme om, at jeg
skulle komme så langt i programmet. Jeg var
jo ikke lige den fødte danser, men det lykkedes med hårdt slid og en god lærer at få mit
danseri løftet, så jeg kunne være med helt til
det sidste.
Sådan siger Astrid Krag oven på sit efterår som deltager i »Vild med dans« på TV
2. Sammen med sin professionelle makker,
Thomas Evers Poulsen, nåede hun semifinalen.
– Det har været en fantastisk og spændende oplevelse at være med i noget, som
så mange danskere har en holdning til. Jeg
kommer helt sikkert til at savne at danse
med Thomas hver dag. Men når det er sagt,
så ser jeg også frem til at vende tilbage til en
mere normal hverdag som politiker, sagde
hun, da ballet var overstået.

LEIF LAHN NY GRUPPEFORMAND

Det gik pludselig meget hurtigt for Leif Lahn Jensen. Han var arbejdsmarkedsordfører, men en mindre rokade gjorde det muligt for havnearbejderen fra Grenå at blive gruppeformand for den socialdemokratiske
folketingsgruppe. Den post har han bestredet siden 21. oktober.
– Det har været en spændende start i en ny og vigtig rolle – og indtil
videre har jeg kun fået endnu mere blod på tanden, siger Leif Lahn Jensen, der har overdraget posten som arbejdsmarkedsordfører til Lennart
Damsbo-Andersen.
Selvom den første tid som gruppeformand har budt på mange nye
opgaver og møder, så er det ikke noget, der har afskrækket ham.
– Arbejdet med at forene folketingsgruppen minder mig en del om
min tid som tillidsmand, så på den måde føler jeg mig glimrende rustet,
fortæller Leif Lahn Jensen.
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SOCIALDEMOKRATER
DOMINERER PÅ TWITTER
Det tog lidt tid at komme i omdrejninger, men nu er Socialdemokraterne efterhånden rigtig godt repræsenteret på det sociale
medie Twitter. Det bruges hovedsageligt til at kommunikere
med journalister og andre politisk aktive og spiller en større og
større rolle for en lang række af vores folketingspolitikere. I dag
er der således 36 socialdemokratiske mf’ere på Twitter. Det må
siges at være meget godt gået ud af en gruppe på 47 medlemmer. Twitter er dog ikke et lukket selskab, så hvis du ønsker at
følge med i de aktuelle politiske debatter, er mediet et ganske
glimrende sted at gå hen.

Foto: Folketinget.dk

KLAG OVER 45 NYE BRANCHER
Det bliver nu lettere at klage over dårlige oplevelser
som forbruger. 45 nye brancher som for eksempel frisører og vinduespudsere er blevet indlemmet, så der
nu bliver endnu bedre muligheder for at holde forskellige brancher op på, at den service, de leverer, skal være
i orden. Samtidig bliver klageadgangen gjort hurtigere og billigere. Det kommer til at koste 100 kroner at
klage over en service hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvis styrelsen ikke kan hjælpe til at finde en
løsning mellem kunde og firma, så kan man gå videre
gennem Forbrugerklagenævnet.
– Det nye moderne forbrugerklagesystem er en
kæmpemæssig fordel for forbrugerne. Det er kun fair,
at man kan gå efter de brodne kar i flere brancher, end
det er tilfældet i dag, siger forbrugerordfører Mette
Reissmann.
Foto: Folketinget.dk

TRE GODE OM
SUNDHED

Foto: Facebook.

com

Ud over de 6,5 milliarder kroner,
som er blevet afsat til sundhedsvæsenet på finansloven, så
er der også meget andet godt at
berette om på området. Ventelisterne er historisk lave. I den tid
man har målt ventetiden på hospitalerne, har ventetiderne aldrig været lavere. Samtidig viser
tal, at knap 7.000 flere personer
er blevet ansat i sundhedsvæsenet, siden Socialdemokraterne overtog regeringsansvaret fra Lars Løkke. Sidst, men
ikke mindst, har regionerne de
næste år fem milliarder kroner
mere at gøre godt med i budgetterne end i 2011, hvor Lars
Løkke var statsminister.

YILDIZ AKDOGAN I
FOLKETINGET
Det kom som noget af en overraskelse for Yildiz Akdogan, da hun
i oktober pludselig kunne skrive
»medlem af Folketinget« på visitkortet. Det havde suppleanten ikke regnet med, men vejen
var banet, da Karen Hækkerup
valgte at forlade ministerholdet
til fordel for et job hos Landbrug
& Fødevarer.
– Jeg havde faktisk lidt svært
ved at tro det, da jeg først hørte,
at jeg skulle i Folketinget igen.
Det kom lidt som et chok, siger
en glad Yildiz Akdogan, der nu
er kommet godt i gang med det
parlamentariske arbejde.
Det er blevet til en række udvalgsposter for Akdogan, der
nu har kastet sig over arbejdet i
blandt andet Miljøudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Udenrigsudvalget.
– Der er masser af spændende
arbejde at tage fat på. Jeg kan
godt mærke, at min erfaring fra
mit tidligere arbejde i Folketinget
nu kommer mig til gode. For det
kan godt være et lidt overvældende sted at starte med kort varsel,
siger Yildiz Akdogan.
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AF SØREN ANDERSEN OG MORTEN BRUUN
FOTO: Bjarke MacCarthy og Thomas Sjørup

GLADE DAGE PÅ

RØD STUE

FINANSFAKTA

Statens husholdningsbudget for 2015 er på

Finansloven for 2015 – den fjerde finanslov under Helle Thorning-Schmidt – sikrer
blandt andet, at:

plads. Og der er tænkt på både børnene, de
unge, de gamle, de syge, de raske, løn-

V
 i investerer 6,5 milliarder kroner ekstra
i vores fælles sundhed i perioden 20152018.

modtagerne, de arbejdsløse, de fødende, de

V
 i styrker indsatsen imod social dumping.

andre. Det var derfor, finansminister Bjarne

boligsøgende, de grønne og en hel masse

V
 i øger fradraget for fagforeningskontingent og giver en lille skattelettelse til 1,3
millioner lønmodtagere.

Corydon kaldte resultatet for »Fællesska-

V
 i har afsat 1 milliard kroner til mere
personale i vuggestuer, børnehaver og
andre dagtilbud fra 2015-2018.

aftale, regeringen har indgået med SF

V
 i har afsat 1,6 milliarder kroner fra
2015-2018 til en stærk grøn indsats, som
blandt andet betyder nye klimatiltag og
ny letbane i Aalborg.
V
 i indfører et klippekort til ekstra hjemmehjælp.
V
 i ændrer planloven, så kommunerne får
mulighed for at kræve, at almene boliger
skal udgøre op til 25 procent af nye boligområder.
V
 i afskaffer den gensidige forsørgerpligt
for samlevende kontanthjælpsmodtagere og sikrer målrettet forbedring for de
unge kontanthjælpsmodtagere.
V
 i indfører en ny kontantydelse for de
mennesker, som står til at opbruge deres
dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i
2015 og 2016.

bets Finanslov«, da han præsenterede den
og Enhedslisten. Det er også en ansvarlig
finanslov. »Det er derfor, vi har en socialdemokratisk ledet regering«, sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt. Med aftalen har rød stue kridtet banen op til valg.
På de næste sider folder vi indholdet ud
– blandt andet sammen med nogle glade
børn, en glad statsminister, en glad
beskæftigelsesminister, en glad faglig
sekretær og nogle helt almindelige glade
socialdemokrater.
SOCIALDEMOKRATEN december 2014
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NU FÅR BØRNENE
FLERE PÆDAGOGER
Helle Thorning-Schmidt spiste
frokost med Theis og hans børnehave og fik ros fra institutionens
leder, der er godt tilfreds med, at
regeringen afsætter penge til flere
pædagoger.
Seksårige Theis var ikke så vild med agurkestænger. Til gengæld
kunne han godt lide statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Seksårige Theis var i strålende humør, da han fik statsminister
Helle Thorning-Schmidt som borddame til frokosten i sin børnehave, Børnehuset Cirklen i Hvidovre Kommune.
Det skete, kun få dage efter at finansloven for 2015 var faldet
på plads. Og mens statsministeren, Theis og hans venner spiste
ris med torsk i karry, kunne statsministeren fortælle, at regeringen nu afsætter penge til at ansætte flere pædagoger.
Det kan lade sig gøre, fordi regeringen ikke fører nulvækst –
og i det hele taget er der meget på næste års finanslov, som ikke
ville være muligt med nulvækst. Men fordi regeringen har fået
styr på dansk økonomi og taget en lang række initiativer, der
skal få gang i væksten igen, er der også råd til mere pædagogisk
personale i institutionerne.
GODT, AT REGERINGEN LYTTER
Den beslutning roste lederen af Børnehuset Cirklen, Jette Lunddahl Matthiasen, da statsministeren kom på besøg.
– Det er bare helt fantastisk. Den milliard er givet rigtig godt
ud, sagde Jette Lunddahl Matthiasen om de penge, som de næste
fire år skal være med til at ansætte flere pædagogiske kræfter.
– Her hos os kunne vi godt tænke os at få flere inklusionspædagoger. Inklusion er nemlig den helt store udfordring de
kommende år. Derfor glæder det mig, at regeringen har lyttet og
afsat pengene, tilføjede hun.
Helle Thorning-Schmidt kunne ikke være mere enig:
– Det er positivt, når man midt i tider, der er vanskelige, får
mulighed for at afsætte en milliard over fire år til institutioner8

ne. Jeg ved godt, at der stadig vil være tidspunkter, hvor man vil
være presset, men der er ingen tvivl om, at lidt flere penge gør
en forskel, sagde statsministeren og tilføjede:
– Det er ikke luksus, men vi er i en tid, hvor vi prioriterer pengene på det, vi synes er vigtigt. Og det, vi synes er vigtigt, er den
offentlige service, herunder vores børn.
KLIPPEKORT TIL ÆLDRE
Statens husholdningsbudget for 2015 er selvfølgelig meget
mere end flere hænder i daginstitutionerne. Eksempelvis
bliver fradraget for fagforeningskontingenter nu forhøjet. Det
giver en økonomisk gevinst til hårdtarbejdende
danskere, og det styrker
de fagforeninger, som
kæmper for, at flest muligt arbejder på danske
løn- og arbejdsvilkår.
Der er afsat 6,5 milliarder kroner til et bedre
sundhedsvæsen. Der
bliver blandt andet sat
tidligere ind over for
kræft, der bliver gjort mere for folk med kroniske sygdomme, og
der skal være fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen.
Og så får kommunerne mulighed for at indføre et klippekort,
der giver de ældre en halv time om ugen, hvor de bestemmer,

Det er bare helt
fantastisk. Den
milliard er givet rigtig
godt ud
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Debat på Facebook
Sundhed for alle
Dagen, hvor regeringen, SF og Enhedslisten var blevet enige om
finansloven, sad finansordfører Jesper Petersen klar til at svare på
spørgsmål.

Følg nyheder
og aktuelle
debatter på
facebook.com/
socialdemokraterne.

hvad de har brug for. Det kan være et ekstra bad, en gåtur i skoven eller måske bare en ekstra lang samtale, hvor der er ro og tid.
KRIDTET OP TIL VALG
Manden for bordenden – finansminister Bjarne Corydon – er
superglad for finansloven, som Det Konservative Folkepartis
nye formand, Søren Pape Poulsen, kaldte for »ræverød«.
– Aftalen viser, at vi som socialdemokrater gør det, vi er
bedst til: Sund økonomisk politik, der giver plads til at udbygge
den grundlæggende velfærd. Jeg er især glad for den solide
satsning på sundhed. Her gør vi i den grad en forskel, siger
Bjarne Corydon, der også mener, at aftalen er med til at kridte
banen op til det kommende valg:
– Vi har jo i tre år vist, at vi kan skabe nye job, samtidig med
at der er plads til at prioritere fællesskabet. Det er ikke så tosset, og jeg er meget tryg ved de diskussioner, vi skal have med
Venstre om den økonomiske politik.
SMUT UD PÅ LEGEPLADSEN
I Børnehuset Cirklen går ungerne ikke så meget op i, hvilke partier der har indgået finansloven. De er optaget af andre ting, og
Theis – statsministerens bordherre denne dag – virkede da også
til at være meget godt tilfreds med livet i børnehaven. Sådan
lød det i hvert fald, da han fik sin debut som regeringsrådgiver:
– Du skal altså lige tage at gå ud at se den store legeplads,
inden du skal videre …
Følg Socialdemokraterne på Facebook. Her kan du se billeder og video,
læse nyheder og deltage i chatarrangementer
med
socialdemokratiSOCIALDEMOKRATEN
december
SOCIALDEMOKRATEN
SOCIALDEMOKRATEN
oktober
maj 2014 9
ske politikere. Du kan følge os på facebook.com/socialdemokraterne
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Indsatsen mod
social dumping
omfatter blandt
andet, at:
• Arbejdstilsynets, politiets og SKAT’s
fælles myndighedsindsats styrkes.
• Bøden for at overtræde anmeldepligt til RUT skærpes.
• Udenlandske arbejdere skal informeres bedre om den danske model.
• Tilsyn med store offentlige anlægsprojekter øges for at sikre, at der
ikke finder social dumping sted.
• Det kommende sikkerhedskort i
byggeriet tjekkes ved stikprøvekontroller.
• Politiets indsats mod cabotagekørsel øges.

Henrik Dam Kristensen, næsten
nyudnævnt beskæftigelsesminister:
– Vi skal sørge for opkvalificeret
arbejdskraft, hvis vi skal skabe nye
job. Men arbejdsgiverne skal også
sørge for praktikpladser til de unge.

HAN HAR EN
GOD SAG
Henrik Dam Kristensen har fået 120 millioner kroner
til at bekæmpe social dumping. Og så skal han få de
ufaglærte til at uddanne sig.
Her er en mand. Han ser lidt alvorlig ud,
men billedet lyver. Han er glad. Han har
nemlig lige fået 120 millioner kroner til
at bekæmpe social dumping. Og han
siger, at hver en øre vil blive anvendt efter
hensigten.
– Langt de fleste virksomheder i Danmark overholder spillereglerne på vores
arbejdsmarked, men der er også nogle,
der ser stort på de ansattes ret til ordentlige arbejdsvilkår. De skal stoppes så hurtigt og effektivt som muligt, understreger
den glade mand – der i øvrigt hedder
Henrik Dam Kristensen og er beskæftigelsesminister og med de 120 millioner
finanslovskroner nu har både en plan for
og penge til de næste fire års indsats.
Det er fjerde finanslov i træk, at kampen mod social dumping optræder på
regeringens to do-liste. Men det er første
gang, der afsættes et så stort beløb. Og
det er ikke for sjov, det sker:
– Nej. Vi gør det, fordi vi vil have danske

arbejdspladser. Så mange som overhovedet muligt. Men vi vil have danske arbejdspladser på vilkår, som er i orden. Vi
ønsker ikke – som Claus Hjort fra Venstre
og andre har sagt det – at vi skal konkurrere med tyske lønninger, siger Henrik
Dam Kristensen.
UDDANNELSE AFGØRENDE
Han overtog ministerposten i oktober,
da Mette Frederiksen blev udnævnt til
justitsminister. Og kampen mod social
dumping er ikke den eneste sag, han
fører videre. Henrik Dam Kristensen skal
også sørge for, at den arbejdsmarkedsreform, regeringen opnåede tilslutning til
i forsommeren, kommer til at fungere i
virkeligheden.
Reformen betyder blandt andet, at den
meningsløse, bureaukratiske aktivering
erstattes af en individuel og langt mere
målrettet jobindsats over for den enkelte
arbejdsløse. Og ufaglærte ledige – eller

faglærte med en forældet uddannelse –
får langt bedre mulighed for at få betalt
kurser og uddannelse.
– De næste år er vores største udfordring at sikre, at vi har tilstrækkelig med
opkvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal
skabe flere og nye job. Der er næsten ikke
noget, der er værre for danske virksomheder, end at de ikke kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Det skulle
da lige være, at der ikke er job til arbejdsløse med mindst uddannelse, fordi de
mangler de faglige forudsætninger, siger
beskæftigelsesministeren og fortsætter:

De næste år er
vores største
udfordring at sikre,
at vi har tilstrækkelig
med opkvalificeret
arbejdskraft
– Der ligger en voldsom satsning på
dem i den nye reform. En af de barrierer,
der forsvinder, er, at de ledige nu kan
opkvalificere sig fra første dag som arbejdsløs. Vi flytter faktisk rundt på en halv
milliard kroner i reformen – primært for
at kunne opkvalificere, siger Henrik Dam
Kristensen.
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TAK FOR DET NYE VÆRKTØJ
Peter Bøgh Kjærulff, faglig sekretær i 3F, er glad for tiltagene mod social dumping.
AF PETER ANDERSEN

– Det her er noget, vi kan bruge fra dag ét.
Peter Bøgh Kjærulff løber gennem
listen med de initiativer mod social dum-

Sikkerhedskortet
er også en klar
forbedring

ping, der er en del af finanslovsaftalen.
Som faglig sekretær i 3F Frederiksborg er
han en af dem, der dagligt kæmper for,
at udenlandske bygge- og anlægsarbejdere får bedre løn- og arbejdsforhold. Og
han har store forventninger til, at de nye
værktøjer kommer til at virke.
– Vi har haft stor gavn af RUT-registret,
fordi vi kan se, hvor den udenlandske

arbejdskraft er. Sikkerhedskortet er
også en klar forbedring, og det er rigtig
godt, at man nu vil skærpe indsatsen på
de punkter. For selv om tillid er godt, er
kontrol altså nødvendigt, siger den faglige
sekretær og fortsætter:
– Vi har opdaget udenlandske arbejdere, der ikke eksisterer i nogen systemer,
og jeg håber da, at sikkerhedskortet vil
blive udbredt til andre brancher.
KÆMPESTORE MUSKLER
Samtidig ser Peter Bøgh Kjærulff frem til,
at det offentlige Danmark påtager sig et
større ansvar, blandt andet ved at skærpe
tilsynet med store offentlige anlægsprojekter som metroen og de nye sygehuse.
– De byggerier er så kæmpestore, at
politikerne ikke bare kan give ansvaret
videre til andre. Det er kæmpemaskiner
med kæmpestore muskler, der arbejdes
med, og vi ser desværre, at der bliver
slækket på sikkerheden, jo flere led der er
i kæden af underleverandører. Vi må ikke
nå derud, hvor det bliver en konkurrence
på kvaliteten af arbejdsmiljøet. For så

er det ikke kun penge, men folks liv, det
handler om, understreger han.
SKAL VIRKE I PRAKSIS
Lige præcis når det gælder social dumping, har man kunnet mærke tydelig
forskel på den forrige og den nuværende
regering, fastslår Peter Bøgh Kjærulff.
Men det er ikke gjort med ord på et
stykke papir i en finanslovsaftale.
– Jeg er glad for, at politikerne har lyttet til os. Men de skal altså sikre sig, at
de id-kort rent faktisk bliver tjekket, og
at arbejdsulykkerne rent faktisk bliver
meldt, siger han.
Peter Bøgh Kjærulff henviser til, at
mange kommuner har skrevet arbejdsklausuler og sociale klausuler ind i deres
udbud, uden at følge op på om klausulerne er blevet overholdt.
– Det må ikke blive et prestigeprojekt
– det skal gennemføres i praksis. Og der
har staten, regioner og kommuner et
ansvar, lige indtil sidste ledningsclips er
sat fast, siger han.

Peter Bøgh
Kjærulff foran
Farum Midtpunkt, som er
ved at blive renoveret – her er
arbejdet i øvrigt
foregået helt efter reglerne.
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GADEKAMP PÅ
NØRREBRO
Landet over har socialdemokrater
været i aktion for at sprede det gode
budskab om den nye finanslov.
Som de står der på Dronning Louises
Bro, er de umulige at overse. Deres røde
jakker kaster nemlig et optimistisk skær
over den grå morgen, hvor københavnske
cyklister i hundredvis farter forbi.
Det er Socialdemokraterne på Nørrebro, der er trukket i arbejdstøjet. Og hvor
Dronning Louises Bro tidligere har været
forbundet med slagsmål og brosten, er
det en noget mere civiliseret gadekamp,
som kredsformand Rikke Skovgaard Andersen og hendes tropper er i gang med.
De uddeler flyers. Fredelige flyers med
forsonende budskaber, som fortæller,
hvorfor rød er bedre end blå.
– Det er en god måde at møde borgerne
på, siger Rikke Skovgaard Andersen,
som vi har sat stævne sammen med
næstformand Jakob Thiemann, kasserer
Anna Marie Jensen, den tidligere borgerrepræsentant Anette Holst Christensen
og endelig Lars Gaardhøj, der er kredsens
mand i Region Hovedstaden.
Nørrebro-folkene er med, hver gang
Socialdemokraterne opfordrer kredsene

Nørrebros flyerhær tæller – fra venstre – Anna Marie Jensen, Rikke Skovgaard Andersen, Anette Holst Christensen,
Jakob Thiemann og Lars Gaardhøj. Budskabet i decemberkampagnen: Vi vil velfærd, Løkke og Thulesen Dahl vil
nulvækst.

til at deltage i de politiske kampagneuger.
Det skete senest i den første uge af december, da partimedlemmer landet over
var med til at uddele mere end 40.000
flyers og på den måde var med til at markedsføre finanslovens vigtige budskaber
om ældre, børn og sundhed.
– Det var en god sag at gå på gaden
med, fordi Socialdemokraterne viste, at
det kunne lade sig gøre at samle de fire
partier. Indholdsmæssigt er det en god
finanslov, og det er nok den politiske aftale, mange har ventet på. Den giver os en
ny start frem mod det næste valg, siger
Lars Gaardhøj.
AFTVINGER RESPEKT
De fem københavnske socialdemokrater
er glade for, at gadeaktionerne ikke alene
begrænser sig til valgkampene. Hvis der
går for lang tid mellem kampagnerne, er
der folk, der ligefrem undrer sig.
– De synes, det er lidt mærkeligt, hvis
de ikke har set os. Og så spørger de, hvor
vi har været, siger Jakob Thiemann.

– Indadtil betyder det i øvrigt også
meget for sammenholdet i kredsen, når
vi går på gaden sammen, supplerer Rikke
Skovgaard Andersen.
– Det kan godt kræve lidt overvindelse.
Men når man først er i gang, er det altså
sjovt. Samtidig aftvinger det også respekt
hos andre, at vi tør stå dér og vise, at vi
tager parti, tilføjer Lars Gaardhøj.
Ingen af de fem er i øvrigt i tvivl om,
hvornår Socialdemokraterne er i modvind
i befolkningen. De mærker hurtigt, hvis
partiet har en dårlig sag.
– I de tilfælde er det måske meget
godt, at vi tager diskussionen med folk og
altså fungerer som en slags lynafledere.
Det skal vi også kunne, siger de fem og
fortsætter:
– Men så er det også godt, når der kommer en sag som den nye finanslov. Meget
af indholdet er jo vores hjerteblod, og så
er vi ikke bare socialdemokrater. Så er vi
glade socialdemokrater.
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STÆRKERE INDSATS FOR
SÅRBARE SOLDATER

Vi skal passe godt på dem, der passer godt på os, siger forsvarsminister
Nicolai Wammen. Regeringen har styrket indsatsen for veteraner med ar
på krop og sjæl – og for deres familier.
AF KRISTIAN BANG LARSEN

– Et godt eksempel er sommerlejrene for
veteraner med børn. Her kan børnene få
oplevelser med far og mor, hvor de kan
koncentrere sig om at være en familie
sammen – få sand under tæerne, sol på
kroppen og noget livsglæde tilbage. Og
samtidig møde andre børn, der kender
den situation, de er i. Det giver nogle
stærke kammeratskaber, som er af stor
betydning.

Nicolai Wammen: – Når en veteran
kommer hjem og har det svært,
påvirker det ikke alene veteranen,
men hele familien.

Sommerlejre for veteraner med børn. Det
er blot en af de aktiviteter i den danske
veteranindsats, der vil blive styrket, som
følge af de aftaler regeringen har fået på
plads. Gennem to forlig er der afsat 55
millioner kroner til arbejdet. Her er de pårørende i højere grad end tidligere tænkt
ind som en del af indsatsen, og ifølge
Nicolai Wammen er det ikke tilfældigt.
– Når en veteran kommer hjem og
har det svært, påvirker det ikke alene
veteranen, men hele familien. Det gælder
ikke mindst børnene. Det er utrolig svært
for et barn, der har glædet sig til, at far
eller mor kommer hjem, at forstå, at
den far eller mor måske er en helt anden
person end den, der tog af sted. Når en
af forældrene går i sort, kan det mærkes
i hele familien, og børnene betaler en høj

pris, siger Nicolai Wammen, der blandt
andet glæder sig over, at der er afsat flere
penge til netop sommerlejrene.
Men hvorfor er det i det hele taget
væsentligt at støtte veteranområdet?
– Fordi de danske soldater har ydet en
stor indsats for en bedre verden og for at
passe godt på Danmark, og derfor skal
vi passe på dem, som har brug for det,
når de kommer hjem. De fleste veteraner
kommer styrkede hjem og er klar til at
tage fat på livet i Danmark, men der er
også nogle, der kommer hjem med sår på
krop og sjæl, og der skal vi yde en endnu
stærkere indsats for at hjælpe dem.
Hvad er det for konkrete initiativer, der
hjælper familierne, som I nu styrker?

Du har selv besøgt en sommerlejr. Hvordan var det?
– Det var en meget stor oplevelse at få
lejlighed til at tale med børnene, men
også forældrene og de frivillige. Og det
gør bare en tydelig forskel, at man har
de dage, hvor hverdagens mørke skyer
forsvinder lidt fra himlen. Ikke sådan at
sommerlejre løser alle problemer, men de
kan være et rigtig godt bidrag til, at man
som familie kommer tilbage på sporet.
I aftalen lægger I også vægt på en øget
anerkendelse af soldaternes indsats,
blandt andet ved at uddele medaljer
med tilbagevirkende kraft. Hvorfor er det
vigtigt?
– Det er vigtigt, at vi anerkender vores
soldaters indsats – og som Danmark siger
tak for, at de har sat livet på spil for, at vi
andre kan leve i en mere sikker verden.
Det gælder medaljer, men også PTSD,
hvor vi også har fundet penge til at give
flere erstatninger. Det vejer tungt hos veteranerne. Det kan jeg godt forstå, og det
synes jeg, at vi skal have respekt for.
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»VETERANSOMMERLEJREN VAR EN KÆMPE
FORLØSNING«
Carina Feddersen glæder sig over, at regeringen øger indsatsen for skadede
soldater og deres familier. – Det er en stor gave, at familien kan fungere,
siger den tidligere telegrafist og Balkansoldat.
AF KRISTIAN BANG LARSEN

I 2012 var Carina Feddersens liv ved at
smuldre mellem fingrene på hende. Den
tidligere telegrafist i søværnet var langtidssygemeldt. Hun var træt hele tiden, og
når hun sov, jagede mareridtene hende
igennem mørket. Om eftermiddagen åbnede hun køleskabet og kiggede tomt ind
i det kolde lys. Hun kunne ikke længere
lave mad til seksårige Lærke og niårige
Julie, som hun var alene med. At svømme
over Storebælt syntes en mindre bedrift
end at tilberede et måltid.

Jeg er stolt af min
tid i forsvaret og
fortryder ingenting
Men livet samlede sig, da hun tog på
veteransommerlejr med sine piger. En
uge med 20 familier, hvor enten faren
eller moren var veteran.
– Det var en kæmpe forløsning. Børnene kunne rende og lege sammen med
et hav af andre børn. Og hvis man fik
det skidt, kunne man bare sige, at man
havde brug for at være alene, eller gå
over at sove, og så kiggede nogle andre
efter ungerne. Det var et frirum, hvor jeg

ikke havde alt ansvaret. Vi kunne sidde
ved bålet om aftenen og hygge og grine
og stadig åbne op for nogle af de ting, vi
brændte inde med. Det var fantastisk,
siger Carina Feddersen.
BØRN I F16-JAGERE
Sommerlejre for veteraner er et af de
initiativer, der støttes i efterårets brede
aftale om at styrke veteranindsatsen. Aftalen har især fokus på at støtte de mest
sårbare veteraner og deres familier, og
det er Carina Feddersen glad for.
– Det er en stor gave, at familien kan
fungere, når man har det svært, siger hun.
Vi sidder i stuen hos Carina Feddersen
og Peter Jul Larsen, hendes kæreste gennem halvandet år. Peter var ikke med på
sommerlejren i 2012, men har været med
på de to efterfølgende. Han fortæller, at
lejren også er vigtig for børnene, der føler
sig trygge og får store oplevelser.
– De har blandt andet været på Skydstrup, hvor de kom op i en F16-jager. Det
var kun for børnene, så vi var nogle andre,
der var skuffede, siger han og griner.
– Jeg tror også, at det betød meget for
dig, at du kunne tale med de andre pårørende, siger Carina.
– Ja, jeg fik noget på plads, som jeg ikke
rigtig vidste. Folk, der bare sidder og kigger ud. Det kunne jeg jo godt se, at Carina
også kan have brug for, siger Peter.

Carina Feddersen var i forsvaret fra
1992 til 2010, hvor hun stoppede efter at
have taget en sideløbende uddannelse
som sygeplejerske. Trods et tilsyneladende udramatisk job som telegrafist
har hun flere gange været indblandet i

FRA VALGLØFTE
TIL VIRKELIGHED
Regeringen har styrket veteranindsatsen med 55 millioner gennem to forlig i 2014. De
indeholder blandt andet:
Familiestøtte med fokus på børn
– for eksempel sommerlejre for
veteraner med børn, børnesamtalegrupper og støtte til Familienetværket.
Initiativer til støtte for veteraner
og deres partnere.
Idrætsprojekt for tilskadekomne
veteraner.
Ombygning og etablering af nye
veteranhjem og soldaterrekreationer.
Tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i international mission før 2010.
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– Det er en stor
gave, at familien
kan fungere,
når man har
det svært, siger
Balkanveteranen Carina
Feddersen – her
sammen med
døtrene Julie og
Lærke og kæresten Peter.

voldsomme ulykker og i katastrofeoprydninger. I 1999 var hun ni måneder i Natos
hovedkvarter i Sarajevo.
– Vi ankom, fire dage før Nato begyndte at bombe, så det var meget anspændt. Når vi var i bus uden for lejren,
kastede folk ting efter os. Vi havde fået
tre dages træning i Vordingborg, og jeg
var som sømand nok ikke så rustet til
oplevelsen. Indenfor i lejren havde der
lige været en massevoldtægt. 10 mænd
var trængt ind på et pigeværelse som
vores og havde voldtaget dem, der var
der. Det gjorde presset større – det var
jo i lejren, at man skulle være tryg, siger
Carina Feddersen med en stemme, der
ryster.
Hun havde flere voldsomme oplevelser på Balkan, og da hun kom hjem,
begyndte mareridtene.
– Jeg havde købt en andelslejlighed i
Valby, men jeg kunne ikke sove i soveværelset. Jeg lå altid på sofaen i stuen,
for der kunne jeg se alle vinduerne og ud
til min hoveddør. Jeg havde mareridt ad
helvede til.

De mørke drømme fik ikke Carina
Feddersen til at søge hjælp. Tanken om at
gå til læge eller psykolog var meget fjern
dengang.
– Det var en anden tid. Ingen vidste,
hvad det ville sige at få soldater hjem,
som blev syge af det.
WAMMEN ER VORES MAND
Carina Feddersen gemte de traumatiserende oplevelser væk i den mentale
kælder. Men i 2011 kunne de ikke holdes
nede længere, og hun måtte stresssygemelde sig fra sit nye job som sygeplejerske. I dag er hun på revalidering og arbejder 15 timer om ugen som medhjælper
på en gård.
Hun er blevet diagnosticeret med
posttraumatisk stresssyndrom (PTSD)
på Krise og Katastrofepsykiatrisk Center,
men har tabt en ankesag om krigsskadeerstatning. Det gør ondt økonomisk, men
lige så slem er den manglende anerkendelse af skaderne.
– Jeg er stolt af min tid i forsvaret og
fortryder ingenting. Men jeg gav det 18

år af mit liv og gav det det bedste, jeg
kunne, og nu spiser jeg en håndfuld piller
hver aften og magter kun at arbejde tre
en halv time om dagen. Og så sidder der
nogen bag et skrivebord og siger, at jeg
ikke har haft det hårdt nok. At jeg bare
er en sygeplejerske, der ikke kunne klare
sit job. Det er nok den største røvfuld, jeg
kunne få, siger en berørt Carina Feddersen.
Men på sommerlejrene med de andre
veteraner er hendes oplevelser blevet
forstået og anerkendt.
– Her er man én blandt mange. Det er
en kæmpe lettelse, siger hun.
Og det betød meget, at forsvarsminister Nicolai Wammen kom forbi lejren i
sommer.
– Det er absolut en anerkendelse, at
han kom. Jeg kender ikke nogen i forsvaret, der ikke føler, at han er »vores«
mand. Det første, han gjorde, var at
tage på stranden med ungerne og fange
krabber. Det betød rigtig meget for os,
at han kom, og det hele ikke skulle være
fornemt …
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Jul med Jørgensen

NÅR ANDEN ER GOD,
ER ALTING GODT
I dette efterår har fødevareminister Dan Jørgensen fået
danskerne til at tale om madkultur og madvaner. Vi har
været med ham på indkøb – og han afslører blandt andet,
at hjemme i Morud er det ham, der står for juleanden.

Dan Jørgensen: – I
den borgerlige del af
Danmark vil man altid
mene, at alting skal
være op til markedskræfterne. De folk
provokeres, når sådan
en som jeg siger, at
vi faktisk har et fælles ansvar for at sikre
sunde fødevarer.

AF MORTEN BRUUN FOTO THOMAS SJØRUP

Uden at overdrive kan vi godt fastslå, at
fødevareminister Dan Jørgensen de seneste måneder har stjålet en del opmærksomhed med sin kampagne for bedre
måltidsvaner i Danmark.
På den ene side har ernæringseksperter, forbrugerrådgivere, kokke og andre
med indsigt rost hans initiativ og omtalt
ham som en »modig minister« – og flere
end 60.000 borgere har deltaget i afstemningen om en nationalret.

På den anden side har borgerlige
politikere beskyldt ham for at bruge rockermetoder og beskrevet hans stil som
»nordkoreansk« – og kålhøgne smagsdommere har hævdet, at han repræsenterer det gastrolækre københavnske
byborgerskab, hvilket i øvrigt er ret vildt,
når man tænker på, at han bare er fra
Morud på Nordfyn.
– De har slet ikke forstået pointen, siger
fødevareministeren, da vi er taget med

ham i SuperBrugsen på Islands Brygge i
København for at købe ind.
– Se bare på den her skyr. Der er nogen,
der »driller« med, at det er noget specielt,
men man behøver hverken at være bodybuilder, balletdanser eller gastrolækker
københavner for at bruge det. Jeg har det
altid i køleskabet, og det er meganemt at
gå til. Man skal for eksempel bare blande
det med noget hakket gulerod, ærter,
asparges og krydre med lidt salt, peber og
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Midt i november
blev stegt flæsk
kåret til danskernes nationalret.
60.000 deltog i
afstemningen.
– Folk vil altså
gerne forholde sig
til mad, siger fødevareministeren.
Brugsen-kunde Claus Lorentzen: – Godt, du tager debatten, Dan.

citronsaft. Så har man en sund italiensk
salat til smørrebrød, siger Dan Jørgensen.
DET ER VILDT VIGTIGT
Han støder hverken ind i kritikere eller
kommentatorer, mens han handler.
Tværtimod bliver han stoppet af en
kunde, der er i Brugsen for at købe mandariner og letmælk.
– Det er jo min yndlingsminister. Hvor
er jeg glad for, at du også handler her, siger kunden, som hedder Claus Lorentzen
og til daglig arbejder med musik og lyd.
– Det er bare så godt, at du tager debatten om vores mad. Det er vildt vigtigt, at
vi ikke putter alle mulige mærkelige ting i
munden. Så sent som i morges kørte der
en historie om noget gensplejset soja. Det
dur altså ikke, siger Claus Lorentzen og
går videre med sine varer.
Dan Jørgensen smiler. Den lille dialog
viser, at han ikke er gået galt i byen. Danskerne vil gerne diskutere madkultur og
produktion af fødevarer.
– Der er nogen, der bevidst har misforstået mig. Jeg har aldrig sagt, at jeg vil
bestemme, hvordan vi spiser sammen.
Jeg har bare påpeget, at Hjerteforeningen
og Kræftens Bekæmpelse og alle mulige
andre med forstand på sundhed blandt
andet hæfter sig ved, at man har en tendens til at overspise, hvis man indtager
maden foran fjernsynet, siger Dan Jørgensen og fortsætter:
– Antallet af svært overvægtige er steget 150 procent siden min skoletid. Og det
er kun dem, der er så overvægtige, at de
risikerer at dø af det eller får type 2-diabetes. Det skal vi selvfølgelig forebygge.
AND MED DAN
Vi er ikke kun taget på indkøb med Dan
Jørgensen for at samle op på debatten

om vores fødevarer. Vi vil også udfritte
ham om, hvordan han selv holder jul. Ikke
mindst den kulinariske del af julen, der
om noget er det måltid på året, hvor vi – i
hvert fald de af os, der holder jul – samles
og spiser sammen. Det gør de også i Morud, hvor ministeren er sammen med sine
forældre, sin søster, søsterens kæreste og
de to små nevøer.
– Vi hygger igennem og spiser lækker mad. Og vi får altid andesteg. Nogle
gange har der også været gås eller gris,
men der skal være and. Altid. Og det er
mig, der står for anden. Den skal fyldes
med æbler og svesker, og mens den langtidssteger, skal der hældes væske hen
over den, så skindet bliver sprødt. Sovs
og rødkål overlader jeg til de andre, griner
ministeren og fortsætter:
– Jeg er ikke vanvittig god til at lave
mad. Men en af mine pointer er faktisk,
at man ikke behøver at være særlig
dygtig for at kunne lave både lækker og
sund mad. Jeg bruger sjældent lang tid
på det – måske jeg for eksempel bare

hakker nogle grøntsager og svitser dem
på panden med lidt kalkunkød, og så
kommer der en eller anden improviseret
thairet ud af det.
TO NØGLEORD
Indtil videre er Dan Jørgensen ganske tilfreds med, at det lykkedes at sætte fokus
på, at sundhed ikke kun handler om kalorietabeller og kostpyramider. Sundhed
handler også om vaner – og rammerne
omkring måltidet.
Det er netop derfor, Dan Jørgensen har
nedsat en tænketank, der består af en
række fagfolk suppleret med ildsjæle udpeget via Facebook. Til foråret barsler de
med en række forslag, der blandt andet
handler om, hvordan vi fokuserer på de
gode sider af den danske madkultur – og
i fødevareministerens verden kan hele
debatten koges ind til to nøgleord:
– Forebyggelse og fællesskab, siger han
– og tilføjer to andre aktuelle nøgleord:
Glædelig jul.

HILS HELE BUNDTET
Anker Jørgensen, tidligere partiformand og
statsminister, er efterhånden blevet 92 år. Han
bor på plejehjem og kan ikke længere deltage i
store forsamlinger. Og han kan heller ikke længere overkomme at svare på de mange hilsner,
han fortsat modtager fra både ind- og udland.
Men han er meget glad for dem, forsikrer Lissa
Galle, der stadig fungerer som Anker Jørgensens sekretær. Hun fortæller:
– Vi mødes jævnligt, og Anker er glad for at
høre om partiet. Og han har – med et rigtigt
Anker-udtryk – bedt mig hilse »hele bundtet«
og ønske glædelig jul og rigtig godt nytår«.
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kom an, valg

KLAR TIL

KAMP

Valget nærmer sig. Det skal finde sted inden september næste
år – og de kloge kommentatorer
har allerede gættet på, at det
bliver i januar eller februar eller
marts eller april eller …
Imens de gætter videre, er
kandidater over hele landet i

AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN
FOTO: THOMAS SJØRUP

INSPIRATION TIL
VALGKAMPEN
Hvis du gerne vil bidrage til den kommende valgkamp, men bare ikke helt
ved hvordan, så har partikontoret en
række idéer til dig her.

BLIV FRIVILLIG, OG VIND VALGET

ALLE SKAL MED PÅ NETTET

Den personlige anbefaling af en kandidat er et af de stærkeste kort i
en valgkamp. Din lokale kandidat har derfor brug for din hjælp. Er du
frisk på at hjælpe din lokale kandidat, så kontakt den lokale kampagneleder, eller skriv til din kandidat.

Man behøver ikke at være it-kyndig for at støtte Socialdemokraternes valgkamp på nettet. Et enkelt klik er nok til at vise din støtte. Så
støt op om din lokale kandidats Facebook-side, og sørg for at »synes
godt« om Socialdemokraterne på Facebook. Det kan du gøre på
facebook.com/socialdemokraterne. Her er du også meget velkommen til at udbrede det socialdemokratiske budskab ved at give et »
synes godt om« eller dele vores opdateringer eller deltage i kommentar-trådene. På Facebook er der ligeledes oprettet socialdemokratiske støttegrupper. Vil du være en del af disse, så send en mail til os,
så kommer du med i gruppen.

HVAD KAN JEG HJÆLPE MED?
Vil du gerne hjælpe, men ved bare ikke helt hvordan? Skriv til
frivillig@partikontoret.dk, så skal partikontoret hjælpe dig til at give
en hånd med.
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gang med at forberede valgkampen. Sammen
med de hundredvis af frivillige, som står op
klokken 3 om natten, kravler op i et utal af lygtepæle og brygger uanseelige mængder kaffe.
Vi har mødt to af kandidaterne – Jens Joel
og Annette Lind. Og vi har mødt hans team. 22
ildsjæle, som er klar til at give alt, hvad de har i
sig. Og de siger som alle andre: Kom an, valg!

Arne
Teglgaard

52 år og a-kasse
medarbejder

Anders
Winnerskjold
22 år og
studerende

Line Mastrup
19 år og
studerende

Lærke Nyborg
27 år, studerende
og autodidakt
barista i
kampagnekaffe

Det er anden gang, jeg er med i en valgkamp.
Jeg sidder ved kampagnetelefonen og tager
imod opkald og forsøger at holde det forkromede overblik over kampagnen sammen med
min frivilligkollega Simon.
Jeg er jo en af de ældre i truppen og må erkende, at jeg rent faktisk får min søvn under
valgkampen – til forskel fra de unge. Men alder betyder ingenting i vores kampagneteam
– jeg holder meget af det kammeratskab, der
opstår.

Det er min tredje valgkampagne, jeg er i gang
med nu, og det er fedt. Man kan godt kalde
mig for en slags fodsoldat med det store
kampagneoverblik – jeg både deler roser ud,
sætter livet på spil i aarhusianske lygtepæle, og så har jeg en koordinerende funktion.
Man kan vel godt sige, at jeg er avanceret til
en slags løjtnant. Jeg vil gerne udnævne mig
selv til Aarhus’ bedste lygtepælsklatrer, og så
indrømmer jeg gerne, at jeg under sidste valg
måtte skippe samtlige undervisningstimer –
til gengæld fik jeg liveundervisning i statskundskab under hele valgkampen.

Jeg er med til at hænge plakater op, alle de
steder jeg kan komme til det. Men det er jo
nærmest en krigszone, når valget er blevet
udskrevet. Man skal være hurtig, inden VU’erne plastrer samtlige lygtepæle til. Jeg har ført
valgkamp en gang før, og jeg er klar til endnu
en tur i lygtepælene. Jeg er helt vild med det
fællesskab, vi har i vores kampagnegruppe.
Efter valgkampen i 2011 måtte jeg dog en tur
på rektors kontor efter alt for meget fravær i
gymnasiet. Rektor var dog heldigvis selv socialdemokrat, så det hele endte godt.

Som tidligere cater sørger jeg for forplejningen
til kampagneholdet. Og det kræver altså sin
kvinde. Under kampagnemøderne ryger der
mindst en kande kaffe per person. Og vi snakker altså helt almindelig sort mormorkaffe.
Det er helt utroligt meget. Jeg vil gerne gøre
en forskel, og det gør man kun ved at være
aktiv. Så det er jeg blevet. Men det er første
gang, jeg er så involveret i en valgkampagne
som nu. Jeg var en lille smule inde over sidste
valg. Det gav mig blod på tanden.

INDRET EN VALGCAFÉ

BØRNEPASNING I VEJEN

En valgcafé er et centralt placeret mødested i valgkampen. En base i bykernen, som fungerer både som kampagnekontor og som et sted, hvor
man kan invitere folk ind til en kop kaffe og en snak. Her kan man blive
en del af kampagnen.

De er mere end almindeligt smarte i Vejen. Byens helt nye afdeling af
DUI-Leg og Virke har allerede arrangeret børnepasning i forbindelse med
valgkampen, så forældrene kan gå ud at kæmpe for Socialdemokraternes Troels Ravn uden at skulle arrangere babysitter. DUI i Vejen har
blandt andet allieret sig med to pædagogstuderende, 3F’s lokaler i Vejen, en bunke brætspil og en masse risengrød som en del af ordningen.
Tilbuddet havde premiere 1. december i forbindelse med et kampagnemøde. Under selve valgkampen vil ordningen fungere efter behov,
fortæller DUI’s Tanja Bachmann Hansen, der opfordrer andre kredse til
at kopiere ideen.

Hold et lille stuemøde
Inviter din lokale kandidat og otte-ti af dine nærmeste venner og naboer til
en kop kaffe og en snak om politik, så har du et stuemøde. Formålet med
stuemødet er at få skabt en god relation mellem vælger og kandidat.
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kom an, valg

Fra lygtepæl – til C
Jens Joel:

– Aarhusianerne skal møde mig
på gaden, på arbejdet, ved hoveddøren, når de åbner avisen og
surfer på Facebook.

F

or 13 år siden løb Jens Joel fra lygtepæl
til lygtepæl. Småfrysende og ganske
ung hængte han plakater op for Svend
Auken.
Nu er det ham, der hænger på lygtepælene og sidder på et varmt kontor på
Christiansborg – som klima- og energiordfører – og glæder sig, før han om lidt
tager toget hjem til Aarhus, hvor han og
hele hans kampagnehold af ildsjæle hører
til: unge som gamle, høje og lave, garvede

kampagnefolk og nysgerrige novicer samles
og kæmper for en fælles sag: at få aarhusianerne til at stemme på Jens Joel ved næste
folketingsvalg.
Men hvad skal der til af nye initiativer for
at blive hørt som politiker ved et valg? Og
hvordan får man i det hele taget engageret
folk, så de gider bruge deres sparsomme
tid på at rende rundt og dele flyers ud, lave
spandevis af kaffe og tale om politik i den
ene kolde opgang efter den anden?

– Det er ikke raketvidenskab at føre valgkamp, fortæller Jens Joel og griner.
– Men det kræver, at man er til stede på
alle flader. Aarhusianerne skal møde mig
på gaden, på arbejdet, ved hoveddøren,
når de åbner avisen og surfer på Facebook,
forklarer han og sender en venlig hilsen til
sit kampagnehold.
– Det er en gave at have så mange mennesker omkring sig. De knokler utrætteligt,
fordi de tror på sagen, forklarer han og
understreger, at man som politiker ikke
bare kan regne med, at folk står i kø for at
kæmpe for en.
– Det kræver rigtig mange samtaler at få
involveret folk. De skal vide og føle, at du
er til at tale med, og at du er der for dem,
ligesom de er der for dig.
Et billede af Jens Joel og fire frivillige fra
hans kampagnehold fra valgkampen i 2011
pryder hans opslagstavle. Han peger på det
og smiler. Det vækker minder om en god og
spændende tid. En tid, som inden ganske
længe snart vil komme igen.
– Siden valget i 2011 har vi skruet kraftigt ned for kampagneaktiviteterne. Men
vi har faktisk aldrig rigtigt været stoppet,
fortæller Jens Joel, der – sammen med sit
hold – kørte rundt fra dør til dør, arrangerede træffetider, lyttemøder, var aktive på
Facebook og afholdt særlige arrangementer som »Glædelig Joel« og husstandsomdeling.

 i skal nok vinde.
V
Selvfølgelig gør
vi det

Foto: Thomas Sjørup

Denne gang er opskriften den samme –
tilsat lidt mere ydmyghed.
– Vi kører hele paletten igen. Men som
parti har vi været i modvind. Derfor kræver
det ydmyghed og flere snakke med folk, når
vi skal forklare dem, både at det går fremad,
og hvad vi skal bruge fremgangen til, siger
Jens Joel og nævner, at han faktisk ikke er
bekymret:
– Vi skal nok vinde. Selvfølgelig gør vi det.
Diana
Jens Joel, 36 år, medlem af Folketinget siden 2011, energi- og klimaordfører.
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til Christiansborg
Annette Lind:

– Politik er bedst, når det er uden
filter og direkte. Det er min ambition,
at vi skal endnu tættere på folk i
Holstebro i den kommende valgkamp.

N

dem og være endnu bedre til at lytte, forklarer Annette Lind, der stadig er imponeret
over caféinteressen i 2011:
– Folk kom ind fra gaden og hilste på,
patienter fra det nærliggende sygehus kom
et smut forbi, unge, gamle, studerende og
indvandrere. Alle mulige typer af mennesker
kom ind til en kop kaffe og en snak. Det var
enormt givende for os og meget motiverende for vælgerne, fortæller hun.

Et særligt stort hit i forbindelse med det
seneste valg var, at Annette Lind og hendes
frivillige lavede en »Wall of Valg« – altså en
slags wall of fame. Alle besøgende blev fotograferet, og billederne blev hængt op på en
væg, der til sidst var fuldstændig tapetseret
med fotos.
– Det affødte en masse nysgerrighed.
Folk fra egnen skulle lige ind forbi og se de
mange fine billeder. Og det gav anledning
til en god snak om alt mellem himmel og
jord, men selvfølgelig mest om socialdemokratisk politik, fællesskab og Vestjylland,
fortæller Annette Lind.
Ved næste valg spiller hun et nyt kort ud:
– Vi taler meget om madspild i Danmark
og genbrug og om, hvordan vi generelt
herhjemme kan gå forrest og blive lidt
grønnere. I den forbindelse vil vi arrangere
tøjbytteaftener – altså en slags lyttemøder,
hvor vi ud over en god snak også får noget
godt ud af det, vi har liggende derhjemme
i skabet. Og så bliver vi tilmed inspireret,
griner hun og tilføjer:
– Det bliver et brag af en valgkamp. I kan
godt glæde jer.
Diana

Foto: Jens Bach

år de var allerflest, var de 50-60
mennesker samlet på 25 kvadratmeter.
Kan det næsten lade sig gøre? spørger
man sig selv. Og svaret er ja: Hvis man finder
et lokale, tilsætter en ihærdig folketingskandidat, en håndfuld frivillige og et lille
lokalt band, så har man det, man kan kalde
en valgcafé a la Holstebro. Og endda en succesfuld en af slagsen.
– Der var altid nogen i valgcaféen, man
kunne tale med. Og det var hele vores
pointe, at vi skulle være der for borgerne
og hele tiden lytte til, hvad de sagde, under
valgkampen i 2011, fortæller Holstebrokredsens folketingsmedlem Annette Lind.

A

X v ed

 et bliver et brag
D
af en valgkamp. I
kan godt glæde jer
Når valget ruller igen, er de parate til at
genåbne succescaféen. Lokalet står endnu
ikke klart, men engagementet, de frivillige
og kampagneplanen er på plads.
– Politik er bedst, når det er uden filter og
direkte. Jeg bruger meget tid på at komme
rundt og lytte, fordi jeg altid bliver klogere
og samtidig får vigtige input, som jeg tager
med i arbejdet på Christiansborg. Derfor
er det også min ambition, at vi skal endnu
tættere på folk i valgkampen, tale mere med

Annette Lind, 45 år, medlem af Folketinget siden 2011, er blandt andet uddannelsesordfører.
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Nyt fra Norden

Foto: Polfoto

Harald Børsting: – På nær to år har vi
haft stigende realløn gennem krisen,
og det er ret exceptionelt sammenlignet med eksempelvis Tyskland.

TRYGHED
OMKRING JOBBET

GÅR ALDRIG AF MODe
LO-formand Harald Børsting tror, at den danske
model er robust nok til ikke at blive løbet over
ende af lave lønninger. Udfordringen er at skabe
arbejdspladser nok til at betale for velfærden.
AF PETER ANDERSEN

På fiskefabrikken Priess og Co. i Glyngøre
stod Leif. Han passede en pakkemaskine
og kunne høre, når der kom et forkert
»tik«, som betød, at fiskekasserne ikke
var pakket ordentligt. Leif var ufaglært,
men ekspert i sin maskine.
– Leif stod der, da jeg forlod stedet i
1980, og han stod ved den samme maskine, da jeg var på besøg 30 år senere.
Han var uvurderlig i den funktion, men
hvor er den kvalifikation efterspurgt, når
virksomheden lukker, spørger LO-formand Harald Børsting.
I dag er fabrikken faktisk lukket. Leif
kunne gå på efterløn, men det er der
tusinder som ham, der ikke kan. Og for
fabrikkens tidligere tillidsmand er det
kernen i al snak om velfærdssamfundets
fremtid: For at have råd til velfærd skal
der være arbejdspladser nok – og færre
specialister som Leif.
– Mange ufaglærte har en specialviden, som er helt unik, men de mangler
de brede kvalifikationer. Vi kan jo se, at
der er et mismatch mellem de arbejdspladser, der lukker, og dem, der opstår.
Bare i 2020 – det er altså om fem år – vil
der være 80.000 ufaglærte for mange og
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35.000 faglærte for få. Det er en kæmpeudfordring.
WORKING POOR
Arbejderbevægelsens nordiske samarbejdskomite, SAMAK, har kigget lidt
længere frem, til 2030, og sat navn på de
seks udfordringer, der truer velfærdsmodellerne i de nordiske lande. Og for
Harald Børsting giver det stadig mening
at snakke om en »nordisk model«.
– Vi har den tilgang i Norden, at det meste af velfærden er universel, og at store
dele af arbejdsmarkedet er aftalebaseret.
Det adskiller os fra de andre i verden, og
derfor giver det mening.
Men kommer vi ikke mere og mere til
at ligne de andre? Med lavere lønninger,
lavere skatter og mere brugerbetaling.
– Jeg kan godt se, at der er træk i retning mod et working poor-samfund. Men
det er ikke trenden. Det er en udfordring,
og nogle brancher er hårdere ramt end
andre, men jeg mener, systemerne herhjemme er for stærke.
Så af de seks udfordringer er den største, om der vil være beskæftigelse nok til
at sikre velfærden?
– Ja. Og ud over det fordelingspolitiske
er der den helt grundlæggende, menneskelige værdi i at have et job. Det er en del
af vores kultur.

Det har
hjulpet, at
fattigdomsydelserne
er væk
have stærk fokus på det, og vi gør meget
for at få folk til at forstå betydningen af
overenskomsterne.
Det har I haft over 100 år til at forklare.
Hvordan kan det være, at folk stadig ikke
fatter det?
– Tidligere var det ikke nødvendigt.
Vi har tabt medlemmer siden 1996, og
det varede længe, før det gik op for os,
at det er alvorligt. Hvis vi skal fastholde
den danske model, er organiseringen helt
afgørende, siger LO-formanden.
BARE MIT JOB HOLDER
Det er ikke bare organiseringen, der er
vigtig for den danske model. Det er sam-

menhængskraften også. Kan det derfor
være et problem for fagbevægelsen, at
uligheden vokser?
– Det er helt i orden at give et puf til
dem, der kan flytte sig. Men siden 2007
har man haft fokus på overførsler, og
man er kommet til at skolde nogle, som
ikke kan flytte sig. Det har hjulpet, at
fattigdomsydelserne er væk, og den nye
finanslov retter op med hensyn til den
gensidige forsørgerpligt, siger Harald
Børsting og fortsætter:
– Men vi ser også kommuner, der
kalder unge for uddannelsesparate kun
for at sætte dem ned i ydelser, og jeg er
bekymret for, at sygedagpengereformen
vil skubbe nogle ud over kanten. Men nu
står det heldigvis klart, at der ikke længere
er politisk opbakning til det nuværende
dagpengesystem.

Der vil altid blive
flyttet job, men
der vil også blive oprettet
nye
Hvad ville tillidsmanden fra fiskefabrikken i Glyngøre tænke om alt det her?
– Han ville først og fremmest tænke:
Bare mit job er her i morgen, og jeg stadig
kan få en anstændig løn for det. Det går
aldrig af mode at have tryghed omkring
sit job.

LÖFVEN OG FREMTIDEN
Siden januar i år har formanden for SAMAK
heddet Stefan Löfven, og han mødte op
på SAMAK’s årsmøde i november som ny
svensk statsminister efter valgsejren 14.
september. På årsmødet vedtog de nordiske socialdemokrater og LO’er erklæringen
»Vi bygger Norden« som et fælles bud på
samfundets udvikling frem mod 2030. Her
adresseres de seks udfordringer, herunder hvordan man bevarer produktion og
sikrer beskæftigelse nok til at betale for
velfærden, og hvad man skal gøre ved
den stigende ulighed og fagforeningernes
vigende medlemstal.

Erklæringen kan hentes på www.lo.no.
Umiddelbart før deadline udskrev Stefan
Löfven valg, der afholdes i marts 2015.
Foto: Polfoto

DÆMNINGER MOD DUMPING
Ifølge Harald Børsting har lønmodtagerne
tre afgørende kort at spille: holde igen
med lønkravene (som man har gjort de
seneste 25 år), sørge for at uddanne sig
og gå positivt ind i forandringer i virksomhederne.
– Det er det, der peger direkte på lønmodtagerne, hvis vi skal bevare produktion i Danmark.
Men innovation er jo også at flytte job
til Langtbortistan. Og slagterierne får
direkte støtte til at flytte job til udlandet.
– Der vil altid blive flyttet job, men der
vil også blive oprettet nye. Der er erhverv,
som har det overordentlig svært, slagterierne og andre. Men jeg tror, at fødevarebranchen vil klare sig og skabe masser
af job. Det bliver bare ikke traditionelle
slagterijob.
Der er flere og flere brancher, der får
den udfordring, og det rammer også
højtuddannede. Vil man ikke se lønpresset blive større frem mod 2030?
– Jeg er ikke så bekymret for, at lave
lønninger løber os over ende. Men du kan

opleve brancher, som er svagt organiseret, hvor det slår hårdt igennem. Derfor
arbejder vi på at sætte dæmninger op
mod social dumping.
Den faldende organisering er også en
af udfordringerne. Er det ikke en kamp
mod vindmøller?
– Nej, det tror jeg faktisk ikke. I år har
vi for første gang budgetteret med større
fald, end vi har fået. Og med lidt held
når vi nulpunktet næste år. Men vi skal
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VI SKAL VINDE
SKOLEVALGET
DSU vil lokke elever i 8.-9.-klasserne med ny socialdemokratisk
ungdomsfortælling.
AF MAJ JENSEN CHRISTENSEN,
Næstformand, DSU

12. januar sker der noget helt særligt
i Danmark. Noget, som aldrig er sket
før. Statsministeren går på Folketingets
talerstol for at udskrive et valg, der skal
afholdes 29. januar – og ikke bliver som
andre valg.
Det er et valg, hvor kun en helt særligt
udvalgt gruppe får lov til at stemme. En
gruppe, hvis stemme vi ikke tidligere har
hørt, og som hidtil har været nødt til at
lade sig repræsentere af deres forældre.
Det drejer sig om Skolevalg 2015 – og
det er eleverne i 8. og 9. klasse, der får
en demokratisk oplevelse ud over det
sædvanlige.
Skolevalget bliver et tre uger langt temaforløb, hvor eleverne kan prøve kræfter
med politik og demokrati og få en fornemmelse af, hvad det vil sige at stemme.
Og i DSU er målet klart: De unge skal
stemme socialdemokratisk. Når kun 11
procent af de unge med stemmeret siger,

VALGFAKTA
I den første uge af Skolevalg 2015 skal
eleverne vælge tre mærkesager efter
at have taget stilling til emner som
»Afskaf topskatten« og »Sænk momsen på økologi«. I uge to agiterer de for
deres mærkesager gennem kampagner
på sociale medier og på skolerne. I den
sidste uge diskuterer de deres holdninger med repræsentanter fra de politiske ungdomspartier. Den sidste dag er
der valg – med rigtige stemmesedler og
rigtige stemmebokse.
Næste skolevalg afholdes i 2017.
Derefter vurderes det, om ideen skal
være tilbagevendende som i eksempelvis Norge og Sverige.

DSU’s valgplakat
til Skolevalg 2015.

at de vil stemme socialdemokratisk, mens
langt flere sværmer om yderfløjene, har
vi en stor udfordring i partiet. Der er brug
for, at der skabes en ny ungdomsfortælling på midten af dansk politik. En socialdemokratisk ungdomsfortælling.
FRIHED OG FÆLLESSKAB
De unge drømmer om frihed. Frihed til at
blive herre i eget hus, frihed til at kunne
gøre noget andet end deres forældre,
frihed til selv at bestemme retningen i
deres liv.
Derfor bliver Liberal Alliances »fri os fra
staten og alt andet« besnærende. Men
som socialdemokrater ved vi, at det kun
er gennem det stærke fællesskab, at den
reelle frihed kan udfolde sig. Det er først,
når vi nedbryder urimelige barrierer som
negativ social arv, når vi skaber reelt lige
muligheder for alle, at den enkelte har
friheden til selv at vælge sit liv. Det er
kun gennem et stærkt fællesskab med
gensidige forventninger og et fintmasket

sikkerhedsnet, at friheden for alvor kan
flyve.
Derfor er det så vigtigt, at vi værner om
det samfund, vi har i dag. Et samfund,
hvor din uddannelse ikke skal afhænge af
dine forældres uddannelse eller indkomst.
Et samfund, hvor du ikke skal have dankortet frem, når du bliver syg.
Og det er netop dét budskab, DSU møder folkeskoleeleverne med i forbindelse
med skolevalget.
Vi ved, at det at stemme er en vanesag.
Vi vil kæmpe for at sikre, at den vane bliver at stemme på Socialdemokraterne.

BLIV DSU’ER
Vil du støtte DSU’ernes lokale arbejde?
Bliv støttemedlem! Dit kontingent går
ubeskåret til den lokale DSU-afdeling,
og du modtager samtidig medlemsbladet DSU’eren.
Du kan blive (støtte)medlem på:
www.dsu.net/medlemskab/meld-dig-ind
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Gruppen for Det Progressive Forbund af

Socialdemokrater
i Europa-Parlamentet

NYT FRA EU

Foto: Privat

OPGØR MED
SKATTEFUSK I EU

Den såkaldte Lux Leaks-sag skal
bruges til at regulere hele området og
forhindre skattely i fremtiden.
AF JEPPE KOFOD, MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET
(S, GRUPPEFORMAND)

Kampen imod skatteunddragelse har altid været en socialdemokratisk mærkesag. Det har det, fordi det for os socialdemokrater
er børnelærdom, at alle skal bidrage til det samfund, vi lever i og
nyder godt af. Det gør vi blandt andet ved at betale vores skat.
Men desværre har visse store internationale virksomheder
svært ved at følge det gode eksempel – og det er rigtig dyrt både
for statskassen og for den enkelte dansker. Hvert år koster organiseret skattefusk nemlig hver eneste dansker omkring 15.000
kroner. Det vil vi socialdemokrater ikke finde os i. Og derfor er
bekæmpelse af skattefuskeri en af mine mærkesager i EU.
Hvis der ikke blev fusket med skatten – og virksomhederne
betalte den skat, de skulle – ville vi have overskud på samtlige
statsbudgetter i Europa og altså have flere penge til jobinvesteringer og velfærd.
MÅ FORHINDRE SKATTELY
Jeg er enormt ærgerlig over, at der hele tiden dukker nye skattesager op. Den seneste stak involverer endda selveste kommissionsformand Jean-Claude Juncker – i hvert fald indirekte – gennem
den såkaldte Lux Leaks-sag. Selv forsøger Juncker at ride stormen
af. Men det skal ikke
forhindre os i at få
sagen undersøgt til
bunds. Jeg mener, at
vi skal bruge den sag
til at skubbe på for at
få gennemreguleret
området og forhindre
skattely i fremtiden.
For selv hvis der
er foretaget grove
skattefinter, er det

Hvert år koster
organiseret
skattefusk nemlig hver
eneste dansker omkring
15.000 kroner

desværre ikke sikkert, at der er sket noget ulovligt. Tilbyder et
land ekstremt favorable skattevilkår over en bred kam, så kaldes
det for sund konkurrence, på trods af at man i realiteten stjæler
skattekroner fra andre EU-lande. Men indgås der enkeltaftaler
med virksomheder om skatterabatter, så er det ulovligt. Resultatet bliver dog som regel det samme; de øvrige EU-landes statskasser snydes for enorme summer.
Uanset om der er tale om lovlig eller ulovlig praksis, er aggressiv
skatteplanlægning uacceptabelt. Det er hverken ret eller rimeligt,
at lande bruger ekstremt lave skatteprocenter og skattefiduser til
at tiltrække multinationale selskaber.
DET SKAL VI GØRE
Da skattepolitik er et nationalt anliggende, kræver det, at alle 28
EU-lande er enige, hvis vi skal lovgive på EU-niveau. Desværre
har visse lande, som f.eks. Luxembourg, ageret bremseklods. Og
netop derfor skal vi bruge den massive rygvind, som Lux Leaks-sagen har givet os, til at fastholde kampen mod skatteunddragelse
øverst på dagsordenen i EU.
For det første skal vi kræve land for land-rapportering fra de
internationale selskaber. Det vil gøre det klart, hvilke selskaber
der tjener hvad og hvor. Og så skal de selvfølgelig beskattes derefter. For det andet skal vi etablere en skattetaskforce, som kan
undersøge problemet til bunds. Og for det tredje skal de finansinstitutioner og rådgivere, som hjælper med systematisk skatteunddragelse, have frataget deres licenser. Det kæmper jeg for i
Europa-Parlamentet.
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FAIR
KONKURRENCE, TAK
Den ene dag lukkede Danish
Crowns slagteri i Faaborg. Næste
dag flyttede man – med statsstøtte

Det er unfair – men måske bliver
Faaborg et vendepunkt.

Foto: Polfoto

– dele af produktionen til England.

Christel Schaldemose: – Det indre marked skal ikke bruges af virksomhederne til
tilskudsshopping på bekostning af arbejdstagerne.

AF CHRISTEL SCHALDEMOSE, MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET (S)

Antallet af slagteriarbejdspladser i Danmark er faldet drastisk de senere år. Konkurrencen er benhård. Normalt er virksomheder i den danske fødevarebranche
i stand til at håndtere den benhårde
konkurrence, fordi vi traditionelt har budt
på tårnhøj fødevaresikkerhed – og det er
heldigvis en sællert i rigtig mange lande
såsom Japan og Kina.
Men de senere år er konkurrencen
blevet skærpet, ikke mindst fra vores
nabolande i EU. Det betyder, at vi bliver
nødt til at se helt anderledes på, hvordan
konkurrencen fungerer inden for EU.

Jeg tror, der er noget at komme efter. Fair
konkurrence er desværre ikke det, der altid
kendetegner det europæiske indre marked.
SKRUEN UDEN ENDE
Tag Danish Crown som eksempel. 16. januar
2014 offentliggjorde selskabet en plan for
lukning af slagteriet i Faaborg, som på det
tidspunkt beskæftigede 472 slagteriarbejdere. Det er for dyrt at drive slagteri i Danmark,
og der er for få slagtedyr, lød forklaringen fra
Danish Crown.
13. august, blot syv måneder senere, meddelte koncernen, at den ville flytte udbeningsdelen af produktionen fra Faaborg til
Cornwall i Storbritannien. Endda med tilskud
fra en regional britisk fond.

26 SOCIALDEMOKRATEN december 2014

142627_p25-27_NY_EUsiderne.indd 26

08/12/14 12.28

NYT FRA EU

FAABORG SOM VENDEPUNKT
Jeg har sammen med Bendt Bendtsen
spurgt EU-Kommissionen, om det virkelig
kan være lovligt, og om der har været EUpenge involveret i etableringen af faaborgensiske arbejdspladser i Storbritannien.
EU-Kommissionen har for en gangs skyld
svaret rigtig godt.
Der har godt nok ikke været EU-penge
bag den regionale fond i Storbritannien,
men det er jo stadig statsstøtte. Fremover vil også dette være ulovligt. Der må
ikke gives offentlig støtte til flytning af
arbejdspladser, når de samme arbejdspladser er nedlagt inden for de seneste
to år i et andet EU-land. Desværre var de
regler ikke trådt i kraft, da Danish Crown
foretog flytningen.
EU-Kommissionen gransker stadig
sagen. Og jeg håber, at vi kan bruge
lukningen som en øjenåbner for den
unfair, skattefinansierede flytning af arbejdspladser. Vi skal kæmpe hårdt for at
skabe en fair konkurrence, for jeg er ikke
bange for konkurrencen. Virksomheder i
Danmark plejer at være supergode til at
levere til tiden og til at levere et kvalitetsprodukt, der godt kan klare sig.
Men skal der konkurreres på statsstøtte, dårlig overholdelse af arbejdsmiljøet
eller umenneskeligt lave lønninger, så
kan vi ikke være med. Og det skal vi heller ikke. EU behøver ikke at være sådan.
Jeg håber, Faaborg-sagen er et vendepunkt for indførelse af en fair konkurrence i EU.

VÆKST SKAL GAVNE ALLE
AF OLE CHRISTENSEN, MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET (S)

Bæredygtig og inkluderende vækst med
fokus på jobskabelse er helt afgørende,
hvis EU igen skal komme ud af krisen.
Vi skal stille krav til, at EU’s investeringer har et socialt fokus, så alle kommer
med, når hjulene igen kommer i gang.
Højrefløjens ensidige fokus på offentlige besparelser virker ikke i Danmark,
og det gør det heller ikke i EU. Det har
tværtimod haft katastrofale konsekvenser for hele generationer af unge mennesker i Sydeuropa.
Den nye kommissionsformand, JeanClaude Juncker, lovede da også ved sin
tiltrædelse at præsentere en ambitiøs
job- og vækstplan. Her vil han mobilisere
300 milliarder euro, så vi for alvor kan skabe vækst til gavn for alle borgere. Præcis
hvor pengene skal komme fra, mangler vi at få svar på. Men Juncker sender i hvert
fald et vigtigt politisk signal: Der er brug for investeringer for at skabe flere job. Det
løfte skal han holdes op på.
Det har været nogle hårde år for EU, siden den økonomiske krise begyndte for syv
år siden. Uligheden i mange medlemslande er voksende, og konsekvensen har været
social eksklusion for de udsatte grupper. Lige nu står 25 millioner EU-borgere uden
arbejde. Mange af de arbejdspladser, der faktisk skabes, er slet ikke af en god nok
kvalitet. Særligt de unge er hårdt ramt af krisen, og i Sydeuropa har de især svært
ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Foto: Thomas Sjørup

Det er en skrue uden ende og en konkurrence, vi slet ikke kan hamle op med,
hvis man med den ene hånd kan lukke
virksomheder i et EU-land for med den
anden hånd at åbne de samme arbejdspladser i et andet EU-land. Nu bare med
offentlig støtte.
Det er ikke fair. Hverken for de fyrede
slagteriarbejdere eller for skatteborgerne. Det er rent ud sagt kun aktionærerne,
der har glæde af den slags tilskudsshopping.

AFGØRENDE MED KURSSKIFTE
Vi må desværre sige, at EU’s hidtidige krisepolitik har slået fejl. I stedet for at investere i vækst og arbejdspladser har man haft et for ensidigt fokus på nedskæringer
og sociale forringelser for borgerne. Det har medført, at uligheden er øget kolossalt i
de i forvejen mest udsatte lande. Det er helt afgørende, at der sker et skift, i måden
vi tackler den økonomiske krise på.
Den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet vil stille krav til, hvordan
Juncker udmønter sine investeringer. Vi kan ikke tillade, at de socialt udsatte, unge
og de arbejdsløse lades i stikken, alt imens toppen af samfundet igen skummer
fløden. Der er brug for investeringer i uddannelse, bæredygtig infrastruktur og transport samt grøn energi, som giver gode arbejdspladser til gavn for alle borgere i EU.
Det er klart, at der skal komme styr på økonomierne – særligt i Sydeuropa. Men
højrefløjens ensidige fokus på besparelser og nedskæringer som den eneste vej ud
af krisen har gang på gang vist sig som en forfejlet strategi. Det så vi i Danmark med
nulvækst, og det har vi set i hele Europa. Det er på tide med en ny vej.
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Læs for Livet holder til i Koldinggade 10 på Østerbro i København. Foreningen tager hellere end gerne imod brugte bøger
hjemme fra gemmerne – det eneste kriterium er bare, at de skal være i god stand, siger stifteren Rachel Röst.

NÅR BØGER BLIVER
BØRNS REDNING
Helle Thorning-Schmidt fik ikke et topjob i EU. Til gengæld vandt hun 1.800
kroner i et væddemål. De penge donerede hun til Rachel Röst og foreningen
Læs for Livet, der blandt andet formidler bøger til institutionsanbragte børn.
AF DIANA EBBA Ø.B. PEDERSEN
FOTO: THOMAS SJØRUP

Det er en ganske almindelig morgen i
april. Rachel Röst sidder og læser i sin
lejlighed på Østerbro i København, da hun
bliver afbrudt af telefonen:
– Goddag, jeg ringer fra Statsministeriet
på vegne af Helle Thorning-Schmidt, lyder
det i den anden ende af røret.
Børnebogsforfatter og cand.mag. i lit-

teraturvidenskab Rachel Röst, 38, er ved at
falde ned af stolen.
– Fra Statsministeriet? Helle ThorningSchmidt?
Den er god nok. Aftenen forinden var
statsministeren inviteret i TV 2-programmet »Natholdet« med Anders Breinholt.
Under udsendelsen indgik de et væddemål
om, hvorvidt Helle Thorning-Schmidt ville
få en toppost i EU eller ej. Statsministeren
mente, at hun ikke ville få en post. Og hvis

hun vandt væddemålet, ville hun give de
1.800 kroner, som stod på spil, til en lille
forening ved navn Læs for Livet.
Rachel Röst er stifter og leder af den forening. Og Statsministeriet ringede derfor
blot for at oplyse hende om Helle ThorningSchmidts interesse for Læs for Livet.
PROVOKERET AF VELHAVER
Klokken er lidt i 11 en mandag formiddag
i oktober. Rachel Röst står og skutter sig
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Jeg ville bevise, at man ikke
behøver at have mange
penge for at gøre en forskel

Helle Thorning-Schmidt nøjedes ikke med at donere 1.800 kroner til Læs for Livet. Hun afleverede
også en stak af familiens egne bøger, da hun mødte Susann Krebs (i midten) og Rachel Röst.

lidt uden for Læs for Livets kælderbutik
på Østerbro. Hendes røde hår er velfriseret, hun er spændt og udveksler indimellem et par ord med sin frivilligkollega,
Susann Krebs.
Helle Thorning-Schmidt er på vej.
Statsministeren vandt nemlig væddemålet.
Egentlig har Læs for Livet fået de 1.800 kroner, men Helle Thorning-Schmidt vil gerne
besøge den to år gamle forening, som har til
formål at hjælpe udsatte børn og unge til et
bedre liv gennem bøgernes verden.
Foreningens lille butikslokale er fyldt til
randen med nye såvel som brugte bøger,
og lige om lidt får de mange stakke af
Harry Potter og Jussi Adler-Olsen selskab
af litteratur fra statsministerens private
reoler. Blandt andet Benny Andersens klassiker, »Snøvsen«:
– Det var lige dem, vi kunne finde
derhjemme, fortæller en smilende Helle
Thorning-Schmidt og overrækker Rachel
Röst en lille stak bøger.
Statsministeren kigger sig omkring i det
lille lokale og sætter sig ved et pænt opdækket bord sammen med de to ildsjæle
Rachel Röst og Susann Krebs.
– Hvordan startede det egentlig? spørger

Helle Thorning-Schmidt nysgerrigt og
tager en slurk af sin kaffe.
– For et par år siden var jeg til et bryllup
og sad ved siden af en meget velhavende
mand. Han mente, at man kun kunne
bidrage med noget i samfundet, hvis man
havde penge, fortæller Rachel Röst og bliver oprørt bare ved tanken om manden.
– Jeg gik rasende hjem fra det bryllup.
Men der kom jo noget godt ud af det.
Jeg ville bevise, at man ikke behøver at
have mange penge for at gøre en forskel.
Så startede jeg Læs for Livet, fortsætter
Rachel Röst.
Med sin store interesse for bøger mente
hun, at hun kunne hjælpe udsatte børn og
unge ved at introducere dem for litteraturens verden. Hun ville indsamle bøger og
oprette hyggelige biblioteker på hjem og
institutioner.
– Alt for mange udsatte børn og unge
har vanskeligheder i skolen. Bøger er en
sjældenhed i deres liv, og de forbinder dem
med nederlag, fortæller hun.
Som teenager var Rachel
Röst i en periode selv anbragt
på en institution, hvor bøger
var stort set ikkeeksisterende.

Hun kedede sig og skiftede sin ellers
store interesse for litteratur og viden ud
med fester og hash.
– Der er alt for lidt fokus på bøger på
institutionerne. Socialpædagogerne er slet
ikke klædt på til at håndtere det boglige,
siger Rachel Röst.
ET BREAK FRA SORGEN
Siden 2012 har Rachel og hendes kolleger
i Læs for Livet doneret biblioteker til over
30 institutioner i Danmark. I alt har mere
end 25.000 bøger fundet vej til udsatte
børn og unge gennem Læs for Livet, som
får bøgerne fra blandt andre forlag, forfattere og privatpersoner.
Og de gør en forskel.
– Bøger i hverdagen giver børn og unge
en bedre mulighed for at få en uddannelse.
De får gode oplevelser gennem bøgerne, et
break fra smertefulde livsbetingelser, de
udvikler deres sprog, tænkeevne, forståelse og koncentration, forklarer børnebogsforfatteren, der bruger al sin fritid – og
mere til – på foreningen.
– Bøgerne kan jo blive deres redning.
De blev min redning, understreger Rachel
Röst.
– Tror du, vi svigter de svage børn
ved ikke at forvente nok? spørger Helle
Thorning-Schmidt.
– Ja, der er helt sikkert brug for et
kulturskifte. Vi forventer af vores egne
børn, at de læser, læser deres lektier og
lærer noget. Sådan bør vi også behandle de
svage, understreger Rachel Röst og forklarer, at det giver dem muligheden for selv at
vælge, hvad de vil med deres liv.
Statsministeren skal videre, men hun
har svært ved at frigøre sig fra bøgerne.
Der dukker hele tiden en ny op, som hun
lige skal kigge lidt nærmere på.
– Jeg holder meget af bøger. Vi har simpelthen så mange derhjemme, og vi har
smidt så mange ud. Men nu ved jeg, hvor
jeg kan aflevere dem, siger hun.
Hvad var dit forhold til bøger, da du var
barn, når vi at spørge hende på falderebet.
– Jeg brugte rigtig meget tid på at læse i
mine forældres leksika. Jeg kunne bruge timer på at sidde og bladre i dem. Derudover
læste jeg Sussi- og Puk-bøgerne. Jeg har
altid læst enormt meget. Men den bog, der
har gjort størst indtryk på mig, er »Rødder«. Den blev skelsættende for mig.

Læs mere her: www.laesforlivet.dk
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DEN RØDE STOL

Socialdemokraten inviterer en aktuel person til at tage plads i
Den Røde Stol til en snak om politik, demokrati og holdninger.

ANDERS LADEKARL I DEN RØDE STOL:

»JEG VIL TALE
MEDMENNESKELIGHEDEN OP«

Røde Kors’ generalsekretær er træt af det evindelige fokus på frygtsomme
danskere, der afviser »de fremmede«. Både fordi det bærer ved til politikernes skræmmekurs – og fordi det er usandt. Danskerne er meget mere
imødekommende, end medierne fortæller. Nu lægger han op til en
folkebevægelse i solidaritetens navn.
AF ANNE METTE FUTTRUP FOTO: THOMAS SJØRUP
»Jeg er STOLT af at være dansker. Mange har travlt med at være
flove over den danske politiske debat om asylansøgere og vores
krigsdeltagelse i Irak. Men jeg er stolt over, at hver gang vi åbner
et nyt asylcenter, strømmer det til med frivillige og donationer«.
Sådan skrev Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde
Kors, for nylig på Facebook. I halen på opdateringen vrimlede
det med kommentarer og journalister, der ville høre Ladekarl
uddybe.
For hvordan kan Røde Kors’ generalsekretær tale om national
stolthed, når nu alle kan læse i aviserne og se i fjernsynet, at vi
er ved at blive oversvømmet af asylansøgere, som skaber frygt
og utryghed, og at vi derfor med rette samles om vore egne?
– Jeg oplever noget helt andet end det skræmmebillede.
Danskerne vil meget gerne hjælpe. Jeg er stolt, når en mand fra
Nørrebro samler 180 cykler til asylansøgere på Samsø. Jeg er
stolt, når 18 mennesker i landsbyen Lyngby på Norddjurs trods
bekymring går sammen med det fælles mål at tage godt imod
de syrere, som skal bo i asylcentret i byen. Og jeg er stolt, når
200 mennesker i samlet flok melder sig som frivillige ved et
møde om et asylcenter i Helsingør, siger Anders Ladekarl.
MANGE FORTJENER TAK
Han betragtede sin Facebook-opdatering som en banalitet. For
ham bygger den danske folkesjæl på medmenneskelighed, frivillighed og foreningsliv og er langt mere åben og imødekommende, end medierne fortæller, og politikerne giver udtryk for.
Siden opdateringen har han gentagne gange fortalt om de
mange frivillige, foreninger og sammenslutninger af danskere,
som ser medmennesket i »en fremmed«, og som venligt tager
imod.
– De fortjener tak, siger generalsekretæren.
Nu vil han stifte en folkebevægelse, der taler medmenneskeligheden op, og han vil have politikerne til at gøre det samme.

Er al medie- og politikersnak om bekymring og frygt for
asylansøgere så usand?
– Jeg er enig i, at vi danskere er blevet mere fokuserede på
os selv gennem de seneste årtier. Søren Krarup har engang
sagt, at næsten er den person, der bor ved siden af. Den tankegang har jo sejret ad helvede til, uddyber Anders Ladekarl.
DEBATTØRER HAR GEMT SIG
Han mener, at det figenblad, vi har
dækket os bag i forsøget på ikke at
fremstå alt for afvisende, er Danmarks forholdsvis høje ulandsbistand
og snakken om, at »det er bedre at
hjælpe i nærområdet«.
Problemet er imidlertid, mener
generalsekretæren, at det gamle solidaritetsbegreb gennem en årrække
har været umoderne. Velfærdssamfundet har udviklet sig til en sovepude, der gør det tilladt at forvente,
at det offentlige tager sig af de
udstødte, de svage, flygtninge og asylansøgere. Dermed

			
Jeg er stolt,
			
når en mand fra
Nørrebro samler 180
cykler til asylansøgere
på Samsø

Anders
Ladekarl:
Født 8. januar 1960 i
Randers.
Bachelor i historie fra
Aarhus Universitet og
cand.polit. fra Københavns Universitet, 1989.
Gift med Alice Moltke
Ladekarl, som han har
syvårige Otto sammen
med. Er desuden far til
27-årige Ida og 25-årige
Jens fra første ægteskab.
Bor i Gentofte.
G
 eneralsekretær i Dansk
Røde Kors siden 2008.
Har været frivillig i foreningsliv hele sit liv, men
nu strækker tiden kun til
en tjans som holdleder for
sønnen Ottos fodboldhold.
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er der blevet afstand mellem mennesker og plads til at forstærke
forskellighederne.
– Hele debatten om »de fremmede« og frygten for dem er
blevet skruet op af medierne og politikerne. Enhver journalist har
lært, at den negative historie er den gode historie, og derfor er
det den person, der råber højest og siger de mest mærkelige ting,
som får plads. Og blandt politikerne betragtes medmenneskelighed som noget svagt – noget, man kan tabe et valg på. Specielt
Socialdemokraterne er bange for at vise for meget medmenneskelighed, fordi de tror, det kan koste dem regeringsmagten. I
stedet taler de om stramninger, siger Anders Ladekarl.
I hans verden er »medmenneskelighed« et tema, der kan vinde
et valg. Og han ærgrer sig over, at de oplagte opponenter til det
årelange fokus på frygt og fjendtlighed har forholdt sig tavse.
– Jeg mener, at nogle har gemt sig i debatten, og andre er blevet
kuet. Min opfattelse er, at Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg selv
har arbejdet, af og til har ladet sig disciplinere til at tie stille i
debatten. Og Center for Menneskerettigheder blev jo nærmest
lukket, fordi de her udtalte sig kritisk om dansk asylpolitik.
NU KOMMER MODREAKTIONEN
Generalsekretæren glæder sig til gengæld over, at det nu ser ud
til, at danskerne ved egen medmenneskelig kraft har besluttet
sig for at gå en anden vej.
– Nu kommer modreaktionen. Der er et paradigmeskift på
vej, som bringer fornuften med sig. Danskerne melder sig
talstærkt som frivillige, hver gang vi i Røde Kors siger, at vi har
brug for dem. De tager personligt ansvar. Der er også fokus
på tonen i den offentlige debat, for eksempel fortæller tvprogrammerne »Ti stille kvinde« om chikane mod kvindelige
politikere. Og Søren Espersen har lukket sin Facebook-profil,
fordi han har fået nok af trusler og skældsord, siger Anders
Ladekarl.
Når danskerne allerede er godt i gang, hvorfor er der så
brug for at skabe en folkebevægelse?
– For mig handler det om at skabe en folkebevægelse, ikke
om at overtale alle til at blive frivillige i Røde Kors. Det handler
om at bygge videre på de foreninger og initiativer, der allerede findes. Vi vil gerne være den platform, der
bringer folk sammen, så de kan organisere sig, og som samler erfaringerne, så andre kan få
glæde af dem.
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Foto: DUI-Leg og Virke

Vi Unge

Glimt fra de
mange forskellige
aktiviteter i DUILeg og Virke, hvor
børnene, fra de er
helt små, er med
til at beslutte aktiviteterne.

FRISKE VITAMINER TIL DUI
Børne- og ungdomsorganisationen DUI-Leg og Virke fattes medlemmer. Men
den nye næstformand, Lone Søndergaard, har ambitioner om, at den igen får
det omfang, den fortjener.
AF BIRGITTE BARTHOLDY

Da Lone Søndergaard 30. august blev
valgt til næstformand i DUI-Leg og Virke,
var hun begejstret for igen at blive en del
af den børne- og familieorganisation, der
havde betydet så meget for hende selv, da
hun var barn.
– Jeg elskede ikke mindst DUI-lejrene,
hvor vi hver aften sad med den røde
sangbog omkring lejrbålet. Dengang blev
kimen til mit demokratiske virke lagt. Det
er børnene, der bestemmer aktiviteter i
alle afdelinger. Jeg følte mig inddraget på
en måde der gjorde et dybt indtryk, siger
Lone Søndergaard.

Nu betaler hun tilbage til en organisation, der har brug for et skud friske
vitaminer.
Det behov oplevede hun helt konkret, da hun umiddelbart efter sit valg
foreslog, at der blev oprettet en afdeling
i Vejen, hvor hun bor. I den forbindelse
mødte hun mange, der ikke vidste, at
DUI stadig eksisterede. Andre kendte slet
ikke organisationen, som Lone Søndergaard selv beskriver som »en form for
socialistisk spejderbevægelse«:
500 NYE MEDLEMMER
– Jeg ved godt, at medlemstallet desværre
er gået ned, men at de ligefrem troede,

Lone Søndergaard – ny næstformand i DUI.

organisationen var død, kom bag på mig.
Der er brug for, at vi gør en ekstraordinær
indsats, så den igen får det omfang, den
fortjener at have, siger Lone Søndergaard.
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Hendes mål er, at medlemsantallet
vokser med 500 i løbet af det næste år.
Det skal blandt andet ske ved, at store og
små kommer på gaden og fortæller om,
hvad DUI har at byde på.
– Med flere medlemmer vokser antallet af aktiviteter og afdelinger, og det vil
trække endnu flere til. Det er jo billigt at
være med. For en familie koster det kun
600 kroner om året, siger næstformanden og tilføjer:
– Børn og unge har mere end nogensinde brug for et frirum væk fra konkurrencesamfundet.
PLADS TIL ALLE
Trods det manglende kendskab til DUI
er det lykkedes at samle 25 til den nye
afdeling i Vejen.

Region Midtjylland

Studierejse til »EU-byen« Bruxelles
Vi inviterer på en spændende og lærerig rejse til Belgiens hovedstad og EU-byen Bruxelles. Udrejse lørdag morgen den 11. april og hjemkomst onsdag morgen den 15.
april 2015 med 3 overnatninger på hotel i det centrale Bruxelles.
• Deltagerne vil få en grundig indsigt i
EU’s opbygning og funktioner.
• Møde med et EU-parlamentsmedlem og
besøg i EU-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.
• Møder med den danske repræsentation
(ambassaden) og Region Midtjyllands
kontor i Bruxelles.

• Guidet byvandring og busrundtur i Bruxelles, chokoladefabrik, ølstue, og selvfølgelig bliver der også tid til på egen
hånd at nyde byen.
• Dansktalende guide på hele rejsen.
Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks.
kr. 3.000,00

Studierejse til »EU-byen« Strasbourg

Der er brug
for, at vi gør en
ekstraordinær indsats
– Og jeg er blevet gladere og gladere
for det initiativ. På grund af mine politiske aktiviteter og mit job i FOA i København er jeg alt for meget væk fra mine
børn. Her kan vi deltage sammen. Min
ældste datter på otte er børnerepræsentant i bestyrelsen, min yngste datter og
jeg selv er suppleanter, og min mand er
blevet kasserer, fortæller Lone Søndergaard.
Engagementet i DUI spiller også flot
sammen med hendes arbejde med at
tiltrække unge til fagbevægelsen.
– I DUI får børnene de første indspark
til at kunne rumme alle. Og vi har også
mange projekter, hvor de tidligt kan deltage i internationalt solidaritetsarbejde.
Jeg er netop blevet leder af en ny kampagne, »Fredens børn hjælper krigens
børn«, hvor DUI vil støtte flygtningebørn,
der kommer hertil.
Lone Søndergaards drøm er, at ildsjæle, der er blevet forældre og derfor har
droslet ned for de politiske aktiviteter,
får lyst til at engagere sig DUI.
– Jeg oplever det som et godt sted at
give vores værdigrundlag videre. Her kan
vores børn opleve, at det virkelig gør en
forskel at stå sammen, siger hun.
Læs mere her: www.dui.dk

Vi inviterer på en spændende og lærerig rejse til Strasbourg og busrundture i Alsacevindistriktet. Udrejse lørdag morgen den 5. september og hjemkomst onsdag aften
den 9. september 2015 med 3 overnatninger på hotel i vinbyen Molsheim og på hjemrejsen 1 overnatning på hotel i Wetzlar.
• Deltagerne vil få indsigt i EU’s opbygning og funktioner.
• Besøg i Europa-Parlamentet, møde med
Jeppe Kofod, besøg i Europarådet og
den europæiske menneskerettighedsdomstol.
• Guidet byvandring i den smukke by
Strasbourg.

• Guidede busrundture i Alsace-vindalen, se,
høre og smage på de forskellige lokale vine.
• Besøg »på bjergets top« i Odile-klostret
med udsigt over vindalen.
• Dansktalende guide på hele rejsen.
Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks.
kr. 3.300,00

Studierejse til Berlin
Vi inviterer på en spændende og lærerig rejse til Tysklands hovedstad Berlin.
Udrejse lørdag morgen den 5. december og hjemkomst tirsdag aften den 8. december
2015 med 3 overnatninger på hotel i det centrale Berlin.
• Et eksklusivt besøg i den tyske metropol Berlin.
• Møder med de tyske socialdemokrater
(SPD) i Willy-Brandt-Haus.
• Møde med Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) om tyske arbejdsmarkedsforhold.
• Besøg i Deutscher Bundestag, møde i de
fælles nordiske ambassader.
Alle fra hele Danmark kan deltage
på rejserne.
Deltagerantal: Da kun 40 personer kan deltage på hver rejse, vil
»først til mølle-princippet« gælde.
Tilmelding til: Knud Egon Poulsen,
Rødtjørnvej 25, 7400 Herning.
Tlf. 2022 6825 eller e-mail kep@
def.dk
Ved tilmelding skal I oplyse: Navn,
adresse, fødselsdato og telefonnummer.

• Besøg i Plötzensee henrettelsesplads og
Stasis hovedkvarter.
• Og naturligvis bliver der også tid til at
besøge nogle af byens mange hyggelige
julemarkeder.
• Dansktalende guide på hele rejsen.
Pris pr. deltager på dobbeltværelse maks.
kr. 2.900,00

Deltagerbetaling: Vil først blive
opkrævet efter tilmelding. Mulighed for hotelovernatning på
enkeltværelse med et tillæg på
kr. 800,-.
Deltagerbetalingen dækker: Rejsen tur/retur, de officielle besøg,
møder og morgenmad. Bruxelles
og Berlin 3 hotelovernatninger.
Strasbourg/Wetzlar i alt 4 hotelovernatninger.
Busrejserne: Vil foregå i turistbusser med fornuftig benplads.

Opsamling i flere midt-, øst- og
sydjyske byer.
Frokost og aftensmad: På alle rejserne tilbyder vi fælles frokost og
aftensmad til fornuftige priser.
Forsikringer: I skal selv sikre jer
de nødvendige personlige rejse-,
afbuds- og hjemrejseforsikringer,
det blå og gule sygesikringskort.
Yderligere information: Knud Egon
Poulsen, tlf. 2022 6825.
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navne & Noter

NYT JOB OG DOBBELTJUBILÆUM
November blev en bemærkelsesværdig måned for Mogens Lykketoft. Samtidig med at han
havde 25-års jubilæum som folketingskandidat i Taastrupkredsen, kunne han også fejre sit
50-års jubilæum som partimedlem – og så krydrede han det hele med at få et nyt job: Fra
september 2015 og et år frem skal han være leder af FN’s Generalforsamling i New York.
Mogens Lykketoft er erfaringernes mand og har i tre årtier været med helt i front, når der
skulle formuleres socialdemokratisk politik. Som skatteminister under Anker Jørgensen, som
finans- og siden udenrigsminister under Poul Nyrup Rasmussen og som partiformand fra
2002-2005. Senest har Mogens Lykketoft været formand for Folketinget. FN-jobbet er i øvrigt
ikke et farvel til dansk politik. Kun en pause. Vi gratulerer med både job og jubilæer.

MEDLEMSKONFERENCE:
LIGHED I
SUNDHED

Nina Bang-prisen 2014 blev i november overrakt til to borgmestre, Bornholms Winni
Grosbøll (S) og Lejre Kommunes Mette Touborg (SF). De har begge formået at skabe
stor lokal opbakning på tværs af politiske skel med klare visioner for udvikling af
deres kommuner i social, bæredygtig retning. Prisen blev overrakt hos Kommunernes Landsforening af undervisningsminister Christine Antorini og tidligere kulturminister Jytte Hilden, som stiftede prisen for 15 år siden. Stort tillykke til både Mette
Touborg og vores egen Winni Grosbøll.

Foto: KL

Der er stor ulighed i Danmark
– geografisk, mellem køn, uddannelse osv. En ulighed, der
desværre er steget igennem de
seneste årtier. Regeringen har
de seneste år forsøgt at mindske
denne ulighed – senest med en
klar prioritering i finansloven for
2015. Men hvor langt er vi, og
hvad skal der mere til?
De spørgsmål – og flere til –
rejses, når Social- og Sundhedsudvalget indbyder til medlemskonference.
Eksperter ridser banen op, vi
formulerer ønskerne til sundhedsminister Nick Hækkerup og
vores ordførere, og repræsentanter fra den kommunale verden kommer med deres bud på,
hvordan vi kommer derhen.
Mødeleder er Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.
Kom og deltag i debatten.
Tid og sted: 21. marts 2015 kl.
10.30-15.30, Landstingssalen,
Christiansborg.
Tilmelding: Senest 6. marts til
kursus@partikontoret.dk
Det overordnede tema er fællesskab, sammenhold og gode
oplevelser på tværs af aldersgrupper. I år bød ugen også på
sejltur på Silkeborgsøerne, tur
til Energimuseet, kanotur, rundbold, petanque-turnering for
både store og små samt masser
af sang og musik.

TO BORGMESTRE FIK
NINA BANG-PRISEN

MAGNUS HEUNICKE 40 ÅR
Magnus Heunicke runder 40 år den 28. januar 2015. Magnus har været valgt til Folketinget for Næstvedkredsen
siden 13. november 2007. Efter valget i 2011 blev han
politisk ordfører, og siden 3. februar i år har han været
transportminister.
Vi kender Magnus som en hårdtarbejdende og dygtig
politiker, men også som den hurtigtsnakkende, togpendlende, god på sociale medier og festsangsskrivende fyr.
Husk at følge Magnus på Facebook, Twitter og Instagram,
og send ham en hilsen på hans fødselsdag. Tillykke.
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Foto: Keld Navnt
oft /Scanpix

Torben, som
holder til på
Mændenes
Hjem, var glad
for at få besøg
af statsministeren og overborgmesteren.

HELLE BESØGTE
MÆNDENES HJEM
Helle Thorning-Schmidt var i november sammen med Københavns overborgmester, Frank Jensen, på besøg på Mændenes Hjem på Vesterbro i
København. Her blev de vist rundt, og de mødte nogle af de misbrugere,
der holder til der.
Mændenes Hjem er et socialt og sundhedsfagligt tilbud til hjemløse og
udsatte mennesker. Siden 2012 har der også været oprettet stofindtagelsesrum, hvor registrerede misbrugere med stærk afhængighed af rusmidler kan indtage deres stof under opsyn og under social- og sundhedsfaglig
rådgivning, vejledning og eventuel behandling.
Helle og Frank hørte blandt andet om de foreløbige erfaringer med
stofindtagelsesrummene, som Københavns Kommune fik lov til at oprette
efter seneste valg.

100 MØDTES OM
SUNDHEDSPAKKEN
Mere end 100 veloplagte medlemmer deltog, da Socialdemokraterne
i Region Hovedstaden inviterede til
stormøde en tidlig lørdag morgen
om regeringens og regionernes nye
sundhedspakke. Den bygger på
den grundlæggende præmis – som
sundhedsminister Nick Hækkerup
fastslog i sit indlæg – at et solidarisk sundhedsvæsen er en rettighed. Ikke en forretning.
Mødet resulterede i mange konkrete ideer, som Hækkerup og Per
Seerup, der er medlem af regionsrådet og formand for sundhedskoordinationsudvalget, kan bruge i
det videre arbejde.
Der var blandt meget andet
forslag om at begrænse antallet af læger, der er i kontakt med
den enkelte patient, forslag om, at
lægerne skal arbejde for kommunen i en del af arbejdstiden, og en
opfordring til at passe ekstra godt
på psykisk syge misbrugere, fordi
de nemt falder ud af systemet. Og
så var der et meget klart udtrykt
ønske om, at »systemet« lærer at
tale og skrive til folk i et sprog, de
forstår.

Lise Thorsen

RUNDE
FØDSELSDAGE
· Ole Løvig Simonsen, fhv. minister,
fylder 80 år 31. januar 2015.
· Karin Søjberg Holst, borgmester i
Gladsaxe Kommune, fylder 70 år
den 1. februar.
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V E L KO M M E N T I L

JUNE
MEJLGAARD
LARSEN
ishøj

»Jeg har altid stemt socialdemokratisk. I hvert fald til kommunalvalgene.
Når det gælder Folketinget, har der været et par afstikkere på den røde
fløj. Men nu har jeg meldt mig ind i partiet, fordi jeg gerne vil engagere
mig og stå ved de værdier, jeg tror på«.
29-årige June Mejlgaard Larsen har aldrig
været i tvivl om, hvad hun står for. Hun tror
på fællesskab, lige muligheder, solidaritet
og ansvarlighed. Og hun hylder tanken om,
at vi hver især skal udvikle os som individer, men at vi samtidig også har ansvar for
hinanden. Derfor er det helt logisk, at hun
nu er sprunget ud som socialdemokrat.
– Vi deler jo de samme værdier, siger
June Mejlgaard Larsen og fortsætter:
– Jeg var på kursus på Krogerup Højskole
i sommer. Der talte vi meget politik, og
det var herefter, jeg for alvor begyndte at
overveje medlemskab af Socialdemokraterne. Herudover oplever jeg sommetider,
når jeg fortæller andre om, hvor jeg bor, at
der er mange, der vil tale om integration
med mig, fordi jeg bor i en almennyttig
bolig i Ishøj. I mine øjne har de fleste her
i området en helt almindelig hverdag, og
det er blandt andet det kulturelle møde
og forståelsen mellem mennesker, jeg er
meget optaget af.
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Du er skolelærer …?
– Ja, jeg underviser de yngste elever –
indskolingsbørnene – på Brøndbyøster
Skole og er inklusionslærer. Ved siden af
arbejdet uddanner jeg mig til inklusionsvejleder. Jeg bliver færdig til januar, og
jeg glæder mig til at arbejde videre med
den inkluderende praksis. Det er en vigtig
opgave for folkeskolen at inkludere de
udsatte børn. Jeg sammenligner det lidt
med de værdier, jeg lige talte om. Inklusion
handler også om fællesskab, lige muligheder og ansvar for hinanden.
Men er det – i disse reformtider – overhovedet muligt at være både skolelærer og
socialdemokrat?
– Ha-ha … Ja, det er det. Lige nu er der
selvfølgelig en del rod på skolerne med at
implementere både reform og arbejdstid.
Det er trist, at mange melder sig syge, og
nogle steder kan det godt være, at der går
mange, mange, mange år, før det hele
fungerer. Skolerne er jo meget forskellige.

Men helt grundlæggende kan jeg godt se
og forstå perspektivet i reformen.
Hvad laver du, når du ikke er socialdemokrat og skolelærer?
– Jeg løber gerne, når jeg har tid. Jeg er
meget sammen med familie og venner. Og
så går jeg ture med min hund, Emma. Det
er en lille cavalier, og hun bidrager også til
den gode integration her i Ishøj. Her bor jo
mange af anden etnisk herkomst, og de
kan ofte være bange for hunde. Men de
kan godt lide min. Min ene nabo er særligt
glad for Emma og spørger altid til hende.
Når jeg er færdig med min uddannelse, vil
jeg også gerne begynde at synge. Og så
regner jeg da bestemt med at engagere
mig i partiforeningen. Jeg håber, jeg har
noget at byde ind med.
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